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Z okazji Âwiàt Wielkanocnych ˝ycz´ wszelkiego dobra,

radosnej atmosfery i miłych spotkaƒ z Najbli˝szymi.

Aby upłyn´ły one w spokoju i przyniosły wiele rodzinnego ciepła.

Niech to Âwi´to Zmartwychwstania Paƒskiego b´dzie

dla Nas wszystkich êródłem siły.

Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudach ka˝dego dnia,

a radoÊç serca w czasie zasłu˝onego odpoczynku.

gen. brygadier Leszek Suski

Komendant Główny
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Wielkanoc 2018 r.

Stra˝acy i Pracownicy
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych,
Jednostek Ochrony Przeciwpo˝arowej,
Weterani Słu˝by Po˝arniczej



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

Coraz cz´Êciej w składanych sobie ˝yczeniach obok zdrowia, radoÊci, pomyÊlnoÊci czy dostatku
uwzgl´dniamy tak˝e bezpieczeƒstwo. Jest ono niezwykle cennà wartoÊcià, dzi´ki której ka˝dy z nas mo˝e
realizowaç swoje plany i marzenia.

Słu˝ba stra˝aków jest trudna i odpowiedzialna, bywa te˝ niebezpieczna, ale jest bardzo potrzebna paƒstwu
i obywatelom. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji czyni wszystko, aby stwarzaç
funkcjonariuszom coraz lepsze warunki słu˝by. Dokonywane sà zakupy nowego sprz´tu i wyposa˝enia,
modernizowana jest infrastruktura. Podwy˝szane sà tak˝e wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. 

Dzisiaj słu˝ba w stra˝y po˝arnej nie sprowadza si´ ju˝ tylko do gaszenia po˝arów, które stanowià
obecnie 25% aktywnoÊci stra˝aków. Pozostałe 75% interwencji to reagowanie na ró˝nego rodzaju miejscowe
zagro˝enia. Ró˝norodnoÊç zadaƒ zwiàzanych z wypadkami komunikacyjnymi, katastrofami budowalnymi czy
usuwaniem skutków kl´sk ˝ywiołowych czyni ze stra˝y po˝arnej najbardziej wielofunkcyjnà ze wszystkich słu˝b.

Pragn´ podzi´kowaç Wam za misj´, którà codziennie wypełniacie z nara˝eniem swojego ˝ycia i zdrowia.
Wasze ˝ycie rodzinne jest podporzàdkowane rytmowi słu˝by. Wasza ofiarnoÊç w niesieniu pomocy
potrzebujàcym zasługuje na powszechny szacunek. Dzi´ki Waszemu poÊwi´ceniu i zaanga˝owaniu mo˝emy
cieszyç si´ tym, co w dzisiejszych czasach jest jednà z najwa˝niejszych wartoÊci – poczuciem bezpieczeƒstwa.
Wobec tak licznych zagro˝eƒ wyst´pujàcych we współczesnym Êwiecie jest to wartoÊç nie do przecenienia.

Z okazji Âwiàt Wielkanocnych, dzi´kujàc wszystkim polskim stra˝akom i pracownikom cywilnym za codzienny
trud w słu˝bie na rzecz bezpieczeƒstwa Polski i jej obywateli, z serca ˝ycz´ szcz´Êliwych i spokojnych
Êwiàtecznych dni, nabrania sił do dalszej pracy dla wspólnego dobra oraz odnowienia nadziei wynikajàcej
z tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa.

Stra˝akom, którym Wielkanoc przyjdzie sp´dziç na słu˝bie, pragn´ ˝yczyç, aby ÊwiadomoÊç wypełniania
misji wobec paƒstwa i społeczeƒstwa oraz wdzi´cznoÊç obywateli stanowiły chocia˝ cz´Êciowà rekompensat´
wartoÊci, jakà jest Êwiàteczny czas prze˝yty z rodzinà i najbli˝szymi.
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Funk cjo na riusz ki, Funk cjo na riu sze 
i Pra cow ni cy Cy wil ni Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ar nej

Wielkanoc jest Âwi´tem szczególnym dla nas wszystkich. Ciepła atmosfera Âwiàt sprzyja odwiedzinom
wÊród naszych rodzin i przyjaciół. BliskoÊç, która towarzyszy Êwiàtecznym spotkaniom, sprawia, ̋ e znikajà
codzienne zmartwienia, a w naszych sercach pojawia si´ spokój. 

Spotykamy si´ w gronie naszych najbli˝szych, aby tak˝e wspólnie radowaç si´ i prze˝ywaç zwyci´stwo
Zbawiciela. Kultywujemy i dbamy o wielowiekowà tradycj´, dzi´ki której umacniamy łàczàce nas wi´zi,
a przyszłym pokoleniom przekazujemy wzorce i wartoÊci. 

Âwi´ta Wielkanocne to czas pełen radoÊci i nadziei. Sà dla nas tak˝e êródłem inspiracji, siły i motywacji
do realizacji nowych wyzwaƒ, jakie stawia przed nami codzienne ˝ycie.

Wszystkim Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Cywilnym Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej ˝ycz´ zdrowych i radosnych Âwiàt Wielkiej Nocy. ˚ycz´ Wam odpoczynku w gronie Waszych
rodzin i wytchnienia od codziennych trosk. Niech ten wyjàtkowy czas b´dzie dla Was êródłem siły
w pełnieniu odpowiedzialnej i pełnej poÊwi´ceƒ słu˝by, w trakcie której dbacie o nasze bezpieczeƒstwo. 

JednoczeÊnie dzi´kuj´ tym z Was, którzy w czasie Âwiàt b´dà pełniç słu˝b´. ÂwiadomoÊç, ˝e czuwacie
nad naszym bezpieczeƒstwem, sprawia, ̋ e mo˝emy w spokoju prze˝ywaç Wielkanoc. Wiemy, ̋ e mo˝emy
na Was liczyç i za to nale˝à si´ Wam nasz szacunek i wdzi´cznoÊç. Mam nadziej´, ˝e w czasie wolnym
od słu˝by znajdziecie mo˝liwoÊç odpoczynku i Êwi´towania w gronie swoich najbli˝szych. 

Minister
Spraw Wewn´trznych
i Administracji

Joachim Brudziƒski



Międzynarodowy Dzień Kobiet znalazł
swój wyraz w uroczystym spotkaniu,

które odbyło się w Komendzie Głównej
Państwowej Straży Pożarnej. Sekretarz
stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosław

Zieliński wraz z komendantem głównym
PSP gen. brygadierem Leszkiem Suskim,
jego zastępcami i dyrektorami
poszczególnych biur Komendy Głównej
PSP złożyli życzenia wszystkim
funkcjonariuszkom i pracownicom

cywilnym Komendy Głównej PSP oraz
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 

Składając życzenia, gen. brygadier
Leszek Suski przypomniał genezę tego
święta oraz podkreślił rolę kobiet
w Państwowej Straży Pożarnej. Duży wkład

kobiet w funkcjonowanie naszej służby
i wagę ich pracy dla ojczyzny zaakcentował
także w swoim wystąpieniu minister
Jarosław Zieliński, zwracając przy tym
uwagę, że w PSP pełni służbę blisko 4 proc.
kobiet, co wiąże się ściśle ze specyfiką

służby. Kobiety stanowią też około 70 proc.
wszystkich pracowników cywilnych. 

Spotkanie przebiegało w życzliwej
i ciepłej atmosferze. Panie zostały
obdarowane kwiatami i drobnymi
upominkami. Muzyczne trio w składzie:
Piotr Rodowicz, Mark Waggoner i Ryszard
Borowski zapewniło wyjątkową oprawę
muzyczną. Panowie zagrali smooth
jazzowe aranżacje największych hitów
Seweryna Krajewskiego. 

Początki Międzynarodowego Dnia
Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych
w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze
obchody Dnia Kobiet odbyły się
28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych.
Zapoczątkowane zostały przez
Socjalistyczną Partię Ameryki. W 1910 r.
Międzynarodówka Socjalistyczna
w Kopenhadze ustanowiła obchodzony
na całym świecie Dzień Kobiet, który służyć
miał krzewieniu idei praw kobiet oraz
budowaniu społecznego wsparcia dla
powszechnych praw wyborczych dla kobiet.
Przypomnijmy, że w tym roku mija 100 lat
od przyznania kobietom praw wyborczych
w Polsce, a nasz kraj był pod tym względem
jednym z pierwszych w Europie.

red.

– Kobiety do stereotypowo męskich
zawodów wnoszą profesjonalizm,
umiejętność podejmowania trafnych
decyzji, gotowość do poświęceń,
cierpliwość, dokładność, a także typową
kobiecą empatię wobec drugiego człowieka,
co jest nie bez znaczenia – podkreśliła
małżonka prezydenta, zwracając się
do pań.

Sześć z nich uczestniczyło w panelu
dyskusyjnym, podczas którego rozmawiały
m.in. o motywacjach w wyborze zawodu,
rozwoju zawodowym, współpracy
z mężczyznami, radzeniu sobie ze stresem
i strachem związanym z charakterem
pracy. O służbie w PSP opowiedziała mł.
bryg. Izabela Wojciechowska z Komendy
Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. 

Aga ta Korn hau ser -Du da pod kre śli ła, że
spra wy bez pie czeń stwa tra dy cyj nie po -
wie rza no męż czy znom. A prze cież ni gdy
nie bra ko wa ło i nie bra ku je ko biet, któ re
da wa ły świa dec two wiel kie go bo ha ter -
stwa w chwi lach naj wyż szej pró by, w cza -
sie wo jen, w cza sie ka ta strof 
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PRZEGLĄD 
WYDARZEŃ

U Pierwszej Damy
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Agata Kornhauser-Duda gościła
w Pałacu Prezydenckim 230 funkcjonariuszek ze 115 jednostek z całego kraju,
wśród nich przedstawicielki Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży
pożarnych. 
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czy ka ta kli zmów. Przy po mnia ła, że tra dy -
cja obec no ści ko biet w służ bach w na -
szym kra ju jest dość dłu ga, bo pra wie
stu let nia. Pierw szą, któ ra ofi cjal nie przy ję -
ła ko bie ty do swo ich sze re gów, by ła Służ -

ba Wię zien na. Mał żon ka pre zy den ta
przy to czy ła sta ty sty ki, we dług któ rych
suk ce syw nie ro śnie licz ba ko biet w służ -
bach mun du ro wych. – Cie szy to, że ko bie ty
za czę ły zaj mo wać klu czo we sta no wi ska
w służ bach. Na pew no prze ło mo wym mo -
men tem by ła pierw sza w Po li cji no mi na cja
ge ne ral ska – mó wi ła.

Ży cze nia ko bie tom słu żą cym w for ma -
cjach mun du ro wych zło żył tak że pre zy -
dent An drzej Du da. – Su mien ność
i od wa ga, z ja ką wy ko nu ją pa nie po wie rzo -

ne so bie za da nia, za słu gu ją na naj wyż sze
uzna nie. Dzię ku jąc za ofiar ność i za an ga żo -
wa nie, ja kie wkła da ją pa nie w swo ją służ bę,
ży czę suk ce sów i sa tys fak cji w ży ciu za wo -
do wym oraz wszel kiej po myśl no ści w ży ciu

oso bi stym – mó wił pre zy dent w spe cjal nie
przy go to wa nym na tę oka zję na gra niu.
Na za koń cze nie spo tka nia pre zy dent po -
ja wił się oso bi ście w Sa li Ko lum no wej, by
jesz cze raz ży czyć pa niom wszyst kie go
naj lep sze go.

Na te le bi mie po ja wi ły się tak że wspól -
ne ży cze nia sze fa Biu ra Bez pie czeń stwa
Na ro do we go, mi ni stra obro ny na ro do wej,
mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni -
stra cji, do wód cy ge ne ral ne go Ro dza jów
Sił Zbroj nych, ko men dan ta głów ne go Po -

li cji, a tak że ko men dan ta głów ne go Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej gen. bry ga die ra
Lesz ka Su skie go, któ ry pod kre ślił, że służ -
ba z ko bie ta mi to po wód do du my.

Go ście mie li moż li wość wpi sa nia się
do pa miąt ko wej księ gi z oka zji
stu le cia od zy ska nia przez Pol -
skę nie pod le gło ści. W trak cie
Dnia Ko biet w Pa ła cu Pre zy -
denc kim Or kie stra Re pre zen ta -
cyj na Po li cji za gra ła po pu lar ne
me lo die, a wy da rze nie uświet -
nił wy stęp ze spo łu AudioFeels.

Pro cen to wo naj wię cej ko -
biet peł ni służ bę w Cen tral nym
Biu rze An ty ko rup cyj -
nym – ok. 30 proc, w Stra ży
Gra nicz nej – ok. 25 proc. Ilo -
ścio wo naj wię cej ko biet ma my
w ochot ni czych stra żach po -
żar nych. Wśród 700 tys. stra ża -
ków ochot ni ków aż 60 tys. to
druh ny, któ re jeż dżą do po ża -
rów, ale tak że kie ru ją już ak cja -
mi ra tow ni czy mi. W Służ bie
Wię zien nej pra cu je kil ka ty się -
cy ko biet, co sta no wi około

18 proc. wszyst kich funk cjo na riu szy. Bar -
dzo du żo ko biet słu ży w Po li cji – oko -
ło 15,5 tys. W Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
pra cu je oko ło 1200 ko biet, ale to nie speł -
na 4 proc. wszyst kich funk cjo na riu szy.
Nie wie le ko biet pra cu je w Służ bie Ochro -
ny Pań stwa – sta no wią za le d wie 9 proc.
pra cow ni ków. Jest to też naj mniej sza for -
ma cja mun du ro wa. Ko bie ty ma ją tak że
swój udział w Si łach Zbroj nych. Jest ich
tam około 6 tys. 
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– W ubiegłym roku udało się nam zebrać 3 tys. 788 l krwi. Mam
nadzieję, że w tej edycji, kiedy do funkcjonariuszy MSWiA dołączyli
żołnierze, akcja przyniesie podobne efekty. Oddajemy w ten sposób
hołd Żołnierzom Niezłomnym i pomagamy potrzebującym –
powiedział Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych
i administracji, inaugurując 1 marca ogólnopolską zbiórkę krwi
„SpoKREWnieni służbą”. W ramach II edycji akcji funkcjonariusze
służb podległych MSWiA oraz Wojsko Polskie w hołdzie
Żołnierzom Wyklętym oddają krew chorym i ofiarom wypadków.
Tylko 1 marca w krwiobusach przed budynkiem MSWiA krew
oddało prawie 200 funkcjonariuszy i żołnierzy. – Nazwa naszej
akcji – „SpoKREWnieni służbą” jest bardzo wymowna, powiedziałbym
nawet wieloznaczna, ale wszystkie jej znaczenia są bardzo głębokie,
a jedno z tych znaczeń na pewno odwołuje się do naszej wspólnej

służby Polsce – podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych
i administracji. 

Podobnie jak w zeszłym roku w każdym województwie działają
koordynatorzy akcji. W zbiórkę krwi włączyli się również
wojewodowie. Zbiórki będą organizowane m.in. przed komendami
i urzędami wojewódzkimi oraz w ponad 200 jednostkach Wojska
Polskiego. Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że zbiórka
krwi jest akcją ogólnopolską i choć zainicjowali ją funkcjonariusze
i żołnierze, to może w niej wziąć udział każdy.

Informacje o zbiórce można znaleźć m.in. na Facebooku PSP
i Twitterze KG PSP. Funkcjonariusze służb podległych MSWiA
oddają krew od lat. Z własnej inicjatywy pomagają chorym
i potrzebującym. W każdej ze służb działają kluby honorowych
dawców krwi. 

MSWiA

SpoKREWnieni słu˝bà 



Skarb Państwa RP reprezentował
komendant główny Państwowej

Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek
Suski, a Szkołę Główną Służby Pożarniczej
rektor-komendant nadbryg. dr hab. inż.
Paweł Kępka, prof. SGSP. Umowa została

podpisana 13 marca w Komendzie
Głównej PSP. 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
przekazała komendantowi głównemu PSP
całość autorskich praw majątkowych
do projektu, współfinansowanego przez

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Był
on realizowany w latach 2011-2015 przez
konsorcjum naukowo-przemysłowe
w składzie: Szkoła Główna Służby
Pożarniczej, Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa
Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut
Badawczy, Instytut Technologii
Bezpieczeństwa „MORATEX”, Politechnika
Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Centralny Instytut Ochrony
Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Wytwórnia
Umundurowania Strażackiego, Arlen SA,
TEXA s.c. oraz Kaliskie Zakłady Przemysłu
Terenowego w Kaliszu Sp. z o.o.

Przyjęcie autorskich praw majątkowych
do wypracowanego przez konsorcjum
efektu projektu pozwoli m.in. na
wykorzystanie dokumentacji technicznej
do wprowadzenia w PSP nowego typu
ubrania, w skład którego obok
podstawowego ubrania, składającego się
z kurtki i spodni, wejdzie też dodatkowa
tzw. kurtka lekka. Cały zestaw ubrania
specjalnego, dzięki nowoczesnym
surowcom o zwiększonej wytrzymałości
mechanicznej i termicznej oraz
ergonomicznej konstrukcji, pozwoli
na efektywniejszą pracę strażaków oraz
zwiększy ich bezpieczeństwo i komfort
pracy. red.

Niskie temperatury nie odstraszyły miłośników narciarstwa biegowego z całego świata, którzy tradycyjnie w pierwszy weekend marca
spotkali się na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. W ramach 42. edycji Biegu Piastów, zaliczanego do elitarnego grona

Światowej Ligi Narciarskich Biegów Długodystansowych (Wordloppet), rozegranych zostało kilka biegów, w których rywalizowało
ponad 5000 zawodników. 

O tytuły mistrzowskie walczyło również ponad 120 strażaków, którzy już po raz ósmy wystartowali w Mistrzostwach Polski Strażaków
PSP w Narciarstwie Biegowym. Funkcjonariusze PSP rywalizowali o medale i puchary w stylu klasycznym (CT) na dystansach: 50 km (tylko

mężczyźni) i 25 km (kobiety i mężczyźni). Najlepsi na 50 km dystansie
byli: Józef Wojtyła z KP PSP w Cieszynie, Mariusz Dziadkowiec-
-Michoń z KM PSP w Jeleniej Górze i Daniel Żamojtuk z KP PSP
w Gołdapi. Niepokonane w biegu na 25 km okazały się: Agnieszka
Nowak z KP PSP w Świdnicy, Ewa Łabuz z KW PSP we Wrocławiu
i Ilona Cytawa z KP PSP w Wołowie, a wśród mężczyzn – Waldemar
Poręba z KP PSP w Kamiennej Górze, Daniel Żamojtuk z KP PSP
w Gołdapi oraz Marek Murzyn z KM PSP w Krakowie.

Najlepszych strażaków nagradzali: zastępca dolnośląskiego
komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Kamiński,
przedstawiciel Biura Szkolenia KG PSP mł. bryg. Szymon Ławecki oraz
komendant miejski PSP w Jeleniej Górze bryg. Radosław Fijołek wraz
ze swoim zastępcą mł. bryg. Andrzejem Cioskiem.

R.
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PRZEGLĄD 
WYDARZEŃ

Przeniesienie praw
Zawarto umowę pomiędzy Skarbem Państwa RP a Szkołą Główną Służby
Pożarniczej dotyczącą przeniesienia autorskich praw majątkowych
do wyników projektu „Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG
w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych”. 

42. Bieg Piastów
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Strażacy z OSP w Zawadzie Uszewskiej przeprowadzili w lutym
konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Trzeba

przyznać, że byli zaskoczeni liczbą złożonych prac – było ich aż 47.
Wykonały je dzieci nie tylko z Zawady Uszewskiej, ale także
z Uszwi, Biesiadek i innych okolicznych wiosek. Prace
podzielono na dwie kategorie, ze względu na wiek
autorów. Pierwsza kategoria obejmowała rysunki dzieci
w wieku od 3 do 6 lat – zgłoszono w niej 28 prac, zaś
druga kategoria wiekowa prace dzieci w wieku od 7 do 9
lat – w tej grupie nadesłanych zostało 19 rysunków. 

Jury, w skład którego weszli: druh Józef
Kuras – naczelnik OSP, druh Kamil Pawełek – prezes OSP,
druhna Kinga Pabjan oraz druh Damian Pabian, dokonało
oceny prac, biorąc pod uwagę m.in. staranność,
kreatywność oraz samodzielność wykonania rysunków,
trafność ukazania tematu przewodniego konkursu czy
technikę wykonania. Jury miało bardzo trudne zadanie,
aby wybrać najlepsze obrazki, gdyż wiele z nich zaskakiwało swoją
pomysłowością, dlatego też komisja zdecydowała o zwiększeniu
liczby nagród głównych i przyznaniu dwóch
równorzędnych I i II miejsc w obu kategoriach. Zwycięzcami
konkursu zostali: w kategorii wiekowej 3-6 lat Szymon Stachurski
i ex aequo – Daria Koniarz, a w kategorii wiekowej 7-9 lat:
Przemysław Kubacki i ex aequo – Marysia Buda. 

Ogłoszenie laureatów oraz rozdanie pamiątkowych dyplomów
i nagród miało miejsce 18 lutego w sali Domu Ludowego

w Zawadzie Uszewskiej. Na wręczenie nagród zostali zaproszeni nie
tylko zwycięzcy, lecz także wszyscy uczestnicy wraz z rodzicami,
gdyż każdy z biorących udział w konkursie otrzymał upominek
za swoje starania i aktywność. Laureaci zaś otrzymali dodatkowo
dyplom, maskotkę oraz darmowy wstęp wraz z rodzicami do wielu
ciekawych miejsc, m.in. do Energylandii, Ogrodu Doświadczeń
w Krakowie, parku trampolin, teatru, multikina i ponad 15 innych

miejsc w regionie. Ponadto strażacy przygotowali mały
poczęstunek dla wszystkich przybyłych na spotkanie.

Mamy nadzieję, że konkurs zorganizowany przez naszą
jednostkę był dla dzieci nie tylko dobrą zabawą umożliwiającą
rozwijanie ich kreatywności, ale również pozwolił uświadomić
młodym ludziom, jak ważną misję mają do wypełnienia ochotnicy.
Przede wszystkim liczymy jednak na to, że uczył bezpiecznych
zachowań w obliczu zagrożenia. 

Justyna Pawlik

VII Pomorski Bieg Strażaków, rozegrany
w ramach Biegu Urodzinowego Gdyni,
zainaugurował 18 lutego rywalizację
w Pucharze Polski w Biegach o Puchar
Komendanta Głównego PSP. Był to
pierwszy z sześciu biegów zaliczanych
do tej klasyfikacji. W zmaganiach wzięło
udział aż 3339 biegaczy. Do mety
po przebiegnięciu atestowanej trasy

o długości 10 km dobiegła rekordowa
liczba 112 strażaków. Start i meta biegu
zostały ulokowane w pobliżu kompleksu
sportowego Gdyńskiego Centrum Sportu,
a trasa poprowadzona ulicami Gdyni.
Pomimo dość niskiej temperatury, która
oscylowała w granicach 1-2°C oraz
stosunkowo wczesnej pory dnia wzdłuż
trasy zawodów ustawiło się wielu

mieszkańców, którzy gorąco dopingowali
biegnących.

Mimo początku sezonu strażacy osiągnęli
bardzo wysokie wyniki, bijąc niejednokrotnie
swoje rekordy życiowe. Najlepszy wśród
strażaków okazał się Damian Pieterczyk 
(KM PSP Olsztyn), który z wyśmienitym
czasem 30:33 zajął szóste miejsce
w klasyfikacji generalnej biegu. Drugim
strażakiem, który tego dnia przekroczył linię
mety, był Andrzej Szpunar (KM PSP Rzeszów),
osiągając czas 32:57. Trzecie miejsce
na podium klasyfikacji generalnej mężczyzn
uzupełnił Bartłomiej Przedwojewski (KM PSP
Wrocław), z czasem 33: 13. Wśród kobiet
najlepsza okazała się Aleksandra Dettlaff 
(KP PSP Puck), wyprzedzając Dagmarę
Kaczmarek (KM PSP Katowice) oraz Annę
Bartyzel (KM PSP Gdynia).

Okolicznościowe puchary, dyplomy
i upominki wręczali: zastępca
pomorskiego komendanta
wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Socha,
przedstawiciel Biura Szkolenia KG PSP mł.
bryg. Szymon Ławecki oraz komendant
miejski PSP w Gdyni kpt. Marcin Nowak.

R.
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Pomorski Bieg Stra˝aków
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Czy nie dzi wi pa na, że bę dzie my roz ma wia li o kry mi na li sty -
ce na ła mach bran żo we go pi sma dla stra ża ków? 
Nie. My ślę na wet, że im bar dziej się nad tym za sta no wić, tym wię -

cej mo że być punk tów do roz mo wy. 

Za cznij my za tem od pod staw: czym jest kry mi na li sty ka? 
Kry mi na li sty ka to na uka o me to dach i środ kach tech nicz nych słu -

żą cych do wy kry wa nia prze stępstw i udo wad nia nia spraw com ich
po peł nie nia. Od pew ne go cza su pod kre śla się tak że tzw. funk cję
pre wen cyj ną kry mi na li sty ki, a co za tym idzie, co raz czę ściej dys ku -
tu je się na te mat me tod i na rzę dzi słu żą cych do za po bie ga nia czy -
nom za bro nio nym. Jed na z cie kaw szych – i przy znam, że rów nież
mo ich ulu bio nych de fi ni cji tej na uki – za wie ra się w stwier dze niu, iż
kry mi na li sty ka to sztu ka ada pta cji. Z jed nej stro ny jest to do wód
na otwar tość umy słów zaj mu ją cych się nią lu dzi, z dru giej zaś stro -
ny su ge ru je, że na uka ta sze ro ko czer pie in spi ra cje i przy sto so wu je
do swo ich po trzeb go to we na rzę dzia, któ re spraw dzi ły się w in nych
dzie dzi nach. I wła śnie z te go po wo du ta ka de fi ni cja kry mi na li sty ki
by wa jed nak cza sa mi nie mi le wi dzia na, zwłasz cza przez nie któ rych
na ukow ców, wal czą cych o do strze że nie jej au to no mii w sys te mie
na uk, wy kształ co nym przez la ta sys te mie po jęć oraz wła snych roz -
wią zań.

Ja kie ma zna cze nie dla funk cjo na riu szy po li cji?
Obec nie co raz wię cej po stę po wań kar nych opie ra się na do -

wo dach ma te rial nych. Z te go wła śnie po wo du funk cjo na riu sze
po li cyj nych służb do cho dze nio wo -śled czych, któ rzy w ra mach
swo ich obo wiąz ków od po wia da ją za pro wa dze nie po stę po wań
i gro ma dze nie tych do wo dów, do sko na le zda ją so bie spra wę z ich
wa gi. Po li cjan ci z pio nów pre wen cji, do któ rych obo wiąz ków naj -
czę ściej na le ży za bez pie cze nie miej sca zda rze nia do cza su przy -
by cia służb do cho dze nio wo -śled czych, też ma ją świa do mość, że
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W OGNIU PYTAŃ

Strażacy przede wszystkim ratują, ale warto, by przy okazji starali
się ograniczać straty wynikające z własnych działań, tak aby nie

zniszczyć pola dla czynności i działań funkcjonariuszy innych
służb – mówi Paweł Rybicki, ekspert w naukach sądowych.

Pa weł Ry bic ki jest pre ze sem za rzą du Fun da cji Eu ro pej skie Cen trum Ini cja tyw w Na ukach

Są do wych. Przez wie le lat za rzą dzał Cen tral nym La bo ra to rium Kry mi na li stycz nym Ko men -

dy Głów nej Po li cji. Ini cja tor utwo rze nia Eu ro pej skie go Ko mi te tu ds. Stan da ry za cji w Na -

ukach Sądo wych CEN/TC 419 (2012)
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każ da zmia na, do któ rej do szło na miej scu po do ko na niu zbrod -
ni, mo że mieć w dal szym po stę po wa niu ko lo sal ne zna cze nie. 
Mo że ona bo wiem skie ro wać śledz two na in ne to ry bądź na wet
skut ko wać cał ko wi tą utra tą śla dów, któ re mo gły by sta no wić klu -
czo wy do wód w spra wie.

A jak wy glą da to z per spek ty wy funk cjo na riu szy stra ży po -
żar nej? Czy ten te mat ich w ogó le do ty czy?
Spra wa ma się tu oczy wi ście nie co ina czej niż w przy pad ku funk -

cjo na riu szy po li cji. Stra ża cy, któ rych prio ry te tem jest ra to wa nie ży -
cia, zdro wia i mie nia, zo bo wią za ni są do trak to wa nia za dań
wy ni ka ją cych z tej ro li ja ko swo ich nad rzęd nych obo wiąz ków. Wy ko -
nu jąc te za da nia, po win ni jed nak pa mię tać, że by w mia rę moż li wo -
ści ogra ni czać znisz cze nia wy ni ka ją ce z ak cji oraz brać pod uwa gę,
że mo gą one skut ko wać stra ta mi w póź niej szym ma te ria le do wo do -
wym. In na ro la stra ża ków, w któ rej zna jo mość kry mi na li sty ki jest bar -
dzo waż na, wy ni ka z eks perc kie go wspar cia udzie la ne go po li cji w jej
po stę po wa niach. Stra ża cy, któ rzy naj czę ściej po wo ły wa ni są do okre -
śle nia przy czyn po ża rów, od gry wa ją wte dy klu czo wą ro lę w po stę -
po wa niach pro wa dzo nych w kie run ku wy kry cia spraw cy i usta le nia
od po wie dzial no ści kar nej za po wsta nie po ża ru.

Czę sto zda rza się, że to wła śnie stra ża cy są pierw si na miej -
scu zda rze nia: zbrod ni, sa mo bój stwa, wy pad ku ko mu ni ka -
cyj ne go. Na ja kie za cho wa nia war to by ło by ich uczu lić,
sko ro za nie czysz cze nie śla dów mo że mieć po waż ne kon se -
kwen cje?
Je że li stra ża cy są na miej scu zda rze nia ja ko pierw si, wte dy

z pew no ścią po win ni za cząć pro wa dze nie ak cji ra tow ni czej od wy -
ko ny wa nia swo ich ru ty no wych dzia łań. Nie moż na bo wiem sku -
piać się na obo wiąz kach in nych służb, za nie dbu jąc swo je.
Zde cy do wa nie war to jed nak wziąć pod uwa gę to, o czym już mó -
wi li śmy, czy li ogra ni czać stra ty wy ni ka ją ce z wła snych dzia łań, tak
aby nie znisz czyć po la dla czyn no ści i dzia łań funk cjo na riu szy in -
nych służb, do któ rych ci przy stą pią póź niej. War to też pa mię tać,
że nisz cze nie przed mio tów znaj du ją cych się na miej scu zda rze nia
w imię ra to wa nia ży cia bądź mie nia, choć po trze ba ta ka nie wy -
ni ka z za sta nych oko licz no ści, jest dzia ła niem nie upraw nio nym.
Mó wię to w kon tek ście osób po stron nych, któ re sta ra ją się wspo -
móc stra ża ków, szcze gól nie na po cząt ko wym eta pie ak cji ra tow -
ni czej. Bar dzo czę sto ro bią to w ludz kim od ru chu nie sie nia
po mo cy, choć nie ste ty by wa i tak, że przy świe ca im kon kret ny cel:
spro wa dze nie póź niej sze go śledz twa na in ne to ry. Dla te go
przy pro wa dze niu każ dej ak cji ra tow ni czej war to wziąć pod uwa -
gę – oczy wi ście w za leż no ści od oko licz no ści – ogra ni cze nie dróg
po ru sza nia się na miej scu zda rze nia, ogra ni cze nie licz by prze by -
wa ją cych tam osób do tych, któ re są nie zbęd ne do spraw ne go
prze pro wa dze nia ak cji oraz za pew nie nie ko lej nym po ja wia ją cym
się w re jo nie ak cji służ bom ra tow ni czym, po rząd ko wym czy do -
cho dze nio wo -śled czym wszel kich istot nych in for ma cji do ty czą -
cych jej prze bie gu. Szcze gól nie to ostat nie przy czy ni się
do spraw nej ko or dy na cji dzia łań i umoż li wi każ dej ze służb sku -
pie nie się na swo ich obo wiąz kach.

Za spra wą ga lo pu ją cej tech ni ki w wie lu dzie dzi nach ży cia
otwie ra ją się zu peł nie no we moż li wo ści. Czy rów nież kry mi -
na li sty ka ma co raz wię cej do za ofe ro wa nia? 

Współ cze sna kry mi na li sty ka fak tycz nie ma co raz wię cej do za -
ofe ro wa nia i to za rów no od stro ny tech nicz nej, jak i w po zor nie
mniej cie ka wych kwe stiach, do ty czą cych or ga ni za cji i za rzą dza nia.
Kla sycz ny roz wój kry mi na li sty ki w jej war stwie tech nicz nej od dłuż -
sze go cza su po dą ża w dwóch kie run kach, tj. do sko na le nia wi zu ali -
za cji i mi nia tu ry za cji. Opra co wu je się więc ta kie me to dy, któ rych
ce lem jest po pra wa czy tel no ści za bez pie czo nych śla dów. Do brym
przy kła dem jest tu taj współ cze sna dak ty lo sko pia, w ra mach któ rej
sku tecz ne wdro żo no sze reg no wych me tod słu żą cych do uwi dacz -
nia nia co raz mniej czy tel nych śla dów li nii pa pi lar nych, po zo sta wio -
nych na co raz „trud niej szych” pod ło żach. Z dru giej stro ny
współ cze sne me to dy umoż li wia ją wy ko rzy sta nie do ce lów do wo -
do wych co raz mniej szych ilo ści sub stan cji za bez pie cza nych na miej -
scach zda rzeń. Do ty czy to choć by DNA za war te go w ma te ria le
bio lo gicz nym o mi kro sko po wych roz mia rach, ale tak że wie lu sub -
stan cji che micz nych, w tym ła two pal nych. 

Czy ten roz wój prze kła da się na roz wój kry mi na li stycz nych
baz da nych? 
Rze czy wi ście, od pew ne go cza su te dwa kie run ki, o któ rych

wspo mnia łem, uzu peł nia się po przez two rze nie ma so wych kry mi -
na li stycz nych baz da nych. Upo rząd ko wa nie za so bów do stęp nych
da nych umoż li wia z ko lei wdra ża nie na rzę dzi, któ re słu żą do ko ja -
rze nia po szcze gól nych in for ma cji. Ich ro lą jest wy ka za nie po wią zań
po mię dzy róż ny mi miej sca mi zda rzeń i oso bą spraw cy. Obec nie kry -
mi na li stycz ne ba zy da nych do ty czą prak tycz nie każ de go ro dza ju
ma te ria łu do wo do we go, po cząw szy od ba zy DNA, a skoń czyw szy
choć by na ba zach pró bek ma te ria łów wy bu cho wych, sub stan cji ła -
two pal nych bądź po zo sta ło ści po po ża ro wych. War to też wspo -
mnieć, że nie któ re z baz da nych wy szły już po za ob szar za sto so wań
lo kal nych, ogra ni czo nych do jed ne go la bo ra to rium czy kra ju i sta ły
się obec nie na rzę dzia mi o za się gu mię dzy na ro do wym. Na ko niec
trze ba wspo mnieć tak że o in nej no wo ści, któ ra za pew ne znaj dzie
swe trwa łe miej sce w ar se na le współ cze snej kry mi na li sty ki, czy li
o tech ni ce trój wy mia ro we go mo de lo wa nia miejsc zda rzeń – oka zu -
je się, że z po wo dze niem moż na ją sto so wać tak że do re kon struk cji
miejsc po ża rów.

