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Sza now ni Ko men dan ci,
Funk cjo na riusz ki i Funk cjo na riu sze
oraz Pra cow ni cy Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ar nej,
Druh ny i Dru ho wie Ochot ni czych Stra ̋ y Po ̋ar nych

Stra˝ po ̋ar na jest naj bar dziej wie lo funk cyj nà ze wszyst kich słu˝b. Stra ̋a cy sà wsz´ dzie tam, gdzie po trzeb na
jest szyb ka i pro fe sjo nal na po moc. Przez ostat nie trzy de ka dy dia me tral nie zmie ni ła si´ struk tu ra in ter wen cji
po dej mo wa nych przez stra˝ po ̋ ar nà. Obec nie je dy nie jed na czwar ta z nich do ty czy ga sze nia po ̋a rów. 
Po zo sta łe 75% to re ago wa nie na in ne miej sco we za gro ̋e nia: wy pad ki ko mu ni ka cyj ne, ka ta stro fy bu dow la ne
czy usu wa nie skut ków kl´sk ˝y wio ło wych. Nie wy obra ̋a my so bie ˝y cia bez stra ̋ y po ̋ar nej. Nie bez po wo dów
cie szy si´ ona 95-pro cen to wym za ufa niem spo łecz nym. 

Sza now ni Funk cjo na riu sze, Druh ny i Dru ho wie! Aby Êcie mo gli w peł ni re ali zo waç swo jà szla chet nà de wi z´
„Bo gu na chwa ł´, lu dziom na po ̋ y tek”, paƒ stwo pol skie mu si za pew niç Wam jak naj lep sze wa run ki 
słu˝ by. Do sku tecz ne go i bez piecz ne go wy ko ny wa nia za daƒ po trze bu je cie no wo cze snych sa mo cho dów 
ra tow ni czo -ga Êni czych i spe cja li stycz ne go sprz´ tu. Dzi´ ki Pro gra mo wi mo der ni za cji słu˝b mun du ro wych na
la ta 2017-2020 ku pu je my dla Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ar nej i ochot ni czych stra ̋ y po ̋ar nych no we sa mo cho dy
bo jo we, sprz´t i wy po sa ̋e nie, bu du je my i mo der ni zu je my ko men dy i stra˝ ni ce, pod wy˝ sza my pła ce stra ̋a ków
i pra cow ni ków Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ar nej. Od 1 ma ja te go ro ku pod wy˝ k´ otrzy ma jà stra ̋a cy o naj ni˝ szych
upo sa ̋e niach i no wo wst´ pu jà cy do słu˝ by. Na bez pie czeƒ stwie nie wol no oszcz´ dzaç.

Nie za po mi na my rów nie˝ o ochot ni czych stra ̋ach po ̋ar nych. Rzàd Pra wa i Spra wie dli wo Êci sta le zwi´k sza
do ta cje dla OSP, któ rych wy so koÊç w 2018 ro ku wy no si po nad 137 mln zł. Sà one o po nad 30% wy˝ sze ni˝
w 2015 ro ku, czy li przed prze j´ ciem przez nas od po wie dzial no Êci za paƒ stwo. Ochot ni cze stra ̋ e po ̋ar ne 
zo sta ły włà czo ne do pro gra mu mo der ni za cji słu˝b mun du ro wych przy go to wa ne go przez Mi ni ster stwo 
Spraw We wn´trz nych i Ad mi ni stra cji. Z te go pro gra mu, na któ ry prze zna czo na zo sta ła kwo ta pra wie
9 mld 200 mln zł, stra˝ po ̋ar na otrzy ma po nad 1 mld 700 mln zł, z cze go 501 mln zł tra fi do jed no stek 
ochot ni czych stra ̋ y po ̋ar nych.

Ser decz nie dzi´ ku j´ wszyst kim Funk cjo na riusz kom, Funk cjo na riu szom i Pra cow ni kom Paƒ stwo wej Stra ̋ y 
Po ̋ ar nej, Druh nom i Dru hom Ochot ni kom za Wa sze za an ga ̋o wa nie, po Êwi´ ce nie i pro fe sjo na lizm 
w co dzien nej słu˝ bie paƒ stwu i je go oby wa te lom. Wy ra ̋ am wiel kie i szcze re uzna nie dla Wa szej od wa gi 
i ofiar no Êci, ja kie wy ka zu je cie pod czas wie lu in ter wen cji, nio sàc ka˝ de go dnia po moc po trze bu jà cym lu dziom
na wet z na ra ̋e niem wła sne go zdro wia i ˝y cia.

Niech Wa sza słu˝ ba b´ dzie dla Was wszyst kich êró dłem sa tys fak cji z mi sji wy peł nia nej wo bec Pol ski
i Po la ków, a pa tron stra ̋a ków, Êw. Flo rian, niech za wsze nad Wa mi czu wa.

Z wy ra za mi sza cun ku
Wi ce mi ni ster Spraw We wn´trz nych i Ad mi ni stra cji

Po seł Rze czy po spo li tej Pol skiej
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Sza now ni Paƒ stwo, Funk cjo na riusz ki i Funk cjo na riu sze,
Pra cow ni cy Cy wil ni Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ar nej

Ch´ç ra to wa nia ludz kie go ˝y cia, zdro wia i mie nia spra wi ła, ˝e zde cy do wa li Êcie si´ Paƒ stwo za ło ̋yç stra ̋ac ki
mun dur. Do łà cza jàc do eli tar nej for ma cji, któ rà bez wàt pie nia jest stra˝ po ̋ar na, po ka za li Êcie, ˝e je ste Êcie 
go to wi nieÊç po moc dru gie mu czło wie ko wi bez wzgl´ du na po go d´, po r´ dnia i trud nà sy tu acj´, w któ rej si´
zna lazł. Do sko na le zda j´ so bie spra w´, ˝e bar dzo cz´ sto, wal czàc o ludz kie ˝y cie i zdro wie, na ra ̋a cie wła sne
bez pie czeƒ stwo. Mi´ dzy na ro do wy Dzieƒ Stra ̋ a ka, któ ry ob cho dzi my 4 ma ja, jest do sko na łym mo men tem
do wy ra ̋e nia słów wdzi´cz no Êci za Paƒ stwa co dzien nà słu˝ b´ i pra c´.

Ofiar noÊç pol skich stra ̋a ków, za rów no peł nià cych słu˝ b´ w Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ar nej, jak i dru hów oraz
dru hen z Ochot ni czych Stra ̋ y Po ̋ar nych, za słu gu je na uzna nie i sza cu nek wszyst kich oby wa te li. Wie lo krot nie
udo wod ni li Êcie Paƒ stwo, ˝e je ste Êcie gru pà pro fe sjo na li stów go to wych do pro wa dze nia ak cji ra tow ni czych 
na wet w naj trud niej szych wa run kach. Naj lep szym przy kła dem Paƒ stwa od wa gi i fa cho wo Êci by ły dzia ła nia 
po dej mo wa ne przy usu wa niu skut ków na wał nic, któ re prze szły nad Pol skà w sierp niu 2017 ro ku. Wła Ênie 
wte dy, ra mi´ w ra mi´, stra ̋ a cy z PSP i OSP nie Êli po moc wszyst kim oso bom po szko do wa nym w wy ni ku 
nie rów nej wal ki czło wie ka z ˝y wio łem. Sy tu acje ta kie, jak ta z ze szłe go la ta, bu du jà etos Paƒ stwa słu˝ by i sà
naj lep szà od po wie dzià na py ta nie, dla cze go spo łe czeƒ stwo tak bar dzo do ce nia Paƒ stwa dzia ła nia. Wszy scy
je ste Êmy z Was dum ni.

Wi dzàc, jak ofiar na i peł na po Êwi´ ceƒ jest Paƒ stwa po sta wa, ja ko Mi ni ster Spraw We wn´trz nych 
i Ad mi ni stra cji chc´ za pew niç Wam jak naj lep sze wa run ki słu˝ by i pra cy. Dla te go wła Ênie w ra mach Pro gra mu
mo der ni za cji słu˝b mun du ro wych Paƒ stwo wa Stra˝ Po ̋ ar na w la tach 2017-2020 otrzy ma łàcz nie po nad
1,7 mld zł, z cze go a˝ 957 mln zł prze zna czo nych zo sta nie na roz bu do w´ i re mont in fra struk tu ry oraz za kup
no wo cze sne go wy po sa ̋e nia. Wa˝ nym ele men tem Pro gra mu jest tak ̋e wzrost wy na gro dzeƒ – w 2019 roku
funk cjo na riu sze b´ dà za ra biali Êred nio o po nad 800 zł wi´ cej ni˝ w 2015 roku, a wy na gro dze nia pra cow ni ków
cy wil nych wzro snà Êred nio o 750 zł. 

Z oka zji ob cho dów Mi´ dzy na ro do we go Dnia Stra ̋a ka ˝y cz´ wszyst kim Paƒ stwu sa mych sku tecz nych ak cji.
Ser decz nie dzi´ ku j´ za do tych cza so we dzia ła nia po dej mo wa ne na rzecz bez pie czeƒ stwa oby wa te li. Mam 
na dzie j´, ˝e sà one êró dłem sa tys fak cji i za do wo le nia. ˚y cz´ suk ce sów i speł nie nia ma rzeƒ za rów no w ˝y ciu
pry wat nym, jak i za wo do wym.

Minister
Spraw Wewn´trznych
i Administracji

Joachim Brudziƒski
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Tegoroczne Centralne Odchody Dnia Stra˝aka miały wyjàtkowy, 

biało-czerwony charakter. Nie mogło byç inaczej w stulecie

odzyskania przez Polsk´ niepodległoÊci. Przy tej okazji mogliÊmy

spojrzeç na stra˝aków nie tylko jak na cichych bohaterów dnia

codziennego, ale tak˝e jak na tych, którzy w godzinie próby, w momencie

dziejowej koniecznoÊci i wyzwaƒ stan´li na wysokoÊci zadania. Był podniosły

nastrój, radoÊç i wzruszenie zarówno funkcjonariuszy doÊwiadczonych

w słu˝bie – generałów, brygadierów, ale przede wszystkim nowo

promowanych oficerów, którzy doskonale wiedzà, ˝e bycie oficerem 

to zaszczyt, ale i odpowiedzialnoÊç. Trzymamy kciuki!

Nawet najlepszemu przygotowaniu teoretycznemu potrzebna jest

praktyka. Im wi´cej çwiczeƒ, tym lepiej. W tym numerze PP Aleksander

Kucharczyk bardzo szczegółowo i metodycznie wskazuje, jak post´powaç

w przypadku po˝arów koÊciołów i innych Êwiàtyƒ, które nierzadko nale˝à

do bardzo trudnych. ÂwiadomoÊç, ˝e płonie unikatowe dziedzictwo

kulturowe, nakłada dodatkowe ograniczenia: ugasiç po˝ar, ale w taki

sposób, by zminimalizowaç straty, wynikajàce m.in. z u˝ycia Êrodków

gaÊniczych. Wa˝ny tekst zarówno dla funkcjonariuszy, jak i ochotników. 

Nie do przecenienia jest wiedza przysłowiowego Kowalskiego i jego

zdrowy rozsàdek w stosowaniu przepisów przeciwpo˝arowych. 

Paweł Rochala punkt po punkcie wskazuje, jakie zachowania właÊcicieli

budownictwa jednorodzinnego potrafià najpierw wywołaç po˝ar, a potem

skutecznie utrudniç, a nawet zniweczyç akcj´ ratowniczo-gaÊniczà stra˝y

po˝arnej. Prawidłowe u˝ytkowanie instalacji ró˝nego typu, konserwacja,

gara˝owanie pojazdów, ˝elazka, drogi po˝arowe, wentylacyjne

i ewakuacyjne. Sam konkret i proza ˝ycia. Logiczny i zrozumiały wywód. 

A˝ dziw, ˝e takie to wszystko proste, a rokrocznie najwi´cej Êmiertelnych

ofiar po˝arów notuje si´ w mieszkaniach…

Tomasz Sawicki, biegły sàdowy z zakresu po˝arnictwa, tym razem opisuje

po˝ary autobusów. Jest to tekst z gatunków tych, które działajà

na wyobraêni´. Osobista refleksja – statystycznie najcz´stszà przyczynà

po˝aru autobusów jest po˝ar silnika, czas na ewakuacj´ ekstremalnie krótki,

wi´c mo˝e jednak zajàç miejsce z przodu pojazdu? Okazuje si´, ˝e nie ma

jednej odpowiedzi, bo zdarzenia potrafià byç bardzo ró˝ne. Jedno jest

pewne: ciàgłe badania i nowe normy techniczne majà sens!

Zapraszamy do lektury!

NA POCZĄTEK
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Dzieƒ Stra ̋a ka w ro ku in au gu ru jà cym Na ro do we Ob cho dy Set nej Rocz ni cy Od zy ska nia Nie pod le gło Êci Rze -
czy po spo li tej Pol skiej da je nam szcze gól ne po wo dy do re flek sji nad po j´ ciem słu˝ by. To sło wo cz´ sto uza sad -
nia na sze in dy wi du al ne wy bo ry, ale przede wszyst kim ozna cza od po wie dzial noÊç za przed si´ wzi´ cia
po dej mo wa ne zbio ro wo. Nie zmien nym ce lem słu˝ by jest do bro i bez pie czeƒ stwo wspól no ty. Rów nie˝ tej, któ -
rà łà czà: j´ zyk, wia ra, zbio ro wa pa mi´ç mi nio nych dzie jów, przy wià za nie do zie mi oj ców, a na wet jed na ko we
emo cje na dêwi´k Ma zur ka Dà brow skie go. To w tej nad rz´d nej wspól no cie, po przez oso bi stà po trze b´ wy peł -
nia nia słu˝ by na rzecz in nych, a tak ̋e po przez przy na le˝ noÊç do słu˝ by ja ko umun du ro wa nej for ma cji, wa˝ ny
udział ma spo łecz noÊç po ̋ar ni cza. 

Z oka zji na sze go Êwi´ ta wszyst kim stra ̋a kom peł nià cym słu˝ b´ oraz tym w sta nie spo czyn ku, jak rów nie˝
stra ̋a kom i pra cow ni kom cy wil nym jed no stek ochro ny prze ciw po ̋a ro wej, a tak ̋e człon kom ochot ni czych stra -
˝y po ̋ar nych skła dam wy ra zy naj wy˝ sze go uzna nia. Dzi´ ku j´ za Wasz wkład, pod pa tro na tem Êwi´ te go Flo -
ria na oraz sztan da ra mi z je go wi ze run kiem, we współ cze sne ob li cze pol skie go sys te mu ochro ny
prze ciw po ̋a ro wej, ra tow nic twa i ochro ny lud no Êci. 

Spo Êród wszyst kich na szych part ne rów i sprzy mie rzeƒ ców w działaniach na rzecz bez pie czeƒ stwa Po la ków
pra gn´ wy ró˝ niç stra ̋a ków peł nià cych swà mi sj´ spo łecz nie. Ochot ni czym stra ̋om po ̋ar nym za wdzi´ cza my
nie tyl ko kom pe tent ne i rze tel ne wspar cie Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ar nej, ale tak ̋e nie prze mi ja jà cy wzór po staw
pa trio tycz nych i oby wa tel skich, któ rych sym bo lem stał si´ li sto pad 1918 ro ku. 

Dzie dzic two na szych po przed ni ków, któ rzy dla Pol ski wie lo krot nie i bez wa ha nia za mie nia li bo sa ki na ka ra -
bi ny, trwa le wzbo ga ci ło etos stra ̋ac kiej słu˝ by o no we war to Êci. Współ cze Ênie ich god nym po twier dze niem
jest na sze nie ustan ne za an ga ̋o wa nie, do sko na le nie na sze go pro fe sjo na li zmu oraz pod no sze nie kom pe ten -
cji, od któ rych cz´ sto za le ̋ y ludz kie ˝y cie. Tym go r´ cej ˝y cz´ wszyst kim pol skim stra ̋a kom, by Paƒ stwa ak tyw -
noÊç, ja ko pro fe sja i dzia łal noÊç spo łecz na, za wsze by ła dla Was êró dłem sa tys fak cji i po wszech ne go sza cun ku.
Niech w tej dro dze wspie ra Was Êwi´ ty Flo rian, a czy nom to wa rzy szy stra ̋ac kie szcz´ Êcie i wszel ka po myÊl -
noÊç.

gen. bry ga dier Le szek Su ski

Komendant Główny
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Szanowni Stra˝acy 
oraz Pracownicy ochrony przeciwpo˝arowej,
Weterani i Seniorzy zawodowej i społecznej słu˝by po˝arniczej



DZIEŃ STRAŻAKA

Dzieƒ S
w stu le cie Nie 

Podczas Centralnych Obchodów
Dnia Strażaka nominacje

generalskie otrzymało trzech
komendantów wojewódzkich

Państwowej Straży Pożarnej,
a 319 strażaków zostało

promowanych na pierwszy
stopień oficerski.



en tral ne Ob cho dy Dnia Stra ża ka pod ho no ro wym pa tro -
na tem pre zy den ta RP mia ły w tym ro ku wy jąt ko wy cha rak -
ter – od by ły się bo wiem w ro ku 100-le cia od zy ska nia przez

Pol skę nie pod le gło ści. 
Uro czy sto ści roz po czę ły się 5 ma ja mszą świę tą w in ten cji stra ża -

ków w ko ście le se mi na ryj nym w War sza wie. Ich dal sza część prze -
bie ga ła na pla cu Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go. 

– Dzień Stra ża ka w ro ku in au gu ru ją cym Na ro do we Ob cho dy Set nej
Rocz ni cy Od zy ska nia Nie pod le gło ści Rze czy po spo li tej Pol skiej da je nam
szcze gól ne po wo dy do re flek sji nad po ję ciem służ by. Ide owa spu ści zna
na szych po przed ni ków, któ rzy dla Pol ski wie lo krot nie i bez wa ha nia za -
mie nia li bo sa ki na ka ra bi ny, trwa łe wzbo ga ci ła etos służ by o no we war -
to ści. Współ cze śnie ich god nym po twier dze niem jest na sze nie ustan ne
za an ga żo wa nie, do sko na le nie na sze go pro fe sjo na li zmu oraz pod no -
sze nie kom pe ten cji, od któ rych czę sto za le ży ludz kie ży cie – mó wił, 
wi ta jąc go ści, ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej 
gen. bry ga dier Le szek Su ski. Po dzię ko wał stra ża kom za wo do wym

/ 2018 MAJ

tra ̋ a ka 
pod le głej
C



i dru hom za co dzien ny wy si łek, któ ry kształ tu je współ cze sne
ob li cze pol skie go sys te mu ochro ny prze ciw po ża ro wej, ra tow -
nic twa i ochro ny lud no ści. Pod kre ślił przy tym: – Ja ko służ ba
ma my po win no ści, któ re do ty czą wszyst kich Po la ków i któ re nie
usta ją ni gdy. Na le ży do nich pie czo ło wi ta pa mięć o fak tach hi -
sto rycz nych, o lu dziach i do ko na niach. Ale przede wszyst kim jest
to cią gła, gor li wa tro ska i roz waż ne my śle nie o Nie pod le -
głej – o jej dal szym po myśl nym roz wo ju oraz bez pie czeń stwie jej
oby wa te li.

Pre zy dent RP An drzej Du da, pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki,
mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Jo achim Bru -
dziń ski, a tak że wi ce mi ni ster Ja ro sław Zie liń ski po dzię ko wa li
stra ża kom za ich trud nie sie nia po mo cy ofia rom po ża rów i ka -
ta strof. W prze mó wie niach oko licz no ścio wych pod kre śla li
rów nież ro lę stra ża ków w od zy ska niu nie pod le gło ści.

– Stra ża cy, jak ma ło kto w Pol sce, za słu gu ją na stawianie ich
na pie de stale. Pol ska za wdzię cza im wol ność i bez pie czeń -
stwo – mó wił pre zy dent An drzej Du da. Przy po mi na jąc o te -
go rocz nym 100-le ciu od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści,
pod kre ślił też, że służ ba stra ża ków wpi sa na jest w zma ga nia
o pol ską wol ność, a tak że w bu do wa nie spo łe czeń stwa oby -
wa tel skie go. – Kie dy przy szło do wal ki o od zy ska nie nie pod le -
gło ści, to wła śnie oni – dru ho wie, stra ża cy – za si li li le gio ny, ca ły
czas by li w or ga ni za cjach pod ziem nych, umie li słu żyć, by li bo ha -
ter scy, spraw ni, wy spor to wa ni. Mie li wszyst kie te ce chy, któ re
spo wo do wa ły, że mo gli w za sa dzie na tych miast stać się świet -
ny mi żoł nie rza mi – mó wił pre zy dent.

Pre zes Ra dy Mi ni strów Ma te usz Mo ra wiec ki pod kre ślił zaś,
że straż po żar na sta no wi wzór dla ca łe go spo łe czeń stwa: 
– Ta uni wer sal ność służ by jest pięk ną, cha rak te ry stycz ną ce chą
wszyst kich stra ża ków, funk cjo na riu szy, dru hów i dru hen. Wy ra -
ził uzna nie dla stra ża ków, któ rzy nio są po moc, a 100 lat te mu
wal czy li o nie pod le głość – i w po wsta niu wiel ko pol skim,
i w po wsta niach ślą skich, a wcze śniej w Pol skiej Or ga ni za cji
Woj sko wej.

No mi na cje ge ne ral skie z rąk pre zy den ta An drze ja Du dy
otrzy ma li: świę to krzy ski ko men dant wo je wódz ki Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej st. bryg. Adam Czaj ka, po mor ski ko men dant
wo je wódz ki Pań stwo wej Stra ży Po żar nej st. bryg. To masz 
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Ko mo szyń ski oraz pod la ski ko men dant wo je wódz ki Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej st. bryg. Ja ro sław Wendt.

Pre zy dent wrę czył tak że dzie się ciu stra ża kom od zna cze nia
pań stwo we – po dwa zło te i srebr ne Krzy że Za słu gi oraz sześć
brą zo wych Krzy ży Za słu gi. 

Wśród 319 funk cjo na riu szy otrzy mu ją cych pro mo cję
na pierw szy sto pień ofi cer ski by ło 97 ab sol wen tów SGSP stu -
diów sta cjo nar nych I stop nia dla stra ża ków w służ bie kan dy -
dac kiej, 121 ab sol wen tów stu diów nie sta cjo nar nych I stop nia
dla stra ża ków w służ bie sta łej oraz 101 osób ma ją cych upraw -
nie nia do pierw sze go stop nia ofi cer skie go w PSP. Ja ko pierw -
szy ofi cer skie szli fy otrzy mał pry mus ro ku mgr inż. Piotr Pią tek.
Mia no wa nia w imie niu mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi -
ni stra cji do ko na li ko men dant głów ny PSP gen. bry ga dier 
Le szek Su ski wraz ze swo im za stęp cą nad bryg. Mar kiem Ja siń -
skim. 

– Chcę po dzię ko wać wam, no wo mia no wa nym ofi ce rom,
za to, że wy bra li ście tę nie zwy kle trud ną dro gę, dro gę służ by – za -
zna czył szef MSWiA Jo achim Bru dziń ski. – Tak jak jest jed na Pol -
ska, jed na uko cha na oj czy zna, tak jest jed na służ ba. Nie dzie li my
po tu, krwi, cię ża ru stra ża ka PSP i OSP – do dał mi ni ster, od no -
sząc się do ro li, ja ką w za pew nie niu bez pie czeń stwa miesz -
kań com od gry wa ją ochot ni cze stra że po żar ne. 

Wi ce mi ni ster Ja ro sław Zie liń ski pod kre ślił: – Do brą de fi ni -
cją po sta wy stra żac kiej jest to, że stra ża ka po za mun du rem moż -
na po znać po tym, że śpie szy tam, skąd wszy scy in ni w po czu ciu
za gro że nia ucie ka ją. Sze fo wie re sor tu za pew ni li stra ża ków, że
do ło żą wszel kich sta rań, aby sys te ma tycz nie po pra wiać wa -
run ki by to we służ by.

Uro czy stość za koń czy ło skła da nie wień ców przy Gro bie
Nie zna ne go Żoł nie rza oraz de fi la da pod od dzia łów i po jaz dów
po żar ni czych. Wzię ły niej udział m.in. kom pa nie re pre zen ta -
cyj ne, stra ża cy w hi sto rycz nym umun du ro wa niu, przed sta -
wi cie le spe cja li stycz nych grup ra tow ni czych, po jaz dy hi sto -
rycz ne i współ cze sne. Uczest ni cy uro czy sto ści mo gli wy słu -
chać kon cer tu zna nej Or kie stry OSP Nada rzyn. W po bli skim
Ogro dzie Sa skim od był się zaś stra żac ki pik nik edu ka cyj ny,
z kon ku ren cja mi spraw no ścio wy mi dla dzie ci i mło dzie ży.

A.Ł.



– Każ dy funk cjo na riusz mu si mieć pew -
ność, że gdy by pod czas służ by sta ło mu się
coś tra gicz ne go, je go dzie ci, je go ro dzi na nie
zo sta ną bez po mo cy i wspar cia. Pra ca funk -
cjo na riu szy wy ma ga wie lu po świę ceń, dla -
te go my chce my pa mię tać o nich. Na co
dzień po ma ga my dzie ciom m.in. żoł nie rzy
czy funk cjo na riu szy pu blicz nych w ich edu -

ka cji i roz wo ju za in te re so wań – pod kre śli ła
Mag da le na Paw lak, pre zes Za rzą du Fun -
da cji Do ra staj z Na mi. 

W roz mo wie uczest ni czy li m.in. płk Le -
szek Stę pień – dy rek tor Cen trum We te ra -
na Dzia łań po za Gra ni ca mi Pań stwa,
Mag da le na Paw lak – pre zes Za rzą du Fun -
da cji Do ra staj z Na mi, przed sta wi cie le Mi -
ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
i Ad mi ni stra cji, Mi ni ster stwa Obro ny Na ro -
do wej oraz służb mun du ro wych. Pań -
stwo wą Straż Po żar ną re pre zen to wał
za stęp ca ko men dan ta głów ne go PSP nad -
bryg. Ma rek Ja siń ski. Mo ty wem prze wod -
nim de ba ty by ła pra ca funk cjo na riu szy
pod czas mi sji po za gra ni ca mi pań stwa
oraz ich co dzien na służ ba w kra ju, pod -
czas któ rej są na ra że ni na utra tę zdro wia
i ży cia. A to z ko lei wią że się z ne ga tyw ny -
mi kon se kwen cja mi dla ich ro dzin. Uczest -

ni cy de ba ty wy mie ni li się do świad cze nia -
mi, omó wi li ist nie ją ce me cha ni zmy po mo -
cy funk cjo na riu szom i ich ro dzi nom,
a tak że dys ku to wa li, jak zmniej szyć za gro -
że nia pod czas służ by.

Po de ba cie od by ło się uro czy ste otwar -
cie wy sta wy „Dla Cie bie zgi nął żoł nierz,
stra żak, po li cjant, dla mnie ta ta”, przed sta -

wia ją cej hi sto rie żoł nie rzy, stra ża ków, po li -
cjan tów i ra tow ni ków gór skich, któ rzy
po świę ci li swo je ży cie, ra tu jąc in nych. 

Fun da cja Do ra staj z Na mi od lat nie sie
po moc dzie ciom po le głych lub po szko do -
wa nych na służ bie funk cjo na riu szy, wspie -
ra ich edu ka cję i uła twia wej ście w do ro słe
ży cie, a tak że bu du je sza cu nek dla służb
pu blicz nych. Stwo rzy ła pro gram „Służ ba
i po moc”, skie ro wa ny do funk cjo na riu szy
służb pu blicz nych. Je go ce lem jest pro fi -
lak ty ka zdro wot na w co dzien nym ży ciu
za wo do wym i ro dzin nym oraz two rze nie
spo łecz no ści lu dzi służb, któ rzy wspie ra ją
się w pra cy za wo do wej i trud nych sy tu -
acjach ży cio wych. Wię cej o wa run kach
wstą pie nia do pro gra mu na stro nie do ra -
staj zna mi.org (za kład ka Bo ha te ro wie).

A.Ł.

Tar gi SAWO
Po znań skie Mię dzy na ro do we Tar gi
Ochro ny Pra cy, Po żar nic twa i Ra tow -
nic twa SAWO już za na mi. 
W tym ro ku by ły naj więk sze z do -
tych cza so wych. Za pre zen to wa ło
się 250 wy staw ców, któ rzy przed sta -
wi li 88 no wo ści. 

Wśród wy staw ców by ła tak że Ko men -
da Wo je wódz ka Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej w Po zna niu. Przy go to wa ła dla
zwie dza ją cych kil ka atrak cji. Na sto isku ze -
wnętrz nym za pre zen to wa ła naj no wo cze -
śniej szy sprzęt ra tow ni czy, w tym
naj now szej ge ne ra cji sa mo chód do wo -
dze nia i łącz no ści, umoż li wia ją cy stwo rze -
nie w peł ni funk cjo nal ne go szta bu ak cji
w każ dym miej scu w Pol sce. 

Na wspól nym sto isku KW PSP w Po zna -
niu, Cen trum Na uko wo -Ba daw cze go
Ochro ny Prze ciw po ża ro wej – PIB w Jó ze -
fo wie oraz Sto wa rzy sze nia In ży nie rów
i Tech ni ków Po żar nic twa Od dział Wiel ko -
pol ska moż na by ło uzy skać fa cho we po ra -
dy do ty czą ce róż nych za gad nień ochro ny
prze ciw po ża ro wej i ra tow nic twa. Uwa gę
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Po ma ga jà nam, po ma gaj my im
Jak za dbać o tych, któ rzy za pew nia ją nam bez pie czeń stwo i jak mo że my mi ni -
ma li zo wać za gro że nia dla żoł nie rzy i funk cjo na riu szy to głów ne za gad nie nia
de ba ty „Bez piecz na służ ba – bez piecz ni żoł nie rze i funk cjo na riu sze”, zor ga ni zo -
wa nej 26 kwiet nia przez Fun da cję Do ra staj z Na mi.

fo
t. 

A
n n

a
Ła

ƒ d
uc

h

Na sza 
Bia ło -Czer wo na
W Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej, 2 maja, we wszystkich
jednostkach organizacyjnych PSP
odbyły się uroczyste apele,
w trakcie których miało miejsce
uroczyste podniesienie 
flagi państwowej. Odczytany 
też został list komendanta
głównego PSP gen. brygadiera
Leszka Suskiego. 

O9.00 na pla cu przed Ko men dą Głów -
ną Pań stwo wej Stra ży Po żar nej od był

się apel z oka zji te go pa trio tycz ne go świę -
ta. Uczest ni czy li w nim ko men dant głów -
ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej gen.
bry ga dier Le szek Su ski oraz za stęp cy: nad -
bryg. Ma rek Ja siń ski, st. bryg. Ta de usz Jo -
pek, st. bryg. Krzysz tof Hej duk, a tak że
po czet sztan da ro wy, po czet fla go wy oraz
funk cjo na riu sze i pra cow ni cy cy wil ni KG
PSP. 



zwie dza ją cych przy cią ga ły sy mu la to ry za -
gro żeń po ża ro wych w bu dyn ku jed no ro -
dzin nym i bu dyn ku uży tecz no ści
pu blicz nej. Ten ostat ni, no ta be ne no wość,
to ma kie ta trzy pię tro we go bu dyn ku wy -
ko na na w ska li 1: 24, po zwa la ją ca na de -
mon stro wa nie za gro żeń po ża ro wych
i eko lo gicz nych w prze strze ni pu blicz nej
(w szko le, biu rze, ga le rii han dlo wej itp.). 

Pierw sze go dnia tar gów za pre zen to -
wa no tak że no we przed się wzię cie stra ża -
ków, fun da cji Enea i Sto wa rzy sze nia
My 50+. To ak cja edu ka cyj na skie ro wa -
na do ro dzin wie lo po ko le nio wych. 
Jej ce lem jest wspar cie ochro ny prze ciw -

po ża ro wej w go spo dar stwach do mo -
wych. Pod czas pre zen ta cji ak cji wiel ko pol -
ski ko men dant wo je wódz ki PSP bryg.
An drzej Bart ko wiak wy ja śnił: – To jest nasz
wspól ny głos w spra wie bez pie czeń stwa.
Pro jekt jest wy ra zem na szej tro ski i wspól -
nych dzia łań tych in sty tu cji i or ga ni za cji
spo łecz nych, któ re zna ją po trze by se nio rów
i do strze ga ją ich po ten cjał i za an ga żo wa -
nie. Naj waż niej sza dla nas jest edu ka cja
i pro fi lak ty ka po ża ro wa, któ ra ma na ce lu
wzrost świa do mo ści o skut kach za gro żeń,
kształ to wa nie pra wi dło wych na wy ków
i umie jęt no ści re ago wa nia w sy tu acjach 
za gra ża ją cych ży ciu i zdro wiu.

Dru gie go dnia tar gów od by ło się se mi -
na rium ra tow ni cze na te mat za gro żeń
che micz nych, eko lo gicz nych, bio lo gicz -
nych i ra dia cyj nych (CBRNe). Za koń czył je
po kaz ra tow nic twa che micz no -eko lo gicz -
ne go. Je go głów ną atrak cją by ła pre zen ta -
cja moż li wo ści cięż kie go ro bo ta
prze zna czo ne go do dzia łań przy za gro że -
niach CBRNe. To jed no z trzech urzą dzeń,
któ re nie daw no tra fi ły do jed no stek ra -
tow ni czo -ga śni czych. Wię cej o ro bo tach
IBIS w jed nym z ko lej nych wy dań PP.

A.Ł.
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W li ście od czy ta nym pod czas ape lu ko -
men dant głów ny PSP od niósł się tak że
do 100-le cia od zy ska nia przez Pol skę nie -
pod le gło ści. „Rok 2018 to rok wy jąt ko wy,
w któ rym ob cho dzi my set ną rocz ni cę od -
zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści. W li -

sto pa dzie 1918 r. wy bu chło naj więk sze
w dzie jach Pol ski po wsta nie zbroj ne,
uwień czo ne cał ko wi tym po wo dze niem:
roz bro je niem nie miec kich i au striac kich sił
oku pa cyj nych oraz od zy ska niem nie pod -
le gło ści na znacz nych ob sza rach bę dą -

cych do tej po ry pod za bo ra mi. 
W dzia ła niach tych nie po śled nią ro lę

ode gra li wła śnie pol scy stra ża cy, na der
czę sto bę dą cy je dy ną lo kal ną, a jed no cze -
śnie ist nie ją cą na ca łym ob sza rze kra ju,
zor ga ni zo wa ną służ bą po rząd ko wą, któ rej
ufa ła miej sco wa lud ność. Tak jest do dziś
i niech tak po zo sta nie!”. 

Dzień Fla gi to świę to pań stwo we usta -
no wio ne w 2004 r. usta wą Sej mu RP. Ma
ono pro pa go wać wie dzę o pol skiej toż sa -
mo ści oraz sym bo lach na ro do wych, któ re
na prze strze ni wie ków ule ga ły zmia nom.
Ofi cjal ny wy gląd pol skiej fla gi zo stał usta -
lo ny pod czas Sej mu Kró le stwa Pol skie go
w 1831 r., a w pra wie pań stwo wym za -
twier dzo no go w 1919 r. Pol ska fla ga skła -
da się z dwóch pa sów: bia łe go
i czer wo ne go, opcjo nal nie z go dłem
umiesz czo nym po środ ku. Gór ny pas (bia -
ły) re pre zen tu je Or ła Bia łe go, dol ny (czer -
wo ny) to tło her bu. Biel ozna cza tu
czy stość, lo jal ność, szla chet ność. Czer -
wień sym bo li zu je ta kie war to ści, jak dziel -
ność, po świę ce nie i wa lecz ność. 

R.
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Na te re nie Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej PSP nr 5 w War sza wie przy

ul. Mar cin kow skie go 2 spo tka li się uczest -
ni cy XIV Piel grzym ki Stra ża ków zor ga ni zo -
wa nej z oka zji Dnia Stra ża ka, któ ra
wy ru szy ła uli ca mi war szaw skiej Pra gi. Tra -
sa prze mar szu wio dła uli ca mi Ja giel loń ską
i Kło po tow skie go, a na stęp nie Sie ra kow -
skie go do ba zy li ki ka te dral nej die ce zji
war szaw sko -pra skiej, w któ rej znaj du ją się
re li kwie św. Flo ria na. Tra dy cja war szaw -
skich piel grzy mek się ga 2004 r., kie dy to
z Kra ko wa do ba zy li ki ka te dral nej św. Mi -
cha ła Ar cha nio ła i św. Flo ria na Mę czen ni -
ka uro czy ście prze nie sio no re li kwie
pa tro na stra ża ków. Po mszy świę tej od -
pra wio nej na za koń cze nie piel grzym ki na -
stą pi ło uro czy ste zło że nie wią za nek
i wień ców przy ta bli cy upa mięt nia ją cej

stra ża ków po le głych w wal kach o nie pod -
le głość oj czy zny oraz tych, któ rzy zgi nę li
w ak cjach ra tow ni czo -ga śni czych. Opra wę
mu zycz ną pro ce sji oraz mszy świę tej za -
pew ni ła or kie stra Ochot ni czej Stra ży Po -

żar nej Ka ski. W piel grzym ce uczest ni czy ły
m.in. pocz ty sztan da ro we PSP oraz OSP
woj. ma zo wiec kie go oraz kom pa nia ho no -
ro wa Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej.

Ka rol Kierz kow ski / KW PSP 
w War sza wie

W dro dze do Êw. Flo ria na

Se kre tarz sta nu w MSWiA Ja ro sław Zie -
liń ski spo tkał się 6 kwiet nia z przed -

sta wi cie la mi or ga ni za cji har cer skich.
W spo tka niu tym wziął udział ko men dant
głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej gen.
bry ga dier Le szek Su ski. Pod czas na ra dy
oma wia no te mat or ga ni za cji obo zów har -
cer skich pod czas naj bliż szych wa ka cji.–
Bez pie czeń stwo uczest ni ków obo zów har -
cer skich po win no być naj waż niej sze dla
ich or ga ni za to rów. Ła twiej jest je za pew -
nić przy do brej współ pra cy i kon tak cie ze

służ ba mi – po wie dział Ja ro sław Zie liń ski.
Za ape lo wał o szcze gól ną uwa gę pod czas
wy bie ra nia lo ka li za cji, w któ rych ma ją zo -
stać zor ga ni zo wa ne obo zy. Uczest ni cy
spo tka nia usta li li, że pod sta wo wy ka nał
ko mu ni ka cji słu żą cy do prze ka zy wa nia
ostrze żeń bę dzie opie rał się na te le fo nii
ko mór ko wej. Ze wzglę du na zróż ni co wa -
ny za sięg tych urzą dzeń ko men dant głów -
ny PSP za re ko men do wał, by
or ga ni za to rzy obo zów (ko men dan ci obo -
zów) dys po no wa li te le fo na mi ob słu gi wa -
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ny mi przez przy naj mniej trzech róż nych
ope ra to rów. Nu me ry kon tak to we bę dą
mia ły naj bliż sze jed nost ki PSP, by móc
w sy tu acjach na głe go za gro że nia na bie -
żą co prze ka zy wać ostrze że nia o ano ma -
liach po go do wych, a tak że utrzy my wać
kon takt pod czas pro wa dze nia dzia łań ra -
tow ni czych. Do łącz no ści ze sta no wi ska mi
kie ro wa nia PSP wy ko rzy sty wa na bę dzie
rów nież łącz ność ra dio wa. 

