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Suche lato to w tym roku nie tylko polski kłopot. Przykrych konsekwencji
doÊwiadczyli Szwedzi. Poczàtek lipca był dla nich wyjàtkowo trudny.

Ârodkowà cz´Êç kraju opanowały po˝ary lasów, które szybko wymkn´ły si´
spod kontroli. Rzàd Szwecji poprzez Unijny Mechanizm Ochrony LudnoÊci
zwrócił si´ o wsparcie lotniczych i naziemnych zasobów ratowniczych.
Z pomocà pospieszyli tak˝e polscy stra˝acy. To ju˝ kolejna misja naszych
ratowników za granicà. Co robili i jak zostali powitani przez Skandynawów,
piszemy w tym wydaniu, ale do tematu powrócimy – o wnioskach,
wra˝eniach i doÊwiadczeniach szerzej w nast´pnym numerze. 

Wakacje to czas wzmo˝onego ruchu na drogach, co dla stra˝aków siłà
rzeczy wià˝e si´ z wi´kszym ryzykiem zdarzeƒ. To dobry moment, by mówiç
o ratownictwie drogowym. W powszechnym przekonaniu drogi ekspresowe
i autostrady sà bezpieczniejsze od innych, choç przeczà temu statystyki.
Z wielu wzgl´dów słu˝by organizujàce działania ratownicze powinny wi´c
traktowaç je w sposób szczególny. W scenariuszu çwiczeƒ na autostradzie
warto ujàç jak najwi´cej realnych problemów, z którymi mogà spotkaç si´
słu˝by ratownicze, co z pewnoÊcià lepiej przygotuje je do zetkni´cia si´
z rzeczywistoÊcià. Wi´cej w materiale Aleksandra Kucharczyka.

W wakacje media obiegł temat rodem z sezonu ogórkowego. 
Ale tylko pozornie. Wszystko zacz´ło si´ 9 lipca, kiedy to nad Wisłà
znaleziono liczàcà około 5 m wylink´ pytona tygrysiego. WiadomoÊç
o pot´˝nym gadzie, który znajduje si´ gdzieÊ nad Wisłà, postawiła na nogi
wszystkie słu˝by. O akcji mazowieckich stra˝aków piszà Paulina Merks
i Radosław Kozicki.

Wakacyjna aktywnoÊç stra˝aków przyjmuje te˝ zupełnie innà
form´ – cz´Êç z nas poÊwi´ca swój czas społecznie dzieciom i młodzie˝y
podczas obozów młodzie˝owych dru˝yn po˝arniczych. Tego lata na terenie
całego kraju zorganizowano ich 149, uczestniczyło w nich blisko
6800 młodych ludzi, co pokazuje organizacyjnà skal´ tego przedsi´wzi´cia.
Jakie to wyzwanie, piszà Lech Lewandowski i Natalia Landzberg.

A skoro o społecznikach mowa, nie sposób pominàç dwóch artykułów
o ochotniczych stra˝ach po˝arnych – w Aleksandrowie Łódzkim i Nowym
Dworze Mazowieckim. Pierwsza o 115-letniej, druga 6-letniej historii. 
Łàczy je praca na rzecz drugiego człowieka, zapał i zaanga˝owanie. 
To imponujàce postawy.

Zapraszamy do lektury!



Strażaccy pątnicy już po raz dwunasty 5 sierpnia wyruszyli
na szlak. Wędrowali jako niezależna grupa razem z Praską
Pielgrzymką Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej, pokonując
każdego dnia ponad 30 km. 

Pielgrzymka rozpoczęła się od udzielenia błogosławieństwa
w warszawskiej katedrze św. Floriana. Następnie, po uroczystej

eucharystii w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, pątnicy
wyruszyli w drogę. Pod hasłem „Z Maryją w mocy Ducha Świętego”

wędrowali funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, druhowie
ochotniczych straży pożarnych, muzycy orkiestr strażackich i ich rodziny. 

Dziesiątego dnia pielgrzymi dotarli do podnóża Jasnej Góry. Podczas
przemarszu Aleją Najświętszej Marii Panny towarzyszyli im: zastępca
komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek
Jasiński, krajowy kapelan strażaków ks. st. bryg. Jan Krynicki,
komendanci wojewódzcy, powiatowi i miejscy PSP, komendanci szkół
pożarniczych oraz prezesi zarządów oddziałów wojewódzkich
i powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Mszy św. odprawionej na jasnogórskich
wałach przewodniczył kard. Kazimierz Nycz,
metropolita warszawski. Pielgrzymującym tego
dnia asystowały poczty sztandarowe, na czele
ze sztandarem Komendy Głównej PSP,
kompania reprezentacyjna Centralnej Szkoły
PSP w Częstochowie oraz orkiestry
z ochotniczych straży pożarnych. Grupę
strażackich pielgrzymów prowadził kapelan
rzeszowskich strażaków ks. Paweł Samborski,
któremu towarzyszyli ks. bryg. Krzysztof
Jackowski – ojciec duchowy pielgrzymki oraz
ks. Szymon Czarnota.

Najmłodszymi tegorocznymi pielgrzymami
byli trzylatkowie Hania i Tomuś, najstarszym
zaś 74-letni pan Jacek.

We dług or ga ni za to rów zlot zgro ma -
dził ok. 15 ty się cy uczest ni ków,

w tym oko ło 500 osób z or ga ni za cji har -
cer skich z 27 kra jów. Nad bez pie czeń -

stwem uczest ni ków czu wa ły wy dzie lo ne
si ły i środ ki Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
z wo je wódz twa po mor skie go.

W ra mach ope ra cji po wsta ły dwa po -

ste run ki, zlo ka li zo wa ne przy mo ście
w miej sco wo ści Kie zmark i na ul. Ben zy no -
wej w Gdań sku. Przez ca łą do bę dzia łał
sztab, utwo rzo ny na ba zie sa mo cho du do -
wo dze nia i łącz no ści z Ko men dy Po wia to -
wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Choj ni cach.

Wi zy tu ją cy te ren obo zo wi ska pre zy -
dent RP An drzej Du da oraz pre zes Ra dy
Mi ni strów Ma te usz Mo ra wiec ki od wie dzi li
rów nież po ste ru nek stra ża ków. Pod czas
spo tka nia za po zna li się z za da nia mi re ali -
zo wa ny mi pod czas im pre zy przez funk -
cjo na riu szy. 

Na wy spie, gdzie zor ga ni zo wa ny zo stał
zlot, stra ża cy by li wy po sa że ni w spe cja li -
stycz ny sprzęt. Po za wo za mi tech nicz ny mi
do dys po zy cji mie li m.in. qu ady i dro ny.
Stra ża cy na zlo cie spraw dza li obo zo wi sko
pod wzglę dem bez pie czeń stwa po ża ro -
we go. W ra mach kam pa nii „Krę ci mnie
bez pie czeń stwo” pro wa dzi li tak że szko le -
nia dla har ce rzy. 

Za rów no pre zy dent, jak i pre mier po -
dzię ko wa li stra ża kom za peł nio ną służ bę
i za bez pie cze nie im pre zy. 
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Pre mier i pre zy dent na Zlo cie ZHP
Od 7 do 16 sierp nia w gdań skim So bie sze wie, na spe cjal nie przy go to wa nym
te re nie o po wierzch ni 100 ha, od był się Ogól no pol ski Zlot Związ ku Har cer stwa
Pol skie go. 

Ogólnopolska Pielgrzymka Stra˝aków
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XV Mi strzo stwa Pol ski 
Stra ̋ a ków Ochot ni ków
W ma low ni czym Ze spo le Pa ła co wo -Par ko wym w Ko szę ci nie (woj. ślą -
skie) 11 sierp nia ro ze gra no XV Mi strzo stwa Pol ski Stra ża ków Ochot ni -
ków Stihl Tim ber sports© 2018. 

T im ber sports to za wo dy drwa li w cię ciu drew na, spon so ro wa ne przez fir mę
pro du ku ją cą pi lar ki do drew na, któ re od by wa ją się od 1985 r. Peł na for mu ła

za wo dów obej mu je sześć róż nych kon ku ren cji. Za wod ni cy ry wa li zu ją, wy ko rzy -
stu jąc – w za leż no ści od ro dza ju bo ju – sie kie rę, pi łę ręcz ną lub pi lar kę łań cu cho -
wą. Spring bo ard to wy rą by wa nie sie kie rą dwóch „kie sze ni” w sto ją cej kło dzie
drew na. Na stęp nie za wod nik umiesz cza w tak przy go to wa nej kie sze ni spe cjal ną
de skę i sto jąc na niej, od rą bu je wierz cho łek kło dy. W kon ku ren cji Un der hand
Chop za da niem za wod ni ka, któ ry stoi w roz kro ku na le żą cej kło dzie drew -
na o śred ni cy 32 cm, jest prze rą ba nie jej sie kie rą w jak naj krót szym cza sie. Sin gle
Buck to od ci na nie od kło dy jed ne go krąż ka drew na za po mo cą ol brzy miej pi ły

ręcz nej. Stan ding Block
Chop po le ga na prze rą -
ba niu sie kie rą pio no wo
sto ją cej kło dy drew -
na – zwy cię ża ten za -
wod nik, któ ry
w naj krót szym cza sie
ukoń czy za da nie. Stock
Saw za wod ni cy roz gry -
wa ją ta ki mi sa my mi pi -
lar ka mi łań cu cho wy mi.
Na da ny sy gnał za wod -

nik od ci na od kło dy dwa krąż ki drew na. Pierw sze cię cie od by wa się z gó ry w dół,
a dru gie z do łu do gó ry. Pod czas cię cia za wod nik nie mo że prze kro czyć okre ślo -
nej gru bo ści krąż ka. W Hot Saw za da niem za wod ni ka jest od cię cie w naj krót szym
cza sie trzech krąż ków o okre ślo nej gru bo ści.

W za wo dach wy star to wa ło trzy na stu naj lep szych pol skich za wod ni ków.
W kla sy fi ka cji ge ne ral nej czo ło we miej sca za ję li: Ar ka diusz Droz dek, Ja cek 
Gro en wald i Mi chał Du bic ki.

Pod czas uro czy ste go za koń cze nia za wo dów pu cha ry ufun do wa ne przez ko -
men dan ta głów ne go PSP gen. bry ga die ra Lesz ka Su skie go wrę czył st. bryg. Ma -
riusz Mo jek, p.o. dy rek tor Biu ra ds. Ochro ny Lud no ści i Obro ny Cy wil nej KG PSP.

Operacja pod kryptonimem Festiwal 2018 rozpoczęła
się 1 sierpnia. Wydzielone siły i środki pełną gotowość

osiągnęły o godz. 17.00.
W zabezpieczeniu operacyjnym tej największej imprezy

masowej w kraju wzięło udział w sumie 154 strażaków 
i 59 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej (samochody
ratowniczo-gaśnicze, rozpoznania chemicznego,
ratownictwa wysokościowego, operacyjne,
kwatermistrzowskie oraz kontenery) z województwa
lubuskiego, łódzkiego i dolnośląskiego oraz z powiatu
gorzowskiego. Łączność zorganizowano na bazie
kontenera dowodzenia i łączności Komendy Wojewódzkiej

PSP w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach planu
zabezpieczenia operacyjnego na terenie kostrzyńskiego
festiwalu utworzonych zostało siedem posterunków
stałych (podoperacji) i sztab. Dowódcą całej operacji był 
st. bryg. Przemysław Gliński, zastępca lubuskiego
komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Ostatnie jednostki opuściły teren festiwalu w niedzielę
5 sierpnia.

/ 2018 SIERPIEŃ 5

A lert RCB to pilotażowy system ostrzegania SMS-ami, który
oficjalnie ruszy 12 grudnia tego roku. Wiadomości tekstowe będą

wysyłane tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy zagrożone jest
bezpośrednio życie i zdrowie. W zależności od zaistniałych
okoliczności. 