Sko ro moż li wo ści kry mi na li stycz ne są co raz więk sze w sen -
sie tech nicz nym, to jak w tym wszyst kim wy pa da ją kwe stie
or ga ni za cji pra cy? Za pew nie dą ży się do co raz więk szej pro -
fe sjo na li za cji?
Rze czy wi ście. Je śli cho dzi o kwe stie or ga ni za cyj ne, wie le zro bio -

no ostat nio, by po pra wić ja kość czyn no ści tech nicz no -kry mi na li -
stycz nych. Dzię ki te mu ter mi ny ta kie jak „za rzą dza nie ja ko ścią
w kry mi na li sty ce” oraz „stan da ry za cja ba dań kry mi na li stycz nych”
na sta łe we szły już do słow ni ka prak tycz nych po jęć. Trze ba tu od no -
to wać, że w ostat nich la tach po wsta ło tak że kil ka waż nych ini cja tyw
na tym po lu, w któ rych Pol ska ode gra ła istot ną ro lę. To wła śnie
w trak cie pol skiej pre zy den cji w Unii Eu ro pej skiej opra co wa no kon -
klu zje Ra dy UE na te mat wi zji Eu ro pej skich Na uk Są do wych 2020,
obej mu ją cej utwo rze nie Eu ro pej skie go Ob sza ru Na uk Są do wych
oraz roz wój in fra struk tu ry na uk są do wych w Eu ro pie. Kon klu zje te
zo sta ły przy ję te przez kra je człon kow skie w grud niu 2011 r., a na stęp -
nie ich głów ne ce le zo sta ły po wtó rzo ne w trak cie ho len der skiej pre -
zy den cji w Ra dzie UE w czerw cu 2016 r. War to też przy po mnieć
o ko lej nej pol skiej ini cja ty wie, czy li po wo ła niu w ma ju 2012 r. Ko mi -
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te tu Tech nicz ne go ds. Na uk Są do wych w ra mach Eu ro pej skie go Ko -
mi te tu Nor ma li za cyj ne go – CEN. Ini cja ty wa ta zy ska ła na stęp nie glo -
bal ną apro ba tę i po cząw szy od 2014 r. dys ku sje tech nicz ne
w ob sza rze na uk są do wych pro wa dzo ne są na po zio mie mię dzy kon -
ty nen tal nym w ra mach Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Nor ma li za cyj -
nej – ISO. Te stra te gicz ne ini cja ty wy zna la zły tak że swoje od bi cie
w co dzien nej prak ty ce ba daw czej – po la tach cha rak te ry zu ją cych się
dość do wol nym po dej ściem do kształ to wa nia pro ce dur ba daw czych
za czę to ak cen to wać ich istot ność i wpływ na ja kość pro wa dzo nych
ba dań. Jed no cze śnie na stał okres ich uni fi ka cji. Za czę to więc two -
rzyć wspól ne pod ręcz ni ki do brych prak tyk obej mu ją ce za sa dy po -
stę po wa nia w trak cie wy ko ny wa nia ba dań kry mi na li stycz nych. 

Kto je two rzy?
Ich two rze niem zaj mu ją się przede wszyst kim mię dzy na ro do we

or ga ni za cje za wo do we za in te re so wa ne po pra wą ja ko ści w na ukach
są do wych. Cie ka wym przy kła dem ta kie go po dej ścia jest np. opra -
co wa na przez Eu ro pej ską Sieć In sty tu tów Na uk Są do wych – ENFSI
se ria pod ręcz ni ków do brych prak tyk do ty czą cych sze re gu dys cy plin
kry mi na li stycz nych. War to do dać, iż je den z ta kich pod ręcz ni ków,
wy da ny przez ENFSI, za wie ra zbiór za sad po stę po wa nia w trak cie
ba da nia miejsc po ża rów. Je go pierw sza wer sja zo sta ła opu bli ko wa -
na w li sto pa dzie 2015 r., ale na stro nie in ter ne to wej ENFSI za miesz -
czo na została już no wa wer sja te go opra co wa nia, uak tu al nio-
na w 2017 r. Jest do stęp na w ję zy ku an giel skim pod ty tu łem  Best
Prac ti ce Ma nu al for the In ve sti ga tion of Fi re Sce nes.

Czy pa na zda niem stra ża cy po win ni być uczu la ni na aspek ty
kry mi na li stycz ne w swo jej pra cy?
My ślę, że tak. Mo gło by to przy nieść bar dzo po zy tyw ne efek ty dla

wszyst kich. Ta kie szko le nia, któ re ba zu ją na sce na riu szach dzia ła nia
w sy tu acjach stre su ją cych, jak na przy kład zna le zie nie zwłok, mo gą
oka zać się bar dzo przy dat ne, a ich re zul ta ty bar dzo wy mier ne i to nie
tyl ko w dal szej pra cy do cho dze nio wo -śled czej in nych służb, ale tak -
że w pra cy sa mych stra ża ków. Mo że więc war to by ło by na przy kład
prze szko lić na po czą tek gru pę stra ża ków po to, by po tem w ko men -
dach da lej szko li li oni ko lej ne oso by? Pew ną mo ty wa cją do wdro że -
nia ta kich szko leń oczy wi ście mo gła by być świa do mość, że zna-
jo mość pod sta wo wych za sad kry mi na li sty ki i sto so wa nie ich na miej -
scu zda rze nia przez stra ża ków w ja kimś stop niu mo że przy czy nić się
tak że do po pra wy wy mia ru spra wie dli wo ści. 

Ma pan na my śli, że np. zmniej szy li by śmy licz bę osób nie -
słusz nie ska za nych?
Nie moż na te go wy klu czyć, choć oczy wi ście nie po ro zu mie niem

by ło by obar cza nie stra ży po żar nej od po wie dzial no ścią za po mył ki
są do we. Nie o to w tym cho dzi. Jed nak sko ro już pa ni o tym wspo -
mnia ła, to nie ste ty wszę dzie na świe cie zda rza ją się błę dy wy mia ru
spra wie dli wo ści, wśród któ rych pew ną licz bę po wo du ją wa dli we
z róż nych po wo dów opi nie bie głych są do wych, co mo że oczy wi ście
pro wa dzić do ska za nia osób nie win nych. Z dru giej zaś stro ny trud -
no dziś wy obra zić so bie funk cjo no wa nie wy mia ru spra wie dli wo ści
bez wspar cia ze stro ny róż no rod nych dzie dzin na uki. Po wszech nie
zna ne me dy cy na są do wa, kry mi na li sty ka czy mod na ostat nio in for -
ma ty ka śled cza to tyl ko nie któ re przy kła dy na uk są do wych. Na le ży
jed nak mieć świa do mość, że za każ dym nie mal do wo dem, któ ry po -
ja wia się przed są dem, stoi wy spe cja li zo wa na ga łąź wie dzy. Dzię ki

niej na wet nie po zor ny strzęp ubra nia zna le zio ny na miej scu zbrod -
ni mo że do pro wa dzić śled czych wprost do spraw cy. 

W każ dym ra zie na uk są do wych jest wie le, a każ da z nich zaj -
mu je się ba da niem in ne go wy cin ka rze czy wi sto ści na po trze -
by pro ce su kar ne go. 
Wła śnie tak i wy ko nu jąc za wód stra ża ka, war to mieć te go świa -

do mość. W przy pad ku po dej rze nia za bój stwa nie zbęd ne jest prze -
pro wa dze nie sek cji zwłok przy wy ko rzy sta niu wie dzy z za kre su
me dy cy ny są do wej. Śla dy ewen tu al nej tru ci zny w zwło kach de na ta
wy kry wa spe cja li sta z za kre su tok sy ko lo gii są do wej. Gdy na miej scu
prze stęp stwa za bez pie czo no krew, śli nę al bo in ny ma te riał bio lo -
gicz ny, to moż na uzy skać z nich pro fil DNA po ten cjal ne go spraw cy
w to ku ba dań ge ne tycz nych. Od ci ski pal ców są do me ną dak ty lo sko -
pii. Dzię ki ana li zie śla dów krwa wych moż na od two rzyć prze bieg
zda rze nia i po ło że nie osób, któ re bra ły w nim udział. Ujaw nie nie
i iden ty fi ka cja śla dów obu wia al bo opon sa mo cho du w pod ło żu wy -
ma ga za sto so wa nia tech nik zna nych tra se olo gii. Je że li na na gra niu
z mo ni to rin gu utrwa lo no syl wet kę po ten cjal ne go spraw cy, ba da nia
an tro po lo gicz ne po mo gą to po twier dzić. W przy pad ku kom pu te -
rów, te le fo nów i in nych no wo cze snych urzą dzeń nie odzow ne bę -
dzie się gnię cie po po moc spe cja li sty z za kre su in for ma ty ki śled czej.

Tyl ko nie jest to prze cież do me ną stra ża ków.
Zga dza się, ale dla funk cjo na riu szy stra ży po żar nej, któ rzy są bar -

dzo bli sko ży cia – czę sto w je go naj tra gicz niej szym wy mia rze, ta wie -
dza mo że być nie tyl ko cie ka wa, ale tak że po moc na i uży tecz na. 

Przez wie le lat za rzą dzał pan Cen tral nym La bo ra to rium Po -
li cji. Te raz prze wo dzi pan Fun da cji Eu ro pej skie Cen trum Ini -
cja tyw w Na ukach Są do wych. Co no we go?
Ja ko Fun da cja re ali zu je my obec nie kil ka rów no le głych pro jek -

tów, po przez któ re je ste śmy za an ga żo wa ni w sze reg ini cja tyw mię -
dzy na ro do wych, po le ga ją cych głów nie na sie cio wa niu, czy li
two rze niu i wspie ra niu dzia łań grup za in te re so wa nych róż ny mi
aspek ta mi na uk są do wych, a ostat nio tak że bez pie czeń stwa we -
wnętrz ne go. Przy kła dem ta kie go przed się wzię cia jest re ali zo wa ny
od po ło wy ubie głe go ro ku pro jekt ILEANet, któ re go za da niem jest
mo ni to ro wa nie dzia łal no ści ba daw czo -roz wo jo wej po dej mo wa nej
dla po trzeb or ga nów ści ga nia. Jed nym z fla go wych przed się wzięć
Fun da cji po zo sta je tak że funk cjo nu ją cy od 2014 r. pro gram
ForensicWatch, do któ re go wciąż włą cza my no we dzia ła nia. W du -
żym skró cie pro gram ten to wiąz ka dzia łań straż ni czych re ali zo wa -
nych w tym ob sza rze wy mia ru spra wie dli wo ści, w któ rym
funk cjo nu ją bie gli są do wi. Wciąż pra cu je my tak że nad no wy mi po -
my sła mi. Je den z ostat nich, któ ry obec nie opra co wu je my kon cep -
cyj nie, do ty czy włą cze nia się Fun da cji do mię dzy na ro do we go
sys te mu wy szu ki wa nia bie głych są do wych róż nych spe cjal no ści
EuroExpert Fin der. Po ana li zie sy tu acji w Pol sce do szli śmy do wnio -
sku, iż bę dzie to – szcze gól nie w przy pad ku wy so ko spe cja li stycz -
nych ga łę zi wie dzy – od po wie dzią na re al ne po trze by ro dzi me go
wy mia ru spra wie dli wo ści. Jed no jest pew ne: rze czy wi stość nie sie
co raz to no we wy zwa nia, więc pra cy nam nie bra ku je, a i nu da też
nam nie gro zi.

roz ma wia ła 
Ka ta rzy na Za mo row ska
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a wa lo ny bu dy nek mie ścił się w dziel ni cy Dę bo wa Gó ra, zlo -
ka li zo wa nej nie da le ko cen trum mia sta. Zo stał wznie sio ny
na po cząt ku XX w., w zwar tej za bu do wie jed no pię tro wej
bu dyn ków miesz kal nych wie lo ro dzin nych, z czę ścio wym

pod piw ni cze niem – ty po wej dla tam te go okre su ar chi tek to nicz ne -
go. Bu dy nek sta no wił jed no li tą bry łę wpa so wa ną po mię dzy dwa
obiek ty o po dob nym cha rak te rze. Do stęp na po dwó rze moż li wy był
je dy nie przez bra mę prze jaz do wą usy tu owa ną od fron tu bu dyn ku,
po le wej stro nie. Do jazd po ża ro wy sta no wi ła utwar dzo na dro ga pu -
blicz na (ul. Tyl na), prze bie ga ją ca na ca łej dłu go ści je go ele wa cji fron -
to wej. Na par te rze i pię trze mie ści ły się miesz ka nia. W su mie by ło ich
pięć, w mo men cie ka ta stro fy za miesz ka ne tyl ko jed no. Pod da sze sta -
no wi ło część nie użyt ko wą. Bu dy nek po sa do wio no na fun da men tach
ła wo wych z ka mie nia. Ścia ny po wsta ły z ce gieł ukła da nych na za pra -
wie wa pien nej. Po dob nie stro py nad piw ni ca mi – praw do po dob nie
zo sta ły wy ko na ne ja ko skle pie nie z ce gieł, zaś stro py nad kon dy gna -
cja mi nad ziem ny mi by ły drew nia ne (bel ko we). Dach miał więź bę

drew nia ną pła twio wo -kro kwio wą, kry tą pa pą. Bie gi scho do we by ły
żel be to we, a scho dy na pod da sze – drew nia ne. Do bu dyn ku nie do -
pro wa dzo no sta łej in sta la cji ga zu ziem ne go, ogrze wa ny był przez
pie ce in dy wi du al ne. Po zo sta ło ści ele men tów bu dow la nych wska zy -
wa ły, że by ły to pie ce ka flo we, ogrze wa nie elek trycz ne lub prze no -
śne ogrze wa cze ga zo we. 

Zgło sze nie i dys po no wa nie
Pierw sze zgło sze nie o zda rze niu wpły nę ło do Sta no wi ska 

Kie ro wa nia Ko men dan ta Miej skie go PSP w So snow cu o 20.02. 
Z je go tre ści jed no znacz nie wy ni ka ło, że do szło do za wa le nia się
dwu kon dy gna cyj nej ka mie ni cy. Zgła sza ją cy do kład nie opi sał, co
się wy da rzy ło, po da jąc szcze gó ło we in for ma cje o cha rak te rze zda -
rze nia. Dy żur ny ope ra cyj ny SK KM PSP w So snow cu przy jął zgło -
sze nie zgod nie z pro ce du rą P -17, uzy sku jąc in for ma cje na te mat
ro dza ju, miej sca zda rze nia oraz da nych oso by zgła sza ją cej. W So -
snow cu dzia ła ją dwie JRG, w któ rych sta ny mi ni mal ne wy no szą 

Dra mat 
w Zagł´biu

WOJ CIECH RAP KA 

WOJ CIECH PIE CHA CZEK
W katastrofie budowlanej w Sosnowcu, która

zdarzyła się w sobotni wieczór 10 lutego, zginęła
jedna osoba, a jedna została poszkodowana. 

Z

fot. Piotr Zwarycz (3)



ood po wied nio: JRG nr 1 Cen trum – 13 stra ża ków i JRG nr 2
Po rąb ka – 7 stra ża ków. W SK KM PSP w So snow cu dy żur peł -
nią dwie oso by. W sta no wi sku zlo ka li zo wa ne jest tak że Po -
wia to we Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go dla So snow ca
(mia sta na pra wach po wia tu), w któ rym pra cu ją ca ło do bo -
wo dy żur ni za trud nie ni przez Urząd Mia sta. 

Dy żur ny SK KM PSP w So snow cu po za dys po no wa niu
w pierw szym rzu cie wła snych sił i środ ków, tj. dwóch GBARt,
GCBARt i SCD 42, po in for mo wał o tym SK KW PSP w Ka to wi -
cach, pro sząc jed no cze śnie o za bez pie cze nie ob sza ru chro -
nio ne go. Sieć JRG me tro po lii ślą sko -za głę biow skiej jest
bar dzo gę sta. Od le gło ści mię dzy po szcze gól ny mi JRG nie
prze kra cza ją 20 km, a łącz nie w wo je wódz twie ślą skim
jest 46 JRG oraz trzy po ste run ki. 

Na miej scu zda rze nia 
Pierw sze za stę py z JRG So sno wiec Cen trum przy by ły

na miej sce o 20.08, czy li po 6 min od przy ję cia zgło sze nia.
Pierw szy KDR (do wód ca zmia ny – po ziom in ter wen cyj ny)
roz po znał, że w wy ni ku zda rze nia (praw do po dob nie wy bu -
chu) znisz cze niu ule gła znacz na część ka mie ni cy. Zo sta ła za -
wa lo na część ścia ny fron to wej na dłu go ści oko ło 8 m, ca ła
ścia na tyl na od stro ny po dwó rza, stro py oraz dach. W znacz -
nym stop niu zo sta ły tak że na ru szo ne ścia ny bocz ne oraz
ścia ny przy le głych bu dyn ków. KDR ja ko praw do po dob ną
przy czy nę ka ta stro fy wska zał wy buch, po nie waż ta kie znisz -
cze nia są cha rak te ry stycz ne dla gwał tow ne go wy dzie le nia
du żych ilo ści ener gii, któ rym prze waż nie to wa rzy szy na gły
wzrost tem pe ra tu ry i ci śnie nia. Po oce nie roz mia rów zda rze -
nia za żą dał za dys po no wa nia do dat ko wych sił i środ ków,
w tym spe cja li stycz nej gru py po szu ki waw czo -ra tow ni czej
(SGPR), oraz wska zał kie run ki dzia ła nia za stę pów. Do naj -
waż niej szych za dań na le ża ło:
� pro wa dze nie po mia rów za war to ści ga zów wy bu cho -
wych w po wie trzu,
� wy zna cze nie stra ża ka do pro wa dze nia wzro ko wej kon -
tro li sta bil no ści bu dyn ków,
� za bez pie cze nie i oświe tle nie te re nu ak cji ra tow ni czej,
� roz po czę cie dzia łań po szu ki waw czo -ra tow ni czych
na gru zo wi sku,
� spraw dze nie, czy wszy scy lo ka to rzy są sied nich ka mie -
nic opu ści li miesz ka nia, ewen tu al nie ich ewa ku acja,
� usta le nie licz by osób znaj du ją cych się pod gru za mi. 

W chwi li przy jaz du za stę pów nie by ło wi docz nych oznak
po ża ru. Po wtór nym roz po zna niu KDR usta lił, że w za wa lo -
nym bu dyn ku mo gą prze by wać dwie oso by. W pierw szych
20 min dzia łań na wią za no kon takt gło so wy i wzro ko wy z jed -
ną z tych osób. Męż czy zna był przy tom ny, wy dol ny krą że nio -
wo i od de cho wo. 

Rów no cze śnie z pra cą na miej scu zda rze nia sta no wi ska
kie ro wa nia PSP na po szcze gól nych po zio mach roz po czę ły
dys po no wa nie sił II rzu tu oraz po wia da mia nie osób funk cyj -
nych z Ko men dy Miej skiej PSP w So snow cu i Ko men dy Wo je -
wódz kiej PSP w Ka to wi cach. Pierw szy KDR nie po dzie lił
te re nu ak cji na od cin ki bo jo we, sku pia jąc się na pra wi dło -
wym przy dzie le niu za dań pod le głym za stę pom na po zio mie

pod sta wo wym. Za pew nił odłą cze nie za si la nia w ener gię
elek trycz ną (zre ali zo wa ne przez po go to wie ener ge tycz ne)
i za dys po no wał po go to wie ga zo we, aby wy klu czyć obec ność
sta łej in sta la cji ga zo wej. Po go dzi nie od przy by cia pierw sze -
go za stę pu uda ło się ewa ku ować spod gru zów pierw szą oso -
bę. Męż czy zna prze żył ka ta stro fę. 

Póź niej kie ro wa nie dzia ła nia mi ra tow ni czy mi przej mo wa -
li: za stęp ca do wód cy JRG nr 1 So sno wiec Cen trum, ko men -
dant miej ski PSP w So snow cu, ślą ski ko men dant wo je wódz ki
PSP, ko men dant głów ny PSP, ślą ski ko men dant wo je wódz ki
PSP, za stęp ca ślą skie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP
i ko men dant miej ski PSP w So snow cu.

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, KDR na po zio mie
in ter wen cyj nym sko rzy stał z pra wa do po wo ła nia szta bu ak -

cji, któ ry był roz sze rza ny na po zio mie tak tycz nym, a póź niej
na po zio mie stra te gicz nym. KDR na ko lej nym eta pie dzia łań
po dzie lił miej sce zda rze nia na od cin ki bo jo we wraz z utwo -
rze niem punk tu przy ję cia sił i środ ków. Zor ga ni zo wał tak że
łącz ność na miej scu zda rze nia, m.in. uru cha mia jąc pra cę
na ka na le do wo dze nia i współ dzia ła nia (KDW) oraz przy dzie -
la jąc ka na ły ra tow ni czo -ga śni cze (KRG) dla od cin ków bo jo -
wych. 

O 22.00 ko men dant miej ski PSP w So snow cu ja ko KDR po -
le cił:
� do wód cy OB I – roz po cząć po szu ki wa nia dru giej oso by
(SGPR Ja strzę bie -Zdrój, przy dzie lo ne za stę py JRG),
� OB II – usu wać gruz oraz ele men ty kon struk cyj ne bu dyn -
ku z te re nu dzia łań, 
� utwo rzyć OB III na ba zie SGPR Ja strzę bie -Zdrój w ce lu
mo ni to ro wa nia sta bil no ści kon struk cji bu dow la nych oraz ich
sta bi li za cji,
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�� wy co fać ra tow ni ków z gru zo wi ska, aby wpro wa dzić psy
ra tow ni cze, 
� stwo rzyć mie sza ne gru py ra tow ni ków (czte rech stra ża -
ków z SGPR i czte rech z JRG),
� wy zna czyć ofi ce ra od po wie dzial ne go za pro wa dze nie
ewi den cji cza su pra cy stra ża ków na OB I,
� za dys po no wać cięż ki sprzęt bu dow la ny (ko par kę i sa mo -
chód cię ża ro wy),
� za dys po no wać SDŁ z KW PSP w Ka to wi cach, 
� za dys po no wać nie zbęd ny asor ty ment drew nia ny do sta -
bi li za cji na ru szo nych kon struk cji,
� spra wić na mio ty do ce lów lo gi stycz nych.

W ra mach swo ich upraw nień KDR wy dał za kaz prze by wa -
nia osób w re jo nie ob ję tym dzia ła niem ra tow ni czym, na ka -

zał pro wa dze nie nie zbęd nych prac wy bu rze nio wych oraz
roz biór ko wych i wstrzy mał ko mu ni ka cję w ru chu lą do wym.
Sko rzy stał po nad to z pra wa od stą pie nia od za sad dzia ła nia
uzna nych po wszech nie za bez piecz ne z za cho wa niem wszel -
kich do stęp nych w da nych wa run kach za bez pie czeń (ko -
niecz ność prze szu ka nia znisz czo nych po miesz czeń
pod ką tem prze by wa nia osób).

O 22.30 ślą ski ko men dant wo je wódz ki PSP prze jął do wo -
dze nie i uru cho mił kie ro wa nie na po zio mie stra te gicz nym, or -
ga ni zu jąc po szcze gól ne ele men ty dzia łań ra tow ni czych:
łącz ność, punkt kon tak tu z me dia mi, miej sce pra cy szta bu.
W uzgod nie niu z do wo dzą cym dzia ła nia mi na po zio mie tak -
tycz nym, po le cił usu nię cie zgro ma dzo ne go przed bu dyn kiem
gru zu za po mo cą cięż kie go sprzę tu – ko par ki i sa mo cho du
cię ża ro we go. KDR pod trzy mał wcze śniej sze de cy zje o pro wa -
dze niu prac przez stra ża ków w gru pach, a tak że po le cił 
uru cho mić kie ro wa nie na po zio mie stra te gicz nym, prze pro -

wa dzić na te re nie dzia łań od pra wę do wód ców od cin ków bo -
jo wych oraz na ka zał prze ję cie do wo dze nia na po zio mie 
tak tycz nym przez na czel ni ka Wy dzia łu Ope ra cyj ne go 
KW PSP w Ka to wi cach. Pod jął po nad to de cy zję o za dys po no -
wa niu SGRP No wy Sącz za po śred nic twem SK KG PSP, a tak że
do dat ko wych SiŚ. Na OB II zaś po le cił roz po cząć wy wóz gru -
zu za le ga ją ce go na ul. Tyl nej w ce lu jej udroż nie nia. 

Po pół no cy dzia ła nia stra ża ków po zwo li ły na zlo ka li zo wa -
nie dru giej oso by w gru zo wi sku. Wy ko na no cał ko wi ty do stęp
do niej i ewa ku owa no. Nie ste ty ko bie ty – miesz kan ki ka mie -
ni cy nie uda ło się ura to wać. 

O go dzi nie 00.32 ko men dant głów ny PSP prze jął do wo -
dze nie na po zio mie stra te gicz nym, pod trzy mu jąc wcze śniej
wy pra co wa ne de cy zje. Wpro wa dził do dzia łań przy by łą
na miej sce zda rze nia SGPR No wy Sącz, two rząc OB IV. Głów -
ne dzia ła nia sku pia ły się na dal szym prze szu ki wa niu gru zo -
wi ska oraz współ pra cy ze służ ba mi wo je wo dy. 

Zda rze nie zo sta ło zlo ka li zo wa ne 11 lu te go o godz. 2.40.
Po zwo li ło to na pod ję cie de cy zji o suk ce syw nym od sy ła niu
za stę pów do jed no stek oraz zor ga ni zo wa nie pod mia ny ra -
tow ni ków bio rą cych udział w zda rze niu. 

Do bre de cy zje
Pod czas pro wa dze nia ak cji za cho wa ne zo sta ły za sa dy tak -

ty ki dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych. Prze pi sy i za sa dy bez -
pie czeń stwa prze strze ga ne by ły w moż li wie naj wyż szym
stop niu, przy uwzględ nie niu bie żą cej sy tu acji na miej scu
zda rze nia. Wła ści wie wy zna czo ny cel głów ny oraz ce le po -
śred nie, a tak że od po wied ni za miar tak tycz ny za pew ni ły
szyb ki i spraw ny prze bieg ak cji ra tow ni czej. Zgro ma dziw szy
od po wied nie za so by ra tow ni cze, KDR pod jął de cy zję o utwo -
rze niu od cin ków bo jo wych. Utwo rze nie PPSiŚ po zwo li ło
opty mal nie kie ro wać przy by łe za stę py na od cin ki bo jo we. 

Tech ni ki ra tow ni cze i sprzęt zo sta ły pra wi dło wo do bra ne
do cha rak te ru zda rze nia i wy ko rzy sta ne sto sow nie do ich
prze zna cze nia. Zgod na z obo wią zu ją cy mi za sa da mi or ga ni -
za cja łącz no ści na od cin kach bo jo wych z wy ko rzy sta niem sa -
mo cho du SDŁ w znacz nym stop niu uspraw ni ła pro wa dze nie
ak cji. Mi mo po sia da nych przez SGPR za so bów w trak cie dzia -
łań po ja wi ła się po trze ba po zy ska nia do dat ko we go drew -
na kon struk cyj ne go do wy ko ny wa nia wy ma ga nej sta bi li za cji
na ru szo nych ele men tów kon struk cyj nych bu dyn ków. 

W trak cie dzia łań zor ga ni zo wa no punkt kon tak tu z me dia -
mi, w któ rym dzien ni ka rze otrzy my wa li na bie żą co in for ma -
cje do ty czą ce prze bie gu ak cji. Udzie la li ich: rzecz nik pra so wy
ślą skie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP, ofi cer pra so wy
Ko men dy Miej skiej PSP w So snow cu oraz KDR. Za in te re so -
wa nym dzien ni ka rzom in for ma cje by ły rów nież prze ka zy wa -
ne dro gą te le fo nicz ną.

Kon klu zje
Ana li zu jąc prze bieg opi sy wa nej ka ta stro fy oraz wie lu 

in nych trud nych i dłu go trwa łych dzia łań na te re nie wo je wódz -
twa ślą skie go, na le ży jed no znacz nie wska zać ob sza ry szko le -
nio we, któ re po win ny zo stać wpi sa ne na sta łe w do sko na -
le nie za wo do we w JRG i ko men dach. Z pew no ścią moż -
na do nich za li czyć ko niecz ność do sko na le nia or ga ni za cji 



miej sca pro wa dze nia du żych i dłu gotrwa łych ak cji ra tow ni czo -ga śni -
czych, z na ci skiem na wy zna cza nie PPSiŚ, któ ry powi nien być prze wi -
dzia ny w chwi li dys po no wa nia sił II rzu tu. Na le ży po ło żyć więk szy
na cisk na ana li zy du żych ak cji ra tow ni czo -ga śni czych pod czas szko le -
nia i do sko na le nia za wo do we go stra ża ków szcze bla do wód cze go,
zwłasz cza tak tycz ne go i stra te gicz ne go. Po twier dzi ła się ce lo wość pro -
wa dze nia ćwi czeń w for mie gier szta bo wych – po zwa la ją one na brać
więk szej spraw no ści w or ga ni za cji i do ku men to wa niu pra cy szta bu.
Ad re sa ta mi szko leń po win ni być głów nie stra ża cy upraw nie ni do kie -
ro wa nia na po zio mie tak tycz nym i stra te gicz nym. Na le ży tak że re ali -
zo wać szko le nia oraz do sko na le nie za wo do we JRG z dzia łań
po szu ki waw czo -ra tow ni czych prowadzo nych przez KSRG na po zio mie
pod sta wo wym.

Choć spe cja li stycz ne gru py po szu ki waw czo -ra tow ni cze ma ją
w swo im wy po sa że niu pod po ry ra tow ni cze oraz od po wied ni asor -
ty ment drew nia ny nie zbęd ny do sta bi li za cji na ru szo nej kon struk cji
bu dow la nej, to przy du żych ak cjach czę sto te za so by oka zu ją się nie -
wy star cza ją ce. Po dob nie by ło w tym przy pad ku, co oka za ło się nie
la da wy zwa niem. Za sad ne wy da je się za tem utwo rze nie za ple cza
ma ga zy no we go drew na i pod pór bu dow la nych na po trze by du żych
i dłu go trwa łych ak cji te go ty pu. Jed ną z kon cep cji jest stwo rze nie
pa kie tów drew na o od po wied nich prze kro jach i dłu go ści oraz pod -
pór umiesz czo nych w spe cjal nych me ta lo wych no sza kach do szyb -
kie go za ła dun ku na kon te ner (przy cze pę). Do dat ko wo na le ży
do po sa żyć wszyst kie JRG w pod po ry oraz drew no w ilo ści nie mniej -
szej niż prze wi dzia na w pro gra mie szko le nia z dzia łań po szu ki waw -
czo -ra tow ni czych re ali zo wa nych przez KSRG na po zio mie
pod sta wo wym z prze zna cze niem do wy ko rzy sta nia w pierw szej fa -
zie po dob nych zda rzeń na wła snym te re nie. Po zwo li to rów nież
na za dys po no wa nie za stę pów z po wia tów i miast ościen nych wy -
po sa żo nych w ta ki sprzęt i da moż li wość udzie le nia szyb kie go
wspar cia.

War to tak że po my śleć nad stwo rze niem uprosz czo nych za sad or -
ga ni zo wa nia dzia łań ra tow ni czych po wy stą pie niu ka ta stro fy bu -
dow la nej, po łą czo nych z al go ryt mem po stę po wa nia. Ta kie zwar te
opra co wa nie, stwo rzo ne na ba zie obo wią zu ją cych Za sad or ga ni za -
cji dzia łań po szu ki waw czo -ra tow ni czych w KSRG, by ło by nie wąt pli -
wym wspar ciem dla KDR, szcze gól nie w pierw szej fa zie dzia łań.
Al go rytm nie zwal niał by do wód cy z my śle nia i po dej mo wa nia od -
po wie dzial nych de cy zji. Bio rąc pod uwa gę spe cy fi kę te go ty pu ak -
cji, zda je my so bie spra wę z fak tu, że na każ dym eta pie dzia łań
w uza sad nio nych przy pad kach KDR mo że od stą pić od za sad dzia -
ła nia uzna nych po wszech nie za bez piecz ne. Tak też by ło pod czas
opi sy wa nej ak cji. 

mł. bryg. Woj ciech Rap ka peł ni słu˝ b´ 
w Ko men dzie Wo je wódz kiej PSP w Ka to wi cach, 

a bryg. Woj ciech Pie cha czek 
w Ko men dzie Miej skiej PSP w Ja strz´ biu-Zdro ju 
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Ka ta stro fa w licz bach
W ak cji ra tow ni czej wzię ło udział 38 za stę pów PSP (164 stra ża -
ków), 7 za stę pów SGPR (45 osób), 3 ze spo ły ra tow nic twa 
me dycz ne go (12 osób), 14 ra dio wo zów Po li cji (69 osób) oraz
11 po jaz dów in nych służb (15 osób).



i my w ostat nich la tach cha rak te ry -
zu ją się bar dzo zmien ny mi tem pe -
ra tu ra mi – w jed nym se zo nie

akwe ny wie lo krot nie po kry wa ją się lo dem
i roz ma rza ją, co spra wia, że sta ją się nie bez -
piecz ne dla po ten cjal nych użyt kow ni ków
(np. węd ka rzy, łyż wia rzy, nar cia rzy). Szko le -
niow com ta kie wa run ki da ją jed nak moż li -
wość prak tycz ne go prze ćwi cze nia tech nik
i za sad ra to wa nia z po wierzch ni za rwa ne -
go lo du. To szan sa na od kry cie no wych 
roz wią zań tak tycz no -tech nicz nych oraz 
we ry fi ka cję do tych czas sto so wa nych me -
tod.

Czło wiek -˝a ba
Jed nym z naj szyb szych dzia łań ra tow ni -

czych na lo dzie jest ak cja bez po śred nia ase -
ku ro wa na, tzw. czło wiek -ża ba. Ra tow nik
za pię ty w li nę do sta je się do po szko do wa -
ne go w sto sun ko wo naj krót szym cza sie.
Czło wiek prze by wa ją cy w prze rę bli wal czy
z wy chło dze niem i mo że zsu nąć się
pod lód. Na le ży jak naj szyb ciej do trzeć
do nie go, za pew nić pły wal ność do dat nią
i za cząć ewa ku ację. Ra tow nik mu si być od -
po wied nio za bez pie czo ny przed wej ściem
na ta flę lo du (kask, ska fan der, ka mi zel ka,
kol ce lo do we, rzut ka ra tow ni cza, gwiz dek),
a tak że wy po sa żo ny w ka ra bin ki (pa mię taj -
my, że na lo dzie za krę co ne ka ra bin ki mo gą
za mar z nąć, nie zo sta wia my ich przy mo co -
wa nych wy łącz nie do li ny pły wa ją cej, bo
mo gą ją za to pić), pas wę gorz, ko ło lub in -
ny sprzęt, któ ry za pew ni pły wal ność po -
szko do wa ne mu. Koń co wy od ci nek dzie lą cy
go od po szko do wa ne go po ko nu je, peł za -
jąc np. z bo ku do prze rę bli (tak, by nie osła -
biać lo du, któ re go po szko do wa ny się

trzy ma i po któ rym bę dzie ewa ku owa ny).
Sto su jąc ko ło, mo że my po szko do wa ne go
uło żyć za ko łem lub na nim.

Zde cy do wa nie lep szym roz wią za niem
jest jed nak uży cie pa sa wę go rza. Mo że my
go po dać po szko do wa ne mu, na stęp nie
prze ło żyć mu go pod pa cha mi i za piąć ka -
ra bin kiem z ty łu (po szko do wa ny jest cał ko -
wi cie za bez pie czo ny przed uto nię ciem  
fot. 1, 2).

Li na na ko ło wro cie mo że być przy go to -
wa na wcze śniej (w straż ni cy) po przez za -
wią za nie na niej klucz ki (uży tej do wpię cia
po szko do wa ne go) w od le gło ści oko ło
1,5 m od mo co wa nia dla ra tow ni ka. 

Łà cze nie tech nik
Nie za wsze tech ni ka czło wiek -ża ba wy -

star czy, by spraw nie ewa ku ować po szko do -
wa ne go. Wów czas uży wa się do dat ko we go
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Na lodzie (cz. 2)

Pokrywa lodowa, która powstała w listopadzie
i utrzymuje się do kwietnia, jest niebezpieczna

w dwóch sytuacjach: gdy lód się zawiązuje i jest cieńszy
przy brzegu oraz gdy ulega degradacji i roztapianiu. 

Z

rys. 1 Po szcze gól ne fa zy dzia łaƒ ak cji czło wiek -˝a ba z wy ko rzy sta niem tra twy pneu ma tycz nej Êred niej:
I – ra tow nik (wy po sa ̋o ny w pas w´ gorz) do cie ra do po szko do wa ne go (B) i za pew nia mu do dat nià pły wal noÊç;
II – dru gi ra tow nik pod pi na tra tw´ do ka ra bin ka z ty łu (fot. 5, na rys. li te ra C – tra twa mo ̋e si´ prze su waç);
III – pierw szy ra tow nik za pew nia pły wal noÊç po szko do wa ne mu, za pi na jàc go w pas w´ gorz (E), w tym cza sie dru gi ra -
tow nik za po mo cà ko lej ne go ka ra bin ka za pi na tra tw´ do oczka (fot. 6, na rys. li te ra D – tra twa nie mo ̋e si´ prze su waç),
wy bie ra li n´ po ni ̋ ej oczka i z nià do cie ra do po szko do wa ne go;
IV – pierw szy ra tow nik za pi na po szko do wa ne go ka ra bin kiem do li ny do star czo nej przez dru gie go ra tow ni ka (G), po czym
da je sy gnał cià gni´ cia li ny przez ase ku ra cj´ na brze gu; obaj ra tow ni cy za ta pia jà koƒ ców ki tra twy, by po szko do wa ny bez
tru du na nià wje chał;
V – w mo men cie wcià gni´ cia po szko do wa ne go na tra tw´ na st´ pu je ko men da: „li na stop” (H) i po szko do wa ny zo sta je
wy pi´ ty z głów nej li ny przez dru gie go ra tow ni ka, po czym ten da je sy gnał do cià gni´ cia (chy ba ˝e nie ma ˝ad nych opo -
rów – po szko do wa ny nie prze su wa si´ w trak cie cià gni´ cia tra twy po lo dzie, wte dy nie ma po trze by wy pi´ cia go);
VI – le ̋à cy na tra twie po szko do wa ny jest ase ku ro wa ny z dwóch stron przez ra tow ni ków i wy cià ga ny na brzeg (fot. 7).



sprzę tu. Wła ści wą tak ty ką dzia łań jest po -
wią za nie tej me to dy z dzia ła nia mi sprzę -
to wy mi: pierw szy ra tow nik na da je 
pły wal ność po szko do wa ne mu, za bez pie -
cza go, a ze spół (dru gi ra tow nik) do cie ra
do nie go ze sprzę tem i ewa ku uje np. za
po mo cą tra twy pneu ma tycz nej śred niej.
W tym przy pad ku do dat ko wo w od le gło ści
me tra plus dłu gość sań lo do wych (tra twy
pneu ma tycz nej) wią że się jesz cze jed ną
klucz kę, słu żą cą do zblo ko wa nia te go
sprzę tu. 