Or ga ni za to rzy obo zów za pew ni li, że
bę dą rów nież na wią zy wa li ści słą współ -
pra cę ze służ ba mi od po wie dzial ny mi
za bez pie czeń stwo. Ku ra to ria oświa ty
przed wy da niem zgo dy na or ga ni za cję
wy po czyn ku otrzy mu ją opi nie do ty czą ce
bez pie czeń stwa m.in. Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej i Po li cji. Nie za leż nie od te go,
zgod nie z su ge stią śro do wisk har cer skich,
funk cjo na riu sze służb po ja wią się na obo -
zach za raz po roz po czę ciu tur nu sów. Po -
zwo li to na prze ka za nie or ga ni za to rom
oraz uczest ni kom ewen tu al nych su ge stii
do ty czą cych bez pie czeń stwa. Służ by ra -
tow ni cze bę dą mia ły moż li wość do kład -
ne go roz po zna nia lo ka li za cji obo zu
i moż li wo ści do jaz du do nie go. Wi ce mi ni -
ster Ja ro sław Zie liń ski pod czas spo tka nia
zwró cił uwa gę na ko niecz ność re ago wa -
nia na ko mu ni ka ty pu bli ko wa ne i prze ka -
zy wa ne przez Re gio nal ny Sys tem
Ostrze ga nia. 

red. 



– Dzię ki wiel kie mu od da niu służ bie stra -
ża cy mo gą cie szyć się tak du żym za ufa niem
spo łecz nym. Lu dzie ma ją świa do mość, że
na opol skich stra ża kach moż na po le gać
w każ dej sy tu acji – mó wił do ze bra nych
na opol skim ryn ku st. bryg. Krzysz tof 
Kę dryk, opol ski ko men dant wo je wódz ki
PSP. Po dzię ko wał stra ża kom PSP i dru hom
za za an ga żo wa nie i sta łą go to wość
do dzia łań. 

Te go dnia nie mo gło za brak nąć od zna -
czeń i awan sów. Szcze gól ny po wód
do świę to wa nia mia ły 23 oso by od zna czo -
ne me da la mi „Za Dłu go let nią Służ bę”,

34 od zna ka mi „Za słu żo ny dla Ochro ny
Prze ciw po ża ro wej” oraz 28 stra ża ków
awan su ją cych na wyż szy sto pień służ bo -
wy. Po nad to za wzo ro wą pra cę dwóch
stra ża ków zo sta ło wy róż nio nych na gro dą
fi nan so wą mi ni stra spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji, a 15 stra ża ków – na gro dą
opol skie go ko men dan ta wo je -
wódz kie go PSP. 

Jed nost ki wo je wódz twa otrzy ma ły zaś
pre zen ty. Mo wa o sa -
mo cho dach za ku pio -
nych z róż nych
pro jek tów unij nych:
Uspraw nie nie sys te -
mu ra tow nic twa
w trans por cie ko le jo -
wym – etap I, Zwięk -
sze nie sku tecz no ści
pro wa dze nia dłu go -
trwa łych ak cji ra tow -
ni czych oraz
Bez piecz ne Po gra ni -
cze. Te go dnia od by -
ło się ich uro czy ste

prze ka za nie. Cięż ki sa mo chód ra tow nic -
twa tech nicz ne go z żu ra wiem Sca nia P450
po wę dro wał do KP PSP w Brze gu, cięż ki
sa mo chód z pod no śni kiem hy drau licz nym

o wy so ko ści ra tow ni czej 42 m Sca nia
P410 – do KM PSP w Opo lu, cięż ki sa mo -
chód z dra bi ną ra tow ni czą o wy so ko ści ra -
tow ni czej 40 m Ive co ML 180 E32
otrzy ma ła KP PSP w Ny sie, lek ki sa mo chód
roz po znaw czo -ra tow ni czy Ford Ran ger
do sta ły KW PSP w Opo lu i KP PSP w Prud -
ni ku, mi kro bu sem do prze wo zu ra tow ni -
ków Ford Trans it Cu stom mo gą się cie szyć
Ko men dy Po wia to we PSP w Na my sło wie,
Krap ko wi cach i Strzel cach Opol skich. 

Swo isty pre zent stra ża cy PSP i OSP
otrzy ma li tak że od  „No wej Try bu ny Opol -
skiej”. Pod czas uro czy sto ści mia ło bo wiem
miej sce wrę cze nie na gród zwy cięz com 
or ga ni zo wa ne go przez ga ze tę ple bi scy tu
Stra żak Ro ku Opolsz czy zny 2018. Zo stał on
prze pro wa dzo ny w czte rech ka te go -
riach – czy tel ni cy gło so wa li na stra ża ka za -
wo do we go, stra ża ka ochot ni ka,
na jed nost kę OSP oraz mło dzie żo wą dru ży -
nę po żar ni czą. – To po dzię ko wa nie i hołd
skła da ny przez nas i na szych czy tel ni ków gru -
pie za wo do wej, któ ra z na ra że niem ży cia ra -
tu je ży cie i do by tek ca łe go spo łe czeń stwa –
pod kre śli ła Ju sty na Duch now ska, dy rek tor
mar ke tin gu „No wej Try bu ny Opol skiej”. 

Po wrę cze niu na gród lau re atom kon -
kur su głos za bra li za pro sze ni go ście. Pod -
kre śla li, jak waż ną służ bą jest straż
po żar na, ży cząc jed no cze śnie wszyst kim
wy róż nio nym, awan so wa nym i od zna czo -
nym stra ża kom dal szych suk ce sów i sa tys -
fak cji z wy ko ny wa nej pra cy.

A. Ł.

Już po raz dwu na sty naj lep si za wod ni cy wal czy li o Pu char Ko men -
dan ta Głów ne go PSP w Ogól no pol skim Tur nie ju Czte rech Wspi -

nal ni w Dra bi nie Ha ko wej. 
Tur niej ten, roz gry wa ny w tym ro ku w dniach 8-10 ma ja, ma nie -

ty po wą for mu łę i jest wy ma ga ją cym spraw dzia nem spraw no ści oraz
mo bil no ści stra ża ków, gdyż ry wa li zu ją oni na wspi nal niach w czte -
rech wo je wódz twach: pod kar pac kim (Ni sko), świę to krzy skim (Ostro -
wiec Świę to krzy ski), lu bel skim (Pu ła wy) i ma zo wiec kim (Ko zie ni ce).
W ca łym tur nie ju wy star to wa ło łącz nie po nad 100 za wod ni ków, re -
pre zen tu ją cych 13 wo je wództw oraz jed ną szko łę po żar ni czą.
30 wy ni ków po ni żej 15 se kund oraz wie le re zul ta tów na po zio mie re -
kor dów ży cio wych świad czy o nie zwy kle wy so kim po zio mie za wod -
ni ków bio rą cych udział w te go rocz nej edy cji im pre zy. 

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej tur nie ju zwy cię żył ubie gło rocz ny trium -
fa tor Bar tło miej Sie pie tow ski z KM PSP Kra ków. Dru gi był Mi ro sław
Cyr son KW PSP Gdańsk, a trze ci To biasz Kla ma z KW PSP Ka to wi ce.
Pod su mo wa nie oraz wrę cze nie na gród mia ło miej sce po za koń cze -

niu ostat nie go eta pu w Ko zie ni cach. Naj lep szych za wod ni ków na -
gra dza li: st. bryg. Mi ro sław Jasz tal – za stęp ca ma zo wiec kie go ko men -
dan ta wo je wódz kie go PSP, st. bryg. Piotr Ka li now ski – przed sta wi ciel
ko men dan ta głów ne go PSP, st. kpt. Ka mil Bień kow ski – ko men dant
po wia to wy PSP w Ko zie ni cach, An drzej Jung – sta ro sta ko zie nic ki
oraz Mał go rza ta Be bel ska – wi ce bur mistrz Ko zie nic.

Red.
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Opol skie Êwi´ to
Od zna cze nia, awan se, prze ka za nie sa mo cho dów, a tak że pod su mo wa nie 
ple bi scy tu Stra żak Ro ku Opolsz czy zny 2018 – to głów ne ak cen ty wo je wódz -
kich ob cho dów Dnia Stra ża ka w Opo lu.
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u dy nek znaj do wał się w po łu dnio wej
czę ści Po zna nia, na uli cy 28 czerw -
ca 1956 r., nie da le ko Szko ły Aspi ran -

tów PSP. Zo stał wy bu do wa ny w 1950 r., 
ja ko miesz kal ny wie lo ro dzin ny, skła dał się
z 19 miesz kań oraz lo ka lu użyt ko we go. Miał
pięć kon dy gna cji wraz z cał ko wi tym pod -
piw ni cze niem. Ścia ny ze wnętrz ne i we -
wnętrz ne no śne wy ko na ne by ły z ce gły
ce ra micz nej peł nej na za pra wie ce men to -
wo -wa pien nej, zaś stro py nad piw ni cą oraz
stro py kon dy gna cji nad ziem nych – z dwu te -
ow ni ków wy peł nio nych ce głą ce ra micz ną.
Klat kę scho do wą sta no wi ły scho dy żel be to -
we opar te na spo czni kach z ce gły dziu-
raw ki. Ścia ny no śne klat ki scho do wej
zbu do wa no z ce gły ce ra micz nej peł nej.
Funk cję da chu peł nił stro po dach pła ski nie -
wen ty lo wa ny sta lo wo -ce ra micz ny, kry ty pa -
pą ter mo zgrze wal ną. Bu dy nek wy po sa żo ny
był w in sta la cje: elek trycz ną, ga zo wą, wo do -
cią go wą i ka na li za cyj ną. W są siedz twie ka -
mie ni cy znaj do wa ły się obiek ty han dlo -
wo -usłu go we o kon struk cji bla sza nej oraz
mu ro wa nej, łącz nie oko ło piętnastu.

Zgło sze nie
Pierw sze zgło sze nie zda rze nia wpły nę ło

do Sta no wi ska Kie ro wa nia Ko men dan ta
Miej skie go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
(SKKM) w Po zna niu o 4 mar ca o 7.50. Łącz -
nie w związ ku z tym zda rze niem od no to wa -
no 109 po łą czeń na nu mer alar mo wy 998
oraz czte ry for mat ki z Cen trum Po wia da mia -
nia Ra tun ko we go (CPR). 

W pierw szej fa zie dzia łań dy żur ny SKKM
za dys po no wał 16 za stę pów, w tym: spe cja -
li stycz ną gru pę po szu ki waw czo -ra tow ni czą
(SGPR) SGPR Po znań wraz z OSP GRS (ochot -
ni czą straż po żar ną o spe cja li za cji po szu ki -
waw czo -ra tow ni czej), Spe cja li stycz ną Gru pę
Ra tow nic twa Che micz no -Eko lo gicz ne go
(SGRChem-Eko), dy żur ne go kie row nic twa
KM PSP oraz prze ka zał in for ma cję do wszyst -
kich wła ści wych służb. 
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

PA WEŁ KLE CHA

Wybuch gazu w poznańskiej kamienicy
doprowadził do katastrofy budowlanej, w której
śmierć poniosło pięć osób, a 21 zostało rannych.

Ka ta stro fa
w Po zna niu

B



Po otrzy ma niu in for ma cji o zda rze niu Sta -
no wi sko Kie ro wa nia Ko men dan ta Wo je -
wódz kie go (SKKW) w Po zna niu na tych miast
za dys po no wa ło gru pę ope ra cyj ną ko men -
dan ta wo je wódz kie go PSP w Po zna niu wraz
z sa mo cho dem do wo dze nia i łącz no ści.
Po po twier dze niu wiel ko ści i ska li zda rze nia
wy sła no za po trze bo wa nie na SiS spo za wo -
je wódz twa. Sta no wi sko Kie ro wa nia Ko men -
dan ta Głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
(SKKG) za dys po no wa ło SGPR War sza wa 9,
SGPR Łódź i kom pa nię wie lo za da nio wą z SA
PSP w Po zna niu. Jed no cze śnie roz po czę to
dys po no wa nie funk cjo na riu szy z dy żu rów
do mo wych oraz prze by wa ją cych na wol nym.
Istot na w pro ce sie dys po no wa nia by ła go dzi -
na po wsta nia zda rze nia – w cza sie zmia ny
służ by, dzię ki te mu za rów no w sta no wi skach
kie ro wa nia, jak i w JRG do stęp ni by li stra ża cy
z dwóch zmian służ bo wych. 

Na miej scu zda rze nia
Pierw szy za stęp z SA PSP po przy jeź dzie

o godz. 7.56 za stał za wa lo ną część ka mie ni -
cy. Spa dły kon dy gna cje od pod da sza aż
po pierw sze pię tro, par ter był za gru zo wa ny,
po dob nie jak te ren wo kół bu dyn ku. Miesz -
kań cy wy cho dzi li z bu dyn ku o wła snych si -
łach. Wo kół by ło peł no gru zu i py łu.
Uszko dze niu uległ tak że bu dy nek par te-
ro wy (ga stro no micz ny) w od le gło ści 6 m
od ka mie ni cy oraz za par ko wa ne w po bli żu
sa mo cho dy oso bo we. Z in for ma cji świad -
ków wy ni ka ło, że naj pierw do szło do wy bu -
chu w bu dyn ku, a na stęp nie za wa le nia
czę ści ka mie ni cy. 

Rów no cze śnie z pierw szym za stę pem
PSP na miej scu po ja wi ły się pierw sze ze spo -
ły ra tow nic twa me dycz ne go. Ko or dy na cję
me dycz nych dzia łań ra tow ni czych prze jął
kie ru ją cy ak cją pro wa dze nia me dycz nych
czyn no ści ra tun ko wych (KAM). Jed no cze -
śnie dys po zy tor PRM po in for mo wał, że
w dro dze jest śmi gło wiec LPR.

Dzia ła nia pierw sze go KDR szcze bla in ter -
wen cyj ne go po le ga ły na roz po zna niu sy tu -
acji i wy stę pu ją cych za gro żeń oraz ewa-
ku acji ludzi z bu dyn ku. W pierw szej fa zie
dzia łań stra ża cy ewa ku owa li 15 osób. 

O godz. 8.02 na miej sce przy był dy żur ny
kie row nic twa KM PSP w Po zna niu i ob jął kie -
ro wa nie na szcze blu tak tycz nym. Po przy by -
ciu SGPR Po znań te ren dzia ła nia po dzie lił
na dwa od cin ki bo jo we, wy dzie la jąc te ren
dzia łań SGPR ja ko od dziel ny od ci nek bo jo -
wy. Po dział na od cin ki bo jo we wią zał się
z uru cho mie niem do dat ko we go ka na łu ra -

tow ni czo -ga śni cze go i uru cho mie niem ka -
na łu do wo dze nia i współ dzia ła nia (KDW).
Za miar tak tycz ny po le gał na ewa ku acji ludzi
z bu dyn ku, udzie le niu kwa li fi ko wa nej pierw -
szej po mo cy po szko do wa nym, lo ka li za cji
osób uwię zio nych, wy ko na niu do stę pu
do osób po szko do wa nych, sta bi li za cji kon -
struk cji stwa rza ją cych za gro że nie oraz za -
pew nie niu bez pie czeń stwa pro wa dzo nych
dzia łań (rów nież po przez spraw dze nie wy -
stę po wa nia stref wy bu cho wych). KDR po le -
cił odłą czyć gaz, prąd oraz wo dę. Po nad to
wy zna czo no na te re nie SA PSP lą do wi sko
dla śmi głow ców LPR (dys po zy tor PRM prze -
ka zał in for ma cję o za dys po no wa niu czte -
rech śmi głow ców), któ re osta tecz nie nie
zo sta ło wy ko rzy sta ne, po nie waż je den śmi -
gło wiec LPR wy lą do wał na pę tli au to bu so -
wej, a po zo sta łe zo sta ły za wró co ne przez
dys po zy to ra me dycz ne go ze wzglę du na
wy star cza ją cą licz bę ze spo łów PRM. 

O godz. 8.12 stra ża cy zlo ka li zo wa li w gru -
zo wi sku męż czy znę z ozna ka mi ży cia.
Po wy ko na niu do stę pu ewa ku owa li go
i prze ka za li ze spo ło wi PRM. Męż czy zna prze -
żył. SGPR, wy ko rzy stu jąc psy gru zo wi sko we,
roz po częła prze szu ki wa nie gru zo wi ska
w ce lu lo ka li za cji ży wych osób. Wy zna czo no
ofi ce ra bez pie czeń stwa, któ re go za da niem
by ło mo ni to ro wa nie sta bil no ści obiek tu oraz
ewi den cja ra tow ni ków znaj du ją cych się
w stre fie nie bez piecz nej. Jed no cze śnie pro -
wa dzo no ręcz ne od gru zo wy wa nie i sta bi-
li za cję ele men tów mo gą cych stwa rzać 
za gro że nie dla ra tow ni ków. W pierw szej fa -
zie dzia łań na te re nie ak cji po szko do wa ne
by ły 23 oso by, skla sy fi ko wa ne w wy ni ku se -
gre ga cji ja ko: 18 zie lo nych, trzy czer wo ne,
dwie czar ne.

Oso by wy ma ga ją ce na tych mia sto wej
po mo cy prze trans por to wa ne zo sta ły przez
ZRM, na to miast dla po zo sta łych ran nych
pod sta wio ne zo sta ły au to bu sy MPK. 

Po przy by ciu o godz. 8.52 gru py ope ra -
cyj nej wiel ko pol skie go ko men dan ta wo je -
wódz kie go wraz z sa mo cho dem do wo -
dze nia i łącz no ści KDR po wo łał sztab. Utwo -
rzo no do dat ko wy od ci nek bo jo wy „Lo gi -
sty ka” oraz punkt przy ję cia sił i środ ków
PPSiS) w Szko le Aspi ran tów (SA PSP) w Po -
zna niu, wy stą pio no o przy dzie le nie kie run -
ku ope ra cyj ne go (KO) i uru cho mio no go,
za dys po no wa no na mio ty, kon te ner so cjal -
ny, spe cja li stycz ną gru pę ra tow nic twa wy -
so ko ścio we go oraz spe cja li stycz ną gru pę
ra tow nic twa tech nicz ne go. Zgod nie z po le -
ce niem za stęp cy ko men dan ta głów ne go
PSP SA PSP w Po zna niu za pew ni ła moż li wo -
ści za kwa te ro wa nia do raź ne go dla ra tow ni -
ków uczest ni czą cych w dzia ła niach po przez
przy go to wa nie na te re nie szko ły 60 miejsc
noc le go wych oraz po sił ków dla ra tow ni -
ków.

O godz. 9.27 przy był ko men dant miej ski
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Po zna niu
i prze jął kie ro wa nie szcze bla tak tycz ne go.
W związ ku ze ska lą zda rze nia oraz ska lą za -
dys po no wa nych sił i środ ków o godz. 9.33
wiel ko pol ski ko men dant wo je wódz ki PSP
ob jął kie ro wa nie dzia ła nia mi szcze bla stra -
te gicz ne go. Pod trzy mał de cy zje KDR tak -
tycz ne go, a po nad to roz bu do wał sztab
o przed sta wi cie li nad zo ru bu dow la ne go,
Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go, Po li cji,
MPK i in nych służb. 

Do za dań szta bu ak cji na le ża ło:
� usta le nie licz by osób za gro żo nych/za gi -
nio nych, wspól nie z Po li cją,
� przy go to wa nie ko mu ni ka tów me dial -
nych,
� przy go to wa nie i prze pro wa dze nie kon -
fe ren cji pra so wych,
� in wen ta ry za cja SIS za dys po no wa nych
na miej sce zda rze nia, 
� ana li za za gro żeń i pro gno zo wa nie zmian
sy tu acji,
� ana li za struk tu ry do wo dze nia i łącz no ści,
� ana li za przy go to wa nia za ple cza lo gi -
stycz ne go oraz za bez pie cze nia me dycz ne -
go,
� zdo by wa nie in for ma cji po przez: wy zna -
cze nie ze spo łu roz po zna nia, po zy ski wa nie
in for ma cji o bie żą cej sy tu acji oraz ana li zę
i oce nę po zy ska nych in for ma cji,
� wi zu ali za cja sy tu acji po przez trans mi sję
wi deo do SKKW oraz KCKRiOL,
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Ak cja w licz bach
Jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej:
56 po jaz dów, 275 ra tow ni ków 
Gru py spe cja li stycz ne:
� 3 spe cja li stycz ne gru py po szu ki waw -
czo -ra tow ni cze
� spe cja li stycz na gru pa ra tow nic twa
che micz no -eko lo gicz ne go
� spe cja li stycz na gru pa ra tow nic twa
wy so ko ścio we go
� spe cja li stycz na gru pa ra tow nic twa
tech nicz ne go
PRM: 6 po jaz dów, 14 ra tow ni ków
Po li cja: 44 ra dio wo zy, 123 po li cjan tów
Czas trwa nia zda rze nia: 1 dzień
21 godz. 10 min



� przy go to wa nie pro po zy cji za mia ru tak -
tycz ne go,
� przy go to wa nie miejsc do prze pro wa dze -
nia od praw z or ga na mi sa mo rzą do wy mi
oraz kon fe ren cji pra so wych,
� przy go to wa nie sił wspar cia,
� przy go to wa nie miejsc kon cen tra cji dla sił
od wo dów ope ra cyj nych (SGRW Po znań,
SGRT Po znań, SGPR Łódź, SGPR War sza wa,
SIS KM PSP Po znań),
� za pew nie nie ob sa dy ka dro wej dla szta -
bu,
� mel do wa nie nad rzęd nym sta no wi skom
o roz wo ju sy tu acji (za awan so wa nie wy ko ny -
wa nia po szcze gól nych za dań, do ku men to wa -
nie, przy go to wy wa nie da nych, na wiąza nie
po łą cze nia wi de okon fe ren cyj ne go za pew nia -
ją ce go wi zu ali za cję sy tu acji z miej sca ak cji).
� oce na sy tu acji (dy na micz na ana li za ry zy -
ka, ra por to wa nie, pro po no wa nie SiS, okre -
śla nie struk tu ry do wo dze nia, nad zór nad
prze bie giem ak cji).

Pro wa dzo ne dzia ła nia poskut ko wa ły od -
na le zie niem ko bie ty oraz męż czy zny, nie ste -
ty w obu przy pad kach le karz stwier dził zgon.
Dzia ła nia SGPR wspo ma ga li ka de ci z Szko ły
Aspi ran tów w Po zna niu, któ rzy w ro ta cyj -
nych gru pach pra co wa li do koń ca ak cji. 

O godz. 12.06 przy by wa na miej sce SGPR
Łódź i o godz. 12.46 wcho dzi do dzia łań,
przej mu jąc od SGPR Po znań od ci nek bo jo -
wy SGPR. O godz. 13.46 do cie ra tak że SGPR
War sza wa, po zo sta je ja ko od wód wy ko-
rzy sta ny w póź niej szej fa zie dzia łań.
O godz. 12.30 przy bywa Gru pa Ope ra cyj na
Ko men dan ta Głów ne go PSP, któ rej człon ko -
wie zo sta ją włą cze ni do szta bu.

O godz. 13.50 kie ro wa nie dzia ła nia mi ra -
tow ni czy mi przej mu je ko men dant głów ny
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Pod trzy mu je
do tych cza so we de cy zje KDR w za kre sie kie -
run ku i for my dzia łań, do ko nu je prze gru po -
wa nia sił i środ ków bę dą cych na miej scu
dzia łań.

Na stęp ne go dnia ra no od na le zio no cia ło
męż czy zny. Przez ca ły czas ak cji w sys te mie
na prze mien nym pra co wa ły SGPR wspo ma -
ga ne przez ka de tów z SA PSP w Po zna niu.
Ce lem tych prac by ło za pew nie nie do stę pu
do wszyst kich miejsc w bu dyn ku oraz wo kół
nie go, aby osta tecz nie po twier dzić brak do -
dat ko wych osób po szko do wa nych. Po usu -
nię ciu gru zu oraz wszyst kich po zo sta ło ści
bu dyn ku, któ re utrud nia ły do stęp, spe cja li -
stycz ne gru py po szu ki waw czo -ra tow ni cze
do ko na ły osta tecz ne go spraw dze nia te re nu
dzia łań i po twier dzi ły, że nie ma na nim do -
dat ko wych osób po szko do wa nych. 

Dzia ła nia za koń czo no po po nad 45 go -
dzi nach, 5 mar ca o godz. 23.37.

Wnio ski 
Przy te go ty pu zda rze niach waż ne jest

dys po no wa nie od po wied nio wie lu sił i środ -
ków. W tym przy pad ku lo ka li za cja zda rze nia
(Ko men da Miej ska PSP w Po zna niu ma dzie -
więć jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych oraz
spe cja li stycz ną gru pę po szu ki waw czo -ra -
tow ni czą) oraz czas (go dzi na zmia ny służ by)
mia ły istot ne zna cze nie i uła twi ły pro wa dze -
nie dzia łań w pierw szej fa zie. Pa mię tać na le -
ży też, że te go ty pu zda rze nia czę sto są
dłu go trwa łe i wy czer pu ją ce dla ra tow ni ków.
Z te go wzglę du na le ży szcze gól ną uwa gę
zwra cać na czas pra cy ra tow ni ków i pla no -
wać ich pod mia ny z wy prze dze niem.
W przy pad ku zda rzeń z udzia łem spe cja li -
stycz nych grup ra tow ni czych jest to szcze -
gól nie istot ne ze wzglę du na dłu gi czas
do tar cia na miej sce in nych grup. 

Wspól ne ćwi cze nia SGPR przy nio sły
ocze ki wa ne efek ty. Dzię ki stan da ry za cji 
pro ce dur oraz tak ty ki pro wa dze nia dzia łań
gru py po szu ki waw czo -ra tow ni cze płyn nie
do ko ny wa ły pod mian, gwa ran tu jąc cią głość
dzia łań. Na le ży kon ty nu ować ta kie przed się -
wzię cia i dą żyć do stan da ry za cji sprzę tu sta -
no wią ce go wy po sa że nie grup. 

Bli ska lo ka li za cja Szko ły Aspi ran tów PSP
w Po zna niu mia ła bar dzo du ży wpływ
na zwięk sze nie sku tecz no ści dzia łań ra tow ni -
czo -ga śni czych i to za rów no po przez bły ska -
wicz ne za pew nie nie SiS do stęp nych w szko le,
za an ga żo wa nie ka dry kie row ni czej, przy go -
to wa nie PPSiS, za pew nie nie za ple cza lo gi -
stycz ne go na miej scu dzia łań, jak i przy go-
to wa nie kom for to wych wa run ków do re ge -
ne ra cji sił dla ra tow ni ków wy co fy wa nych
ze stre fy.

Udo stęp nie nie sal ki pa ra fial nej oraz za -
pew nie nie wy ży wie nia dla ra tow ni ków przez
pro bosz cza oraz Ca ri tas lo kal nej pa ra fii by ło
ele men tem uspraw nia ją cym or ga ni za cję za -
ple cza lo gi stycz ne go. 

W przy pad ku te go ty pu zda rzeń szcze gól -
ne zna cze nie ma usta le nie li sty osób za gi nio -
nych. Wy ma ga to ści słej współ pra cy z Po li cją
oraz cen tra mi za rzą dza nia kry zy so we go. 

Przy zda rze niach tej ska li waż ne jest dys -
po no wa nie w pierw szej fa zie dzia łań osób
funk cyj nych, zwięk sze nie sta nów oso bo wych
jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych oraz sta no -
wisk kie ro wa nia, a tak że dys po no wa nie sa mo -
cho du do wo dze nia i łącz no ści. 

Szcze gól nie istot na jest współ pra ca z me -
dia mi – in for mo wa nie i dys po no wa nie rzecz -
ni ków lub ofi ce rów pra so wych w pierw szej
fa zie dzia łań po pra wia współ pra cę z me dia -
mi, od cią ża jąc jed no cze śnie sta no wi ska kie ro -
wa nia i KDR po szcze gól nych po zio mów. 

Obec nie nie ma spe cjal nych na rzę dzi
do za rzą dza nia in for ma cją pod czas pro wa -
dze nia du żych dzia łań. Nie ma też moż li wo -
ści rów no cze snej pra cy SKKM, SKKP, SKKW
i SKKG oraz człon ków szta bu nad zbie ra ny -
mi przez róż ne źró dła da ny mi. Ogra ni cze nia
sys te mo we SWD-PSP obec nie nie po zwa la -
ją na jed no cze sną pra cę cho ciaż by w kar cie
ma ni pu la cyj nej róż nych po zio mów za rzą -
dza nia. Istot nym pro ble mem w cza sie zda -
rze nia by ła ob słu ga SWD-PSP. Nie po zwa la
on wspo ma gać pra cy KDR i szta bu na miej -
scu zda rze nia, przy pi sy wać sił i środ ków
do po szcze gól nych od cin ków bo jo wych
i za rzą dzać ni mi. Pro ble mem jest też in wen -
ta ry za cja do stęp nych za so bów. Wszyst kie te
pro ble my spo wo do wa ły, że do za rzą dza nia
uży te zo sta ły in ne na rzę dzia. Obec nie two -
rzo na jest no wa wer sja SWD-PSP, któ ra
w swo ich za ło że niach ma wspo ma gać pra -
cę KDR i szta bu na miej scu zda rze nia. 

kpt. Pa weł Kle cha jest za st´p cà 
na czel ni ka Wy dzia łu Ope ra cyj ne go 

KW PSP w Po zna niu
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y po we dla te go ro dza ju obiek tów są
ma syw ne drew nia ne kon struk cje da -
chów, któ re ła two roz prze strze nia ją

ogień, a po wsta ją cy w wie żach efekt ko mi -
na utrud nia ga sze nie. Ry zy ko po wsta nia po -
ża ru na da chu lub wie ży świą ty ni zwięk sza
umiej sco wie nie na nich in sta la cji te le ko mu -
ni ka cyj nych. Kościoły to czę sto obiek ty za -
byt ko we, wy ma ga ją ce szcze gól nej ochro ny,
lecz jed no cze śnie bar dzo rzad ko wy po sa żo -
ne w od po wied nie in sta la cje prze ciw po ża -
ro we. 

Pla nu jąc ćwi cze nia w ta kim obiek cie, na -
le ży uwzględ nić te je go ce chy cha rak te ry -
stycz ne, któ re pod czas po ża ru za przą ta ły by
gło wę dy żur ne go SK i KDR. W przy pad ku
obiek tów sa kral nych bę dą to przede wszyst -
kim wa run ki bu dow la ne. Sprzy mie rzeń cem
stra ża ków w kon tek ście ewen tu al nej ewa ku -
acji mo że być spo sób użyt ko wa nia świą tyń
wy ni ka ją cy z cha rak te ru zgro ma dze nia (do -
bra zna jo mość obiek tu przez użyt kow ni ków,
prze by wa nie wier nych w jed nym po miesz -
cze niu i obec ność li de ra – ka pła na). 

Or ga ni zu jąc ćwi cze nia, war to za dbać
o to, by ich sce na riusz od po wia dał re al ne mu
prze bie go wi zda rzeń w wy bra nej gru pie
obiek tów i obej mo wał wszyst kie istot ne ele -
men ty ak cji – od przy ję cia zgło sze nia aż

do prze ka za nia miej sca ob ję te go dzia ła niem
ra tow ni czym. Sce na riusz moż na oprzeć
na ana li zach kil ku trud nych ak cji ra tow ni czo -
-ga śni czych.

Przy ję cie zgło sze nia
Od po praw ne go przy ję cia zgło sze nia za -

le ży prze bieg ak cji ra tow ni czo -ga śni czej
w po cząt ko wej, bar dzo istot nej fa zie. Dla te -
go pod czas ćwi czeń nie na le ży ba ga te li zo -
wać te go ele men tu. Nie za leż nie od spo so bu
przy ję cia zgło sze nia – po przez for mat kę
z CPR, z nu me ru alar mo we go 998 czy też
w in ny spo sób – mi ni mal ny za kres in for ma -
cji, któ re dy żur ny po wi nien sta rać się uzy -
skać, to: 

– pre cy zyj ne okre śle nie miej sca zda rze -
nia, 

– ro dzaj zda rze nia, sy tu acja po ża ro wa,
– czy za gro że ni są lu dzie.
Pa mię taj my, by okre śla jąc miej sce zda -

rze nia, do kład nie do wie dzieć się, o któ ry
obiekt cho dzi (w więk szych miej sco wo -
ściach mo że być kil ka czy kil ka dzie siąt ko -
ścio łów, na przy kład we Wro cła wiu ma my
po nad sto róż nych świą tyń). Je że li zgło sze -
nie do ty czy po ża ru, waż na ze wzglę du
na dys po no wa nie jest in for ma cja, czy pa li się
dach (lub wie ża). Na le ży się li czyć ze zgło sze -

nia mi od osób po stron nych, np. prze chod -
niów. Ma to zna cze nie, gdyż po żar wi docz -
ny z ze wnątrz praw do po dob nie jest już
sil nie roz wi nię ty. Nie za leż nie od te go istot -
ne jest, czy w bu dyn ku prze by wa ją lu dzie
(czy trwa na bo żeń stwo), a je śli tak – oso ba
od po wie dzial na za zgro ma dze nie po win -
na pod jąć ewa ku ację (dy żur ny mo że prze -
ka zać sto sow ne in struk cje). War to prze-
śle dzić po stę po wa nie w przy pad ku nie peł -
nych lub nie pre cy zyj nych in for ma cji na for -
mat ce z SIPR. W ta kich sy tu acjach (nie ste ty
dość czę stych) war to uzu peł nić bra ku ją ce
da ne, np. od dzwa nia jąc. 

Dys po no wa nie
Zgod nie z wy tycz ny mi KG PSP do po ża -

ru bu dyn ku sa kral ne go na le ży dys po no wać
mi ni mum: dwa za stę py GBA, je den GCBA, je -
den SD/SH i 12 ra tow ni ków. W ra zie po twier -
dze nia po ża ru da chu si ły I rzu tu po win ny
być do dat ko wo zwięk szo ne o GCBA i SD/SH
oraz pię ciu ra tow ni ków (gra fi ka). Je że li za -
gro że ni są lu dzie, w skła dzie I rzu tu po win -
no być co naj mniej sze ściu stra ża ków PSP. 
Tu na su wa się na myśl pew ne ry zy ko wpi sa -
ne w funk cjo no wa nie pro ce dur, a zwią za ne
z po czu ciem zwol nie nia z obo wiąz ku prze -
ana li zo wa nia in for ma cji i prze pro wa dze nia
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kal ku la cji sił i środ ków dla kon kret ne go zda -
rze nia. Dys po no wa nie nie mo że bo wiem
po le gać wy łącz nie na speł nie niu wa run ku
mi ni mum. Skład I rzu tu po wi nien za pew nić
pierw sze mu KDR moż li wość pod ję cia efek -
tyw nych dzia łań, a w szcze gól no ści po da nia
sku tecz nych prą dów ga śni czych na od po -
wied nią wy so kość. Za dys po no wa nie do po -
ża ru da chu dwóch SD/SH z naj bliż szych
jed no stek, choć na pierw szy rzut oka pro ce -
du ral nie po praw ne, mo że nie wy star czyć.
Pod czas ćwi czeń war to za zna czyć wiel kość
i ro dzaj wy ma ga nych sił, któ rych w I fa zie
po wi nien spo dzie wać się KDR i w ra zie ko -
niecz no ści sko ry go wać dys po no wa nie. 

Z uwa gi na zna cze nie cza su pod ję cia
dzia łań waż ne jest za dys po no wa nie naj bliż -
szej jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej
(wy tycz ne do opra co wa nia za sad dys po no -
wa nia mó wią o jed no st ce OSP zlo ka li zo wa -
nej w miej sco wo ści, w któ rej za ist nia ło
zda rze nie).

Roz po zna nie
KDR na sa mym po cząt ku po wi nien okre -

ślić za gro że nie dla ży cia lu dzi oraz moż li wo -
ści ewa ku acji (w bu dyn ku mo gą znaj do wać
się wier ni i du chow ni, ale rów nież zwie dza -
ją cy, ro bot ni cy lub in ne oso by). Aby to usta -
lić, na le ży skon tak to wać się z oso bą za -
rzą dza ją cą obiek tem, np. pro bosz czem.
Ewa ku ację lu dzi ge ne ral nie uła twia sta ły
kon takt z or ga ni za to rem zgro ma dze nia
(księ dzem), pod wa run kiem przy go to wa nia
ka pła na do ro li li de ra w sy tu acji za gro że nia
oraz zna jo mość dróg wyj ścia z obiek tu
(zgro ma dze ni zwy kle zna ją bu dy nek). 

KDR po wi nien po zy skać jak naj szyb ciej
in for ma cje o kon struk cji obiek tu czy znaj du -
ją cych się w nim in sta la cjach (w tym te le ko -
mu ni ka cyj nych na wie ży). 

Trud nym ele men tem roz po zna nia jest
usta le nie miej sca po ża ru, dróg je go roz prze -

strze nia nia oraz moż li wo ści do tar cia do
je go ogni ska. Do osią gnię cia te go ce lu przy -
dat na bę dzie ka me ra ter mo wi zyj na. Roz po -
zna nie po win no ob jąć rów nież moż li wo ści
spra wie nia SD/SH, a pod czas ćwi czeń na ten
ele ment po win no się zwró cić szcze gól ną
uwa gę. War to spraw dzić roz sta wie nie dra bi -
ny w kil ku miej scach, gdyż w wa run kach rze -
czy wi stych nie któ re lo ka li za cje są wy klu-
czo ne przez kie ru nek wia tru oraz za gro że nie
ze stro ny po ża ru. Na le ży też brać pod uwa -
gę moż li wość uszko dze nia lub znisz cze nia
przed mio tów du żej war to ści ma te rial nej i hi -
sto rycz nej (czę sto są to or ga ny). Stra ża cy
zwy kle nie wie dzą, gdzie znaj du ją się przed -
mio ty wy ma ga ją ce ewa ku acji w pierw szej
ko lej no ści, stąd su ge ro wa ny jest tu kon takt
z za rząd cą. Trze ba się też li czyć z przy wią -
zywa niem przez wier nych i du chow nych 
du żej war to ści emo cjo nal nej do obiek tu
i przed mio tów kul tu re li gij ne go, a co się
z tym wią że – nie kon tro lo wa ną pró bą ich 
ra to wa nia. Nie na le ży za po mi nać o in nych
ele men tach roz po zna nia, jak np. dro gi do -
jaz do we, za opa trze nie wod ne. Do świad cze -
nia z te go ty pu ak cji wska zu ją, że stan sie ci
hy dran to wej i jej wy daj ność mo gą być dla
stra ża ków nie mi łym za sko cze niem. 