– Zależało nam bardzo, by okres wakacyjny, który w Polsce jest
najbardziej newralgiczny pod względem gwałtownych zjawisk
pogodowych, wykorzystać do testów systemu. To pozwoli nie tylko
na zmniejszenie ryzyka związanego np. z nawałnicami, ale także

na optymalizację samego systemu – podkreślił Marek Zagórski, minister
cyfryzacji.

Jak po in for mo wał na Twit te rze nad bryg. Ma rek Ku biak, dy rek tor Rzą -
do we go Cen trum Bez pie czeń stwa, SMS-y z po wia do mie niem alar mo -
wym otrzy ma li miesz kań cy wo je wódz twa ma zo wiec kie go, pod la skie go,
war miń sko -ma zur skie go i lu bel skie go. Mia ło to zwią zek z wy da nym
przez IMGW ostrze że niem dru gie go stop nia o sil nych bu rzach z gra dem. 

Warto dodać, że Alert RCB nie jest elementem aplikacji RSO. Żeby
go otrzymywać, nie trzeba instalować żadnej aplikacji czy programu.
Alert RCB jest wysyłany dla bezpieczeństwa, tylko w nadzwyczajnych
sytuacjach, gdy bezpośrednio zagrożone jest życie. Otrzymywać go
będą osoby przebywające na potencjalnym obszarze zagrożenia.
Wiadomość z ostrzeżeniem ma pomóc uniknąć niebezpieczeństwa
lub zminimalizować jego skutki. Otrzymywać ją będą wszyscy
abonenci sieci komórkowych, bez wyjątków.

Alert RCB
Rzą do we Cen trum Bez pie czeń stwa po raz pierw szy sko -
rzy sta ło z sys te mu ostrze ga nia SMS-ami – Alert RCB. 

Pol’and’Rock Fe sti wal
Stra ża cy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i ochot ni -
czych stra ży po żar nych dba li o bez pie czeń stwo
uczest ni ków Pol’and’Rock Fe sti val w Ko strzy nie
nad Od rą.
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Każ de lot ni sko ma swo ją ka te go rię prze ciw po ża ro wą. Co to
wła ści wie ozna cza i któ rą ka te go rię ma port lot ni czy Cho pi na?

Na le ży przez to ro zu mieć od po wied nią dla da nej ka te go rii ochro -
ny prze ciw po ża ro wej lot ni ska licz bę pra cow ni ków stra ży, po jaz dów
ra tow ni czo -ga śni czych, środ ków ga śni czych oraz wy po sa że nia, go to -
wych do pod ję cia in ter wen cji. Ma my ak tu al nie 9. ka te go rię ochro ny
prze ciw po ża ro wej w ska li do 10. 

Cze go więc bra ku je wam do 10. ka te go rii?
Wła ści wie ni cze go, speł nia my wy mo gi za rów no je śli cho dzi

o sprzęt, jak i licz bę per so ne lu, na wet z nad dat kiem. Ak tu al nie ma my
w wy po sa że niu aż osiem sa mo cho dów ga śni czych, a do dat ko wo je -
ste śmy w trak cie mo der ni za cji sprzę tu. Re al nie przy mierza my się
do te go, by w nie dłu gim cza sie ofi cjal nie wejść w 10. ka te go rię,
zwłasz cza że zda rza ją się sy tu acje, pod czas któ rych ob słu gu je my ja -
ko port stat ki po wietrz ne 10. ka te go rii. 

Wspo mi nał pan, że je ste ście bar dzo do brze usprzę to wie ni. 
Co to kon kret nie ozna cza?

Ma my osiem sa mo cho dów ga śni czych, m.in. dwa po jaz dy Pan ther
GCBAPr 12/10/250, sa mo chód do wo dze nia i łącz no ści, sa mo chód cię -
ża ro wy z sys te mem kon te ne ro wym Mul ti lift, kon te ner me dycz ny
z wy po sa że niem środ ków dla stu po szko do wa nych, kon te ner z wy -
po sa że niem do dzia łań w ob sza rze de tek cji i dia gno sty ki oraz de kon -
ta mi na cji, a tak że sprzęt do usu wa nia unie ru cho mio nych stat ków
po wietrz nych. Pod wzglę dem sprzę tu je ste śmy do brze przy go to wa -
ni do re ali za cji za dań, ale to nie ozna cza, że nie mo gło by być le piej.
Dla te go też na pod sta wie kom plek so wej ana li zy sprzę tu de cy zją pre -
ze sa Ma riu sza Szpi kow skie go wdra ża my pro jekt pod na zwą: „Mo der -
ni za cja sprzę tu w Lot ni sko wej Stra ży Po żar nej”. Na za kup no wych
sa mo cho dów zo sta ły prze zna czo ne bar dzo du że środ ki. Plan obej mu -
je do sta wę w tym ro ku dwóch cięż kich sa mo cho dów ga śni czych oraz

ko lej nych w na stęp nych la tach wy po sa żo nych w na pęd 6×6, zbior ni -
ka wo dy o po jem no ści 12 000 l, a tak że – co bę dzie uni ka tem w ska li
Pol ski – scho dów ra tow ni czo -ewa ku acyj nych. Te go ty pu po jaz dy są
wy ko rzy sty wa ne na lot ni skach na ca łym świe cie do or ga ni za cji
i spraw ne go prze pro wa dze nia ewa ku acji z sa mo lo tu w sy tu acjach za -
gro że nia.

Kto wy grał prze targ?
Pierw szy fir ma Ro sen bau er, prze targ obej mu ją cy ko lej ną gru pę

po jaz dów pla nu je my ogło sić jesz cze w tym ro ku. Sprzęt jest już pro -
du ko wa ny w fa bry ce w Au strii, od biór dwóch po jaz dów ga śni czych
pla no wa ny jest na paź dzier nik te go ro ku, na to miast scho dów na sty -
czeń 2019 r. Bez wąt pie nia bę dzie to sprzęt naj wyż szej świa to wej kla -
sy. Pa ra me try scho dów znaj du ją cych się na pod wo ziu bę dą po zwa la ły
na ob słu gę każ de go ty pu stat ku po wietrz ne go spo śród dziś ope ru ją -
cych – na wet tych naj więk szych, jak Air bus A 380. Jed nym z naj istot -
niej szych pa ra me trów jest dla nas szyb kość do tar cia do miej sca
zda rze nia. W uprosz cze niu nasz czas re ak cji, wy no szą cy do 3 mi n
do każ de go punk tu dro gi star to wej uży wa nej do ope ra cji lot ni czych
dla pierw sze go po jaz du, z jed no cze snym po da niem co naj mniej 50%
wy dat ku środ ków ga śni czych. Czas re ak cji to pa ra metr klu czo wy, mię -
dzy in ny mi ze wzglę du na pa li wo lot ni cze, a ra czej je go ilość (w przy -
pad ku nie któ rych stat ków jest to po nad 100 t pa li wa w zbior ni kach),
któ re jest bar dzo ka lo rycz ne i bły ska wicz nie ule ga pro ce so wi spa la -
nia po osią gnię ciu okre ślo nej tem pe ra tu ry. W cią gu za le d wie 30 s tem -
pe ra tu ra ro śnie od 0 do 1000°C. Jak po ka zu ją ana li zy zda rzeń
na lot ni skach, po upły wie 3 mi n roz wo ju po ża ru bez dzia łań ga śni -
czych to, co zo sta je z wra ku już w ża den spo sób nie przy po mi na stat -
ku po wietrz ne go. Z ca łą od po wie dzial no ścią mo że my po wie dzieć, że
tu każ da se kun da w po cząt ko wej fa zie zda rze nia jest bez cen na. 

To jed nak in ny świat niż PSP.
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W PSP ta kie krót kie cza sy ope ra cyj ne nie są po trzeb ne. Prze -
miesz cza nie się po uli cach mia sta na szy mi po jaz da mi ga śni czy mi ze
wzglę du np. na ich sze ro kość, pro mień skrę tu by ło by bar dzo cięż -
kie lub wręcz nie moż li we. Dla przy kła du po dam, że sze ro kość pa -
sów, na któ rych są re ali zo wa ne ope ra cje, to 50-60 me trów. Na sze
sa mo cho dy ga śni cze ma ją ma sę na wet 50 t i moż li wość roz pę dze -
nia się do pręd ko ści 140 km/h. Moc sil ni ków to po nad 600 KM, więc
roz pę dze nie ta kie go po jaz du to jed na spra wa, a kon tro lo wa na jaz -
da i za trzy ma nie to in na kwe stia, wy ma ga ją ca od kie row cy na praw -
dę du żych umie jęt no ści. Wy ni ka to z prze pi sów, któ re ob li gu ją nas
do szyb kie go do tar cia do miej sca zda rze nia i bar dzo szyb kie go po -
da nia w krót kim cza sie mak sy mal nej ilo ści pia ny, wo dy i prosz ka ga -
śni cze go. 

Ale wo dy i środ ka pia no twór cze go wy star czy za le d wie na kil -
ka mi nut. Co wte dy?

W pierw szym rzu cie dzia ła nia re ali zo wa ne są przez na sze si ły i środ -
ki. Wspar cie ze stro ny PSP jest jed nak nie odzow ne i bez dy sku syj ne.
W za leż no ści od ska li zda rze nia dys po no wa ne są od po wied nie si ły
i środ ki PSP – zo sta ło to okre ślo ne w po ro zu mie niu pod pi sa nym z ko -
men dan tem miej skim PSP w War sza wie. Na przy kład wspar cie me -
dycz ne za pew nia spe cja li stycz na gru pa ra tow nic twa me dycz ne go
z JRG 8, bo mu si my pa mię tać, że ma my do czy nie nia ze zda rze nia mi
ma so wy mi – na po kła dzie sa mo lo tu w za leż no ści od je go spe cy fi ka -
cji znaj du je się śred nio 200, 300 pa sa że rów. Gru pa ra tow nic twa tech -
nicz ne go JRG 10 przy jeż dża z cięż kim sprzę tem oraz do dat ko wo
sa mo cho dy ga śni cze z okre ślo ną ilo ścią wo dy. Na wszyst ko są pro ce -
du ry, nie ma mo wy o przy pad ko wym dzia ła niu. Si ły i środ ki PSP są na -
szym dru gim rzu tem. Ma my wte dy czas, że by się prze gru po wać
i za pew nić go to wość po jaz dów, czy li uzu peł nić wo dę i śro dek pia no -
twór czy, któ ry ze wzglę du na spe cy fi kę pa li wa lot ni cze go jest in ny niż
ten uży wa ny w PSP. Nie wy obra żam so bie sy tu acji, w któ rej mo gło by
dojść do po zo sta wie nia osób prze by wa ją cych na po kła dzie lub ewa -
ku owa nych bez na sze go nad zo ru i wspar cia, dla te go za da nia re ali zu -
je my wspól nie z si ła mi z PSP. 

A co się dzie je, kie dy sa mo lot wy pa da z pa sa star to we go?
Je ste śmy przy go to wa ni i na ta kie zda rze nia. Ja ko je dy ne lot ni sko

w Pol sce po sia da my spe cjal ny sprzęt do usu wa nia unie ru cho mio nych
stat ków po wietrz nych o ma sie do 55 t. W przy szłym ro ku jed nak bę -
dzie my do po sa że ni w sys tem po zwa la ją cy na sku tecz ne pro wa dze -
nie dzia łań w przy pad ku stat ków o ma sie po wy żej 100 t.

Roz ma wia my o sprzę cie, ale klu czo wą ro lę od gry wa ją prze cież
lu dzie. Jak licz na jest za ło ga LSP?