W po dob ny spo sób moż na po łą czyć
tech ni kę czło wiek -ża ba z sa nia mi lo do wy -
mi, trze ba je dy nie uwa żać na to, by wy bra -
ną li nę prze ło żyć po mię dzy re lin ga mi sań.

Na le ży jed nak pa mię tać, że sa nie lo do we
nisz czą lód i trud niej na nich utrzy mać rów -
no wa gę, zwłasz cza przy za ta pia niu sań lo -
do wych i wcią ga niu po szko do wa ne go. Je śli
sa nie lo do we bę dą ob cią żo ne z ty łu, za cho -
wa ją się jak lo do ła macz (fot. 8-10).

W sy tu acji bra ku sań lo do wych lub tra -
twy pneu ma tycz nej moż na użyć de ski or -
to pe dycz nej, na któ rej śli zga my się,
wy ko rzy stu jąc kol ce lo do we (szy deł ka)
i szyb ko do cie ra my do po szko do wa ne go.
Po da je my mu de skę i za pi na my pas wę gorz
(fot. 11-12), na stęp nie spi na my skró co ny
pas nad li ną (fot. 16) i da je my ase ku ra cji
z brze gu sy gnał do cią gnię cia li ny (po szko -
do wa ny jest wcią ga ny na de skę dzię ki 

spię te mu pa so wi i ase ku ro wa ny przez ra -
tow ni ka z ty łu, fot. 13-15). 

W wy żej wy mie nio nych tech ni kach wy -
ko rzy stu je się jed ną li nę, dzię ki cze mu nie
ma pro ble mu plą ta nia się lin pod czas ak cji,
a ra tow ni cy mo gą dzia łać na więk szym dy -
stan sie (po wią zać dwie li ny). 

Po za za si´ giem li ny
Wy jąt ko wą sy tu acją jest to nię cie w du -

żej od le gło ści od brze gu po za za się giem 
li no wym. De cy zja mu si być pod ję ta na
pod sta wie in for ma cji z miej sca zda rze nia
i mo że do ty czyć od stęp stwa od za sad
uzna nych za bez piecz ne. Jed ną z pro po zy -
cji w tym przy pad ku jest prze pro wa dze nie
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tra dy cyj nej ak cji z sa nia mi lo do wy mi, tra -
pem lub pon to no sa nia mi (na fot. 16 np.
trap za ko twio ny śru ba mi lo do wy mi). 

In ne roz wią za nie za kła da uży cie de ski
or to pe dycz nej, dwóch rzu tek (wy po sa że nie
ra tow ni ków), śru by lo do wej i ka ra bin ków.
Pierw szy ra tow nik do cie ra do po szko do wa -
ne go z pa sem wę go rzem i de ską or to pe -
dycz ną i za bez pie cza go (fot. 17). Dru gi
ra tow nik na to miast na sta bil nym lo dzie,
w za się gu rzut ki, wkrę ca śru bę lo do wą.
Po za bez pie cze niu po szko do wa ne go
pierw szy ra tow nik rzu ca rzut kę w kie run ku
dru gie go ra tow ni ka (fot. 18-19). 

Dru gi ra tow nik przy mo co wu je ko niec
rzut ki do śru by lo do wej i od rzu ca swo ją rzut -

kę (fot. 20-21). Pierw szy ra tow nik łą czy rzut -
ki i prze pusz cza przez ka ra bi nek na wę go rzu
oraz za pię ty pas de ski i da je dru gie mu ra -
tow ni ko wi sy gnał do cią gnię cia (fot. 22-23).
Ten, cią gnąc li nę, za pie ra się o przy mo co wa -
ną śru bę lo do wą, wy cią ga swo ją rzut kę oraz
za bez pie czo ne go po szko do wa ne go (fot. 24-
26). Kie dy po szko do wa ny znaj du je się na lo -
dzie, moż na go cią gnąć, two rząc li te rę V, by
nie ob cią żać lo du do cie ra jąc do po zo sta wio -
nej li ny ase ku ra cji brze go wej. 

Mo dy fi ku jąc tę me to dę, mo że my od ra -
zu za bez pie czyć rzut ką pierw sze go ra tow -
ni ka (ra tow nik ca ły czas za bez pie czo ny
na li nie, eli mi na cja rzu ce nia do nie go rzut -
ki – brak ele men tu na fot. 21). 

Ar ty kuł ten nie pre zen tu je wszyst kich
spo so bów wy ko rzy sta nia narzędzi do ra -
tow nic twa lo do we go. Uży cie wie lu z nich
mu si być mo dy fi ko wa ne, zgod nie z wa run -
ka mi za sta ny mi na miej scu ak cji. Au to rzy
chcą je dy nie spro wo ko wać wśród stra ża ków
i ra tow ni ków ćwi czą cych na lo dzie dys ku sję
na te mat wy pra co wa nia spój nej tak ty ki dzia -
łań. W przy pad ku ra to wa nia ży cia ludz kie go
trze ba użyć wszyst kich moż li wych sił i środ -
ków, wy ko rzy stu jąc kre atyw ność ra tow ni -
ków i od po wied nie wa run ki śro do wi ska. 

Ana li za dzia łań na akwe nach za lo dzo -
nych ujaw nia wie le pro ble mów: 

1. Ra tow nik po wi nien być od po wied nio
wy po sa żo ny i za bez pie czo ny, przy czym
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so wa ne go sprzę tu ze wska za niem je go wad
i za let oraz wska zów ka mi dla ra tow ni ków.

mł. kpt. Tomasz Michalik jest

wojewódzkim koordynatorem 

ds. ratownictwa wodnego, wykładowcà

Wojewódzkiego OÊrodka Szkolenia PSP

w Katowicach 

Jarosław Zwierzyna jest krajowym

ekspertem PSP ds. prognozowania

zagro˝eƒ w ratownictwie specjalistycznym,

instruktorem WOPR

się) nie mo że opóź nić cza su ewa ku acji 
po szko do wa ne go (ogra ni czyć dzia ła nia
do bez sku tecz nych rzu tów po za za się giem
to ną ce go). Ry zy ko utra ty przez oso bę to ną -
cą świa do mo ści, nie utrzy ma nia przez nią 
li ny lub pusz cze nia kra wę dzi lo du przy
pró bie zła pa nia li ny, co mo że po wo do wać
osu nię cie się po szko do wa ne go pod ta flę,
po win ny skła niać do wy sła nia ra tow ni ka
do ak cji bez po śred niej ase ku ro wa nej rów -
no cze śnie z wy ko ny wa ny mi rzu ta mi.

Na www.ppoz.pl za miesz czo no peł ną wer sję
ar ty ku łu – z ta be lą pre zen tu ją cą ro dzaj za sto -

sze ro ko jest dys ku to wa ne, ja ki ro dzaj ska -
fan drów, ka mi ze lek czy pod ręcz ne go wy -
po sa że nia za sto so wać.

2. Bez względ ne sto so wa nie za sa dy ase -
ku ra cji li no wych z brze gu ska zu je oso by to -
ną ce bę dą ce po za za się giem li no wym
na brak lub od ro cze nie ak cji. Tym cza sem
w peł ni za bez pie czo ny in dy wi du al nie stra -
żak z sa nia mi lo do wy mi, pon to no sa nia mi,
tra twą pneu ma tycz ną lub in nym sprzę tem
ma peł ną au to no mię dzia łań.

3. Śle pe sto so wa nie za sa dy 6D (do wo łaj,
do bie gnij, do się gnij, do rzuć, do płyń, do stań
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osną ca po pu lar ność wy ko rzy sty wa -
nia od na wial nych źró deł ener gii,
wspar ta róż ne go ro dza ja mi za chę -

ta mi w po sta ci do płat, a tak że co raz więk -
sza świa do mość eko lo gicz na po wo du je
roz wój i wy ko rzy sta nie no wych tech no lo -
gii w róż nych ob sza rach. Po ja wia się co raz
wię cej po jaz dów hy bry do wych, elek trycz -
nych, in sta la cji od na wial nych źró deł ener -
gii (fo to wol ta ika itp.), któ re w krót kim
cza sie z no wi nek tech no lo gicz nych sta ją się
co dzien no ścią. Uwa run ko wa nia praw ne nie
za wsze na dą ża ją za roz wo jem tech no lo gii,
stąd brak stan da ry za cji w po szcze gól nych
dzie dzi nach (np. w przy pad ku po jaz dów
elek trycz nych – licz by i roz miesz cze nia wy -

łącz ni ków prą du elek trycz ne go), któ ry mo -
że po wo do wać do dat ko we utrud nie nia dla
ra tow ni ków na miej scu ak cji. Pro fe sjo nal -
na wie dza jest ko niecz na do pro wa dze nia
sku tecz nych dzia łań ra tow ni czo -ga śni -
czych i za pew nie nia so bie oraz po szko do -
wa nym bez pie czeń stwa na miej scu ak cji.

W dniach 17-19 paź dzier ni ka 2017 r.
w Ja worz nie od by ło się szko le nie dla stra -
ża ków KM PSP. Obej mo wa ło ono róż no rod -
ne za gad nie nia zwią za ne z au to bu sa mi
elek trycz ny mi mar ki So la ris Urbi no 8,9 LE
elec tric i no wym So la ri sem Urbi no 12 elec -
tric. W dniach 5-7 grud nia w Ja worz nie mia -
ło miej sce ko lej ne szko le nie o tej sa mej
te ma ty ce – dla stra ża ków KM PSP w Ja -

worz nie, do wód ców JRG z woj. ślą skie go
oraz przed sta wi cie li Ko men dy Wo je wódz -
kiej PSP z Ka to wic, tym ra zem jed nak
za przy kład po słu ży ły au to bu sy elek trycz -
ne mar ki So la ris Urbi no 8,9 LE elec tric, no -
wy So la ris Urbi no 12 elec tric i no wy So la ris
Urbi no 18 elec tric (au to bus prze gu bo wy).

Stra ża cy za po zna li się z bu do wą au to -
bu sów elek trycz nych mar ki So la ris oraz
z za sto so wa ny mi w nich tech no lo gia mi, by
na być umie jęt no ści po trzeb ne pod czas
zda rzeń z ty mi po jaz da mi.

Bu do wa i bez pie czeń stwo 
Pod sta wę kon struk cjyj ną tych au to bu -

sów sta no wi szkie let ze sto pów sta li
o zwięk szo nej od por no ści, za bu do wa ny
lek ki mi two rzy wa mi, w po sta ci pa ne li z la -
mi na tów i alu mi nium. Drzwi pneu ma tycz -
ne ma ją moż li wość zwol nie nia blo ka dy
z ze wnątrz. Au to bu sy na pę dza ne są cen -
tral ny mi sil ni ka mi trak cyj ny mi, chło dzo-
ny mi po wie trzem, o mo cy 160 kW (mo de -
le 8,9 i 12 m) oraz 240 kW (mo del prze gu -
bo wy 18 m), czer pią cy mi ener gię z li to-
wo -jo no wych ba te rii trak cyj nych za bu do -
wa nych na da chu oraz pod tyl ną kla pą. Za -
mon to wa ne są w nich rów nież tra dy cyj ne
aku mu la to ry 24 V, od po wia da ją ce za mniej -
sze od bior ni ki, np. wy świe tlacz de ski roz -
dziel czej, bi le to ma ty. Wszyst kie prze wo dy
wy so kie go na pię cia ma ją ko lor po ma rań -
czo wy. Ca łą ener gią za rzą dza kon te ner
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zareagować. Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie budowy autobusów
elektrycznych marki Solaris, które coraz śmielej wkraczają na polskie drogi.
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Mo de le au to bu sów elek trycz nych za ku pio nych przez PKM Ja worz no w 2017 r.



trak cyj ny, znaj du ją cy się na da chu. To
w nim do ko nu je się za mia na prą du sta łe -
go 650 V z ba te rii trak cyj nych na prąd
zmien ny 3 x 400 V za si la ją cy sil nik. Tak że tu -
taj za cho dzi od wrot ny pro ces, gdzie re ku -
pe ro wa na ener gia z re zy sto ra ha mo wa nia
tra fia do ba te rii trak cyj nych, do ła do wu jąc
je. Przez kon te ner trak cyj ny prze cho dzi
rów nież ca ła ener gia elek trycz na za si la ją ca
aku mu la to ry trak cyj ne z ze wnątrz (np. z ła -
do war ki sta cjo nar nej lub pan to gra fo wej).
Od po wia da on tak że za bez pie czeń stwo
ukła du elek trycz ne go w ra zie awa rii lub
uszko dze nia in sta la cji wy so kie go na pię cia.
W przy pad ku in ge ren cji ze wnętrz nej
w układ elek trycz ny (np. uszko dze nie me -
cha nicz ne po ma rań czo wych prze wo dów
wy so kie go na pię cia) lub nie po żą da ne go

dzia ła nia in sta la cji za trzy mu je on prze pływ
ener gii elek trycz nej. Znaj du ją ce się w kon -
te ne rze trak cyj nym re zy sto ry roz ła dow cze
spra wia ją, że za ni ka na pię cie w ca łej in sta -
la cji. W ta kiej sy tu acji na pię cie elek trycz ne
wy stę pu je je dy nie w ba te riach trak cyj nych
(max 750 V) oraz w tra dy cyj nych aku mu la -
to rach 24 V. W przy pad ku uszko dzeń me -
cha nicz nych ba te rii trak cyj nych na le ży
pa mię tać o mo ni to ro wa niu ich tem pe ra tu -
ry (np. za po mo cą pi ro me tru czy ka me ry
ter mo wi zyj nej), gdyż prze grza nie elek tro li -
tu mo że do pro wa dzić do po ża ru we wnątrz
ba te rii.

Oprócz wspo mnia ne go kon te ne ra trak -
cyj ne go, czu wa ją ce go nad bez pie czeń -
stwem ca łe go ukła du elek trycz ne go,
w au to bu sach za in sta lo wa no wy łącz ni ki ni -

skie go oraz wy so kie go na pię cia. Dla ra tow -
ni ków waż ne jest, że wy so kie na pię cie moż -
na wy łą czyć na kil ka spo so bów i w kil ku
miej scach – ma to nie ba ga tel ne zna cze nie,
gdy ta ki po jazd jest za klesz czo ny z in nym
po jaz dem. Moż na to zro bić al bo przez zbi -
cie grzyb ków wy so kie go na pię cia (w ka bi -
nie kie row cy lub pod tyl ną kla pą), al bo
przez odłą cze nie ni skie go na pię cia
24 V (roz łą cze nie tzw. he bla, roz pię cie aku -
mu la to rów 24 V). Za ni ka wte dy wszel kie
na pię cie w ukła dzie au to bu sów, prąd po zo -
sta je je dy nie w ba te riach trak cyj nych i aku -
mu la to rach 24 V. Roz miesz cze nie wy-
łącz ni ków awa ryj nych zo sta nie omó wio ne
po ni żej na przy kła dzie kon kret ne go mo de -
lu, gdyż nie któ re ele men ty za mon to wa ne
są w róż nych miej scach au to bu sów. 

Oma wia ne mo de le ła do wa ne są z ła do -
wa rek sta cjo nar nych lub po przez spe cjal ne
masz ty, pod któ re au to bu sy pod łą cza ją się
roz kła da nym z da chu pan to gra fem (ob ra -
zu je to powyż sze zdję cie).

So la ris Urbi no 8,9 LE elec tric
W naj krót szym z oma wia nych au to bu -

sów, li czą cym nie speł na 9 m, sil nik trak cyj -
ny znaj du je się z ty łu po jaz du, dwie ba te rie
trak cyj ne (650 V) za bu do wa ne są z ty łu,
obok sil ni ka, a dwie na da chu. Ba te -
rie 24 V wraz z głów nym wy łącz ni kiem prą -
du za bu do wa ne są nad pod ło gą po le wej
stro nie po jaz du, przed przed nią osią. Roz -
miesz cze nie naj waż niej szych ele men tów
in sta la cji elek trycz nej przed sta wia sche mat
na str. 24.

Roz łą cze nie in sta la cji wy so kie go na pię -
cia moż li we jest po wci śnię ciu wy łącz ni ka
grzyb ko we go. Są one zdu blo wa ne, je den
znaj du je się w ka bi nie kie row cy, a dru gi z ty -
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Sche mat prze pły wu ener gii elek trycz nej przez kon te ner trak cyj ny, za rzą dza ją cy ener gią

w au to bu sach mar ki So la ris użyt ko wa nych przez PKM Ja worz no

Au to bus elek trycz ny w trak cie ła do wa nia ba te rii trak cyj nych przez ła do war kę pan to gra -

fo wą

A: głów ny wy łącz nik prą du tzw. he bel, aku mu la tor 24V, B: awa ryj ny wy łącz nik wy so kie go na pię cia pod tyl ną kla pą au to bu su,

C: awa ryj ny wy łącz nik wy so kie go na pię cia znaj du ją cy się w ka bi nie kie row cy au to bu su

A

B C

fo
t.

 M
ar

ci
n 

Zi
em

ia
ƒs

ki
 (7

)



łu po jaz du pod kla pą obok sil ni ka.
Do dat ko wo wy so kie na pię cie moż -
na dez ak tywo wać, roz łą cza jąc wy -
łącz nik ma so wy 24 V lub od-
łą cza jąc kle my aku mu la to rów 24 V,
gdyż wte dy na stę pu je roz łą cze nie
wszyst kich ukła dów. 

No wy So la ris Urbi no 12
elec tric 
W mo de lu 12-me tro wym sil nik

trak cyj ny znaj du je się po le wej
stro nie, przed tyl ną osią, dwie ba -

te rie trak cyj ne (650 V) za bu do wa ne są 
z ty łu po jaz du, a dwie na da chu. Ba te -
rie 24 V wraz z głów nym wy łącz ni kiem prą -

du miesz czą się nad pod ło gą
po le wej stro nie po jaz du, przed
przed nią osią. Roz miesz cze nie
new ral gicz nych ele men tów in sta -
la cji elek trycz nej przed sta wia
sche mat po prawej.

Roz łą cze nie in sta la cji wy so kie -
go na pię cia moż li we jest po wci -
śnię ciu wy łącz ni ka grzyb ko we go.
Są one zdu blo wa ne: je den znaj du -
je się w ka bi nie kie row cy, a dru gi

z ty łu po jaz du, pod kla pą obok sil ni ka. 
Do dat ko wo wy so kie na pię cie moż na dez -
ak ty wo wać, roz łą cza jąc wy łącz nik ma so wy

24 V lub odłą cza jąc kle my aku mu la to -
rów 24 V, gdyż wte dy na stę pu je roz łą cze nie
wszyst kich ukła dów.

No wy So la ris Urbi no 18 elec tric
W naj dłuż szym z oma wia nych au to bu -

sów, prze gu bo wym 18-me tro wym, sil nik
trak cyj ny znaj du je się po le wej stro nie po -
jaz du, mię dzy prze gu bem a ostat nią osią.
Trzy ba te rie trak cyj ne (650 V) za bu do wa ne
są z ty łu po jaz du, a trzy na da chu. Ba te -
rie 24 V (wraz z głów nym wy łącz ni kiem 
prą du) w tym mo de lu za bu do wa ne są
po pra wej stro nie po jaz du, za prze gu bem,
w skryt ce nad pod ło gą. Roz miesz cze nie
ele men tów in sta la cji wy so kie go na pię cia
przed sta wia sche mat na str. 25.

Roz łą cze nie in sta la cji wy so kie go na pię -
cia moż li we jest po wci śnię ciu wy łącz ni ka
grzyb ko we go. Są one zdu blo wa ne, je den
znaj du je się w ka bi nie kie row cy, a dru gi
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z ty łu po jaz du pod kla pą obok sil -
ni ka. Do dat ko wo wy so kie na pię cie
moż na dez ak ty wo wać, roz łą cza jąc
wy łącz nik ma so wy 24 V lub odłą -
cza jąc kle my aku mu la to rów 24 V,
gdyż wte dy na stę pu je roz łą cze nie
wszyst kich ukła dów.

kpt. Mar cin Zie miaƒ ski jest 

na czel ni kiem Wy dzia łu 

Ope ra cyj no -Szko le nio we go 

KM PSP w Ja worz nie

Po dzię ko wa nia dla PKM Ja worz no
za udo stęp nie nie au to bu sów oraz dla
So la ris Bus & Co ach SA za udo stęp nie -
nie ma te ria łów.

REKLAMA



pod sta wo wym prze pi sie do ty czą cym ochro ny prze ciw -
po ża ro wej* je go twór cy spo śród wie lu in nych ma te ria -
łów wy od ręb ni li „nie bez piecz ne po ża ro wo”. Ozna czać

by to mo gło, że oprócz nich da się zna leźć tak że ta kie, co „po ża ro wo” są
bez piecz ne. Gdy by za py tać dziec ko, ja ka jest róż ni ca mię dzy jed ny mi
a dru gi mi, pew nie od po wie dzia ło by, że jed ne się pa lą, a dru gie nie. 
Ta kie kry te rium by ło by bar dzo pro ste i ele ganc kie. Nie ste ty, rze czy wi -
stość jest bar dziej skom pli ko wa na i nie oczy wi sta. 

Nie któ re kry te ria pal no ści ma te ria łów
Do pro ce su spa la nia po trze ba trzech czyn ni ków: ma te ria łu pal ne -

go, utle nia cza (tle nu, al bo in nej sub stan cji utle nia ją cej ma ją cej po do-
b ne wła ści wo ści, np. chlo ru) i ener gii. War to choć by skró to wo
prze ana li zo wać wła ści wo ści pal ne ma te ria łów, czy li de fac to ich po dat -
ność na spa la nie. Wia do mo po wszech nie, że im bar dziej roz drob nio ny
ma te riał, tym ła twiej szy do stęp tle nu do je go czą ste czek, a za tem lep -
sze wła ści wo ści pal ne. Je śli roz drob nie nie na da je ma te ria ło wi po stać
py łu, mgły lub wręcz po stać czą stecz ko wą (np. ga zy), spa la nie jest tak
szyb kie, że ob ser wu je my je ja ko wy buch.

Na kła da się na to skłon ność da ne go ma te ria łu do pa le nia, któ rą
na po trze by kla sy fi ka cji ubie ra się w umow ne kry te ria, usta la ne na pod -
sta wie po wszech nie przy ję tych pro ce dur ba daw czych. Na le ży wie dzieć,
że pod sta wo we kry te ria pal no ści ma te ria łów ba da się w wa run kach,
w któ rych czło wiek mo że żyć. Tym cza sem w tem pe ra tu rze 2000°C nie -
mal każ dy ma te riał jest pal ny, a wo da wy bu cha, gdyż jej wią za nia ato -
mo we ule ga ją ro ze rwa niu i dzie li się na tlen i wo dór.

Z punk tu wi dze nia wa run ków ludz kie go ży cia ma te ria ły dzie li się
na pal ne i nie pal ne. Pal ne dzie lo no kie dyś na ła two za pal ne, trud no za -
pal ne i nie za pal ne. Obec nie kry te riów jest wię cej, ale to wła śnie te naj -
star sze są naj bar dziej in tu icyj ne, przez co też naj czy tel niej sze. Kry te ria
te in for mu ją nas, że prób ka ma te ria łu w pro ce du rze ba daw czej jest 
ła twa do za pa le nia, trud na do za pa le nia bądź się nie za pa la. I to
jest bar dzo waż ne, gdyż z re gu ły źró dło po ża ru stanowi ja kiś ma lut ki
pło my czek, iskra lub ża rze nie sta no wią ce punkt ciepl ny. W du żym
uprosz cze niu moż na po wie dzieć, że ta kim punk tem w wa run kach ba -
daw czych jest ma lut ki pło mień pal ni ka, któ ry w okre ślo nym cza sie za -
pa la prób kę od po wied niej wiel ko ści lub jej nie za pa la. W isto cie wy nik
ba da nia in for mu je nas o tym, czy da ny ma te riał jest ła twy do pod pa le -
nia. 

O ile ła two za pal ność i trud no za pal ność są zro zu mia łe, o ty le nie
do koń ca wia do mo, co kry je się pod po ję ciem: nie za pal ność. Czy ozna -

cza to, że ma my do czy nie nia z ma te ria łem nie pal nym? Otóż nie. Ma te -
riał nie za pal ny pod wpły wem ma lut kie go pło mycz ka zwę gla się, wy dzie -
la cie pło, ale po od sta wie niu ogien ka nie pod trzy mu je wła sne go spa la nia,
choć miej sco wo wy pa lił się (czy li stał się czymś innym niż był przed pró -
bą). Ma te riał nie pal ny w wa run kach ba daw czych tyl ko na grze wa się, na -
wet roz ża rza, ale po od sta wie niu pło mie nia i osty gnię ciu jest tym sa mym
ma te ria łem, co przed na grza niem. 

Ma te ria ły pal ne ma ją jesz cze jed ną ce chę: tem pe ra tu rę sa mo za pło -
nu. Jest to tem pe ra tu ra, po osią gnię ciu któ rej da ny ma te riał za pa la się
sam w kon tak cie z po wie trzem.

Spo śród ma te ria łów pal nych wy róż nio no w prze pi sach ma te ria ły nie -
bez piecz ne po ża ro wo. Z grub sza rzecz bio rąc, nie każ dy ma te riał ła two -
za pal ny jest ma te ria łem nie bez piecz nym po ża ro wo, ale każ dy ma te riał
nie bez piecz ny po ża ro wo jest ma te ria łem ła two za pal nym. Na le ży rów -
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nież mieć na wzglę dzie, że da ny ma te riał nie za wsze dys po nu je tyl ko
jed ną nie bez piecz ną ce chą. Ge ne ral nie ma on to coś, co go od róż nia
od ma te ria łów „zwy czaj nie” ła two za pal nych, któ rych sto so wa nie 
w oto cze niu czło wie ka jest ogra ni cza ne prze pi sa mi, ale nie aż tak, jak
tych „nie bez piecz nych po ża ro wo”. To coś ma kil ka po sta ci. Oto one.

Ga zy pal ne
Prze bieg spa la nia ga zów pal nych jest tak dy na micz ny, że aż przyj -

mu je po stać wy bu chu. Ga zy pal ne za pa la ją się od nie wiel kich bodź -
ców ener ge tycz nych w nie mal każ dej tem pe ra tu rze, w któ rej czło wiek
jest w sta nie funk cjo no wać. W do dat ku sa me na grze wa ją oto cze nie
ener gią spa la nia, więc w mia rę za pa la nia ko lej nych czą ste czek ro śnie
zdol ność do za pa la nia na stęp nych, aż do cał ko wi te go zu ży cia mie sza -
ni ny ga zo wo -po wietrz nej. 

Wy bu chów jest kil ka ro dza jów. Po tocz nie
rzecz uj mu jąc, wy buch to ta ki ro dzaj spa la nia,
przy oka zji któ re go ob ser wo wać moż na na gły
przy rost ci śnie nia. Nie każ de fuk nię cie jest wy -
bu chem w ro zu mie niu prze pi sów prze ciw po -
ża ro wych: to kwe stia ilo ści mie sza ni ny pal nej
z po wie trzem oraz moż li wo ści nisz czą cych
po jej za pa le niu. W za leż no ści od na tę że -
nia/ska li, przy rost ci śnie nia mo że je dy nie po ru -
szyć wło sy, a pło mień wy bu chu osma lić brwi,
ale mo że też prze wró cić i w jed nej chwi li po pa -
rzyć ca łe od sło nię te cia ło, za pa lić odzież,
a w skraj nych przy pad kach spa lić płu ca. Ma łe
ob ję to ści ga zu nie ma ją zdol no ści do na bra nia
mo cy, mo gą jed nak zro bić krzyw dę. Du że ob -
ję to ści ma ją znacz ne dzia ła nie nisz czą ce,
przy czym ob ję tość po wy bu cho wa by wa dzie -
się cio krot nie więk sza od ob ję to ści star to wej.
Szcze gól ne zna cze nie ma to wte dy, gdy do wy -
bu chu do cho dzi w po miesz cze niu. 

War to ści gra nicz ne, ja kie przyj mu je się
przy za gro że niu wy bu chem, to: 
� ob ję tość mie sza ni ny wy bu cho wej z po wie -
trzem po wy żej 10 dm3 (10 l), 
� moż li wość przy ro stu ci śnie nia po wy żej 5
kPa, co prze kła da się na znisz cze nie drzwi oraz
co słab szych ścia nek dzia ło wych. 

Gra ni ce wy bu cho wo ści
Ga zy pal ne ma ją jesz cze jed no istot ne kry te rium kwa li fi ku ją ce

ich wła ści wo ści nie bez piecz ne: gra ni ce wy bu cho wo ści (GW). Jest
to zdol ność do wy twa rza nia mie sza ni ny pal nej z po wie trzem
w okre ślo nych, cha rak te ry stycz nych dla da nej sub stan cji stę że -
niach. Dol na gra ni ca wy bu cho wo ści to mi ni mal ne stę że nie ga zu
w po wie trzu, przy któ rym zaj dzie re ak cja spa la nia (wy bu chu), na -
to miast gór na gra ni ca wy bu cho wo ści to mak sy mal ne stę że nie ga -
zu, po wy żej któ re go re ak cja wy bu chu nie za cho dzi. Teo re tycz nie
naj groź niej sze są ga zy ma ją ce ni ską dol ną gra ni cę wy bu cho wo ści,
gdyż bar dzo szyb ko wy twa rza ją stę że nia nie bez piecz ne. W prak ty -
ce nie ma to więk sze go zna cze nia, gdyż uwol nie nie ga zu do oto -
cze nia ni gdy nie jest jed no znacz ne z wy two rze niem jed no rod nej
z nim mie sza ni ny. W po bli żu miej sca uwol nie nia za wsze bę dą stę -
że nia nie bez piecz ne, a na wet je śli bę dzie tam prze kro czo na gór -
na GW, to w dal szym lub bliż szym oto cze niu znaj du je się
mie sza ni na zdol na wy bu chać, któ ra przy spa la niu wy mie sza so bie
z po wie trzem nad miar ga zu i tym sa mym spo tę gu je wy buch. Gra -
ni ce wy bu cho wo ści ma ją zna cze nie przy wy zna cza niu wy daj no ści
wen ty la cji zdol nej do po zby cia się ga zu na wy pa dek je go uwol nie -
nia na ty le szyb ko, by nie mógł wy two rzyć mie sza ni ny wy bu cho -
wej. Ma ją też zna cze nie przy ko rzy sta niu z wła ści wo ści pal nych
ga zów, gdyż gdzieś mię dzy ni mi znaj du je się ob szar naj efek tyw -
niej sze go spa la nia, a więc przy ro stu cie pła: prze cież w tym ce lu spa -
la my ga zy.

Gę stość ga zu i ener gia za pło nu
Waż nym kry te rium jest cię żar wła ści wy ga zu, czy li po pro stu je go

gę stość. Ga zy cięż sze od po wie trza bę dą się ście li ły przy zie mi, wni ka -
ły w za głę bie nia (piw ni ce); lżej sze od po wie trza – uno si ły i gro ma dzi ły
w gór nych czę ściach po miesz czeń, stop nio wo wy peł nia jąc je od gó ry
do do łu; zbli żo ne cię ża rem do po wie trza bę dą zaś mie sza ły się rów no -
mier nie w ca łej ob ję to ści. Ma to du że zna cze nie przy roz sz czel nie -
niu – stre fa za gro że nia wy bu chem ga zów cięż kich bę dzie bar dzo du ża
przy zie mi, ga zów lżej szych – mniej sza. Nie ste ty, uwol nie nie na wet lek -
kie go ga zu skła do wa ne go pod ci śnie niem ozna cza je go roz prę ża nie,
czy li schła dza nie. Schło dzo ny gaz ma mniej szą skłon ność do uno sze -
nia się. Przy uwol nie niach we wnątrz bu dyn ków na le ży spo dzie wać się
wszel kich nie spo dzia nek, ale zna jąc uwol nio ną sub stan cję, więk szo ści
z nich bę dzie my w sta nie unik nąć. 

Jest jesz cze je den pa ra metr: mi ni mal na ener gia za pło nu (MEZ).
Przy ga zach jest to pa ra metr nie co zwod ni czy, gdyż pal ne ga zy są i tak
bar dzo re ak tyw ne, więc nie co mniej lub wię cej nie ma zna cze nia. W wa -
run kach za gro że nia stuk nię cie ka mie niem o ka mień mo że za pa lić mie -
sza ni nę ga zów, dla te go po pro stu trze ba uwa żać i uży wać na rzę dzi
iskro bez piecz nych. 

Tem pe ra tu ra sa mo za pa le nia ga zów ma zna cze nie w dwóch przy -
pad kach. W pierw szym gaz pod grza ny do tej tem pe ra tu ry bę dzie się
za pa lał sa mo rzut nie w kon tak cie z po wie trzem. W dru gim mie sza ni -
na ga zu z po wie trzem za pa li się od po wierzch ni na grza nej do tej tem -
pe ra tu ry, np. ścian ki zbior ni ka. Za każ dym ra zem za pa le nie jest
zwią za ne z wy bu chem. To dla te go tak waż ne jest chło dze nie w cza sie
po ża ru zbior ni ków i in sta la cji za wie ra ją cych pal ne ga zy. 

Z ga za mi pal ny mi nie ma żar tów: kil ka ki lo gra mów pro pa nu jest
w sta nie zbu rzyć pół ka mie ni cy.
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pnej formie przedstawią szerokie spektrum
rową. Zrozumienie podstaw jest absolutnie
ikowanych stanów prawnych i faktycznych.
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Cie cze pal ne o tem pe ra tu rze za -
pło nu po ni żej 328,15 K (55°C)
Przy pal nych cie czach wy róż nia my ko lej ny pa -

ra metr kwa li fi ku ją cy, zwa ny tem pe ra tu rą za pło -
nu. Jest on nie zwy kle istot ny ze wzglę du
na bez pie czeń stwo oraz wła ści wo ści użyt ko we
cie czy. Tem pe ra tu ra za pło nu to mi ni mal na tem -
pe ra tu ra oto cze nia, w któ rej prób ka par cie czy
zdol na jest za pa lić się od znor ma li zo wa ne go źró -
deł ka ener gii (iskier ki lub ogien ka). Wiel kość źró -
dła ener gii ma tu zna cze nie: ciecz teo re tycz nie
nie pal na w da nej tem pe ra tu rze mo że się w niej
za pa lić od cze goś, co bę dzie nie ma leń kim, znor ma li zo wa nym źró deł -
kiem, a du żym źró dłem: na grze je ono oto cze nie tak, że pod nie sie je go
tem pe ra tu rę po wy żej zba da nej tem pe ra tu ry za pło nu, a da lej bę dzie się
wszyst ko dzia ło „sa mo”. Bo nie ty le tem pe ra tu ra za pło nu jest tu waż na,
a zdol ność cie czy do wy two rze nia ta kiej ilo ści opa rów, by mo gły się za -
pa lić. Zdol ność ta jest na zy wa na pręż no ścią par cie czy. Im ciecz chęt niej
pa ru je, czy li im chęt niej prze cho dzi w stan ga zo wy (ma wyż szą pręż ność
par), tym ła twiej wy twa rza pal ne mie sza ni ny z po wie trzem, to jest da je
ich na ty le du żo, by prze kro czyć dol ną GW. Jed no cze śnie im wyż sza tem -
pe ra tu ra cie czy, tym chęt niej ona pa ru je. 

Cie cze pal ne ze wzglę du na tem pe ra tu rę za pło nu po dzie lo no
na trzy kla sy tem pe ra tu ro we. Kla sa I to cie cze o tem pe ra tu rze za pło nu
do 21°C, kla sa II 21-55°C, kla sa III 55-100°C. Ja ko po ża ro wo nie bez piecz -
ne są kwa li fi ko wa ne cie cze pal ne kla sy I i II. 