Prio ry te ty i re ali za cja za mia ru
tak tycz ne go
Je że li ist nie ją prze słan ki, że w bu dyn ku

zo sta li lu dzie (ran ni, od cię ci przez po żar),
ewa ku ację na le ży pod jąć bez zwłocz nie, pa -
mię ta jąc jed nak o za gro że niu zwią za nym ze
sta nem stro pu/skle pie nia i za sto so wa niem
ade kwat nych środ ków bez pie czeń stwa. Ty -
po wa bu do wa tra dy cyj ne go pol skie go ko -
ścio ła to drew nia na kon struk cja da chu
i wie ży, drew nia ne scho dy i drew nia ny chór
nad wej ściem. Wej ście ra tow ni ków do bu -
dyn ku, szcze gól nie na wie żę, mo że być 
ry zy kow ne. Po dob nie ewa ku acja ludzi 

REKLAMA

Po żar ko ścio ła pw. św. Woj cie cha w Bia łym -
sto ku (2013) po wstał pod czas po ran nej mszy,
gdy w ko ście le prze by wa ło oko ło 400 osób. Zo -
sta ły one ewa ku owa ne. Nie uda ło się, mi mo dłu -
go trwa łych dzia łań ga śni czych, ura to wać ko pu ły
czter dzie sto me tro wej wie ży ko ściel nej. Naj wyż -
sza dra bi na w mie ście w owym cza sie to SD 37.
Nie by ło moż li wo ści wej ścia na wie żę od we -
wnątrz bu dyn ku. Pło nę ła jej drew nia na kon struk -
cja i scho dy. Praw do po dob ną przy czy ną po ża ru
by ło zwar cie in sta la cji elek trycz nej. 

Po żar ko ścio ła pw. św. Jó ze fa w Oła wie
(2013) po wstał w no cy lub wcze snym ran kiem
w wy ni ku za pró sze nia ognia w są sied nim bu dyn -
ku i roz prze strze nił się po drew nia nej kon struk cji
wspól ne go da chu. Zgło sze nie do tar ło, gdy pło -
mie nie i dym obej mo wa ły dach (co by ło klu czo -
we dla sku tecz no ści dal szych dzia łań). Ogień
w krót kim cza sie roz prze strze nił się na ca ły obiekt
i mi mo za dys po no wa nia dwóch dra bin nie uda -
ło się go ura to wać. Dzia ła nia od we wnątrz by ły
utrud nio ne z uwa gi na spa da ją ce drew nia ne ele -
men ty bu dyn ku. W wy ni ku po ża ru cał ko wi te mu
znisz cze niu uległ dach (w tym drew nia na kon -
struk cja wie ży kry tej bla chą), drew nia ny strop,
tyn ki we wnętrz ne (od spo jo ne w wy ni ku dzia ła -
nia wy so kiej tem pe ra tu ry i wo dy), in sta la cje. 
Za wil go co ne zo sta ły ścia ny piw nicz ne i fun da -
men ty. Z ko ścio ła ewa ku owa no na czy nia i sza ty
li tur gicz ne. 

Po żar ka te dry pw. NMP w Go rzo wie Wiel -
ko pol skim (2017) zgło szo ny zo stał w go dzi nach
po po łu dnio wych przez oso bę po stron ną (pa lił się
dach ka te dry). W obiek cie znaj do wa ła się in sta la -
cja sy gna li za cji po ża ru z cen tra lą zlo ka li zo wa ną
w za kry stii, bez trans mi sji alar mu do PSP. Do stęp
do po ża ru od we wnątrz, mi mo wpro wa dze nia
dra bin, oka zał się utrud nio ny ze wzglę du na kon -
struk cję wie ży i trud ne wa run ki po ża ro we. Od ze -
wnątrz pe ne tra cję po ża ru prą da mi ga śni czy mi
utrud niał dach heł mo wy po kry ty bla chą. Za opa -
trze nie wod ne zor ga ni zo wa no, bu du jąc ma gi -
stra lę z War ty. Znisz cze niu ule gła gór na część
pięć dzie się cio dwu me tro wej wie ży, kry tej bla sza -
nym heł mem. W ak cji uczest ni czy ło 69 po jaz dów
po żar ni czych, roz lo ko wa nych na sze ściu od cin -
kach bo jo wych.



z wy ko rzy sta niem ukła du ko mu ni ka cyj ne go
wież – zwy kle jest kar ko łom na. Al ter na ty-
w ą w ta kim przy pad ku będzie ewa ku acja 
z wy ko rzy sta niem dra bi ny lub tech nik wy -
so ko ścio wych, stąd m.in. za sad ność dys po -
no wa nia SGRW. Do świad cze nia z ana li -
zo wa nych zda rzeń wska zu ją, że gru pa mo -
że też być po trzeb na do dzia łań ga śni czych
i prac roz biór ko wych. 

Je że li w bu dyn ku nie ma lu dzi, de cy zję
o ewen tu al nym wpro wa dze niu stra ża ków
do we wnątrz na le ży po dej mo wać po moż li -
wie do kład nej ana li zie wa run ków bu dow la -

nych i oce nie sy tu acji po ża ro wej. Po da nie
sku tecz nych prą dów ga śni czych od we -
wnątrz (z pod ło gi kor pu su na wo we go)
na dach mo że być utrud nio ne na sku tek nie -
wy star cza ją ce go za się gu (wy so kość skle -
pie nia), sła bej wi docz no ści wy ni ka ją cej
z za dy mie nia i za gro że nia ze stro ny spa da ją -
cych ele men tów kon struk cji. Do usu nię cia
dy mu i ga zów po ża ro wych, a tym sa mym
po pra wy wi docz no ści, war to za sto so wać
wen ty la cję nad ci śnie nio wą. W przy pad ku
po ża ru da chu nie za wsze spraw dzi się za sad -
na ską di nąd re gu ła, że naj sku tecz niej szy jest
prąd ga śni czy po da ny z gó ry – z dra bi ny lub
pod no śni ka. Sku tecz ność tak po da nych prą -
dów ga śni czych za le ży m.in. od ro dza ju po -
kry cia da cho we go i przy ję tych tech nik.
Na le ży li czyć się z utrud nio nym do stę pem
do po ża ru wie ży po kry tej ko pu łą bla sza ną.
Uła twi go wy ko na nie otwo rów re wi zyj nych,
co jed nak mo że być nie moż li wie przy roz wi -
nię tym po ża rze. 

SD/SH na le ży usta wić, ma jąc na uwa dze
m.in. kie ru nek wia tru, za gro że nie ze stro ny
pło ną ce go bu dyn ku (bez piecz na od le głość)
i wpływ za kre su pio no we go ru chu dział ka
na je go za sięg (od da la jąc dra bi nę od bu dyn -
ku, mo że my zwięk szyć za sięg pio no wy prą -
du ga śni cze go). Na ćwi cze niach war to
po świę cić wię cej uwa gi dra bi nom przy staw -
nym, zresz tą nie tyl ko przy te go ro dza ju

obiek tach. W przy pad ku ko ścio łów mo gą się
one oka zać uży tecz ne we wnątrz bu dyn ku.
Do mo ni to ro wa nia po ża ru da chu i wie ży
przy dat ne mo gą być dro ny lub urzą dze nia
słu żą ce do po mia ru ką tów od chy leń ścian
bu dow li. Przy zło żo nych dzia ła niach mo że
być ko niecz ne po wo ła nie szta bu, za pew nie -
nie za bez pie cze nia me dycz ne go i lo gi stycz -
ne go, dys po no wa nie SPGaz. Ko niecz nie
trze ba zwró cić uwa gę na or ga ni za cję łącz -
no ści, któ ra w wie lo ele men to wych ak cjach
jest nie zwy kle waż nym, ale rów nież czę sto
new ral gicz nym punk tem.

Spo sób ga sze nia 
a ochro na za byt ków
W obiek tach za byt ko wych nie wy star czy

po pro stu uga sić po żar, lecz na le ży to zro bić,
my śląc o zmi ni ma li zo wa niu strat wy ni ka ją -
cych m.in. z uży cia środ ków ga śni czych. Mo -
wa o moż li wo ści osła bie nia i za wil go ce nia
kon struk cji bu dyn ku (wy so ka tem pe ra tu ra
i wo da mo że uszko dzić ce gla ne mu ry i skle -
pie nia), a tak że znisz cze nia za byt ko wych
przed mio tów. Jak wska zu ją ana li zy, do uga -
sze nia skom pli ko wa ne go po ża ru ko ścio ła
zu ży wa się kil ka set me trów sze ścien nych
wo dy, co zwią za ne jest nie tyl ko z do dat ko -
wy mi znisz cze nia mi, lecz tak że ko niecz no -
ścią jej wy pom po wy wa nia i zor ga ni zo wa nia
za opa trze nia wod ne go. War to w te go ro dza -
ju obiek tach sto so wać pia nę ga śni czą
(do któ rej wy ko rzy sty wa nia stra ża cy na dal
nie są przy zwy cza je ni), a tak że spraw dzić
moż li wo ści uży cia tech nik ga sze nia mgłą
wod ną i za sto so wa nia urzą dzeń ga śni czo -
-tną cych,   sku tecz nych zwłasz cza w przy -
pad ku po ża rów ukry tych lub utrud nio nych
wa run ków do stę pu. Cię cie stru mie niem mo -
że oka zać się do brym roz wią za niem, gdy
ma my do czy nie nia z po ża rem da chu wie ży
po kry tej bla sza nym heł mem. Sys tem ma
rów nież nie wąt pli we za le ty w sy tu acji, gdy
KDR mu si li czyć się z de fi cy tem wo dy. Ge ne -
ral nie moż na za ob ser wo wać co raz wię cej

oko licz no ści uza sad nia ją cych roz wój tech ni -
ki po żar ni czej w kie run ku sys te mów ga śni -
czych oszczę dza ją cych wo dę. 

To, co naj waż niej sze 
Klu czo we zna cze nie dla sku tecz no ści

dzia łań ga śni czych ma czas swo bod ne go
roz wo ju po ża ru. Za leż ność ta jest szcze gól -
nie wi docz na w przy pad ku po ża rów ko ścio -
łów. Bar dzo waż ne jest wcze sne wy kry cie
po ża ru i za alar mo wa nie stra ży po żar nej. Sto -
so wa nie in sta la cji sy gna li za cji po ża ru 
w ko ścio łach (ja ko obiek tach bez sta łych
użyt kow ni ków) mo że znacz nie ten czas
skró cić. Kosz ty ta kiej in we sty cji moż -
na zmniej szyć po przez po wią za nie czu jek
po ża ro wych z in sta la cją an tyw ła ma nio wą
(czę ściej in sta lo wa ną w ko ścio łach), a opcja
trans mi sji alar mu po ża ro we go na wska za ny
nu mer te le fo nu (ple ba nię) wy da je się opty -
mal na. Peł niej sze za bez pie cze nie da je za-
sto so wa nie sys te mów ga śni czych, np.
mgło wych lub hy bry do wych. Sys tem na le -
ży do bie rać in dy wi du al nie do bu dyn ku. 

Nie od bie ga jąc jed nak od te ma tu, za -
uwa żyć na le ży tak że in ne uwa run ko wa nia
szyb kie go pod ję cia sku tecz nych dzia łań ga -
śni czych. Za sa dy wy ma ga ją za dys po no wa -
nia OSP z da nej miej sco wo ści (o tej
jed no st ce na le ży war to pa mię tać, pla nu jąc
ćwi cze nia w obiek cie), ma jąc na uwa dze
choć by szyb sze roz po zna nie. Bar dzo waż ny
jest też do bór sił i środ ków I rzu tu o od po -
wied nich pa ra me trach tak tycz no -tech nicz -
nych (dra bi na od po wied niej wy so ko ści),
przy czym pro ce du ra dys po no wa nia nie
mo że za stą pić in dy wi du al nej ana li zy sy tu -
acji. Obiek ty szcze gól ne, np. ze wzglę du
na wy so kość, po win ny się zna leźć w ana li zie
za bez pie cze nia ope ra cyj ne go, a po przez
nią – w za sa dach dys po no wa nia.

Na le ży też zwró cić uwa gę, że w przy pad -
ku roz wi nię te go po ża ru da chu ko ścio ła
skład zmia ny służ bo wej ty po wej JRG zwy kle
nie jest w sta nie prze pro wa dzić sku tecz ne -
go na tar cia. I wresz cie, ana li zu jąc prze bieg
po ża rów ko ścio łów, moż na dojść do wnio -
sku, że na dal sil nie za uwa żal ny jest fun da -
men tal ny w na szej dzie dzi nie pro blem
bra ku wy szko le nia w za kre sie ga sze nia po -
ża rów we wnętrz nych i ku ba tu ro wych. War -
to zwra cać szcze gól ną uwa gę na ten
ele ment, nie tyl ko pod czas ćwi czeń. 

mł. bryg. Alek san der Ku char czyk 
jest za st´p cà na czel ni ka Wy dzia łu 

Ope ra cyj ne go KW PSP we Wro cła wiu
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Minimalna wielkoÊç sił dysponowanych
do zdarzeƒ zakwalifikowanych na podstawie

zgłoszenia do po˝aru:

Dodatkowo, gdy potwierdzony jest po˝ar
dachu, poddasza, po˝ar zewn´trzny

lub na wysokoÊci:





rzy ję cie 23 wrze śnia 1922 r. przez
Sejm RP usta wy o bu do wie por tu
w Gdy ni uzna wa ne jest za for mal -

ny po czą tek Por tu Gdy nia. Roz po czę cie
bu do wy spo wo do wa ło ko niecz ność 
za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go 
po wsta ją cych obiek tów por to wych.
Pierw szą stra żą po żar ną po wsta łą na te -
re nie Por tu Gdy nia by ła Ochot ni cza

Straż Po żar na przy warsz ta tach me cha -
nicz nych Urzę du Mor skie go, któ ra
na prze ło mie lat 1929-1930 zo sta ła
prze kształ co na w Por to wą Straż Po żar -
ną (PSP). Z chwi lą wy bu chu II woj ny
świa to wej PSP włą czo no do obro ny
i zwal cza nia skut ków na lo tów po wietrz -
nych na te re nie por tu i mia sta Gdy ni.
Po tem jed nost ka prze szła do obro ny

Oksy wia, a na stęp nie He lu, gdzie u bo -
ku Woj ska Pol skie go sta wia ła opór 
na jeźdź cy. 2 paź dzier ni ka 1939 r., po ka -
pi tu la cji He lu, stra ża cy zo sta li osa dze ni
w obo zach dla jeń ców wo jen nych. Część
z nich zdo ła ła uciec i prze do stać się
do Ge ne ral nej Gu ber ni i Fran cji, gdzie
kon ty nu owa li wal kę z oku pan tem.
Za dzia łal ność kon spi ra cyj ną roz strze la -
no za stęp cę ko men dan ta PZP Sta ni sła -
wa Ma za na oraz st. ogn. poż. Bro ni sła wa
Pi wo wa ra. Bio gra fia Sta ni sła wa Ma za -
na uka za ła się na na szych ła mach 
(PP nr 6/1981). 

Po ka pi tu la cji 14 wrze śnia 1939 r. te -
ren por tu zo stał prze kształ co ny w jed ną
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Bez piecz niKA TA RZY NA ZA MO ROW SKA

Burza na morzu, cisza
w porcie? Niekoniecznie.
Opowiemy o zadaniach
Portowej Straży Pożarnej
w Gdyni, jej codziennej pracy
i niecodziennych zdarzeniach.
Jedno jest pewne:
bezpieczeństwo w porcie 
nie bierze się znikąd.

Roz mo wa 
z Grze go rzem Bul wą, 
ko men dan tem 
Por to wej Stra ży
Pożarnej w Gdy ni

Peł ni pan funk cję ko men dan ta Por to wej Stra ży Po żar nej
w Gdy ni od 2008 r. Ja kie to by ły la ta?

Nie jest do brze być sę dzią we wła snej spra wie. Ale bio rąc pod uwa -
gę ma łą licz bę zda rzeń oraz roz wój jed nost ki w tym okre sie, mo gę 
po wie dzieć, że był to do bry czas. Sta ra my się wy peł niać za da nia mak -
sy mal nie pro fe sjo nal nie. Ma my ku te mu do bre wa run ki, za rząd por tu
kwe stie bez pie czeń stwa trak tu je bo wiem prio ry te to wo i nie ża łu je
na to środ ków. Je ste śmy bar dzo do brze wy po sa żo ną jed nost ką.

Ja kie są wa sze głów ne za da nia? Jak po ka zu je sta ty sty ka, po -
ża ry są w mniej szo ści. Do mi nu ją miej sco we za gro że nia. 

Tak, na szczę ście nie od no to wu je my wie lu po ża rów, tro chę wię cej
jest zda rzeń miej sco wych, w przy tła cza ją cej czę ści lo kal nych, np. ko -
mu ni ka cyj ne czy eko lo gicz ne. Dla przy kła du – w 2015 r. do szło do
sied miu po ża rów i 17 miej sco wych za gro żeń, w 2016 r. od no to wa li -
śmy już tyl ko czte ry po ża ry i 25 miej sco wych za gro żeń. Rok 2017 – po -
ża ry 2, za gro że nia miej sco we 26. Mię dzy na ro do wy Port Gdy nia ma
cer ty fi kat bez pie czeń stwa, w związ ku z czym obo wią zu ją nas bar dzo
wy so kie stan dar dy. Oczy wi ście za wsze mo że zda rzyć się coś zu peł nie
nie ocze ki wa ne go, ale wszel kie na sze dzia ła nia zmie rza ją do te go, by
ta kie ry zy ko mi ni ma li zo wać. Fakt, że Za kła do wa Straż Po żar na zna la -
zła się po za struk tu ra mi Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, nie zmie nił na -
szych obo wiąz ków i za dań. Ra my i za sa dy współ pra cy z Ko men dą
Miej ską Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Gdy ni zo sta ły okre ślone w spe -
cjal nym po ro zu mie niu. Obec nie Por to wa Straż Po żar na sta no wi spe -
cja li stycz ną służ bę Za rzą du Mor skie go Por tu Gdy nia SA,
a pod sta wo wy za kres jej ak tyw no ści sta no wi pro wa dze nie na ob sza -
rach za rzą dza nych przez ZMPG SA dzia łań ra tow ni czych w razie po -
ża rów, klęsk ży wio ło wych i za gro żeń miej sco wych oraz usu wa nie ich
skut ków. Do na szych obo wiąz ków na le ży rów nież pro wa dze nie in -
spek cji w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej w obiek tach bę dą cych
wła sno ścią ZMPG SA i na grun tach za rzą dza nych przez ZMPG SA, ana -
li zo wa nie sta nu ochro ny prze ciw po ża ro wej oraz wy da wa nie za le ceń

P



z waż niej szych baz nie miec kiej ma ry nar -
ki wo jen nej Krieg sma ri ne i ośro dek
prze my słu zbro je nio we go, a w obiek -
tach Por to wej Stra ży Po żar nej oku pant
umiej sco wił wła sną jed nost kę stra ży po -
żar nej. Wie lo krot ne bom bar do wa nia
„twier dzy gdyń skiej” – Fe stung Go ten -
ha fen przez lot nic two alianc kie oraz
prze my śla ne dzia ła nia spe cjal nej nie -
miec kiej gru py sa per skiej spo wo do wa ły
ol brzy mie spu sto sze nia w in fra struk tu -
rze por tu.

W mar cu 1945 r., po wy zwo le niu Gdy -
ni i gdyń skie go por tu przez woj ska 
dru gie go fron tu bia ło ru skie go, PSP 
naj pierw sta no wi ła je den z od dzia łów

Miej skiej Za wo do wej Stra ży Po żar nej,
a na stęp nie zo sta ła pod po rząd ko wa -
na Głów ne mu Urzę do wi Mor skie mu. Po -
cząt ki by ły bar dzo trud ne. Po wra ca ją cy
do służ by stra ża cy za sta li straż ni cę
w gru zach i bez sprzę tu po żar ni cze go,
za ze bra ne ra cje żyw no ścio we i bim ber
wy tar go wa li od żoł nie rzy ro syj skich
pierw szą mo to pom pę. Za in sta lo wa li ją
na ręcz nym dwu ko ło wym wóz ku, do ło -
ży li zna le zio ne w por cie wę że i w ten oto
spo sób po wsta ła pierw sza sek cja po żar -
ni cza za bez pie cza ją ca te re ny por to we
po wy zwo le niu. Ta de ter mi na cja by ła na -
praw dę god na po dzi wu. W tym cza sie
do obo wiąz ków PSP wpi sa no tak że

ochro nę mie nia por to we go przed sza -
brow ni ka mi. A że cza sy by ły nie spo koj -
ne, stra ża cy peł ni li swo ją służ bę pod
bro nią.

W związ ku z nie po wo ła niem Por to -
wej Stra ży Po żar nej do two rzo ne go
przez ko men dan ta głów ne go Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej kra jo we go sys te mu
ra tow ni czo -ga śni cze go oraz re struk tu -
ry za cją w gdyń skim por cie Por to wa
Straż Po żar na w lu tym 1993 r. zo sta ła
prze kształ co na w Za kła do wą Straż Po -
żar ną Mor skie go Por tu Han dlo we go
Gdy nia SA, a do tych cza so wi funk cjo na -
riu sze sta li się cy wil ny mi pra cow ni ka mi
MPH Gdy nia SA.
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e jak… w por cie

zmie rza ją cych do zmniej sze nia za gro że nia po ża ro we go. Edu ka cja
i pre wen cja to rów nież na sza do me na. Pro wa dzi my szko le nia prze -
ciw po ża ro we dla pra cow ni ków Za rzą du Por tu, opi niu je my do ku men -
ta cję in we sty cyj ną i re mon to wą. Współ dzia ła my z in ny mi pod mio ta mi
ra tow ni czy mi. Świad czy my usłu gi z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro -
wej i in nych ob sza rów zwią za nych z funk cjo no wa niem por tu na rzecz
pod mio tów ze wnętrz nych, przede wszyst kim pro wa dzą cych dzia łal -
ność na te re nie za rzą dza nym przez ZMPG SA, na za sa dach od płat no -
ści na pod sta wie dwu stron nych umów. Re ali zuj my rów nież
za bez pie cze nie od stro ny wo dy. W 2017 r. na si stra ża cy spę dzi li na po -
ste run kach asy sten cyj nych 3049 godz., 103 ra zy roz sta wia li za po ry
prze ciw ro zle wo we do za bez pie cze nia roz ła dun ku sub stan-
cji, któ re nie mie sza ją się z wo dą i są od niej lżej sze  – łącz nie oko -
ło 25 km. I to jest spe cy fi ka na szej dzia łal no ści. Choć nie je ste śmy funk -
cjo na riu sza mi, pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści służ bo wych ma my
ta ką ochro nę praw ną, jak funk cjo na riu sze PSP. 

Jak du ża jest za ło ga?
Łącz nie li czy 54 oso by, wśród nich 52 oso by na sta no wi skach 

po żar ni czych, dwie oso by na sta no wi skach ad mi ni stra cyj nych. 
Nie je ste śmy sa mo dziel ną stra żą po żar ną, jak np. Por to wa Straż Po -
żar na „Flo rian” sp. z o.o. w Gdań sku. Sta no wi my dział Za rzą du Por tu, 
li czą ce go w tej chwi li oko ło 270 osób. 

Jed nym z ele men tów wa sze go wy po sa że nia jest sta tek po żar -
ni czy. Ro bi wra że nie...

Ca ły czas peł ni dy żur w por cie co naj mniej je den ho low nik z kla są
stat ku po żar ni cze go. Jest to – zgod nie z prze pi sa mi Pol skie go Re je -
stru Stat ków – sta tek do wal ki z po ża ra mi oraz pro wa dze nia ak cji ra -
tow ni czo -ga śni czej. Je go za da nia i pro ce du ry alar mo we okre ślo ne są
w re gu la mi nie służb stat ku po żar ni cze go, któ ry jest uzgod nio ny z dy -
rek to rem Urzę du Mor skie go, ja ko że za nad zór prze ciw po ża ro wy
w pol skich ob sza rach mor skich oraz mor skich por tach i przy sta niach
od po wie dzial na jest ad mi ni stra cja mor ska (w na szym wy pad ku – dy -
rek tor Urzę du Mor skie go w Gdy ni). Prze pi sy prze wi du ją, że każ dy
wpły wa ją cy do por tu zbior ni ko wiec z ła dun kiem, któ re go tem-
pe ratu ra za pło nu jest niż sza niż 60°C, wy ma ga asy sty stat ku po żar ni -
cze go. 

Pro szę za tem o przy kła dy spek ta ku lar nych ak cji. 
Nie bę dę się gał da le ko wstecz, skon cen truj my się na tych z ostat -

nich lat. Maj 2012 r., ko li zja pro mu pa sa żer sko -sa mo cho do we go
z suw ni cą bra mo wą. Po szko do wa nych zo sta ło trzech pra cow ni ków
ter mi na lu. Cał ko wi te mu znisz cze niu ule gła suw ni ca bra mo wa, czę -
ścio we mu suw ni ca na brze żo wa, a cał ko wi te mu lub czę ścio we mu 38
pu stych kon te ne rów 40-sto po wych. Wi dok był po ra ża ją cy, bla cha
o gru bo ści 15-20 mm wy glą da ła jak po dar ty pa pier. Kie ro wa łem dzia -
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ła nia mi ra tow ni czy mi, mie li śmy do po mo cy dwa do dat ko we za stę py
z Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Na sze dzia ła nia po le ga ły głów nie
na prze szu ki wa niu ru mo wi ska pod ką tem obec no ści lu dzi i ze bra niu
du żej ilo ści pły nów hy drau licz nych. W tym wy pad ku war to spoj rzeć
na zdję cia z ak cji.

A po żar?
W mar cu 2015 r. mie li śmy do czy nie nia z po ża rem hał dy skła do wa -

nej bio ma sy (łu pi ny orze chów ole jow ca). Dzia ła nia ga śni cze trwa ły
102 godz. Utrud nie nia spo wo do wa ne by ły ko niecz no ścią uży cia cięż -
kie go sprzę tu ty pu Fa dro ma, by do trzeć do ognisk po ża ru, oraz nie sta -
bil no ścią hał dy łu pin. Na stą pi ło sa mo za pa le nie bio lo gicz ne al bo
che micz ne. W elek tro cie płow niach sto su je się ta ką bio ma sę ja ko do -
miesz kę do wę gla. Ta kie ła dun ki spro wa dza ne są głów nie z Ma le zji 
i Fi li pin. Aku rat ta par tia by ła bar dzo za nie czysz czo na i to naj praw do -
po dob niej za ini cjo wa ło pro ces sa mo za pa le nia. In ne zda rze nie, o któ -
rym war to wspo mnieć, to po żar na pro mie pa sa żer sko -sa mo-
cho do wym Ste na Spi rit 31 sierp nia 2016 r.

Do zda rze nia do szło o godz. 6.40 na po kła dzie sa mo cho do wym
nr 3. W trak cie wcho dze nia pro mu do por tu za pa le niu ule gła ka bi -
na cią gni ka sio dło we go mar ki Sca nia. Za ło ga pro mu uru cho mi ła in -
sta la cję ga śni czą zra sza czo wą, co za po bie gło roz prze strze nie niu się
po ża ru na są sied nie sa mo cho dy, lecz nie uga si ła po ża ru we wnątrz po -
jaz du. Po przy bi ciu pro mu do na brze ża na stą pi ły pro ble my z otwar -
ciem fur ty ru fo wej, po nie waż po żar przed uru cho mie niem in sta la cji
zdą żył czę ścio wo znisz czyć in sta la cję hy drau licz ną. W dzia ła niach bra -
ło udział pięć za stę pów: SLRR i GCBA 5/32 z Por to wej Stra ży Po żar nej
ZMPG SA oraz GBA 2,5/25, GCBA 5/32 i SCD-37 z Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej. Do sta li śmy in for ma cję, że dwóch kie row ców nie zgło si ło się
do punk tu zbor ne go, więc pierw sze dzia ła nia po le ga ły na prze szu ka -
niu po kła dów sa mo cho do wych pod ką tem obec no ści lu dzi. Rów no -
le gle za ło ga pro mu pro wa dzi ła ewa ku ację pa sa że rów (550 osób).

To, co na otwar tej prze strze ni zo sta ło by za kwa li fi ko wa ne ja ko po -
żar ma ły, tu taj by ło już zda rze niem skom pli ko wa nym. Dzia ła nia po -
szu ki waw cze by ły znacz nie utrud nio ne ze wzglę du na dzia ła ją cą
in sta la cję zra sza czo wą (ka me ra ter mo wi zyj na oka za ła się prak tycz nie
bez u ży tecz na), za dy mie nie oraz ści śle usta wio ne po jaz dy na po kła -
dach sa mo cho do wych (od le głość po mię dzy sa mo cho da mi około
60 cm). Po żar cią gni ka uda ło się uga sić do pie ro po otwar ciu fur ty ru -
fo wej i usu nię ciu przed niej szy by po jaz du. „Za gi nie ni” kie row cy sa mi
po pew nym cza sie zgło si li się do punk tu zbor ne go. Pod czas zda rze -
nia nikt nie zo stał po szko do wa ny. Na stro nie in ter ne to wej Pań stwo -
wej Ko mi sji Ba da nia Wy pad ków Mor skich znaj du je się szcze gó ło wy
ra port z te go zda rze nia. Ko mi sja kry tycz nie od nio sła się do dzia łań za -
ło gi pro mu w pierw szej fa zie po ża ru, a dzia ła nia stra ży po żar nej oce -
nio no bar dzo do brze. 

O ja kich jesz cze spe cy ficz nych ak cjach war to po wie dzieć?
Jed ną z na szych ostat nich ak cji by ły dzia ła nia ra tow ni cze na ma -

sow cu ty pu Pa na max przy Na brze żu Ho len der skim, w mar cu bie żą -
ce go ro ku.

W dzia ła niach bra ło udział sześć za stę pów, tj. trzy z Por to wej Stra -
ży Po żar nej ZMPG SA i trzy z Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, oraz po go -
to wie ra tun ko we i po li cja. Po przy by ciu służb na miej sce oka za ło się,
że na po kła dzie stat ku znaj du je się jed na oso ba po szko do wa na ewa -
ku owa na przez współ pra cow ni ków, a w ła dow ni prze by wa jesz cze 
je den pra cow nik. Oso by te utra ci ły przy tom ność w trak cie wy ko ny -
wa nia prac zwią za nych z roz ła dun kiem wę gla. Dzia ła nia po le ga ły
na za bez pie cze niu miej sca zda rze nia, udzie le niu kwa li fi ko wa nej

pierw szej po mo cy oso bie znaj du ją cej się na po kła dzie stat ku i rów -
no le głej ewa ku acji oso by znaj du ją cej się w ła dow ni, któ rej rów nież
udzie lo no KPP. Oso by po szko do wa ne zo sta ły prze trans por to wa ne
z po kła du stat ku na na brze że za po mo cą dra bi ny me cha nicz nej 
SCD-37 i prze ka za ne ze spo ło wi ra tow nic twa me dycz ne go.

Wspo mi nał pan wcze śniej o za po rach prze ciw ro zle wo wych.
Czy tu by ły ja kieś szcze gól ne ak cje? 

Z ta kim zda rze niem mie li śmy do czy nie nia sto sun ko wo nie daw -
no – w kwiet niu 2017 r., kie dy to by li śmy za an ga żo wa ni w dzia ła nia
ra tow ni cze na te re nie gdyń skiej stocz ni Na uta. Re mon to wa na w su -
chym do ku jed nost ka, a był to che mi ka lio wiec pły wa ją cy pod ban de -
rą nor we ską, prze chy li ła się i czę ścio wo zna la zła się pod wo dą. Dwa
na sze za stę py za bez pie czy ły za po rą prze ciw ro zle wo wą miej sce zda -
rze nia, że by za po biec roz prze strze nie niu się ewen tu al ne go wy cie ku
ze stat ku. Roz sta wio no 360 m za po ry po mię dzy Na brze żem Wę gier -
skim i Al bań skim. W zda rze niu nikt nie zo stał po szko do wa ny. Do cho -
dze nie, co by ło przy czy ną, trwa do dziś. 

Czy ta kie za po ry są rze czy wi ście szczel ne?
Mo gą wy stą pić pew ne nie szczel no ści w miej scu mo co wa nia za -

po ry, przy na brze żu, ale to miej sce wy peł nia my spe cjal ny mi rę ka wa -
mi sorp cyj ny mi. W nor mal nych wa run kach po go do wych za po ra jest
szczel na, na to miast przy sil nym fa lo wa niu jest moż li we prze do sta nie
się sub stan cji pod lub nad za po rą.

Z te go, co mi wia do mo, dy rek tor ds. bez pie czeń stwa Za rzą du
Mor skie go Por tu Gdy nia SA Jó zef Za wadz ki za po wia da uru cho -
mie nie no wych pro jek tów w ob sza rze bez pie czeń stwa. Je den
z nich bę dzie no sił na zwę „Stra żak”. 

Na la ta 2018-2020 prze wi du je się dal szy roz wój jed nost ki, mię dzy
in ny mi do po sa że nie za rów no w sprzęt pod sta wo wy, jak i wy so ce spe -
cja li stycz ny. W tym ro ku za ku pio ny zo sta nie no wy po jazd po żar ni czy
prze zna czo ny bez po śred nio do zwal cza nia za gro żeń che micz nych
w por cie. Ze wzglę du na roz wój te ry to rial ny por tu oraz wy ni ka ją ce
z te go no we za da nia zwięk szy się li czeb ność na szej za ło gi.

A pro jekt „Se zam”?
Po le ga on na bu do wie Zin te gro wa ne go Sta no wi ska Bez pie czeń -

stwa Por tu Gdy nia – fi nał prze wi dzia ny jest na maj 2019 r. Ma ono in -
te gro wać wszyst kie służ by dzia ła ją ce na te re nie por tu, po cząw szy
od nas, czy li Por to wej Stra ży Po żar nej, a skoń czyw szy na uzbro jo nym
od dzia le in ter wen cyj nym. Do na szej dys po zy cji bę dą dwa naj no wo -
cze śniej sze dro ny pio no we go star tu, go to we do uży cia w sy tu acjach
kry zy so wych przez 24 godz. na do bę. W Zin te gro wa nym Sta no wi sku
Bez pie czeń stwa Por tu Gdy nia znaj dą się tak że wszyst kie służ by dys -
po zy tor skie – mor skie, ko le jo we i sa mo cho do we. Bę dzie rów nież
miej sce na por to wy mo ni to ring oraz Sta no wi sko Dzia łań Kry zy so -
wych, gdzie zo sta nie zor ga ni zo wa ne miej sce pra cy dla szta bu kry zy -
so we go, gdy by w por cie do szło do dzia łań nie bez piecz nych,
nie po żą da nych. Zin te gro wa ne Sta no wi sko Bez pie czeń stwa Por tu
Gdy nia bę dzie zlo ka li zo wa ne w bu dyn ku Portowej Straży Pożarnej. 

Czy li ma ła jed nost ka z du ży mi za da nia mi?
Do brze to pa ni uję ła. Z jed nej stro ny rze czy wi stość wy mu sza cią -

gły roz wój i do sko na le nie, a z dru giej stro ny pa trzą na nas oczy wiel -
kich po przed ni ków – i to zo bo wią zu je. 

Do dam tyl ko, by po in for mo wać na szych czy tel ni ków, że w ga -
bi ne cie pa na ko men dan ta mie ści się ga le ria hi sto rycz nych
zdjęć. I oczy tych za słu żo nych stra ża ków rze czy wi ście pa trzą…

roz ma wia ła
Ka ta rzy na Za mo row ska
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Pol sce do po spo li cie wy stę pu ją cych błon kó wek dzi ko
ży ją cych za li cza my trzmie le, osy, szer sze nie i mrów ki.
Udo mo wio na (ho dow la na) jest głów nie pszczo ła

miod na. Co je łą czy, a sta no wi dla nas za gro że nie? Żą dląc, wy dzie la ją
jad, któ ry dla czło wie ka mo że być czyn ni kiem aler gi zu ją cym. 

Cze go uni kać? Jak się za cho wać? 
Owa dy żą dle nie lub gry zie nie (mrów ki) wy ko rzy stu ją w ce lach

obron nych. Ja kie za cho wa nie czło wie ka mo że wy wo łać u nich ta ką re -
ak cję? Bę dzie to na przy kład przy gnie ce nie owa da w bu cie, pod ubra -
niem, bo są sto pą na tra wie, a tak że po dej ście zbyt bli sko gniaz da
(szcze gól nie w okre sie, gdy owa dom bra ku je po kar mu). Pa mię taj my,
by w po bli żu gniaz da lub sku pi ska owa dów wy strze gać się gwał tow -
nych i szyb kich ru chów. Uni kaj my ostrych za pa chów, któ re mo gą je roz -
draż nić (per fu my, al ko hol). Owa dy zwa bi też za pach je dze nia i ja skra we
ko lo ry ubrań. Pil nuj my, by dzie ci umy ły rę ce i twarz po zje dze niu cze -
goś słod kie go. Zwra caj my też uwa gę, że by nie pod cho dzi ły sa me do ula
(szcze gól nie z przo du, gdyż tam znaj du je się wy lot z gniaz da). 

Naj bar dziej na ra żo ne na nie spo dzie wa ny kon takt z owa da mi błon -
ko skrzy dły mi są dzie ci, lu dzie ak tyw nie upra wia ją cy sport na świe żym
po wie trzu, pra cow ni cy szklar ni i sa dów, pra cow ni cy le śni, pszcze la rze
(na ra że ni na du żą licz bę użą dleń, ale zwy kle uod por nie ni na nie – ma -
ją pod wyż szo ną licz bę swo istych prze ciw ciał IgE), ro dzi ny i są sie dzi
pszcze la rzy, a tak że stra ża cy usu wa ją cy gniaz da, ale rów nież ga szą cy
po ża ry pu sto sta nów, po miesz czeń go spo dar czych czy stry chów,
w któ rych moż na zna leźć oka za łe gniaz da owa dów błon ko skrzy dłych.

Co ro bić, gdy za ata ku ją?
Je śli za ata ku je nas któ ryś z tych owa dów, osłoń my gło wę i szy ję

oraz sta raj my się wy co fać z te re nu za gro że nia – naj bez piecz niej sze
jest miej sce naj bar dziej za cie nio ne i znaj du ją ce się w pew nej od le gło -
ści od gniaz da. Owa da, któ ry za plą tał się we wło sy, naj le piej wy cze -
sać grze bie niem. Je śli do sta nie się do po miesz cze nia za mknię te go,
otwórz my okno lub drzwi, od słoń my fi ran ki i stań my na bo ku, aby
miał swo bod ną dro gę prze lo tu. Uwa ga! Bez od po wied niej wie dzy
i ochro ny oso bi stej nie usu waj my sa mo dziel nie gniazd i nie płosz my
owa dów kłę bią cych się przy bu dyn ku (np. pod pa ra pe tem, oka pem
da chu).