Obec nie w ze spo le po dzia łu bo jo we go jest za trud nio nych 130 pra -
cow ni ków, któ rzy re ali zu ją za da nia w 12-go dzin nym sys te mie zmia -
no wym, czy li czte ry zmia ny po 32-33 oso by. Jed nak ta licz ba jest
płyn na, po nie waż oko ło 20 osób pod no si kwa li fi ka cje w szko łach pod -
ofi cer skich w Byd gosz czy i Czę sto cho wie, a do koń ca 2019 r. pla nu-
je my zwięk szyć ob sa dę ze spo łu po dzia łu bo jo we go do 160 osób.
Li czeb ność na sze go per so ne lu wy ni ka z przy go to wa nej ana li zy sta -
nu oso bo we go, któ ry po zwa la na pod ję cie dzia łań pod czas zda rzeń
mo gą cych wy stą pić na te re nie lot ni ska.

Ja kie wy mo gi trze ba speł niać, że by zo stać człon kiem za ło gi
LSP?

Punk tem wyj ścia jest ukoń czo ne szko le nie w za wo dzie stra ża ka.
Sta ra my się jed nak re kru to wać oso by w wie ku do 25 lat, któ re ma ją
już pod sta wo wy kon takt ze spe cy fi ką za wo du, np. mło dych pa sjo na -
tów z jed no stek OSP, z przy naj mniej rocz nym do świad cze niem w jed -

no st ce ochro ny prze ciw po ża ro wej. Ode szli śmy od po zy ski wa nia osób,
któ re koń czą wie lo let nią służ bę w PSP, prze cho dzą na za opa trze nie
eme ry tal ne i chcą spró bo wać swo ich sił w pra cy na lot ni sku. Kan dy -
da ci mu szą przejść test ele men tar nej wie dzy me ry to rycz nej oraz
spraw no ści fi zycz nej, w tym oczy wi ście ba da nia me dycz ne. To wstęp,
a po tem szko le nia, wy ni ka ją ce z po sta no wień in struk cji ope ra cyj nej
lot ni ska. 

Po wiedz my za tem o tych szko le niach nie co wię cej.
Pro ces szko le nia ma dla nas fun da men tal ne zna cze nie. Od te go, czy

stra ża cy bę dą wie dzie li, jak za cho wać się w sy tu acji za gro że nia i jak po -
stę po wać ade kwat nie do swo ich za dań, bę dzie za le ża ło bez pie czeń -
stwo i ży cie se tek osób. Zda je my so bie z te go spra wę, dla te go szko le nia
od by wa ją się w sys te mie cią głym. W cy klu rocz nym jest pro gram liczą -
cy 200 godz. szko leń teo re tycz nych i prak tycz nych. Obej mu ją one tak -
że szko le nia na wszyst kich obiek tach, któ re znaj du ją się na lot ni sku 
– a jest ich po nad 80. Dla pa sa że ra naj waż niej szy jest ter mi nal od lo -
tów i przy lo tów, bo to z nim ma bez po śred ni kon takt pod czas wi zy ty,
ale oprócz te go ma my bu dyn ki ad mi ni stra cyj no -go spo dar cze, ma ga -
zy no we, han ga ry. Na wet straż ni ce są dwie, ze wzglę dów ope ra cyj nych
po obu stro nach pły ty lot ni ska. Od by wa ją się rów nież szko le nia po li -
go no we. Stra żak ma wte dy przez ca ły ty dzień kon takt ze śro do wi skiem
po ża ru, w prze róż nych wa rian tach. Tam do sko na li się tech ni ki po stę -
po wa nia w za leż no ści od sce na riu sza dzia ła nia.

Ja kie na przy kład?
Klu czo we to po ża ry np.: sil ni ka w ogo nie stat ku, ze spo łu sil ni ko we -

go, pod wo zia, sil ni ka głów ne go, da chu, ka dłu ba stat ku, roz la ne go pa -
li wa, na po kła dzie pa sa żer skim, w kuch ni, w lu ku ba ga żo wym oraz
w to a le cie, a tak że ewa ku acja osób po szko do wa nych z po kła du stat ku
po wietrz ne go, roz le wi sko pa li wa, or ga ni za cja ak cji. Jest też wie le in nych
ele men tów, któ re są re ali zo wa ne pod czas szko le nia i któ re po zwa la ją
na dzia ła nie szyb kie i sku tecz ne, a co naj waż niej sze bez piecz ne. 

Gdzie od by wa ją się te ćwi cze nia po li go no we?
Są re ali zo wa ne w ośrod kach znaj du ją cych się po za gra ni ca mi kra -

ju. Ostat nio naj czę ściej szko li my na szych pra cow ni ków w Ko pen ha -
dze. Waż ne, że by otwie rać się na róż ne pla ców ki, bo wy mia na
do świad czeń jest bar dzo cen na. Szko le nie trwa ty dzień i obej mu je
40 godz. za jęć teo re tycz nych i prak tycz nych. Każ dy pra cow nik mu si
od by wać ta kie szko le nie mi ni mum raz na 4 la ta. Na lot ni skach w Eu -
ro pie Za chod niej stan dar dem są cy kle 12-mie sięcz ne! 

A ja kie ge ne ru je to kosz ty?
Kosz ty są nie ba ga tel ne, oko ło 15 tys. zł za oso bę, więc w ska li ro ku

Port Lot ni czy prze zna cza na sa me szko le nia na szej za ło gi bar dzo du -
że środ ki. W su mie pra cow ni ków LSRG na lot ni skach w ca łej Pol sce
jest oko ło 600. Wy móg szko leń dla wszyst kich za rzą dza ją cych lot ni -
ska mi jest ta ki sam, dla te go też do za gra nicz nych ośrod ków szko le -
nia pły ną gi gan tycz ne pie nią dze.

Nie ma moż li wo ści, że by ta kie szko le nia od by wa ły się w Pol -
sce?

Obec nie nie ma my w kra ju ta kie go ośrod ka, ale po ja wi ło się świa -
teł ko w tu ne lu, po nie waż de cy zją na sze go pre ze sa zo stał po wo ła ny ze -
spół, któ ry zaj mu je się przy go to wa niem kon cep cji bu do wy po li go nu
w Pol sce. Miał by on po wstać w cią gu 2 lat na te re nie lot ni ska. Dys po -
nu je my od po wied nim miej scem, ale wy ma ga to jesz cze uzy ska nia po -
zwo leń i uzgod nień ad mi ni stra cyj nych, jest to pro ces bar dzo zło żo ny.
Sza co wa ny koszt in we sty cji to kil ka dzie siąt mln zło tych, ale mógł by się
szyb ko zwró cić, szcze gól nie że na sza kon cep cja tre na że ra bę dzie się
opie ra ła na kon struk cji Air bu sa A 380 i by ła by jed ną z nie licz nych w Eu -



ro pie. Ma my sy gna ły z wie lu lot nisk eu ro pej skich, że by ły by za in te re so -
wa ne szko le nia mi w ta kim ośrod ku. Dys po nu je my ba zą na bar dzo wy -
so kim po zio mie, po sia da my kil ka pro fe sjo nal nie przy go to wa nych sa l
mul ti me dial nych, ko mo rę dy mo wą, dys po nu je my ka dłu ba mi stat ków,
któ re ada ptu je my na po trze by ćwi czeń prak tycz nych. Bar dzo waż ny
jest też po ten cjał ludz ki, do świad cze ni pra cow ni cy prze ka zu ją cy wie -
dzę. W ośrod ku chce my prze cież nie tyl ko szko lić per so nel ze stra ży, lecz
także pod no sić po ziom dzia ła nia wszyst kich służb re ali zu ją cych wspól -
ne za da nia na lot ni sku, rów nież tych ze wnętrz nych, na cze le ze stra ża -
ka mi z PSP, z któ ry mi prze cież na co dzień współ pra cu je my, więc by ła by
to obo pól na ko rzyść. Ta ki mo del jest re ali zo wa ny w lot ni skach na świe -
cie i do te go chce my dą żyć.

W tym ro ku pla nu je cie rów nież za kup pro gra mu wspie ra ją ce -
go, w któ rym znaj du je się ba za wszyst kich stat ków po wietrz nych
na świe cie. Jak to dzia ła?

Jest to mul ti me dial na ta bli ca, a w za sa dzie ekran z funk cją do ty -
ko wą o prze kąt nej ok. 100 ca li, na któ rym każ dy ćwi czą cy mo że wy -
brać do wol ny ro dzaj stat ku po wietrz ne go, ja ki tyl ko zo stał
umiesz czo ny w ba zie i, mó wiąc w skró cie, wy brać się na wir tu al ny spa -
cer. Mo że my wejść prak tycz nie wszę dzie: na po kład sa mo lo tu, do kok -
pi tu, prze strze ni car go, pod wo zia, spraw dzić układ drzwi, dróg
ewa ku acyj nych, a tak że do stać się wszyst kich prze strze ni nor mal nie
nie do stęp nych. To bez cen na ba za wie dzy, znaj du ją się tu wszyst kie
pa ra me try tech nicz ne stat ków po wietrz nych. Ten pro gram jest uży -
wa ny np. w ośrod kach w Ko pen ha dze i Dal las, spraw dza się do sko na -
le. Oczy wi ście już dziś dys po nu je my roz wią za niami, w któ rych np.
gro ma dzi my wszel kie da ne na te mat ope ru ją cych na na szym lot ni -
sku stat ków – tzw. re scue charts, któ re słu żą do prze pły wu in for ma cji
mię dzy punk tem alar mo wym a kie ru ją cym dzia ła nia mi. 

A ja ka jest dy na mi ka zda rzeń? Nie ma chy ba wie lu po ża rów?
Rze czy wi ście, ale to dzię ki te mu, że nasz dział pre wen cji dzia ła wzo -

ro wo. W śro do wi sku LSRG, zdo mi no wa nym przez męż czyzn, dział pre -
wen cji two rzą dwie pa nie – ab sol went ki SGSP, któ re wpro wa dzi ły
bar dzo wy so kie stan dar dy pra cy i dzię ki te mu ry zy ko wy stą pie nia po -
ża ru zo sta ło bar dzo ogra ni czo ne. Ob szar ich dzia ła nia i za kres obo -
wiąz ków jest sze ro ki. Spra wu ją one nad zór nad ca łą in fra struk tu rą,
a jak wspo mnia łem, ma my 80 bu dyn ków (w każ dym z nich znaj du ją
się urzą dze nia prze ciw po ża ro we, na praw dę bar dzo skom pli ko wa ne
i zło żo ne sys te my). Do te go do cho dzi nad zór nad do ku men ta cją bu -
dyn ków, do ku men ta cją po twier dza ją cą spraw ność urzą dzeń przeciw-
po ża ro wych, a tak że nad ter mi no wo ścią prze glą dów i kon ser wa cji.
Do dat ko wo prze pro wa dza my prak tycz ne spraw dze nie ewa ku acji
w bu dyn kach, w któ rych licz ba sta łych użyt kow ni ków prze kra cza
50 osób oraz re ali zu je my ćwi cze nia w za kre sie wska za nym w in struk -
cji ope ra cyj nej lot ni ska. 

Ile by ło zda rzeń w 2017 r.?
Za no to wa li śmy po nad 4700 zda rzeń, głów nie wszel kie go ro dza ju

miej sco we za gro że nia, a tak że asy sty zwią za ne z tan ko wa niem stat -
ków po wietrz nych z pa sa że ra mi na po kła dzie. W tym ro ku de cy zją
pre ze sa, któ ry w myśl obo wią zu ją cych prze pi sów jest jed no cze śnie
dy rek to rem od po wie dzial nym, zo stał wpro wa dzo ny za kaz tan ko wa -
nia stat ków z pa sa że ra mi na po kła dzie. Ze wzglę dów bez pie czeń stwa
to cał ko wi cie za sad na de cy zja, choć prak ty ki na eu ro pej skich lot ni -
skach są bar dzo róż ne. De cy zja w tej ge stii na le ży do za rzą dza ją ce go
lot ni skiem, bo to on po no si od po wie dzial ność. W mo jej oce nie to by -
ła do bra de cy zja.