Cie cze kla sy III co praw da po zo sta ją na dal cie cza mi pal ny mi, ale bez
pod da nia do dat ko wej ob rób ce ciepl nej znacz nie trud niej o ich za -
płon – kto nie wie rzy, niech spró bu je za pa lić smo łę za po mo cą za pał ki.

Cie cze, a ra czej pa ry cie czy, po dob nie jak ga zy, ma ją gra ni ce wy bu -
cho wo ści. Jak wi dać, bar dzo ła two o prze kro cze nie dol nej GW. Ła two
też o prze kro cze nie gór nej GW, przy naj mniej w cie czach naj po pu lar -
niej szych, co po win no cie szyć, ale prak ty ka ma się do te go ni jak. Gór -
na GW cie czy pal nych to bar dzo zwod ni czy ele ment, gdyż pa ry cie czy
bar dzo trud no ją prze kra cza ją. Wy bu chy par cie czy są bar dzo groź ne,
gdyż ma ją du żą zdol ność nisz czą cą. 

Po dob nie jak przy ga zach, przy cie czach pal nych istot na jest rów -
nież tem pe ra tu ra sa mo za pa le nia. 

Co do cię ża ru par cie czy nie ma wąt pli wo ści:
pra wie wszyst kie (po za ete rem) są cięż sze od po -
wie trza, więc każ de za głę bie nie i stu dzien kę
w po bli żu ich roz le wi ska na le ży trak to wać ja ko
groź ne wy bu cho wo. 

Ma te ria ły wy twa rza ją ce 
w ze tknię ciu z wo dą ga zy pal ne
Ze wzglę du na ta kie wła śnie ma te ria ły na

po ma rań czo wych ta bli cach bez pie czeń stwa
w trans por cie przed gór nym rzę dem cyfr iden -
ty fi ku ją cych wła ści wo ści nie bez piecz ne da nej
sub stan cji umiesz cza się znak X, czy li za kaz po -
le wa nia (ga sze nia wo dą). Dla cze go? 

Star si czy tel ni cy z pew no ścią pa mię ta ją strze -
la nie z kar bi du. W tym ce lu na le ża ło się za opa -
trzyć w bla sza ną pusz kę z wci ska ną po kryw ką,

grud kę kar bi du i za pał ki. Kar bid wkła da ło się do środ ka, cel nie plu ło
nań i szyb ko za my ka ło wiecz ko. Pusz ką naj pierw się po trzą sa ło, a po -
tem kła dło ją na bo ku, przy trzy mu jąc sto pą. Na stęp nie do dziur ki
w dnie przy kła da ło się za pał kę i na stę po wał huk, a wiecz ko wy la ty wa -
ło na kil ka me trów. Wy bu chał ace ty len, wy two rzo ny z kon tak tu kar bi -
du z wo dą. Na dal tak się ten gaz wy twa rza (po le wa jąc wo dą kar bid),
a że wy bu cha on prak tycz nie w każ dym stę że niu mie sza ni ny z po wie -
trzem, jest nie sły cha nie groź ny. Po law szy wo dą becz kę z kar bi dem,
moż na uzy skać wy żej opi sa ny efekt pusz ki, z tym, że funk cję wiecz ka
bę dzie peł nił dach al bo ścia na bu dyn ku. 

Gór ni cy uży wa li lam pek kar bi do wych, gdzie w pusz ce był za mknię -
ty kar bid, za le wa ny róż ny mi pły na mi. Ace ty len wy do by wał się przez
dziu bek, gdzie był bez piecz nie pod pa la ny i świe cił, za miast wy bu chać. 

Nie moż na po le wać wo dą nie któ rych me ta li lek kich (so du, po ta su),
gdyż w kon tak cie z nią wy twa rza ją wo dór, ma ją cy wła ści wo ści wy bu -
cho we nie wie le gor sze od ace ty le nu. In ne ma te ria ły ze zna kiem X to:
ety lo dwu chlo ro si lan, sto py po ta su me ta licz ne go oraz stę żo ne kwa sy
sol ny i siar ko wy. Na szczę ście więk szość tych sub stan cji nie wy stę pu je
w oto cze niu czło wie ka. 

Ma te ria ły za pa la ją ce się sa mo rzut nie 
na po wie trzu
To ma te ria ły, któ rych tem pe ra tu ra sa mo za pło nu jest niż sza od mak -

sy mal nej tem pe ra tu ry, w ja kiej mo że żyć czło wiek. Ma te ria łem, któ ry
pierw szy przy cho dzi na myśl, jest me tal: ma gnez. Spa la się z wy dzie le -
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Na zwa 
sub stan cji

Tem pe ra tu ra 
za pło nu w °C

Kla sa tem pe ra tu -
ro wa

Gra ni ce wy bu cho wo Êci 
w % obj.

Tem pe ra tu ra 
sa mo za pło nu

w °Cdol na GW gór na GW

ace ton –19 I 2,1 13 465

al ko hol ety lo wy 11 do 13 I 3,1 20 398

al ko hol me ty lo wy 11 I 5,5 36,5 455

ben zy na
sa mo cho do wa –45 I 0,76 7,6 350

cy ja no wo dór –18 I 5,6 41 538

dwu siar czek w´ gla –30 I 1 50 90

eter ety lo wy –30 do –40 I 1,7 48 160-180

naf ta 
oÊwie tle nio wa > 38 II 1,4 7,5 > 220

olej na p´ do wy > 37 II 1,3 6,0 > 260

ter pen ty na 35 II 0,8 6,0 220 do 255

Przy kła dy cie czy pal nych I i II kla sy tem pe ra tu ro wej

Na zwa ga zu Wzór che micz ny

Gra ni ce wy bu cho wo Êci
w % obj.

Tem pe ra tu ra 
sa mo za pło nu 

w °Cdol na GW gór na GW

ace ty len C2H2 2,3 82 325

amo niak NH3 15 28 630

gaz ziem ny ----- 4,3 15 480-630

pro pan C3H8 2,1 9,5 470

pro py len CH3CH=CH3 2 11,1 455-465

wo dór H2 4 75 560

Ze sta wie nie po pu lar nych ga zów oraz ich istot nych wła Êci wo Êci



niem ośle pia ją ce go bla sku, co wy ko rzy sty wa no nie gdyś w cha rak te rze
lam py bły sko wej. Aby nie miał kon tak tu z po wie trzem, wió ry ma gne -
zo we prze cho wy wa no w bu tel kach z naf tą (jak je tam bez piecz nie
wkła da no – nie wiem). In ne ma te ria ły te go ro dza ju to utle nia cze i pa li -
wa ra kie to we, np. nad tle nek wo do ru, ale też fos for bia ły (słu żą cy mi li -
tar nie do pod pa la nia). Ich zna kiem roz po znaw czym na ta bli cach
bez pie czeń stwa jest cy fra 9, po prze dzo na któ rąś z cyfr ozna cza ją cych
pal ność (3) i re ak tow ność (4). 

Ma te ria ły wy bu cho we i wy ro by pi ro tech nicz ne
Ja ki jest ma te riał wy bu cho wy, każ dy wi dzi, ale co nie co o nich po -

wiedz my. Nie ko niecz nie są to ma te ria ły sta łe. Ni tro gli ce ry na, je den
z naj sil niej szych, jest cie czą, któ rą wy star czy wstrzą snąć w obec no ści
po wie trza, by wy bu chła. Dy na mit to na są czo na ni tro gli ce ry ną zie mia
okrzem ko wa owi nię ta kar to nem, co ozna cza, że moż na się nim w mia -
rę bez piecz nie po słu gi wać, ale gdy ciecz prze siąk nie i za cznie ka pać…
By wa ją i sta bil niej sze ma te ria ły, tj. hek so gen czy okto gen, po dob no np.
tro ty lem moż na by w pie cu pa lić, ale gdy coś obok wy buch nie, to i on
to uczy ni. Bar dzo re ak tyw ny jest czar ny proch. Wła ści wo ści wy bu cho -
we ma ją rów nież nie któ re po wszech nie sto so wa ne na wo zy sztucz ne,
np. azo tan (V) amo nu, choć sub stan cji tych nie kla sy fi ku je się ja ko ma -
te ria ły wy bu cho we. 

Wy ro by pi ro tech nicz ne to nic in ne go, jak róż ne ro dza je ma te ria łów
wy bu cho wych, któ re po prze kro cze niu ma sy kry tycz nej w po ża rze nie
urzą dza ją dłu go trwa łych fa jer wer ków, ale ro bią je den sil ny wy buch. 

Ce chą wspól ną opi sa nych wy żej ma te ria łów jest to, że w mia rę od -
da le nia od epi cen trum si ła nisz czą ca ma le je. Tym cza sem skut ki wy bu -
chu ga zu pal ne go lub par cie czy są nie mal jed na ko we w ca łym ob sza rze
spa la nia prze strzen ne go. Tę wła ści wość wy ko rzy stu je się w bom bach
pa li wo wo -po wietrz nych, naj sil niej szych kon wen cjo nal nych ła dun kach
wy bu cho wych. No ale to już amu ni cja, a nie ma te riał wy bu cho wy.

Ma te ria ły ule ga ją ce sa mo rzut ne mu roz kła do wi
lub po li me ry za cji
Ma te ria ły te ce chu ją się ma łą sta bil no ścią fi zy ko che micz ną. Roz kład

ozna cza, że ma te riał po zba wio ny osło ny lub nie chcą cy pod grza ny roz -
dzie la się na czyn ni ki pierw sze. Po li me ry za cja ozna cza coś od wrot ne go
do roz kła du, mia no wi cie ma te riał po zba wio ny osło ny bądź pod grza ny
sca la się lub prze kształ ca w coś in ne go, na za sa dzie „che micz nej zmia ny
sta nu sku pie nia”. Z krót kich cią gów czą ste czek ro bią się dłu gie i bar dzo
dłu gie. Oby dwa pro ce sy za cho dzą sta le w nie mal wszyst kich two rzy wach
sztucz nych, ale w dłu gim, a na wet bar dzo dłu gim cza sie. Mniej szość tych
two rzyw ma skłon ność do szyb szych (a na wet bły ska wicz nych) prze -
kształ ceń, co na stę pu je z wy dzie le niem cie pła i ci śnie nia. Da lej jest gwał -
tow ny po żar lub wy buch, czę sto z wy dzie le niem tru ją cych sub stan cji. 
Co gor sza, wie le z tych sub stan cji jest trans por to wa nych w pod wyż szo -
nych tem pe ra tu rach. O ich wła ści wo ściach ostrze że nas cy fra 4 i/lub 9. 

Ma te ria ły ma ją ce skłon no ści do sa mo za pa le nia
Wszy scy wie dzą: nie do su szo na tra wa. Tak, to jest ma te riał ma ją cy

skłon ność do sa mo za pa le nia. Po dob ne skłon no ści ma ją: 
� nie usta bi li zo wa ne che micz nie gąb ki po li ure ta no we,
� szma ty ba weł nia ne na są czo ne tłusz cza mi ro ślin ny mi,
� tro ci ny wy mie sza ne z po ko stem,
� pod grza ny po li pro py len,

� mie szan ki na wo zów sztucz nych (np. su per fos fat z sa le tra mi, dla -
te go nie na le ży ich skła do wać łącz nie),
� nie za gęsz czo ne (nie ubi te) hał dy wę gla ka mien ne go.

In ne ma te ria ły, je śli spo sób ich skła do wa nia, 
prze twa rza nia lub in ne go wy ko rzy sta nia mo że
spo wo do wać po wsta nie po ża ru.
Ta kie stwier dze nie w prze pi sach wzię ło się z na stę pu ją cych przy -

czyn. Otóż wy stę pu je wie le sy tu acji, w któ rych skła do wa nie nad mier -
nych ilo ści ma te ria łów pal nych „bez piecz nych” po ża ro wo bądź ich
zbli że nie do czyn ni ków ini cju ją cych po żar po wo du je tra gicz ne skut ki.
Gdy miej sce pra cy to nie w od pa dach po pro duk cyj nych lub jest za wa -
lo ne wy ro ba mi go to wy mi, nie trud no o nie szczę ście, je śli znaj dzie się
ja kieś za rze wie ognia. Al bo ktoś ze chce po ło żyć na obu do wie re flek to -
ra ja kieś szma ty lub sło mia ną ma tę. Oczy wi ście jest sze reg za ka zów i na -
ka zów re gu lu ją cych spra wy te go ro dza ju, ale nie wszyst kie, bo trud no
prze wi dzieć wszel ką ludz ką po my sło wość lub bez myśl ność, więc za -
wsze po zo sta je spo ro miej sca na wie dzę i roz są dek. 

I to bu du ją ce twier dze nie niech za koń czy ten od ci nek. 

st. bryg. Pa weł Ro cha la 

jest p.o. dyrektorem CMP w Mysłowicach

* § 2 ust. 1 pkt 1 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 7 czerw -
ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow la nych
i te re nów (DzU nr 109, poz. 719).
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zcze gól ne uwa run ko wa nia wy stę pu -
ją ce w tych obiek tach, a wy ni ka ją ce
przede wszyst kim z wy muszo ne go

prze pły wu po wie trza i ogra ni czo ne go od pro -
wa dza nia cie pła, po wo du ją, że pro wa dzo ne
w nich dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze na le żą
do naj trud niej szych i naj bar dziej od po wie -
dzial nych. Do sko na le nie bu do wy pod ziem -
nych tras ko mu ni ka cyj nych, skut ku ją ce 
ich sys te ma tycz nym wy dłu ża niem, nie sie ze
so bą zwięk szo ne wy ma ga nia w za kre sie bez -
pie czeń stwa. Dla te go po wsta ła Tech nicz -
na spe cy fi ka cja in te ro pe ra cyj no ści „Bez -
pie czeń stwo w tu ne lach ko le jo wych” (roz po -
rzą dze nie Ko mi sji Eu ro pej skiej nr 1303/2014
z 18 li sto pa da 2014 r.), okre śla ją ca wy ma ga -
nia dla wszyst kich ich pod sys te mów. Roz po -
zna nie przy czyn, prze bie gu oraz skut ków
po ża rów w tu ne lach ko le jo wych jest klu czo -
we dla za pew nie nia sku tecz nej ochro ny prze -
ciw po ża ro wej tych obiek tów.

Cha rak te ry sty ka tu ne li 
ko le jo wych w Pol sce
Zgod nie z de fi ni cją „Lek sy ko nu ter mi nów

ko le jo wych” [1] tu nel to: „obiekt in ży nie ryj -
ny wy drą żo ny pod po wierzch nią te re nu al -
bo pod dnem rze ki, za le wu, mo rza bądź
in nej prze szko dy wod nej z prze bie ga ją cym
w nim to rem (lub to rami)”. 

Na te re nie Pol ski znaj du je się 26 szla ko -
wych tu ne li ko le jo wych (przy uwzględ nie -
niu umow ne go po dzia łu war szaw skie go
tu ne lu śred ni co we go na czte ry od cin ki),
o łącz nej dłu go ści ~14,5 km. Naj dłuż szy tu -
nel li nio wy, na li nii Kłodz ko – Wał brzych, li -
czy so bie 1605 m. Dłu gość naj krót sze go
tu ne lu, któ ry znaj du je się na li nii Stró -
że – Kro ścien ko, wy no si 50 m. Więk szość tu -
ne li jest zlo ka li zo wa na na po łu dniu kra ju,
w te re nie gó rzy stym. Są to obiek ty wy ko na -
ne w dru giej po ło wie XIX w. (16 bu dow li)
oraz na po cząt ku XX w. (sześć). Skon stru -

owa no je ja ko ka mien ne skle pie nia. Obiek -
ty po cho dzą ce z dru giej po ło wy XX w., po -
za ty mi drą żo ny mi w ska le, są wy ko na ne
w tech ni ce żel be to wej. 18 tu ne li znaj du je się
w te re nie za głę bio nym w sto sun ku do po -
wierzch ni grun tu, przy czym róż ny jest sto -
pień na chy le nia skarp w sto sun ku do
to ro wi ska. Róż ni ca wy so ko ści po mię dzy
wjaz dem i wyjaz dem z tu ne lu do cho dzi
do kil ku dzie się ciu me trów. Więk szość tu ne li
znaj du je się w te re nie nie za bu do wa nym.
W 21 tu ne lach od by wa się ruch to wa ro wo -
-pa sa żer ski, a w czte rech tyl ko pa sa żer ski. Je -
den tu nel jest nie czyn ny (za mknię ta li nia
na szla ku Ko wa ry – Ogo rze lec). Wszyst kie
obiek ty wy ko na ne są ja ko jed no po zio mo -
we, a w 21 przypad kach jed no to ro we. Sieć
trak cyj na wy stę pu je w 17 tu ne lach. W Pol -
sce znaj du je się rów nież naj dłuż szy w Eu ro -
pie tu nel ko lei wą sko to ro wej. Zlo ka li zo wa ny
jest na li nii Prze worsk – Dy nów, a je go dłu -
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JO LAN TA MA RIA RA DZI SZEW SKA -WO LI¡ SKA
AD RIAN KAè MIER CZAK

Pożary i katastrofy w tunelach kolejowych skutkują wysokimi stratami
materialnymi, stwarzają też wyjątkowo duże niebezpieczeństwo dla

zdrowia i życia znajdujących się w nich ludzi. 

fo
t. 

A
d r

ia
n 

Ka
ê m

ie
r c

za
k

Co w tunelu?

S



gość wy no si 602 m. Ele men ty kon struk cyj -
ne wszyst kich tu ne li speł nia ją wy ma ga nia
od por no ści ognio wej (240 min), lecz w żad -
nym z tu ne li nie ma wen ty la cji me cha nicz -
nej, a gra wi ta cyj na (szy by oraz ko mi ny
wen ty la cyj ne) znaj du je się tyl ko w dwóch.
Czte ry tu ne le ma ją za pew nio ne do bre do -
jaz dy dro go we. Do sze ściu do jazd moż li wy
jest na od le głość 150 do 500 m. Do po zo sta -
łych 16 moż na do je chać tyl ko po to ro wi sku,
uży wa jąc po jaz dów dro go wo -szy no wych
lub szy no wych wóz ków trans por to wych [2]. 

Za gro że nia wy stę pu ją ce 
w po ża rach tu ne li ko le jo wych
Ak cje ra tow ni czo -ga śni cze w tu ne lach

na le żą do naj trud niej szych, ob cią żo nych
naj więk szą od po wie dzial no ścią i cha rak te -
ry zu ją się sil nym od dzia ły wa niem psy cho-
lo gicz nym na po szko do wa nych i ra tow ni -
ków. Wy ni ka to z na stę pu ją cych przy czyn:

– spe cy ficz ne go cha rak te ru roz wo ju sa -
me go po ża ru,

– po wsta wa nia pa ni ki wśród po dróż -
nych,

– ogra ni czo nej prze strze ni dzia ła nia,
– wa run ków to po gra ficz nych (trud ny do -

jazd, brak za opa trze nia w wo dę).
Sce na riu sze za gro żeń, któ re mo gą wy stą -

pić w tu ne lach ko le jo wych, przed sta wia
sche mat.

Sys tem za pew nie nia bez pie czeń stwa
w tu ne lach skła da się z czte rech na stę pu ją -
cych po so bie dzia łań: za po bie ga nia, ła go -
dze nia skut ków, ewa ku acji i ra tow nic twa.
Naj więk szy wy si łek w za pew nie niu bez pie -
czeń stwa sku pio ny jest w eta pie za po bie ga -
nia, na stęp nie ła go dze niu skut ków itd.
Do pie ro po łą cze nie wszyst kich dzia łań
w sfe rze bez pie czeń stwa za pew nia spro wa -
dze nie ry zy ka re zy du al ne go do ni skie go po -
zio mu. 

Roz wój po ża ru w tu ne lu cha rak te ry zu je
się przede wszyst kim wy so ką tem pe ra tu rą
i in ten syw nym za dy mie niem, któ re zde cy -
do wa nie ogra ni cza wi docz ność. Przy po ża -
rze prze cięt ne go wa go nu pa sa żer skie go
i szyb ko ści wen ty la cji 1 m/s wi dzial ność wy -
no si 0 m, a przy szyb ko ści wen ty la cji 3 m/s
wa ha się od 8 do 30 m [2]. Dym za wie ra rów -
nież tok sycz ne pro duk ty spa la nia, za gra ża -
ją ce w spo sób zwie lo krot nio ny ży ciu lu dzi.
Mięk kie fo te le wa go no we, któ re z ra cji
kształ tu i ła twe go do stę pu są szcze gól nie
na ra żo ne na pod pa le nie, za wie ra ją pian kę.

Wcze śniej by ła to ła twoza pal na pian ka la tek -
so wa, któ ra od kil ku na stu już lat wy pie ra -
na jest przez róż ne mo dy fi ka cje pia nek
po li ure ta no wych. Do da wa ne do nich an ty -
pi re ny (or ga nicz ne związ ki chlo row co po -
chod ne i związ ki fos fo ru) spra wia ją, że nie
pod trzy mu ją one pa le nia po od sta wie niu
źró dła za pło nu. Roz kład ter micz ny po li ure -
ta nów, za cho dzą cy już w tem pe ra tu -
rze 260°C, po wo du je jed nak wy dzie la nie
dy mu za wie ra ją ce go skład ni ki o tok sycz nym
dzia ła niu [5, 6]:
� tle nek wę gla – blo ku je he mo glo bi nę
krwi nek czer wo nych, któ ra tra ci zdol ność
prze no sze nia tle nu do tka nek,
� cy ja no wo dór (kwas cy ja no wy, kwas
pru ski) – two rzy z he mo glo bi ną cy ja no he -
mo glo bi nę nie dy so cju ją cą do he mo glo bi ny,

do łą cza się tak że do grup że la zo wych por fi -
ryn od de cho wych i unie moż li wia ich czyn -
ność bio ka ta li tycz ną w pro ce sach od dy-
cha nia tkan ko we go, bar dzo ma łe ilo ści cy ja -
no wo do ru po bu dza ją czyn ność ośrod ka od -
de cho we go, co pro wa dzi do przy spie sze nia
i po głę bie nia od de chu, więk sze daw ki po ra -
ża ją od dy cha nie i wy wo łu ją śmierć po prze -
dzo ną drgaw ka mi klo nicz ny mi,
� dii zo cy ja nia ny – po wo du ją bó le i za -
wro ty gło wy, nie po kój, mdło ści, bó le w oko -

li cy ser ca, dusz no ści, osła bie nie, drgaw ki 
i za trzy ma nie od dy cha nia, 
� tlen ki azo tu – wy wo łu ją po draż nie nie
gór nych dróg od de cho wych i oczu, a po
okre sie uta je nia ob ja wy obrzę ku płuc,
� bi cy klicz ne es try fos fo ro we – wy ka zu ją
du żą tok sycz ność wzglę dem cen tral ne go
ukła du ner wo we go.

W wy ni ku spa la nia po li chlor ku wi ny lu
(wy stę pu ją ce go np. w izo la cji ka bli, wy kła dzi -
nach pod ło go wych) wy dzie la się chlo ro wo -
dór, któ ry re agu jąc z pa rą wod ną, po wo du je
po wsta wa nie kwa su sol ne go. Żrą ce i tok sycz -
ne pa ry te go kwa su po wo du ją po draż nie nie
gór nych dróg od de cho wych i oczu,
a po okre sie uta je nia ob ja wy obrzę ku płuc.
Jed no cze śnie związ ki te są przy czy ną nisz -
cze nia kon struk cji bu dow la nych. Wy so ka

tem pe ra tu ra po ża ru (mo gą ca prze kra czać
na wet 1000°C w zda rze niach w głę bi tu ne lu)
po wo du je:
� szyb kie wy czer pa nie i od wod nie nie po -
szko do wa nych i ra tow ni ków, ogra ni cza jąc
czas i moż li wość ich pra cy,
� uszko dze nia kon struk cji tu ne lu [2, 7].

Na le ży rów nież wziąć pod uwa gę, że
wzrost tem pe ra tu ry w cza sie prze bie ga ina -
czej niż w obiek tach na ziem nych. Aku mu-
la cja cie pła jest w tu ne lu więk sza niż w ty po -
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wym bu dyn ku miesz kal nym, jed nak że 
od dzia ły wa nie cie pła na kon struk cję tu ne lu
jest słab sze. Pu dło wa go nu peł ni bo wiem
funk cję ekra nu, ob ni ża jąc moc stru mie-
nia cie pła pro mie nio wa nia. Sku tecz ność
ekra no wa nia uza leż nio na jest od ro dza ju
i stop nia pal no ści ele men tów wnę trza pu -
dła.

Ro la służb ra tow ni czych 
Wy pad ki w tu ne lach ko le jo wych zda rza -

ją się sto sun ko wo rzad ko, ale z uwa gi
na ogra ni czo ną moż li wość do tar cia do ofiar
i miej sca zda rze nia po cią ga ją za so bą
ogrom ne stra ty. Każ dy ta ki in cy dent wy wo -
łu je za wsze du że za in te re so wa nie opi nii pu -
blicz nej i roz głos w środ kach ma so we go
prze ka zu. Bio rąc pod uwa gę spe cy fi kę i zło -
żo ność wy stę pu ją cych za gro żeń, mo że
oczy wi ście dojść do ta kiej sy tu acji, jak po żar
po cią gu to wa ro we go, w któ rej na wet do -
brze wy po sa żo ne służ by bę dą mia ły ogra ni -
czo ne moż li wo ści dzia ła nia.

Kon cep cja ra tow nic twa w tu ne lach ko le -
jo wych za kła da w pierw szej ko lej no ści
ochro nę ży cia osób po szko do wa nych i osób
bio rą cych udział w dzia ła niach ra tow ni czo -
-ga śni czych. W dal szej ko lej no ści dzia ła nia
ra tow ni czo -ga śni cze sku pio ne są na ra to wa -
niu mie nia, z uwzględ nie niem ist nie ją cych
za gro żeń i ry zyk. 

Ze wzglę du na spe cy fi kę za gro żeń sto su -
je my umow ny po dział zda rzeń na ty py:

– zda rze nia „go rą ce”: po żar, wy buch i na -
stęp nie po żar, emi sja tok sycz ne go dy mu
i ga zów,

– zda rze nia „zim ne”: zde rze nie, wy ko le je -
nie.

W przy pad ku in cy den tu ty pu „go rą ce go”
kon cep cja dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych
opie ra się na za ło że niu, że służ by pro wa dzą
czyn no ści ma ją ce na ce lu ochro nę ży cia,
a więc ra to wa nie osób po szko do wa nych
oraz uwię zio nych, a na stęp nie trans por to -
wa nie ich do ob sza ru bez piecz ne go, w któ -
rym bę dą mo gły zna leźć schro nie nie
i opie kę me dycz ną po ewa ku acji z po cią -
gu/tu ne lu. I tak jak w przy pad ku ka ta strof
w ru chu lą do wym, lot ni czym czy zda rzeń
o cha rak te rze ma so wym, gdy ma my
do czy nie nia ze zda rze niem ma so wym
z du żą licz bą ran nych, prze pro wa dza na jest
se gre ga cja po szko do wa nych (fr. tria ge – se -
gre go wa nie, sor to wa nie), by moż li we by ło
sku pie nie dzia łań ra tu ją cych ży cie i zdro wie

na oso bach naj bar dziej po trze bu ją cych
i ro ku ją cych. 

W przy pad ku zda rze nia ty pu „zim ne go”
dzia ła nia ra tow ni cze opie ra ją się w pierw szej
ko lej no ści na:
� ra to wa niu lu dzi,
� za pew nie niu wstęp nej po mo cy oso -
bom z ob ra że nia mi kry tycz ny mi,
� uwol nie niu osób uwię zio nych,
� pro wa dze niu ewa ku acji do miejsc za -
pew nia ją cych bez piecz ne schro nie nie. 

Zda rze nia i ka ta stro fy z udzia łem po cią -
gów cha rak te ry zu ją się du ży mi trud no ścia -
mi w pro wa dze niu dzia łań ra tow ni czych
m.in. z uwa gi na wy stę po wa nie ol brzy mich
na prę żeń wy ni ka ją cych z od kształ ce nia kon -
struk cji ta bo ru i przy le głej in fra struk tu ry.
Dla te go też nie zmier nie istot ne jest pro wa -
dze nie sko or dy no wa nych dzia łań przez
funk cjo na riu szy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
i spe cja li stów z bran ży ko le jo wej.

Tech nicz ne i funk cjo nal ne
aspek ty bez pie czeń stwa
Ko lej, ja ko ro dzaj trans por tu lą do we go,

zo sta ła po dzie lo na na pod sys te my, któ re
okre śla ją wy ma ga nia tech nicz ne, or ga ni za -
cyj ne oraz bez pie czeń stwa. Oma wia jąc bez -
pie czeń stwo w tu ne lach ko le jo wych,
mo że my wy od ręb nić na stę pu ją ce pod sys te -
my, do któ rych zo sta ły przy dzie lo ne po -
szcze gól ne wy ma ga nia: in fra struk tu ra,
ener gia, ta bor, ste ro wa nie, ruch ko le jo wy.

Dla pod sys te mu in fra struk tu ra wy ma ga -
nia w za kre sie bez pie czeń stwa zo sta ły wy od -
ręb nio ne w za łącz ni ku III do dy rek ty wy
2008/57/WE, któ ry okre śla po niż sze aspek ty:
� od por ność ognio wą kon struk cji tu-
ne lu,
� od por ność na dzia ła nie ognia ma te ria -
łów bu dow la nych,
� wy kry wa nie po ża rów,
� środ ki uła twia ją ce ewa ku ację,
� chod ni ki ewa ku acyj ne,
� miej sca prze zna czo ne do wal ki
z ogniem,
� łącz ność awa ryj ną,
� za po bie ga nie do stę po wi osób nie upo -
waż nio nych do wyjść ewa ku acyj nych i po -
miesz czeń tech nicz nych.

We wnętrz na kon struk cja tu ne lu mu si być
tak za pro jek to wa na, aby w ra zie wy stą pie -
nia po ża ru po zo sta ła nie na ru szo na tak dłu -
go, by moż li we by ło prze pro wa dze nie
sa mo ra to wa nia, ewa ku acji pa sa że rów i per -

so ne lu oraz pod ję cie dzia łań przez służ by ra -
tow ni cze. Okre śle nie cza su pro jek to wa nej
od por no ści kon struk cji tu ne lu jest ści śle
zwią za ne ze sce na riu sza mi ewa ku acji i pla -
no wa ną eks plo ata cją od cin ka ko le jo we go,
któ re za war te są w pla nie awa ryj nym. 

Ma te ria ły bu dow la ne uży te w tu ne lach
mu szą speł niać wy ma ga nia kla sy A2 we dług
de cy zji Ko mi sji 2000/147/WE. Pa ne le nie kon -
struk cyj ne oraz po zo sta łe ele men ty mu szą na -
to miast speł niać wy ma ga nia kla sy B we dług
de cy zji Ko mi sji 2000/147/WE. Ma te ria ły, któ re
nie przy czy nia ją się istot nie do zwięk sze nia
ilo ści ma te ria łów ła two pal nych, mo gą nie
speł niać po wyż szych wy ma gań, ale uwa run -
ko wa ne jest to wy ko na niem ze sta wie nia li sty
ma te ria łów i do ko na niem ana li zy za gro żeń.

W przy pad ku tu ne li o dłu go ści więk szej
niż 1 km:
� wy ma ga się, aby w po miesz cze niach
tech nicz nych za in sta lo wa ny był sys tem wy -
kry wa nia i sy gna li za cji po ża ru, któ ry w ra zie
za gro że nia po wia do mi za rząd cę in fra struk -
tu ry o za ist nia łym za gro że niu;
� mu si zo stać okre ślo ny ob szar bez piecz -
ny, w któ rym umoż li wio na jest ewa ku acja
z po cią gów znaj du ją cych się w tu ne lu,
przy czym wa run ki w nim pa nu ją ce mu szą
umoż li wiać prze ży cie pa sa że rom i per so ne lo -
wi przez czas nie zbęd ny do prze pro wa dze nia
peł nej ewa ku acji z ob sza ru bez piecz ne go
do miej sca za pew nia ją ce go osta tecz ne schro -
nie nie. Ob sza ry bez piecz ne, któ re umiej sco -
wio ne są pod zie mią/wo dą, mu szą mieć ta kie
roz wią za nia kon struk cyj ne, aby prze miesz cza -
nie osób z ob sza ru bez piecz ne go na po -
wierzch nię od by wa ło się bez ko niecz no ści
po now ne go wcho dze nia do nit ki tu ne lu ob -
ję tej po ża rem. Wy ma ga się rów nież, by do stęp
z po cią gu do ob sza ru bez piecz ne go był za -
pew nio ny za rów no dla osób, któ re pod ję ły sa -
mo dziel ną ewa ku ację z po cią gu, jak i dla służb
ra tow ni czych. W ce lu za pew nie nia do stę pu
z po cią gu do ob sza ru bez piecz ne go na le ży
sto so wać jed no z na stę pu ją cych roz wią zań: 
– po zio me lub pio no we wyj ścia ewa ku acyj -
ne na po wierzch nię zie mi, przy czym wyj ścia
te mu szą być roz miesz czo ne w od stę pach
nie więk szych niż 1000 m,
– przej ścia mię dzy przy le gły mi, nie za leż ny -
mi nit ka mi tu ne li, któ re umoż li wia ją wy ko -
rzy sta nie przy le głych ni tek tu ne li ja ko
ob sza rów bez piecz nych przy roz miesz cze -
niu nie więk szym niż 500 m,
– do pusz cza się za sto so wa nie al ter na tyw -
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nych roz wią zań tech nicz nych, któ re umoż li -
wia ją utwo rze nie ob sza ru bez piecz ne go
o co naj mniej rów no waż nym po zio mie bez -
pie czeń stwa; mu si zo stać to po twier dzo ne
za po mo cą wspól nej oce ny bez pie czeń stwa
opar tej na oce nie ry zy ka;
� za sto so wa ne drzwi sta no wią ce do stęp
do chod ni ków ewa ku acyj nych pro wa dzą cych
do ob sza ru bez piecz ne go mu szą mieć prze -
świt o mi ni mal nej sze ro ko ści 1,4 m i wy so ko -
ści mi ni mal nej 2,0 m. Do pusz cza się
wy ko rzy sta nie wie lu otwo rów drzwio wych
o mniej szej sze ro ko ści obok sie bie, pod wa -
run kiem, że wy ka że się rów no waż ną lub wyż -
szą prze pu sto wość. Wy ma ga się rów nież, aby
za drzwia mi prze świt za cho wał mi ni mal ną
sze ro kość 1,5 m i mi ni mal ną wy so kość 2,25 m;
� do stęp do ob sza ru bez piecz ne go dla
służb ra tow ni czych mu si zo stać opi sa ny
w pla nie awa ryj nym. 

Oświe tle nie awa ryj ne 
na dro gach ewa ku acyj nych
Tu ne le ko le jo we o dłu go ści więk szej

niż 0,5 km mu szą mieć za in sta lo wa ne oświe -
tle nie awa ryj ne wska zu ją ce pa sa że rom i per -
so ne lo wi dro gi do ob sza ru bez piecz ne go

w sy tu acji awa ryj nej. Oświe tle nie awa ryj ne
mu si speł niać na stę pu ją ce wy ma ga nia: 
� dla tu ne li z jed nym to rem: oświe tle nie
in sta lu je się po stro nie chod ni ka, 
� dla tu ne li z wie lo ma to ra mi: oświe tle nie
in sta lu je się po obu stro nach nit ki tu ne lu, 
� oświe tle nie po win no być roz miesz czo -
ne po nad chod ni kiem, od po wied nio ni sko,
jed nak w spo sób nie ogra ni cza ją cy wol nej
prze strze ni dla przej ścia osób ewa ku owa -
nych lub wbu do wa ne w po rę czach,
� na tę że nie sta łe go oświe tle nia mu si wy -
no sić co naj mniej 1 luks w płasz czyź nie po -
zio mej na po zio mie chod ni ka. 

Oświe tle nie awa ryj ne mu si mieć al ter na -
tyw ne źró dło za si la nia, dzia ła ją ce przez 
od po wied ni czas od mo men tu awa rii głów -
ne go źró dła za si la nia. Wy ma ga ny czas mu si
być zgod ny ze sce na riu sza mi ewa ku acji oraz
okre ślo ny w pla nie awa ryj nym. Je że li w nor -
mal nych wa run kach eks plo ata cyj nych
oświe tle nie awa ryj ne jest wy łą czo ne, na le ży
za pew nić moż li wość je go włą cze nia za po -
mo cą oby dwu spo so bów: 
� ręcz nie, we wnątrz tu ne lu w od stę pach
co 250 m,
� zdal nie, przez ope ra to ra tu ne lu.