Dzia ła nie ja du na or ga nizm
A gdy już któ ryś nas użą dli? Do or ga ni zmu czło wie ka do sta je się

wte dy jad: lep ka, prze zro czy sta sub stan cja o ostrym i gorz kim sma -
ku, któ ra w kon tak cie z po wie trzem szyb ko wy sy cha. Jad owa dów
błon ko skrzy dłych w za leż no ści od ich ga tun ku róż ni się skła dem
i daw ką, ale każ dy jest sil nie uczu la ją cy. Za wie ra dwa głów ne skład ni -
ki tok sycz ne: me li ty nę, któ ra dzia ła draż nią co w miej scu użą dle nia,
zwięk sza prze pusz czal ność na czyń krwio no śnych (obrzę ki), po wo du -
je skurcz mię śni szkie le to wych, a tak że apa mi nę – o cha rak te rze 
za sa do wym, dzia ła ją cą na ośrod ko wy układ ner wo wy. Jad błon ko -
skrzy dłych za wie ra też fe ro mo ny alar mo we (sub stan cje za pa cho we),
któ re uwol nio ne w chwi li żą dle nia, mo bi li zu ją ko lej ne owa dy do ata -
ków. Po za tym w skład ja du wcho dzą licz ne en zy my, ami no kwa sy 
i hi sta mi na (prze kaź nik pro ce sów za pal nych).

Błon ko skrzy dłe
w na tar ciu 

ŁU KASZ DU DZI¡ SKI

Na przełomie kwietnia i maja, 
gdy temperatury są już wyższe,
następuje intensywny rozwój
owadów błonkoskrzydłych.
Pszczoły, osy czy szerszenie
towarzyszą nam aż do późnej
jesieni.
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Ob ja wy użą dle nia 
Pra wie 90% osób po użą dle niu przez owa da błon ko skrzy dłe go re -

agu je miej sco wo, tzn. w miej scu użą dle nia. Obrzęk, za czer wie nie nie
i świąd utrzy mu ją się naj czę ściej do 24 godz. Po tym cza sie re ak cja
stop nio wo słab nie. Oko ło 4% osób po użą dle niu ma re ak cję miej sco -
wą za ostrzo ną (z ob ja wa mi jak wy żej), ale o zwięk szo nej si le i dłuż szym
cza sie utrzy my wa nia się. Po zo sta łe 4-5% osób prze cho dzi roz le głą
ogól no ustro jo wą re ak cję aler gicz ną. Na le ży pa mię tać, że w każ dej
z po wyż szych grup znaj du ją się oso by, któ re mo gą sil niej za re ago wać
na jad ze wzglę du na do dat ko we ob cią że nia, np.: scho rze nia (cho ro -
ba wień co wa, miaż dży ca), wiek (oso ba w po de szłym wie ku, dziec ko),
użą dle nia mno gie czy użą dle nia w bar dziej uner wio ne i ukrwio ne czę -
ści cia ła oraz oko li ce błon ślu zo wych (usta, ję zyk, szy ja, skroń).

Re ak cja ana fi lak tycz na
To sil na od po wiedź na jad i ma zwią zek z wy stę po wa niem nad -

wraż li wo ści, czy li re ak cji uczu le nio wej na po szcze gól ne skład ni ki ja -
du. Ob ja wy cho ro bo we po wsta ją przy udzia le prze ciw ciał IgE
i wy dzie la niu (uwal nia niu) hi sta mi ny. Prze ciw cia ła te zwią za ne są z wy -
bra ny mi skład ni ka mi ja du błon ko skrzy dłych i po wo du ją groź ną
w skut kach od po wiedź or ga ni zmu. Oso bie uczu lo nej wy star czy nie -
wiel ka ilość ja du (na wet jed no użą dle nie), aby wy zwo lić groź ne dla
zdro wia i ży cia re ak cje. W przy pad ku wstrzą su ana fi lak tycz ne go ko -
niecz na jest na tych mia sto wa in ter wen cja me dycz na, w tym po da nie
do żyl nie le ków (i.v.).

Ob ja wa mi re ak cji ana fi lak tycz nej są: mdło ści, wy mio ty, uogól nio -
ne lub miej sco we obrzę ki (po wiek, warg, ję zy ka, gar dła i krta ni, po -
draż nie nie i skur cze mię śni), po ja wia ją się wy kwi ty skór ne, nad mier ne
ki cha nie, ogól ne osła bie nie, szum w uszach, nie po kój, si ni ca, dresz cze,
dusz no ści, swę dzą ca wy syp ka (po krzyw ka lub ru mie ń), pod wyż szo -
na tem pe ra tu ra skó ry w po bli żu użą dle nia, świąd no sa lub oczu, bó le
brzu cha, obrzęk krta ni i skurcz oskrze li, spa dek ci śnie nia tęt ni cze go.

Re ak cję ana fi lak tycz ną wy wo łu je nie tyl ko jad owa dów. Do po dob -
nych reakcji mo że dojść rów nież po przez an ty ge ny za war te w:

– le kach (nie któ re an ty bio ty ki), 
– po kar mach (orze chy, owo ce mo rza, owo ce se zo no we),
– pył kach kwia to wych, 
– skład ni kach ku rzu.
By wa, że do cho dzi do re ak cji ana fi lak tycz nej krzy żo wej, gdy dwa

pro duk ty ra zem wy wo łu ją re ak cję, choć każ dy z osob na nie (np. nie -
któ re le ki + al ko hol).

Pierw sza po moc po użą dle niu
Po stę po wa nie po użą dle niu uza leż nio ne jest od skut ków, któ re

ono wy wo ła. Mo że my wy róż nić trzy gru py re ak cji po użą dle niu: 
– użą dle nie oso by nie uczu lo nej – nie wią że się z za gro że niem zdro -

wia i ży cia, 
– użą dle nie oso by nie uczu lo nej w miej sce o pod wyż szo nym ry zy -

ku (skroń, szy ja, usta) – do tej gru py moż na też za li czyć dzie ci i oso by
w po de szłym wie ku, 

– użą dle nie oso by uczu lo nej, nie za leż nie od miej sca – wy so kie ry -
zy ko dla zdro wia i ży cia.

Po stę po wa nie w gru pie pierw szej
W przy pad ku pszczo ły miod nej usu nąć żą dło no ży kiem lub pa -

znok ciem. Pszczo ła po zo sta wia żą dło ra zem z wo recz kiem ja do wym
(nie umie jęt ne wyj mo wa nie i ści śnię cie po wo du je wtło cze nie do dat -
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Naj po pu lar niej sze ga tun ki 
Pszczo ła miod na (Apis mel li fe ra) 
Ma  dłu gość cia ła oko ło 13-15 mm (kró lo wa oko ło 25 mm). Żą dło o dłu -

go ści ok. 2,5 mm umiej sco wio ne jest na koń cu od wło ka i za koń czo ne ma ły -
mi za dzior ka mi (ha czy ka mi), któ re unie moż li wia ją wy ję cie go z cia ła
po użą dle niu. Wszyst kie pszczo ły ży ją w zor ga ni zo wa nych spo łe czeń stwach
okre śla nych mia nem ro jów, któ re skła da ją się z ro bot nic, sam ców zwa nych
trut nia mi oraz mat ki pszcze lej, zwa nej kró lo wą. Rój w przy pad ku pszczo ły
miod nej mo że li czyć od 10 do na wet 80 tys. osob ni ków. Pszczo ły miod ne za -
kła da ją gniaz da zbu do wa ne z kil ku – kil ku na stu cha rak te ry stycz nych wo sko -
wych pla strów z sze ścio kąt ny mi ko mór ka mi. Sa mi ca pszczo ły mo że użą dlić
tyl ko raz i po użą dle niu gi nie. Po zo sta wia w skó rze czło wie ka frag ment od -
wło ka z apa ra tem żą dło wym. Bu do wa i me cha nizm dzia ła nia żą dła po wo du -
ją dal sze je go za głę bia nie się w skó rze i wstrzy ki wa nie po zo sta łej w wo recz ku
por cji ja du – na wet 20-krot nie wię kszej niż w przy pad ku po je dyn cze go użą -
dle nia osy lub szer sze nia, po nie waż pszczo ły uży wa ją ja du do od ga nia nia ssa -
ków.

Osa (Ve spu la vul ga ris)
Dłu gość cia ła to 10-20 mm (kró lo wa oko ło 25 mm), a osy da cho wej

11-16 mm (kró lo wa oko ło 20 mm). Owa dy te ma ją cha rak te ry stycz ne czar no -
-żół te ubar wie nie. Od włok u je go na sa dy jest sil nie prze wę żo ny, stąd po-
ja wi ło się po pu lar ne okre śle nie „ta lia osy”. Osy są wszyst ko żer ny mi
dra pież ni ka mi – ata ku ją in ne owa dy, czę sto na wet więk sze od sie bie, by wa -
ją rów nież szkod ni ka mi owo ców, cza sa mi ży wią się so ka mi drzew. W Pol sce
oba ga tun ki wy stę pu ją po spo li cie, rów nież w mia stach. Osy są naj bar dziej
agre syw ne spo śród wszyst kich błon ko skrzy dłych. Mo gą użą dlić swo ją ofia rę
kil ka krot nie. Użą dle nie osy jest bo le sne, ale dla więk szo ści lu dzi nie sta no wi
za gro że nia dla zdro wia, po za przy pad ka mi osób uczu lo nych. Po je dyn cze użą -
dle nie osy to daw ka ja du po nad 20-krot nie mniej sza niż w przy pad ku użą -
dle nia przez pszczo łę.

Trzmiel (Bom bus la pi da rius)
Ma dłu gość 12-22 mm i krę pą bu do wę, tu łów z przo du czar ny i po kry ty

wło ska mi, a od włok z wło ska mi czer wo ny mi lub po ma rań czo wy mi. Trzmiele
two rzą nie wiel kie se zo no we gniaz da pod zie mią lub pod ka mie nia mi, w któ -
rych by tu ją w licz bie nie wię cej niż kil ku set osob ni ków. Na wio snę kró lo wa
opusz cza ziem ną kry jów kę i wy ru sza na po szu ki wa nie od po wied nie go miej -
sca na gniaz do. U trzmie la ziem ne go (Bom bus ter re stris) to naj czę ściej pod -
ziem ne no ry. Użą dle nia przez trzmie la są bar dzo rzad kie.

Szer szeń (Ve spa cra bro)
Szer szeń eu ro pej ski osią ga dłu gość oko ło 25 mm (kró lo wa oko ło 35 mm).

For ma ty po wa dla ob sza ru Pol ski ma tu łów czar ny w ru de pla my, od włok żół -
ty w czar ne pa sy. Szer sze nie wy stę pu ją po wszech nie na ob sza rze ca łej Pol -
ski, zwłasz cza w po bli żu te re nów za miesz ki wa nych przez lu dzi. Ty po wym
sie dli skiem szer sze ni eu ro pej skich są la sy li ścia ste, gdzie ich gniaz da moż -
na spo tkać w dziu plach drzew, zwłasz cza dę bów. Ze wzglę du na utra tę na -
tu ral nych sie dlisk owa dy te bar dzo szyb ko przy sto so wa ły się do ży cia
w po bli żu te re nów ludz kiej ak tyw no ści, gdzie swo je gniaz da bu du ją naj czę -
ściej w dziu plach drzew, a tak że w no rach ziem nych, opusz czo nych ulach,
cza sem na wol nym po wie trzu, a tak że w miej scach osło nię tych, np. pod oka -
pem da chu lub w dziu rach i za głę bie niach w ścia nach bu dyn ków. Szer sze nie
ży wią się głów nie in ny mi owa da mi i ich lar wa mi, po tra fią za ata ko wać rój
pszczół. Są ak tyw ne za rów no w dzień, jak i w no cy. Ge ne ral nie szer sze nie
igno ru ją czło wie ka w te re nie. Je że li nie wy ko nu je się żad nych gwał tow nych
ru chów, nie draż ni ich, sa me nie ata ku ją. Pro wo ku je je na gła zmia na w oto -
cze niu, wstrząs, zmia na za pa chu lub ha łas. Mo gą użą dlić swo ją ofia rę kil ka -
krot nie. Użą dle nie przez szer sze nia wy wo łu je w miej scu wpro wa dze nia ja du
do tkli wy ból, za czer wie nie nie i obrzęk, a u osób uczu lo nych na jad owa dów
błon ko skrzy dłych mo że wy wo łać wstrząs ana fi lak tycz ny.

Mrów ka po spo li ta (La cius lub So le nop sis)
Za li cza na do błon ko skrzy dłych, po nie waż kró lo we ma ją skrzy dła (ro bot -

ni ce nie). Mrów ki nie ma ją żą dła, ką sa ją ofia rę żu wacz ka mi, po tem wle wa ją
w ran kę jad. Licz bę mró wek w gnieź dzie sza cu je się na set ki ty się cy.
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ko wej por cji ja du – na wet dzie sięć ra zy wię kszej niż pod czas sa me go
użą dle nia). Osy i szer sze nie nie po zo sta wia ją żą dła, co ozna cza, że mo -
gą żą dlić kil ka krot nie w krót kim cza sie. 

Je śli re ak cja miej sco wa nie jest gwał tow na, na le ży przy ło żyć kost -
ki lo du do użą dlo ne go miej sca, schło dzić wo dą, prze trzeć miej sce
octem (ła go dzi obrzęk i pie cze nie), a tak że zde zyn fe ko wać ra nę. Więk -
szość osób nie wie, że pod czas użą dle nia do ra ny do sta je się nie tyl ko
jad, lecz tak że bak te rie. Szcze gól nie po użą dle niu przez osę. Osy że -
ru jąc, od wie dza ją róż ne miej sca, czę sto nie zbyt czy ste, np. spa dy owo -
co we, śmiet ni ki. W nie zde zyn fe ko wa nej ra nie do cho dzi do wtór ne go
miej sco we go za ka że nia i kil ka dni po użą dle niu re ak cja miej sco wa
spo wo do wa na jest już tyl ko bak te ria mi. Do re ak cji ogól nej w po sta ci
go rącz ki i po więk sze nia wę złów chłon nych na sku tek wtór ne go za ka -
że nia do cho dzi rza dziej. Do ty czy to osób z osła bio nym ukła dem od -
por no ścio wym. Wte dy na le ży udać się do le ka rza ro dzin ne go, któ ry
prze pi sze an ty bio tyk na za ka że nie bak te ryj ne.

Po stę po wa nie w gru pie dru giej
Sche mat czyn no ści jak po przed nio (wy cią gnię cie żą dła, schło dze -

nie miej sca, de zyn fek cja ra ny). Ze wzglę du na pod wyż szo ne ry zy ko
po wi kłań i groź nej re ak cji miej sco wej, np. obrzę ku szyi, ję zy ka i nie -
droż no ści dróg od de cho wych, za wsze na le ży jed nak skon sul to wać
się z le ka rzem (ro dzin nym w przy chod ni, le ka rzem po mo cy noc nej
i świą tecz nej lub naj bliż sze go od dzia łu ra tun ko we go).

Po stę po wa nie w gru pie trze ciej
Re ak cja jest naj czę ściej gwał tow na i na tych mia sto wa, do cho dzi

do roz wo ju wstrzą su ana fi lak tycz ne go. Na le ży bez względ nie we zwać
Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go (nr 999 lub 112) al bo zgło sić się
na szpi tal ny odział ra tun ko wy, je śli jest nie da le ko, a stan po szko do -
wa ne go po zwa la na sa mo dziel ny trans port. Oso bę we wstrzą sie na -
le ży ob ser wo wać i mo ni to ro wać jej funk cje ży cio we, co wy ma ga
sprzę tu, dia gno sty ki i wie dzy me dycz nej, dla te go nie obej dzie się bez
wy kwa li fi ko wa ne go per so ne lu me dycz ne go. 

Je śli do szło do utra ty przy tom no ści po szko do wa nej oso by, na le ży
uło żyć ją na bo ku w po zy cji bez piecz nej i kon tro lo wać funk cje ży cio we
w ocze ki wa niu na ZRM. Je śli do szło do za trzy ma nia krą że nia, na le ży
roz po cząć RKO w pro ce du rze od po wied niej dla da nej gru py wie ko wej
i o ile to moż li we (jest kil ka osób i ma kto roz ma wiać przez te le fon) – po -
in for mo wać dys po zy to ra CPR o po gor sze niu sta nu po szko do wa ne go.
Dys po zy tor prze ka że ak tu al ne in for ma cje do wy sła ne go ZRM, a jed no -
cze śnie po in stru uje świad ków zda rze nia, co ma ją ro bić. 

War to wie dzieć, że aler gię na jad pszcze li (oraz in nych owa dów
błon ko skrzy dłych) le czy się po przez te ra pię od czu la ją cą. Po le ga ona
na wie lo krot nym po da niu ro sną cej daw ki szcze pion ki (z pre pa ro wa -
ne go ja du owa da) w ce lu uzy ska nia to le ran cji or ga ni zmu na da ny aler -
gen (w tym przy pad ku jad kon kret ne go owa da). Te ra pia trwa dłu go:
od ro ku do kil ku lat.

Autor pełni słu˝b´ w KM PSP w Lublinie
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a po cząt ku by ła to fir ma han dlo -
wa. Od 1906 r. roz po czę ła się no -
wa era w hi sto rii przed się -

bior stwa – wła sna pro duk cja wy po sa że nia
dla jed no stek stra ży po żar nej.

Pierw sze po jaz dy po żar ni cze Ro sen bau -
er wy pro du ko wał i do star czył na ry nek w la -
tach 20. XX w. W tym sa mym okre sie
roz po czął swo ją dzia łal ność eks por to wą
na ry nek azja tyc ki – do Chin. W po dob nym
cza sie fir ma uru cho mi ła tak że eks port
na pol ski ry nek, do star cza jąc wów czas mo -
to pom py.

No wo cze śni i in no wa cyj ni
Po przez po nad 150 lat swo jej dzia łal no -

ści Ro sen bau er wpro wa dził na ry nek po żar -
ni czy set ki in no wa cyj nych roz wią zań
z ob sza ru ra tow nic twa, sto su jąc przy bu do -
wie sa mo cho dów po żar ni czych wy jąt ko we
roz wią za nia er go no micz ne, wy ko rzy stu jąc
do te go naj now sze tech no lo gie i ma te ria ły.

Ca łość pro ce su pro jek to wa nia, kon struk -
cji i pro duk cji jest pro wa dzo na w ści słej
współ pra cy ze stra ża ka mi i do sto so wa -
na do ich po trzeb. W ten spo sób w ostat nich
la tach po wsta ły m.in. po jaz dy ra tow ni czo -
-ga śni cze ty pu AT i CL na ry nek eu ro pej ski
oraz sa mo cho dy ra tow ni czo -ga śni cze ty pu
ET na ryn ki kra jów roz wi ja ją cych się.

Ro sen bau er ja ko je den z pierw szych roz -
po czął pro duk cję cięż kich sa mo cho dów ra -
tow ni czo -ga śni czych ty pu ARFF (Air port
Re scue Fi re Fi gh ting), prze zna czo nych
do pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych w cy -
wil nych i woj sko wych por tach lot ni czych. 

Do dzi siaj Ro sen bau er jest zde cy do wa nym
świa to wym li de rem w za kre sie pro duk cji po -
jaz dów lot ni sko wych. W 2015 r. wpro wa dził
na ry nek już czwar tą ge ne ra cję cięż kich lot ni -
sko wych po jaz dów ra tow ni czo -ga śni czych
ARFF z ro dzi ny Pan ther. Wy róż nia ją się one
wy jąt ko wy mi pa ra me tra mi tech nicz no -tak -
tycz ny mi i nie zwy kłym de si gnem.

Na pol ski ry nek
Od 1976 r. po nad 50% sprze da ży Ro sen -

bau era by ło prze zna czo ne na eks port. 
W la tach 70. XX w. Ro sen bau er do star czył
do pol skich za wo do wych i za kła do wych
stra ży po żar nych kil ka set róż ne go ro dza ju
po jaz dów, w tym cięż kie sa mo cho dy wod -
no -pia no we SLF 13000 na pod wo ziu Steyr.
Wie le z nich do dziś jest eks plo ato wa nych
m.in. w jed nost kach ochot ni czych stra ży po -
żar nych. 

W ostat nich la tach Ro sen bau er do star -
czył do Pol ski wie le sa mo cho dów no wej ge -
ne ra cji dla za kła do wych stra ży po żar nych
w za kła dach du że go ry zy ka oraz więk szo ści
jed no stek lot ni sko wych stra ży po żar nych
za bez pie cza ją cych lot ni ska ko mu ni ka cyj ne
w Pol sce. Pro ces ten jest re ali zo wa ny sys te -
ma tycz nie przez ca ły czas. 

Po po wo ła niu do ży cia w 1992 r. Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej na sza fir ma zbu do wa ła
i do star czy ła dla niej wie le cie ka wych po jaz -
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dów, któ re speł nia ły ów cze sne ocze ki wa nia
tej for ma cji ra tow ni czej. Po za tym przez wie -
le lat Ro sen bau er ści śle współ pra co wał z kil -
ko ma pol ski mi pro du cen ta mi sa mo cho dów
po żar ni czych. Już w la tach 80. i 90. po przed -
nie go stu le cia w Jel czań skich Za kła dach 
Sa mo cho do wych w bu do wa nych tam po jaz -
dach Jelcz 004, 004 M, 005, 005M, 010, 010M,
011, 014 czy 015 mon to wa no wie le pod sta -
wo wych ele men tów wy po sa że nia do star cza -
nych przez Ro sen bau era. 

Świa to wy li der
Jed nym z ka mie ni mi lo wych w roz wo ju

fir my by ła eks pan sja na kon ty nent Ame ry ki
Pół noc nej, gdzie już w 1995 r. fir ma zlo ka li -
zo wa ła swo je za kła dy pro duk cyj ne. Dzi siaj
Ro sen bau er po sia da czte ry za kła dy pro duk -
cyj ne na tym kon ty nen cie. Łącz nie każ de go
ro ku moż na w nich wy pro du ko wać pra wie
dwa ty sią ce róż ne go ty pu i ro dza jów sa mo -
cho dów po żar ni czych. To wła śnie tam skon -
stru owa no prze zna czo ny na ry nek
ame ry kań ski sa mo chód ra tow ni czo -ga śni -
czy Aven ger. Pod je go bu do wę wy ko rzy sta -
no opra co wa ne we wła snym za kre sie przez
fir mę Ro sen bau er pod wo zie Com man der.

Ko lej nym eta pem glo ba li za cji i roz wo ju
fir my by ło prze ję cie w 1998 r. nie miec kie go
pro du cen ta dra bin hy drau licz nych Metz
Aerials GmbH (obec nie Ro sen bau er Karls ru -
he GmbH & Co. KG). Dzię ki te mu Ro sen bau -
er ma w swo jej ofer cie peł ną pa le tę
pro duk tów i po jaz dów ra tow ni czo -ga śni -
czych oraz spe cjal nych dla jed no stek stra ży
po żar nej.

Obec nie Ro sen bau er to świa to wy li der
w pro duk cji sa mo cho dów po żar ni czych dla
jed no stek stra ży po żar nych. Pro duk cja po -
jaz dów i sprzę tu po żar ni cze go od by wa się
w pięt na stu za kła dach pro duk cyj nych na ca -
łym świe cie, zlo ka li zo wa nych na czte rech
kon ty nen tach, za trud nia ją cych łącz nie po -
nad 3400 pra cow ni ków.

W ubie głym ro ku we wszyst kich swo ich
za kła dach Ro sen bau er wy pro du ko wał i do -
star czył do jed no stek stra ży po żar nych łącz -
nie oko ło czte rech ty się cy róż ne go ro dza ju
po jaz dów po żar ni czych, jak i rów nież ca łą
ga mę wy po sa że nia i sprzę tu ochron ne go
dla stra ża ków.

Ro sen bau er jest tak że je dy nym świa to -
wym pio nie rem w dzie dzi nie elek tro mo bil no -
ści w stra żach po żar nych. Dwa la ta te mu
zo stał po raz pierw szy pu blicz nie za pre zen to -
wa ny Con cept Fi re Truck (CFT) – kon cep cyj ny
sa mo chód po żar ni czy, sta no wią cy przed smak
po żar ni cze go po jaz du przy szło ści. To nie tyl -
ko fu tu ry stycz na wi zja wkra cza ją ca w XXII
wiek, któ rą już dzi siaj moż na zo ba czyć, ale
wręcz okre ślo na fi lo zo fia i kie ru nek roz wo ju
w tej dzie dzi nie. Kon struk to rzy Ro sen bau era
sku pi li się na ar chi tek tu rze po jaz du, by od po -
wia dał on wy ma ga niom, któ rym jed nost ki
stra ży po żar nych na ca łym świe cie bę dą mu -
sia ły spro stać w naj bliż szych la tach.

W naj now szym pro jek cie kon struk to rzy
fir my Ro sen bau er za sto so wa li cał ko wi cie sa -
mo no śną kon struk cję ca łej bry ły po jaz du.
Po zwo li ło to na zbu do wa nie po jaz du bez ra -

my pod wo zia. Dzię ki te mu uzy ska no zde cy -
do wa nie lep sze pa ra me try pra cy, er go no -
mię, wy go dę oraz bez pie czeń stwo pra cy
stra ża ków.

Ro sen bau er w Pol sce
W kwiet niu 2018 r. zo sta ła po wo ła na i za -

ło żo na fir ma Ro sen bau er Pol ska Sp. z o.o.
z sie dzi bą w Ło mian kach. Jej głów nym za da -
niem jest przy bli że nie i udo stęp nie nie pol -
skim stra ża kom naj now szych tech no lo gii
i ma te ria łów, roz wią zań oraz do świad cze nia
na szej fir my. Z tej oka zji od 21 ma ja do 22
czerw ca 2018 r. na te re nie Pol ski or ga ni zo -
wa nych jest wie le po ka zów i pre zen ta cji
sprzę tu oraz po jaz dów po żar ni czych fir my
Ro sen bau er. Z ogrom ną przy jem no ścią pra -
gnie my za pro sić na nie wszyst kich stra ża -
ków oraz sym pa ty ków stra ży po żar nych.
Peł na li sta miej sco wo ści, gdzie od by wa ły się
bę dą po ka zy sprzę tu i sa mo cho dów po żar -
ni czych, jest do stęp na na stro nie 

www.ro sen bau er.com/DTPolska. 
In for ma cje moż na rów nież uzy skać pod ad -
re sem: in fo.pol ska@ro sen bau er.com. Ser -
decz nie za pra sza my!



a kres dzia łań OSP Su cho wo la moc no
wy kra cza po za jej za sad ni czą funk -
cję, ja ką jest ga sze nie po ża rów.

Ochot ni cy po ma ga ją star szym oso bom, za -
bez pie cza ją uro czy sto ści pa trio tycz ne i re li -
gij ne, ra tu ją ofia ry wy pad ków sa mo-
cho do wych, zbie ra ją da ry dla osób po szko -
do wa nych przez ży wio ły. Z peł nie nia swo jej
służ by czer pią sa tys fak cję. Na pew no ze swo -
ich kra jan – su cho wol skich stra ża ków dum -
ny jest bł. ks. Je rzy Po pie łusz ko, któ ry czu wa
nad ni mi pod czas nie bez piecz nych ak cji
pro wa dzo nych w dzień i w no cy.

Bo ga ta hi sto ria
Hi sto ria służ by stra żac kiej w Su cho wo li

jest bar dzo bo ga ta. Pierw sza jed nost ka,
pod na zwą Straż Ognio wa, roz po czę ła swo -
ją dzia łal ność już w 1921 r. Jej pre ze sem 
zo stał wy bit ny miesz ka niec te go mia sta Wła -
dy sław Le wic ki, na na czel ni ka zaś wy bra no
rów nie sza no wa ne go su cho wolsz cza ni -
na Ju lia na Igna to wi cza. Wśród sze re go wych
stra ża ków by li wów czas przed sta wi cie le róż -
nych na cji – Po la cy, Ży dzi, Ru si ni. Fakt ten
wy ni kał z wie lo na ro do we go ob li cza spo -
łecz no ści za miesz ku ją cej przed wo jen ną Su -
cho wo lę. Po dob nie zresz tą by ło w in nych
mia stach II Rze czy po spo li tej. 

Pierw szą sie dzi bą Stra ży Ognio wej stał
się drew nia ny bu dy nek sto ją cy w cen trum
mia sta, przy daw nym ryn ku. Po cząt ki, jak to
zwy kle by wa, by ły trud ne. Stra ża cy mie li
do dys po zy cji drew nia ny kon ny wóz, na któ -
rym usta wio ne by ły ręcz ne pom py. Jed -

na z tych za byt ko wych pomp, pięk nie od-
no wio na, sta no wi dziś ozdo bę skwe ru
przed bu dyn kiem OSP Su cho wo la. La ta pły -
nę ły szyb ko. W 1929 r. Straż Ognio wą prze -
mia no wa no na Straż Po żar ną. No wym
na czel ni kiem zo stał Izy dor Kle pac ki. 

Na po cząt ku lat 30. przy Stra ży Po żar nej
w Su cho wo li za czął funk cjo no wać waż ny
w dzie jach te go mia sta ze spół mu zycz -
ny – or kie stra dę ta. Jej pierw szym dy ry gen -
tem i kie row ni kiem zo stał Jó zef Kar ny,
czło wiek nie zwy kle mu zy kal ny. Od tam te go
cza su do dziś or kie stra za pew nia opra wę
mu zycz ną wszyst kich waż nych uro czy sto ści,
któ re ma ją miej sce w Su cho wo li i w ca łej
gmi nie. Ze spół wy stę pu je też na za gra nicz -
nych kon kur sach, zdo by wa jąc licz ne na gro -
dy. Ale do te go jesz cze wró ci my.

W po ło wie lat 30. ubie głe go wie ku Straż
Po żar na w Su cho wo li by ła już tak licz na, że
jej ów cze sna sie dzi ba – drew nia ny bu dy nek
zwa ny „kir chą” – prze sta ła wy star czać. Ten pa -
lą cy pro blem do strzegł nie ja ki pan Ła zar ski,

po cho dzą cy z nie od le głe go Szta bi na, któ ry
pia sto wał nie by le ja ką pań stwo wą funk cję,
gdyż był po słem na Sejm. Wy sta rał się o pu -
blicz ne fun du sze na bu do wę no wej stra żac -
kiej pla ców ki w Su cho wo li. No wą, mu ro wa ną
re mi zę wznie sio no przy uli cy Ry nek, któ ra
obec nie no si na zwę Plac Ko ściusz ki. 

Bu dy nek re mi zy był rów nież miej scem,
gdzie kwi tła kul tu ra, bo wiem w jed nej z sal,
wy po sa żo nych w sce nę, wy sta wia no przed -
sta wie nia te atral ne. Za pie nią dze z bi le tów
do po sa ża no stra żac ki ar se nał. Ak to rzy by li
prze waż nie płci pięk nej, a że sztu ki pre zen -
to wa no w pla ców ce po żar ni czej, po łą czo no
te dwie for my ludz kiej ak tyw no ści, two rząc
z ak to rek ama to rek żeń ską dru ży nę po żar ni -
czą. Pię cio oso bo wym ze spo łem dziel nie do -
wo dzi ła Ja ni na Bie ciuk -Kar po wicz.

W 1938 r. w od staw kę po szedł kon ny wóz
z ręcz ny mi pom pa mi, bo wiem Straż Po żar -
na z Su cho wo li otrzy ma ła od mia sta no -
wocze sny jak na owe cza sy sa mo chód
z za mon to wa ną na nim mo to pom pą ty pu
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Sy re na 800. Jed nost ka po żar ni cza mia ła się
co raz le piej m.in. dla te go, że jej pre ze sem był
wów czas bur mistrz mia sta Wa cław Szki łądź.
Bio rąc udział w ak cjach ga śni czych, zy skał
do sko na łe ro ze zna nie, cze go po trze ba stra -
ża kom do sku tecz nej służ by. Nie ste ty, pierw -
szy sa mo chód stra żac ki dłu go su cho wol skim
po żar ni kom nie słu żył. Wszyst ko ni we czy wy -
buch II woj ny świa to wej i atak na Pol skę
dwóch agre so rów. Słyn ny w Su cho wo li wóz
Sy re na 800 zo sta je we wrze śniu 1939 r. za re -
kwi ro wa ny na po trze by woj ska. Ma szy na
po żar ni cza tra fia do Grod na, gdzie słu ży
do ga sze nia ognia wznie ca ne go przez so -
wiec kie bom by. Jed na z nich go do się ga i tak
Sy re na 800 koń czy swo ją krót ką, ale in ten -
syw ną i chwa leb ną służ bę. 

Wsku tek tej stra ty su cho wol scy stra ża cy
w ciem nych la tach oku pa cji mu sie li wró cić
do kon nych wo zów z pom pa mi. Po za koń -
cze niu woj ny straż znów za czę ła się roz wi -
jać. Co cie ka we, pierw szym jej pre ze sem
w ko mu ni stycz nych la tach po wo jen nych zo -

sta je ksiądz ka to lic ki Ka zi mierz Wil czew ski.
Nie ma ły do chód przy no szą za ba wy ta necz -
ne or ga ni zo wa ne w re mi zie. Za po zy ska ne
w ten spo sób środ ki znów moż na za ku pić
lep szy sprzęt ga śni czy, sa mo chód z mo to -
pom pą i no we mun du ry. W 1957 r. utwo rzo -
ny zo sta je har cer ski za stęp stra żac ki,
a w 1963 r. do stra ży wra ca płeć pięk -
na – w Su cho wo li po now nie za czy na dzia -
łal ność Żeń ska Dru ży na Po żar ni cza.

Waż nym wy da rze niem w hi sto rii stra ży
jest rów nież po świę ce nie ufun do wa ne go
przez miesz kań ców sztan da ru OSP, któ ra to
uro czy stość mia ła miej sce w ko ście le pa ra -
fial nym pw. św. Pio tra i Paw ła w 1981 r. W tej
sa mej świą ty ni ochrzczo ny był bło go sła wio -
ny Je rzy Po pie łusz ko. Tu po słu gi wał ja ko mi -
ni strant i sta wiał pierw sze kro ki w wie rze. 

Ko lej na kar ta z dzie jów stra ży po żar nej
w Su cho wo li to bu do wa no wej re mi zy. Daw -
ny, przed wo jen ny bu dy nek był już w opła -
ka nym sta nie tech nicz nym – spe cja li ści
nad zo ru bu dow la ne go za bro ni li na wet
w nim prze by wać. Spo łecz ny Ko mi tet Bu do -
wy Do mu Stra ża ka w Su cho wo li po wsta je
w li sto pa dzie 1983 r. Bu do wa nie idzie już
jed nak tak szyb ko, jak za wią za nie ko mi te tu.
Go to wy obiekt zo sta je ode bra ny i po świę -
co ny do pie ro w ma ju 1990 r. Do dziś jest on

sie dzi bą OSP w Su cho wo li, któ rą to jed nost -
kę, uzna jąc jej za słu gi i waż ną ro lę, w 1995 r.
włą czo no do kra jo we go sys te mu ra tow ni -
czo -ga śni cze go. – Przy na leż ność do struk tur
kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go to
dla nas du że wy róż nie nie, włą cze nie do te go
sys te mu ozna cza bo wiem, że na sza jed nost ka
speł nia naj wyż sze stan dar dy – mó wi Ma riusz
Kar pie nia, na czel nik OSP Su cho wo la. 

Współ cze śnie
Obec nie pre ze sem OSP Su cho wo la jest

Mi chał Su chwał ko, funk cję na czel ni ka spra -
wu je Ma riusz Kar pie nia. Do jed nost ki na le ży
oko ło 50 stra ża ków, wśród nich sie dem ko -
biet. Ja ko że jest to for ma cja ochot ni cza,
na co dzień wy ko nu ją oni bar dzo róż ne za -
wo dy. Są sprze daw cy, rol ni cy, elek try cy, me -
cha ni cy, a na wet stu den ci i ucznio wie.
Nie rzad ko w OSP słu żą ro dzi ny w ko lej nych
po ko le niach. Naj pierw stra ża kiem był dzia -
dek, a po tem oj ciec, na stęp nie je go syn bądź
też cór ka. Na brak chęt nych do służ by w OSP
Su cho wo la nie moż na na rze kać. Choć pra ca
ta nie na le ży do naj bez piecz niej szych, mło -
dzi chęt nie się do niej gar ną.

Stra ża cy z OSP Su cho wo la dys po nu ją
trze ma sa mo cho da mi – Sta rem 266, Sta -
rem 12.185 i For dem. Po sia da ją m.in. cięż ki
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oc, 
 tu r´ Su cho wo la – mia sto i gmi na w środ ku Eu ro py 

Mia sto Su cho wo la po ło żo ne jest w pół noc nej czę ści wo je wódz twa pod la skie go. Tu wła śnie, w su -
cho wol skim par ku, znaj du je się miej sce uzna ne za geo me trycz ny śro dek Eu ro py. W 1775 r. wy zna czył
je zna ny pol ski geo graf Szy mon So bie kraj ski. Dziś sym bo li zu je je pa miąt ko wy głaz. Od bli sko 100 lat
dzia ła w Su cho wo li Ochot ni cza Straż Po żar na. Sa mo mia sto rów nież nie jest mło de. Osa dę Su cho wo -
la, któ rej na zwa ozna cza, że po wsta ła w miej scu le śne go zrę bu, za ło żo no już w XVI w. Pra wa miej skie
Su cho wo la po raz pierw szy otrzy ma ła w 1777 r. Obec nie ma sta tus gmi ny miej sko -wiej skiej, zaj mu je
oko ło 250 km kw. Na tym te re nie ży je oko ło 7 tys. osób. Je śli cho dzi o jed nost ki OSP, to jest ich na ob -
sza rze ca łej gmi ny aż 15. Słu ży w nich oko ło 360 stra ża ków ochot ni ków. Wszyst kie one pod le ga ją
pod OSP Su cho wo la. 

W po bli żu Su cho wo li, we wsi Oko py, uro dził się i wy cho wał bło go sła wio ny ks. Je rzy Po pie łusz ko.
W Su cho wo li wszyst ko się za czę ło. Tu mło dy Je rzy uczył się w szko le pod sta wo wej i li ceum, w tu tej -
szym ko ście le pw. św. Pio tra i Paw ła był mi ni stran tem. W Su cho wo li znaj du je się sym bo licz ny grób
księ dza Je rze go, je go po mnik oraz mu zeum, w któ rym pre zen to wa ne są pa miąt ki po nie złom nym ka -
pe la nie So li dar no ści.

Du chow ny or ga ni zo wał w pa ra fii pw. św. Sta ni sła wa Kost ki na sto łecz nym Żo li bo rzu słyn ne msze
św. za oj czy znę. Księ dza Je rze go Po pie łusz kę 19 paź dzier ni ka 1984 r. upro wa dzo no, a póź niej za mor -
do wa no. By ła to jed na z naj okrut niej szych zbrod ni PRL. Bez po śred ni spraw cy zbrod ni – trzej ofi ce ro -
wie SB oraz ich prze ło żo ny zo sta li ska za ni na ka rę wię zie nia w tzw. pro ce sie to ruń skim, ale wie lu
oko licz no ści zbrod ni ni gdy nie wy ja śnio no. Wciąż nie wia do mo, kto na praw dę wy dał wy rok na nie -
złom ne go ka pła na, któ re go pro ces ka no ni za cyj ny jest bli ski koń ca. 

We wrze śniu ubie głe go ro ku na 70. rocz ni cę uro dzin ks. Je rze go do Su cho wo li zje cha ło mnó stwo
go ści. Uro czy sto ści zo sta ły zor ga ni zo wa ne pod ho no ro wym pa tro na tem pre zy den ta Rze czy po spo li -
tej Pol skiej An drze ja Du dy. By li na nich obec ni przed sta wi cie władz pań stwo wych i ko ściel nych oraz
wier ni z kra ju i za gra ni cy. Ca łą dwu dnio wą im pre zę za bez pie cza li m.in. stra ża cy ochot ni cy z gmi ny
Su cho wo la. Gdy by nie oni, ta kich uro czy sto ści jak ta nie da łoby się w mie ście prze pro wa dzić. 