W ja kich ak cjach bie rze cie naj czę ściej udział?

Zda rza ją się bar dzo po waż ne in ter wen cje, kie dy na stę pu je np. po -
żar, roz sz czel nie nie in sta la cji pa li wo wej lub uszko dze nie ele men tów
stat ku po wietrz ne go albo in ne miej sco we za gro że nia. W stycz niu te -
go ro ku do szło do uszko dze nia go le ni przed niej sa mo lo tu pod czas
lą do wa nia z 64 oso ba mi na po kła dzie. Zda rze nie mia ło miej sce
w trud nych wa run kach at mos fe rycz nych, no cą. Do szło do nie wiel kie -
go po ża ru, więc po do tar ciu na miej sce zda rze nia przez pierw szy za -
stęp po da ny zo stał sku tecz ny prąd ga śni czy. Kie dy sy tu acja po ża ro wa
by ła już opa no wa na, na tych miast skon cen tro wa li śmy się na do tar ciu
do pa sa że rów i ich ewa ku acji. Ak cja za koń czy ła się peł nym suk ce sem,
nikt z pa sa że rów oraz za ło gi nie od niósł ob ra żeń, co bio rąc pod uwa -
gę bar dzo sil ny stres dla pa sa że rów oraz wa run ki to wa rzy szą ce ewa -
ku acji, jest rzad ko ścią. To ko lej ny do wód po twier dza ją cy, jak waż nym
ele men tem jest pro ces szko le nia i cią głych ćwi czeń per so ne lu. W te -
go ty pu sy tu acjach od ra zu po wo ły wa ny jest sztab kry zy so wy, któ ry
na bie żą co ana li zu je sy tu ację oraz zgod nie z za pi sa mi pla nu dzia ła nia
w sy tu acjach za gro że nia uru cha mia po szcze gól ne służ by dzia ła ją ce
na te re nie lot ni ska i in sty tu cje ze wnętrz ne. Ostat nio od no to wa li śmy
też zda rze nia z roz sz czel nie nia mi prze sy łek pod czas ich za ła dun ku
i wy do by ciem się sub stan cji. By wa ją sy tu acje, kie dy sa mo lot na sku -
tek wa run ków at mos fe rycz nych lub in nych czyn ni ków wy jeż dża z pa -
sa lub go blo ku je. Trze ba go wte dy spraw nie i szyb ko usu nąć z pa sa,
że by przy wró cić droż ność dro gi dla in nych stat ków po wietrz nych,
a jest to skom pli ko wa na ope ra cja.

A je śli na lot ni sku lą du je awa ryj nie sa mo lot?
Co ro ku od no to wu je my kil ka dzie siąt ta kich sy tu acji, je ste śmy

na nie przy go to wa ni. Nie za wsze przy czy ną są pro ble my tech nicz ne,
by wa, że na po kła dzie do cho dzi do za trzy ma nia krą że nia pa sa że ra lub
in nych pro ble mów zdro wot nych i wte dy ka pi tan po dej mu je de cy zję
o lą do wa niu na naj bliż szym lot ni sku. Uru cha mia my od po wied nie
służ by i pro ce du ry, każ dy re ali zu je swo je za da nia. Ma my to do sko na -
le prze ćwi czo ne po przez wie lo krot ne sy mu lo wa nie zda rzeń mo gą -
cych wy stą pić. Jesz cze raz chcia ła bym pod kre ślić, że na po ziom
bez pie czeń stwa na lot ni sku pra cu ją wspól nie wszyst kie służ by. Nie
jest to je dy nie Lot ni sko wa Straż Po żar na, ale i Służ ba Ochro ny Lot ni -
ska, Lot ni sko we Ra tow nic two Me dycz ne, Służ ba Bez pie czeń stwa
Ope ra cji Lot ni czych oraz in ni. Je ste śmy ze spo łem na czyń po łą czo nych
i suk ces za le ży od nas wszyst kich. Każ dy mu si być mak sy mal nie pro -
fe sjo nal ny na swo im od cin ku. Oczy wi ście do ty czy to rów nież PSP. 
Ta współ pra ca ukła da się zna ko mi cie i bar dzo pro fe sjo nal nie.

Pan jest ogni wem łą czą cym, bo prze cież za nim ob jął pan funk -
cję ko men dan ta lot ni sko wej stra ży, przez 28 lat był pan ofi ce rem
ope ra cyj nym w Ko men dzie Miej skiej PSP w War sza wie. Te raz
z okna swo je go ga bi ne tu wi dzi pan lą du ją ce sa mo lo ty gi gan ty.
Ja kie to uczu cie?

Przy znam, że sa mo lo ty ca ły czas mnie fa scy nu ją, choć wi dzia łem
ope ra cje, któ re wy ko nu ją, set ki ra zy. Ma gia lot ni ska jest ogrom na. Ma -
my tu du żą dy na mi kę pra cy, ni gdy nie moż na po sta wić krop ki nad i,
mó wiąc, że wiem wszyst ko. Pra ca tu na pew no uczy du żo po ko ry. 
La ta nie sta je się z ro ku na rok co raz po pu lar niej sze i do stęp niej sze,
w ubie głym ro ku ob słu ży li śmy oko ło 16 mln pa sa że rów. W go dzi nach
szczy tu sa mo lo ty lą du ją i star tu ją co 90 s, czu je my się od po wie dzial -
ni za bez pie czeń stwo każ dej oso by na po kła dzie stat ku po wietrz ne -
go gosz czą ce go na na szym lot ni sku. Jest więc od po wie dzial ność, ale
i du ża sa tys fak cja z wy ko ny wa nej pra cy!

roz ma wia ła Ka ta rzy na Za mo row ska
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od po wie dzi Wło chy, Fran cja,
Niem cy i Li twa za dys po no -
wa ły swo je za so by lot ni cze

(sa mo lo ty ga śni cze lub śmi głow ce), a Pol ska
i Da nia wy sła ły za so by lą do we. Bi lans po mo -
cy udzie lo nej za po śred nic twem Unij ne go
Me cha ni zmu Ochro ny Lud no ści to: pięć sa -
mo lo tów ga śni czych, sześć śmi głow ców,
67 po jaz dów i 340 stra ża ków. Ko lej ne ofer ty
zło ży ły tak że Au stria, Por tu ga lia i Niem cy.
Nor we gia udzie li ła wspar cia w ra mach
umów bi la te ral nych. 

W od po wie dzi na wnio sko wa ną po moc,
na pod sta wie re ko men da cji ko men dan ta
głów ne go PSP prze ka za nej mi ni stro wi
spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji, pol ski
rząd pod jął de cy zję o udzie le niu wspar cia
w po sta ci gru py ra tow ni czej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej. Gru pa wy ru szy ła do Szwe -
cji w pią tek 20 lip ca w skła dzie dwóch mo -
du łów ga śni czych do ga sze nia po ża rów la su
z wy ko rzy sta niem po jaz dów (GFFFV – z ang.
Gro und Fo rest Fi re Fi gh ting using Ve hic les). 

Sa mo wy star czal na pod wzglę dem ope ra cyj -
nym, lo gi stycz nym i me dycz nym gru pa ra -
tow ni cza li czy ła 139 osób i 44 po jaz dy. Jej
do wódz two sta no wi li funk cjo na riu sze
KCKRiOL Ko men dy Głów nej PSP, więk szość
stra ża ków po cho dzi ła z wo je wództw za -
chod nio po mor skie go i wiel ko pol skie go, kil -
ku z wo je wództw ma zo wiec kie go i lu bu -
skie go.

Dzia ła nia na miej scu
Przy by cie pol skich stra ża ków spo tka ło

się z ży wio ło wą re ak cją Szwe dów – nie zwy -
kle en tu zja stycz nie dzię ko wa li za po moc.
Na si ro da cy by li wi ta ni przez set ki lu dzi, któ -
rzy usta wia li się na tra sie prze jaz du ich sa -
mo cho dów. Do wy zna czo ne go miej sca
dzia łań w miej sco wość Sveg, po nad 400 km
na pół noc od Sztok hol mu, Po la cy do tar li
w nie dziel ny wie czór 22 lip ca. Od ra zu
po do tar ciu do miej sca wy zna czo ne go przez
go spo da rzy roz po czę to bu do wę ba zy ope -
ra cji, do wódz two mo du łu uda ło się na spo -

tka nie w lo kal nym szta bie, a póź niej na
wstęp ne roz po zna nie z po wie trza po ten cjal -
nych stref ro bo czych, w któ rych gru pa mia -
ła roz po cząć dzia ła nia od wcze snych go dzin
po ran nych na stęp ne go dnia. Po szcze gó ło -
wym roz po zna niu i uzgod nie niach z lo kal -
nym szta bem ak cji gru pa roz po czę ła pra cę
kil ka na ście ki lo me trów na po łu dnie od miej -
sca sta cjo no wa nia, w czę ści pod le ga ją cej
wła dzom re gio nu Jämtland i przy go to wa ła
się do naj trud niej sze go za da nia w re gio nie
gra ni czą cym z Ga vle borgs, ok. 50 km na po -
łu dnio wy wschód od ba zy ope ra cji.

Przez ca ły pierw szy ty dzień stra ża cy pro -
wa dzi li dzia ła nia w trzech stre fach. W stre -
fie 1 (miej sco wość Stor brat tan) i stre fie 2
(miej sco wość Kon to ret) głów nym za da -
niem by ło ga sze nie nie wiel kich po ża rów la -
sów i tor fo wisk w ob sza rach kon tro-
lo wa nych oraz pa tro lo wa nie i do ga sza nie
po ja wia ją cych się punk to wo za rze wi ognia.
Stre fa 3, pod le ga ją ca pod sztab lo kal ny
w miej sco wo ści Färi la w re gio nie Ga vle -
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Początek lipca był dla Szwedów wyjątkowo trudny. Środkową część kraju
opanowały pożary lasów, które szybko wymknęły się spod kontroli. Biorąc

pod uwagę fakt, że krajowe zasoby ratownicze były już od dłuższego czasu
zaangażowane w działania gaśnicze, rząd Szwecji poprzez Unijny Mechanizm

Ochrony Ludności zwrócił się do państw w nim uczestniczących o wsparcie
w zakresie lotniczych i naziemnych zasobów ratowniczych.

Mi sja 
Szwe cja



borgs, zo sta ła wy zna czo na po mię dzy miej -
sco wo ścia mi Kårbole i Ljus dal, gdzie roz wi -
jał się naj więk szy po żar w tej czę ści kra ju,
stąd ist nia ła ko niecz ność je go po dzia łu
na trzy sek to ry. 

Z uwa gi na szyb ko roz wi ja ją cy się front
po ża ru i szcze gól ne wa run ki po go do we,
w tym wy so ką tem pe ra tu rę i ni ską wil got -
ność, pol scy stra ża cy zbu do wa li na od cin -
ku 7 km li nię obro ny obej mu ją cą sta łe
i mo bil ne sta no wi ska ga śni cze za si la ne po -
dwój ną ma gi stra lą wod ną W -110. Głów nym
za da niem by ło nie do pusz cze nie po ża ru
do prze do sta nia się w po bli że miej sco wo ści
Kårbole, któ rej miesz kań ców ewa ku owa no
kil ka dni wcze śniej. We wszyst kich stre fach
Po la cy wspie ra ni by li przez szwedz kich stra -
ża ków, woj sko oraz sa mo lo ty ga śni cze i śmi -
głow ce. Dzię ki ogrom ne mu za an ga żo wa niu
wszyst kich pra cu ją cych na miej scu sy tu acja
w stre fach 1 i 2 w cią gu ty go dnia ule gła

znacz nej po pra wie i moż na by ło je bez piecz -
nie prze ka zać wła ści wym służ bom lo kal -
nym. 