Ozna ko wa nie dróg 
ewa ku acyj nych
Ozna ko wa nie dróg ewa ku acyj nych w tu -

ne lach ko le jo wych jest obo wiąz ko we, bez
wzglę du na dłu gość i ro dzaj tu ne lu, i ma
na ce lu wska zy wa nie wyjść ewa ku acyj nych,
kie run ku oraz od le gło ści do ob sza ru bez -
piecz ne go. Za sto so wa ne zna ki mu szą speł -
niać wy ma ga nia dy rek ty wy 92/58/EWG 
z 24 czerw ca 1992 r. w spra wie zna ków bez -
pie czeń stwa i/lub zdro wia w miej scu pra cy
oraz po win ny być zgod ne z ISO 3864-1: 2011.
Zna ki ewa ku acyj ne mu szą być za mon to wa ne
na ścia nach wzdłuż chod ni ków ewa ku acyj -
nych, a od le głość mię dzy ni mi nie mo że być
więk sza niż 50 m. Wszyst kie drzwi w tu ne lu
pro wa dzą ce do wyjść lub przejść ewa ku acyj -
nych mu szą zo stać ozna czo ne w spo sób wi -
docz ny i przej rzy sty. 

Chod ni ki ewa ku acyj ne
Wy ma ga nia do ty czą ce chod ni ków ewa -

ku acyj nych od no szą się do tu ne li o dłu go ści
więk szej niż 0,5 km i okre śla ją po niż sze
aspek ty:
� w tu ne lach z jed nym to rem chod ni ki
mu szą znaj do wać się co naj mniej po jed nej
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stro nie to ru, na to miast w nit kach tu ne lu
z wie lo ma to ra mi po obu stro nach tu ne lu; 
w tu ne lach o licz bie to rów więk szej niż dwa
do stęp do chod ni ka mu si być moż li wy z każ -
de go to ru,
� sze ro kość chod ni ka mu si wy no sić co
naj mniej 0,8 m,
� mi ni mal ny prze świt w pio nie nad chod -
ni kiem mu si wy no sić 2,25 m,
� chod nik mu si być po ło żo ny na wy so ko -
ści głów ki szy ny lub wy żej,

� na dro dze ewa ku acyj nej na le ży uni kać
lo kal nych prze wę żeń po wo do wa nych przez
prze szko dy; ewen tu al ne prze szko dy nie mo -
gą po wo do wać jej zwę że nia do sze ro ko ści
mniej szej niż 0,7 m, a dłu gość ta kich prze -
szkód nie mo że prze kra czać 2 m,
� chod ni ki ewa ku acyj ne pro wa dzą ce
do ob sza ru bez piecz ne go mu szą być wy po -
sa żo ne w po rę cze umiesz czo ne na wy so ko -
ści od 0,8 m do 1,1 m nad po wierzch nią
chod ni ka i nie ogra ni cza ją ce mi ni mal ne go
wy ma ga ne go prze świ tu chod ni ka, 
� po rę cze in sta lo wa ne przed zwę że niem
i za nim mu szą być za in sta lo wa ne pod ką -
tem od 30° do 40° do osi po dłuż nej tu ne lu. 

Miej sca prze zna czo ne 
do wal ki z ogniem 
Tu ne le ko le jo we ma ją ce dłu gość po -

nad 1 km uzna wa ne są za po je dyn czy tu nel,
je śli dwa tu ne le lub więk sza ich licz ba wy stę -
pu je w ukła dzie je den po dru gim, chy ba że
speł nio ne zo sta ły po niż sze wa run ki: 
� od stęp mię dzy tu ne la mi w otwar tym
te re nie jest dłuż szy niż mak sy mal na dłu gość
po cią gu, któ re go eks plo ata cję prze wi dzia no
na da nej li nii + 100 m oraz 
� otwar ty te ren i po ło że nie to rów w prze -
strze ni od dzie la ją cej tu ne le umoż li wia ją pa -
sa że rom sko rzy sta nie z bez piecz nej dro gi
ewa ku acji z po cią gu; bez piecz na dro ga ewa -

ku acyj na mu si po mie ścić cał ko wi tą licz bę
pa sa że rów od po wia da ją cą mak sy mal nej po -
jem no ści po cią gu, któ re go eks plo ata cję
prze wi dzia no na da nej li nii. 

Dla tu ne li o dłu go ści po nad 1 km wy ma -
ga się, aby utwo rzo ne by ły miej sca prze zna -
czo ne do wal ki z ogniem przed wjaz dem
do i za wy jaz dem z każ de go tu ne lu oraz we -
wnątrz tu ne lu zgod nie z ka te go rią ta bo ru,
któ re go eks plo ata cję prze wi dzia no zgod nie
z in for ma cja mi za war ty mi w ta be li poniżej.

Wy ma ga nia obo wią zu ją ce w od nie sie niu
do wszyst kich miejsc prze zna czo nych
do wal ki z ogniem do ty czą m.in. mi ni mal ne -
go za si la nia w wo dę, któ re wy no si 800 l/min
przez 2 godz. i mu si być zlo ka li zo wa ne w po -
bli żu miej sca prze wi dzia ne go ja ko miej sce
za trzy ma nia po cią gu. Miej sce prze zna czo ne
do wal ki z ogniem mu si być ła two do stęp ne
dla służb ra tow ni czych, aby mo gły one do -
trzeć w jak naj krót szym cza sie i pod jąć od po -
wied nie dzia ła nia uję te w pla nie awa ryj nym.
Miej sce prze zna czo ne do wal ki z ogniem
na ze wnątrz wjaz du do i wy jaz du z tu ne lu
mu si speł niać m.in. wy ma ga nie do ty czą ce
mi ni mal nej po wierzch ni otwar tej w prze -
strze ni wo kół miej sca prze zna czo ne go
do wal ki z ogniem, któ ra wy no si 500 m2. We -
wnątrz tu ne lu mu szą zo stać speł nio ne po niż -
sze wy ma ga nia: 
� ob szar bez piecz ny mu si być do stęp ny
z miej sca za trzy ma nia po cią gu; wy mia ry
dro gi ewa ku acyj nej do ob sza ru bez piecz -
ne go mu szą uwzględ niać cza sy ewa ku acji
oraz pla no wa ną po jem ność po cią gów, któ -
rych eks plo ata cję prze wi du je się w da nym
tu ne lu, 
� ob szar bez piecz ny przy pi sa ny do da ne -
go miej sca prze zna czo ne go do wal ki
z ogniem mu si za pew niać od po wied nią
prze strzeń dla sto ją cych osób, sto sow nie
do cza su, przez ja ki pa sa że ro wie ma ją ocze -

ki wać na ewa ku ację do miej sca za pew nia ją -
ce go osta tecz ne schro nie nie,
� służ by ra tow ni cze mu szą mieć za pew -
nio ny do stęp do po cią gu ob ję te go po ża rem
w ta ki spo sób, aby nie mu sia ły prze cho dzić
przez za ję ty ob szar bez piecz ny,
� układ i wy po sa że nie miej sca prze zna -
czo ne go do wal ki z ogniem mu si uwzględ -
niać kon tro lę roz prze strze nia nia się dy mu,
w szcze gól no ści z my ślą o ochro nie osób,
któ re ko rzy sta ją z moż li wo ści ewa ku acji we
wła snym za kre sie, aby do trzeć do ob sza ru
bez piecz ne go.

Wnio ski
Wy ma ga nia z za kre su ochro ny prze ciw -

po ża ro wej w tu ne lach ko le jo wych na le żą
do naj bar dziej ry go ry stycz nych. W trans por -
cie ko le jo wym, po dob nie jak w lot nic twie,
wszyst kie pro ce du ry, wy tycz ne i prze pi sy wy -
ni ka ją z aktualnej wie dzy oraz do świad cze -
nia zdo by te go na pod sta wie zda rzeń, któ re
czę sto nio sły ze so bą wie le ludz kich ofiar. 
Nie ule ga wąt pli wo ści, że za gro że nia, któ re
ści śle wią żą się z cha rak te ry sty ką tu ne li, nio -
są ze so bą ol brzy mie ry zy ko, dla te go też nie -
zmier nie istot ne jest sys te ma tycz ne
za rzą dza nie ry zy kiem po przez je go kom -
plek so wą oce nę, wy ce nę, kon tro lę oraz sto -
so wa nie od po wied nich na rzę dzi i roz wią zań
do je go mi ni ma li za cji. Trze ba zawsze pa mię -
tać o tym, że nie ist nie je bez pie czeń stwo ab -
so lut ne i mieć w świa do mo ści wy da rze nia,
któ rych na stęp stwem by ły wy ma ga nia i pro -
ce du ry. 

Jo lan ta Ma ria Ra dzi szew ska -Wo liƒ ska

jest ad iunk tem, kie row ni kiem La bo ra to rium

Ba daƒ Ma te ria łów i Ele men tów Kon struk cji

w In sty tu cie Ko lej nic twa, 

zaÊ Ad rian Kaê mier czak spe cja li stà in ̋ y -

nie ryj no -tech nicz nym w tym la bo ra to rium 

Li te ra tu ra
[1] Lek sy kon ter mi nów ko le jo wych, War sza wa 2011 r.
[2] Gier ski E., Pro ble my dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych
w tu ne lach ko le jo wych, Szko ła Aspi ran tów Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej, Kra ków 1996.
[3] Roz po rzą dze nie Ko mi sji (UE) NR 1303/2014 z dnia
18 li sto pa da 2014 r. w spra wie tech nicz nej spe cy fi ka cji in -
te ro pe ra cyj no ści w za kre sie aspek tu „Bez pie czeń stwo w tu -
ne lach ko le jo wych” sys te mu ko lei w Unii Eu ro pej skiej.
[4] UIC Co dex 779-9 Sa fe ty in Ra il way Tun nels.
[5] En cy klo pe dia: Che mia, PWN, War sza wa 1995.
[6] Ma ła en cy klo pe dia me dy cy ny, PWN, War sza wa 1987.
[7] Ra dzi szew ska -Wo liń ska J., Bez pie czeń stwo po ża ro we
ta bo ru szy no we go, „Pro ble my Ko lej nic twa”, 2001, nr 133,
s. 111-124.
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Dłu goÊç tu ne lu Ka te go ria ta bo ru

Mak sy mal na od le głoÊç od wjaz du/wy jaz -
du do miej sca prze zna czo ne go do wal ki

z ogniem oraz mi´ dzy miej sca mi prze zna -
czo ny mi do wal ki z ogniem

1 do 5 km ka te go ria A lub B miej sce prze zna czo ne do wal ki z ogniem
nie jest wy ma ga ne

5 do 20 km ka te go ria A 5 km

5 do 20 km ka te go ria B miej sce prze zna czo ne do wal ki z ogniem
nie jest wy ma ga ne

> 20 km ka te go ria A 5 km

> 20 km ka te go ria B 20 km



Nowy model butów strażackich specjalnych
Lekkie ��Komfortowe � Bezpieczne



cze go to wy ni ka? By naj mniej nie
z bra ku chę ci, ale w zde cy do wa nej
więk szo ści z bra ku ele men tar nej

wie dzy i prze ko na nia, że nie chcą jesz cze
bar dziej za szko dzić. Wi dząc tych bez rad -
nych, roz trzę sio nych i prze ra żo nych świad -
ków zda rze nia, wie lo krot nie za da wa łem
so bie py ta nie: jak to zmie nić?

Po mysł
Żmud ny, ale kon se kwent nie re ali zo wa ny

pro ces po sze rza nia gro na osób, któ re w sy -
tu acjach za gro że nia bę dą umia ły od po -
wied nio za re ago wać, roz po czę li śmy od
zor ga ni zo wa nia w Ko men dzie Wo je wódz -
kiej PSP w Olsz ty nie pierw szych ogól no do -
stęp nych szko leń po pu la ry zo wa nych pod
ha słem: „Otwar te szko le nia z pierw szej po-
mo cy dla miesz kań ców mia sta”, „Pierw sza
po moc dla każ de go”. Po mysł po ja wił się już
du żo wcze śniej, ale kształ tu za czął na bie rać
pod ko niec 2016 r. Co praw da wie le firm pro -
wa dzi szko le nia z za kre su pierw szej po mo -
cy, ale są za zwy czaj płat ne i ad re so wa ne
do wą skiej gru py, np. pra cow ni ków przed -
się biorstw i in sty tu cji. Na szym ce lem sta ło

się więc do tar cie do tej gru py lu dzi (do ro śli,
mło dzież), któ rzy nie mie li by szans uczest ni -
cze nia w ta kich szko le niach. Za ło ży li śmy so -
bie, że mu szą to być szko le nia ogól no-
do stęp ne i cał ko wi cie bez płat ne. Ich ce lem
jest edu ko wa nie w za kre sie udzie la nia
pierw szej po mo cy (jak to zro bić), ale i kształ -
to wa nie po staw (dla cze go po ma gam), a nie
wy sta wia nie cer ty fi ka tów czy za świad czeń. 

Plan był ta ki: jed no szko le nie w mie sią cu
dla gru py 25 osób. Uczest ni cy mie li wyjść ze
spo tka nia z prze świad cze niem o swo ich
moż li wo ściach, z pod sta wo wy mi in for ma -
cja mi w gło wach, ale przede wszyst kim z ol -
brzy mią chę cią po sze rza nia wie dzy z za-
kre su pierw szej po mo cy. Przez pięć mie się -
cy prze szko li li śmy gru pę oko ło 100 osób. To
z pew no ścią kro pla w mo rzu po trzeb, ale
z dru giej stro ny by ło to już o 100 miesz kań -
ców mia sta wię cej po tra fią cych udzie lić po -
mo cy niż pięć mie się cy wcze śniej.

Jak do trzeć do więk szej licz by
osób?
Wo je wódz two war miń sko -ma zur skie

po dzie lo ne jest na 19 po wia tów, a je go ob -

szar za bez pie cza ją 24 JRG PSP. W każ dym
po wie cie wy bra ny zo stał ko or dy na tor ra -
tow nic twa me dycz ne go służ by, w każ dej
jed no st ce jest trzech in struk to rów ra tow -
nic twa me dycz ne go, a do ce lo wo ma być
na zmia nie dwóch stra ża ków – ra tow ni ków
me dycz nych. Krąg osób spe cja li zu ją cych
się w kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy
w PSP kon se kwent nie się po sze rza. Czy za -
tem nie na le ża ło by wyjść po za struk tu ry
służ by i za cząć dzie lić się wie dzą i umie jęt -
no ścia mi na szer szą ska lę?

W trak cie szko leń we wnętrz nych z ko or -
dy na to ra mi ra tow nic twa me dycz ne go i in -
struk to ra mi za czą łem pro mo wać pro wa -
dze nie „Otwar tych szko leń z pierw szej po -
mo cy dla każ de go”. Straż po żar na to wy jąt -
ko we miej sce pod wie lo ma wzglę da mi.
Gro ma dzi lu dzi, któ rzy czę sto chcą zro bić
coś wię cej, niż wy ma ga ją te go obo wiąz ki
służ bo we, zmie niać ota cza ją cą ich rze czy wi -
stość na lep sze. Kre atyw ne my śle nie, de ter -
mi na cja i wła sna pra ca mo że przy czy nić się
do stwo rze nia bez piecz niej sze go świa ta. Co
dziś wy kra cza po za ra my, ju tro mo że stać się
stan dar dem. 
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Po za
sche mat

KRZYSZ TOF MA CZUL SKI

Docierając
na miejsce zdarzenia,
zarówno jako
ratownik medyczny
w PRM, jak i strażak
PSP, wiele razy
przekonywałem się,
że świadkowie
zdarzenia biernie
czekają
na ratowników i nie
podejmują żadnych
czynności
ratowniczych.

Z

Podczas szkoleń du ży na cisk kła dzie się na prak ty kę. Na zdję ciu przy kła do we ta mo wa nie krwo to ku



Każ de szko le nie pro wa dzo ne dla miesz -
kań ców przez ko or dy na to ra/in struk to ra ra -
tow nic twa me dycz ne go jest jed no cze śnie
spo so bem na do sko na le nie umie jęt no ści
pro wa dze nia za jęć, któ re bę dą wy ko rzy sta -
ne pod czas szko leń zmia no wych w jed nost -
kach oraz do sko na łą wi zy tów ką dla sa me go
pro wa dzą ce go. Wspól nie roz po czę li śmy
„Otwar te szko le nia dla miesz kań ców miast
i nie tyl ko” w ca łym woj. war miń sko ma zur -
skim, pro wa dząc je w wy bra nych ko men -
dach PSP (Olsz ty nie, Dział do wie, Ni dzi cy,
Bar to szy cach, Gi życ ku, El blą gu, Szczyt nie,
Ostró dzie i Pa słę ku). W 2017 r. uczest ni czy ło
w nich po nad 500 osób! Bio rąc pod uwa gę
do tych cza so we do świad cze nia, za kła da my,
że w 2018 r. uda nam się do trzeć do jesz cze
więk szej licz by miesz kań ców i osób od wie -
dza ją cych wo je wódz two.

Po czą tek cze goś wiel kie go 
Przed się wzię cie to jest nie zwy kle istot ne,

ale sta no wi tyl ko część pla nu, któ ry chce my
wdro żyć na War mii i Ma zu rach. Na szko le -
niach przy bli ża my dzia ła nie pół au to ma tycz -
nych de fi bry la to rów AED, któ re już wie-
lo krot nie po twier dzi ły swo ją sku tecz ność, je -
że li tyl ko by ły uży te wy star cza ją co szyb ko.
Stra ża cy z wo je wódz twa war miń sko -ma zur -
skie go w ubie głym ro ku przy wró ci li aż 16 ra -
zy krą że nie u po szko do wa nych, ja dąc do tzw.
izo lo wa nych wy jaz dów ra tow nic twa me -
dycz ne go (wy jaz dy za stę pów JOP do dzia łań
me dycz nych w przy pad ku bra ku moż li wo ści
za dys po no wa nia ka ret ki sys te mo wej). 

Brzmi nie źle, ale gdy sa mo chód bo jo wy
wy po sa żo ny w AED wy jeż dża do we zwa nia,

po ja wia się pro blem w po sta ci bra ku urzą -
dze nia na te re nie jed nost ki. Dą ży my za tem
do te go, by w każ dej jed no st ce stra ży po żar -
nej (na po czą tek 24 jed nost kach PSP, ja ko
ko lej ne chcie li by śmy do łą czyć jed nost ki OSP
na le żą ce do KSRG, a na stęp nie wszyst kie
pręż nie dzia ła ją ce OSP) w tak zwa nej kap su -
le ze wnętrz nej, w miej scu wi docz nym i ogól -
nie do stęp nym za mon to wa ny zo stał AED.
Tak, by każ de mu miesz kań co wi wo je wódz -
twa sie dzi ba stra ży po żar nej ko ja rzy ła się
z do stęp no ścią urzą dze nia przez ca łą do bę.
W ten spo sób utwo rzo na zo sta nie sieć do -
stęp nych de fi bry la to rów go to wych do dzia -
ła nia w ra zie na głe go za trzy ma nia krą że nia
za ob ser wo wa ne go przez przy pad ko we oso -
by w miej scach pu blicz nych.
Ma my na dzie ję, że do stra ża -
ków do łą czą urzę dy i insty tu -
cje, dzię ki cze mu po wsta nie
na ty le gę sta sieć urzą dzeń, by
moż li we by ło do tar cie do nich
na te re nach za miesz ka nych
w cza sie krót szym niż 10 min.
Pierw sza kap su ła wy po sa żo -
na w AED zo sta nie za wie szo -
na na bu dyn ku KW PSP
w Olsz ty nie. 

Re su scy ta cja krą że nio wo -
-od de cho wa z uży ciem AED
roz po czę ta w cza sie do 10 min
da je naj więk szą szan sę na
przy wró ce nie czyn no ści ży cio -
wych u po szko do wa ne go.
Szyb ki i ła twy do stęp do urzą -
dzeń ra tu ją cych ży cie oraz
czło wiek od po wied nio prze -
szko lo ny w za kre sie udzie la nia
pierw szej po mo cy to więk sza
szan sa prze ży cia dla osób, któ -
re po trze bu ją na tych mia sto -
wej po mo cy.

Blo ki te ma tycz ne
Pro wa dzo ne przez nas za ję cia teo re tycz -

ne wspo ma ga my roz bu do wa ną prak ty ką
w trzech blo kach te ma tycz nych:

– re su scy ta cja krą że nio wo-od de cho -
wa – pro wa dze nie RKO oso by do ro słej,
dziec ka i nie mow lę cia, do dys po zy cji uczest -
ni ków szko le nia są od po wied nie fan to my,
na któ rych moż na gra ficz nie przed sta wić ja -
kość wy ko ny wa nych uci śnięć i pro wa dzo ną
wen ty la cję; 

– za opa try wa nie ran i ob ra żeń – za kła da -
nie opa trun ku na spe cjal nie ucha rak te ry-
zo wa nym po szko do wa nym, roz ci na nie

ubra nia, aby od sło nić ra nę, ta mo wa nie czyn -
ne go krwa wie nia (wo da ze spe cjal nie przy -
go to wa nym barw ni kiem wy glą da jak
try ska ją ca krew); 

– po stę po wa nie w sta nach na głych po -
cho dze nia we wnętrz ne go – po zo rant, uda -
jąc np. ból w klat ce pier sio wej czy na pad
drga wek, cze ka na wdro że nie od po wied -
nich czyn no ści ra tow ni czych.

Jak się za pi sać? 
Oso by za in te re so wa ne uczest ni cze niem

w szko le niu mo gą za re je stro wać się za po -
śred nic twem spe cjal nie do te go ce lu przy -
go to wa nej za kład ki na stro nie in ter ne to wej
KW PSP w Olsz ty nie. 

Po wej ściu w nią wy świe tla ne są szko le -
nia pro wa dzo ne na te re nie woj. war miń sko -
-ma zur skie go (po da ny jest ter min, miej sce,
te ma ty ka oraz licz ba do stęp nych miejsc). 
Je dy ne, co na le ży zro bić, to za pi sać się
na da ne szko le nie po przez wy peł nie nie for -
mu la rza. Otrzy ma ny ma il zwrot ny jest po -
twier dze niem re je stra cji.  Za pra sza my!

st. sekc. Krzysz tof Ma czul ski
jest wo je wódz kim ko or dy na to rem 

ra tow nic twa me dycz ne go 
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a tow nik KPP jest oso bą za trud nio ną
lub peł nią cą służ bę w jed nost kach
współ pra cu ją cych z sys te mem Pań -

stwo we Ra tow nic two Me dycz ne, udzie la ją -
cą kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy, któ ra
jest czyn no ścią po dej mo wa ną wo bec oso by
w sta nie na głe go za gro że nia zdro wot ne go
i tym sa mym pierw szym eta pem le cze nia. 

Usłu gi świad czo ne przez straż po żar ną
cie szą się wy so kim uzna niem spo łecz nym,
a ty tuł ra tow ni ka zo bo wią zu je do po stę po -
wa nia zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem.
Aby nie na ra żać się na kon se kwen cje nie -
wła ści we go po stę po wa nia, przed sta wię, jak
po stą pić w nie stan dar do wych i trud nych
przy pad kach. 

Ro dza je i for my zgo dy
Za rów no zgo da, jak i jej brak wy łą cza ją

bez praw ność in ter wen cji me dycz nej, a jed no -
cze śnie ozna cza ją przy ję cie przez pa cjen ta ry -
zy ka jej na stępstw (brak zgo dy nie wy łą cza
bez praw no ści, zgo da do mnie ma na lub brak
moż li wo ści jej uzy ska nia ze wzglę du na stan
zdro wia pa cjen ta – nie przy tom ny, przy rów -
no cze snym wa run ku ko niecz no ści wy ko na nia
czyn no ści na tychmia sto we go dzia ła nia w ce -
lu ra to wa nia ży cia, wy łą cza ta ką bez praw -
ność). Przed przy stą pie niem do każ dej
czyn no ści przy po szko do wa nym, na wet tak
pro stej jak zba da nie tęt na czy za ło że nie opa -
trun ku, wy ma ga na jest zgo da pa cjen ta. Oczy -
wi ście pa cjent nie przy tom ny wy ra ża zgo dę
do mnie ma ną. W sy tu acjach kry tycz nych wy -
star czy, że pa cjent nie wy ra ża sprze ci wu, aby
roz po cząć na sze dzia ła nia. Tak sa mo w sy tu acji
dzie ci w sta nie za gro że nia ży cia – naj pierw do -
ko nu je my pil nych czyn no ści, od su wa jąc kwe -
stię peł no let nio ści na dru gi plan. 

W sy tu acji, gdy zgo da zo sta je wy ra żo -
na przez sa me go pa cjen ta, mó wi my o zgo -
dzie wła snej. Zgo da udzie lo na przez 
przed sta wi cie la usta wo we go, opie ku na
praw ne go bądź opie ku na fak tycz ne go jest
zgo dą za stęp czą. 

Zgo da mo że być udzie lo na ust nie, w spo -
sób do ro zu mia ny (czy li przez każ de za cho wa -
nie, któ re w spo sób nie bu dzą cy wąt pli wo ści
wska zu je na wo lę pa cjen ta pod da nia się
okre ślo nym czyn no ściom me dycz nym)
i wresz cie w for mie pi sem nej, w od nie sie niu
do kon kret nych przy pad ków (za bie gu ope ra -
cyj ne go, me to dy le cze nia lub dia gno sty ki
stwa rza ją cych pod wyż szo ne ry zy ko dla pa -
cjen ta, eks pe ry men tu me dycz ne go).

Zgo da mu si być wy ra żo na przez oso bę
do te go upraw nio ną. Każ dy z nas, od chwi li
na ro dzin aż do śmier ci, po sia da zdol ność
praw ną. Czym in nym jest na to miast zdol -
ność do czyn no ści praw nych (np. sku tecz ne -
go zło że nia oświad cze nia wo li), któ rą ma ją
je dy nie oso by peł no let nie. Wy jąt ko wo ko -
bie ta, któ ra ukoń czy ła 16 lat, mo że za zgo dą
są du wstą pić w zwią zek mał żeń ski i z tą
chwi lą na bę dzie już zdol ność do czyn no ści
praw nych, któ rej nie tra ci mi mo ewen tu al -
ne go unie waż nie nia mał żeń stwa czy roz wo -
du przed ukoń cze niem 18 lat. A jak wy glą da
kwe stia ma ło let nich pa cjen tów?

W przy pad ku pa cjen tów ma ło let nich
usta wa o pra wach pa cjen ta i rzecz ni ku praw
pa cjen ta z 6 li sto pa da 2008 r. (DzU z 2009 r.,
nr 52, poz. 417 ze zm.) okre śla, że gra ni cą
wie ku, do któ rej de cy zje do ty czą ce le cze nia
po dej mu je przed sta wi ciel usta wo wy, jest
16 lat. W sy tu acjach wy jąt ko wych, kie dy
na miej scu nie ma opie ku na praw ne go, zgo -
dy mo że udzie lić opie kun fak tycz ny. Zgod -

nie z usta wą o pra wach pa cjen ta i rzecz ni ku
praw pa cjen ta opie kun fak tycz ny to oso ba
spra wu ją ca, bez obo wiąz ku usta wo we go,
sta łą opie kę nad pa cjen tem, któ ry ze wzglę -
du na wiek, stan zdro wia al bo stan psy chicz -
ny opie ki ta kiej wy ma ga.

W prze dzia le wie ku od 16 do 18 lat ko -
niecz na bę dzie zgo da sa me go pa cjen ta, jak
i przed sta wi cie la usta wo we go. W przy pad -
ku ak tyw ne go sprze ci wu ma ło let nie go pa -
cjen ta (po wy żej 16 lat) wy ma ga na jest
in ter wen cja są du opie kuń cze go (tak że w sy -
tu acji, kie dy ma ło let ni zga dza się, zaś opie -
kun praw ny zgo dy od ma wia). Po dob nie
w przy pad ku oso by ubez wła sno wol nio nej
al bo pa cjen ta cho re go psy chicz nie lub upo -
śle dzo ne go umy sło wo, lecz dys po nu ją ce go
do sta tecz nym ro ze zna niem – ma ją oni pra -
wo do wy ra że nia sprze ci wu co do udzie le -
nia świad cze nia zdro wot ne go, po mi mo
zgo dy przed sta wi cie la usta wo we go lub
opie ku na fak tycz ne go. W ta kim przy pad ku
wy ma ga ne jest ze zwo le nie są du opie kuń -
cze go. Zgo da oraz sprze ciw, o któ rych mo -
wa wy żej, mo gą być wy ra żo ne ust nie al bo
po przez ta kie za cho wa nie osób wy mie nio -
nych w tych prze pi sach, któ re w spo sób nie -
bu dzą cy wąt pli wo ści wska zu je na wo lę
pod da nia się pod opie kę ra tow ni ko wi. 

Oso ba ubez wła sno wol nio na
Na le ży roz róż nić dwa ro dza je ogra ni cze -

nia pra wa sta no wie nia o so bie: ubez wła sno -
wol nie nie czę ścio we lub cał ko wi te (de cy -
du je o tym sąd). Tu taj po stę pu je my tak, jak
w przy pad ku pa cjen ta ma ło let nie go: pa cjent
ubez wła sno wol nio ny czę ścio wo jest trak to -
wa ny jak ma ło let ni po ukoń cze niu 16. ro ku
ży cia, na to miast w przy pad ku ubez wła sno -
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(Nie) ra tuj cie mnie!
Zasadą obowiązującą w polskim systemie prawnym jest 

prawo pacjenta do autonomicznej decyzji dotyczącej 

wyrażenia zgody bądź nie na świadczenie medyczne i badanie, w tym udzielenie

pierwszej pomocy. Strażacy udzielający kwalifikowanej pierwszej pomocy muszą

wiedzieć, że w świetle polskiego prawa każdy poszkodowany jest formalnie pacjentem. 

R



wol nio ne go cał ko wi cie sto su je my re gu la cje
do ty czą ce ma ło let nie go do 16. ro ku ży cia.
Na le ży pa mię tać, że oso ba ubez wła sno wol -
nio na czę ścio wo ma usta no wio ne go są dow -
nie ku ra to ra, na to miast w przy pad ku
in ter wen cji z udzia łem ra tow ni ka KPP oso bą
upo waż nio ną do pod pi sy wa nia ca łej do ku -
men ta cji me dycz nej jest opie kun praw ny tej
oso by (za pis ten do ty czy pod pi su do ku men -
ta cji w przy pad ku od mo wy, je śli pa cjent się
zga dza, pod pi sy nie są wy ma ga ne). Ra tow -
nik za rów no w przy pad ku opie ku na praw ne -
go, jak i ku ra to ra po wi nien za każ dym ra zem
zwe ry fi ko wać po sta no wie nie są du o spra wo -
wa niu da nej funk cji. Po nad to, w przy pad ku
bra ku wy ra że nia zgo dy, ra tow nik KPP po wi -
nien każ do ra zo wo umie ścić tę in for ma cję
w do ku men ta cji służ bo wej, w tym w szcze -
gól no ści w kar cie kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy.

Przy mus bez po śred ni 
Zgod nie z usta wą o ochro nie zdro wia psy -

chicz ne go z 19 sierp nia 1994 r. (DzU nr 111,
poz. 535 ze zm.) przy mus bez po śred ni wo bec
osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi moż -
na sto so wać tyl ko wte dy, gdy tak sta no wią
prze pi sy. Bę dą to sy tu acje, w któ rych oso by
te do pusz cza ją się za ma chu prze ciw ko ży ciu
wła sne mu lub in nej oso by bądź bez pie czeń -
stwu pu blicz ne mu. Tak że wte dy, gdy w spo -
sób gwał tow ny nisz czą lub uszka dza ją
przed mio ty znaj du ją ce się w ich oto cze niu al -
bo po waż nie za kłó ca ją lub unie moż li wia ją
funk cjo no wa nie pod mio tu lecz ni cze go
udzie la ją ce go świad cze nia zdro wot ne go
w za kre sie psy chia trycz nej opie ki zdro wot nej
lub jed nost ki or ga ni za cyj nej po mo cy spo -
łecz nej.

Dla te go nie moż na przy jąć pod pi su o nie -
wy ra że niu zgo dy na in ter wen cję me dycz ną
od pa cjen ta, któ ry wy ka zu je ten den cje sa -
mo bój cze, chce ko goś za bić lub w sze ro ko

po ję tym zna cze niu re al nie za gra ża oto cze -
niu. Ta ki przy mus, po le ga ją cy na unie ru cho -
mie niu i do pro wa dze niu do miej sca
spe cja li stycz ne go le cze nia, mo że za sto so wać
je dy nie ze spół ra tow nic twa me dycz ne go
(ZRM) lub po li cja. Jed nost ki stra ży po żar nej
bę dą na to miast słu ży ły po mo cą po li cji lub
ZRM w ce lu za sto so wa nia przy mu su je dy nie
na ich wy raź ne po le ce nie. W ta kim przy pad -
ku na le ży więc nie zwłocz nie we zwać upraw -
nio ne służ by i cze kać na ich de cy zje.
Ocze ku jąc na ich do tar cie, moż na je dy nie do -
ko nać oby wa tel skie go za trzy ma nia w ce lu
za bez pie cza nia pa cjen ta. Ta kie za cho wa nie
mu si być jed nak po wo do wa ne osta tecz ną
ko niecz no ścią, ra tow ni cy po win ni dą żyć
do ła go dze nia sy tu acji i od izo lo wa nia pa -
cjen ta od bodź ców stre so gen nych (zo stań -
my z nim sam na sam, wy pro śmy ga piów, nie
ne guj my je go za cho wa nia, sta raj my się oka -
zać zro zu mie nie).

Pa cjent nie trzeź wy
Pa cjent nie trzeź wy lub bę dą cy naj praw -

do po dob niej pod wpły wem sub stan cji psy -
cho ak tyw nej wy ma ga szcze gól nej uwa gi.
Zda rza się, że od ma wia on zgo dy na po moc
me dycz ną i w tej sy tu acji naj waż niej sze jest
stwier dze nie, czy jest to od mo wa świa do -
ma (pa cjent lo gicz nie my ślą cy, zo rien to wa -
ny co do miej sca i cza su), bo tyl ko wte dy ma
pra wo zło żyć od mo wę w na szej kar cie. War -
to jed nak za bez pie czyć się pod pi sa mi
świad ków, któ rzy po twier dzą stan pa cjen ta
w mo men cie pod pi su od ma wia nia zgo dy.
Na le ży tu jed nak pod kre ślić, że zgod nie
z po sta no wie niem wy ro ku Są du Naj wyż sze -
go z 7 li sto pa da 2008 r., II CSK 259/08,
przed zło że niem przez pa cjen ta oświad cze -
nia trze ba pod jąć pró by (wie lo krot ne) prze -
ko na nia go do wy ra że nia zgo dy, in for mu jąc
o moż li wych kon se kwen cjach zdro wot -
nych. Pro ble matycz na jest tak że sy tu acja,

w któ rej ma my do czy nie nia z pa cjen tem co
praw da świa do mym, lecz na tak zwa nym
gło dzie nar ko ty ko wym oraz w sta nie skraj -
ne go wy cień cze nia or ga ni zmu. Wów czas
nie moż na przy jąć pod pi su z po wo du bra -
ku moż li wo ści prze ciw sta wie nia się pa cjen -
ta wpły wom oto cze nia. W przy pad ku
od mo wy pa cjen tów nie lo gicz nych, nie zo -
rien to wa nych, agre syw nych i za gra ża ją cych
oto cze niu na le ży cze kać na de cy zję służb,
któ rym stra ża cy bę dą słu ży li po mo cą. 

Wnio ski
Każ dy przy pa dek na le ży trak to wać in dy -

wi du al nie, jed nak za wsze obo wią zu ją na stę -
pu ją ce za sa dy: kie ru je my się do brem
pa cjen ta i sza nu je my je go pra wo o sta no -
wie niu o so bie. W przy pad ku od mo wy pa -
cjen ta bez względ nie za dbaj my o je go
pod pis (naj le piej, by by ło to od ręcz ne
oświad cze nie o tre ści: „Zo sta łem po in for mo -
wa ny o moż li wych ne ga tyw nych skut kach
od mo wy udzie le nia kwa li fi ko wa nej pierw -
szej po mo cy. Je stem świa do my moż li wo ści
po gor sze nia sta nu zdro wia włącz nie ze
śmier cią” wraz z czy tel nym imie niem, na zwi -
skiem, da tą i go dzi ną). Na le ży rów nież sto -
so wać się do obo wiąz ku za pew nie nia
nad zo ru opie ku na praw ne go przy ba da niu,
a przy bra ku za gro że nia ży cia wstrzy mać się
z ba da niem ma ło let nie go po ni żej 16 lat, aż
do przy by cia opie ku na. Pa mię taj my, że ra -
tow nik KPP jest oso bą me dycz nie wy szko-
lo ną, z pew nym za kre sem kom pe ten cji,
umie jęt no ści i wie dzy. Obo wiąz kiem ra tow -
ni ka jest zna jo mość cech i ob ja wów za gra -
ża ją cych ży ciu i w tej sy tu acji na le ży do ło żyć
wszel kich sta rań, aby prze ko nać pa cjen ta
do udzie le nia mu świad czeń. Z ak cen tem
na prze ko nać (czy li nie wy mu sza my!). 