OSP Su cho wo la peł ni waż ną funk cję w ży ciu lo kal nej spo łecz no ści. Stra ża cy zabezpieczają miej -
sco we uro czy sto ści, róż ne go ro dza ju im pre zy miej skie, te re no we i re li gij ne. Przy OSP Su cho wo la dzia -
ła też Mło dzie żo wa Dru ży na Po żar ni cza. 
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ze staw do ra tow nic twa tech nicz ne go, agre -
gat prą do twór czy i re flek to ry do oświe tla nia
miej sca zda rze nia no cą, umun du ro wa nie
bo jo we i ko sza ro we oraz mun du ry ga lo we.
Ich naj więk szym pra gnie niem jest no wy sa -
mo chód te re no wy, bo te, któ re ma ją, są już
dość wy eks plo ato wa ne. Na ak cje wy ru sza ją
po za wia do mie niu w no wo cze snym sys te -
mie te le fo nicz nym. 

W jak róż nych zda rze niach su cho wol scy
stra ża cy udzie la ją po mo cy, świad czą opi sy
ak cji na bie żą co umiesz cza ne na fa ce bo oko -
wym pro fi lu OSP: „Stra ża cy otrzy ma li in for -

ma cję z nu me ru 112, że na ul. Bia ło stoc kiej
w Su cho wo li za pa lił się sa mo chód cię ża ro -
wy, a kie row ca pró bu je od je chać od bu dyn -
ków miesz kal nych. Na tych miast wy sła no
tam dwie jed nost ki ga śni cze”; „OSP Su cho -
wo la zo sta ła dziś za dys po no wa na do po ża -
ru w miej sco wo ści Ko lo nie Po do stró wek.
Po przy je cha niu na miej sce oka za ło się, że
pło nie nie du ży bu dy nek go spo dar czy
z drze wem”; „Stra ża cy OSP Su cho wo la za -
bez pie cza li lą do wi sko śmi głow ca LPR 
na sta dio nie miej skim w Su cho wo li”; „Po go -
dzi nie 15.00 stra ża cy OSP Su cho wo la wy je -
cha li do po wa lo ne go drze wa, któ re
blo ko wa ło prze jazd na tra sie Su cho wo -
la – Wól ka”; „OSP Su cho wo la do sta ła ko lej ne
we zwa nie do po ża ru po jaz du. Nie da le ko
miej sco wo ści Lesz cza ny za pa lił się cią gnik
rol ni czy ja dą cy z dwie ma przy cze pa mi
drew na”; „OSP Su cho wo la w 2018 r. przy łą -
czy ła się do ogól no pol skiej ak cji WOŚP 
„Ra tuj my i uczmy ra to wać”. Na si dru ho wie
spo ty ka ją się z naj młod szy mi. Uczą ich, jak
we zwać po moc oraz co ro bić do mo men tu
przy by cia kwa li fi ko wa nej po mo cy me dycz -
nej”; „Dzi siaj po go dzi nie 17 stra ża cy z OSP
Su cho wo la zo sta li we zwa ni do pa lą cej się
tra wy w miej sco wo ści Cho do ró ka Sta ra”. 

To wpi sy za le d wie z ostat nich dni. Moż -
na więc so bie wy obra zić, że su cho wol skim
stra ża kom ro bo ta pa li się w rę kach...

Nie raz stra ża kom z OSP Su cho wo la uda -
ło się ura to wać ludz kie ży cie. Tak by ło m.in.
pod czas po ża ru bu dyn ku miesz kal ne go we
wsi Ja twież Du ża. Z na ra że niem wła sne go
ży cia wy nie śli męż czy znę z pło ną ce go
obiek tu, któ ry za raz po tem się za wa lił. – Kie -
dy pod czas ak cji uda nam się ura to wać ludz -
kie ży cie, czu ję się szcze gól nie dum ny, że
je stem stra ża kiem, że mo gę w ten spo sób po -
ma gać – mó wi Ma riusz Kar pie nia. 

Za kres dzia łań OSP w Su -
cho wo li moc no wy kra cza
po za jej za sad ni czą funk cję,
czy li ga sze nie po ża rów. Stra -
ża cy ochot ni cy za bez pie cza -
ją też m.in. te ren lą do wa nia
śmi głow ców Lot ni cze go Po -
go to wia Ra tun ko we go, po -
ma ga ją oso bom star szym,
co ro ku za bez pie cza ją
uczest ni ków czerw co wej
piel grzym ki do Sank tu arium
Mat ki Bo żej w Ró ża nym sto -
ku, po ma ga ją pod czas po li -
cyj nych ak cji, bio rą udział
w po szu ki wa niach osób za -

gi nio nych, zbie ra ją da ry dla osób po szko do -
wa nych przez ży wio ły, ści na ją drze wa
za gra ża ją ce bez pie czeń stwu lu dzi, usu wa ją
je z dróg po wi chu rach.

Przez Su cho wo lę bie gnie ru chli wa dro ga
kra jo wa nr 8. Co dzien nie prze ta cza się przez
miasto kil ka ty się cy TIR-ów. Wsku tek tak du -
że go na tę że nia ru chu na tej jed no pa smo wej
dro dze do cho dzi do wie lu wy pad ków, nie -
kie dy dra stycz nych i nie bez piecz nych dla
oto cze nia. By wa ją przy pad ki, kie dy pod czas
prze jaz du przez mia sto wy wra ca się lub co
gor sze za pa la się TIR. Pod czas jed ne go z ta -
kich zda rzeń do szło do eks plo zji zbior ni ka
pa li wa oraz prze wo żo nej w cią gni ku sio dło -
wym bu tli z ga zem. W pło mie niach sta nę ły
po bli skie drze wa, pło ty, a na wet za bu do wa -
nia. Ak cja by ła bar dzo po waż na, ale dzię ki
spraw nej pra cy stra ża ków nikt nie ucier piał. 

Stra ża cy z Su cho wo li ma ją za li czo ne
wszel kie po trzeb ne kur sy ra tow nic twa dro -
go we go i me dycz ne go. Są do sko na le prze -
szko le ni i bar dzo spraw ni. Zaj mu ją wy so kie
miej sca pod czas ogól no pol skich za wo dów
stra żac kich. Czę sto od by wa ją się w OSP ćwi -
cze nia spraw no ścio we, kur sy, szko le nia. 

Su cho wol ska OSP fi nan so wa na jest
w naj więk szej czę ści przez gmi nę, ale otrzy -

mu je tak że środ ki z kra jo we go sys te mu ra -
tow ni czo -ga śni cze go i ze Związ ku OSP RP.
Ma tak że wła sne przy cho dy, z or ga ni za cji
róż nych ak cji i im prez. 

Or kie stra
Nie ma łą ro lę w Su cho wo li od gry wa, i to

do słow nie, Mło dzie żo wa Or kie stra Dę ta, któ -
ra po wsta ła przy OSP. Gra w niej oko ło 50
osób. Ten ze spół mu zycz ny ma na swo im
kon cie lau ry zdo by te w kon kur sach kra jo -
wych i za gra nicz nych. Kon cer to wał m.in. we
Fran cji, Wa ty ka nie, w Szwaj ca rii i Gre cji. Re -
per tu ar stra żac kiej or kie stry jest nie zwy kle
sze ro ki. Od utwo rów pa trio tycz nych, re li gij -
nych, mar szo wych do aran ża cji mu zy ki roz -
ryw ko wej, łącz nie z naj now szy mi hi ta mi.
Or kie stra ta jest uzna wa na w Pol sce za pro -
wa dzą cą naj lep szą tzw. musz trę ar ty stycz ną.
Dla te go wła śnie w Su cho wo li co ro ku od by -
wa się du ża im pre za – Eu ro pa ra da Or kiestr
Dę tych, w któ rej udział bio rą ze spo ły z kra ju
i za gra ni cy. W tym ro ku na po cząt ku lip ca
od bę dzie się już jej szes na sta edy cja. 

Kon cer ty or kie stry od 1994 r. uatrak cyj -
nia ją wy stę py dziew cząt z Gru py Ta necz nej
Ma żo re tek „Foch”. Dwa na ście ma żo re tek ma -
sze ru je za wsze przed or kie strą. Wy ko nu ją
też ukła dy ta necz ne. Cho re ogra fię ukła da
pro fe sjo nal na in struk tor ka, co po zwa la gru -
pie zdo by wać wie le na gród. Z cza sem
przy or kie strze po wstała tak że gru pa tam -
bur ma jo rek. Mło dzie żo wa Or kie stra Dę ta
obec nie dzia ła przy Ze spo le Szkół w Su cho -
wo li, zwy kle wy stę pu je wraz z ze spo ła mi
ma żo re tek i tam bur ma jo rek. Or kie stra wie -
le za wdzię cza śp. Je rze mu Zda ne wi czo wi,
któ ry przez wie le lat był jej kie row ni kiem,
wy so ko pod no sząc jej ran gę ar ty stycz ną. 

Nie je den z człon ków stra żac kiej or kie stry
stał się sza no wa nym oby wa te lem Su cho wo -
li, a na wet od gry wa tam waż ną ro lę. – W stra -
żac kiej or kie strze za czą łem grać w 1983 r.
Na mó wił mnie do te go brat. W mo jej ro dzi nie
w or kie strze grał mój oj ciec, brat i sio stra. Jest
to więc tra dy cja ro dzin na. Dzię ki grze w tym
ze spo le zwie dzi łem nie mal wszyst kie za kąt ki
Pol ski i wie le miast za gra ni cą. W or kie strze za -
wią za ło się wie le przy jaź ni, trwa ją cych do dziś.
Do pie ro te raz, po la tach, kie dy mo ja przy go -
da ze stra żac kim ze spo łem już się skoń czy ła,
na le ży cie to do ce niam – mó wi Mi chał Ma ty -
skiel, bur mistrz Su cho wo li.

Ja nusz Wa łusz ko jest pre ze sem 
Od dzia łu Gmin ne go ZOSP RP w Su cho wo li
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zy tel ni cy prze pi sów prze ciw po ża -
ro wych na po ty ka ją przy na ka zach
i za ka zach kil ka krot nie po ja wia ją -

ce się stwier dze nie: „za wy jąt kiem bu dyn -
ków miesz kal nych w za bu do wie jed no -
ro dzin nej i za gro do wej”. W su mie jest to kil -
ka na ście wy klu czeń, z po wo du któ rych moż -
na od nieść wra że nie, że pra wo prze ciw-
po ża ro we w znacz nej czę ści nie od no si się
do ta kich obiek tów. Aż tak do brze (źle) nie
jest: do świad cze nia wie lu po ko leń zna la zły
swój wy raz w prze pi sach, ma ją cych na ce lu
bez pie czeń stwo nie tyl ko na sze, ale rów nież
in nych lu dzi. Za tem na wet w swo ich miesz -
ka niach pod le ga my na ka zom i za ka zom. 

O jed nym jesz cze war to wie dzieć. Na wet
je śli da nym ry go rom praw nym nie pod le ga -
my, nie któ rym z nich war to się pod dać do -
bro wol nie. Prze cież je śli cho dzi o bez-
pie czeń stwo po ża ro we (i wy bu cho we),
prze pi sy na kła da ją na nas wy ma ga nia mi ni -
mal ne. Ża den z nich nie za bra nia, by za bez -
pie czyć się le piej – to nie zbrod nia, tyl ko
roz są dek. 

Czyn no ści za bro nio ne. 
Dla cze go? 
Prze pi sy wpro wa dza ją ogól ną za sa dę,

któ rą war to znać: 
W obiek tach oraz na te re nach przy le głych
do nich jest za bro nio ne wy ko ny wa nie (…)
czyn no ści, któ re mo gą spo wo do wać po żar, 
je go roz prze strze nia nie się, utrud nie nie pro -
wa dze nia dzia ła nia ra tow ni cze go lub ewa -
kuacji. 

Za sta nów my się, co ozna cza ją te czte ry
sfor mu ło wa nia ogól ne, za war te w jed nym

zda niu zbior czym ja ko czyn no ści, któ re mo -
gą spo wo do wać: 

1) po żar,
2) roz prze strze nia nie się po ża ru,
3) utrud nie nie ewa ku acji,
4) utrud nie nie pro wa dze nia dzia ła nia 

ra tow ni cze go. 
Za uważ my, że w isto cie wska zu je się tu -

taj po szcze gól ne fa zy po ża ru: przy czy nę,
roz wój, ewa ku ację, ga sze nie. 

Nim wy li czy my wzię te z prze pi sów za ka -
zy i na ka zy, spró buj my so bie wy obra zić
wszyst kie te ele men ty na przy kła dzie wła -
sne go do mu czy miesz ka nia. Jest na szą
twier dzą, ale czy w chwi li nie bez pie czeń -
stwa nie sta nie się pu łap ką? Al bo czy nie
stwo rzy za gro że nia dla są sia dów? Czy
wresz cie je go oto cze nie, któ re pra co wi cie
zmie nia my w oa zę es te ty ki, po zwo li ura to -
wać go przed po ża rem, czy też w tym prze -
szko dzi? 

War to zdać so bie spra wę, że prze pi sy
prze ciw po ża ro we wzię ły się z od po wie dzi
na ta kie wła śnie py ta nia. Wie le z nich wy ni -
ka ło z re flek sji po dyk to wa nych przez tra gicz -
ne w skut kach po ża ry. Dla te go na wet je śli nie
zna my szcze gó ło wych prze pi sów, za wierz my
in tu icji. Je śli po ja wia się cień po dej rze nia, że
na sku tek da ne go za cho wa nia mo że my spo -
wo do wać po żar, zre zy gnuj my z nie go. Choć -
by ta kie go, jak ni żej wy mie nio ne. 
Uży wa nie otwar te go ognia, pa le nie ty to niu
i sto so wa nie in nych czyn ni ków mo gą cych za -
ini cjo wać za płon ma te ria łów w stre fie za-
gro że nia wy bu chem oraz w miej scach
wy stę po wa nia ma te ria łów nie bez piecz nych
po ża ro wo.

Prze pis jest bar dzo sta ry, a jed no cze śnie
zdro wo roz sąd ko wy. Czym jest stre fa za gro -
że nia wy bu chem, wie my in tu icyj nie, szcze -
gó ło wo do wie my się zaś z jed ne go z na-
stęp nych od cin ków, a dzię ki obec ne mu roz -
wo jo wi prze pi sów i sys te mu nad zo ru nad ni -
mi ostrze gą nas przed nią od po wied nie
zna ki i na pi sy. Czym są ma te ria ły nie bez -
piecz ne po ża ro wo – już wie my. Do daj my
do te go, że wcho dze nie z pa pie ro sem
do sto do ły czy staj ni jest za cho wa niem co
naj mniej nie od po wie dzial nym, po dob nie
jak na wyk pa le nia w łóż ku. Oczy wi ście je śli
ktoś ze chce na so bie we wła snym do mu wy -
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ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

PA WEŁ RO CHA LA

Jeśli nasz dom jednorodzinny służy wyłącznie
do celów mieszkalnych, jest naszą twierdzą:
żadni urzędnicy, w tym strażacy, nie mają
do niego wstępu bez specjalnego nakazu. 
Nie oznacza to jednak zupełnego zwolnienia
z przestrzegania prawa.
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pró bo wać, czym gro zi pa le nie ognia
nad roz la ną ben zy ną – nikt go nie po wstrzy -
ma, ale ból jest nie do znie sie nia, a prze -
szcze py twa rzy to cią gle wiel ka nie -
wia do ma…
Użyt ko wa nie in sta la cji, urzą dzeń i na rzę dzi
nie spraw nych tech nicz nie lub w spo sób nie -
zgod ny z prze zna cze niem al bo wa run ka mi
okre ślo ny mi przez pro du cen ta bądź nie pod -
da wa nych okre so wym kon tro lom, o za kre sie
i czę sto tli wo ści wy ni ka ją cych z prze pi sów pra -
wa bu dow la ne go, je że li mo że się to przy czy nić
do po wsta nia po ża ru, wy bu chu lub roz prze -
strze nie nia ognia.

Je śli ktoś uży wa młot ka lub sie kie ry
z pęk nię tym trzon kiem, ra czej nie spo wo du -
je po ża ru, tyl ko coś cięż kie go spad nie mu
na gło wę lub koń czy nę. Gdy jed nak czaj nik
elek trycz ny nie wy łą cza się sam, jest urzą -
dze niem nie spraw nym, go to wym zmie nić
się w po chod nię, w do dat ku pod na pię -
ciem 230 V. Uży cie czte rech prze dłu ża czy
do za si le nia dwu na stu urzą dzeń skoń czy się
po ża rem li nio wym oka blo wa nia (prze grza -
nie izo la cji) lub punk to wym w miej scu sty -
ku, któ re zwy kle ze wzglę dów es te tycz nych
sy tu uje się pod szaf ka mi i fi ran ka mi. Że laz ka
to obec nie skom pli ko wa ne urzą dze nia z za -
bez pie cze nia mi, a jed nak naj lep szym ze
wszyst kich po zo sta je wy ję cie wtycz ki
z gniazd ka. Na ru szo ne gniazd ko czy wy łącz -
nik na le ży na pra wić, gdyż na de rwa ny prze -
wód po wo du je du ży opór, a opór dla prą du
jest po łą czo ny z wy dzie la niem cie pła. Sto so -
wa nie li stew za si la ją cych elek tro ni kę bez
bez piecz ni ków i wy łącz ni ków to lek ko myśl -
ność. Mo kra su szar ka do wło sów mo że
zmie nić się w mio tacz ognia, po dob nie do -
dat ko we urzą dze nie ogrzew cze, któ re go nie
oczy ści li śmy z ku rzu.

W tym dzia le miesz czą się rów nież prze -
wo dy dy mo we, spa li no we i wen ty la cyj ne.
Nie mu si my wpusz czać do do mu ko mi nia -
rza, mo że my je czy ścić sa mi. I rób my to,
a przede wszyst kim spraw dzaj my ich droż -
ność i szczel ność. Po wo dy są na stę pu ją ce. 

W prze wo dach dy mo wych (od urzą dzeń
na pa li wa sta łe) ma my do czy nie nia z na ga -
rem z nie spa lo nych czą stek. Czysz cze nie
dwa ra zy do ro ku mo że nie być wy star cza ją -
ce. Nie bez przy czy ny pro du cen ci ko min ków
i pie cy ków wpro wa dza ją ogra ni cze nia: zwy -
kle na le ży uży wać drew na z drzew li ścia -
stych i su szo ne go przez 1,5 ro ku. Kto czy ni
ina czej, ma nie tyl ko sa dzę w ko mi nie, ale też
ży wi cę i na gar ze smo ły drzew nej: po za pa -
le niu te go ko min na da je się do ge ne ral ne go
re mon tu, gdyż szczel ny już nie bę dzie
i w przy szło ści spa li ny za tru ją do mow ni ków.
Je śli uży cie wę gla jest za bro nio ne w da nym
urzą dze niu, to na le ży te go prze strze gać. 
Wę giel da je wyż szą tem pe ra tu rę, co mo że
uczy nić z ko min ka lub pie cy ka urzą dze nie
jed no ra zo we – po pę ka ne nie na da ją się
do użyt ku, a przy tym roz prze strze nia ją tle -

nek wę gla, zmie nia jąc nasz dom w ko mo rę
ga zo wą. 

War to też wie dzieć, że prze wo dy spa li no -
we, słu żą ce do od pro wa dza nia spa lin z ga -
zów pal nych i ole ju opa ło we go, mo gą co
praw da być mniej od por ne ognio wo od dy -
mo wych, ze wzglę du na niż szą tem pe ra tu rę
spa lin, ale mu szą być znacz nie od por niej sze
na dzia ła nie kwa sów i wil go ci. Dla te go ko -
min do bry ja ko dy mo wy nie ko niecz nie
spraw dzi się ja ko spa li no wy – zo sta nie prze -
żar ty, roz sz czel nio ny i bę dzie pod tru wał,
a na wet truł. 

Prze wo dy wen ty la cyj ne też na le ży czy -
ścić, a przede wszyst kim nie za sła niać ich.
Pa ję czy ny, li ście, py ły – to wszyst ko osia da,
za wę ża prze kro je, ta mu je prze pływ. A już
szcze gól nie uciąż li we są gniaz da pta ków.
Bez wen ty la cji bu dy nek nie od dy cha, a ja kie -
kol wiek spa la nie w nim (np. w kuch ni) na stę -
pu je z wy twa rza niem tlen ku wę gla. 
Ga ra żo wa nie po jaz dów sil ni ko wych w obiek -
tach i po miesz cze niach nie prze zna czo nych
do te go ce lu, je że li nie opróż nio no zbior ni ka
pa li wa po jaz du i nie odłą czo no na sta łe za si -
la nia aku mu la to ro we go po jaz du.

Prze pis mó wi sam za sie bie i do ty czy
rów nież bu dow nic twa jed no ro dzin ne go
i za gro do we go. Pseu do ga raż jest miej scem,
któ re mo że skon tro lo wać stra żak. Żar tów nie
ma – zbyt wie le bu dyn ków spa li ło się od za -
pło nu w ga ra żo wa nym po jeź dzie. Sa mo -
chód jest urzą dze niem łą czą cym w ma łej
ob ję to ści me cha ni kę, elek try kę i ła two pal ne
pa li wo, uzu peł nio ne o du że ilo ści gąb ki i gu -
my. W praw dzi wym ga ra żu, na wet bla sza -
nym, ta groź na mie sza ni na jest za mknię ta
w do syć szczel nej prze strze ni, z któ rej ogień
ła two nie wyj dzie. Ga ra żo wa nie w szo pie czy
sto do le to pro sze nie się o po waż ne kło po ty
i ścią ga nie nie szczę ścia na in nych. Nic dziw -
ne go, że nie pra wi dło we ga ra żo wa nie jest
czę stym przed mio tem skarg są siedz kich,
roz wią zy wa nym po przez grzyw ny w dro dze
man da tu kar ne go i de cy zji ad mi ni stra cyj -
nych. 
Roz grze wa nie za po mo cą otwar te go ognia
smo ły i in nych ma te ria łów w od le gło ści mniej -
szej niż 5 m od: obiek tu, przy le głe go do nie go
skła do wi ska lub pla cu skła do we go z ma te ria -
ła mi pal ny mi, przy czym jest do pusz czal ne wy -
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ko ny wa nie tych czyn no ści na da chach o kon -
struk cji i po kry ciu nie pal nym w bu do wa nych
obiek tach, a w po zo sta łych, je że li zo sta ną za -
sto so wa ne od po wied nie, prze zna czo ne do te -
go ce lu pod grze wa cze.

Po stęp tech nicz ny nie mal wy eli mi no wał
po wód stwo rze nia te go prze pi su. Jest tu
jed nak istot na wska zów ka co do roz pa la nia
ognisk na po se sji. Od no to wu je się mniej niż
kie dyś po ża rów od nie wła ści we go pod grze -
wa nia smo ły czy le pi ku, na to miast znacz nie
wię cej od nie wła ści we go kła dze nia ter mo -
zgrze wal nej pa py: ro bie nie te go na ma te ria -
le pal nym jest nie do pusz czal ne.
Roz pa la nie ognia, wy sy py wa nie go rą ce go po -
pio łu i żuż la lub wy pa la nie wierzch niej war -
stwy gle by i traw w miej scu umoż li wia ją cym
za pa le nie się ma te ria łów pal nych al bo są sied -
nich obiek tów. 

Kie dyś prze pis wska zy wał przy po wyż -
szych za strze że niach kon kret ną od le głość,
któ rej nie moż na zmniej szyć: 10 m. Czę sto
by ła ona nie do za cho wa nia. Obec nie od wo -
łu je się do zdro we go roz sąd ku. War to jed nak
mieć na wzglę dzie po przed nią war tość: o ile
moż na zbli żyć ogni sko czy gril la do wła sne -
go bu dyn ku, to już od obiek tów na le żą cych
do są sia dów le piej jest za cho wać od le głość
nie mniej szą niż 10 m, choć by ze wzglę du
na uciąż li wo ści zwią za ne z pa le niem ognia.
Je śli cho dzi o la sy, prze pis za- ka zu je pa le nia
ognisk, uży wa nia ognia otwar te go i pa le nia
ty to niu w od le gło ści mniej szej niż 100 m
od nich. Wła ści ciel la su mo że urzą dzić w nim
miej sce na roz pa la nie ogni ska. Pa le ni sko nie
mo że jed nak znaj do wać się na ściół ce le śnej
czy na tor fie: mu si to być zie mia, pia sek i ka -
mie nie, a nad ogni skiem nie mo że być zwi -
sa ją cych ga łę zi. Wo kół ogni ska na le ży zro bić
kil ku me tro wy pas wol ny od ściół ki. No i jesz -
cze jed no – w okre sach su szy le piej ognisk
nie roz pa lać w ogó le.
Skła do wa nie po za bu dyn ka mi w od le gło ści
mniej szej niż 4 m od gra ni cy dział ki są sied niej
ma te ria łów pal nych, w tym po zo sta ło ści ro -
ślin nych, ga łę zi i chru stu. 

To bar dzo kon tro wer syj ny prze pis. Z jed -
nej stro ny nie prze strze ga nie go jest swo istą
nor mą, z dru giej zaś sta łym przed mio tem
skarg i do nie sień są siedz kich. Prze wi du je się
je go zmia nę (nie ko re lu je z rze czy wi sto ścią),
do pusz czo ne bę dzie skła do wa nie w gra ni cy
dział ki kil ku me trów prze strzen nych drew -
na na ce le wła sne, nie zwią za ne z dzia łal -
nością go spo dar czą – pod wa run kiem
za cho wa nia od le gło ści bez piecz nej od bu -
dyn ków na są sied niej dział ce. Tym cza sem

jed nak prze pis obo wią zu je i spra wia kło po -
ty. Ma przy tym swo ją lo gi kę: za po bie ga
urzą dza niu wiel kich skła do wisk ma te ria łów
pal nych pod po zo rem, że tak się ro bi ło za -
wsze i nic się nie sta ło. 
Użyt ko wa nie elek trycz nych urzą dzeń ogrzew -
czych usta wio nych bez po śred nio na pod ło żu
pal nym, z wy jąt kiem urzą dzeń eks plo ato wa -
nych zgod nie z wa run ka mi okre ślo ny mi przez
pro du cen ta.

Dla wła sne go bez pie czeń stwa war to czy -
tać in struk cję każ de go urzą dze nia grzew -
cze go i nie ku po wać urzą dzeń pro duk cji
nie zna nej. Za sto so wa nie pod ło ża wy ko na -
ne go z ma te ria łów nie pal nych jest bar dzo
pro ste. W za leż no ści od wiel ko ści urzą dze -
nia mo że nim być mniej sza lub więk sza płyt -
ka z gla zu ry lub te ra ko ty. Po za tym war to
wy pra co wać so bie na wyk odłą cza nia
od prą du urzą dze nia grzew cze go, je śli nie
jest ono prze zna czo ne do pra cy cią głej. 
Prze cho wy wa nie ma te ria łów pal nych oraz
sto so wa nia ele men tów wy stro ju i wy po sa że -
nia wnętrz z ma te ria łów pal nych w od le gło ści
mniej szej niż 0,5 m od urzą dzeń oraz in sta la -
cji, mo gą cych je za pa lić. 

Przede wszyst kim są to urzą dze nia, któ re
na grze wa ją się w cza sie eks plo ata cji do wy -
so kiej tem pe ra tu ry (po wy żej 100°C), czy li
wszel kie urzą dze nia grzew cze. Dru gą gru pą
są urzą dze nia i in sta la cja mi elek trycz ne,
o na pię ciu ro bo czym zwy kle nie wy stę pu ją -
cym w in sta la cjach do mo wych, czy li rzę -
du 400-1000 V, ale przy pa ne lach fo to-
wol ta icz nych po ja wia ją się wy so kie na pię -
cia, więc w po bli żu ich prze wo dów głów -
nych oraz prze twor ni cy (prąd sta ły – prąd
zmien ny) le piej sto so wać się do te go prze -
pi su. Ja ko in sta la cje nie bez piecz ne trak tu je
się wszel kie prze wo dy uzie mia ją ce oraz od -
pro wa dza ją ce ła dun ki in sta la cji pio ru no -
chron nej. 

Ge ne ral nie rzecz bio rąc, le piej dmu chać
na zim ne i za pa mię tać pół me tro wą od le -
głość me bli, fi ran, bo aze rii od róż nych urzą -
dzeń elek trycz nych i ogrzew czych, na wet
je śli ma ją niż sze niż wy żej po da no pa ra me -
try nie bez piecz ne. 
Sto so wa nie osłon dla ża ró wek (aba żu rów,
obu dów) z ma te ria łów pal nych. 

Pa pier przy sta wio ny do tra dy cyj nej 
ża rów ki, a na wet nie któ re dre wien ka, wcze -
śniej czy póź niej się za pa lą. Od le głość 
bez piecz na, do pusz czal na prze pi sa mi, to
nie mniej niż 5 cm, na wet w przy pad ku 
no wo cze snych świe ci deł ener go osz częd -
nych.

Za bro nio ne jest jed no cze sne sto so wa nie
dwóch ro dza jów ga zu pal ne go w bu dyn ku. 

Je śli ma my in sta la cję ga zu ziem ne go,
głów nie me ta nu, nie wol no sto so wać ga zu
płyn ne go (pro pa no we go) z bu tli lub zbior -
ni ka. Ga zy te ma ją róż ne wła ści wo ści fi zy ko -
che micz ne, w związ ku z tym w pal ni kach
kuch ni czy ogrze wa czy mu szą być za sto so -
wa ne in ne dy sze do star cza ją ce gaz. Gaz
ziem ny jest lżej szy od po wie trza, gaz pro pa -
no wy – cięż szy. Nie ma sen su po tę go wać za -
gro że nia. Za tem al bo jed no, al bo dru gie. 

Przy użyt ko wa niu ga zu pro pa no we go
na le ży prze strze gać za sa dy prze cho wy wa -
nia w bu dyn ku lub miesz ka niu nie wię cej niż
dwóch bu tli 11 kg (to te więk sze). Że by
znisz czyć ca ły bu dy nek, ga zu w jed nej ta kiej
bu tli jest aż nad to. Na le ży też zwra cać uwa -
gę na stan sa mych bu tli, a zwłasz cza uszcze -
lek w nich. Je śli tyl ko czu je my chara-
k te ry stycz ny za pach ga zu (czy li na wa nia cza),
na tych miast za krę ca my bu tlę. Bu tle prze -
cho wu je my w po miesz cze niach, któ re nie
na grze wa ją się po wy żej 35°C – nie mo gą to
przy tym być stry chy, pod da sza nie użyt ko -
we ani piw ni ce. 

Bez piecz niej jest po sia dać zbior nik ze -
wnętrz ny na gaz pro pa no wy, mi mo że znaj -
du je się w nim kil ka set ra zy wię cej ga zu niż
w bu tli prze no śnej. Uni ka my jed nak ma ni -
pu lo wa nia we wnątrz bu dyn ku roz łą cza niem
i przy łą cza niem bu tli do re duk to ra. Po za tym
urzą dze nia ule ga ją ce awa riom – złą cza i re -
duk tor – znaj du ją się po za bu dyn kiem,
w bez piecz nej od nie go od le gło ści, ewen tu -
al nie w są siedz twie ścia ny bez otwo rów. 
Co waż ne, zbior ni ki ta kie pod le ga ją cy klicz -
nym kon tro lom upraw nio nych in sty tu cji.
In sta lo wa nie opraw oświe tle nio wych oraz
osprzę tu in sta la cji elek trycz nych, ta kich jak
wy łącz ni ki, prze łącz ni ki, gniaz da wtycz ko we,
bez po śred nio na pod ło żu pal nym, je że li ich
kon struk cja nie za bez pie cza pod ło ża przed za -
pa le niem. 

To prze pis czę sto na ru sza ny, zwy kle z tra -
gicz ny mi skut ka mi. Wy po sa że nie drew nia -
ne go do mu w eko no micz ny osprzęt zwy kle
oka zu je się fa tal nym błę dem. Naj prost szą
wska zów ką o bez pie czeń stwie da ne go
osprzę tu jest od po wied nia in for ma cja pro -
du cen ta lub wi docz na bla cha na ty le gniaz -
da wty ko we go czy wy łącz ni ka. 
Prze pi sy, któ re nie za wsze obo wią zu ją w do mu
i za gro dzie, a któ re war to znać i sto so wać.

Prze pi sy nie na ka zu ją do pro wa dze nia
dróg po ża ro wych do bu dyn ków jed no ro -
dzin nych i za gro do wych. War to jed nak za -
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dbać o to, by dro gi ko mu ni ka cji ogól nej by -
ły droż ne, np. przez umó wie nie się z są sia da -
mi, że par ku je my po jaz dy w ta ki spo sób, by
prze je chał mię dzy ni mi śmie cio wóz – wte dy
prze je dzie na wet cięż ki po jazd ga śni czy. Je -
śli nasz bu dy nek ma wię cej niż dwie kon dy -
gna cje, do brze za dbać o to, by choć z jed nej
stro ny okna by ły do stęp ne dla stra żac kie go
sprzę tu, że by nie by ło pod ni mi zwią za nych
trwa le z grun tem pło tów i drzew. Cza sa mi
mo że się przy dać miej sce do usta wie nia sko -
ko chro nu, dra bi ny me cha nicz nej czy pod -
no śni ka hy drau licz ne go. 

Nie zbęd na jest wo da do ze wnętrz ne go
ga sze nia. Za pew nia ją ją hy dran ty: w mie -
ście 10 dm3/s, na te re nach wiej skich
5 dm3/s. Nie ste ty, wie le hy dran tów jest
uszko dzo nych. Nie po zwa laj my na ich de -
wa sta cję, zgła szaj my do miej sco we go za kła -
du wo do cią gów i ka na li za cji ta kie przy pad ki.
No i po wstrzy muj my psy przed ich ob si ki -
wa niem – to je den z naj częst szych po wo -
dów ko ro zji tych urzą dzeń. Je śli w od le gło ści
do 75 m od na sze go bu dyn ku nie ma spraw -
ne go hy dran tu, po win ni śmy czuć się za nie -
po ko je ni. 

Sta łym przed mio tem wal ki stra ży po żar -
nych jest udraż nia nie dróg ewa ku acyj nych
w bu dyn kach. Ko ry ta rze nie po win ny być
ma ga zy na mi ma te ria łów pal nych ani na wet
nie pal nych, któ re zmniejszają ich sze ro kość.
Usta wie nie w ta kim miej scu me ta lo wej szaf -
ki ubra nio wej jest trak to wa ne ja ko skła do -
wa nie ma te ria łów pal nych: o kla sy fi ka cji
de cy du je za war tość. Ko ry ta rze po win ny być
wol ne od wszel kich ma te ria łów pal nych,
gdyż wła śnie przez nie po żar roz wi ja się
na in ne po miesz cze nia. 

Z te go sa me go po wo du na praw dę war -
to się za sta no wić, czy ko niecz nie mu si my
mieć w na szej twier dzy bo aze rię z drew na,
ma te ria łu drew no po chod ne go lub (co gor -
sza) two rzyw sztucz nych. Prze pi sy nie za bra -
nia ją te go w bu dow nic twie in dy wi du al nym

czy we wnątrz miesz kań, ale czy ko niecz nie
nasz przed po kój ma dzia łać w ra zie po ża ru
jak wiel ki piec? 

Naj star szym ze wszyst kich prze pi sów jest
za kaz skła do wa nia ma te ria łów pal nych
na nie użyt ko wych pod da szach i stry -
chach – wy da wa no ta ko we już w śre dnio -
wie czu. Po wód jest oczy wi sty – ta ka
ru pie ciar nia pło nie bar dzo dłu go, a uga sić ją
jest bar dzo trud no. Po żar od dzia łu je nie tyl -
ko na pło ną cy bu dy nek (mo że prze pa lić
strop), ale rów nież, po przez dłu go trwa łe
pro mie nio wa nie ciepl ne, na są sied nie obiek -
ty. Dziś tym za ka zem obej mu je się rów nież
dro gi ko mu ni ka cji ogól nej w piw ni cach oraz
wszel kie po miesz cze nia tech nicz ne. Ma ło te -
go – nie wol no w tych miej scach prze cho -
wy wać peł nych, nie peł nych i opróż nio nych
bu tli prze zna czo nych do ga zów pal nych.
Prze pi sy te obo wią zu ją rów nież w bu dow -
nic twie in dy wi du al nym. Mo że się więc oka -
zać, że od szko do wa nie po po ża rze oka że się
spra wą wąt pli wą: prze cież nikt nie zmu sza
do na ru sza nia prze pi sów. 

Nikt nie bę dzie pil no wał, by śmy we wła -
snym do mu nie za sta wia li do stę pu do wy -
łącz ni ków i ta blic roz dziel czych prą du
elek trycz ne go oraz kur ków głów nych in sta -
la cji ga zo wej. Te ele men ty mu szą być wi -
docz ne i ła two do stęp ne. Pierw szą czyn -
no ścią stra ża ków w ra zie po ża ru jest od cię -
cie od pło ną ce go obiek tu prą du i ga zu. 
Z po wo dze niem mo że my tak zro bić sa mi
i bez piecz nie ga sić po żar. 

W bu dow nic twie in dy wi du al nym nie jest
za bro nio ne za bu do wa nie okien kra ta mi. Je -
śli jed nak żad na z nich nie da się otwo rzyć
od we wnątrz, są dla nas prze szko dą nie
do po ko na nia w cza sie po ża ru, a i stra ża cy
nie od ra zu do nas do trą. 

Prze pi sy nie na ka zu ją po sia da nia w do -
mu czy miesz ka niu ga śni cy, czuj ki dy mu czy
tlen ku wę gla lub czuj ni ka ga zów pal nych.
Wszyst kie te przed mio ty mo gą być bar dzo

przy dat ne, a obec ny roz wój tech nicz ny czy -
ni z nich urzą dze nia dys kret ne, nie za wod ne
i ma ło uciąż li we. Opra co wa no no we ty py
ga śnic słu żą ce do ga sze nia po ża rów tłusz -
czów, ma ją ce w ozna cze niu li te rę F. Za pew -
niam, że ma jąc ją w kuch ni, moż na pod jąć
bez piecz ną pró bę uga sze nia do wol ne go
po ża ru do mo we go bez po wo do wa nia do -
dat ko wych znisz czeń. Na wet ga śni ca sa mo -
cho do wa, któ ra w myśl prze pi sów nie
na da je się do za bez pie cza nia bu dyn ków ze
wzglę du na zbyt ma łą środ ka ga śni cze go
(tyl ko 1 kg, a po win ny być co naj mniej 2 kg),
jest lep sza niż nic. Je śli nie ga śni ca, to mo że
być hy dro net ka lub na wet opry ski wacz
do ro ślin – waż ne, że by sta le mia ły w so bie
wo dę (tyl ko aku rat wo dą nie ga śmy, pó ki nie
odłą czy my prą du od bu dyn ku). 