Znacz nie więk sze wy zwa nie cze ka ło
w stre fie 3. Po cząt ko we dzia ła nia po zwo li ły
na czę ścio we uga sze nie wie lu ognisk po ża -
ru, jed nak w dal szym cią gu na si stra ża cy
utrzy my wa li peł ną go to wość w ocze ki wa niu
na przyj ście fron tu po ża ru. Wa run ki te re no -
we i po go do we – sil ny i zmien ny wiatr, wy -
so ka tem pe ra tu ra i ni ska wil got ność – nie
sprzy ja ły pro wa dze niu ak cji ga śni czej. Szcze -
gól ne wa run ki te re no we, w tym wznie sie nia,
gła zy, a miej sca mi pod mo kły te ren i brak 
do jaz du dla sa mo cho dów ga śni czych spo -
wo do wa ły ko niecz ność wpro wa dze nia stra -
ża ków w po go rze li sko z pod ręcz nym
sprzę tem ga śni czym, by do ga szać ko lej ne
za rze wia ognia. Do dat ko wo dzia ła nia te by -
ły wspo ma ga ne przez śmi głow ce, któ re we
współ pra cy z do wód ca mi od cin ków bo jo -
wych do ko ny wa ły zrzu tów we wska za ne
miej sca. Czę sto z uwa gi na po gar sza ją cą się
sy tu ację po ża ro wą ko niecz ne by ło wy co fy -
wa nie stra ża ków z te re nu po go rze li ska w ce -
lu do ko ny wa nia kil ku dzie się ciu se rii zrzu tów
przez za ło gi śmi głow ców przy wy ko rzy sta -
niu tzw. bam bi buc ket. Z uwa gi na zło żo ność
za dań w stre fie tej dzia ła nia pro wa dzi ły po -
łą czo ne si ły obu mo du łów. W szczy to wym
mo men cie w dzia ła niach bra ło udział pra -
wie 100 stra ża ków oraz 25 po jaz dów.
Po pierw szym ty go dniu dzia łań do wódz two
gru py w uzgod nie niu z sze fem szta bu
w miej sco wo ści Färi la pro wa dzi ło roz mo wy
na te mat ewen tu al nej dys lo ka cji gru py w in -
ny re gion Szwe cji, jed nak w związ ku z po -
pra wą sy tu acji po ża ro wej i za po wia da nym
ochło dze niem z opa da mi desz czu nie zde -
cy do wa no się na zmia nę lo ka li za cji ba zy. 

Choć da le ko od kra ju, Po la cy nie za po -
mnie li o tym, co waż ne. 1 sierp nia me dia

spo łecz no ścio we obiegł film, na któ rym mi -
nu tą ci szy uczczo no pa mięć bo ha te rów 
Po wsta nia War szaw skie go. 

Po ko niec dru gie go ty go dnia dzia łań, kie -
dy sy tu acja po ża ro wa w re gio nie znacz nie się
po pra wi ła i uda ło się opa no wać więk szość
po ża rów, ko men dant głów ny Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej po in for mo wał Eu ro pej skie
Cen trum Ko or dy na cji Re ago wa nia Kry zy so -
we go Unii Eu ro pej skiej (ERCC UE) o pla no wa -
nym za koń cze niu dzia łań pol skich za so bów
ra tow ni czych zgod nie z po cząt ko wy mi de -
kla ra cja mi. Po wrót za pla no wa no tą sa mą 
tra są z dłuż szym po sto jem w oko li cach miej -
sco wo ści Linköpping. Prom z Trel le bor ga 
wy pły wał póź nym wie czo rem w nie dzie lę
5 sierp nia.

Po wrót
Stra ża ków wra ca ją cych z ak cji po wi ta li

w Świ no uj ściu pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki,
mi ni ster Jo achim Bru dziń ski oraz ko men dant
głów ny PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski. – Te
ostat nie dwa ty go dnie dzię ki wam, dzię ki wa -
szej pra cy to jed na z naj pięk niej szych wi zy tó -
wek i pro mo cja na sze go kra ju – po wie dział
szef MSWiA. Za zna czył, że wszy scy je ste śmy
nie by wa le dum ni z pra cy stra ża ków. – Po -
twier dzi li ście na szą na ro do wą spe cjal ność: so -
li dar ność z in ny mi w trud nych mo men tach.
Kie dy je cha li ście do Szwe cji, na sze ser ca drża ły
z oba wy, ale drża ły też z du my, bo wie dzie li śmy,
że sta nie cie na wy so ko ści za da nia. I oczy wi ście
sta nę li ście – po wie dział pre mier. 

Gen. bry ga dier Le szek Su ski, ko men dant
głów ny PSP, po dzię ko wał stra ża kom za zre -
ali zo wa nie ce lu, ja ki zo stał wy zna czo ny pol -
skiej gru pie pod czas wy ko ny wa nia mi sji
w Szwe cji. – Dzię ku ję wam za wszyst ko: za in -
dy wi du al ny upór i nie złom ność, któ re de ter mi -
nu ją sku tecz ną wal kę z ży wio łem i za wspól ne
za an ga żo wa nie w ten do sko na ły przy kład so -
lid ne go, po żar ni cze go rze mio sła. Ta ka jest służ -
ba każ de go pol skie go stra ża ka. Za zna czył, że
funk cjo na riu sze pro wa dzi li dzia ła nia w trud -
nych wa run kach te re no wych i po go do wych.

– Na me ry to rycz ną oce nę za sto so wa nych
środ ków i roz wią zań tak tycz nych przyj dzie
czas póź niej. Jed nak już dziś mo gę po wie dzieć:
każ dy z tych kil ku na stu dni – w więk szo ści
trud nych i wy czer pu ją cych – to no we, zdo by -
te przez was do świad cze nie, nie za leż nie
od funk cji peł nio nej pod czas mi sji. 

Wię cej o mi sji pol skich stra ża ków
w Szwe cji i wnio skach z niej pły ną cych 
w na stęp nym nu me rze.

Red.
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a po ziom bez pie czeń stwa te go ro -
dza ju dróg wpły wa roz dzie le nie
stru mie ni ru chu o róż nym kie run -

ku i pręd ko ści oraz bez ko li zyj ne skrzy żo wa -
nia (wę zły dro go we). W związ ku z tym
ko rzyst nie wy glą da ją tu sta ty sty ki wy pad -
ków w od nie sie niu do na tę że nia ru -
chu – we dług da nych z 2016 r. dro gi ta kie
prze no szą 12% ca łe go ru chu ko ło we go
w kra ju, a od no to wu je się na nich 2%
wszyst kich wy pad ków. Jed nak w prze li cze -
niu na 1000 km dłu go ści licz ba wy pad ków
i ich ofiar na au to stra dach i dro gach eks pre -
so wych jest znacz nie więk sza niż na dro -
gach pu blicz nych (w 2016 r. pię cio krot nie
we dług da nych NIK). Jed no cze śnie udział
licz by za bi tych w sta ty sty ce wy pad ków
na pol skich dro gach wy niósł 5%. Moż -
na więc stwier dzić, że zda rze nia na te go ro -
dza ju tra sach są po waż niej sze w skut kach.
Nie jed no krot nie ma ją cha rak ter ka ta stro fy
w ru chu lą do wym z udzia łem wie lu po jaz -
dów i osób oraz wy ma ga ją za an ga żo wa nia
du żych sił i środ ków róż nych służb. 

Au to strad i dróg eks pre so wych jest co -
raz wię cej. Od mo men tu wej ścia Pol ski
do struk tur Unii Eu ro pej skiej na stą pił pię -
cio krot ny przy rost ich dłu go ści – z 700 km
do 3500 km, a bu do wa ne są ko lej ne od cin -
ki. Na le ży więc spo dzie wać się co raz więk -
szej licz by ko li zji i wy pad ków na tych
tra sach. Ro sną ca licz ba zda rzeń na dro gach
szyb kie go ru chu i ich spe cy fi ka wska zu je
na po trze bę uję cia tej pro ble ma ty ki w dzia -
łal no ści ope ra cyj nej, w tym pla nach ćwi -
czeń.

Sce na riu sze ćwi czeń
W sce na riu szu ćwi czeń na au to stra dzie

war to ująć jak naj wię cej re al nych pro ble -
mów, z któ ry mi mo gą spo tkać się służ by 
ra tow ni cze. Od cze go za cząć? Naj le piej
od po cząt ku, czy li od przy ję cia zgło sze nia.
Tu rów nie waż na, co pro ble ma tycz na jest
kwe stia pre cy zyj ne go okre śle nia miej sca
zda rze nia (nu mer dro gi i jej ki lo me traż oraz
kie ru nek jezd ni) i w kon se kwen cji – wa run -
ków do jaz du. Zgła sza ją cy mi są zwy kle
uczest ni cy ru chu dro go we go, któ rzy nie
po tra fią do kład nie okre ślić swo jej lo ka li za -
cji. Do te go ce lu słu ży od czy ta nie in for ma -
cji umiesz czo nej na słup ku pi kie ta żo wym.
Jed nak nie wszy scy wie dzą o ist nie niu ta -
kie go sys te mu, a i o po mył kę nie trud no.
Z dru giej stro ny w związ ku z du żym na tę -
że niem ru chu na le ży li czyć się z wie lo ma

zgło sze nia mi zda rze nia, co da je moż li wość
we ry fi ka cji na pły wa ją cych in for ma cji. Od -
bie ra ją cy zgło sze nie po wi nien być wy po-
sa żo ny w od po wied nie ma py dro go we
z ki lo me tra żem. War to zwró cić uwa gę, że
in for ma cja o zda rze niu dro go wym mo że
tra fić do CPR z sys te mu eCall. Dys po no wa -
nie po win no od by wać się zgod nie z pro-
ce du ra mi oraz pla na mi ra tow ni czy mi
(uzgod nio nym pla nem dzia łań ra tow ni -
czych na da nej dro dze), a wśród za dys po -
no wa nych jed no stek po win ny być te, któ re
do ja dą pierw sze, bio rąc pod uwa gę ist nie -
ją ce wę zły oraz wjaz dy i prze jaz dy awa ryj -
ne. 

Klu czo wą kwe stią jest czas do tar cia
służb ra tow ni czych do miej sca zda rze nia.
Ana li za prze pro wa dzo na w woj. dol no ślą -
skim wska zu je, że śred ni czas do jaz du
do zda rzeń na au to stra dzie i dro gach eks -
pre so wych w la tach 2015-2016 wy no sił
13 min 20 s i był dłuż szy o po nad 4 min
od śred nie go cza su do jaz du do wszyst kich
zda rzeń w ana li zo wa nym okre sie, a jed no -
cze śnie dłuż szy o 5 min od śred nie go cza -
su do jaz du do zda rzeń dro go wych. NIK
wska zu je, że po dob nie wy dłu żo ny jest czas
do jaz du PSP i ze spo łów PRM w in nych kon -
tro lo wa nych wo je wódz twach. Trze ba jed -
nak za uwa żyć, że dłuż szy czas do jaz du
służb ra tow ni czych wią że się z fak tem, że
więk szość z tych dróg usy tu owa na jest
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W powszechnym
przekonaniu drogi
ekspresowe
i autostrady są
bezpieczniejsze
od innych dróg
publicznych. Statystyki
pokazują jednak, że jest
zgoła inaczej. Z wielu
względów służby
organizujące działania
ratownicze powinny
więc traktować je
w sposób szczególny. 