Ma te usz Krze miƒ ski jest ra tow ni kiem
me dycz nym, człon kiem OSP Szlach ta
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u dzie czę sto wstę pu ją do OSP z po -
trze by ser ca – pra gną być po trzeb ni,
a jed no cze śnie po ma gać tym, któ rzy

po trze bu ją po mo cy. Miesz kań cy Ląd ku,
kie ru jąc się naj praw do po dob niej wła śnie
ta ką po trze bą, ale też ra cjo nal ną oce ną sy -
tu acji po ża ro wej w swo jej miej sco wo ści,
zde cy do wa li się w sierp niu 1908 r. po wo łać
do ży cia straż ognio wą. 

By ło i jest
Pierw sze mie sią ce jej funk cjo no wa nia

upły nę ły głów nie na gro ma dze niu sprzę tu
nie zbęd ne go do ra to wa nia lu dzi i do byt ku
pod czas po ża rów – heł mów, pa sów, bo sa -
ków, to por ków, dra bin i be czek na wo dę
z wóz ka mi słu żą cy mi do ich prze wo że nia.
Do stra ży na le ża ło wów czas 62 stra ża ków.

Bro ni sła wa Gu tow skie go wy bra no na pre -
ze sa, a Jó ze fo wi Gol czo wi po wie rzo no
funk cję na czel ni ka. Pod ko niec 1908 r.
utwo rzo no też or kie strę dę tą, któ rej ka pel -
mi strzem zo stał Wła dy sław Paś kie wicz.
Do peł ni szczę ścia stra ża cy po trze bo wa li
już tyl ko straż ni cy i sztan da ru. Na nie trze -
ba by ło jed nak jesz cze tro chę po cze kać.
Pierw szy sztan dar za ku pi li w 1917 r., lecz
w cza sie II woj ny świa to wej zo stał on za re -
kwi ro wa ny przez Niem ców i do Ląd ku ni -
gdy już nie po wró cił. Jed nost ka mia ła
po tem nada wa ne ko lej ne sztan da ry – w la -
tach 1946 i 1978, a ostat ni otrzy ma ła z oka -
zji 90-le cia ist nie nia w 1998 r. Bu do wę
pierw szej re mi zy roz po czę to w 1915 r.
i choć pro ble mów fi nan so wych nie bra ko -
wa ło, uda ło się ją od dać do użyt ko wa nia

w 1922 r. Słu ży ła aż do 1972 r., kie dy to
wznie sio no przy ryn ku w czy nie spo łecz -
nym no wą – z sa lą wi do wi sko wą i za ple -
czem. 

Spor to we suk ce sy
Obec nie OSP w Ląd ku sku pia w swo ich

sze re gach 181 człon ków (w tym 38 ko biet).
Od 1995 r. włą czo na jest do kra jo we go sys -
te mu ra tow ni czo -ga śni cze go, wo je wódz -
kie go od wo du ope ra cyj ne go, a w 2007 r.
po wo ła no w niej Jed nost kę Ope ra cyj no -
-Tech nicz ną ka te go rii I. Stra ża cy dys po nu -
ją dwo ma bo jo wy mi sa mo cho da mi stra-
żac ki mi ty pu Man GCBA 5/32 z 2007 r.,
GBA 2,5/16 4x4 z 2012 r. oraz Volks wa ge -
nem Ca ra vel la SLOp z 2016 r., któ re za bez -
pie cza ją m.in. li czą cy 800 miesz kań ców
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SPRAWY
OCHOTNIKÓW

Wiek do Êwiad czeƒ

OL GA WAR CZY GŁO WA

JE RZY OR CHOW SKI

Licząca już 110 lat Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku
dzięki swoim akcjom ratowniczo-gaśniczym

i kulturalno-oświatowym oraz sportowym sukcesom stała
się strażacką wizytówką gminy Lądek, powiatu

słupeckiego i województwa wielkopolskiego.

L

fot. ar chi wum OSP Là dek

Wiek do Êwiad czeƒ



Lą dek. – Na si człon ko wie sys te ma tycz nie
pod no szą swo je kwa li fi ka cje pod czas róż ne -
go ro dza ju ćwi czeń i szko leń spe cja li stycz -
nych, w 41-oso bo wej gru pie upraw nio nych
do udzia łu w ak cjach ra tow ni czo -ga śni czych
jest m.in. 20 ra tow ni ków z kur sem kwa li fi ko -
wa nej pierw szej po mo cy. Co ro ku wy jeż dża -
my do oko ło 80 zda rzeń, w więk szo ści są to
wy pad ki ko mu ni ka cyj ne. Za bez pie cza my je -
de na sto ki lo me tro wy od ci nek au to stra dy A2
prze bie ga ją cy przez na szą gmi nę, z punk -
tem po bo ru opłat umiej sco wio nym w Ląd -
ku – mó wi Eu ge niusz Wrze siń ski, pre zes
OSP Lą dek.

Naj więk szą chlu bą i na dzie ją na dal szy
roz wój OSP jest mło dzież. W MDP dzia ła 15
dziew cząt i 25 chłop ców w wie ku 10-16 lat.
Dzię ki przy na leż no ści do OSP w Ląd ku wy -
ra bia ją w so bie nie tyl ko wy trwa łość i od -
por ność na tru dy psy chicz ne i fi zycz ne, lecz
tak że sys te ma tycz ność i opa no wa nie w sy -
tu acjach stre so wych. Ćwi cze nia bo jo we
i bie go we do sko na le wpły wa ją na roz wój fi -
zycz ny mło de go czło wie ka. Wie le osób,
któ re mia ły stycz ność z OSP, pod ję ło de cy -
zję, by swo je ży cie za wo do we zwią zać ze
stra żą po żar ną. Tak jest i w Ląd ku – dzie sięć
osób, któ re jesz cze nie tak daw no dzia ła ły
w MDP, dziś są już funk cjo na riu sza mi PSP. 

Praw dzi wą chlu bą ląd kow skich stra ża -
ków są star ty w za wo dach spor to wo -po -
żar ni czych. Od wie lu lat na za wo dach
gmin nych, po wia to wych, re jo no wych, wo -
je wódz kich, ogól no pol skich i mię dzy na ro -
do wych zdo by wa ją więk szość na gród i są
po stra chem dla in nych dru żyn. W sa li tra -
dy cji OSP Lą dek moż na obej rzeć 21 me da li
przy wie zio nych z olim piad, wśród nich 14
zło tych, pięć srebr nych i dwa brą zo we. OSP
Lą dek by ła w 1995 r. i 1998 r. go spo da rzem
Mię dzy na ro do wych Za wo dów Po żar ni -
czych CTIF, w któ rych uczest ni czy ły naj lep -
sze dru ży ny z Pol ski, Au strii i Nie miec. 

W 2018 r. pod czas Ga li Spor tu Po wia tu
Słu pec kie go OSP Lą dek otrzy ma ła za wy -
bit ne osią gnię cia i god ne re pre zen to wa nie
po wia tu słu pec kie go na za wo dach spor to -
wo -po żar ni czych wy róż nie nia i na gro dy fi -
nan so we. Dru ży na ko biet w gru pie B
za swój ubie gło rocz ny wiel ki suk ces
na Olim pia dzie CTIF w Vil lach w Au strii uho -
no ro wa na zo sta ła ty tu łem Dru ży ny Ro ku
Po wia tu Słu pec kie go. Ale OSP Lą dek do ce -
nia no już wcze śniej, tak że w ska li wo je -
wódz twa. W 2006 r. pod czas wiel ko pol skich
ob cho dów Dnia Stra ża ka, któ re od by ły się
w au li Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi -

cza w Po zna niu, zo sta ła wy bra na i na gro -
dzo na sta tu et ką Wiel ko pol ska Ochot ni cza
Straż Po żar na 2005 Ro ku za szcze gól ne
osią gnię cia w dzia łal no ści spor to wej i ope -
ra cyj no -bo jo wej. 

Suk ce sy dru żyn po żar ni czych z Ląd ka
prze ro dzi ły się w in dy wi du al ne na gro dy
i wy róż nie nia. Druh Je rzy Or chow ski – ów -
cze sny na czel nik OSP Lą dek, a obec nie 
ko men dant gmin ny ZOSP RP w Ląd -
ku – otrzy mał w 2010 r. ty tuł ho no ro wy
Wiel ko pol skie go Stra ża ka Ro ku 2009, a 3 la -
ta póź niej zwy cię żył w ple bi scy cie „Gło su
Wiel ko pol skie go” na Naj po pu lar niej sze go
Stra ża ka Ochot ni ka Wiel ko pol ski.

Kurs na kul tu rę
OSP w Ląd ku na da je tak że ton ży ciu kul -

tu ral ne mu miej sco wo ści. Stra ża cy co rocz -
nie włą cza ją się w or ga ni za cję fi na łu
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy, bio -
rą re gu lar nie udział w ak cjach zbiór ki krwi
w ra mach pro gra mu „Ogni sty Ra tow -
nik – Go rą ca Krew” oraz „SpoKREWnieni
służ bą”, mło dzi adep ci po żar nic twa spraw -

dza ją swo ją wie dzę i umie jęt no ści w Ogól -
no pol skim Tur nie ju Wie dzy Po żar ni czej
„Mło dzież za po bie ga po ża rom”. Przy ląd -
kow skiej stra ży dzia ła tak że kil ku na sto oso -
bo wa or kie stra dę ta, któ ra uświet nia
róż ne go ro dza ju lo kal ne uro czy sto ści, świę -
ta pa trio tycz ne i ko ściel ne. 

Po zy cja, ja ką zaj mu je ochot ni cza straż
po żar na w spo łecz no ści lo kal nej i to, ja kim
au to ry te tem cie szy się wśród miesz kań -
ców, za le ży przede wszyst kim od ak tyw no -
ści jed nost ki i po sta wy jej człon ków.
Wła ści wa or ga ni za cja funk cjo no wa nia OSP
wy ma ga wie le za an ga żo wa nia w do dat ko -
we pra ce kul tu ral no -oświa to we, go spo dar -
cze czy po pu la ry za cję bez piecz nych
za cho wań. Do pie ro ten sze ro ki wa chlarz
ak tyw no ści wpły wa na suk ces, czy li po zy -
ski wa nie no wych człon ków, bu do wa nie
wza jem ne go za ufa nia i ko le żeń skich sto -
sun ków, zdo by wa nie sym pa tii i uzna nia ca -
łej spo łecz no ści lo kal nej. Efek tem jest
po czu cie bez pie czeń stwa i pew ność, że
w sy tu acji trud nej są lu dzie, któ rzy za wsze
po spie szą z po mo cą. 
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po śród wie lu za łóg stra żac kich jed ny mi z naj lep szych są za ło -
gi Hot shots. To spe cjal ne, dwu dzie sto oso bo we gru py stra-
ża ków, spe cja li zu ją ce się w ga sze niu po ża rów la sów

i na bez dro żach (wil dland fi res). Obec nie jest oko ło 110 ta kich ekip
na te re nie USA, więk szość za trud nio nych przez Służ bę Le śną (US Fo -
rest Se rvi ce). Ich za da niem jest do tar cie na front po ża ru dro gą lą do -
wą lub przez de sant z he li kop te ra, a na stęp nie wy ko na nie pa sa
prze ciw po ża ro we go – prze ci nek w drze wosta nie, usu nię cie traw, krze -
wów, po zba wie nie wszel kie go pal ne go pa li wa. Sło wem – stwo rze nie
ba rie ry dla po ża ru. Ich li czą cy 20 kg ekwi pu nek nie za wie ra wo dy
do ga sze nia, lecz spe cjal ne mo ty ki, ki lo fy, ło pa ty i sie kie ry, któ ry mi
usu wa ją ma te riał pal ny z zie mi, a tak że pi lar ki do drew na wraz
z osprzę tem i pa li wem. Hot shot sów nie na le ży my lić z in nym eli tar -
nym od dzia łem – Smo ke jum per sa mi, któ rych za da nia po le ga ją
na bły ska wicz nym prze miesz cze niu się sa mo lo tem w po bli że po ża ru,
sko ku ze spa do chro nem (!) i pod ję ciu pró by uga sze nia lub ogra ni cze -
nia roz prze strze nia nia się po ża ru. Ta ka me to da jest o wie le szyb sza
niż trans port dro gą lą do wą i da je moż li wość kon tro lo wa nia po ża ru,
kie dy jesz cze nie obej mu je on du żych ob sza rów. 

Dru ży ny ta kie jak Hot shots i Smo ke jum pers by ły od po wie dzią
na kon kret ne po trze by. Licz ne wiel ko po wierzch nio we po ża ry la sów
an ga żo wa ły zbyt du że si ły lo kal nych de par ta men tów stra ży po żar nej,
któ re mu sia ły prze cież re ago wać na ty po we we zwa nia, jak wy pad ki,

zda rze nia me dycz ne i po ża ry bu dyn ków. Pod sta wo we za ło gi służ by
le śnej ga si ły zaś po ża ry bli sko dróg, za bez pie cza ły obrze ża la sów,
czysz cząc te re ny z pal ne go ma te ria łu i edu ko wa ły miesz kań ców, jak
przy go to wać swo je po se sje na nad cią ga ją cy ogień. Do te go do cho -
dzi ło two rze nie pa sów prze ciw po ża ro wych w po bli żu miast i waż nych
obiek tów. W naj bar dziej nie bez piecz ne miej sca, by ope ro wać w bez -
po śred niej bli sko ści fron tu po ża ru, mo gą być rzu ca ne tyl ko cer ty fi ko -
wa ne jed nost ki. Ta kie gru py mu szą być go to we do prze miesz cza nia
się wie le mil mię dzy od cin ka mi bo jo wy mi, a tak że do pro wa dze nia
kil ku dnio wych dzia łań, z no co wa niem w le sie włącz nie. Za ło gi Hot -
shots trak to wa ne są więc ja ko na ro do we do bro i mu szą być wy star -
cza ją co mo bil ne, by wspo ma gać są sied nie sta ny w wal ce z ży wio łem.

Eki pa Gra ni te Mo un ta in z Pre scott by ła uzna wa na za jed ną z naj -
lep szych. Ze spół two rzy li za rów no stra ża cy do świad cze ni, jak i no wi -
cju sze – tyl ko sze ściu z nich by ło za wo do wy mi stra ża ka mi, resz tę
sta no wi li pra cow ni cy za trud nia ni se zo no wo (jak więk szość te go ty pu
stra ża ków -le śni ków w kra ju). Tym, co ich wy róż nia ło, był hart du cha
i cia ła. Naj star szym z nich (43 la ta) był kie row nik i za ło ży ciel ze spo łu
Eric Marsh. Czło wiek am bit ny, o trud nej prze szło ści, któ ry w ca ło ści
po świę cił się swo jej jed no st ce i spra wie. Re kru to wał lu dzi o sil nym
cha rak te rze, szko lił, nie ustan nie ćwi czył i dbał o wy trzy ma łość fi zycz -
ną. Gru pa zo sta ła za ło żo na w 2002 r. ja ko pod sta wo wa jed nost ka le -
śna (Hand crew Ty pe III). Dwa la ta póź niej by li już eki pą po moc ni czą
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Prze gra na
bi twa 

MA REK WY RO Z¢B SKI Podczas gaszenia pożaru lasów w okolicach Yarnell 
w Arizonie śmierć poniosło dziewiętnastu z dwudziestu 

członków elitarnej strażackiej załogi Granite Mountain Hotshots.
30 czerwca 2013 r. był najczarniejszym dniem dla straży pożarnej

w USA od czasu zamachów z 11 września 2001 r.
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(Ty pe II), ale nie spo czę li na lau rach. Marsh nie chciał je dy nie cze kać
na ko lej ne zgło sze nia i nie ustan nie tre no wał swo ich pod wład nych.
Wy si łek się opła cił. W 2008 r., po 4 la tach in ten syw nych tre nin gów
i dzia łań ga śni czych na po zio mie pod sta wo wym, eki pa z Pre scott uzy -
ska ła naj wyż szą cer ty fi ka cję i ty tuł Hot shot sów. Wio sną 2013 r. Eric
Marsh wy gło sił ma ni fest do miesz kań ców o pra cy swo je go ze spo łu:
„Dla cze go chce my być tak bar dzo po za do mem, pra co wać wie le go -
dzin, ry zy ko wać ży cie i spać na go łej zie mi przez 100 no cy w ro ku?
Po pro stu jest to naj bar dziej sa tys fak cjo nu ją ca rzecz, któ rą kie dy kol -
wiek ro bi li śmy w ży ciu”. Za le d wie pa rę mie się cy póź niej za tę pa sję za -
pła ci li naj wyż szą ce nę.

Po żar na wzgó rzu
La to 2013 r. nie oszczę dza ło miesz kań ców Ari zo ny. Tem pe ra tu ra

po wie trza w cią gu dnia się ga ła 40°C. Dłu go trwa ła su sza i pie ką ce słoń -
ce przy go to wa ły mnó stwo wy schnię te go, or ga nicz ne go pa li wa, wy -
ci ska jąc wil goć z drzew, krza ków i ga łę zi. Co gor sza, ma te riał ten
gro ma dził się od pra wie 45 lat, czyli od czasu ostatniego wielkiego
pożaru. Rok rocz nie stra ża cy ob ser wo wa li też, jak wy dłu ża się se zon
po ża ro wy – su sza za czy na ła się wcze śniej i by ła co raz bar dziej uciąż -
li wa. Oko li ce na wie dza ły czę sto let nie bu rze z pio ru na mi i to wła śnie
jed na z nich by ła przy czy ną po ża ru. W pią tek 28 czerw ca oko ło 17.40
pio run ude rzył w szczyt wzgó rza w po bli żu Yar nell, ma łe go po gór ni -
cze go mia stecz ka na po łu dnio wy za chód od Pre scott. Gdy pierw sze
zgło sze nie o słu pie dy mu do tar ło do władz, wy sła no sa mo lot zwia -
dow czy w ce lu po twier dze nia zda rze nia. Pi lot za uwa żył jed nak wy -
twa rza ją cy nie wiel kie ilo ści dy mu, do pa la ją cy się po żar o po wierzch ni
mniej szej niż pół hek ta ra. Z uwa gi na nie do stęp ność te re nu, nie wiel -
kie roz mia ry, brak obiek tów za gro żo nych i nad cho dzą cą noc od stą -
pio no od dzia łań. Uzna no, że po żar ma ma łe szan se roz wo ju, więc
przy go to wy wa no si ły i środ ki na na stęp ny dzień.

Nad ra nem na stęp ne go dnia ogień obej mo wał już pra wie hek tar.
Do wo dzą cy ze służ by le śnej opra co wy wa li plan na tar cia na po -
żar – szyb ko wy sła li za ło gi stra ża ków z oko licz nych miej sco wo ści oraz
ma łe sa mo lo ty ga śni cze. Ogień zaj mo wał wy su szo ne te re ny peł ne or -

ga nicz ne go pa li wa i szyb ko roz rósł się do po wierzch ni 40 ha. Wła dze
zde cy do wa ły się wy słać du że sa mo lo ty ga śni cze i zmo bi li zo wać ko -
lej ne ze spo ły. Do ko na no rów nież se rii zrzu tów wo dy ze środ kiem in -
hi bi cyj nym (re tar dant drop) w ce lu od gro dze nia po ża ru od mia sta.
Po nad to usta lo no trzy punk ty kry tycz ne: je śli ogień osią gnie pierw -
szy punkt – na le ży ewa ku ować Yar nell, dru gi – wszyst kie eki py stra -
żac kie ze wzgó rza, trze ci (naj gor szy wa riant) – ogień stra wi Yar nell
i ko niecz ne bę dzie wy co fa nie wszyst kich sił rów nież stam tąd. Lo kal -
na po li cja przy go to wy wa ła miesz kań ców do ewa ku acji, ale dzia ła nia
ga śni cze szły do brze i ogień zo stał opa no wa ny. Do cza su. Po  po łu -
dniu, oko ło 16.00, wzmógł się wiatr. Ogień prze sko czył przez li nie
obro ny i za czął się gwał tow nie roz sze rzać, pod pa la jąc ko lej ne po -
wierzch nie. Nad ra nem 30 czerw ca po wie lo go dzin nych wal kach zaj -
mo wał już pra wie 200 hek ta rów. 

Gra ni te Mo un ta in na miej scu 
Za ło ga Gra ni te Mo un ta in do tar ła na miej sce 30 czerw ca o 8.00 z za -

da niem przy go to wa nia tzw. punk tu za ko twi cze nia (patrz ram ka „Tak -
ty ka”) na wzgó rzu po po łu dnio wo -za chod niej stro nie po ża ru
i wy ko na nia pa sa bez pie czeń stwa na wschód. Eki pa wy sta wi ła oso -
bę, któ ra mia ła mo ni to ro wać po go dę i za cho wa nie po ża ru, a w ra zie
nie bez pie czeń stwa ostrzec pra cu ją ce ze spo ły. Ja ko ob ser wa to ra wy -
zna czo no Bren do na McDonougha – naj młod sze go człon ka ze spo łu,
a ja ko punkt ska łę oko ło ki lo me tra na wschód od ich po zy cji. W tym
cza sie ogień roz prze strze niał się głów nie na pół noc ny wschód, za gra -
ża jąc miej sco wo ściom Mo del Cre ek i Pe eples Val ley. Za ło ga mia ła
usta lo ne ścież ki ewa ku acyj ne, a tak że dwie stre fy bez piecz ne – jed ną
na ran czu Bo ul der Springs (wo ko ło te go miej sca wy kar czo wa no za -
wcza su wszyst kie drze wa i tra wę), dru gą zaś sta no wił ob szar na za -
chod nim wzgó rzu, gdzie po żar już się wcze śniej wy pa lił (tzn.
na czar nym, in the black).

Oko ło 15.50 wa run ki me tro lo gicz ne gwał tow nie się po gor szy ły.
Nad las na cią gnę ła sil na bu rza – wiatr znacz nie wez brał na si le i zmie -
nił kie ru nek na po łu dnio wy wschód – pro sto na Yar nell. Po żar szyb ko
osią gnął pierw szy punkt kry tycz ny. Więk szość sił wy co fy wa no już

Strażacy z Kalifornii ćwiczący rozkładanie osłon 

Osło ny prze ciw o gnio we (fi re shel ters)
Każ dy stra żak dzia ła ją cy w la sach i na bez dro żach mu si
mieć peł ne za bez pie cze nie, na któ re skła da się kask,
ubra nie z włó kien ara mi do wych (no mex), bu ty i oso bi sta
osło na prze ciw o gnio wa – przy po mi na ją ca ko kon al bo
na miot z po dwój nej war stwy włók na szkla ne go i spe cjal -
nej fo lii. Ma te riał, z któ re go są zro bio ne osło ny, ma od bi -
jać pro mie nio wa nie ciepl ne (w 95%) i po chła niać cie pło
kon wek cyj ne (do tem pe ra tu ry płasz cza do 260°C), a tym
sa mym ochro nić pod nim czło wie ka przez krót ki czas. Le -
żą cy pod osło ną stra żak mu si od dy chać chłod niej szym
po wie trzem przy sa mej zie mi. Ćwi cze nia z roz kła da nia
osło ny i pra wi dło we go wcho dze nia do niej sta no wią sta -
ły punkt szko leń. Osło ny są szcze gól nie sku tecz ne, gdy
po żar po ru sza się szyb ko i ota cza nas ni ska, szyb ko wy -
pa la ją ca się ro ślin ność. Ofi cjal nie uży wa ne są od 1977 r.
i od tam tej po ry ura to wa ły ży cie po nad 300 stra ża kom.
Mi mo to nie ochro nią stra ża ków w każ dych wa run kach.
Kry ty cy uwa ża ją, że osło na da je złud ne po czu cie bez pie -
czeń stwa i prze cią ga wal kę z ży wio łem do ostat nich
chwil. Zło śli wi na zy wa ją je wręcz „wstrzą śnij i upiecz”
(sha ke’n’ba ke) od ko niecz no ści wy trzą śnię cia/roz kła da -
nia osło ny zwi nię tej w ma łą pacz kę.
(źró dło: www.nwcg.gov/si tes/de fault/fi les/pu bli ca -
tions/pms411.pdf)
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do ochro ny miast. Je dy nie Gra ni te Mo un ta in zo sta li na swo jej po zy -
cji. McDonough za mel do wał gwał tow ną zmia nę i ko niecz ność swo -
jej ewa ku acji – ogień w szyb kim tem pie zmie rzał w je go stro nę. Nie
by ło mo wy, że by do łą czył do ze spo łu. Bren don ucie kał pie szo w kie -
run ku mia sta. Szczę śli wie dla nie go zo stał zna le zio ny przez kie row ni -
ka in ne go ze spo łu Hot shots, któ ry na słu chi wał ko re spon den cji
i wy ru szył mu sa mo cho dem na  ra tu nek. Wraz ze swo ją gru pą Blue
Rid ge Hot shots chciał jesz cze do trzeć sa mo cho da mi do ze spo łu Mar -
sha, ale wa run ki po ża ro we zmu si ły ich do od wro tu do mia sta. Ogień
osią gnął dru gi punkt kry tycz ny.

Pier wot nym za da niem Gra ni te Mo un ta in by ło prze cią gnię cie pa -
sa bez pie czeń stwa od za cho du. Gdy po żar zmie nił kie ru nek i ob szedł
ich po zy cję, nie mia ło to już sen su. By li też obec nie je dy ną eki pą pra -
cu ją cą w po bli żu fron tu. O 15.55 je den z człon ków za ło gi GM wy słał
wia do mość do ro dzi ny „Ogień kie ru je się w stro nę Yar nell!”. Krót ko
po tym, jak kie row nik Blue Rid ge za brał Mc Don no ugh a, Marsh zgło -
sił przez ra dio do do wo dzą ce go służ by le śnej:  Za mie rza my do trzeć
do na szej ścież ki ewa ku acyj nej”. W od po wie dzi usły szał: „Je ste ście
na czar nym, tak?”, „Tak… prze dzie ra my się przez czar ne. Idzie my pro -
sto do ran cza”. Do wo dzą cy do py ty wał, sta rał się upew nić, gdzie do -
kład nie są. Póź niej Marsh jesz cze po twier dził: „Scho dzi my ścież ką
ewa ku acyj ną do stre fy bez piecz nej”. „Czy wszyst ko do brze?”. „Tak,
po pro stu idzie my”.

Oko ło 16.20 do tar li do miej sca, gdzie za czy nał się ka nion (patrz
ma pa). Od te go mo men tu ko lej ne de cy zje GM mia ły klu czo we zna -
cze nie. Mo gli po zo stać w bez piecz nej stre fie na wzgó rzu, wy co fać się
do au to stra dy na po łu dnio wym za cho dzie al bo wę dro wać na pół noc,
na czar ne. Z pew no ścią jed nak zo ba czy li skrót pro wa dzą cy do ran cza
przez ka nion, bo osta tecz nie zde cy do wa li się zejść nim w je go kie run -

ku. Ścież kę ota cza ły wy so kie ska li ste ścia ny po ro śnię te krza ka mi.
Scho dząc w dół, tra ci li jed nak po żar z oczu, nie mo gli też tam wy czuć
póź niej szych zmian si ły i kie run ku wia tru.

W pu łap ce
Po oko ło 10 min scho dze nia do szło do ko lej nej gwał tow nej zmia -

ny po go dy. Nad cho dzą ca od pół no cy bu rza wy wo ła ła sil ne po dmu -
chy wia tru, do 80 km/h, któ re spo tę go wa ły roz wój po ża ru i rap tow nie
pchnę ły ma sy po wie trza na po łu dnie. Wy so kość pło mie ni po dwo iła
się, zaś pręd kość roz prze strze nia nia na fron cie po tro iła. Ogień się gnął
trze cie go punktu kry tycz ne go. Ko lej ne 10 min póź niej po żar po chła -
niał bu dyn ki wspól no ty re li gij nej Gle an Ilah i do cie rał do bez piecz nej
stre fy na ran czu. Lu dzie z za ło gi Mar sha zo rien to wa li się, że są w pu -
łap ce. Zza pół noc ne go zbo cza ka nio nu i przed ni mi za czął wy do by -
wać się gę sty dym prze su wa ją cy się w ich kie run ku. Chwi lę póź niej
z tych sa mych miejsc wy ło ni ły się pło mie nie, a sil ny wiatr spy chał je
w dół wą wo zu, pod pa la jąc wszyst ko na swej dro dze. Nie ma jąc żad -
nej dro gi uciecz ki, Marsh wy dał roz kaz przy go to wa nia się do roz ło że -
nia osłon prze ciw o gnio wych (fi re shel ters, patrz ram ka). Oko ło 16.40
na dał swój ostat ni dra ma tycz ny ko mu ni kat ra dio wy do jed no stek po -
wietrz nych: „Uwa ga Ari zo na 16, tu Gra ni te Mo un ta in Hot shots, je ste -
śmy przed fron tem po ża ru”. A póź niej: „Na sza ścież ka ewa ku -
acyj na zo sta ła od cię ta. Przy go to wu je my się do roz ło że nia osłon, wy -
pa la my wszyst ko wko ło nas… Dam ci znać, gdy już bę dzie my
pod os… osło na mi”.

W trak cie nada wa nia ko mu ni ka tu w tle sły chać by ło pra cu ją ce pi -
lar ki. Za ło ga w cią gu kil ku dzie się ciu se kund mu sia ła wy ko nać to, co
ćwi czy li przez la ta: oczy ścić te ren z pal nych ma te ria łów, od rzu cić da -
le ko ple ca ki, pi ły, zbior ni ki z pa li wem – wszyst ko, co mo że się przy nich

za pa lić, a na stęp nie scho wać się w pod nie pal -
ny mi płach ta mi. Ma jąc przed so bą pło mie nie
o tem pe ra tu rze 1000°C, wy so ko ści kil ku na stu
me trów i na pra wie ki lo metr wy so ką ko lum nę
dy mu, do koń ca trzy ma li się ra zem, roz kła da jąc
osło ny – ich ostat nią de skę ra tun ku. Ogień do -
padł ich jed nak w trak cie tych dzia łań.

Kie row ni cy za łóg na wo ły wa li Mar sha i je go
lu dzi przez ra dio. Na próż no. Pi lo ci sa mo lo tów
pró bo wa li zro bić zrzut wo dy na ich po zy cję, ale
nie uda ło się to z po wo du gę ste go dy mu i sła -
bej wi docz no ści. Do od na le zie nia za gi nio nych
Hot shot sów zo sta ła wy zna czo na za ło ga he li -
kop te ra z me dy kiem na po kła dzie. Gdy front
po ża ru prze su nął się da lej na po łu dnie, za ło dze
uda ło się do strzec na miej sce. Ra tow nik za stał
kom plet nie wy pa lo ny wą wóz, spa lo ny po roz -
rzu ca ny sprzęt i kil ka na ście znisz czo nych osłon
prze ciw o gnio wych. Przez ra dio po twier dził
smut ną wia do mość o dzie więt na stu ofia rach.

Epi log
Po kil ku dniach od tra ge dii po wo ła ny zo stał

ze spół zło żo ny ze spe cja li stów ds. bez pie czeń -
stwa oraz eks per tów w dzie dzi nie po ża rów la -
sów. Ich za da niem by ło przeanalizować, co
za szło na miej scu zda rze nia, tak by móc za po -
biec po dob nym in cy den tom w przy szło ści.
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ZA GRANICĄ

Orientacyjny zasięg pożaru, w zależności od czasu akcji. Zaznaczono charakterystyczne miejsca ostatniej akcji GMH (opracowanie

własne na podstawie Yarnell Hill Fire Serious Accident Investigation i OpenStreetMap)
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Po trzech mie sią cach śledz twa De par ta ment La sów w Ari zo nie upu -
blicz nił ra port*, w któ rym nie stwier dzo no, aby do tra ge dii przy czy -
ni ły się nie dba łość lub bra wu ra stra ża ków. Przy zna no za to, że pod czas
ak cji po ja wi ły się licz ne pro ble my z łącz no ścią i pre cy zyj nym okre śla -
niem lo ka li za cji pra cu ją cych ekip. Sąd w USA uka rał za to Służ bę Le -
śną wy pła tą od szko do wań dla ro dzin stra ża ków. By za po biec
po dob nym sy tu acjom, ja ko stan dar do we wy po sa że nie stra ża ków
wpro wa dzo no oso bi ste lo ka li za to ry GPS.

Od two rzo no krok po kro ku praw do po dob ny prze bieg zda rzeń.
Gra ni te Mo un ta in ko mu ni ko wa li przez ra dio, że wy co fu ją się wzdłuż
szla ku, jed nak nie by ły to pre cy zyj ne in for ma cje. Po zo sta łe eki py i do -
wo dzą cy spo dzie wa li się, że GM ca ły czas po ru sza ją się wy dłuż wzgó -
rza, przy dro dze. Jed no z na grań ko re spon den cji ujaw ni ło roz mo wę
mię dzy ni mi: „Sły sza łem o za ło dze w stre fie bez piecz nej, czy mam zro -
bić prze rwę w na lo tach?”, „Nie, oni są w do brym miej scu. Są bez piecz -
ni i to prze cież Gra ni te Mo un ta in”. Roz mo wa do ty czy ła spraw dze nia
ich po zy cji przez za ło gę sa mo lo tu, któ ry do ko ny wał zrzu tów wo dy,
ale wszy scy my śle li że są „na czar nym”. 

Punk tem zwrot nym by ło do tar cie do ka nio nu. Z te go miej sca stre -
fa bez piecz na na ran czu w Bo ul der Springs wy da wa ła się wręcz na wy -
cią gnię cie rę ki. Tak na praw dę by ła ki lo metr od nich, a tra sa na oko ło,
któ rą mie li się pier wot nie udać, by ła dwu krot nie dłuż sza. Ma jąc
na uwa dze fakt, że ich do tych cza so we wy sił ki na nie wie le się zda ły,
praw do po dob ne jest, że sko ro ogień i tak prze miesz czał się do Yar -
nell, chcie li sta nąć na je go dro dze i pod jąć wal kę od stro ny bez piecz -
ne go ran cza. Po nad to kie dy eki pa Mar sha za czę ła scho dzić w dół
ka nio nu, wiatr cią gle wiał w kie run ku pół noc no -wschod nim, a po łu -
dnio wa li nia po ża ru by ła jesz cze da le ko od ka nio nu. Nic nie za po wia -
da ło dra stycz nej zmia ny wa run ków. 

Po tra ge dii po ja wi ło się jed nak wie le gło sów, że Marsh zła mał pod -
sta wo we za sa dy bez pie czeń stwa (patrz ram ka „Za sa dy”), wpa ja ne
stra ża kom od po ko leń – szcze gól nie punk ty mó wią ce o utra cie po ża -
ru z po la wi dze nia i bra ku ob ser wa to rów. Na tam tą chwi lę i w tam -
tych oko licz no ściach de cy zje te wy da wa ły mu się jed nak słusz ne. Być
mo że by ła to je dy na szan sa, by za trzy mać ogień i obro nić 
Yar nell. Na gła zmia na wa run ków po go do wych i sza le ją cy ży wioł za -
prze pa ścił jed nak ich sta ra nia. Jak to ujął je den ze stra ża ków, 
„ogień po pro stu ich za brał”.

***
W ak cji ga sze nia po ża ru na wzgó rzach przy Yar nell bra ło udział po -

nad 400 stra ża ków. W je go wy ni ku spło nę ło po nad 200 do mów w kil -
ku miej sco wo ściach i sza cun ko wo 3400 ha la sów. Łącz nie ewa-
ku owa no oko ło 1000 miesz kań ców. Po żar, któ ry pier wot nie „miał ma -
łe szan se na roz prze strze nia nie się”, zo stał uga szo ny osta tecz nie do -
pie ro 10 lip ca, po pra wie dwóch ty go dniach. Dziś w miej scu tra ge dii
stoi mo nu ment upa mięt nia ją cy po le głą za ło gę Gra ni te Mo un ta in Hot -
shots, a o ich hi sto rii na krę co no film.