Czuj ka dy mu ostrze że nas przed po ża -
rem. Czuj ka tlen ku wę gla przed śmier cią.
Czuj nik ga zu pal ne go przed wy bu chem. 

Uciąż li wo ścią jest, że każ de z tych urzą -
dzeń ma okre ślo ny czas użyt ko wa nia, ale
tech ni ka idzie na przód, wy dłu ża jąc go co raz
bar dziej, na wet do 10 lat w przy pad ku nie -
któ rych au to no micz nych czu jek dy mu. Po -
za tym nie za wsze po trzeb ny jest ca ły ze staw
tych urzą dzeń. Je śli nie ma my w do mu urzą -
dzeń spa la ją cych: drew no, wę giel, pel le ty,
gaz, olej opa ło wy – czuj ka tlen ku wę gla nie
jest nam po trzeb na. Je śli nie sto su je my pal -
ne go ga zu, nie po trzeb ny jest prze zna czo ny
do nie go czuj nik. Za to czuj ka dy mu i ga śni -
ca za wsze się przy da dzą, choć nie ma przy -
mu su ich sto so wa nia w bu dow nic twie
in dy wi du al nym i za gro do wym, tu dzież
w miesz ka niach. Jed nak o tym, czy war to by -
ło na nich oszczę dzić, le piej oso bi ście się nie
prze ko ny wać. 

st. bryg. Pa weł Ro cha la 
jest p.o. dy rek to rem Cen tral ne go Mu zeum

Po ̋ ar nic twa w My sło wi cach
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ie są pro wa dzo ne sta ty sty ki po-
ża rów w au to bu sach miej skich,
a szko da, bo to one cha rak te ry zu ją

się zde cy do wa nie naj więk szą licz bą prze wo -
żo nych pa sa że rów. W nie któ rych mia stach
po se rii po ża rów te go ty pu autobusów za -
czę to okre ślać je mia nem „ry dwa nów ognia”.

Au to bus
Po tocz nie au to bu sa mi na zy wa się du że

po jaz dy sa mo cho do we słu żą ce do prze wo -
zu gru py osób. Zgod nie z usta wą z dnia
20 czerw ca 1997 r. Pra wo o ru chu dro go -
wym (DzU 2012 poz. 1137 ze zm.) au to bus
to po jazd sa mo cho do wy do prze wo zu osób,
któ ry łącz nie z fo te lem kie row cy ma wię cej
niż dzie więć miejsc sie dzą cych. 

Ze wzglę dów funk cjo nal nych au to bu sy
dzie li się na: miej skie, pod miej skie, mię dzy -
mia sto we, kom bi, tu ry stycz ne, szkol ne i spe -
cjal ne. Wraz z wdra ża niem do pro duk cji
ko lej nych ge ne ra cji au to bu sów i wpro wa -
dza niem no wych roz wią zań uła twia ją cych
wej ście do po jaz du wy kształ cił się po dział
au to bu sów pod wzglę dem wy so ko ści pod -
ło gi: wy so ko po dło go we, śred nio po dło go -
we, ni sko wej ścio we i ni sko po dło go we.

Ze wzglę du na licz bę prze wo żo nych pa -
sa że rów au to bu sy są po dzie lo ne na ka te go -
rie (ta be la 1). Od tej licz by za le ży tak że ma sa
i dłu gość au to bu su. 

Szcze gó ło wa re gu la cja do ty czą ca kla sy -
fi ka cji au to bu sów znaj du je się w roz po rzą -
dze niu mi ni stra in fra struk tu ry w spra wie
ho mo lo ga cji ty pu po jaz dów sa mo cho do -
wych i przy czep. Kla sy fi ka cje te sto so wa ne
są głów nie do okre śla nia wy mo gów ho mo -
lo ga cyj nych i prze pi so wych i są zgod ne
z unij ną dy rek ty wą 2001/85/WE.

We dług da nych GUS w Pol sce w koń -
cu 2016 r. za re je stro wa nych by ło 113,1 tys.
au to bu sów, 11,9 tys. sta no wił ta bor au to bu -
so wy prze zna czo ny do ko mu ni ka cji miej -
skiej. 92% au to bu sów na pę dza nych jest
ole jem na pę do wym, a 3,3% wy po sa żo nych
jest w sil ni ki ben zy no we. Au to bu sy w wie ku
po wy żej 30 lat sta no wi ły 21,1% ogól ne go
sta nu po jaz dów. W 2016 r. trans por tem 
au to bu so wym w ko mu ni ka cji mię dzy mia -
sto wej w kra ju prze wie zio no 390,4 mln 
pa sa że rów, a ta bo rem ko mu ni ka cji miej -
skiej 3766,3 mln. 

Po ża ry
Po żar au to bu su jest zda rze niem groź nym

dla pa sa że rów z uwa gi na je go bar dzo szyb -
ki roz wój i krót ki czas na ewa ku ację z pa lą -
ce go się po jaz du. Do dat ko wo skut ku je
wy so ki mi stra ta mi ma te rial ny mi dla prze -
woź ni ka (cał ko wi te lub cza so we wy łą cze nie
z ru chu znisz czo ne go po jaz du). Po ża ro wi,
któ ry roz prze strze nił się na prze dział pa sa -

żer ski, to wa rzy szy bar dzo wy so ka tem pe ra -
tu ra, na wet prze kra cza ją ca 1000°C. W ta kiej
tem pe ra tu rze spa la ją się wszyst kie przed -
mio ty wy ko na ne z ma te ria łów pal nych,
a z au to bu su zo sta je naj czę ściej je dy nie sta -
lo wa kon struk cja. 

W prak ty ce spo ty ka my się z po ża ra mi au -
to bu sów, któ re z uwa gi na ob szar spa le nia
moż na po dzie lić na na stę pu ją ce gru py:
� cał ko wi te – kie dy po żar obej mu je ca ły
au to bus,
� czę ścio we – kie dy po żar obej mu je część
au to bu su, np. ko mo ry sil ni ka, pod wo zie po -
jaz du, 
� miej sco we – kie dy na stę pu je spa le nie
pod ze spo łu au to bu su, np. opo ny na ko le,
urzą dze nia grzew cze go.

Sta ty sty ki pro wa dzo ne w Szwe cji, Nor -
we gii, Niem czech i Wło szech wska zu ją, że
rok rocz nie w tych kra jach ule ga po ża rom
oko ło 1-1,5% flo ty au to bu so wej. W Niem -
czech co ro ku no tu je się 350-400 po ża rów
au to bu sów, a w Szwe cji po nad 135. W Pol -
sce w da nych sta ty stycz nych KG PSP w ostat -
nich la tach re je stro wa nych jest 180-190
po ża rów au to bu sów rocz nie. Naj wię cej po -
ża rów po wsta je w woj. ślą skim. Na le ży jed -
nak za zna czyć, że przy pad ki po ża rów nie są
do sta tecz nie udo ku men to wa ne. Wy ni ka to
głów nie z te go, że fir my prze wo zo we nie
chcą pu bli ko wać i udo stęp niać ta kich in for -
ma cji. Stra ży po żar nej lub po li cji nie są zgła -
sza ne szcze gól nie po ża ry miej sco we,
uga szo ne w za rod ku za po mo cą pod ręcz ne -
go sprzę tu ga śni cze go. Ba da nia pro wa dzo -
ne w Szwe cji i Nor we gii pokazu ją, że
rze czy wi sta licz ba po ża rów jest więk sza
od zgło szo nej ofi cjal nie o ok. 40%.

Cho ciaż rzad ko zda rza ją się ofia ry śmier -
tel ne po ża rów w au to bu sach, to nie kie dy
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TO MASZ SA WIC KI

Rydwany ognia
Pożary autobusów nie są zjawiskiem lokalnym. Wręcz 

przeciwnie – stanowią zauważalny problem na całym świecie, 
a liczba takich pożarów w ostatnich latach wzrasta. W Polsce

statystycznie pożar w autobusie powstaje co drugi dzień. 

N

Ka te go ria Licz ba pa sa że rów Ma sa cał ko wi ta [t] Dłu gość [m]

mi kro bu sy 9-16 do 3,5 do 6

mi ni do 50 6-9 6-8

mi di do 75 12-15 9-10

ma xi do 120 16-19 11-12

me ga pow. 120 24-28 do 18

Ta be la 1. Ka te go rie au to bu sów ze wzglę du na licz bę pa sa że rów



do cho dzi do zda rzeń uzna wa nych za ka ta -
stro fal ne. Dla przy kła du przed sta wię ze sta -
wie nie zda rzeń z ostat nich lat, wraz ze
wska za niem licz by ofiar śmier tel nych i oko -
licz no ści zda rze nia:
� In die, Ut tar Pra desh, 2008 r. 63 ofia ry
śmier tel ne, stwier dzo no iskrze nie z uszko -
dzo nej i ode rwa nej osi jezd nej oraz wy pływ
pa li wa z pęk nię te go zbior ni ka.
� Iran, Qum, 2013 r. 44 ofia ry śmier tel ne,
pęk nię cie opo ny i zde rze nie z dru gim au to -
bu sem.
� An dh ra Pra desh, In die, 2013 r. 45 ofiar,
ude rze nie w ba lu stra dę na mo ście i prze bi -
cie zbior ni ka pa li wa.
� Mek syk, Ve ra cruz, 2014 r. 36 ofiar, ude rze -
nie w za par ko wa ną przy cze pę.
� Fun dac tion, Ko lum bia, 2014 r. 32 dzie ci,
uzu peł nie nie pa li wa.
� Lwen go, Ugan da, 2012 r. 30 ofiar, brak in -
for ma cji co do oko licz no ści zda rze nia.
� Cheng du, Chi ny, 2009 r. 27 ofiar, pod pa -
le nie przez pa sa że ra ben zy ny w po jem ni ku
we wnątrz au to bu su.
� Wu xi, Chi ny, 2010 r. 24 ofia ry, brak in for -
ma cji co do oko licz no ści zda rze nia.
� Wil mer, USA, 2005 r. 23 ofia ry, awa ria
ukła du ha mul co we go, w au to bu sie prze wo -
żo no oso by star sze z bu tla mi tle no wy mi.
� Ut tar Pra desh, In die, 2017 r. 22 ofia ry, zde -
rze nie z cię ża rów ką. 
� Han no ver, Niem cy, 2008 r. 20 ofiar, ogień
zo stał za ini cjo wa ny w to a le cie au to bu su,
naj praw do po dob niej od pa pie ro sa.

Przy czy ny po ża rów
W cza sie eks plo ata cji ta bo ru au to bu so we -

go po ża ry po wsta ją naj czę ściej w wy ni ku: 
� wy cie ków pa li wa na roz grza ny blok 
sil ni ka, 

� dzia ła nia ter micz ne go prą du elek trycz -
ne go, 
� prze grza nia w wy ni ku tar cia ukła du ha -
mul co we go, 
� sta nów awa ryj nych sys te mu ogrze wa nia
do dat ko we go,
� uszko dze nia ukła du pneu ma tycz ne go. 

Zda rza się, że po ża ry po wsta ją w kon se -
kwen cji wy pad ku dro go we go. Po nad to
do po ża rów w au to bu sach do cho dzi
niekiedy w cza sie ich po sto ju, np. w wy ni ku
ce lo we go pod pa le nia (akt ze msty lub chęć
wy łu dze nia od szko do wa nia) lub za pró sze -
nia ognia w cza sie prac re mon to wo -na praw -
czych.

Ana li zy do ty czą ce po ża rów w au to bu -
sach pro wa dzo ne przez NFPA i SP Tech ni cal
Re se arch In sti tu te wy ka zu ją, że 10% wszyst -
kich au to bu sów jest na ra żo nych na po żar
w trak cie eks plo ata cji, a w cią gu ostat nich
10 lat licz ba po ża rów w au to bu sach w wie lu
kra jach nie mal się po dwo iła. W Pol sce na to -
miast w ostat nich la tach pa nu je od wrot -
na ten den cja – wskaź nik za re je stro wa nych
każ de go ro ku po ża rów au to bu sów zmniej -
szył się o kil ka pro cent, z 240 po ża rów
w 2010 r. do 165 w 2016 r.

Ba da nia i ana li zy wy ka zu ją, że po -
nad 60% po ża rów au to bu sów po wsta je
w ko mo rze sil ni ka, jest to bo wiem miej sce
naj bar dziej na ra żo ne na za ini cjo wa nie ognia
z uwa gi na zgro ma dze nie w nie wiel kiej
prze strze ni ko mo ry wie lu urzą dzeń ge ne ru -
ją cych cie pło (np. blok sil ni ka – ok. 200°C,
tur bo sprę żar ka – ok. 500°C, układ wy de cho -
wy – ok. 400°C), w oto cze niu wie lu ma te ria -
łów pal nych (np. pa li wo, pły ny eks plo-
ata cyj ne, two rzy wa sztucz ne, gu ma). Je dy -
nie oko ło 20% po ża rów po wsta je w ukła dzie
jezd nym. 

Na po ża ry na ra żo ne są nie tyl ko wy eks -
plo ato wa ne po jaz dy, ale i no wo cze sne au -
to bu sy, a to za spra wą co raz bar dziej ry -
go ry stycz nych norm eko lo gicz nych, któ re
pro wa dzą do zwięk sze nia ci śnie nia w sys te -
mie za si la nia pa li wem oraz pod wyż sze nia
tem pe ra tu ry w ko mo rze sil ni ka przy ogra ni -
czo nej moż li wo ści od pro wa dza nia cie pła.
Izo la cja ter micz na ko mo ry sil ni ka pod czas
jaz dy au to bu su ku mu lu je w niej cie pło i po -
wo du je du ży wzrost tem pe ra tu ry z po wo du
ma łej po jem no ści ciepl nej. Wy so ka tem pe -
ra tu ra skra ca ży wot ność ele men tów z two -
rzyw sztucz nych i gu my.

Naj czę ściej po żar w au to bu sie za uwa ża -
ny jest przez pa sa że rów (za pach lub wi dok
dy mu, za pach pa li wa, na głe po ja wie nie się
nie po ko ją cych od gło sów). Istot ną funk cję
w przy pad ku po ża ru w au to bu sie peł ni kie -
row ca, któ ry po wi nien być od po wied nio
prze szko lo ny i po tra fić spraw nie prze pro wa -
dzić ewa ku ację pa sa że rów, a na stęp nie 
pod jąć dzia ła nia ga śni cze za po mo cą pod -
ręcz ne go sprzę tu ga śni cze go. 

Zgod nie z prze pi sa mi roz po rzą dze nia
każ dy au to bus po wi nien być wy po sa żo ny
w dwie ga śni ce, z któ rych jed na po win -
na być umiesz czo na moż li wie bli sko kie row -
cy, a dru ga – we wnątrz au to bu su, w miej scu
ła two do stęp nym. Au to bus o dłu go ści nie -
prze kra cza ją cej 6 m mo że być wy po sa żo ny
w jed ną ga śni cę.

Ba da nia w peł nej ska li
W Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej

w War sza wie w 2017 r. prze pro wa dzo no ba -
da nia w peł nej ska li roz wo ju po ża ru ni sko -
wej ścio we go au to bu su miej skie go kla sy
ma xi, mar ki Jelcz M121I. Był to au to bus
o ma sie wła snej 11 500 kg, z sil ni kiem Ive co
Nef Eu ro 4, o ukła dzie drzwi 2-2-2, prze -
znaczo ny do prze wo zu 104 pa sa że rów,
w tym 24 w po zy cji sie dzą cej.

Ba da nie po le ga ło na za ini cjo wa niu po ża -
ru w ko mo rze sil ni ka, do ko ny wa niu po mia -
rów za po mo cą roz miesz czo nych w róż nych
miej scach au to bu su ter mo par, ob ser wa cji
dróg i kie run ków roz prze strze nia nia się
ognia. Prze bieg po ża ru re je stro wa no za po -
mo cą ka me ry cy fro wej i apa ra tów cy fro -
wych. Ba da nia by ły pro wa dzo ne przy tem-
pe ra tu rze 25°C.

Spa la nie za ini cjo wa no w ko mo rze sil ni -
ka. Na sil nik wy la no 100 ml naf ty i pod pa lo -
no za po mo cą za pal ni ka pi ro tech nicz ne go.
W ko mo rze sil ni ka roz po czął się pro ces spa -
la nia:
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� po upły wie 2 min w ko mo rze sil ni ka wy -
dzie la ła się nie wiel ka ilość dy mu, tem pe ra -
tu ra w ko mo rze sil ni ka wzro sła do 500°C,
na stą pi ło przej ście od fa zy wzro stu do fa zy
w peł ni roz wi nię te go po ża ru;
� po upły wie 5 min od za ini cjo wa nia po ża -
ru stre fa spa la nia za czę ła się roz prze strze -
niać do prze dzia łu pa sa żer skie go. Na stą pi ło
to na sku tek pęk nię cia tyl nej szy by po jaz du.
Ogień prze do stał się do prze dzia łu pa sa żer -
skie go, po wo du jąc szyb ki wzrost tem pe ra -
tu ry. Wzrost tem pe ra tu ry spo wo do wał
pę ka nie i wy pa da nie szyb. Go rą ce ga zy
prze do sta wa ły się do ka bi ny kie row cy, po -
wo du jąc tam nie wiel ki wzrost tem pe ra tu ry;

� w 6 min czę ścio wo zo sta ła prze pa lo -
na prze gro da od dzie la ją ca ko mo rę sil ni ka
od wnę trza pa sa żer skie go;
� po 9 min 40 s od mo men tu za ini cjo wa nia
spa la nia do ga sze nia po ża ru przy stą pi ła
straż po żar na. W tym cza sie naj wyż szą tem -
pe ra tu rę – 1080°C od no to wa no w prze dzia -
le pa sa żer skim w czę ści tyl nej au to bu su,
na wy so ko ści za głów ka. W ko mo rze sil ni ka
mak sy mal na tem pe ra tu ra by ła niż sza, wy no -
si ła 905°C. W środ ko wej czę ści prze dzia łu 
pa sa żer skie go, po środ ku, nad pod ło gą, tem -
pe ra tu ra osią gnę ła 543°C, na to miast na wy -
so ko ści za głów ka – 982°C. W prze dzia le
kie row cy, nad kie row ni cą, za re je stro wa no
tem pe ra tu rę 168°C.

Ba da nia po ka za ły, że pa sa że ro wie au to -
bu su ma ją na ewa ku ację od oko ło 4 min
do oko ło 6 min, w za leż no ści od mo men tu

za uwa że nia po ża ru i re ak cji kie row cy. Czyn -
ni kiem sprzy ja ją cym roz prze strze nie niu się
stre fy spa la nia do prze strze ni pa sa żer skiej
by ło wy ko na nie tyl nej po kry wy ko mo ry sil -
ni ka z two rzy wa sztucz ne go. Jej szyb kie
prze pa le nie spo wo do wa ło moż li wość bez -
po śred nie go od dzia ły wa nia po ża ru na tyl ną
szy bę po jaz du i jej pęk nię cie. Ko lej nym
czyn ni kiem sprzy ja ją cym roz prze strze nie niu
się stre fy spa la nia by ło wy ko na nie po szy cia
da chu z two rzy wa sztucz ne go.

War to się gnąć tak że do po dob nych 
ba dań prze pro wa dzo nych pod ko niec
lat 70. XX w. w Ośrod ku Ba daw czo -Roz wo-
jo wym Ochro ny Prze ciw po ża ro wej w Jó ze -

fo wie (obec nie CNBOP). Ba da nia prze -
pro wa dza no w peł nej ska li, na śred nio-
po dło go wym au to bu sie miej skim kla sy 
ma xi – mar ki Jelcz PR 100. Au to bus o ma sie
wła snej 8 300 kg z sil ni kiem Ber liet V800
o poj. 8,82 dm³, o ukła dzie drzwi 2-2-0, był
prze zna czo ny do prze wo zu 96 pa sa że rów,
w tym 29 na miej scach sie dzą cych. Pro du ko -
wa ny był na li cen cji fran cu skiej fir my Ber liet.
W mo men cie wpro wa dza nia mo de lu do
pro duk cji sta no wił jed ną z naj no wo cze śniej -
szych kon struk cji te go ty pu na świe cie. Ko -
mo ra sil ni ko wa zo sta ła umiesz czo na z ty łu
po jaz du (po dob nie jak w dzi siej szych 
kon struk cjach), co po zwo li ło na ob ni że nie
pod ło gi. 

Ba da nie do ty czy ło tyl nej czę ści au to bu -
su. Po le ga ło ono na za ini cjo wa niu po ża ru
w ko mo rze sil ni ka, do ko ny wa niu po mia rów

i pro wa dze niu ob ser wa cji dróg i kie run ków
roz prze strze nia nia się ognia z ko mo ry sil ni -
ka do prze dzia łu pa sa żer skie go. Pro wa dzo -
no jed no cze śnie szcze gó ło wą ob ser wa cję
za cho wa nia się po szcze gól nych ma te ria łów.
Mi mo że ba da nie zo sta ło prze pro wa dzo ne
w tem pe ra tu rze 4°C, roz prze strze nia nie się
po ża ru by ło dy na micz ne:
� po 1 min i 10 s od roz po czę cia ba da nia
od roz grza nych blach prze gro dy po mię dzy
ko mo rą sil ni ka a prze dzia łem pa sa żer skim
za pa li ła się wy kła dzi na pod ło go wa nad ko -
mo rą sil ni ka;
� po 1 min i 50 s za pa lił się ma te riał po kry -
cia fo te la miesz czą ce go się bez po śred nio
nad ko mo rą sil ni ka;
� po 2 min i 55 s na stą pił dy na micz ny roz -
wój po ża ru w prze dzia le pa sa żer skim;
� po 3 min i 20 s ca ły prze dział pa sa żer ski
zo stał ob ję ty pło mie nia mi (roz go rze nie).

Po za koń cze niu ba dań i prze pro wa -
dzeniu oglę dzin po jaz du stwier dzo no, że
po żar spo wo do wał cał ko wi te wy pa le nie 
la mi no wa nej wy kła dzi ny su fi to wej wraz
z ocie ple niem, cał ko wi te wy pa le nie wnę trza
prze dzia łu pa sa żer skie go, cał ko wi te wy pa -
le nie wy kła dzi ny pod ło go wej oraz ter micz -
ne od kształ ce nia kon struk cji no śnej po -
kry wy ko mo ry sprzę gła.

Po dej mu jąc pró bę po rów na nia wy ni ków
tych ba dań, moż na stwier dzić, że dziś po żar
w ko mo rze sil ni ka au to bu su, choć roz wi ja się
dy na micz nie, to po trze bu je wię cej cza su, aby
roz prze strze nić się po za je go ku ba tu rę. 
Ko mo ra sil ni ka jest le piej za bez pie czo -
na przed moż li wo ścią roz prze strze nie nia się
ognia i dy mu do prze dzia łu pa sa żer skie go.
Po żar w ko mo rze sil ni ka au to bu su Jelcz
PR100 40 lat te mu po trze bo wał nie speł na mi -
nu ty, że by roz prze strze nić się do prze dzia łu
pa sa żer skie go (li cząc od za ini cjowa nia spa la -
nia). Obec nie w pod da nym ba da niom au to -
bu sie Jelcz M121I ten czas wy dłu żył się
do oko ło 6 min, a więc ty le sa mo wzrósł czas
bez piecz nej ewa ku acji pa sa że rów.

Na prze strze ni lat spo sób opusz cza nia au -
to bu sów uległ znacz nej zmia nie. W daw nych
kon struk cjach ręcz nie otwie ra ne drzwi mon -
to wa no przy każ dym rzę dzie sie dzeń. Nie co
póź niej licz bę wyjść ogra ni czo no do
dwóch – przed nie go i tyl ne go. Dziś w au to -
bu sach stan dar dem są au to ma tycz nie ste ro -
wa ne drzwi wej ścio we oraz wyj ścia bez-
pie czeń stwa w oknach bocz nych. Po nad to
po jaz dy wy po sa ża się w kla py da cho we, któ -
re uła twia ją opusz cze nie ich w ra zie wy wrot -
ki. Licz ba i wy miar drzwi w au to bu sie są ści śle
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zwią za ne z je go prze zna cze niem. W au to bu -
sach tu ry stycz nych i mię dzy mia sto wych sto -
su je się dwo je jed no skrzy dło wych drzwi
otwie ra nych na ze wnątrz o sze ro ko ści oko -
ło 0,8 m, na to miast w au to bu sach miej skich
jest ich dwo je, tro je, a na wet czwo ro (au to bus
prze gu bo wy), są dwu skrzy dło we i ma ją sze -
ro kość oko ło 1,3 m. Otwie ra ją się naj czę ściej
do we wnątrz. Otwie ra nie i za my ka nie drzwi
au to bu sów miej skich i nie któ rych da le ko -
bież nych od by wa się au to ma tycz nie, ste ru je
ni mi kie row ca, za po mo cą spe cjal ne go ukła -
du elek tro pneu ma tycz ne go. Po nad to obec -
nie pro du ko wa ne au to bu sy miej skie ma ją
moż li wie ni ską pod ło gę, sze ro kie i wy god ne
przej ścia mię dzy sie dze nia mi oraz wiele
miejsc sto ją cych. Ta kie wa run ki kon struk cyj -
no -tech nicz ne uła twia ją ewa ku ację pa sa że -
rów.

Re gu la min 118
Istot nym pro ble mem bez pie czeń stwa

po ża ro we go au to bu sów jest pal ność wy ro -
bów tek styl nych sta no wią cych ich wy po sa -
że nie – mu szą one obec nie od po wia dać
ści słym stan dar dom tech nicz nym. We dług
roz po rzą dze nia ma te ria ły wy po sa że nia
wnę trza po miesz cze nia pa sa żer skie go au to -
bu su po win ny mieć pręd kość spa la nia nie
więk szą niż 100 mm/min, zgod nie z prze pi -
sa mi o ho mo lo ga cji po jaz dów. Prze pi su te -
go nie sto su je się do au to bu su o cał ko wi tej
licz bie miejsc dla pa sa że rów mniej szej niż 22
oraz au to bu su z miej sca mi sto ją cy mi.

W za kre sie bez pie czeń stwa po ża ro we go
wy ma ga nia sta wia ne ma te ria łom wy po sa -
że nia w po jaz dach dro go wych okre śla re gu -
la min nr 118 EKG ONZ w za łącz ni kach 6, 7, 8.
Wy ko na nie ba dań we dług tych trzech za -
łącz ni ków jest obo wiąz ko we do ho mo lo ga -
cji po jaz dów ka te go rii M3, tzn. po jaz dów
o ma sie mak sy mal nej prze kra cza ją cej 5 t,
prze wo żą cych wię cej niż 22 pa sa że rów i nie -

prze zna czo nych do prze wo zu pa sa że rów
sto ją cych i do użyt ko wa nia w mie ście (au to -
bu sy miej skie). Test pal no ści we dług nor my
re gu la mi nu nr 118 skła da się z trzech pod -
sta wo wych ba dań: okre śla ją cych szyb kość
spa la nia po zio me go i pio no we go ma te ria -
łów oraz ich to pli wość.

W In sty tu cie In ży nie rii Tek sty liów i Ma te -
ria łów Po li me ro wych Aka de mii Tech nicz no -
-Hu ma ni stycz nej w Biel sku -Bia łej prze -
pro wa dzo no ba da nia ma te ria łów tek styl -
nych, któ re mo gą sta no wić po ten cjal ne 
źró dło roz prze strze nie nia się ognia w au to -
bu sach. Ma te ria ły po cho dzi ły od pro du cen -
tów au to bu sów oraz ze zbio rów wła snych
na ukow ców prze pro wa dza ją cych ba da nia.
Ba da niom pal no ści ak ce so riów sta no wią -
cych część wy po sa że nia wnę trza au to bu su
pod da no: obi cia fo te li, obi cia bocz ne i obi -
cia su fi tów, fi ran ki, za głów ki, wy kła dzi ny
i dy wa ni ki oraz pa sy bez pie czeń stwa.

Wnio ski by ły na stę pu ją ce. Naj więk sze za -
gro że nie dla bez pie czeń stwa stwa rza ją za -
głów ki i fo te le wy ko na ne z ma te ria łów
kom po zy to wych z udzia łem dzia ni ny, po -
nie waż ich pręd kość pa le nia jest naj więk sza,
prze kra cza 50 mm/min. Nie co mniej sze za -
gro że nie sta no wią ma te ria ły sto so wa ne
w czę ści wy po sa że nia fo te li, a tak że ma te ria -
ły obi cio we oraz dy wa ni ki. Ich pręd kość 
pa le nia kształ tu je się na po zio mie
10-20 mm/min. Naj mniej szym za gro że niem
po ża ro wym cha rak te ry zu ją się fi ran ki i nie -
któ re z fo te li. Nor ma do pusz cza sto so wa nie
tych ak ce so riów do wy po sa że nia au to bu -
sów. Ba da nia po ka za ły, że pa sy bez pie czeń -
stwa nie speł nia ją wy mo gów obo wią-
zu ją cych norm bez pie czeń stwa. Se ria po ża -
rów au to bu sów, któ ra mia ła miej sce w ostat -
nich la tach w Eu ro pie, Azji oraz USA,
spo wo do wa ła zwró ce nie uwa gi na zwięk -
sze nie bez pie czeń stwa w ob sza rze pal no ści
wy ro bów tek styl nych sta no wią cych wy po -

sa że nie au to bu sów. Eks per ci twier dzą, że
wy mo gi do ty czą ce nie pal no ści dla au to bu -
sów nie są tak sa tys fak cjo nu ją ce i na tak wy -
so kim po zio mie, jak obec nie sto so wa ne dla
po cią gów w Eu ro pie oraz na ska lę mię dzy -
na ro do wą dla stat ków pa sa żer skich. 

Eks per ci su ge ru ją, że me to dy po mia ro we
okre śla ją ce za płon, roz prze strze nia nie się
ognia, ilość dy mu oraz tok sycz nych ga zów
opra co wa ne przez ISO (Mię dzy na ro do wą
Or ga ni za cję Nor ma li za cyj ną) dla po cią gów
oraz IMO (Mię dzy na ro do wą Or ga ni za cję
Mor ską) dla stat ków pa sa żer skich mo gą być
ba zą do stwo rze nia no wej nor my nie pal no -
ści dla ma te ria łów oraz kom po nen tów wy -
ko rzy sty wa nych przy pro duk cji au to bu sów.

Do cho dze nie po po ża ro we
W po jaz dach sa mo cho do wych roz wój

po ża ru i czas je go trwa nia znacz nie za cie ra -
ją śla dy po wsta ją ce w miej scu ogni ska 
po ża ru i je go oto cze nia. Stąd oglę dzi ny po -
jaz dów po po ża rach przy spa rza ją bie głym
są do wym wie lu pro ble mów zwią za nych
z ba da niem po jaz du oraz in ter pre ta cją śla -
dów prze miesz cza nia się ognia, a w kon se -
kwen cji usta la niem miej sca ogni ska po ża ru
i okre śle niem przy czy ny je go po wsta nia.
Dla te go do cho dze nie po po ża ro we w przy -
pad ku dro go wych środ ków trans por -
tu – w tym au to bu sów – sta no wi dla
bie głych trud ne za da nie. Po cał ko wi tym spa -
le niu au to bu su usta le nie przy czy ny po wsta -
nia po ża ru jest prak tycz nie nie moż li we,
a przy czę ścio wym spa le niu znacz nie utrud -
nio ne. Ba da nia przy czyn po wsta wa nia po -
ża rów au to bu sów w Szwe cji wy ka zu ją, że
w przypadku 40% po ża rów po zo sta je nie -
usta lo na, po dob nie jak w Nor we gii – 41%.

To masz Sa wic ki jest bie głym sà do wym
z za kre su po ̋ ar nic twa

Li te ra tu ra do st´p na u au to ra
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o że wy ni kać to z bra ku wie dzy, do cze go da ne oso bo we
mo gą słu żyć. We współ cze snym świe cie, w erze spo łe -
czeń stwa in for ma cyj ne go, gdy pro ce sy glo ba li za cyj ne są

moc no za awan so wa ne we wszyst kich dzie dzi nach ży cia: po li tycz -
ne go, go spo dar cze go i spo łecz ne go, a róż no ra kie sys te my po wią -
za ne są sie cią in for ma tycz ną, to wa rem sta je się in for ma cja. Jest ona
trak to wa na ja ko szcze gól ne do bro nie ma te rial ne, rów no waż ne lub
na wet cen niej sze od dóbr ma te rial nych. Sta je się ona rów nież do -
brem stra te gicz nym dla bez pie czeń stwa pań stwa, je go or ga nów
i oby wa te li, gdyż jej kra dzież, znisz cze nie, po słu że nie się nią w ce -
lach ko rzy ści ma te rial nych i ide olo gicz nych mo że mieć po waż ne
kon se kwen cje.

W związ ku z ro sną cym za gro że niem bez pie czeń stwa da nych
27 kwiet nia 2016 r. we szło w ży cie roz po rzą dze nie Par la men tu Eu -
ro pej skie go i Ra dy (UE) 2016/679 w spra wie ochro ny osób fi zycz -
nych w związ ku z prze twa rza niem da nych oso bo wych i w spra wie
swo bod ne go prze pły wu ta kich da nych oraz uchy le nia dy rek ty -
wy 95/46/WE (ogól ne roz po rzą dze nie o ochro nie da nych). 

Za cznie ono obo wią zy wać 25 ma ja 2018 r., w związ ku z tym Pań -
stwo wa Straż Po żar na rów nież przy go to wu je się do ak tu ali za cji ist -
nie ją cych po li tyk ochro ny da nych oso bo wych, bez pie czeń stwa
in for ma cji i wdro że nia RODO. Twór cy unij ne go roz po rzą dze nia nie
zwol ni li ad mi ni stra to rów da nych z obo wiąz ku po sia da nia wie dzy
o prze twa rza nych przez nich zbio rach da nych. Roz po rzą dze nie
umoż li wia po wo ła nie in spek to ra ochro ny da nych (IOD). Od po wie -
dzial ność za po wo ła nie wła ści wej oso by (zgod nie z art. 37 pkt 5) 
spo czy wa w ca ło ści na ad mi ni stra to rze da nych, któ rym w po szcze -
gól nych jed nost kach or ga ni za cyj nych Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
jest wła ści wy ko men dant. 

Na le ży mieć na uwa dze, że wraz ze zmie nia ją cy mi się pod sta wa -
mi praw ny mi zmie nić się mu si rów nież po dej ście do ochro ny 
da nych oso bo wych, któ re od 25 ma ja 2018 r. bę dzie po le ga ło na sza -
co wa niu ry zy ka. 

Obo wiąz ki ad mi ni stra to rów da nych
Za sa da po dej ścia opar te go na ry zy ku ozna cza, że ad mi ni stra to rom

i pod mio tom prze twa rza ją cym da ne oso bo we nie wska zu je się ści śle

okre ślo nych środ ków i pro ce dur w za kre sie bez pie czeń stwa, np. kon -
tro li do stę pu, szy fro wa nia, roz li czal no ści czy spo so bu mo ni to ro wa nia
pro ce sów prze twa rza nia. Za miast te go zo bo wią zu je się ich do sa mo -
dziel ne go prze pro wa dza nia szcze gó ło wej ana li zy pro wa dzo nych pro -
ce sów prze twa rza nia da nych i do ko ny wa nia sa mo dziel nej oce ny
ry zy ka dla da ne go przy pad ku. Ta kie po dej ście umoż li wia skon cen tro -
wa nie się na sy tu acjach naj wyż sze go ry zy ka, przy jed no cze snym za -
cho wa niu od po wied nie go po zio mu ochro ny, gdy ry zy ko jest ni skie
i nie wy ma ga ca łe go in stru men ta rium środ ków prze wi dzia nych przez
roz po rzą dze nie ogól ne o ochro nie da nych.

Na le ży pa mię tać, że po szcze gól ne jed nost ki or ga ni za cyj ne Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej są umiej sco wio ne na róż nych po zio mach
w hie rar chii, ma ją swo je in dy wi du al ne za bez pie cze nia oraz nie co in -
ną struk tu rę or ga ni za cyj ną. 

W za leż no ści od po wyż szych czyn ni ków wy stę pu ją rów nież in -
ne go ro dza ju za gro że nia i in ne jest praw do po do bień stwo wy stą pie -
nia nie po żą da nych zda rzeń, któ re w mniej szym lub więk szym
stop niu wpły wa ją na bez pie czeń stwo da nych oso bo wych prze twa -
rza nych w da nej jed no st ce. 

Za gro że nia moż na po dzie lić na czte ry pod sta wo we ka te go rie:
organizacyjne, personalne, techniczne i fizyczne.

Choć jest opra co wy wa na wspól na do ku men ta cja bez pie czeń -
stwa, za wie ra ją ca ujed no li co ne wzo ry upo waż nień oraz ce lów prze -
twa rza nia, każ da jed nost ka PSP bę dzie wy ma ga ła in dy wi du al ne go
po dej ścia do te ma tu sza co wa nia ry zy ka. 

W związ ku z po wyż szym na eta pie prac zwią za nych z wdro że -
niem od po wied nich pro ce dur i po li tyk nie zwy kle istot ne bę dzie za -
an ga żo wa nie wszyst kich ko mó rek or ga ni za cyj nych w każ dej
z jed no stek PSP.

Na le ży zwró cić uwa gę, że ochro na da nych oso bo wych od cho dzi
od mo de lu opar te go na sa mych zbio rach da nych, kon cen tru jąc się
na pro ce sach ich prze twa rza nia (bra ny jest pod uwa gę ca ły obieg
in for ma cji, od ze bra nia po przez prze twa rza nie, prze sy ła nie, prze -
cho wy wa nie ich w for mie pa pie ro wej i elek tro nicz nej aż po usu nię -
cie da nych lub ich ar chi wi za cję). 

Po dej ście pro ce so we jest po dej ściem cią głym, czy li nie wy star -
czy – jak do tej po ry – zi den ty fi ko wać zbio ry da nych, nadać od po -
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GRZE GORZ SO BIE RAJ
RY SZARD SA ŁEK

RODO w PSP
Choć ustawa o ochronie danych osobowych obowiązuje od przeszło

20 lat i powstało już bogate orzecznictwo sądowe w tej materii, 
wciąż nie wszyscy – a szczególnie organizacje – mają świadomość, 
że istnieje prawny obowiązek zabezpieczania danych osobowych. 

M
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wied nie upraw nie nia pra cow ni kom i prze szko lić ich raz w ro ku. 
No we po dej ście wy ma ga za an ga żo wa nia więk szej licz by osób i ich
ko or dy na cji przez in spek to ra ochro ny da nych w spo sób cią gły, 
w za leż no ści od zmie nia ją cych się wa run ków prze twa rza nia da nych
oso bo wych. 

Wszel kie pra ce zwią za ne z no wym po dej ściem do bez pie czeń -
stwa da nych oso bo wych na le ży roz po cząć od iden ty fi ka cji pro ce -
sów prze twa rza nia oraz przy dzie le nia do każ de go pro ce su oso by
od po wie dzial nej za je go prze bieg. Ad mi ni stra tor bez pie czeń stwa
in for ma cji, czy li w no wej re gu la cji in spek tor ochro ny da nych, nie jest
w sta nie okre ślić, jak są uło żo ne pro ce sy prze twa rza nia da nych
w jed no st ce or ga ni za cyj nej, gdyż wy ma ga to szcze gó ło wej wie dzy
z każ dej dzie dzi ny z osob na. Od po wied nie okre śle nie pro ce sów
i przy pi sa nie do nich za gro żeń jest klu czem do przy stą pie nia do dal -
szych prac zwią za nych z ich ochro ną.