N

Ko ry tarz ży cia pod czas ćwi czeń na dro dze S3 w woj. dol no ślą skim 

Prze çwi cz
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w od da le niu od więk szych miej sco wo ści,
a co za tym idzie – od sie dzib JRG PSP i OSP.
Jest to więc kwe stia wy ma ga ją ca roz wa gi
i wy pra co wa nia me cha ni zmów po zwa la ją -
cych na skró ce nie cza su do tar cia służb. Fak -
ty są na stę pu ją ce: do jazd do miej sca
zda rze nia moż li wy jest tyl ko od stro ny wę -
złów dro go wych bądź wjaz dów awa ryj -
nych. Do dat ko we utrud nie nie sta no wi
ko niecz ność wje cha nia na jezd nię o okre -
ślo nym kie run ku oraz po ko na nia two rzą -
cych się w wy ni ku wy pad ku za to rów (ze
wzglę dów tech nicz nych i or ga ni za cyj nych
nie ła twych do roz ła do wa nia). Za to ry są
szcze gól nie trud ne do po ko na nia przy bra -
ku pa sa awa ryj ne go. Wy ko rzy sta nie prze -
jaz dów awa ryj nych wy ma ga de mon ta żu
ba rier, co w przy pad ku kon struk cji śru bo -
wych trwa dość dłu go, a dla służb in nych
niż straż po żar na jest prak tycz nie nie wy ko -
nal ne. Ćwi cze nia mo gą być do brą oka zją
do pro mo wa nia pra wi dło wych za cho wań
kie row ców po przez de mon stra cję tzw. ko -
ry ta rza ży cia, czy li ko ry ta rza dla służb ra -
tun ko wych.

War to za dbać o to, by sce na riusz wy mu -
sił de mon taż ba rier dro go wych. O ile
w przy pad ku ba rier li no wych jest to dość
ła twe i trwa kil ka dzie siąt se kund, o ty le
przy in nych kon struk cjach bę dzie dość
uciąż li we. Two rzą ce się pod czas wy pad ku
dro go we go za to ry na dro dze nie sta no wią

ba rie ry dla śmi głow ców. Za bez pie cza jąc
miej sce lą do wa nia śmi głow ca LPR, na le ży
pa mię tać, aby znaj do wa ło się ono w bez -
piecz nej od le gło ści od na mio tów. Do god -
nym do te go miej scem jest prze jazd
awa ryj ny, po bez piecz nym zde mon to wa -
niu ba rier.

Po waż ne wy pad ki na au to stra dach z du -
żą licz bą po szko do wa nych, np. ka ram bo le,
oprócz mi ni mal nych sił I rzu tu (okre ślo nych
w wy tycz nych do opra co wa nia pro ce dur
dys po no wa nia na dwa po jaz dy ty pu GBA
i SRt, 10 ra tow ni ków) wy ma ga ją zwy kle
znacz nie więk szych sił i środ ków, w tym

uży cia spe cja li stycz ne go sprzę tu ra tow nic -
twa tech nicz ne go i grup spe cja li stycz nych
(co na le ży uwzględ nić już na eta pie dys po -
no wa nia sił I rzu tu). Nasz sys tem ra tow ni -
czy spraw dza się tu do brze. Z prak ty ki
wy ni ka, że zda rza ją się pro ble my z do stęp -
no ścią od po wied niej licz by ze spo łów ra -
tow nic twa me dycz ne go, któ re jest prze cież
bar dzo istot nym ogni wem łań cu cha ra tun -
ko we go i w de cy du ją cy spo sób wpły wa
na re ali za cję pro ce dur w za kre sie kwa li fi ko -
wa nej pierw szej po mo cy. Wnio ski z ćwi -
czeń wska zu ją na ko niecz ność zwró ce nia
szcze gól nej uwa gi na pra wi dło wą re ali za -
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W myśl za rzą dzeń nr 27 z 3 ma ja 2013 r. oraz nr 44 z 26 wrze śnia 2014 r. ge ne ral ne go dy rek to ra
dróg kra jo wych i au to strad za opra co wa nie pla nów dzia łań ra tow ni czych dla au to strad od po wia -
da ją dy rek to rzy od dzia łów Ge ne ral nej Dy rek cji. Pla ny te są uzgad nia ne z PSP w try bie okre ślo nym
w § 98 ust. 2 pkt 1 roz po rzą dze nia mi ni stra in fra struk tu ry z dnia 16 stycz nia 2002 r. w spra wie prze -
pi sów tech nicz no -bu dow la nych do ty czą cych au to strad płat nych (DzU nr 12, poz. 116). War to jed -
nak za cy to wać przy to czo ny pa ra graf w ca ło ści: 

§ 98. 1. Au to stra da i urzą dze nia z nią zwią za ne po win ny być za pro jek to wa ne i wy bu do wa ne
w spo sób: 

1) utrud nia ją cy roz prze strze nia nie się po ża ru, klę ski ży wio ło wej lub in ne go miej sco we go za gro -
że nia,

2) umoż li wia ją cy do stęp służb ra tow ni czych do miej sca zda rze nia, o któ rym mo wa w pkt 1, 
3) nie po gar sza ją cy sta nu bez pie czeń stwa lu dzi, obiek tów bu dow la nych i te re nów znaj du ją cych

się w są siedz twie au to stra dy, a w szcze gól no ści nie wy dłu ża ją cy cza su do jaz du służb ra tow ni czych
oraz do stę pu do za opa trze nia wod ne go dla ce lów ra tow ni czych. 

2. Wa run ki bez pie czeń stwa, w tym wa run ki pod ję cia dzia łań przez służ by ra tow ni cze, po win ny
być uzgod nio ne: 

1) na eta pie pro jek to wa nia au to stra dy z wła ści wy mi ko men dan ta mi wo je wódz ki mi Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej oraz Po li cji, 

2) mię dzy kon ce sjo na riu szem a ad mi ni stra cją dro go wą, Po li cją, po go to wiem ra tun ko wym oraz
pod mio ta mi kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go, w za kre sie re ali za cji przez te pod mio ty ich
za dań usta wo wych w od nie sie niu do au to strad. 

3. Wy ma ga nia do ty czą ce za sad i or ga ni za cji pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych na au to stra dzie
po win ny być za war te w pla nach dzia łań ra tow ni czych.



cję te go ro dza ju czyn no ści. Szcze gól nie, że
naj częst sze i naj po waż niej sze błę dy od no -
to wy wa ne są w ta kich ob sza rach, jak: pro -
wa dze nie se gre ga cji, kwa li fi ka cja zda rze nia
(ja ko ma so we lub nie), de cy zja o ewa ku acji
po szko do wa ne go (ewa ku ować z po jaz du,
czy po zo sta wić). Du ża licz ba po szko do wa -
nych przy de fi cy cie moż li wo ści ich za opa -
trze nia na miej scu zda rze nia oraz póź -
niej sze go trans por tu wy ma ga stwo rze nia
punk tów do raź nej po mo cy me dycz nej i za -
pla no wa nia prze jaz du dla ze spo łów ra tow -
nic twa me dycz ne go.

Ka ram bol na au to stra dzie wią że się zwy -
kle z kie ro wa niem na dwóch lub trzech po -
zio mach oraz ko niecz no ścią or ga ni za cji
ak cji z kil ko ma od cin ka mi bo jo wy mi. Nie -

ste ty w ta kich wy pad kach za uwa żal ny jest
pro blem do stęp no ści ka dry z od po wied -
nim do świad cze niem oraz kwa li fi ka cja mi
do kie ro wa nia. Ich brak mo że po wo do wać
ko niecz ność dys po no wa nia ofi ce rów z są -
sied nich ko mend PSP. Wa run kiem kry tycz -
nym po wo dze nia roz bu do wa nej ak cji jest
od po wied nio zor ga ni zo wa na łącz ność ra -
dio wa. Oka zu je się, że wciąż pro ble ma tycz -
ne jest dys po no wa nie i ko rzy sta nie ze
sto sun ko wo rzad ko uży wa nych ka na łów
ra dio wych (KDW, KO, KSW, B112) oraz pro -
wa dze nie zro zu mia łej ko re spon den cji we -
dług za sa dy „mak si mum tre ści – mi ni mum
słów”. Pod sta wo we za sa dy łącz no ści ra dio -
wej są czę sto mar gi na li zo wa ne przez 
nie do świad czo nych stra ża ków. Ko lej na

waż na kwe stia zwią za na z kie ro wa niem
na wyż szym po zio mie to or ga ni za cja szta -
bu. O tym jed nak w ko lej nym ar ty ku le. 

Dzia ła nia ra tow ni cze 
na au to stra dach 
Jak po pra wić ich sku tecz ność? Po pierw -

sze na le ży ćwi czyć. Bu do wa no wych od cin -
ków dróg jest do te go do sko na łą oka zją,
bez two rze nia utrud nień w ru chu. War to 
za uwa żyć, że GDDKiA w prze pi sach we -
wnętrz nych zo bo wią za ła się współ dzia łać
ze służ ba mi ra tow ni czy mi w pro wa dze niu
ćwi czeń na dro gach kra jo wych (nie tyl ko
au to stra dach). Sta no wią one efek tyw ną
for mę do sko na le nia za wo do we go, ale rów -
nież na rzę dzie do spraw dze nia pro ce dur
i za sad dzia ła nia oraz pro mo wa nia wła ści -
wych z punk tu wi dze nia or ga ni za to ra roz -
wią zań tech nicz no -or ga ni za cyj nych. Wśród
ta kich moż na wy róż nić np. sto so wa nie 
ba rier li no wych. Dzię ki współ pra cy PSP
z GDDKiA w woj. dol no ślą skim na od da nej
w 2017 r. dro dze eks pre so wej S5 o dłu go -
ści 48 km po wsta ło 16 prze jaz dów awa ryj -
nych z ba rie ra mi li no wy mi, na to miast
do koń ca te go ro ku pla no wa ne jest od da -
nie dro gi eks pre so wej S3 o dłu go ści pra -
wie 85 km, na któ rej po wsta je 28 prze -
jaz dów te go ty pu. Nie prze szko lo ny ze spół
stra ża ków de mon tu je ta kie kon struk cje
w 70-120 s (ro biąc to po raz pierw szy). Kil -
ku krot ne prze ćwi cze nie tej czyn no ści skra -
ca czas jej trwa nia do 40 s. Zysk z wy-
ćwi cze nia tej czyn no ści w po sta ci kil ku dzie -
się ciu cen nych se kund w cza sie do tar cia
do po szko do wa nych wpły nął na de cy zję
o bu do wie tre na że rów ta kich ba rier. Za sto -
so wa nie ba rier te go ro dza ju na ca łym od -
cin ku dro gi za sad ni czo zmniej sza pro blem
do jaz du do miej sca zda rze nia. In nym cie ka -
wym roz wią za niem tech nicz nym są ste ro -
wa ne zdal nie bra my na wjaz dach awa-
ryj nych. Z uwa gi na ro sną cą licz bę zda rzeń
na au to stra dach w miej scach od da lo nych
od sie dzib JOP war to rów nież roz wa żyć za -
ku p sa mo cho dów lek kich (ty pu SLRt), za -
rów no dla PSP, jak i OSP. Nie wąt pli wie
roz wój sie ci dróg na le ży uwzględ niać
w pro ce sach ana li tycz no -pla ni stycz nych
PSP, ta kich jak ana li zy za gro żeń, za bez pie -
cze nia ope ra cyj ne go, pla ny ra tow ni cze
i pla ny roz wo ju sie ci KSRG. 

mł. bryg. Aleksander Kucharczyk jest
zast´pcà naczelnika Wydziału

Operacyjnego w KW PSP we Wrocławiu
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Lą do wa nie śmi głow ca pod czas ćwi czeń w woj. dol no ślą skim

Ka ram bol na au to stra dzie to du że wy zwa nie ra tow ni cze
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tra żak mi ja ją cy obiek ty we wnątrz po miesz cze nia, ta kie jak
szaf ki czy łóż ka, po wi nien uni kać ich prze miesz cza nia. Wy ją -
tek sta no wi sy tu acja, w któ rej za ta kim me blem ist nie je wnę -

ka i trze ba go nie znacz nie prze su nąć, aby do kład nie spraw dzić tę
prze strzeń. Wów czas po spraw dze niu na le ży przy wró cić me bel
do wcze śniej szej po zy cji. Prze szu ka nie w oko li cy me bla po le ga
na zba da niu prze strze ni wo kół: za nim (je śli wy stę pu je ta ka prze -
strzeń), przed nim, pod nim, nad nim lub na nim (nie do ty czy to np.
szaf, na któ re trud no wejść) oraz we wnątrz (zo bacz fot. 1-2).