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

W pra cy nad ar ty ku łem ko rzy sta łem z„Yar nell Hill Fi re Se rio us Ac ci dent In ve sti ga tion”,
Ari zo na Sta te For re stry Di vi sion, Sep tem ber 23, 2013 oraz ma te ria łów z Yar nell Fi re
Si te *.
* Ra port i materiały do stęp ne na stro nie https://dffm. az. gov/yar nell -hill -re port -ava -
ila ble

Tak ty ka
Za da niem Hot shots jest wy ko ny wa nie prze ci nek w drze wo sta nie i krze wach, by
od ciąć po żar od pa li wa i stwo rzyć za po rę, przez któ rą nie prze do sta nie się on da -
lej. Zgod nie ze sztu ką, pas prze ciw po ża ro wy (fi re li ne) roz po czy na się od punk tu za -
ko twi cze nia (an chor po int), tj. miej sca bez piecz ne go (sa fe ty zo ne), któ re nie po zwo li
na prze do sta nie się ognia i oto cze nie pra cu ją cej eki py. Mo że to być ścia na skal na,
wy pa lo na wcze śniej po wierzch nia czy pod sta wa wzgó rza. Dru ży na po ru sza się gę -
sie go, a każ dy ma wy zna czo ne za da nie. Do wód ca ze spo łu wy zna cza tra sę, pi la rze
wy ci na ją drze wa i ga łę zie. Po moc ni cy od rzu ca ją je da le ko po za wy ci na ny szlak. 
Ko lej ni stra ża cy za po mo cą ło pat i mo tyk oczysz cza ją ścież kę do go łej zie mi, usu -
wa jąc wszyst ko, co pal ne. Ze spół pra cu ją cy w ten spo sób two rzy od cin ki o dłu go -
ści 20 m i sze ro ko ści 2-3 m, zwa ne łań cu cha mi (cha ins). W trud nym gó rzy stym
te re nie w cią gu go dzi ny jest w sta nie stwo rzyć 6-7 ta kich od cin ków (ok. 150 m/h)
i od ciąć dro gę przed fron tem po ża ru. Czę sto sto so wa ną tak ty ką jest tak że wy pa la -
nie pa li wa mię dzy pa sem a fron tem po ża ru za po mo cą po chod ni (tzw. prze ciw o -
gień), jak rów nież wy ko rzy sta nie spa li no wych dmu chaw do od rzu ca nia wy rwa nych
ele men tów ściół ki i zdmu chi wa nia mniej szych pło mie ni.

10 stan dar do wych za sad i 18 sy tu acji wy ma ga ją cych wzmo żo nej czuj -
no ści. (Stan dard Fi re fi gh ting Or ders and 18 Wat cho ut Si tu ations) – tzw.
„10 & 18”. Za sa dy usta no wio ne w 1957 r. przez Służ bę Le śną w USA. Ich
prze strze ga nie mia ło zwięk szyć bez pie czeń stwo dzia łań na te re nach le -
śnych i ogra ni czyć ry zy ko po dej mo wa nych przez stra ża ków de cy zji
(prze kład wła sny na pod sta wie www.fs.fed.us/fi re/sa fe ty).

10 stan dar do wych za sad 
1.  Ak tu ali zuj da ne do ty czą ce po go dy i jej pro gno zy (wil got ność, tem pe ra -
tu ra, si ła wia tru).
2. W każ dej chwi li bądź świa dom te go, co się dzie je z po ża rem.
3. Wszyst kie dzia ła nia opie raj na obec nym i prze wi dy wa nym za cho wa niu po -
ża ru.
4. Wy znacz dro gi ewa ku acji i stre fy bez piecz ne, niech bę dą zna ne wszyst kim. 
5. Wy znacz ob ser wa to ra (punkt ob ser wa cyj ny), je śli wy stę pu je re al ne 
za gro że nie.
6. Bądź czuj ny. Za cho waj spo kój. Myśl ja sno. Dzia łaj zde cy do wa nie.
7. Za dbaj o wła ści wą łącz ność mię dzy swo imi si ła mi, do wódz twem i si ła mi
wspo ma ga ją cy mi.
8. Wy da waj ja sne po le ce nia i upew nij się, że zo sta ły do brze zro zu mia ne.
9. W każ dej chwi li utrzy muj kon tro lę nad swo imi si ła mi. 
10. Je śli po przed nie za sa dy zo sta ły speł nio ne: za dbaj o bez pie czeń stwo dzia -
łań i ata kuj agre syw nie po żar.

18 sy tu acji wy ma ga ją cych wzmo żo nej czuj no ści
1. Nie zo sta ło wy ko na ne roz po zna nie po ża ru.
2. Dzia ła my po zmro ku.
3. Dro gi ewa ku acji i stre fy bez piecz ne nie zo sta ły wy zna czo ne.
4. Nie zna my wa run ków po go do wych i te re no wych mo gą cych wpły nąć
na za cho wa nie po ża ru.
5. Nie ma my in for ma cji na te mat ogól nej stra te gii dzia łań, tak ty ki i za gro żeń.
6. Otrzy ma ne po le ce nia i in struk cje nie są dla nas ja sne.
7. Nie ma my łącz no ści z na szą za ło gą lub do wódz twem.
8. Za czę li śmy wy ci nać ścież kę bez bez piecz ne go punk tu za ko twi cze nia.
9. Wy ci na my ścież kę w dół zbo cza, gdy po żar jest po ni żej.
10. Po dej mu je my na tar cie na front po ża ru.
11. Mię dzy na mi a po ża rem jest nie spa lo ny ma te riał.
12. Nie wi dzi my po ża ru, nie ma my łącz no ści z kimś, kto go wi dzi.
13. Je ste śmy na zbo czu, a sta cza ją cy się żar mo że za pa lić ma te riał po ni żej
nas.
14. Ro śnie tem pe ra tu ra i spa da wil got ność.
15. Wiatr się wzma ga i/lub zmie nia kie ru nek.
16. Za uwa ża my ogień po dru giej stro nie ścież ki.
17. Ukształ to wa nie te re nu i ele men ty kra jo bra zu mo gą utrud nić ewa ku ację
do miejsc bez piecz nych.
18. Od czu wamy po trze bę snu (od po czyn ku) w po bli żu po ża ru.



in lan dia. Kraj na pół no cy Eu ro py, z zu peł nie in nym kli ma tem
w róż nych czę ściach  – od umiar ko wa ne go chłod ne go do sub -
po lar ne go. Li czy ok. 5,5 mln lu dzi, któ rych więk szość za miesz -

ku je te re ny po łu dnio we. Pół noc cha rak te ry zu je się nie po -
rów ny wal nie mniej szą licz bą miesz kań ców oraz oczy wi ście mniej -
szą gę sto ścią za lud nie nia. Jed nak mi mo tych wszyst kich „nie rów no -
ści” Fin lan dia jest jed nym z naj szczę śliw szych kra jów na świe cie, co
łą czy się z wy so ko roz wi nię tym spo łe czeń stwem oby wa tel skim. 

Trzy rodzaje OSP
W Fin lan dii OSP, po dob nie jak w Pol sce, trak to wa ne są jak sto wa -

rzy sze nia. Aby za ło żyć OSP, na le ży wy peł nić spe cjal ny for mu larz, któ -
ry wy sy ła się bez po śred nio do Kra jo we go Re je stru Sto wa rzy szeń.
W for mu la rzu trze ba za wrzeć m.in. sta tut. Ca ły wstęp ny pro ces jest
po dob ny do te go, któ ry obo wią zu je w Pol sce. Na ko niec jed nak OSP
mu szą pod pi sać kon trak ty z lo kal ny mi jed nost ka mi pro fe sjo nal nej
stra ży po żar nej. Ta kie po ro zu mie nia za wie ra ją m.in. wy so kość do fi -
nan so wa nia. W kwe stii za ku pu ekwi pun ku OSP mo gą się ubie gać
o zwrot do 40% kosz tów z Fun du szu Prze ciw po ża ro we go. War to
rów nież za zna czyć, że po za tym OSP utrzy mu ją się tak że z wła snej
dzia łal no ści, któ ra obej mu je na wet ta kie dzia ła nia, jak wy cin ka
drzew, po moc w oczysz cza niu ogro du czy trans port wo dy. Je że li da -
na OSP jest w po sia da niu więk szej sa li, po dob nie jak w Pol sce, mo -
że ją wy na jąć na róż ne oka zje. Na pierw szy rzut oka wy da je się więc,
że w grun cie rze czy OSP w Fin lan dii funk cjo nu ją na po dob nych za -
sa dach jak u nas. Jed nak że spra wa jest nie co bar dziej skom pli ko wa -
na – ist nie ją bo wiem trzy ro dza je OSP. Te cał ko wi cie ochot ni cze,
za kła do we oraz tzw. pół pro fe sjo nal ne, w których ochot ni cy ma ją
pod pi sa ne umo wy z lo kal ny mi pro fe sjo nal ny mi jed nost ka mi.
Na pod sta wie ta kich umów ochot ni kom wy pła ca ne są wy na gro dze -
nia za czas spę dzo ny na dzia ła niach ra tow ni czych. 

Do mło dzie żo wych dru żyn mo gą wstą pić oso by w wie ku od
8. do 17. ro ku ży cia. Mło dzież uczy się przede wszyst kim, jak za cho -
wy wać się w sy tu acjach za gro żeń, w tym np. jak uga sić nie wiel ki po -
żar (np. gril la) czy też udzie lić pierw szej po mo cy. Mło dzie żów ki
wy jeż dża ją tak że na obo zy edu ka cyj ne oraz uczest ni czą w za wo dach
spor to wych, nie tyl ko kra jo wych, ale rów nież mię dzy na ro do wych, co
szcze gól nie pod kre śla się ze wzglę du na dą że nie do umię dzy na ra da -
wia nia fiń skich OSP, m.in. we wspar ciu Fiń skie go Kra jo we go Ko mi te -
tu CTIF. Co 4 la ta or ga ni zo wa ny jest du ży obóz, na któ ry zjeż dża ją się

mło dzi człon ko wie OSP z ca łe go kra ju i wspól nie uczest ni czą w za ję -
ciach edu ka cyj nych oraz szko le niach i ćwi cze niach. W wie ku 18 lat
moż na już oczy wi ście uczest ni czyć w dzia ła niach ope ra cyj nych. Wów -
czas trze ba ukoń czyć sze reg kur sów, w za leż no ści od te go, ja ką dzia -
łal ność chce się pod jąć w OSP – pre wen cyj ną, ope ra cyj ną itp. Kur sy
te jed nak, co cie ka we, w prze ci wień stwie do Pol ski czy choć by np. Li -
twy lub Ło twy i wie lu in nych kra jów nie są or ga ni zo wa ne przez pro -
fe sjo nal ne służ by, choć trze ba przy znać, że ich or ga ni za to rzy ści śle
z ni mi współ pra cu ją. Otóż or ga ni zu ją je in ne ochot ni cze sto wa rzy sze -
nia ra tow ni cze oraz re gio nal ne jed nost ki Kra jo we go Sto wa rzy sze nia
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ALEK SAN DRA KA MI¡ SKA

OSP w Fin lan dii

Finlandia ma najdłuższą tradycję OSP w całej
Skandynawii. Pierwsza ochotnicza straż powstała

w 1838 r. w Turku, około 10 lat po wielkim pożarze,
który zrównał z ziemią ponad 70% miasta. 

F

OSP Malmi, Helsinki



Ra tow ni cze go (SPEK). Przy tej oka zji war to wspo mnieć o spe cjal nych
kur sach dla ko biet, któ re chcą zo stać wo lon ta riusz ka mi. 

Struk tu ra i wy zwa nia
Jak wy pa da ją ochot ni cy w po rów na niu do za wo dow ców? Otóż

przede wszyst kim jest ich zde cy do wa nie wię cej. Jed no stek pro fe -
sjo nal nej stra ży po żar nej ist nie je oko ło 110, a wszyst kich funk cjo -
na riu szy jest oko ło 4000. Pół pro fe sjo nal nych OSP dzia ła oko ło 200,
za kła do wych stra ży po żar nych – oko ło 20, na to miast stu pro cen to -
wych OSP – nie ca łe 500. Łącz nie w Fin lan dii jest nie mal 13,5 tys.
ochot ni ków zdol nych do udzia łu w dzia ła niach ra tow ni czych. Czas
re ak cji? Za wo dow cy re agu ją w cią gu mi nu ty, ochot ni kom zaj mu je
to 5 min. Za da nia? Ochot ni cy wy ko nu ją do kład nie te sa me za da nia,
co pro fe sjo nal ne służ by, tj. po dej mu ją dzia ła nia za rów no ra tow ni -
cze, jak i pre wen cyj ne. Zaj mu ją się tak że edu ka cją lo kal nych 
miesz kań ców. O czym war to wspo mnieć, OSP ma ją tak że w kom pe -
ten cjach za da nia zwią za ne z wy cie kiem sub stan cji ro po po chod nych
oraz kon tro lą ma te ria łów nie bez piecz nych, za rów no na lą dzie, jak
i na wo dach śród lą do wych. Re la cje ochot ni ków z pro fe sjo na li sta mi
po le ga ją przede wszyst kim na tym, że za wo do wa straż po żar na ko -
or dy nu je dzia ła nia OSP. Prze pro wa dza ne są tak że wspól ne ćwi cze -
nia. 

Jed nym z naj więk szych wy zwań dla fiń skich OSP jest re kru ta cja
no wych człon ków. Do włą cze nia się w ich dzia łal ność OSP za chę ca -
ją przede wszyst kim na spo tka niach edu ka cyj nych w szko łach, a tak -

że w in nych or ga ni za cjach w re gio nie. Szcze gól nie istot ne
pod wzglę dem re kru ta cji no wych człon ków jest tak że wy da rze nie
pod na zwą Dzień w Jed no st ce Stra ży Po żar nej, or ga ni zo wa ne w wie -
lu jed nost kach w ca łej Fin lan dii co ro ku w ra mach ty go dnia ochro -
ny prze ciw po ża ro wej. To ro dzin ny fe styn z wie lo ma atrak cja mi
(przede wszyst kim dla dzie ci). Atrak cje ma ją na ce lu po ka za nie,
na czym po le ga pra ca stra ża ka i co się z nią wią że.  

Sto wa rzy sze nia ra tow ni cze
Pod su mo wu jąc, stra że po żar ne w Fin lan dii re ali zu ją po dob ne za -

da nia, co OSP w Pol sce, choć są nie co ina czej zor ga ni zo wa ne. Róż ni
je przede wszyst kim ich miej sce w sys te mie ra tow ni czym. Fiń skie
OSP sta no wią waż ną, ale ma łą część ochot ni cze go sys te mu ra tow -
ni cze go, któ ry jest nie zwy kle roz bu do wa ny. Skła da się na nie go sze -
reg róż nych sto wa rzy szeń ra tow ni czych, z któ rych na le ży wy mie nić
wspo mnia ny już SPEK, Ochot ni czą Służ bę Ra tow ni czą (VAPEPA) oraz
fiń ski Czer wo ny Krzyż. SPEK po wstał pod ko niec XX w. w wy ni ku po -
łą cze nia dwóch sto wa rzy szeń – Fiń skie go Sto wa rzy sze nia Ochro ny
Prze ciw po ża ro wej oraz Sto wa rzy sze nia Ochro ny Prze ciw ga zo wej,
któ re by ło za ra zem pierw szą or ga ni za cją obro ny cy wil nej w Fin lan -
dii (1927 r.). Sie dzi ba SPEK znaj du je się w Hel sin kach, sto wa rzy sze -
nie ma tak że czte ry od dzia ły re gio nal ne. Zrze sza oko ło 40 róż nych
sto wa rzy szeń po wią za nych z ra tow nic twem. Głów nym ce lem SPEK
jest pro mo wa nie bez pie czeń stwa w ży ciu co dzien nym w do mu
i w pra cy oraz pro pa go wa nie wo lon ta ria tu w za kre sie bez pie czen -
stwa. Jest to bar dzo ak tyw na or ga ni za cja, któ ra re ali zu je zróż ni co -
wa ne za da nia – or ga ni zuje kur sy i szko lenia dla wo lon ta riu szy,
udziela wspar cia eks perc kiego in nym or ga ni za cjom czy prowadzi
kon sul ta cje te le fo nicz ne. Sto wa rzy sze nie ma tak że wła sny sklep in -
ter ne to wy, gdzie moż na na być róż ne pu bli ka cje zwią za ne z te ma -
ty ką ra tow ni czą (np. pod ręcz nik pierw szej po mo cy) oraz te ma tycz ną
odzież i ga dże ty (w tym ko ce ga śni cze z mo ty wem słyn nych Mu min -
ków). 

VAPEPA sta no wi jesz cze więk szą sieć ochot ni czych or ga ni za cji ra -
tow ni czych niż SPEK, któ ry rów nież jest je go czę ścią. To sto wa rzy -
sze nie 50 or ga ni za cji, któ re ak tyw nie wspie ra ją służ by pań stwo we
w re ago wa niu na zda rze nia. Wo lon ta riu sze VAPEPA na miej scu zda -
rze nia zaj mu ją się wspar ciem psy cho lo gicz nym ofiar, kon tro lą ru chu
dro go we go oraz po ma ga ją przy ewa ku acji lud no ści. Wo lon ta riu sze
czę sto tak że zaj mu ją się po szu ki wa niem za gi nio nych osób. VAPEPA
dys po nu je oko ło 20 tys. wo lon ta riu szy w po nad 1300 re gio nal nych
grupach ra tun ko wych. Fiń ski Czer wo ny Krzyż jest głów ną or ga ni za -
cją ko or dy nu ją cą ogól ne dzia ła nia ra tow ni cze VAPEPA. Oczy wi ście
moż na jesz cze wy mie nić Fiń ski In sty tut Ra tow nic twa Wod ne go, ko -
or dy nu ją cy dzia ła nia ochot ni ków w za kre sie ra tow nic twa wod ne go
oraz Fiń skie Sto wa rzy sze nie Ra tow nic twa Po wietrz ne go, któ re ko -
or dy nu je dzia ła nia wo lon ta riu szy w dzie dzi nie ra tow nic twa po -
wietrz ne go.

Alek san dra Ka miƒ ska jest

pra cow nikiem Biu ra Współ pra cy Mi´ dzy na ro do wej KG PSP

Artykuł powstał na podstawie informacji przekazanych przez przedstawiciela SPEK,
materiałów otrzymanych od przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Finlandii oraz treści stron internetowych opisywanych organizacji.
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ro jek to wa ne zmia ny w po sta ci do da -
nia do usta wy o PSP no we go roz dzia -
łu do ty czą ce go prze twa rza nia da -

nych oso bo wych oraz zmia ny w art. 14 h
usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej po -
dyk to wa ne są ko niecz no ścią ure gu lo wa nia
przed mio to wej ma te rii w kon tek ście moż li -
wo ści ogra ni cze nia praw pod mio tów da -
nych. Ogra ni cze nie ta kie jest moż li we
na pod sta wie art. 23 ust. 1 lit. c i e RODO, 
o ile nie na ru sza isto ty pod sta wo wych praw
i wol no ści oraz jest w de mo kra tycz nym spo -
łe czeń stwie środ kiem nie zbęd nym i pro-
por cjo nal nym słu żą cym bez pie czeń stwu
pu blicz ne mu oraz in nym waż nym ce lom le -
żą cym w ogól nym in te re sie pu blicz nym.
Ogra ni cze nie to zo sta ło za sto so wa ne w za -
kre sie nie zbęd nym dla za pew nie nia bez pie -
czeń stwa pu blicz ne go oraz re ali za cji za dań
pu blicz nych przez jed nost ki or ga ni za cyj ne
PSP. Ure gu lo wa no kwe stie do ty czą ce okre -
su re ten cji da nych (za sa da cza so wo ści, za pi -
sa na w art. 5 ust. 1 lit. e – da ne oso bo we nie
mo gą być prze twa rza ne dłu żej, niż to wy ni -
ka z ce lu ta kie go dzia ła nia) oraz prze twa rza -
nia da nych oso bo wych przez jed nost ki
ochro ny prze ciw po ża ro wej wy mie nio ne
w art. 15 usta wy o PSP. Za pro po no wa -
na kon struk cja usta no wie nia jed ne go IOD
dla ko men dy wo je wódz kiej PSP i ko mend
po wia to wych/miej skich PSP bę dzie mia ła
wpływ nie tyl ko na ogra ni cze nie licz by in -
spek to rów ochro ny da nych, ale tak że ich
pro fe sjo na li za cję, co za pew ni wy so ki po -
ziom bez pie czeń stwa osób fi zycz nych. Nie -
mniej jed nak na le ży wska zać w każ dej 

KP PSP jed ną oso bę od po wie dzial ną za ko -
or dy na cję dzia łań i kon tak ty z IOD na po zio -
mie KW PSP, co po zwo li ra cjo nal nie
za rzą dzać za so ba mi ka dro wy mi. Już dziś na -
le ży roz wa żyć zmia ny w re gu la mi nach or ga -
ni za cyj nych pod ką tem umo co wa nia IOD
w struk tu rze or ga ni za cyj nej ja ko sa mo -
dzielne go sta no wi ska, z my ślą o wy od ręb -
nie niu w dal szej per spek ty wie ko mór ki
od po wie dzial nej za ochro nę in for ma cji i da -
nych na te re nie wo je wódz twa. 

Ist nie je jed nak re al ne za gro że nie, że
w wy ni ku opóź nień pro ce su le gi sla cyj ne go
w za kre sie prze pi sów wpro wa dza ją cych na -
sze usta wy nie wej dą w ży cie do 25 ma ja.
Prze pi sy RODO sto so wa ne są wprost i aby
speł nić obo wią zek po wo ła nia IOD w każ dej
jed no st ce or ga ni za cyj nej, na le ży przy go to -
wać się do prze pro wa dze nia przed 25 ma ja
pro ce su zgło sze nia ad mi ni stra to ra bez pie -
czeń stwa in for ma cji, któ ry zgod nie z za pi sa -
mi w pro jek to wa nej usta wie o ochro nie
da nych oso bo wych te go dnia sta nie się
z mo cy usta wy in spek to rem. Tym sa mym,
nie stwa rza jąc za gro że nia zła ma nia prze pi -
sów, uzy ska my czas na osta tecz ne roz wią za -
nie kwe stii in spek to ra w PSP do 31 sierp nia
br. Pod nad zo rem st. bryg. Ta de usza Jop ka,
za stęp cy ko men dan ta głów ne go PSP, trwa -
ją in ten syw ne pra ce nad wdro że niem prze -
pi sów RODO w PSP. Obec ni ABI oraz oso by
od po wie dzial ne za ochro nę da nych oso bo -
wych w KG PSP, szko łach PSP, CNBOP, CMP,
KW PSP oraz KM PSP I ka te go rii pod czas
szko leń oraz warsz ta tów wy pra co wu ją sto -
sow ne do ku men ty ma ją ce ujed no li cić stan -

dar dy i pro ce du ry w PSP. Przy kła dem są
ostat nie warsz ta ty, któ re od by ły się
w dniach 12-13 mar ca br. w CNBOP, gdzie
wy pra co wa no już me to dy kę sza co wa nia ry -
zy ka oraz przy go to wa no spe cjal ne na rzę -
dzie uła twia ją ce pro wa dze nie pro ce su
ana li zy ry zy ka. Opra co wa no rów nież wzor -
co wy re jestr ope ra cji prze twa rza nia da nych.
Po ak cep ta cji ko men dan ta głów ne go PSP
ma te ria ły te nie zwłocz nie tra fią do wszyst -
kich jed no stek or ga ni za cyj nych PSP w ce lu
ich wdro że nia. 

No wa ro la ABI
Unij ny usta wo daw ca na ło żył na IOD wie -

le no wych obo wiąz ków. W przy pad ku pod -
mio tów pu blicz nych, w tym ad mi ni stra cji,
wpro wa dzo no obo wią zek po wo ła nia in -
spek to rów ochro ny da nych w każ dej jed no -
st ce or ga ni za cyj nej. Po zo sta łym pod mio tom
za pew nio no moż li wość swo bod ne go wy bo -
ru – funk cjo no wa nia z IOD lub ra dze nia so -
bie bez nie go. In nym waż nym, a za ra zem
in no wa cyj nym roz wią za niem jest moż li wość
wy zna cza nia wspól ne go IOD dla gru py
przed się bior ców oraz pod mio tów pu blicz -
nych. Zwięk szo no przy tym wy ma ga nia wo -
bec kwa li fi ka cji kan dy da tów na sta no wi sko
IOD. W art. 39 roz po rzą dze nia okre ślo no też
za da nia in spek to rów ochro ny da nych,
do któ rych za li czo no przede wszyst kim:

– edu ko wa nie ad mi ni stra to ra da nych, ro -
zu mia ne ja ko in for mo wa nie go o je go za-
da niach wy ni ka ją cych z obo wią zu ją cych
prze pi sów,

– mo ni to ro wa nie prze strze ga nia roz po -
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WIE SŁAW PU CHAL SKI

KRZYSZ TOF CY GA¡ CZUK

Zdà ̋ y my z RODO?
Po 25 maja 2018 r. administratorzy bezpieczeństwa

informacji (ABI) będą dalej pełnili swoje zadania,
jednak już jako inspektorzy ochrony danych (IOD).

Wdrożenie unijnego rozporządzenie 2016/679
(RODO) wiąże się również ze zmianami w ustawie

o PSP i ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Jakimi?

P



rzą dze nia, in nych prze pi sów eu ro pej skich
i kra jo wych oraz po li tyk ad mi ni stra to ra da -
nych,

– pro wa dze nie re je strów ope ra cji prze -
twa rza nia oraz ka te go rii ope ra cji,

– au dy ty oraz szko le nia per so ne lu,
– łą cze nie współ pra cy z or ga nem ochro -

ny da nych. 
Przed sta wio ne po wy żej za da nia (no we

lub zmo dy fi ko wa ne) są uwa ża ne za mi ni -
mum, tym sa mym nie za my ka ją dro gi do po -
dej mo wa nia in nych czyn no ści oraz dzia łań
na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa da nych
oso bo wych.

Do dat ko we obo wiąz ki ad mi ni stra to rów
da nych oso bo wych (ADO) naj ogól niej po -
dzie lo no na dwie gru py. Pierw sza gru pa 
do ty czy obo wiąz ków in for ma cyj nych ad mi -
ni stra to rów. Obo wiąz ki te wy ni ka ją z po sze -
rzo nych upraw nień osób, któ rych da ne
pod le ga ją prze twa rza niu. Na le ży do nich in -
for mo wa nie każ dej oso by o przy pad kach
spro sto wa nia, usu wa nia, ogra ni cze nia prze -
twa rza nia jej da nych oso bo wych lub gro ma -
dze nia da nych na jej te mat. Dru ga gru pa
obej mu je na to miast czyn no ści, któ re są
zwią za ne z wdro że niem środ ków or ga ni za -
cyj nych oraz tech nicz nych do ty czą cych da -
nych oso bo wych. 

Twór cy unij ne go roz po rzą dze nia do ko -
na li rów nież mo dy fi ka cji wy mo gów ad mi -
nistra cyj nych. Zre zy gno wa li mia no wi cie
z obo wiąz ko we go re je stro wa nia zbio rów
da nych u kra jo wych or ga nów nad zo ru do -
ko ny wa nych przez ADO. Ta kie go obo wiąz ku
nie bę dą mie li też IOD. Nie zwol nio no jed -
nak ad mi ni stra to rów z obo wiąz ku zdo by cia
wie dzy o prze twa rza nych przez nich zbio -
rach da nych lub znaj du ją cych się w ich po -
sia da niu, o czym świad czy treść art. 37-39.
Ozna cza to, że pro wa dze nie przez nich re je -
stru zbio ru da nych oso bo wych bę dzie na dal
prak ty ko wa ne, cho ciaż w zmie nio nej for mie,
ale w za sa dzie będzie on zawierał te sa me
in for ma cje. No wym ad mi ni stra cyj nym obo -
wiąz kiem IOD ma być pro wa dze nie we -
wnętrz nych re je strów wszyst kich do ko ny -
wa nych czyn no ści prze twa rza nia. 

W re je strach tych po win ny zna leźć się:
– da ne oso bo we oraz kon tak to we ad mi -

ni stra to rów, współ ad mi ni stra to rów, in spek -
to rów da nych oso bo wych i ich przed -
sta wi cie li,

– ce le prze twa rza nia da nych, któ re przy -
czy nią się do ła twiej sze go iden ty fi ko wa nia
ce lo wo ści prze twa rza nia oraz uspraw nią
prze bieg ewen tu al nych kon tro li,

– ka te go rie prze twa rza nych da nych oraz
ka te go rie osób, któ rych one do ty czą,

– wy ka zy osób lub ka te go rii osób, któ -
rym da ne są ujaw nia ne, a zwłasz cza tych,
któ rzy funk cjo nu ją po za ob sza rem UE,

– in for ma cje do ty czą ce prze ka zy wa nia
da nych do państw trze cich (je śli do nie go
do cho dzi),

– pla no wa ne ter mi ny usu wa nia i nisz cze -
nia da nych, zgod nie z za sa dą cza so wo ści
prze twa rza nia,

– opis pod ję tych dzia łań i środ ków bez -
pie czeń stwa.

Z po wyż sze go moż na by ło by wy wnio -
sko wać, że re je stry za wie ra ją ce ta kie da ne
mo gą za stą pić od 25 ma ja 2018 r. obo wią -
zu ją ce do ku men ty, któ re pro wa dzo ne są
w obec nej for mie przez ad mi ni stra to rów.
Zgod nie z art. 24 prze wi du je się dalsze wdra -
ża nie od po wied nich po li tyk ochro ny da -
nych, jed nak z za cho wa niem pro por cjo-
nal no ści w sto sun ku do czyn no ści prze twa -
rza nia. Zgod nie z art. 30 RODO re jestr ma
stać się kom plek so wym do ku men tem do ty -
czą cym ochro ny da nych oso bo-
wych. Bę dzie obo wią zy wał pod mio ty z sek -
to ra za rów no pu blicz ne go, jak i pry wat ne go.

No wy sta tus kra jo wych 
or ga nów 

Zgod nie z za pi sa mi w no wym roz po rzą -
dze niu unij nym obec ne kra jo we or ga ny po -
wo ły wa ne do spraw ochro ny da nych
oso bo wych zo sta ły na zwa ne or ga na mi 
nad zor czy mi. W Pol sce or ga nem tym jest
Ge ne ral ny In spek tor Ochro ny Da nych Oso -
bo wych (GIODO). Unia Eu ro pej ska nie 
okre śli ła szcze gó ło wych wy tycz nych co
do usta na wia nia ta kie go or ga nu dla państw
człon kow skich. Nie moż na do szu kać się też
try bu ich po wo ły wa nia, wy ma ga nych kwa -
li fi ka cji, dłu go ści ka den cji, moż li wo ści po -
now ne go wy bo ru ani też do dat ko wych
obo wiąz ków za trud nia ne go w urzę dzie per -
so ne lu. De cy zja w tej kwe stii po zo sta je
do sa mo dziel ne go ure gu lo wa nia na po zio -
mie kra jo wym. W roz dzia le 6 RODO wid nie -
je na to miast za pis, że kra jo wy or gan
nad zo ru po wi nien być nie za leż ny oraz wy -
bie ra ny przez rząd, par la ment, gło wę pań -
stwa (w za leż no ści od ustro ju da ne go
pań stwa). Po wi nien znać prze pi sy o ochro -
nie da nych oso bo wych, mieć do świad cze -
nie oraz od po wied nie kwa li fi ka cje. Or gan
ten po wi nien dys po no wać nie zbęd ny mi za -
so ba mi tech nicz ny mi, fi nan so wy mi oraz 
ka dro wy mi do wy peł nie nia swo ich obo -

wiąz ków. Wy da je się, że za da nia i upraw nie -
nia przy zna ne or ga nom nad zor czym
w RODO (art. 55-62) są zbli żo ne do pol skich
re gu la cji usta wo wych od no szą cych się
do GIODO. Pew ną no wo ścią jest przy zna nie
te mu or ga no wi do dat ko wych upraw nień
nad zor czych i na praw czych, np. na ka zy wa -
nie ad mi ni stra to rom spro sto wa nia, usu-
nię cia da nych, na kła da nie za ka zów prze twa -
rza nia, pro wa dze nie au dy tów i cer ty fi ko wa -
nia. Obec nie w zgo dzie z pol skim pra wem
GIODO ma je dy nie kom pe ten cje do prze -
pro wa dza nia kon tro li i wy da wa nia de cy zji
ad mi ni stra cyj nych. Zwró co no tak że uwa gę
na współ pra cę mię dzy or ga na mi nad zor -
czy mi. 

Z im ple men ta cją RODO bę dzie wią za ła
się ko niecz ność przy ję cia no wej usta wy
o ochro nie da nych oso bo wych, któ ra ure gu -
lu je m.in. kwe stie or ga ni za cji no we go urzę -
du ochro ny da nych z uwzględ nie niem
re gu la cji unij nych. Sta tus, upraw nie nia oraz
pro ce du ra wy bo ru GIODO w du żej mie rze
od po wia da okre ślo nym wy mo gom w roz -
po rzą dze niu unij nym. Po sze rzo ny zo stał jed -
nak za kres kom pe ten cji w za kre sie nad zo ru,
a tak że współ pra cy mię dzy na ro do wej. Wo -
bec te go za szła po trze ba do ko na nia zmian
w prze pi sach kra jo wych. Wy da wa ło się, że
na zwa or ga nu GIODO na ty le trwa le za pi sa -
ła się w świa do mo ści na sze go spo łe czeń -
stwa, że w no wej usta wie o ochro nie da nych
oso bo wych mo że zo stać za cho wa na w nie -
zmie nio nym brzmie niu. Jed nak w pro jek cie
no wej usta wy RODO umiesz czo no za pis
„pre zes Urzę du Ochro ny Da nych Oso bo -
wych”. Po wo dem ta kiej zmia ny by ło m.in.
nie for tun ne na zwa nie obec ne go ABI in spek -
to rem, co w przy szło ści mo gło by pro wa dzić
do utoż sa mia nia z in spek to ra mi ja ko pra -
cow ni ka mi pod le gły mi pod GIODO. 

bryg. mgr in˝. Wie sław Pu chal ski 
– głów ny spe cja li sta, ad mi ni stra tor 

bez pie czeƒ stwa in for ma cji w KG PSP 
mgr in˝. Krzysz tof Cy gaƒ czuk – głów ny

spe cja li sta in ̋ y nie ryj no -tech nicz ny
w CNBOP PIB, dok to rant 

na Wy dzia le Za rzà dza nia i Do wo dze nia
w Aka de mii Sztu ki Wo jen nej

Dal sza iden ty fi ka cja i ana li za naj waż niej szych
zmian w RODO zo sta nie przed sta wio na w na -
stęp nym wy da niu PP. 
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e ne zy żeń skiej służ by po żar ni czej
na le ży upa try wać w or ga ni za -
cjach sa ma ry tań skich i skau tow -

skich po wo ły wa nych do nie sie nia pierw szej
po mo cy po szko do wa nym w wy pad kach,
ale przede wszyst kim w sil nych ru chach
eman cy pa cyj nych. No wo cze sny ruch
eman cy pa cyj ny zwią za ny był z re wo lu cją
fran cu ską. W 1791 r. Olim pia de Gou ges,
wzo ru jąc się na De kla ra cji praw czło wie ka
i oby wa te la, opra co wa ła ma ni fest, w któ rym
do ma ga ła się mię dzy in ny mi przy zna nia ko -
bie tom pra wa do edu ka cji i roz po rzą dza nia
wła sno ścią pry wat ną, ho no rów i funk cji
rów nych tym po sia da nym przez męż czyzn.
Fran cu ska eman cy pant ka i pi sar ka, swo je
dzie ło de dy ku jąc Ma rii An to ni nie, prze wrot -
nie na zwa ła je De kla ra cją praw ko bie ty i oby -
wa tel ki. No cóż! Olim pia de Gou ges, wal cząc
o mów ni ce dla ko biet, ży cie za koń czy ła
na sza fo cie – ta ki był oto re zul tat jej wal ki
o pra wa no wo cze snej ko bie ty.

Żeń skie dru ży ny
Pol skie dziew czę ta w po rów na niu do

ko biet in nych kra jów eu ro pej skich do syć
póź no za czę ły or ga ni zo wać żeń skie dru ży -
ny sa ma ry tań sko -po żar ni cze. Mia ło to
miej sce do pie ro pod ko niec lat 20. XX w.,
cho ciaż jesz cze na dłu go przed od zy ska -
niem przez Pol skę nie pod le gło ści ro dzi ły
się w spo łe czeń stwie dą że nia do stwo rze -
nia ko bie ce go ru chu po żar ni cze go. W Ga -
li cji, na te re nie ów cze sne go za bo ru
au striac kie go, pod czas IX Kra jo we go Zjaz -
du Stra żac kie go od by wa ją ce go się w sierp -
niu 1900 r. we Lwo wie pro po no wa no, by
przy ochot ni czych stra żach po żar nych
two rzo ne by ły żeń skie od dzia ły sa ma ry -
tań skie. Przez wie le ko lej nych lat de ba to -
wa no i wy gła sza no re fe ra ty na ten te mat,
m.in. wspo mi na jąc opra co wa nia i dys ku sje

na fo rum związ ko wym dr. Ka ro la Ko wal -
skie go, któ ry nie był je dy nym męż czy zną
in spi ru ją cym Po lki do pra cy w struk tu rach
ochro ny prze ciw po ża ro wej. An to ni Szczer -
bow ski na kła dem Bi blio te ki Stra żac kiej
nr 61 w 1921 r. wy dał pu bli ka cję „Ka te -
chizm dla stra żac kich od dzia łów sa ma ry -
tań skich”, w któ rej na kre ślił ro lę pol skich
ko biet i dziew cząt w stra żach po żar nych.
Je go zda niem ko bie ty z od dzia łów sa ma -

ry tań skich mia ły być do brze zor ga ni zo wa -
ne, ener gicz ne i roz waż ne przy udzie la niu
pierw szej po mo cy. Ka te chizm opi sy wał sy -
tu acje, w któ rych ko bie ta peł ni ła głów nie
ro lę pie lę gniar ki i sa ni ta riusz ki. Mo wa
w nim o tym, jak na le ży dbać o miej sce
udzie la nia pierw szej po mo cy, me to dach
i środ kach za bez pie cze nia me dycz ne go.
Z bie giem cza su ro la i po win no ści ko bie t
nie ogra ni cza ły się je dy nie do udzie la nia
pierw szej po mo cy, ale do ty czy ły też sa -
mych dzia łań ra tow ni czych i ochro ny prze -
ciw po ża ro wej. 