Na stęp nym kro kiem jest iden ty fi ka cja ro dza ju da nych prze twa -
rza nych w ra mach po szcze gól nych pro ce sów i wpły wu tych pro ce -
sów na pra wo do pry wat no ści osób, któ rych da ne do ty czą (Da ta
Pro tec tion Im pact As se sment, DPIA). Ma ło te go, sa mi je ste śmy zo bli -
go wa ni, aby stwo rzyć so bie od po wied nie na rzę dzie i cy klicz nie je
ak tu ali zo wać, w ra zie po ja wie nia się no wych pro ce sów lub znacz -
nej mo dy fi ka cji ist nie ją cych. 

Na stęp nie na le ży zi den ty fi ko wać za so by nie zbęd ne do re ali za cji
pro ce sów: 
� bu dyn ki, po miesz cze nia,
� za so by in for ma tycz ne,
� za so by ludz kie, 
� umo wy z pod mio ta mi ze wnętrz ny mi.

Iden ty fi ka cja za gro żeń
Przy de fi ni cji za gro żeń oraz iden ty fi ka cji za bez pie czeń na le ży kie -

ro wać się wła ści wo ścia mi, ja kie po win ny cha rak te ry zo wać bez piecz -
ne da ne oso bo we. A są to:

– po uf ność – in for ma cja nie jest udo stęp nia na lub ujaw nia -
na nie upo waż nio nym oso bom, pod mio tom ani pod da wa na nie -
upraw nio nym pro ce som (tyl ko oso by upraw nio ne mo gą mieć
do niej do stęp),

– in te gral ność – za pew nie nie do kład no ści i kom plet no ści ak ty -
wów (in for ma cje po zo sta ją w ta kim sta nie, w ja kim za pi sał je au tor,
nikt nie upraw nio ny nie mo że w spo sób nie zau wa żo ny zmie nić ich
tre ści),

– do stęp ność – by cie do stęp nym i uży tecz nym na żą da nie upo -
waż nio ne go pod mio tu (oso by upo waż nio ne ma ją do stęp do in for -
ma cji na każ de żą da nie).

Na stęp nym kro kiem jest przej ście do ana li zy ry zy ka, któ ra skła -
da się z kil ku eta pów. 

Po ni żej znaj du je się me to do lo gia wy pra co wa na pod czas or ga ni -
zo wa nych przez KG PSP warsz ta tów przez ze spół osób zaj mu ją cych
się bez pie czeń stwem in for ma cji w na stę pu ją cych jed nost kach or -
ga ni za cyj nych: KW PSP Opo le, KW PSP Gdańsk, KW PSP Ka to wi ce,
KW PSP Łódź i KW PSP Wro cław.

Me to do lo gia za twier dzo na przez ko men dan ta głów ne go PSP ja -
ko jed no li ty do ku ment do sto so wa nia przez wszyst kie jed nost ki or -
ga ni za cyj ne PSP ma po móc ana li zo wać i po stę po wać z ry zy kiem
wy stę pu ją cym w każ dej z jed no stek or ga ni za cyj nych po od po wied -
nim do bra niu pa ra me trów po cząt ko wych – obej mu ją cych ro dzaj za -
gro że nia oraz praw do po do bień stwo je go wy stą pie nia. 

Pierw szym kro kiem ana li zy ry zy ka jest okre śla nie je go po zio mu. 
Okre śla nie po zio mu ry zy ka po le ga na przy pi sa niu da ne mu za -

gro że niu praw do po do bień stwa je go wy stą pie nia oraz usta le niu
skut ku za ist nie nia te go za gro że nia dla:
� do stęp no ści in for ma cji,
� in te gral no ści in for ma cji,
� po uf no ści in for ma cji.

Po ziom ry zy ka wy zna cza się we dług na stę pu ją ce go wzo ru:

Rp = P x (Sd + Si + Sp)
gdzie:
Rp – pier wot ny po ziom ry zy ka
P – war tość przy pi sa na praw do po do bień stwu za ist nie nia za gro że -
nia

P e (0,1,2,3,4) 

Po niż sza ta be la przed sta wia ska lę praw do po do bień stwa wy stą -
pie nia za gro że nia

Sd – war tość przy pi sa na skut ko wi dla do stęp no ści in for ma cji
Si – war tość przy pi sa na skut ko wi dla in te gral no ści in for ma cji
Sp – war tość przy pi sa na skut ko wi dla po uf no ści in for ma cji

Po niż sza ta be la przed sta wia skut ki wy stą pie nia za gro że nia

Uwa ga:
W prak ty ce mo że po ja wić się pro blem ko re la cji atry bu tu do stęp -

no ści z atry bu tem in te gral no ści, przyj mu ją cy po stać dy le ma tu: czy
in for ma cja znie kształ co na po przez utra tę in te gral no ści jest in for ma -
cją do stęp ną, czy też wraz z utra tą in te gral no ści na stą pi ła utra ta do -
stęp no ści? Na po trze by ni niej szej ana li zy na le ży przy jąć, że utra ta
in te gral no ści in for ma cji nie po wo du je au to ma tycz nej utra ty do stęp -
no ści. Atry bu ty do stęp no ści i in te gral no ści in for ma cji na le ży roz pa -
try wać roz łącz nie.

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

0
Wystąpienie zagrożenia jest wysoce nieprawdopodobne
w odniesieniu do analizowanej czynności lub charakter zagrożenia
jest nieadekwatny do specyfiki czynności.

1 Zagrożenie występuje rzadziej niż co 10 lat lub brak jest informacji,
by występowało w podobnych podmiotach.

2 Zagrożenie występuje co kilka lat lub wystąpiło w podobnych
podmiotach w pojedynczych przypadkach.

3 Zagrożenie może wystąpić kilka razy w roku.

4 Zagrożenie wystąpiło wielokrotnie w ciągu roku w danym
podmiocie lub w podobnych podmiotach.

SKUTKI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

0 Zdarzenie nie powoduje skutku (brak podatności).

1 Zdarzenie wywołuje niewielki skutek.

2 Zdarzenie wywołuje znaczący skutek.

3 Zdarzenie wywołuje bardzo znaczący skutek.

4 Zdarzenie wywołuje skutek katastrofalny.



Dla skut ku utra ty po uf no ści [Sp]:

Ry zy ka, dla któ rych war tość pier wot ne go po zio mu jest niż sza lub
rów na 20% po zio mu mak sy mal ne go (Rp ≤ 9,6) uzna je się a prio ri
za ry zy ka szcząt ko we, któ re nie pod le ga ją pro ce du rze po stę po wa -
nia z ry zy kiem. Ry zy ka, dla któ rych po ziom prze kra cza 20% po zio -
mu ry zy ka mak sy mal ne go (Rp > 9,6), pod le ga ją pro ce du rze po -
stę po wa nia z ry zy kiem.

Es ty mo wa nie i oce na ry zy ka
Pro ces es ty mo wa nia ry zy ka wraz z na rzę dzia mi do re ali za cji pro ce -

su zo stał prze ka za ny dro gą elek tro nicz ną do jed no stek wo je wódz kich
na spo tka niu ro bo czym ad mi ni stra to rów bez pie czeń stwa in for ma cji. 

Oce na ry zy ka po le ga na po rów na niu wy zna czo nych po zio mów
ry zy ka z usta lo ny mi kry te ria mi ak cep to wa nia ry zy ka i umoż li wia
usta le nie prio ry te tów. 

Ry zy ka, dla któ rych war tość pier wot ne go po zio mu jest niż sza lub
rów na 20% po zio mu mak sy mal ne go (Rp ≤ 9,6) uzna je się za ry zy ka
szcząt ko we, któ re nie pod le ga ją pro ce du rze po stę po wa nia z ry zy -
kiem.

Ry zy ka, dla któ rych po ziom prze kra cza 20% po zio mu ry zy ka mak -
sy mal ne go (Rp > 9,6), mo gą pod le gać pro ce du rze po stę po wa nia z ry -
zy kiem. Prze kro cze nie ry zy ka na po zio mie 50% (Rp > 24) ozna cza
ko niecz ność ob ję cia pro ce su pro ce du rą po stę po wa nia z ry zy kiem. 

Ste ro wa nie ry zy kiem ma na ce lu ogra ni cza nie po zio mu ry zy ka
koń co we go po przez za sto so wa nie za bez pie cze nia do bra ne go ade -
kwat nie do cha rak te ru ry zy ka.

Na eta pie po stę po wa nia z ry zy kiem do ko nu je się po now ne go
es ty mo wa nia po zio mu ry zy ka z uwzględ nie niem za sto so wa nych za -
bez pie czeń. 

Koń co wy po ziom ry zy ka, uwzględ nia ją cy za bez pie cze nia, sza cu -
je się we dług po niż sze go wzo ru:

gdzie:
Rk – koń co wy po ziom ry zy ka
P, Sd, Si, Sp – zde fi nio wa ne w po przed nich punk tach
C – sku tecz ność po je dyn cze go za bez pie cze nia.

Po niż sza ta be la pre zen tu je sku tecz ność po je dyn cze go za bez pie -
cze nia w ska li 1-4. 

Pod czas do bo ru war to ści wskaź ni ka sku tecz no ści po je dyn cze go
za bez pie cze nia na le ży przy jąć na stę pu ją ce za sa dy:
1) brak jest moż li wo ści za sto so wa nia za bez pie cze nia lub za sto so wa -
nie za bez pie cze nia jest nie ce lo we (np. w przy pad ku S = 0),
2) za bez pie cze nie po wo du je ob ni że nie skut ku Sd, i, p o je den sto pień,
3) za bez pie cze nie po wo du je ob ni że nie skut ku Sd, i, p o dwa 
stop nie,
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SKUTKI UTRATY INTEGRALNOŚCI [Si]

0 Zdarzenie nie powoduje skutku (brak podatności).

1
Spowodowana zagrożeniem utrata integralności informacji jest
łatwo wykrywalna i przywrócenie integralności nie powoduje
nadmiernych kosztów.

2

Spowodowana zagrożeniem utrata integralności informacji jest
trudno wykrywalna i informacja taka może zostać użyta
w procesach decyzyjnych, jednak istnieje możliwość skorygowania
decyzji.

3

Spowodowana zagrożeniem utrata integralności informacji jest
trudno wykrywalna i informacja taka może zostać użyta
w procesach decyzyjnych i nie istnieje możliwość skorygowania
decyzji.

4 Spowodowana zagrożeniem utrata integralności informacji może
okazać się niewykrywalna, należy przyjąć Si = 4.

SKUTKI UTRATY POUFNOŚCI [Sp]

0 Zdarzenie nie powoduje skutku (brak podatności.

1

Utrata poufności dotyczy spraw mniejszej wagi, odnosi się
do pojedynczych przypadków i nie wiąże się z odpowiedzialnością
karną albo administracyjną osób odpowiedzialnych
za zapewnienie ochrony takiej informacji.

2

Utrata poufności dotyczy informacji o charakterze wrażliwym 
lub odnosi się do licznych przypadków, jednak nie wiąże się
z odpowiedzialnością karną albo administracyjną osób
odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony takiej informacji.

3

Utrata poufności dotyczy informacji o charakterze wrażliwym lub
odnosi się do licznych przypadków, wpływa w sposób znaczący
na wizerunek urzędu i organu, który ten urząd obsługuje, jednak
nie wiąże się z odpowiedzialnością karną osób odpowiedzialnych
za zapewnienie ochrony takiej informacji, jednak może wiązać się
z odpowiedzialnością administracyjną.

4

Utrata poufności może prowadzić do naruszenia interesów osób
trzecich i do roszczeń odszkodowawczych ze strony tych osób,
a także do odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych
za zapewnienie ochrony takiej informacji.

Rk = P x                 +              + 
Sd

SCd

Si

SCi

Sp

SCp( )

Sku tecz ność po je dyn cze go za bez pie cze nia [Cd, Ci, Cp]

1 Brak za bez pie cze nia.

2 Za bez pie cze nie ogra ni cza po ziom ry zy ka.

3 Za bez pie cze nie w istot ny spo sób ogra ni cza po ziom ry zy ka.

4 Za bez pie cze nie w bar dzo istot ny spo sób ogra ni cza po ziom ry zy ka.

SKUTKI UTRATY DOSTĘPNOŚCI [Sd]

0 Zdarzenie nie powoduje skutku (brak podatności).

1

Czas utraty dostępności informacji lub usług systemu
spowodowany wystąpieniem zagrożenia mieści się
w akceptowalnym okresie, a przywrócenie pełnego dostępu
do informacji lub usług systemu nie wiąże się z dodatkowymi
kosztami.

2

Czas utraty dostępności informacji lub usług systemu
spowodowany zagrożeniem mieści się w akceptowalnym okresie,
ale przywrócenie dostępu do informacji wiąże się z dodatkowymi
kosztami.

3
Czas utraty dostępności informacji lub usług systemu
spowodowany zagrożeniem znacząco nie mieści się
w akceptowalnym okresie.

4

Czas utraty dostępności informacji lub usług systemu
spowodowany zagrożeniem wielokrotnie przekracza założony
okres lub jeżeli spowodowana zagrożeniem utrata dostępności
informacji jest nieodwracalna.

Dla skut ku utra ty do stęp no ści [Sd]:

Dla skut ku utra ty in te gral no ści [Si]:
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4) za bez pie cze nie po wo du je ob ni że nie skut ku Sd, i, p o co naj mniej
trzy stop nie.

Me to dy ka za kła da za sto so wa nie wię cej niż kil ku za bez pie czeń.
Za sto so wa nie ko lej nych za bez pie czeń pod no si ich su ma rycz ną sku -
tecz ność za leż nie od stop nia ob ni że nia skut ków, jed nak ich su ma
nie mo że przyj mo wać war to ści więk szej niż 4. 

Su ma rycz na sku tecz ność za bez pie czeń = (C1 + C2 + C3 -2) ale nie
wię cej niż 4 (przy kła do wo dla trzech za bez pie czeń o wskaź ni kach
sku tecz no ści 2, 2 i 1 ich su ma rycz ny wskaź nik sku tecz no ści wy nie -
sie 3).

Za sto so wa nie za bez pie cze nia mu si uwzględ niać wpływ za sto-
so wa nia za bez pie cze nia na po zo sta łe atry bu ty bez pie czeń stwa 
i sa mo w so bie mo że sta no wić czyn nik ry zy ka. Przy kła do wo: za sto -
so wa nie za bez pie cze nia ogra ni cza ją ce go ry zy ko utra ty po uf no ści
mo że spo wo do wać pod nie sie nie ry zy ka utra ty do stęp no ści. W ta -
kim przy pad ku na le ży po wró cić do es ty ma cji po cząt ko we go po zio -
mu ry zy ka z uwzględ nie niem za sto so wa ne go za bez pie cze nia.

Po stę po wa nie z ry zy kiem
Ry zy ka, któ re na po zio mie oce ny nie zo sta ły uzna ne za ry zy ka

szcząt ko we, pod le ga ją pro ce du rze po stę po wa nia z ry zy kiem. Po stę -
po wa nie z ry zy kiem mo że po le gać na: 
� re du ko wa niu ry zy ka,
� za cho wa niu ry zy ka,
� uni ka niu ry zy ka,
� prze nie sie niu ry zy ka.

Poniższy rysunek przed sta wia moż li wo ści po stę po wa nia z ry zy -
kiem.

Uni ka nie ry zy ka
W przy pad ku re ali za cji za dań pu blicz nych uni ka nie ry zy ka co

do za sa dy nie ma za sto so wa nia.
Prze nie sie nie ry zy ka
W przy pad ku re ali za cji za dań pu blicz nych prze nie sie nie ry zy ka co

do za sa dy mo że mieć za sto so wa nie, np. w for mie ubez pie cze nia. Wy -
da je się jed nak, że w kon tek ście bez pie czeń stwa da nych oso bo wych
ob ni że nie ry zy ka w przy pad ku sys te mów in for ma tycz nych osią gnię -
to przez prze nie sie nie czę ści od po wie dzial no ści za prze twa rza nie 
da nych oso bo wych w sys te mach in for ma tycz nych na Ko men dę
Głów ną Po li cji, któ ra ad mi ni stru je sie cią te le in for ma tycz ną OST 112.

Po zo sta łe ele men ty sys te mów te le in for ma tycz nych są za bez pie -
cza ne przez ko mór ki in for ma ty ki i łącz no ści, któ re znaj du ją się 
w Ko men dzie Głów nej PSP, ko men dach wo je wódz kich PSP oraz nie -
któ rych ko men dach miej skich PSP.

Ak cep ta cja ry zy ka
W wy ni ku prze li cze nia po zio mów ry zyk uzy sku je się war tość koń -

co wą po zio mu ry zy ka. Ry zy ka, dla któ rych koń co wy po ziom jest niż -
szy lub rów ny 20% po zio mu mak sy mal ne go (Rk ≤ 9,6), pod le ga ją
au to ma tycz nej ak cep ta cji, ale po zo sta ją pod nad zo rem w ce lu ich
mo ni to ro wa nia. Ry zy ka, któ rych po ziom za wie ra się w prze dzia le
9,6 (20%) < Rk ≤ 24 (50%), pod le ga ją ak cep ta cji we dług za sad usta -
lo nych w ni niej szym do ku men cie lub do ko ny wa na jest ich po now -
na ana li za. Ry zy ka, któ rych po ziom jest więk szy od 50% po zio mu
mak sy mal ne go (Rk > 24), przed sta wia ne są do ak cep ta cji kie row ni -
ko wi jed nost ki or ga ni za cyj nej.

In for mo wa nie o ry zy ku
Ry zy ka po win ny być ko mu ni ko wa ne ko men dan to wi jed nost ki

or ga ni za cyj nej, ad mi ni stra to ro wi bez pie czeń stwa in for ma cji (in -
spek to ro wi da nych oso bo wych), a w ra zie po trze by in nym kie row -
ni kom ko mó rek or ga ni za cyj nych uczest ni czą cych w prze twa rza niu
da nych oso bo wych. 

kpt. Grzegorz Sobieraj jest administratorem bezpieczeƒstwa
informacji KW PSP we Wrocławiu, certyfikowanym audytorem
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a sku tek prze róż nych nie po ro zu -
mień i nie do cią gnięć, m.in. nie do -
star cze nia ma te ria łów pi ro tech ni-

cz nych, po żar nie osią ga pla no wa nych roz -
mia rów i zo sta je ła two stłu mio ny, tak jak
póź niej po wsta nie. Ale wznie co ny wów czas
ogień nie prze sta je się tlić w ser cach mi lio -
nów Po la ków, któ rzy o wol no ści bę dą ma -
rzyli i wy trwa le o nią wal czyli jesz cze przez
dzie siąt ki na stęp nych lat. 

Aby na dzie ja nie zga sła 
Z chwi lą utwo rze nia w stycz niu 1836 r.

War szaw skiej Stra ży Ognio wej (WSO) Rzecz -
po spo li tej już od 40 prze szło lat nie by ło
na ma pie Eu ro py. Trak tat roz bio ro wy zo stał
pod pi sa ny przez Au strię, Pru sy i Ro sję
24 paź dzier ni ka 1795 r., przy czym osta tecz -
ny prze bieg gra nic mię dzy za bor ca mi usta -
lo no na zwo ła nym po za koń cze niu wo jen
na po le oń skich kon gre sie wie deń skim
w 1815 r. 

Z za bo ru ro syj skie go, w któ rym zna la zła
się War sza wa, utwo rzo no w 1815 r. Kró le -
stwo Pol skie (z ca rem ro syj skim ja ko kró lem),
zwa ne tak że Kró le stwem Kon gre so wym lub
po tocz nie Kon gre sów ką. Reszt ki au to no mii
utra ci ło ono po krwa wym stłu mie niu przez
woj ska ro syj skie pierw sze go zry wu nie pod -
le gło ścio we go – po wsta nia li sto pa do we go.
W 1832 r. ar mia pol ska zo sta ła roz wią za na,
wzmo żo no ucisk na ro do wy, ogra ni czo no
swo bo dy oby wa tel skie. Dla prze wa ża ją cej
czę ści spo łe czeń stwa ży cie pod za bo rem,
z ro syj ską wła dzą i urzę da mi, sta ło się kosz -
ma rem. Po wsta nie War szaw skiej Stra ży
Ognio wej wła śnie w ta kim okre sie mia ło
szcze gól ne zna cze nie – for ma cja umun du -
ro wa na bro nią ca pol skie go mie nia, a czę sto
na ro do wych pa mią tek, da wa ła na miast kę
wal ki o pol skość. WSO szyb ko zdo by ła sym -
pa tię i sza cu nek miesz kań ców sto li cy. Każ -
de mu wy jaz do wi ta bo ru kon nych po jaz dów
stra żac kich to wa rzy szy ły tłu my war sza wia -

ków, któ rzy swo je po czu cie bez pie czeń stwa
bę dą w nad cho dzą cych dzie się cio le ciach
opie ra li głów nie na stra ża kach. 

Po prze gra nej przez Ro sję w 1856 r. woj nie
krym skiej Po la cy uzna li, że za bor ca nie jest tak
sil ny, jak do tych czas. Mło de po ko le nie, nie pa -
mię ta ją ce tra ge dii po wsta nia li sto pa do we go,
pra gnę ło cał ko wi tej nie za leż no ści, a nie tyl ko
ła go dzą cych nie co ucisk re form wpro wa dza -
nych przez ca ra Alek san dra II dla uspo ko je nia
na stro jów spo łecz nych.

Prze ja wem na ra sta ją cych dą żeń nie pod -
le gło ścio wych sta ły się de mon stra cje o cha -
rak te rze na ro do wym. W jed ną z pierw szych
prze ro dził się po grzeb wdo wy po ge ne ra le
Jó ze fie So wiń skim. 11 czerw ca 1860 r. Ka ta -
rzy nę So wiń ską od pro wa dza ły na cmen tarz
ewan ge lic ko -re for mo wa ny tłu my war sza -
wia ków, a w trak cie ce re mo nii śpie wa no pa -
trio tycz ne pie śni. 

W na stęp nym ro ku dą że nia nie pod le gło -
ścio we na si li ły się, a war szaw scy stra ża cy sta -
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Wal czy li
w sto li cy 

W ciemny, zimowy wieczór 29 listopada 1830 r. podchorąży
Wiktor Tylski z 6. pułku piechoty liniowej usiłuje podpalić

browar na warszawskim Solcu. Łuna pożaru ma być
sygnałem do rozpoczęcia antyrosyjskiego powstania,

przywracającego niepodległość Polski. 

JE RZY GUT KOW SKI



li się uczest ni ka mi waż nych wy da rzeń pa -
trio tycz nych. W śro dę 27 lu te go 1861 r. kon -
spi ra to rzy za mó wi li w ko ście le kar me li tów
na Lesz nie mszę za Ar tu ra Za wi szę, po wie -
szo ne go w 1833 r. przez Ro sjan za udział
w wy pra wie wspie ra ją cej po wsta nie li sto pa -
do we. Po mszy lu dzie po ma sze ro wa li na Sta -
re Mia sto, wzno sząc pa trio tycz ne ha sła. Te go
sa me go dnia w Pa ła cu Na miest ni kow skim
ob ra do wa ło To wa rzy stwo Rol ni cze, zrze sza -
ją ce oso by za moż ne, szlach tę i ary sto kra cję.
Człon ko wie To wa rzy stwa do łą czy li do de -
mon stra cji. Żan dar mi bro nią cy do stę pu
do Zam ku za ata ko wa li ze bra nych i ze pchnę -
li ich na Kra kow skie Przed mie ście. Tam de -
mon stran ci zmie sza li się z kon duk tem
po grze bo wym, wy cho dzą cym z ko ścio ła św.
An ny. Ko za cy bi li ko go po pad nie: i stu den -
tów, i ber nar dy nów nio są cych na cze le kon -
duk tu krzyż. W fer wo rze krzyż po ła ma li.
Wte dy de mon stran ci ob rzu ci li ce gła mi i bry -
ła mi lo du za rów no ko za ków, jak i nad cho -
dzą cą pod do wódz twem gen. Wa sy la
Za bo łoc kie go kom pa nię Ni żow skie go Puł ku
Pie cho ty. Za bo łoc ki dał ko men dę: „Ognia!”.
Wy strze lo no sal wę. Pię ciu de mon stran tów
pa dło za bi tych, wie lu zo sta ło ran nych. 

Ro sja nie oba wia li się, że tra ge dia mo że
do pro wa dzić do wy bu chu po wsta nia. Car ski
na miest nik Mi cha ił Gor cza kow był go tów
na da le ko idą ce ustęp stwa, by le tyl ko zła go -
dzić na stro je i nie do pu ścić do za ostrze nia
sy tu acji. Prze la na krew zjed no czy ła spo łe -
czeń stwo w nie na wi ści do za bor cy. Gor cza -
kow spo tkał się z An drze jem Za moy skim –
pre ze sem To wa rzy stwa Rol ni cze go i z De le -
ga cją Miej ską, po wo ła ną te go sa me go dnia,
by uspo ko ić na stro je. Po la cy wy mo gli na na -
miest ni ku ze zwo le nie na uro czy sty po grzeb
pię ciu ofiar, usu nię cie na czas po grze bu po -
li cji i woj ska z ulic, zwol nie nie aresz to wa nych
pod czas ostat nich de mon stra cji i za mie szek,
śledz two w spra wie od da nia sal wy i uka ra -
nie win nych, a tak że dy mi sję obe rpo lic maj -
stra Tre po wa.

Da tę po chów ku za bi tych wy zna czo no
na 2 mar ca na Cmen ta rzu Po wąz kow skim.
Wszy scy mie li spo cząć we wspól nej mo gi le,
mi mo że je den z nich był wy zna nia ewan ge -
lic kie go. W dniu po grze bu więk szość skle -
pów i ka wiar ni zo sta ła za mknię ta. Uli ce
ża łob nie przy stro jo no, a wzdłuż tra sy po -
grze bu gro ma dzi ły się tłu my w czer ni. Trum -
ny przez ca łą dro gę męż czyź ni nie śli
na ra mio nach. W kon duk cie ma sze ro wa li
oby wa te le pol scy wszyst kich wy znań. Tra sa
wio dła od ko ścio ła Świę te go Krzy ża przez

plac Sa ski, Wierz bo wą, Bie lań ską, Na lew ka -
mi, do bram cmen ta rza. Oce nia się, że w ce -
re mo nii wzię ło udział oko ło 150 tys. osób. 

Przez ca łą tra sę w kie run ku cmen ta rza
na cze le kon duk tu je cha ło kon no sze ściu
mun du ro wych, wśród nich pię ciu stra ża ków,
z na czel ni kiem WSO Ja nem De mon ka lem.
Je dy nym przed sta wi cie lem władz był zaś lu -
bia ny w War sza wie ro syj ski ge ne rał z wło ski -
mi ko rze nia mi Amil kar Pau luc ci. 

Po grzeb pię ciu pa trio tów to jed no z naj -
więk szych dzie więt na sto wiecz nych wy da -
rzeń w War sza wie. Ale wkrót ce do szło
do tych jesz cze waż niej szych – ma sa kry
na Pla cu Zam ko wym 8 kwiet nia 1861 r.,
a po tem wy bu chu po wsta nia stycz nio we go.
Miej sce, gdzie zło żo no szcząt ki pię ciu za bi -
tych, sta ło się na ro do wym sank tu arium i aż
do od zy ska nia nie pod le gło ści za wsze le ża ły
na nim świe że kwia ty i pło nę ły zni cze. To, że
stra ża cy otwie ra li prze marsz uczest ni ków te -
go po grze bu – wiel kiej ma ni fe sta cji dą żeń
nie pod le gło ścio wych, świad czy o sym pa tii,
ja ką war sza wia cy da rzy li swo ją Straż Ognio -
wą i jak wiel kie go du cha pa trio ty zmu w niej
wy czu wa li. 

Na le ży też od no to wać, że wo bec na ra sta -
ją ce go cią gle wzbu rze nia spo łe czeń stwa
pol skie go na miest nik Gor cza kow mia no wał
po lic maj strem war szaw skim ów cze sne go
na czel ni ka WSO puł kow ni ka Ja na De mon ka -
la. Gor cza kow miał na dzie ję, że dzię ki po pu -
lar no ści i sym pa tii, któ rą cie szy się straż,
no mi na cja ta wpły nie uspo ka ja ją co na lud -
ność War sza wy. Spo kój trwał jed nak krót ko
i De mon kal wró cił na po przed nie sta no wi -
sko. 

Ar ma ty ukry te wśród kwia tów
Jed ną z form dzia łal no ści kul tu ral nej stra -

ży po żar nych  – kto wie, czy w cza sie za bo -
rów nie naj waż niej szą – by ły or kie stry dę te.
Kie dy nie moż na by ło gło śno mó wić o Pol -
sce, jej hi sto rii, tra dy cjach i do ko na niach 
Po la ków, to wła śnie pa trio tycz ne, re li gij ne
i re gio nal ne me lo die od gry wa ne przez or -
kie stry stra żac kie wzbu dza ły wśród miej sco -
wej lud no ści po czu cie na ro do wej toż-
sa mo ści i lo kal nej wię zi. Or kie stry kon cer tu -
ją ce dla uczcze nia świąt na ro do wych, 
ko ściel nych czy po pro stu ku ucie sze miesz -
kań ców wspa nia le za pi sa ły się w dzie le ra to -
wa nia pol skiej kul tu ry, za cho wa nia pa mię ci
o jej twór cach i gło sze nia – ję zy kiem dla
wszyst kich zro zu mia łym – nie złom nej wo li
od zy ska nia przez Po la ków nie pod le gło ści.
Jak sil ne mo że być od dzia ły wa nie mu zy ki

na oby wa te li pod bi te go pań stwa, zda wał
so bie spra wę już car Mi ko łaj I, któ ry o utwo -
rach Cho pi na po wie dział, że są „jak ar ma ty
ukry te wśród kwia tów”.

Miej scem pierw sze go w Kró le stwie Pol -
skim wy stę pu stra żac kiej ama tor skiej or-
kie stry dę tej by ło w 1863 r. po dwór ko
straż ni cy III Od dzia łu WSO przy ul. No wy
Świat. Bio rąc bo wiem pod uwa gę fakt, że
ochot ni cze stra że za czę ły po wsta wać na
prze ło mie lat 60. i 70. XIX w. (po wsta nie naj -
star szej, w Ka li szu, da tu je się na rok 1864 r.),
moż na z du żym praw do po do bień stwem
przy jąć, że by ła to pierw sza stra żac ka or kie -
stra. Jej za ło ży cie lem był nie ja ki pan Ko strze -
wa z III Od dzia łu WSO. Ten ener gicz ny,
po dob no bar dzo od waż ny i su mien ny stra -
żak, pra gnąc umi lić so bie i ko le gom mo no -
ton ne cza sa mi ko sza ro we ży cie, skrzyk nął
gro no współ pra cow ni ków, z któ ry mi roz po -
czął pró by pod swo ją dy ry gen tu rą. Za wła -
sne pie nią dze ku pi li uży wa ne, czę sto
zde ze lo wa ne in stru men ty, któ re sa mi wy re -
mon to wa li. Przed pierw szym pu blicz nym
gra niem ćwi czy li krót ko, bo chcie li, by od by -
ło się ono w dniu imie nin do wód cy Od dzia -
łu III Hi po li ta Pu chow skie go, przy pa da-
ją cym 13 sierp nia. Póź niej wy stę pów by ło
co raz wię cej, gra co raz lep sza, a w re per tu -
arze zna la zły się zna ne pol skie utwo ry i me -
lo die pa trio tycz ne. Prze cho dząc róż ne ko le je
lo su, mu zy cy z No we go Świa tu da li po czą -
tek po wsta łej w 1887 r. ofi cjal nej or kie strze
dę tej przy WSO. 

Po żar orę żem po wstań ców 
Po żar, któ ry znisz czył trzy pię tra fron to -

wej czę ści war szaw skie go ra tu sza i ofi cy nę
ze stra żac ką cza tow nią II Od dzia łu WSO, po -
wstał 18 paź dzier ni ka 1863 r. Wznie ci li go
po wstań cy stycz nio wi, aby znisz czyć do ku -
men ty do ty czą ce or ga ni za cji po wsta nia. Za -
wie ra ły one wie le na zwisk osób zwią za nych
z przy go to wy wa niem te go zbroj ne go zry wu
nie pod le gło ścio we go oraz sprzy ja ją cych
po wsta niu i prze ka zu ją cych na je go rzecz
środ ki fi nan so we. Ak ta znaj do wa ły się w ma -
gi strac kich sza fach wy dzia łu bu dow la ne go,
któ rym kie ro wał ar chi tekt miej ski Ra fał Kra -
jew ski. W lu tym 1863 r. wszedł on w skład
Ko mi te tu Wy ko naw cze go Tym cza so we go
Rzą du Na ro do we go. Gdy we wrze śniu sy tu -
acja po wstań ców zna czą co się po gor szy ła
(m.in. ze wzglę du na tar cia we wnętrz ne),
przy wódz two po wsta nia zło żo no w rę ce Ro -
mu al da Trau gut ta. W po wo ła nym przez nie -
go w paź dzier ni ku 1863 r. no wym Rzą dzie
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Na ro do wym Ra fał Kra jew ski zo stał dy rek to -
rem Wy dzia łu Spraw We wnętrz nych. 

Praw do po dob nie 17 paź dzier ni ka po li cja
ro syj ska aresz to wa ła nie spo dzie wa nie kil ku
dzia ła czy po wstań czych, wśród nich na czel -
ni ka War sza wy Jó ze fa Pio trow skie go. W oba -
wie przed de kon spi ra cją przy wód cy
po wsta nia po wzię li da le ko idą ce środ ki
ostroż no ści. A po nie waż nie mie li moż li wo -
ści ani cza su, by wy nieść do ku men ty z ra-
tu sza, pod pa li li go. Pa ra dok sal nie więc
mo że my po wie dzieć, że po żar był ra tun kiem
dla wie lu Po la ków, któ rych w przy pad ku
prze chwy ce nia akt po wstań czych przez 

Ro sjan cze ka ła nie chyb na śmierć lub zsył ka
na Sy bir. Czy war szaw scy stra ża cy zna li przy -
czy nę po ża ru i świa do mie opóź nia li ga sze -
nie ra tu sza? Na pew no nie wszy scy, bo
prze cież sta no wi ska ofi cer skie zaj mo wa li
rów nież Ro sja nie. Nie ule ga jed nak wąt pli -
wo ści, że część stra ża ków by ła wta jem ni czo -
na i ta ki, a nie in ny prze bieg ak cji ga śni czej
po mógł po wstań com w osią gnię ciu ce lu. 

Ra fa ła Kra jew skie go aresz to wa no 10 mar-
ca 1864 r. Po okrut nych tor tu rach zo stał 
stra co ny w Cy ta de li War szaw skiej 5 sierp -
nia 1864 r., ra zem z Ro mu al dem Trau gut tem
i jesz cze trze ma in ny mi przy wód ca mi po -
wsta nia. Pod czas ich eg ze ku cji trzy dzie sto -
ty sięcz ny tłum śpie wał pie śni re li gij ne
i pa trio tycz ne. 

Stra żak z Pierw szej Ka dro wej
W 50. rocz ni cę stra ce nia Ro mu al da Trau -

gut ta i je go czte rech to wa rzy szy bro ni,
6 sierp nia 1914 r. o godz. 3.00 z kra kow skich

Ole an drów wy ru sza w stro nę Kielc Pierw sza
Kom pa nia Ka dro wa Le gio nów Pol skich. 
To pierw szy od dział Woj ska Pol skie go (choć
za leż ny od do wódz twa ar mii au striac kiej)
wy cho dzą cy na woj nę o wy zwo le nie Pol ski.
Przez sam tyl ko ten fakt od dział prze szedł
do hi sto rii, sta jąc się le gen dą i sym bo lem
wal ki o nie pod le głość. 

W trze cim plu to nie Pierw szej Ka dro wej
ma sze ro wał 23-let ni syn bur mi strza z Ka łu -
szy na, póź niej szy ko men dant War szaw skiej
Stra ży Ognio wej Sta ni sław Gieysz tor ps. Sza -
chow ski i Pio nek (co mo że su ge ro wać, że lu -
bił grać w sza chy).

W pierw szych ty go dniach woj ny uczest -
ni czył we wszyst kich wal kach sto czo nych
przez Pierw szą Ka dro wą. Po od nie sie niu 
20 wrze śnia pod Uci sko wem ran wró cił
do Kra ko wa. Jesz cze w cza sie re kon wa le -
scen cji brał udział w for mo wa niu II Bry ga dy
Le gio nów. W dru giej po ło wie paź dzier ni -
ka 1914 r. za padł na za pa le nie płuc. Na le cze -
nie wy je chał do Pra gi. Po po wro cie dzia łał
w Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko wej (POW),
w mar cu 1917 r. zo stał od de le go wa ny do Ja -
no wa Lu bel skie go. Kie ro wał tam lo kal nym
od dzia łem POW i rów no cze śnie peł nił funk -
cję na czel ni ka miej sco wej OSP. 

Po od zy ska niu nie pod le gło ści wstą pił
do Woj ska Pol skie go. Słu żył w ar ty le rii, brał
udział w woj nie bol sze wic kiej 1920 r. w stop -
niu po rucz ni ka. W 1922 r. ukoń czył kurs po -
żar nic twa woj sko we go w War sza wie i ob jął
sta no wi sko ko men dan ta woj sko wej stra ży
po żar nej w Kiel cach. W 1925 r. wró cił do
służ by w ar ty le rii, w któ rej 1 stycz nia 1930 r.

awan so wał na sto pień ka pi ta na. W na stęp -
nych la tach pra co wał w szta bie DOK I
w War sza wie i do wódz twie KOP.

1 lip ca 1934 r. Sta ni sław Gieysz tor prze -
szedł do służ by w War szaw skiej Stra ży
Ognio wej, w któ rej peł nił ko lej no funk cje: za -
stęp cy do wód cy od dzia łu, ofi ce ra szta bo we -
go, do wód cy od dzia łu. Po od by ciu kur sów
do szka la ją cych w Ber li nie i Dreź nie, 1 stycz -
nia 1936 r. ob jął sta no wi sko ko men dan ta
WSO. 

Był bli skim współ pra cow ni kiem pre zy -
den ta Ste fa na Sta rzyń skie go. We wrze -
śniu 1939 r. kie ro wał obro ną prze ciw -
po ża ro wą War sza wy, w grud niu te goż ro ku
współ or ga ni zo wał Stra żac ki Ruch Opo ru
„Ska ła”. Po aresz to wa niu wraz z gru pą swo -
ich pra cow ni ków 3 lip ca 1940 r. (w nie któ -
rych źró dłach po da wa ne są da ty 4 i 6 czer-
w ca) zo stał osa dzo ny na Pa wia ku, a 15 sierp -
nia 1940 r. wy wie zio ny w pierw szym wiel kim
trans por cie z War sza wy do obo zu kon cen -
tra cyj ne go w Oświę ci miu. Za mor do wa ny
23 li sto pa da 1940 r. Je go sym bo licz ny grób
znaj du je się na Cmen ta rzu Woj sko wym
na Po wąz kach. 