Po prze szu ka niu po miesz cze nia i po wro cie do punk tu wej ścia na -
le ży za brać na rzę dzie lub klin wy ko rzy sta ne do za blo ko wa nia drzwi
w po zy cji otwar tej, a na stęp nie w mia rę moż li wo ści je za mknąć (za -
bez pie cze nie przed po więk sza niem strat wy ni ka ją cych z od dzia ły -
wa nia po ża ru) i ozna ko wać po miesz cze nie ja ko prze szu ka ne (np.
za po mo cą zna ku na fra mu dze wy ko na ne go kre dą lub fla ma strem).
Je śli nie ma my ta kich przed mio tów, prze każ my in for ma cję o za koń -
cze niu prze szu ka nia da ne go po miesz cze nia do kie ru ją ce go ak cją
lub do wód cy nad zo ru ją ce go od ci nek bo jo wy.

Prze szu ki wa nie po miesz czeń z li nią ga śni czą
Prze szu ka nie z li nią ga śni czą to naj częst sza me to da dzia łań. Po -

ka zu ją ją tak że fot. 1-4. Moż na wy róż nić dwa za sad ni cze spo so by
dzia ła nia. Pierw szy z nich za kła da prze szu ki wa nie wzdłuż ścian (do -
ko nu je go ro ta), dru gi – tzw. prze szu ka nie wa ha dło we, pro wa dzo -
ne jest przez jed ne go stra ża ka przy ase ku ra cji part ne ra z ro ty. 

Prze szu ka nie wzdłuż ścian ozna cza wej ście ro ty do po miesz cze -
nia z li nią ga śni czą i ko lej ne spraw dza nie ob sza rów w da nym po -
miesz cze niu. Stra ża cy roz po czy na ją spraw dza nie, wy ko rzy stu jąc
me to dę le wej lub pra wej rę ki. Za czy na ją od spraw dze nia prze strze -
ni za drzwia mi (patrz nr 7/2018) oraz za kli no wa nia drzwi. Na stęp nie
prze cho dzą do prze szu ka nia. Prze miesz cza ją się wzdłuż wy bra nej
ścia ny, ma jąc na uwa dze na stę pu ją ce kwe stie:

1. Li nia ga śni cza pro wa dzo na jest w od le gło ści oko ło 1,5 m
od ścia ny. Jest to śred nia od le głość wy ni ka ją ca z roz mia rów cia ła
ludz kie go, po zy cji stra ża ka i dy stan su, ja ki two rzy je go cia ło mię dzy
li nią ga śni czą a ścia ną. No gą stra żak utrzy mu je kon takt ze ścia ną, rę -
ką trzy ma i wpro wa dza li nię ga śni czą. W ra zie po trze by mo że ową
li nię szyb ko chwy cić i wy ko rzy stać. Nie za leż nie od te go po wi nien
co ja kiś czas schło dzić ga zy po ża ro we, bo wiem pod czas pra cy w cał -

ko wi tym za dy mie niu na le ży neu tra li zo wać za gro że nia wy ni ka ją ce
z obec no ści ich i dy mu. Ten spo sób prze miesz cza nia się ma na ce lu
upew nie nie się, że ca ła po wierzch nia pod ło gi jest sta ran nie prze -
szu ka na (zo bacz rys. 1 i fot. 5). Li nię ga śni czą wpro wa dza przo dow -
nik ro ty, prze miesz cza ją cy się przy ścia nie. Sta ra się rów nież ba dać
ścia nę rę ką na wy so ko ści po wy żej 1 m. W ten spo sób mo że tra fić
na okno, pa ra pet, grzej nik lub klam kę w drzwiach. Wy ko rzy stu jąc
me to dę le wej rę ki, przo dow nik uży wa le wej no gi do utrzy my wa nia
kon tak tu ze ścia ną i le wej rę ki do ba da nia ścia ny, na to miast pra wej
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Sztu ka 
prze szu ka nia (cz. 2)

SZY MON KO KOT -GÓ RA

Kontynuując zagadnienia opisywane w poprzedniej części cyklu,
należy doprecyzować jeszcze kilka zasad, które będą miały

zastosowanie niezależnie od wybranej metody pracy.

1b

Fot. 1 a -b. Od naj du jąc me bel, stra ża cy prze szu ku ją prze strzeń pod nim. Za leż nie od wy ma -

ga nej głę bo ko ści prze szu ka nia, mo że być ko niecz ne spraw dze nie prze strze ni no gą (po pra -

wej). Na le ży wte dy uwa żać, aby nie ro bić te go zbyt gwał tow nie i nie ude rzyć po-

szko do wa ne go. No ga da je więk szy za sięg niż rę ka. Je śli stra żak się ga do po ło wy sze ro ko ści

łóż ka, to spraw dza jąc z obu stron, ma pew ność, że skon tro lo wał ca łą prze strzeń. Li nia ga śni -

cza le ży w po bli żu i w mia rę moż li wo ści stra żak utrzy mu je z nią fi zycz ny kon takt. Na po wyż -

szych zdję ciach stra żak pra cu je w po je dyn kę, po nie waż jest to tech ni ka prze szu ka nia

wa ha dło we go.

S

1a
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rę ki do wpro wa dza nia li nii ga śni czej. Przy me to dzie pra wej rę ki stro -
ny te są za mie nio ne. Po moc nik, co opi sa no po ni żej, prze miesz cza
się nie co z ty łu, po dru giej stro nie li nii ga śni czej. Ta ka ko lej ność gwa -
ran tu je utrzy ma nie od po wied nie go dy stan su li nii od ścia ny i unik -
nię cie prze ocze nia ja kie goś ob sza ru pod czas prze szu ka nia.

2. Dru gi stra żak prze miesz cza się po dru giej stro nie li nii ga śni -
czej. Je go sto pa za ha czo na jest o li nię ga śni czą, a rę ce prze szu ku ją
prze strzeń po dru giej stro nie po miesz cze nia. Je go cia ło ba da ko lej -
ne 1,5 m (oko ło), co da je w su mie oko ło 3 m sze ro ko ści prze szu -
ka nia. Do tar cie w ten spo sób do ścia ny i wy ko na nie zwro tu, a na -

stęp nie przej ście w po dob ny spo sób wo kół po miesz cze nia gwa ran -
tu je prze szu ka nie po wierzch ni 6 m x 6 m = 36 m2. Jest to cał kiem
spo ry sa lon, któ ry moż na prze szu kać bez sto so wa nia tech nik zwięk -
sza nia za się gu prze szu ka nia (rys. 1 i 2).

3. Je śli chce my zwięk szyć za sięg prze szu ka nia, na le ży sto so wać
się do za sad po zwa la ją cych na utrzy ma nie orien ta cji. Nie wiel kie
zwięk sze nie za się gu moż na uzy skać po przez po ło że nie się na pod -
ło dze ca łym cia łem (z oko ło 1,5 m do oko ło 2,3 m). By znacz nie
zwięk szyć za sięg, na le ży wy ko rzy stać tzw. tech ni kę ko twi cze nia.
Ozna cza ona za trzy ma nie się przez jed ne go ze stra ża ków i po wstrzy -

2a

2b

2c

2d

Fot. 2 a -d. Spraw dza nie obiek tów sta no wią cych wy po sa że nie wnętrz po win no prze bie gać we dług usta lo ne go

sche ma tu. Ko lej ność nie jest naj waż niej sza, ale waż ne jest, aby wy ko nać wszyst kie opi sa ne punk ty. Tra fia jąc na me -

bel, stra żak na po cząt ku spraw dza go do oko ła. Je śli wy ma ga od su nię cia (jak na zdję ciu), to na le ży go nie znacz nie

od su nąć, a po spraw dze niu prze strze ni za nim usta wić po now nie w za sta nej po zy cji (nie jest to ab so lut nie ko niecz -

ne, ale po zwo li unik nąć two rze nia ba ła ga nu). Na stęp nie stra żak spraw dza prze strzeń pod obiek tem. Nie kie dy jest

na ty le du ża, że mo gło by się pod nią cho wać np. dziec ko. W dal szej ko lej no ści stra żak spraw dza prze strzeń nad me -

blem (na nim). Na ko niec, je śli ist nie je ta ka moż li wość (me bel się otwie ra), to na le ży spraw dzić rów nież wnętrze

me bla. W trak cie prze szu ka nia stra żak sta ra się nie tra cić fi zycz ne go kon tak tu z li nią ga śni czą, je śli to moż li we.

Fot. 3. Roz po zna jąc me bel, na le ży mieć na uwa dze je go prze zna cze nie. Na przy kład prze strzeń na łóż kach bę dzie

miej scem, w któ rym moż na spo dzie wać się obec no ści lu dzi, szcze gól nie w no cy. 

Fot. 4 a -b. Je śli w po miesz cze niu znaj du je się łó żecz ko dzie cię ce, to na le ży uni kać wsta wa nia i za glą da nia do nie -

go z gó ry. Po zwo li to na unik nię cie prze by wa nia w stre fie za dy mie nia i go rą ca. Prze chy le nie łó żecz ka do sie bie po -

zwo li na ła god ne pod ję cie dziec ka i je go bez piecz niej szą ewa ku ację. Umoż li wi też spraw dze nie ca łe go łó żecz ka.

Stra żak mo że wziąć dziec ko w jed ną rę kę i ochro nić je wła snym cia łem przed pro mie nio wa niem ciepl nym w trak -

cie wy no sze nia z po miesz cze nia

3 4a

4b
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czyn no ści opi sa nych wcze śniej (ska no wa nie pod ło gi, spraw dze nie
prze strze ni za drzwia mi, kli no wa nie drzwi) stra ża cy za czy na ją prze -
szu ka nie. Przo dow nik wcho dzi do po miesz cze nia z li nią ga śni czą,
a po moc nik po zo sta je w drzwiach. Przo dow nik prze miesz cza się
oko ło 1-1,5 m w głąb po miesz cze nia wzdłuż jed nej ze ścian (np. tej,
na któ rą otwar to i za kli no wa no drzwi), a na stęp nie wy da je po le ce -
nie za ko twi cze nia li nii („Za ko twicz!”). Po moc nik unie ru cha mia li nię
ga śni czą, za po bie ga jąc jej dal sze mu wpro wa dza niu w głąb po miesz -
cze nia („Za ko twi czo ne!”). Przo dow nik na stęp nie prze miesz cza się
łu kiem do usy tu owa nej pro sto pa dle ścia ny, utrzy mu jąc wy pro sto -
wa ną li nię ga śni czą. Ruch ten przy po mi na ruch wa ha dła, stąd na -
zwa tech ni ki. Na stęp nie, po do tar ciu do ścia ny, przo dow nik wy da je
ko men dę do wy dłu że nia li nii ga śni czej i prze miesz cza się da lej
w głąb po miesz cze nia („Wy puść!”). Po moc nik w tym cza sie kon tro -
lu je dłu gość wy pusz czo nej li nii ga śni czej, ko mu ni ku jąc się z przo -
dow ni kiem. Przy kła do wo po moc nik mo że za każ dym ra zem
wy dłu żać li nię o oko ło 1 m i prze ka zy wać ta ki ko mu ni kat („Metr!).
Jak po przed nio, tak i te raz na le ży pod kre ślić, że sto so wa ne przez
stra ża ków ha sła mu szą być uzgod nio ne, aby by ły do brze ro zu mia -

ma nie się od wy ko ny wa nia ja kich kol wiek znacz nych ru chów, aby
umoż li wić dru gie mu stra ża ko wi wy ko rzy sta nie cia ła pierw sze go ja -
ko nie ru cho me go punk tu orien ta cyj ne go (fot. 6)