Nie spo sób dzi siaj usta lić do kład nej da -
ty i miej sca utwo rze nia pierw szej pol skiej
żeń skiej dru ży ny sa ma ry tań sko -po żar ni czej.
Przyj mu je my, że by ły to la ta 20. XX w. Służ -
ba ko biet w pol skich stra żach po żar nych
w pierw szej po ło wie XX w. oce nia na by ła
bar dzo do brze i mia ła du że zna cze nie. Ko -
bie ty w przy pad ku kon flik tów zbroj nych
mia ły pra wo na rów ni z męż czy zna mi
współ de cy do wać w ak cjach prze ciw po ża -

ro wych. A ma jąc prze szko le nie z przy spo so -
bie nia obron ne go i ochro ny prze ciw -
po ża ro wej, zna ko mi cie od naj dy wa ły się
w dzia ła niach wo jen nych pod czas II woj ny
świa to wej. Do dat ko wą wie dzę czer pa ły
z kur sów or ga ni zo wa nych przez Pol ski Czer -
wo ny Krzyż.

Dzia ła ły re gu la mi no wo 
Z re gu la mi nów i in struk cji żeń skich od -

dzia łów stra ży po żar nych opra co wy wa nych
w pierw szej po ło wie XX w. wy ni ka ło, że
przy związ ko wych stra żach po żar nych mo gły
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Sa ma ry tan ki

DA NU TA JA NA KIE WICZ Historia polskich samarytanek – dziewcząt i kobiet
w służbie ochrony przeciwpożarowej, które na równi

z mężczyznami walczyły o niepodległość kraju, jest
dosyć pokrętna, zawiła i nie w pełni udokumentowana.
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być two rzo ne od dzia ły żeń skie ja ko jed nost ki
pod po rząd ko wa ne or ga ni za cyj nie wła dzom
da nej stra ży po żar nej. Ce lem ich dzia łal no ści
by ło pro wa dze nie do stęp nych dla ko biet prac
prze wi dzia nych w sta tu tach OSP, ze spe cjal -
nym uwzględ nie niem za dań służ by
sa ma ry tań skiej. Człon ki nia mi mo -
gły być dziew czę ta, któ re ukoń -
czy ły 17 lat (je śli dziew czy na nie
by ła peł no let nia, wy ma ga no pi -
sem nej zgo dy ro dzi ców). Ko bie -
tom przy słu gi wa ło peł ne umun-
du ro wa nie związ ko we, o ile tyl ko
OSP by ła w sta nie po kryć kosz ty
je go uszy cia. 

Na umun du ro wa nie skła da ły
się m.in.: blu za gra na to wa z wy -
kła da nym koł nie rzem za pię tym
pod szy ją i na ra mien ni ka mi (wy -
pust ki bar wy czer wo nej), gra na to wa spód -
ni ca i czar ne spoden ki za pi na ne pod
ko la nem oraz pa sek skó rza ny o sze ro ko ści
od 3 do 4 cm bez pod pin ki. Sa ma ry tan ki no -
si ły też gra na to wy be ret ba skij ski z wpię tym
od le we go bo ku ko bie cym zna kiem związ -
ko wym, tj. znacz kiem żeń skich sa ma ry tań -
skich dru żyn po żar ni czych. Płaszcz za
ko la na ko lo ru ma ren go, jed no rzę do wy
o mun du ro wym kro ju (jak sze re gi WP) z pa -
skiem z te go sa me go ma te ria łu o sze ro ko -
ści 4 cm do peł niał stro ju. 

Uczest nicz ki kur sów i szko leń
Pod ko niec lat 20. XX w. sa ma ry tan ki za -

czę ły sys te ma tycz nie uczest ni czyć w or ga ni -
zo wa nych dla nich przez Głów ny Zwią zek
Stra ży Po żar nych kur sach i szko le niach,
na któ rych mia no wa no je in struk tor ka mi.
Dziew czę ta mu sia ły zdać eg za min z wy kła -
dów na te mat po wsta wa nia po ża ru i roz prze -
strze nia nia się ognia oraz środ ków
ga śni czych. Uczy ły się tech ni ki i tak ty ki po -
słu gi wa nia się sprzę tem stra żac kim, a tak że

za sad or ga ni za cji stra ży po żar nych. Cy klicz -
nie w róż nych miej sco wo ściach w kra ju oraz
przy oka zji zjaz dów i za wo dów spor to wych
od by wa ły się wy kła dy z ra tow nic twa ogól ne -
go, ra tow nic twa prze ciw ga zo we go, obro ny

prze ciw ga zo wej. Na kur sach mia -
ły też miej sce za ję cia świe tli co we
i re fe ra ty z wy cho wa nia oby wa -
tel skie go. Pań stwo wy Urząd WF
i PW opra co wał cykl pod ręcz ni -
ków „Wy cho wa nie fi zycz ne dla
ko biet”, w któ rych po ru sza no
m.in. kwe stię wy szko le nia, spor -
tu, tu ry sty ki ni zin nej i gór skiej,
nar ciar stwa, gier bo jo wych
i strze lec twa, wio ślar stwa, szer -
mier ki, gim na sty ki i łucz nic twa. 

Ga zet ka 
Sa ma ry tan ki mia ły wła sne cza so pi smo.

„Ga zet ka Sa ma ry ta nek” by ła or ga nem pra so -
wym o za się gu ogól no pol skim, pi smem po -
pu lar nym i in for ma cyj nym. Uka za ła się po raz
pierw szy w kwiet niu 1935 r., ja ko do da tek
do nu me ru 106 „Ga ze ty Stra żac kiej” z 25 kwie-
t nia 1935 r. Wy daw cą obu pism był Zwią zek
Stra ży Po żar nych RP, a kie row ni kiem i re dak -
to rem ga zet ki ja ko do dat ku – Sta ni sław Pą -
gow ski. Na ła mach ga zet ki po ru sza na by ła
te ma ty ka zdro wia i oświa ty, or ga ni za cji, sprzę -
tu po żar ni cze go i je go za opa trze nia. 

Ko bie ce ob li cze sa ma ry ta ni zmu 
Lu dwi ka An to ni na Waw rzyń ska to sa ma -

ry tan ka, o któ rej pi sa li po eci. Uwiecz ni li ją
w pa mię ci po ko leń Le opold Staff i Wi sła wa
Szym bor ska. Czte ry ra zy wcho dzi ła do pło -
ną ce go miesz ka nia, by z na ra że niem ży cia
ura to wać z po ża ru czwo ro dzie ci. Zmar ła
w 1955 r. w szpi ta lu na sku tek licz nych po -
pa rzeń. Sa ma ry ta nizm prze mie nił się w po -
świę ce nie. Przed nią i po niej by ły też in ne
peł ne po świę ce nia ko bie ty. 

Ma ria Wit te ków na (1899-1997) to pierw -
sza Po lka w stop niu ge ne ra ła bry ga dy w hi -
sto rii Woj ska Pol skie go. Z jej ini cja ty wy 
w 1970 r. po wo ła no Ko mi sję Hi sto rii Ko biet
w Wal ce o Nie pod le głość. Ma ria Skło dow ska -
-Cu rie, ko bie ta o ge nial nym umy śle i dwu -
krot na no blist ka, tak że za słu gu je na mia no
sa ma ry tan ki. Trze ba bo wiem pa mię tać, że
w cza sie I woj ny świa to wej na fron cie prze -
pro wa dza ła ba da nia rent ge now skie, czę sto
ra tu jąc żoł nie rzy od śmier ci.

Ire na Sen dle ro wa, ra tu ją ca z na ra że niem
ży cia ży dow skie dzie ci z war szaw skie go
get ta, po zo sta je bo ha ter ką, sa ma ry tan ką,
ko bie tą wal czą cą o god ność, po sza no wa nie
i zro zu mie nie. 

Świę ta, któ ra bro ni od ognia
Sta re pol skie lu do we przy sło wie „Gdzie

świę ta Aga ta, tam bez piecz na cha ta” jest już
nie co za po mnia ne. Wsta wien nic two do tej
świę tej ma ustrzec nas m.in. od nie bez pie -
czeń stwa po ża ru. W ro ku praw ko biet
i na cześć na szych sa ma ry ta nek niech sta -
nie się i na szą pa tron ką. Pa tron ką mło dych
zde cy do wa nych ko biet, któ re ob ra ły so bie
za cel wstą pić w sze re gi za wo do wej i ochot -
ni czej stra ży po żar nej XXI w. 

Da nu ta Ja na kie wicz pra cu je 
w Wy dzia le Do ku men ta cji Zbio rów CMP 

Li te ra tu ra
[1] Sła wo mir Ko per, Wpły wo we ko bie ty Dru giej Rze czy po -
spo li tej, wyd. Bel lo na, War sza wa 2011, s. 11-31.
[2] An to ni Szczer bow ski, Ka te chizm dla stra żac kich od dzia -
łów sa ma ry tań skich (dla uczest ni ków po wia to wych kur sów
po żar ni czych), wyd. Bi blio te ka Stra żac ka nr 61, 25 lip -
ca 1921 r. 
[3] Mu ze al ny Rocz nik Po żar ni czy Cen tral ne go Mu zeum Po -
żar nic twa w My sło wi cach, t. 6, 1995, s. 22.
[4] „Prze gląd Po żar ni czy” 1924 r., nr 20, s. 319, tam że:
1926 r., nr 25, s. 424.
[5] „Stra żak Ślą ski”, Ka to wi ce, 1 stycz nia 1931 r., nr 1, s. 3-4,
tam że: Ka to wi ce, 15 stycz nia 1935 r., nr 1, s. 2.
[6] „Prze gląd Po żar ni czy” 1928 r., nr 12, s. 216.
[7] „Ga ze ta Stra żac ka” 1939 r., nr 15, s. 183.
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Kurs ko men dan tek dru żyn żeń skich, Alek san drów Ku jaw ski, 13-20.12.1931 r. Ochot ni cza Straż Po żar na Za wier cie – żeń ska dru ży na po żar ni cza, zdję cie z po cho du

Zna czek pol skiej sa ma ry tań skiej

dru ży ny po żar ni czej z lat 30. XX.

(przy pin ka do be re tu) 



y dział Tech nicz ny miał za za da nie wpły nąć na pro du -
cen tów prze my słu po żar ni cze go w ta ki spo sób, by ich
wy ro by od po wia da ły po trze bom pol skie go po żar nic -

twa. Waż ne by ło więc stwo rze nie od po wied nich norm do sta wy i od -
bio ru, a tak że nor ma li za cji pod sta wo we go sprzę tu stra żac kie go.
Po zwo li ło to na wy sta wia nie po zy tyw nych świa dectw z tech no lo gii
pro duk cji, któ ra nie aż tak bar dzo od bie ga ła od stan dar dów pro duk -
cyj nych przy ję tych za gra ni cą. 

Gwa ran cja ja ko ści
Wy dział Tech nicz ny Głów ne go Związ ku Stra ży Po żar nych, te stu jąc

pol skie i za gra nicz ne na rzę dzia oraz sprzęt po żar ni czy, sta wiał na pol -
ską ja kość. Ta jem ni cą po li szy ne la by ły jed nak czę ste wy jaz dy in struk to -
rów po żar nic twa i in ży nie rów do za gra nicz nych firm i stra ży po żar nych,
by zdo być do świad cze nie za wo do we. Apro ba ta Wy dzia łu Tech nicz ne -
go by ła je dy nym jak na owe cza sy gwa ran tem ja ko ści wy ro bu. 

Li te ry WT/GZ w peł nym zna ku gra ficz nym, ja ko stem pel
lub ce cha, któ ry mi ozna cza no sprzęt po żar ni czy, mó wi ły
o tym, że pro dukt po wstał w kra ju i zo stał wy pro du ko wa ny
przez pol ską fir mę po czerw cu 1930 r., a tak że że zo stał po -
myśl nie prze ba da ny, za opi nio wa ny, za ak cep to wa ny i za re ko -
men do wa ny przez Wy dział Tech nicz ny Głów ne go Związ ku. 

Ba da niom tech nicz nym, oce nie i nor ma li za cji pod le ga ły m.in.
si kaw ki ręcz ne, sa mo cho dy, ar ma tu ra, wę że po żar ni cze, dra bi ny,
na rzę dzia słu żą ce do bu rze nia i ra to wa nia, ga śni ce, ma ski tle no -
we, oso bi ste uzbro je nie stra ża ka, a tak że mo to pom py. Za każ dym
ra zem ba da nia przy dat no ści sprzę tu do użyt ko wa nia od by wa ły się
przy udzia le mi ni mum trzech osób. Skład ko mi sji tech nicz nej
upraw nio nej do wy da nia za świad cze nia o ja ko ści usta lał Głów ny
Zwią zek Stra ży Po żar nych. 

Re ko men da cja stra żac kich mo to pomp 
Pró by te sto we mo to pomp kra jo wych i za gra nicz nych trwa ły

prze waż nie dwa dni. W tym cza sie prze pro wa dza no sto sow ne ana -
li zy i po rów na nia, m.in. ssa nia na su cho z uży ciem 10 m wę ża ssaw -
ne go. W przy pad ku ba da nia ssa nia z rze czy wi stej głę bo ko ści
wy ko ny wa no przy tym róż ne go ro dza ju te sty na nie za wod ność sil -
ni ka. Wy dział Tech nicz ny w 1931 r. prze pro wa dził pierw sze ko mi -

syj ne ba da nia mo to pomp ty pu Le opo lia fir my Unia
Stra żac ka ze Lwo wa, a tak że mo to pom py ty pu Go -
liath I pro du ko wa nej przez Ma gi ru sa. Ko mi syj ne ba da nia
mia ły przede wszyst kim na ce lu wy kry cie błę dów w kon -
struk cji i dzia ła niu oraz stwier dze nie rze czy wi stej wy daj -
no ści wo dy przy róż nych ci śnie niach. 
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Su wak 
po ̋ar ni czy

DA NU TA JAN KIE WICZ

W czerwcu 1930 r. przy Głównym Związku Straży Pożarnych utworzono
Wydział Techniczny. Miał on zorganizować nadzór nad jakością narzędzi

i sprzętu pożarniczego kupowanego przez polskie straże. 

W

Fo to gra fia pra so wa z 1932 r. przed sta wia ją ca pró bę ssa nia z głę bo ko ści 7,5 m. Mo to pom pa

znaj du je się na da chu sa mo cho du

Lo go WT z 1931 r.

Fo to gra fia pra so wa z 1932 r. przed sta wia ją ca ba da nie pomp za sy sa ją cych przy głę bo ko -

ści 4,5 m
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Wy dział Tech nicz ny za zgo dą Głów ne go Związ ku okre ślił wów -
czas pierw szą pol ską nor mę po żar ni czą dla mo to pomp: 
PN / Pż -1-2. Nor my sta no wi ły trzy wiel ko ści: wiel kość 0, wiel -
kość I oraz wiel kość II. Mo to pom py o wiel ko ści 0 prze zna czo ne by -
ły dla wiej skich stra ży po żar nych, te ozna czo ne I – dla stra ży
ma ło mia stecz ko wych i miej skich, a II –  dla stra ży wiel ko miej skich
i miej skich. Na po cząt ku lat 30. XX w. Wy dział Tech nicz ny we współ -
pra cy z pol ski mi pro du cen ta mi opra co wał tak że li stę na rzę dzi, któ -
re sta no wi ły do dat ko we wy po sa że nie do za ku pio nych mo to pomp.
Li sta obej mo wa ła m.in. wąż ssaw ny 10 m, smok z za wo rem zwrot -
nym, pły wak, lin kę o dłu go ści 15 m z za trza śni kiem, dwie mo sięż ne
prą dow ni ce, trój nik, po jem nik na olej oraz kom plet róż nych pod sta -
wo wych na rzę dzi ty pu mło tek, śru by, klu cze, szczyp ce itp. 

Wy dział Tech nicz ny kie ro wa ny był przez inż. mech. Eu ge niu sza
Ko sew skie go – ofi ce ra pol skie go po żar nic twa i pro mo to ra pol skie -
go prze my słu po żar ni cze go, któ ry peł nił tak że funk cję prze wod ni -
czą ce go ko mi sji do spraw ba da nia mo to pomp kra jo wych i za-
gra nicz nych. Wy ni ki oce ny rze czo znaw ców przed kła dał w for mie pi -
sem nych ra por tów Głów ne mu Związ ko wi Stra ży Po żar nych. O wy -
ni kach ba dań in for mo wał też na ła mach pra sy po żar ni czej. W swo ich
ar ty ku łach pro mo wał roz wój stra żac kich mo to pomp kra jo wej pro -
duk cji. Opra co wał on też tzw. su wak po żar ni czy do mo to pomp,
o któ rym ma ło kto dziś pa mię ta. 

Cha rak te ry sty ka su wa ka po żar ni cze go 
Su wak po żar ni czy słu żył do ob li cza nia funk cji opo rów, ci śnień

i wy daj no ści mo to pomp, by pra ca urzą dzeń me cha nicz nych by ła jak
naj bar dziej eko no micz na. Po mysł opar ty był na wcze śniej opra co -

wa nych ta bli cach wy daj no ści i ci śnień. Za le ca na eko no mi ka pra cy
przy ob słu dze mo to pomp, wie dza tech nicz na i prak tycz ne umie jęt -
no ści da ły po czą tek pro gra mom kur sów dla me cha ni ków prze szko -
le nia i ob słu gi mo to pomp I stop nia. 

Su wak skła dał się z dwóch czę ści: ze wnętrz nej (wskaź ni ka) i we -
wnętrz nej, tzw. wkład ki. Wskaź nik two rzy ły dwie po nu me ro wa ne
stro ny za wie ra ją ce czte ry naj czę ściej spo ty ka ne ukła dy li nii wę żo -
wych. Przy opra co wa niu su wa ka po żar ni cze go za ło żo no, że:
� mo to pom pa i prą dow ni ca znaj du ją się na tym sa mym po zio -
mie,
� wy daj ność pom py uzy sku je się przy peł nych ob ro tach sil ni ka
(prze pust ni ca cał ko wi cie otwar ta),
� ssa nie wo dy od by wa się z głę bo ko ści 1,5 m.

Su wa ki przy po rząd ko wy wa ne by ły do okre ślo ne go ty pu mo to -
pomp i nie znacz nie się od sie bie róż ni ły. 

Da nu ta Ja na kie wicz jest pra cow ni kiem 
Wy dzia łu Do ku men ta cji Zbio rów CMP w My sło wi cach

Literatura dostępna u autorki.

W co dzien nym ży ciu wie lo krot nie wy -
da je się nam, że po zba wie ni ja kiejś rze czy
bądź też od czu wa ją c bo le sną świa do mość
bra ku moż li wo ści jej zdo by cia, ni gdy nie
bę dzie my już szczę śli wi. Ten we wnętrz ny
dra mat na ra sta jesz cze bar dziej, kie dy czu -
je my się po zba wie ni mi ło ści, nie zro zu mia -

ni i sa mot ni. Z punk tu wi dze nia wia ry, ale i re ali zmu, tym
ele men tem, któ ry wła ści wie zu peł nie od bie rał by sens ludz kiej eg -
zy sten cji, by ło by życie ze świa do mo ścią nie uchron no ści śmier ci,
prze kre śla ją cej wszyst ko, od bie ra ją cej wszel ką na dzie ję. Tak by ło -
by, gdy by Je zus nie zmar twych wstał. Od upad ku Ada ma śmierć roz -
pa no szy ła się i uczy ni ła z na sze go świa ta swo je kró le stwo.
Po zba wiw szy jed nak śmierć wła dzy, Zmar twych wsta ły Chry stus
wszedł na jej miej sce – ja ko Pan ży cia i śmier ci, z ca łą peł nią swe -
go kró lo wa nia. Je że li Chry stus by nie zmar twych wstał, da rem na by -
ła by na sza wia ra. Praw da ta by ła tak bli ska pierw szym
chrze ści ja nom, że przez pierw sze wie ki nie przed sta wia li Chry stu -
sa na Krzy żu. Tak bar dzo by li olśnie ni ob ra zem Zmar twych wsta łe -
go. Cier piąc okrut ne prze śla do wa nia, nie ty le chcie li wpa try wać się
w ob raz Chry stu sa na Krzy żu, ile ra czej w ob raz Zmar twych wsta -
łe go, zwy cię ża ją ce go cier pie nie i śmierć.

Ucznio wie i nie wia sty szli do gro bu Je zu sa z cięż kim ser cem
i ogrom nym po czu ciem klę ski. Ten, któ re go ko cha li, zo stał stra co -
ny, a ze śmier ci się prze cież nie po wra ca. Dro ga do gro bu to dro ga
klę ski, któ ra jed nak za koń czy ła się spo tka niem z Chry stu sem. Od -
da la jąc się od pu ste go gro bu, przy bli ży li się do Je zu sa ży we go. Po -
przez zmar twych wsta nie Chry stus nie tyl ko od wa lił ka mień z gro bu,
ale chce też usu nąć prze szko dy za my ka ją ce nas w na szych smut -
kach i po szu ki wa niach „szczę ścia”. Tym cza sem Zmar twych wsta ły
nie stru dze nie nas szu ka, swo ich bra ci za gu bio nych na licz nych pu -
sty niach du cho wych świa ta. Przez zna ki swo jej mę ki, ra ny swo jej
mi ło sier nej mi ło ści, pra gnie przy cią gać nas na swo ją dro gę, dro gę
ży cia. Idź my gło sić, dzie lić się, ob ja wiać, że to praw da: Pan ży je.
Ży je i pra gnie zmar twych wstać w tych, któ rzy stra ci li na dzie ję, po -
grze ba li ma rze nia i na dzie je. Po zwól my, aby mi łość Je zu sa kie ro -
wa ła na szy mi kro ka mi. 

Każ dy mo że wy cho dzić z gro bu swo ich grze chów, aby zmar -
twych wstać i za cząć ży cie na no wo z Bo giem. Ten świat bę dzie lep -
szy tyl ko wte dy, kie dy my bę dzie my lep si, kie dy bę dzie my
świad ka mi Zmar twych wsta łe go Je zu sa. Jan Pa weł II po wie dział
pod czas Świa to wych Dni Mło dzie ży w Pa ry żu: „Je śli bę dzie cie tym,
czym ma cie być, za pa li cie ca ły świat”. Bądź my so bą, bądź my au -
ten tycz ny mi chrze ści ja na mi wier ny mi Praw dzie, któ ra nas wy z-
wo li. W do mu, pod czas służ by, w re la cjach z każ dym in nym czło -
wie kiem. Nie bój my się uwie rzyć, ży jąc w świe cie osza ła mia ją ce -
go po stę pu, że w rze czy wi sto ści po stę pem jest tyl ko to wszyst ko,
co zbli ża czło wie ka do Chry stu sa, bo tyl ko ta ki po stęp bu du je na -
praw dę ludz ki świat.

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

Chrystus
zmartwychwstał

� SŁUŻBA I WIARA

Su wak po żar ni czy w zbio rach CMP dla mo to pomp ty pu Sy re na I (wiel kość nor. I), wy pro du -

ko wa ny przez Lil pop, Rau i Lo ewen ste in (LRL). Pol ska, I poł. XX w.
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� Ba da nie emi sji ga zów tok sycz nych pod czas po ża rów sa mo -
cho dów (An expe ri men tal eva lu ation of to xic gas emis sions from
ve hic le fi res), Ben ja min Tru chot, Fa bien Fo uil len, Ser ge Col let,
Fi re Sa fe ty Jo ur nal (2017), s. 1-8.

Po ża ry w prze strze niach za mknię tych, ta kich jak tu ne le czy par -
kin gi sa mo cho do we, ma ją swo ją spe cy fi kę. Z punk tu wi dze nia bez -
pie czeń stwa kon struk cji czy ae ro dy na mi ki jed nym z naj waż-
niej szych pa ra me trów jest szyb kość wy dzie la nia cie pła (ang. He at
Re le ase Ra te). Z ko lei w kon tek ście za gro że nia dla zdro wia i ży cia
ludz kie go naj bar dziej nie bez piecz ne bę dą tok sycz ne ga zy wy dzie -
la ne pod czas po ża ru. 

Ty po wy mi ma te ria ła mi, któ rych spa la nie po wo du je wy dzie la nie
tok sycz nych ga zów, są ele men ty z two rzyw sztucz nych: ta pi cer ka
sa mo cho do wa, de ska roz dziel cza, ale tak że izo la cje prze wo dów
elek trycz nych, kle je syn te tycz ne. Ja kie sub stan cje lot ne mo gą za -
gra żać bez piecz nej ewa ku acji? Au to rzy ar ty ku łu prze pro wa dzi li
szcze gó ło we ba da nia, w któ rych pro duk ty spa la nia ana li zo wa li
za po mo cą tech no lo gii spek tro me trii w pod czer wie ni.

W ar ty kule przed sta wia ją peł ny ob raz zja wisk ob ser wo wa nych
pod czas po ża ru po jaz dów sa mo cho do wych, w tym kon se kwen cje
dla prze bie gu po ża ru i bez pie czeń stwa ewa ku acji. Tłu ma czą tak że
zwią zek re je stro wa nych prze bie gów po ża ru z krzy wy mi nor mo wy -
mi, co ma nie ba ga tel ny wpływ na pro jek to wa nie urzą dzeń prze ciw -
po ża ro wych. 

� Oce na efek tyw nych me tod an ga żo wa nia ab sol wen tów
szkół w przy swa ja nie pro bez piecz nych za cho wań (Eva lu ating
ef fec ti ve me thods of en ga ging scho ol -le avers in ad op ting sa fe ty
be ha viors), I. Lam bie, Ch. Best, H. Tran, J. Io ane, M. She pherd, 
Fi re Sa fe ty Jo ur nal 96 (2018), s. 134-142.

W ar ty ku le za pre zen to wa no wy ni ki ba dań do ty czą cych bez piecz -
nych za cho wań osób wkra cza ją cych w do ro słość. Ob ję ły one 2242
stu den tów Uni wer sy te tu Auc kland oraz Uni wer sy te tu w Ota go
w No wej Ze lan dii w wie ku od 17 do 24 lat. Ze wzglę du na ano ni mo -
wy cha rak ter an kie ty nie okre ślo no płci re spon den tów.

Kwe stio na riusz an kie ty ba daw czej skła dał się z 38 py tań. Mia ły
one for mę za rów no py tań te sto wych wie lo krot ne go wy bo ru, jak
i py tań otwar tych. Py ta nia na naj wyż szym po zio mie ogól no ści do -
ty czy ły zna jo mo ści za cho wań bez piecz nych i nie bez piecz nych
w kon tek ście za gro że nia po ża ro we go, a tak że su ge stii co do spo so -
bów zwięk sza nia za an ga żo wa nia mło dych lu dzi w ochro nę prze ciw -
po ża ro wą (w tym zwięk sza nie efek tyw no ści wła ści wej edu ka cji).
Wśród py tań szcze gó ło wych zna la zły się m.in. na stę pu ją ce:  „Czy kie -
dy kol wiek mia łeś kon takt z po ża rem?”, „Ja ki sprzęt prze ciw po ża ro -
wy po sia dasz w do mu?”, „W ja ki spo sób uga sisz po żar ole ju?” etc.
Od po wie dzi zgro ma dzo no, wy ko rzy stu jąc na rzę dzia SurveyMonkey.
Da ne im por to wa no do ar ku sza pro gra mu Excel, aby na stęp nie,
przy wspar ciu opro gra mo wa nia SPSS, do ko nać ich ana li zy sta ty -
stycz nej.

Ka ta log od po wie dzi wska za nych w an kie cie (usze re go wa nych
od naj bar dziej do naj mniej istot nych) był na stę pu ją cy: za ba wa, go -
to wa nie, pa le nie (w do my śle ty to niu itp.), ja ko źró dło cie pła/świa -
tła, ogni ska na bi wa kach, stan nie trzeź wo ści, uży wa nie świec,

głu po ta, eks pe ry men ty, fa jer wer ki, nu da, in ten cjo nal ne nisz cze nie
mie nia, uwa run ko wa nia kul tu ro we, na ci ski ró wie śni ków, in ne. Z ko -
lei w ra mach su ge stii od no szą cych się do spo so bów po pra wy sta -
nu ochro ny prze ciw po ża ro wej wy mie nio no (od naj bar dziej
do naj mniej istot nych): lep sze kształ ce nie w za kre sie bez pie czeń -
stwa po ża ro we go, ak cje in for ma cyj ne pod kre śla ją ce ne ga tyw ne
kon se kwen cje nie wła ści we go ob cho dze nia się z ogniem, spe cjal ne
kam pa nie skie ro wa ne do mło dych do ro słych, zwięk sze nie kon se -
kwen cji for mal no praw nych nie bez piecz ne go ob cho dze nia się
z ogniem, upu blicz nia nie wi ze run ków ofiar po ża rów w kam pa niach
spo łecz nych, pro mo wa nie bez pie czeń stwa po ża ro we go ja ko mod -
ne go tren du, wy ko rzy sta nie me diów spo łecz no ścio wych, zmniej -
sze nie cen sprzę tu prze ciw po ża ro we go etc. 

� Po dej mo wa nie de cy zji w ob li czu ka ta strof na tu ral nych:
prze gląd (Emer gen cy de ci sion ma king for na tu ral di sa sters: An
ove rview), Lei Zhou, Xian hua Wu, Ze shui Xu, Ha mi do Fu ji ta, In -
ter na tio nal Jo ur nal of Di sa ster Risk Re duc tion 27 (2018), s. 567-
576.

Chiń scy na ukow cy do ko na li prze glą du li te ra tu ry na uko wej do -
ty czą cej po dej mo wa nia de cy zji w wy jąt ko wych uwa run ko wa niach,
ja ki mi są ka ta stro fy na tu ral ne. Ogól ny sche mat po dej mo wa nia de -
cy zji uka za li w świe tle ro li cen trum in for ma cyj ne go. Cen trum wy ko -
nu je za da nia po le ga ją ce na gro ma dze niu in for ma cji, de fi nio wa niu
pro ble mu de cy zyj ne go, wy zna cza niu wła ści wych ce lów oraz pro -
jek to wa niu spo so bu roz wią za nia wspo mnia ne go pro ble mu i je go
im ple men ta cji. Pod czas ka ta strof na tu ral nych ule ga on do pre cy zo -
wa niu po przez do sto so wa nie do faz za rzą dza nia bez pie czeń stwem.
Zde cy do wa na więk szość pu bli ka cji od no si się do wy ko rzy sta nia mo -
de li ma te ma tycz nych, po zo sta łe zaś do sy mu la cji, za rzą dza nia wie -
dzą i teo rii gru po we go po dej mo wa nia de cy zji. Wła ści wą teo rię
bu du ją m.in. sie ci Bay esa, de cy zje Mar ko va i teo ria gier. Szcze gól ną
uwa gę zwra ca się na aspek ty bu do wa nia sys te mów wspo ma ga nia
de cy zji, któ re nie ty le po dej mu ją je za użyt kow ni ka, co do star cza ją
da nych, in for ma cji i nie rzad ko wie dzy klu czo wej w ob li czu ka ta strof
na tu ral nych. Za naj czę ściej oma wia ne tech no lo gie słu żą ce na kre -
ślo ne mu ce lo wi uzna je się sys te my in for ma cji prze strzen nej (z ang.
Geo spa tial In for ma tion Sys tems, GIS). War to pod kre ślić, że oma wia -
ną te ma ty kę utoż sa mia się głów nie z fa zą re ago wa nia na za gro że -
nia, rza dziej z za po bie ga niem i przy go to wa niem do wy stą pie nia
za gro żeń, bar dzo rzad ko na wią zu jąc do fa zy od bu do wy. Od zwier -
cie dla to za po trze bo wa nie na roz wią za nia uży tecz ne zwłasz cza wte -
dy, gdy nie ma cza su na wy pra co wy wa nie kon cep cji roz wią zań
pro ble mu de cy zyj ne go od pod staw, lecz je dy nie na ba zie go to wych
środ ków i pół środ ków.

O po pu lar no ści aspek tów po dej mo wa nia de cy zji świad czy ze sta -
wie nie naj chęt niej cy to wa nych ar ty ku łów na uko wych, wska zu ją -
cych kie run ki za in te re so wań przed sta wi cie li mię dzy na ro do we go
śro do wi ska na uko we go

bryg. dr in˝. Wal de mar Ja skółowski, 
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

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ
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WWW.POZ@RNICTWO

STRAŻ NA ZNACZKACH

Rycerz od ognia

Rowerowe www
Strona www.mundurnarowerze.pl to wizytówka grupy osób, które rok
temu skrzyknęły się za pomocą Facebooka. Tworzą ją funkcjonariusze
wszystkich służb mundurowych w Polsce, ceniący sobie aktywność
fizyczną i dbałość o zdrowie. Obecnie zrzeszonych jest w niej
ponad 1200 członków. Spontaniczny zryw
doprowadził w drugiej połowie 2017 r.
do organizacji rowerowej sztafety dookoła
Polski, której celem było zebranie środków
na leczenie Marcina – policjanta z Rzeszowa. 
Sztafeta to akcja typu „od miasta do miasta” –
w kolejnych miastach (zmianach) pałeczkę
przejmują kolejni uczestnicy. Przekazują
sobie oni dwie bransolety splecione z linki
zwanej paracordem, zgodnie ze schematem
ustalonym przez grupę (cztery linki
w kolorach czerwonym, niebieskim,
zielonym i szarym wplecione w żółty
motyw). Odcinki trasy wynoszą 
od 10 do 100 km.
Pierwsza sztafeta liczyła ponad 4000 km,
przejechała przez 83 miasta. Udział wzięło

w niej 380 mundurowych i cywili związanych ze służbami
mundurowymi. Jeśli jesteście zainteresowani wsparciem tej inicjatywy
w tegorocznej edycji, koniecznie odwiedźcie tę witrynę. 

TB

Polskie pożarnictwo
w pigułce

W marcu tego roku ukazała się najnowsza
publikacja Centralnego Muzeum Pożarnictwa
pt. „Pięć wieków piśmiennictwa pożarniczego
w Polsce. Bibliografia ochrony
przeciwpożarowej 1565-2015” autorstwa
Piotra P. Bielickiego i Anity Wawrzyńskiej.

Książka jest próbą usystematyzowania wszystkich publikacji na temat
polskiego pożarnictwa, które ukazały się w naszym kraju w latach 1565-
2015. Liczy 257 stron. Zamieszczono w niej spis aż 2718 publikacji
dotyczących pożarnictwa pod każdym niemal kątem. Ponadto
wyszczególniono prasę pożarniczą i sporządzono indeks nazwisk
autorów. Pozycję otwierają rozdziały dotyczące opisu historii
wydawnictw pożarniczych. Pozycja ta stanowi bazę do prowadzenia
kwerend, jest pomocna dla wszystkich podejmujących prace badawcze
i popularyzatorskie z dziedziny pożarnictwa. Dodajmy, że większość
publikacji z wykazu posiada biblioteka Centralnego Muzeum
Pożarnictwa.
Książka ta ukazała się dzięki szczególnemu zaangażowaniu st. bryg.
Edwarda Pruskiego, dyrektora CMPm oraz przy wsparciu komendanta
głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka
Suskiego. Wszystkich pasjonatów pożarnictwa oraz historyków
zajmujących się przeszłością polskiej straży pożarnej zachęcamy
do zapoznania się z tą lekturą. Książkę można nabyć w Centralnym
Muzeum Pożarnictwa w cenie 14 zł.

DF

� WARTO
PRZECZYTAĆ

Z okazji 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej, 14 października 2017 r.
wszedł do obiegu okolicznościowy znaczek pocztowy z przywieszką.
Na przywieszce przedstawiono sylwetkę ojca Maksymiliana Marii
Kolbego, polskiego franciszkanina, męczennika, misjonarza
i świętego kościoła katolickiego. W 1927 r. ojciec Kolbe założył
pod Warszawą klasztor Niepokalanów, tam też z jego inspiracji
powstała w lipcu 1931 r. ochotnicza straż ogniowa. Strażakami byli
wyłącznie bracia zakonni, co stanowiło ewenement na skalę
światową.

Ma ciej Sa wo ni