Roz bra ja nie Niem ców 
Na po cząt ku paź dzier ni ka 1918 r. sy tu -

acja Nie miec jest już bar dzo trud na, bo
do klęsk na fron cie wo jen nym do cho dzą
jesz cze we wnętrz ne re wo lu cyj ne ru chy ro -
bot ni cze. Roz pa da ją ce się Au stro -Wę gry
uzna ły 14 paź dzier ni ka 1918 r. wa run ki po -
ko jo we ogło szo ne przez pre zy den ta USA,
uwzględ nia ją ce m.in. po wsta nie nie pod le -
głe go pań stwa pol skie go. Pań stwa cen tral -
ne – za bor cy Pol ski po nio sły klę skę
i pod pi sa ły ka pi tu la cję (3 li sto pa da Au stria,
a 11 li sto pa da Niem cy).

Roz po czę ło się roz bra ja nie wojsk do tych -
cza so we go oku pan ta. War szaw ska Straż
Ognio wa mia ła zna czą cy udział w tym pro -
ce sie, któ ry nie za wsze prze bie gał po ko jo -
wo. Głów na ro la przy pa dła Od dzia ło -
wi I przy ul. Na lew ki, w są siedz twie któ re go
znaj do wa ły się trzy miej sca sta cjo no wa nia
wojsk nie miec kich. Stra ża cy z te go od dzia -
łu, po sia da jąc ka ra bi ny za bra ne po je dyn -
czym żoł nie rzom, utwo rzy li zbroj ny za stęp,
któ ry pod do wódz twem kpt. Lu dwi ka Pięt ki
za po biegł na pa ści tłu mu na ko sza ry nie -
miec kie przy Ogro dzie Kra siń skich. Stra ża cy
ode bra li broń oso bom cy wil nym, któ re zdą -
ży ły już ob ra bo wać ko sza ry, po czym roz bro -
ili prze by wa ją cych tam Niem ców. Za bez -
pie czy li czte ry ka ra bi ny ma szy no we, po -
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nad 200 ka ra bi nów ręcz nych i oko ło 50 gra -
na tów. Ten sam Od dział I roz bro ił licz ną za -
ło gę żoł nie rzy nie miec kich sta cjo nu ją cych
w pa ła cu Mo stow skich. Do in cy den tu zbroj -
ne go do szło w no cy z 11 na 12 li sto pa da
w po bli żu Na le wek. Kil ku żoł nie rzy nie miec -
kich roz po czę ło strze la ni nę z ka ra bi nu ma -
szy no we go. Tym ra zem na cze le uzbro-
jo nych stra ża ków sta nął Jó zef Tu lisz kow ski.
Ma ją cy li czeb ną prze wa gę Po la cy roz bro ili
nie miec kich ma ru de rów. Zdo by tą broń stra -
ża cy skła da li naj pierw w swo ich ko sza rach
od dzia ło wych, a póź niej prze ka zy wa li woj -
sko wej ko men dzie mia sta. W su mie by ło to
ok. 600 ka ra bi nów i kil ka skrzyń gra na tów
i re wol we rów. Od dzia ły II i IV współ dzia ła ły
w ak cji roz bro je nio wej z Pol ską Or ga ni za cją
Woj sko wą. 

Waż ną ro lę ode gra ła też WSO przy za bez -
pie cza niu i przej mo wa niu nie któ rych obiek -
tów woj sko wych. Cho dzi tu przede wszyst kim
o woj sko we ma ga zy ny ko le jo we oraz znaj du -
ją ce się na Po wąz kach i w Mo dli nie skła dy sa -
per sko -mi ner skie, któ rych za so by sta ły się
wkrót ce waż nym ele men tem wy po sa że nia
two rzą ce go się Woj ska Pol skie go. Za po sta wę
War szaw skiej Stra ży Ognio wej na prze ło mie
paź dzier ni ka i li stopa da 1918 r. zo stał nada ny
jej ko men dan to wi Jó ze fo wi Tu lisz kow skie mu
Krzyż Wa lecz nych. 

W obro nie wol no ści
W dru giej po ło wie li sto pa da 1918 r. roz -

po czął się pro ces wcie la nia żoł nie rzy POW
do two rzą ce go się Woj ska Pol skie go. Sym -
bo licz nym koń cem Pol skiej Or ga ni za cji Woj -
sko wej w Kró le stwie Pol skim by ło uro czy ste
ślu bo wa nie od dzia łów Woj ska Pol skie go,
zło żo nych z daw nych pe owia ków, 13 grud -
nia 1918 r. na pla cu Sa skim w War sza wie.
W su mie oko ło 20 tys. pe owia ków sta ło się
ka drą je de na stu puł ków pie cho ty, sta no wi li
też zna czą cą część kil ku na stęp nych. Trud no
stwier dzić, ilu by ło wśród nich stra ża ków, nie
ma na ten te mat wia ry god nych da nych.
Uwzględ nia jąc jed nak ska lę po wią zań te re -
no wych POW ze stra ża mi ochot ni czy mi,
moż na bez oba wy o za wy że nie przy jąć, że
by ło to co naj mniej 50% człon ków war szaw -
skich i pod war szaw skich OSP. 

Od ro dzo na Pol ska nie mia ła jesz cze usta -
lo nych gra nic. Kształ to wa ły się one w wy ni -
ku po wsta nia wiel ko pol skie go i po wstań
ślą skich, trud nych za bie gów dy plo ma tycz -
nych, roz strzy gnięć ple bi scy to wych oraz
dzia łań wo jen nych. Już od koń ca 1918 r.
z Ukra iną, a od lu te go 1919 r. z od dzia ła mi

Ar mii Czer wo nej to czy ły się wal ki o zie mie
na wscho dzie. Ale naj gor sze za czę ło się
na po cząt ku lip ca 1920 r., kie dy to Ro sja so -
wiec ka po sta no wi ła wes przeć mi li tar nie re -
wo lu cję w kra jach za chod niej Eu ro py. Że by
te go do ko nać, bol sze wi cy mu sie li wchło nąć
Pol skę. Do wód ca so wiec ki Mi cha ił Tu cha -
czew ski w roz ka zie do woj ska tak okre ślił te
ce le: „Na Za cho dzie de cy du ją się lo sy re wo -
lu cji świa to wej. Przez tru pa bia łej Pol ski pro -

wa dzi dro ga do za rze wia świa to we go
po ża ru. Na ba gne tach za nie sie my szczę ście
i po kój pra cu ją cej ludz ko ści”. Front bol sze -
wic ki prze su wał się bar dzo szyb ko, po nie -
speł na sze ściu ty go dniach Ro sja nie by li
bli sko War sza wy.

3 lip ca 1920 r. na czel ny wódz Jó zef Pił -
sud ski w imie niu Ra dy Obro ny Pań stwa wy -
dał ode zwę do oby wa te li Rze czy po spo li tej,
by każ dy zdol ny do no sze nia bro ni za cią gnął
się do bro wol nie do ar mii. Za in spi ro wa ne
tym wła dze Związ ku Flo riań skie go, zrze sza -
ją ce go wów czas stra że z daw nej Kon gre -
sów ki i Kre sów Wschod nich, wy da ły 8 lip ca
apel, w któ rym m.in. czy ta my: „Pod broń,
Dru ho wie! Twórz cie co prę dzej zwar te sze re -
gi mo car nych sy nów Oj czy zny, a mo cą po -
tę gi zbio ro wej i si łą jed no ści na ro do wej
daj cie wresz cie od par cie na jeźdź cy, pra gną -
ce mu i Pol skę i świat ca ły na mo dłę sza leń -
ców prze bu do wać, a nim to na stą pi cza-
sz ka mi ludz kie mi go usłać”. 

Za rząd Związ ku zwró cił się rów no cze śnie
do do wód cy Ar mii Ochot ni czej gen. Jó ze fa
Hal le ra o po zwo le nie na utwo rze nie spe cjal -
ne go puł ku stra żac kie go. Za miar nie zo stał
jed nak zre ali zo wa ny, po nie waż na czel ne do -

wódz two do pusz cza ło two rze nie od dzia łów
ochot ni czych tyl ko w ra mach ist nie ją cych
struk tur woj sko wych. Nie zmniej szy ło to za -
pa łu, z ja kim licz ne za stę py stra ża ków, głów -
nie ze stra ży ochot ni czych, ale i z ist nie ją cych
za wo do wych, zgła sza ły się do for mo wa nych
od dzia łów woj ska. Wie lu z nich bro niąc oj -
czy zny, stra ci ło ży cie.

Jed nym z tych, któ rzy sta nę li w obro nie
tak nie daw no od zy ska nej nie pod le gło ści,
był pierw szy w wol nej Pol sce ko men dant
War szaw skiej Stra ży Ognio wej kpt. Jó zef
Hła sko. Wła ści wie to nie prze stał on być ko -
men dan tem od cza su, gdy – bar dziej ja ko
opie kun niż do wód ca – sta nął na cze le 300
war szaw skich stra ża ków, któ rzy pod ka ra bi -
na mi zo sta li w sierp niu 1915 r. zmu sze ni
przez wy co fu ją cych się ze sto li cy Ro sjan
do wy jaz du do Mo skwy. Tam był z ni mi i do -
da wał im otu chy pod czas przy mu so wej
służ by, peł nio nej w upo ka rza ją cych czę sto
wa run kach re wo lu cyj ne go cha osu. Pod ko -
niec 1918 r. uda ło mu się wró cić do Pol ski.
Chciał jak naj szyb ciej przy wró cić war szaw -
skiej stra ży jej peł ną spraw ność i daw ną
świet ność. 

Ale la tem 1920 r. wszyst ko ze szło na dal -
szy plan. Mi mo za awan so wa nia na by tej
na ze sła niu cho ro by wraz z dwo ma sy na mi
Jó zef Hła sko zgło sił się na ochot ni ka do woj -
ska i wal czył na przed po lach War sza wy.
Swym przy kła dem po cią gnął rów nież in -
nych stra ża ków. Po woj nie zno wu od dał się
cał ko wi cie uko cha nej stra ży, ale sił miał już
co raz mniej. Zmarł w paź dzier ni ku 1922 r.
Że gna ły go rze sze war sza wia ków z pre zy -
den tem mia sta na cze le, de le ga cje stra ży za -
wo do wych i ochot ni czych z ca łe go kra ju,
po li cjan ci, woj sko wi i du cho wień stwo. Kon -
dukt ża łob ny prze szedł z ko ścio ła św. Alek -
san dra na pla cu Trzech Krzy ży na Cmen tarz
Po wąz kow ski. Trum nę wiózł naj pierw pa ro -
kon ny wóz stra żac ki, a przed sie dzi bą stra ży
na Na lew kach, gdzie Jó zef Hła sko miesz kał
i pra co wał, wzię li ją na ra mio na stra ża cy i za -
nie śli swo je go ko men dan ta na cmen tarz. 

Je rzy Gut kow ski jest ab sol wen tem
pierw sze go rocz ni ka WOSP. Współ za ło ̋ y ciel

kwar tal ni ka „Po ̋ ar ni czy Prze glàd Hi sto rycz -
ny” – do dat ku do „Prze glà du Po ̋ ar ni cze go”,

uka zu jà ce go si´ w la tach 1982-1989.
Od stycz nia 1982 r. do czerw ca 1984 r. re -

dak tor pro wa dzà cy PPH. W ostat nich la tach
słu˝ by był ku sto szem Mu zeum Po ̋ ar nic twa

w War sza wie 
Literatura dost´pna u autora
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o jeden z niewielu znaków korporacyjnych Związku, który
nawiązuje do polskiego ruchu niepodległościowego 1918 r.
w strukturach straży pożarnych. Oznaka ta przyznawana była

za wytrwałą pracę na rzecz Związku lub bohaterską obronę życia
i mienia. Otrzymał ją m.in. Bolesław Wójcikiewicz – za wkład w rozwój
polskiego pożarnictwa, a także nawoływanie do organizacji legionów
w 1914 r., utworzenie przy Czerwonym Krzyżu w 1915 r. komitetu
opieki nad polskimi żołnierzami walczącymi w I wojnie światowej
(mimo sprzeciwu Austriaków), a także za zorganizowanie Wojskowej
Straży Pożarnej Lwowa w 1918 r. Wójcikiewicz nosił odznakę
związkową I klasy po prawej stronie munduru galowego, nieco
poniżej piersi, o czym świadczy fotografia opublikowana w 1928 r.
w numerze trzecim czasopisma „Walka z pożarem”. 

Ikonografia awersu odznaki 
Odznakę stanowi ośmiokątna gwiazda pokryta białą emalią,

w której osadzony jest karmazynowy krzyż (a według ówczesnego
zapisu regulaminu dla nadania Gwiazd Pamiątkowych z 1918 r.
amarantowy). Krzyż wraz z gwiazdą – ich narożniki zwieńczono
kulami – nałożono na obręcz wieńca z liści lauru i dębu. W otoku
krzyża umieszczono wizerunek św. Floriana. Nad nim widnieje hełm
z dwoma skrzyżowanymi toporkami, u dołu zaś herb Galicji
i Lodomerii. Po bokach krzyża umieszczono daty: „1914-1918”,
a na długości ramion gwiazdy napisy: „KR. Związek Ochotniczych
Straży Poż.” / „Za Dzielność i Wytrwałość”. Odznaka jest lekko wypukła
i została wykonana z mosiądzu. Złote napisy oraz mosiężna
i jasnozłota obręcz świadczyła o tym, że była to odznaka I stopnia.
Gwiazdy pamiątkowe II i III stopnia nieco się od siebie różniły.
Najskromniej wyglądała ta ostatnia – wykonana z matowego metalu,
miała srebrne napisy i pozbawiona była wieńca. 

Symbolika pamięci historycznej 
Kolorystyka odznaki nawiązuje do naszych barw narodowych.

Warto też podkreślić, że karmazyn, zwany również karminem,
uważany jest od późnego średniowiecza za najstarszą i naj-
szlachetniejszą historycznie barwę narodową. Posługiwało się nią

najpierw rycerstwo, a następnie szlachta. W literaturze przedmiotu
okresu zaborów, ale też późniejszej, karmazyn na muzealiach
falerystyki o charakterze patriotyczno-narodowym nierzadko był
błędnie określany, ponieważ jednocześnie funkcjonowały dwie
odmiany barwnika – polska z domieszką maliny i austriacka
w odcieniu wina z Bordeaux, powszechnie zwana kolorem
bordowym. Karmazynowi przypisywano też barwę amarantu,
cynobru czy pąsu. Chaos w nazewnictwie niewątpliwie skutkował

tym, że przez 123 lata zacierały się w pamięci narodu polskiego
umiejętności skutecznej walki o zachowanie i właściwe odczytanie
symboli, w tym przypadku także związanych z dziejami narodu barw
i ich kompozycji. Zaborcy skutecznie realizowali propagandę wyparcia
i zapomnienia, a dążąc do ośmieszenia symboliki patriotycznej, zle-
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HISTORIA I TRADYCJE

Gwiazda
zasłu˝onych

DANUTA JANAKIEWICZ

Pamiątkowa Gwiazda Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim została
uchwalona przez Radę Zawiadowczą 23 lutego 1918 r. jako najwyższe
trzystopniowe odznaczenie związkowe nadawane wraz z dyplomem. 

T

Gwiazda pamiątkowa I klasy w zbiorach prywatnego kolekcjonera. Odznaka należy do rzad-
kich, ponieważ została przyznana niewielu osobom 
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cali drukowanie afiszy, grafik, karykaturalnych obrazków i kart
pocztowych z odwróconym układem i odcieniami barw polskiej flagi
państwowej.

Barwa amarantowa w biżuterii i falerystyce patriotycznej również
stanowiła nie lada problem. W I połowie XVIII w. społeczeństwo
polskie nie znało jeszcze słowa amarant. Kolor ten nazywano
czerwienią buraczaną. W XIX w. czerwień tę, przechodzącą w fiolet,
postrzegano jako symbol wieczności i nieśmiertelności, a jej znaczenie
i symbolikę zapożyczono z mitu o rosnącym na górze Olimp
niesłabnącym i nieumierającym kwiecie. Polacy, którzy dążyli
do odzyskania niepodległości, kojarzyli amarant z Francją
i Napoleonem Bonaparte. Toteż m.in. za sprawą wojen napoleońskich
barwa amarantowa, wypierając karmazyn, pojawiła się na polskich
mundurach wojskowych. 

Spór, który powstał w środowisku Polaków w XIX w. na tle
właściwego określenia odcienia czerwieni na flagach i weksyliach
Rzeczypospolitej, był spowodowany nieporozumieniami, niezna-
jomością historii i heraldyki. Niejeden Polak nie odróżniał odcieni
karmazynu i amarantu. Cyprian Kamil Norwid, przebywając
na emigracji w Paryżu, pisarce Łucji Rautenstrauchowej z Giedroyciów
napisał: „(…) Amarantową włożyłem na skronie konfederatkę, bo 
jest to czapka, którą Piast w koronie miał za podkładkę (…)”. 

Danuta Janakiewicz jest pracownikiem 
Wydziału Dokumentacji Zbiorów CMP w Mysłowicach
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Maj, naj pięk niej szy mie siąc w ro ku, dla
Po la ków od za wsze był po świę co ny Ma ryi.
Co raz mniej dziś nie ste ty ma jó wek śpie -
wa nych przy ty sią cach ka pli czek, lecz
wciąż nie brak tych, dla któ ry maj bez od -
da nia czci Mat ce Bo żej wy da je się nie
do wy obra że nia. Nie spo sób rów nież wy -
obra zić so bie bez Niej dzie jów na sze go
na ro du. Hi sto ria Pol ski ści śle spla ta się z hi -

sto rią chrze ści jań stwa. Od wo łu ją ca się do Bo ga Kon sty tu cja 3 Ma -
ja mia ła dla ko lej nych po ko leń Po la ków nie ba ga tel ne zna cze nie,
gdyż przez la ta roz bio rów pod trzy my wa ła na dzie ję na wol ność.
Na dzie ję tę od za wsze Po la cy wią za li z wia rą w opie kę swo jej Kró -
lo wej.

Brać stra żac ka w spo sób szcze gól ny gro ma dzi się w dni ma jo -
we tak że wo kół po sta ci św. Flo ria na. Od da jąc mu cześć, przy -
pomina my so bie, że nasz pa tron w Nie bie orę du je przed
Bo giem – do je go wsta wien nic twa mo że my ucie kać się w stra żac -
kich po trze bach. Ten ce nio ny przez prze ło żo nych za gor li wą, pro -
fe sjo nal ną służ bę żoł nierz i chrze ści ja nin był przede wszyst kim
żoł nie rzem Chry stu sa, wier nym aż do mę czeń skiej śmier ci.

Two rząc szcze gól ną wspól no tę służ by i po wo ła nia, ro zu mie my
do brze, że nie zre ali zu je się ona bez si ły du cha, od wa gi, ofiar no ści,
ale i bez kształ to wa nia bra ter stwa da ją ce go wy jąt ko wą moc.
W swo jej naj głęb szej wy mo wie służ ba stra ża ka, za wo do we go
i ochot ni ka, to nie ustan ne da wa nie świa dec twa wspie ra nia bliź -
nie go w je go nie szczę ściu, go to wość wy cią gnię cia ku nie mu 
bra ter skiej dło ni. Z punk tu wi dze nia wia ry to wy raz wier no ści
chrze ści jań skie mu przy ka za niu, aby nieść wspar cie każ de mu czło -
wie ko wi, któ ry zna lazł się w po trze bie. Na wet je śli zmie nia się
na na szych oczach cha rak ter i za kres służ by ry ce rzy św. Flo ria na, to
wciąż nie zmien nie jest to spie sze nie bliź nie mu na ra tu nek. Świę ty
Flo rian po zo sta je dla nas wzo rem za cho wa nia w licz nych nie bez -
pie czeń stwach za gra ża ją cych ma te rial ne mu i du cho we mu do bru
lu dzi.

Żad na z or ga ni za cji pu blicz nych nie mo że po szczy cić się ta ką
wie lo po ko le nio wą, a czę sto i ro dzin ną hi sto rią. Nie wol no po mi nąć
tej szta fe ty stra żac kich po ko leń, ofiar nie słu żą cych w du chu wia ry
in nym lu dziom. Straż two rzy tak że w na szym świe cie jed ną z nie -
licz nych już prze strze ni, w któ rej prze trwał duch bra ter stwa, wciąż
czu je się du cha wspól no ty, du cha by cia na praw dę ra zem, w po -
czu ciu od po wie dzial no ści za ludz kie ży cie. 

Do sko na le wie my, że nie wy star czy tyl ko śpie wać: „Ma ry jo, 
Kró lo wo Pol ski, je stem przy To bie, pa mię tam, czu wam”. Dla te go
pro si my na szą Kró lo wą, aby uczy ła nas do cho wa nia wier no ści Bo -
gu i umie jęt no ści słu że nia bra ciom, praw dzi we go re spek to wa nia
war to ści chrze ści jań skich, bu do wa nia prze strze ni spra wie dli wo ści
i mi ło ści w ży ciu spo łecz nym, prze zwy cię ża nia wad na ro do wych
oraz kształ to wa nia cnót oso bi stych i spo łecz nych. Niech świę ty Flo -
rian umac nia nas w tej nie ła twej dro dze.

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

Być wiernym 
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Wybity na odznace nr 0010 oznacza numer bieżący i tożsamy z numerem dyplomu nadania.
Ewidencję nadawanych odznak prowadziła Rada Zawiadowcza, która ogłaszała ich nadanie
w„Przewodniku Pożarniczym”
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� Otwar ty sys tem in for ma cji geo prze strzen nej na po trze by za rzą dza nia po -
żar nic twem zgod ny z INSPIRE (An INSPIRE-com pliant open -so ur ce GIS for fi re -
-fi gh ting ma na ge ment), N. Gas so, Ch.A.M. Lin gua, M.A. Mu sci, F. No ar do,
M. Pi ras, Na tu ral Ha zards 90 (2018), s. 623-637.

W ar ty ku le po ru szo no pro ble ma ty kę spój ne go bu do wa nia po ten cja łu sys te -
mów in for ma cji geo prze strzen nej (z ang. Geo spa tial In for ma tion Sys tems, GIS) 
w od nie sie niu do dzia łań ga śni czych pod czas po ża rów la sów. Na wią za no
do INSPIRE – dy rek ty wy unij nej opra co wa nej i wdro żo nej w ce lu ujed no li ce nia in -
fra struk tu ry da nych prze strzen nych oraz czę ścio wej uni fi ka cji spo so bów ich wy ko -
rzy sta nia na po trze by bez pie czeń stwa (m. in. za rzą dza nia kry zy so we go i ochro ny
lud no ści, w tym ra tow nic twa). Szcze gól ną wa gę przy pi sa no za pew nie niu otwar to -
ści te go ro dza ju sys te mów, aby po ten cjal ni użyt kow ni cy (np. stra ża cy) mo gli ko -
rzy stać z ich funk cjo nal no ści nie od płat nie.

Au to rzy pod kre śli li, że jed nym z naj bar dziej cha rak te ry stycz nych współ cze snych
za gro żeń bez pie czeń stwa po wszech ne go (do ty ka ją cych wszyst kich lu dzi, bez
wzglę du na ich po cho dze nie, na ro do wość, ra sę, sta tus spo łecz ny itp.) są po ża ry la -
sów. Za rzą dza nie dzia ła nia mi ga śni czy mi w ich ob li czu wy ma ga sze ro ko za kro jo -
ne go współ dzia ła nia, a tak że zbie ra nia i ana liz da nych ma po wych. Stwo rzy ło to
wy jąt ko wą oka zję do opra co wa nia kon cep cji otwar te go GIS, wpi su ją ce go się we
wszyst kie trzy za sad ni cze kro ki po stę po wa nia w związ ku z dzia ła nia mi ga śni czy mi
przy po ża rach la sów. Mo wa o pre wen cji (mo ni to rin gu i prze wi dy wa niu ry zy ka po -
ża ro we go na da nym te re nie, a tak że or ga ni zo wa niu dzia łań in ter wen cyj nych i za -
so bów), za rzą dza niu kry zy so wym (pla no wa niu dzia łań pod czas ich pro wa dze nia
oraz wspie ra niu dzia łań ope ra cyj nych) i od bu do wie (sza co wa niu za się gu spa lo nych
te re nów, kla sy fi ka cji po ża ru i ana li zach dzia łań ga śni czych). Te fa zy za rzą dza nia
przed sta wio no w zmo dy fi ko wa nym świe tle, by na tej pod sta wie opra co wać no wą
kon cep cję GIS. Ro zu mie nie pre wen cji spro wa dzo no do ana li zy ry zy ka po ża ro we -
go, oce ny prio ry te tów dzia łań, pla no wa nia ćwi czeń i wi zu ali za cji. Fa zę przy go-
to wa nia po wią za no z mo ni to rin giem i sy mu la cją za gro żeń. W za rzą dza niu re ago -
wa niem na po żar, czy li w głów nej fa zie ope ra cyj nej, za ło żo no, że GIS moż na wy ko -
rzy stać bez po śred nio do dzia łań ra tow ni czych, ale tak że w ce lu gro ma dze nia
da nych w cza sie rze czy wi stym. W fa zie od bu do wy moż na na to miast wy ko rzy stać
sys tem w oce nie skut ków po ża ru oraz kon cep cyj nym pla no wa niu od bu do wy ob -
sza ru po po ża rze. W ar ty ku le za miesz czo no licz ne ry sun ki uka zu ją ce kwin te sen cję
pro ble mu zwią za ne go z gro ma dze niem zróż ni co wa nych in for ma cji na po trze by
dzia łań ga śni czych. Za pre zen to wa no frag men ty ko du źró dło we go sys te mu te le in -
for ma tycz ne go. Omó wio no przy tym ogól ną kon cep cję sys te mu, me cha ni zmy je -
go funk cjo no wa nia oraz cie ka we moż li wo ści. Za przy kład niech po słu ży funk cja
in for mo wa nia o za gro że niu przy do stę pie do dar mo wych roz wią zań GIS, czy li prze -
waż nie wy łącz nie do In ter ne tu.

� Pro jekt sy mu la cyj ne go mo du łu tre nin go we go po ża ru bu dyn ku (Si mu la -
tion tra ining mo du le de sign of bu il ding fi re), Hao Xie, Wei Hu, Long -zhe Jin, 
Pro ce edia En gi ne ering 211 (2018), s. 1131-1140.

Wy ni ki ana liz sy mu la cji sy tu acji po ża ro wej (pro mie nio wa nia ciepl ne go i cięż -
kie go dy mu) oraz współ dzia ła nia pod czas ak cji ra tow ni czo -ga śni czych po słu ży ły
do opra co wa nia kon cep cji, a na stęp nie stwo rze nia sy mu la cyj ne go mo du łu tre nin -
go we go po ża ru bu dyn ku. Za cel po sta wio no so bie opra co wa nie roz wią za nia po -
zwa la ją ce go na zwięk sze nie efek tyw no ści ćwi czeń pod mio tów prze zna czo nych
do zwal cza nia po ża rów w wa run kach moż li wie jak naj bar dziej zbli żo nych do rze -
czy wi sto ści.

Pre zen to wa ne roz wią za nie skła da się z sys te mu sy mu la cji spa la nia ga zu, sys te -
mu sy mu la cji dy mu oraz re kwi zy tów sy mu la cyj nych. Sys tem sy mu la cji spa la nia ga -
zu stwo rzo no dzię ki wy ko rzy sta niu sys te mu spa la nia ga zu, sys te mu spa la nia cie czy,
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a tak że mo de li spa la nia po dwój ne go łóż ka, ku chen ki, pół ki skle pu sa mo ob słu go -
we go i roz go rze nia. Każ dy z mo de li zo stał opa trzo ny ma te ria łem zdję cio wym 
wi zu ali zu ją cym isto tę nie po żą da ne go zja wi ska. Ich opi sy uzu peł nio no o wy szcze -
gól nie nie spe cy fi ka cji tech nicz nej ele men tów skła do wych. Na sys tem sy mu la cji dy -
mu zło ży ły się ge ne ra tor dy mu oraz opis pa ra me trów ja ko ścio wych dy mu. Ma te riał
wzbo ga co no o spe cy fi ka cję tech nicz ną oraz pod sta wo wą struk tu rę ge ne ra to ra dy -
mu i je go zdję cia. Opis aspek tów ja ko ścio wych dy mu opa trzo no apa ra tem ma te -
ma tycz nym po zwa la ją cym wy ko nać pod sta wo we ob li cze nia. Nie zwy kle cie ka we
po my sły zo sta ły wy ra żo ne w ra mach pod mo du łu re kwi zy tów sy mu la cyj nych.
Pierw szy z nich do ty czył pu łap ki zwią za nej z po ru sza niem się stra ża ka po nie pew -
nym (z uwa gi na sy tu ację po ża ro wą) pod ło żu, dru gi – sy mu la cji ele men tów spa da -
ją cych z da chu, trze ci – zja wi ska roz go rze nia, zaś czwar ty – obiek tów sy mu lu ją cych
oso by ra to wa ne (ma ne ki nów). Ma ne ki ny sy mu lo wa ły oso by po szko do wa -
ne – dziec ko (o ma sie 10 kg i wzro ście 90 cm), ko bie tę (o ma sie 50 kg i wzro ście 160
cm) i męż czy znę (o ma sie 80 kg i wzro ście 180 cm). W swo jej kon struk cji mia ły szkie -
le ty umoż li wia ją ce od wzo ro wy wa nie róż nych po zy cji cia ła. By ły tak że wy po sa żo -
ne m.in. w dyk ta fo ny, re je stru ją ce roz mo wy ra tow ni ków pod czas pro wa dze nia
czyn no ści ope ra cyj nych. Urzą dze nie do sy mu la cji roz go rze nia skła da ło się z drzwi
o spe cjal nej kon struk cji prze wo dzą cej cie pło, emi te ra pro mie nio wa nia ciepl ne go
oraz ge ne ra to ra dy mu.

Au to rzy za pro po no wa li spój ną kon cep cję po łą cze nia wszyst kich pod mo du łów,
po zwa la ją cą na wy ko rzy sta nie ich pod czas ćwi czeń dla stra ża ków. Ich licz ne do -
świad cze nia prak tycz ne zna la zły swo je od zwier cie dle nie w opra co wa nych pod mo -
du łach i ich opi sach. Z te go wzglę du ar ty kuł ten po wi nien za cie ka wić zwłasz cza
oso by od po wie dzial ne za or ga ni za cję po zo ra cji i ćwi czeń prak tycz nych dla stra ża -
ków.

� Dwu tle nek wę gla nie wła ści wy do ga sze nia po ża rów tlew nych w si lo sach:
moż li wość za pło nu przez wy ła do wa nie elek tro sta tycz ne (Car bon dio xi de not
su ita ble for extin gu ish ment of smo ul de ring si lo fi res: Sta tic elec tri ci ty may cau -
se si lo explo sion), Frank Hu ess He dlund, Bio mass and Bio ener gy 108 (2018),
s. 113-119.

Wpro wa dze nie bio ma sy do ener ge ty ki przy spo rzy ło wie lu pro ble mów. Pa ra -
me try te go ma te ria łu pal ne go są róż ne od pa ra me trów wę gla, co wpły wa za rów -
no na tech nicz ną stro nę pro duk cji ener gii elek trycz nej, jak i na jej bez pie czeń stwo.
Au tor ar ty ku łu zwra ca jed nak uwa gę na pe wien in te re su ją cy pro blem. Otóż na sku -
tek pew nych zja wisk bio lo gicz nych w skła do wi skach bio ma sy zda rza ją się po ża ry
tlew ne. Je że li po wsta ją w si lo sie, jed nym z roz wią zań jest in er ty za cja at mos fe ry po -
przez wy peł nie nie jej ga zem obo jęt nym. Czy jed nak jest to pro ces bez piecz ny? Au -
tor za da je to py ta nie, pod kre śla jąc, że ist nie ją pew ne prze słan ki po zwa la ją ce
za sta na wiać się, czy wy pływ po pu lar ne go ga zu ga śni cze go, ja kim jest dwu tle nek
wę gla, sam w so bie nie mo że stwa rzać za gro że nia.

Pro blem po le ga na zna nym z ter mo dy na mi ki pro ce sie. Otóż gaz ten prze cho -
wy wa ny jest zwy kle w for mie płyn nej, pod wy so kim ci śnie niem. W mo men cie uwol -
nie nia ga zu do cho dzi do spad ku ci śnie nia i od pa ro wa nia cie czy. Jed no cze śnie,
po nie waż tem pe ra tu ra wy two rzo ne go ga zu jest bar dzo ni ska, wo da za war ta w po -
wie trzu prze cho dzi do po sta ci sta łej, a ruch te go ty pu czą ste czek pro wa dzi do ge -
ne ro wa nia ła dun ku elek tro sta tycz ne go. Wy ła do wa nie elek tro sta tycz ne mo że za tem
skut ko wać za pa le niem mie sza ni ny wy bu cho wej. 

Co cie ka we, te go ty pu zda rze nia mia ły miej sce w prze szło ści. 

st. bryg. w st. sp. dr in˝.Waldemar Jaskółowski, 
kpt. dr in˝. Paweł Gromek i kpt. dr in˝. Szymon Ptak 
sà pracownikami Szkoły Głównej Słu˝by Po˝arniczej
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Pani Pułkownik

Nie pod le gła. gov. pl 

Za pra sza my do od wie dze nia wi try ny
https://nie pod le gla.gov.pl. Pro gram „Nie pod le -
gła” łą czy róż ne ini cja ty wy or ga ni zo wa ne z oka -
zji ob cho dów set nej rocz ni cy od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści. In spi ra cją do wspól ne go
świę to wa nia są war to ści szcze gól nie waż ne dla
Po la ków: wol ność, po sza no wa nie god no ści
i praw czło wie ka oraz so li dar ność. 

Wy da rze nia sprzed stu lat mia ły cha rak ter
wy jąt ko wy. Wspól nym wy sił kiem mi li tar nym,
po li tycz nym, kul tu ral nym, go spo dar czym i spo -
łecz nym Po la cy nie tyl ko od zy ska li utra co ną po -

nad wiek wcze śniej nie pod le głość, ale rów nież
stwo rzy li pod wa li ny no wo cze sne go pań stwa. 

Na stro nie znaj dzie my wszyst kie in for ma -
cje zwią za ne z ob cho da mi. Do wie my się
o wie lu cie ka wych ini cja ty wach. Wszyst ko
w pro stym i przej rzy stym ukła dzie, z wy szu -
ki war ką, któ ra po zwo li na od na le zie nie wy -
sta wy, fe sty nu lub kon cer tu czy in ne go
wy da rze nia w Two jej oko li cy.  

W ob cho dach stu le cia pol skiej nie pod le -
gło ści klu czo we zna cze nie ma jak naj szer sze
włą cze nie się do wspól ne go świę to wa nia,
do cze go ser decz nie na ma wiam.

TB

Po le ca ne, wska za ne...

Książ ka „KPP w KSRG” au tor stwa Ma riu -
sza Cho mon ci ka, Jac ka Ni tec kie go iWie sła -
wa Po par dy wy róż nia się spo śród wie lu
po zy cji na ryn ku no wa tor ską for mą opra -
co wa nia. 

Skła da się z 22 roz dzia łów, obej mu ją -
cych te ma ty kę od or ga ni za cji miej sca dzia -
ła nia po przez ana to mię, oce nę wstęp ną
pa cjen ta i wdro że nie dzia łań ade kwat nych

po in for ma cje uzy ska ne w trak cie oce ny sta nu po szko do wa ne go. Jest na pi sa -
na ję zy kiem zro zu mia łym, nie wy ma ga ją cym wie dzy me dycz nej i przede wszyst -
kim prze ka zu je isto tę te ma tu. Licz ne zdję cia ilu stru ją prak tycz ne re ali zo wa nie
czyn no ści wo bec po szko do wa ne go. Gra ficz ne wy róż nia nie szcze gól nie istot -
nych in for ma cji uła twia czy tel ni ko wi za pa mię ta nie tre ści. Au to rzy by li wier ni
sta rej ła ciń skiej sen ten cji Re pe ti tio est ma ter stu dio rum, więc in for ma cje szcze -
gól nie waż ne w trak cie dzia łań, mo gą ce być ele men ta mi kry tycz ny mi w ca łym
po stę po wa niu, są wie lo krot nie po wta rza ne, z ozna cze niem: Pa mię taj. 

Na uwa gę za słu gu ją koń czą ce każ dy roz dział opi sy przy pad ków, ma ją ce
na ce lu pod su mo wa nie oma wia ne go wcze śniej te ma tu. Opi su jąc je, au to rzy
przed sta wia ją se kwen cję pro wa dzo nych dzia łań, zwra ca jąc uwa gę na każ dy
ele ment, gdyż sta no wią one ca łość dzia łań ra tow ni czych i ich brak mo że mieć
ne ga tyw ne skut ki za rów no dla ra tow ni ków, jak i po szko do wa ne go, któ re mu
jest udzie la na po moc.

Au to rzy to oso by na co dzień zaj mu ją ce się ra tow nic twem me dycz nym za -
rów no w prak ty ce, jak i dy dak ty ce. Ze bra ne do świad cze nia po zwo li ły im
na opra co wa nie ma te ria łu w for mie, któ ra nie znie chę ci, nie prze stra szy ra tow -
ni ka, lecz za in te re su je i uświa do mi mu, że ra to wa nie ży cia ludz kie go, szcze gól -
nie w po cząt ko wej fa zie utra ty czyn no ści ży cio wych, jest w je go rę kach. Je dy ną
prze szko dą po zo sta je py ta nie: „Czy nie za szko dzę?”. Je że li uzy ska na wie dza teo -
re tycz na zo sta nie prak tycz nie prze ćwi czo na, to ra tow nik na bie rze pew no ści, że
nie ta ki dia beł strasz ny, jak go ma lu ją, że wdro że nie pod sta wo wych czyn no ści
ra tu ją cych ży cie opi sa nych w za kre sie kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy le ży 
w za się gu je go moż li wo ści.

bryg. lek. Le szek Smo lar czyk, 
ko or dy na tor ra tow nic twa me dycz ne go słu˝ by, KG PSP

� WARTO
PRZECZYTAĆ

Na Kubie ukazała się 13 listopada 2016 r. seria znaczków
poświęcona 320. rocznicy powstania straży pożarnej w tym
kraju. Pierwsza w rejonie Ameryki Łacińskiej i Karaibów 
grupa strażaków ochotników została zorganizowana w Ville
Clara 13 listopada 1696 r., kiedy jeszcze Kuba była kolonią
Królestwa Hiszpanii. Na reprodukowanym znaczku
przedstawiono Enriquete Reyes Gonzales (1920-2008), lepiej
znaną jako La Coronela – Pani Pułkownik. Była ona pierwszą 
kobietą strażakiem na Kubie i w Ameryce Łacińskiej.
W latach 50. ubiegłego wieku założyła w miejscowości
Ranchuelo ochotniczą straż pożarną, której była wieloletnim
komendantem. Straż liczyła 25 ochotników, byli to sami
panowie.

Maciej Sawoni