KOTWICZENIE
W trak cie prze szu ka nia stra ża cy mo gą wy ko ny wać czyn no ści

przy ogra ni czo nej lub zni ko mej wi docz no ści. W ce lu utrzy ma nia
orien ta cji, a jed no cze śnie zwięk sze nia sku tecz no ści prze szu ka nia
(do kład no ści, za się gu itd.) wpro wa dza się po ję cie ko twi cze nia, ro -
zu mia ne  ja ko unie ru cho mie nie stra ża ka, sprzę tu lub za rów no 
stra ża ka, jak i sprzę tu, ma ją ce na ce lu stwo rze nie punk tu orien ta -
cyj ne go lub punk tu od nie sie nia. Przy kła dy ko twi cze nia opi sa ne są
w roz dzia łach do ty czą cych prze szu ka nia. Na przy kład ko twi cze nie
li nii ga śni czej do ty czy prze szu ka nia me to dą wa ha dło wą, na to -
miast ko twi cze nie wy ko ny wa ne przez stra ża ka do ty czy za rów no
me to dy pra wej/le wej rę ki, jak i prze szu ka nia bez li nii ga śni czej.

Me to da wa ha dło wa
To tak że me to da prze szu ka nia z li nią ga śni czą. Po wy ko na niu
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Rys. 1

Rys. 2

Rys. 1. Sche mat prze szu ka nia z li nią ga śni czą

Rys. 2. Sche mat prze szu ka nia z li nią ga śni czą. Wi docz ne ob sza ry prze szu ka nia na kła da ją  się

na sie bie, co po zwa la się upew nić, że ża den frag ment po miesz cze nia nie zo stał po mi nię ty

Rys. 3. Zmo dy fi ko wa ny spo sób prze miesz cza nia się w głąb po miesz cze nia pod czas wy ko rzy -

sta nia me to dy wa ha dło wej prze szu ka nia. Omi ja nie prze szkód i prze szu ki wa nie ob sza rów,

któ re ła two po mi nąć.

5

6

Fot. 5. Przo dow nik wpro wa dza li nię, utrzy mu jąc sta ły dy stans od ścia ny. Sta ra się też co ja -

kiś czas spraw dzać rę ką ścia nę na wy so ko ści oko ło 1 m, aby wy czu wać cha rak te ry stycz ne

punk ty (pa ra pet, klam ka drzwi itd.). Po moc nik ana lo gicz nie prze miesz cza się z ty łu. Ewen -

tu al nie mo że prze miesz czać się na le żą co (jak na zdję ciu), aby zwięk szać za sięg prze szu ka -

nia. Ten spo sób pra cy (na le żą co) jest nie wska za ny w obiek tach, w któ rych moż na spo dzie wać

się ostrych przed mio tów na pod ło dze (opusz czo ne bu dyn ki, squ aty itd.).

Fot. 6. Tech ni ka ko twi cze nia za sto so wa na pod czas prze szu ka nia z li nią ga śni czą me to dą le -

wej rę ki (po rów naj z fot. 5). Przo dow nik ro ty wy da je roz kaz zwięk sze nia za się gu prze szu ka -

nia („Zwięk sza my za sięg, za ko twicz!”). Po moc nik wy ko nu je ko twi cze nie, czy li po zo sta je

w bez ru chu, utrzy mu jąc kon takt z li nią ga śni czą. Przo dow nik, ba da jąc prze strzeń dłoń mi,

prze miesz cza się wzdłuż cia ła po moc ni ka i wy czu wa jąc kie ru nek uło że nia je go cia ła, do ko -

nu je wy dłu że nia za się gu prze szu ka nia. Na le ży zwró cić uwa gę, że ta ki spo sób prze szu ka nia

po zwa la spraw dzić po miesz cze nie o sze ro ko ści na wet do oko ło 6 m! Ana lo gicz nie do za sa dy

prze szu ka nia po ka za nej na ry s. 2 po zwa la to na prze szu ka nie po miesz czeń o po wierzch ni

na wet do 144 m2 (12 m x 12 m). Na le ży jed nak pa mię tać, że moż li wo ści tej me to dy wią żą się

przede wszyst kim ze znacz nym cza sem trwa nia. O wie le sku tecz niej szym i szyb kim spo so -

bem jest tzw. me to da wa ha dło wa.

Rys. 3
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ne. Je dy nie so lid ne prze ćwi cze nie gwa ran tu je bie głość w wy ko na -
niu tej, jak i in nych tech nik.

Sto su jąc tę me to dę, stra żak bę dzie na po ty kał obiek ty w po miesz -
cze niu (głów nie me ble), któ re mu si omi jać. W związ ku z tym mu si

do sto so wy wać tra sę prze szu ka nia tak, aby nie opu ścić żad ne go ob -
sza ru. Dla te go bę dzie cza sem mu siał prze su nąć się nie co do ty łu
wzglę dem wcią ga nej li nii, nie prze ry wa jąc jed nak jej na cią ga nia.
W in nym mo men cie mo że być wy ma ga ne wy su nię cie się na przód
wzglę dem wpro wa dza nej li nii i spraw dze nie ob sza ru (za uł ka, ką ta
itd.). Zmo dy fi ko wa ny spo sób prze miesz cza nia się po ka za no
na rys. 3, na to miast na ko lej nych zdję ciach wi dać róż ne eta py prze -
szu ka nia za po mo cą tej me to dy (fot. 7 a -d).

War to wspo mnieć o jesz cze jed nym ele men cie uspraw nia ją cym
pra cę stra ża ków. Mo wa o lin ce oso bi stej (tę funk cję mo że też peł nić
lin ka, ta śma czy tzw. au to rol ka). Dzię ki niej stra żak jest w sta nie odłą -
czyć się na chwi lę od part ne ra z ro ty, nie tra cąc kon tak tu czy orien -
ta cji. Fot. 8 a -c po ka zu ją za sa dę pra cy z wy ko rzy sta niem au to rol ki.
Jest to ele ment ekwi pun ku oso bi ste go stra ża ka, przy twier dza ny naj -
czę ściej do ta śmy bio dro wej apa ra tu po wietrz ne go bu tlo we go. Ma
wbu do wa ny re trak tor, czy li urzą dze nie sa mo czyn nie zwi ja ją ce
na bę ben luz po wsta ły na lin ce. Opi sy wa ny mo del ma ko ra lik sto pu -
ją cy roz wi ja nie na dłu go ści 1,25 m, a cał ko wi ta dłu gość lin ki wy no -
si 6 m. 

mł. bryg. Szy mon Ko kot -Gó ra jest p.o. za st´p cà na czel ni ka 
OÊrod ka Szko le nia KW PSP w Olsz ty nie

Ko lej ne wska zów ki w na st´p nej cz´ Êci cy klu
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7a 7b

7c 7d

Fot. 7 a -d. Ko lej ne eta py prze szu ka nia me to dą wa ha dło wą. Waż ne jest spraw dze nie za uł ków

i za ka mar ków, aby nie po mi nąć żad ne go ob sza ru przy prze szu ka niu.

Fot. 8 a -c. Wy ko rzy sta nie au to rol ki znacz nie uspraw nia dzia ła nie. Moż na za piąć ją na li nii ga -

śni czej na wet w rę ka wi cach ochron nych. Wer sja z ko ra li ka mi widocznymi na zdję ciu umoż li -

wia prze su wa nie punk tu za cze pie nia wzdłuż li nii bez blo ko wa nia na łącz ni kach czy

przed mio tach le żą cych na pod ło żu. Na zdję ciach stra żak odłą cza się na nie wiel ką od le głość,

utrzy mu jąc sta ły kon takt z li nią ga śni czą i spraw dza przy le ga ją ce po miesz cze nia za po mo cą

ka me ry ter mo wi zyj nej. Au to rol ka po zwo li na spraw ny po wrót na wet przy ni skiej wi docz no ści

bez do dat ko wych czyn no ści. Ana lo gicz nie wy glą da pra ca z li ną lub lin ką oso bi stą, jed nak wy -

ma ga ją one zwi ja nia w trak cie po wro tu do part ne ra z ro ty.

8a 8b

8c



szyst ko za czę ło się 9 lip ca, kie -
dy to nad Wi słą zna le zio no 
li czą cą oko ło 5 m wy lin kę py to -

na ty gry sie go, czy li ze wnętrz ną część po -
wło ki wę ża, zrzu ca ną pod czas li nie nia.
Wia do mość o po tęż nym ga dzie, któ ry znaj -
du je się gdzieś nad Wi słą, po sta wi ła na
no gi wszyst kie służ by. Ja ko pierw si w po -
szu ki wa nia wę ża za an ga żo wa li się funk cjo -
na riu sze Po li cji i człon ko wie fun da cji
Ani mal Re scue Pol ska. W po ro zu mie niu ze
Sta ro stwem Po wia to wym w Pia secz nie 
po wo ła no ze spół kry zy so wy i wy da no po -
sta no wie nie o za mknię ciu te re nu po mię -
dzy miej sco wo ścia mi Gas sy oraz Ci szy ca
w gmi nie Kon stan cin -Je zior na. Na proś bę
bur mi strza tej gmi ny do wspar cia dzia łań
Po li cji skie ro wa no za stę py JRG z Ko men dy
Po wia to wej PSP w Pia secz nie oraz OSP
(z KSRG i spo za nie go). Po le ga ły one na po -
mo cy w pa tro lo wa niu brze gów Wi sły. Prze -
szło czte ro go dzin ne po szu ki wa nia za koń -
czo no oko ło go dzi ny 16.00 i kon ty nu owa -
no je na stęp ne go dnia. Wte dy też stra ża cy
po mo gli w prze trans por to wa niu ło dzią eks -
per tów oraz pra cow ni ków war szaw skie go
ZOO w miej sce, w któ rym ostat nio wi dzia -
ny był gad.

Wszyst kie rę ce na po kład
13 lip ca de cy zją ko men dan ta głów ne go

PSP ca ły cię żar ak cji po szu ki waw czej prze -
ję ła Pań stwo wa Straż Po żar na. Dzia ła nia 
po szu ki waw cze pod kryp to ni mem „Wąż”
pro wa dzi li stra ża cy z Ma zow sza. Uru cho -
mio ny zo stał tak że od wód ope ra cyj ny ko -
men dan ta głów ne go PSP z SGSP. Dzia ła nia
obej mo wa ły ob szar o dłu go ści oko ło 4 km
i sze ro ko ści oko ło 800 m, po ło żo ny po mię -
dzy miej sco wo ścia mi Gas sy i Ci szy ca oraz
pomię dzy wa łem prze ciw po wo dzio wym,
a brze giem rze ki. Czę ścio wo prze szu ki wa no
tak że rze kę. Na miej scu dzia łań w miej sco -
wo ści Gas sy utwo rzo no obo zo wi sko PSP.
Po wo ła ny zo stał sztab stra te gicz ny ma zo -
wiec kie go ko men dan ta wo je wódz kie go
PSP oraz punkt przy ję cia sił i środ ków. Dzia -
ła nia roz po czę ły się od od pra wy służ bo wej,
wy zna cze nia od cin ków bo jo wych i przy pi -
sa nia do nich do wód ców i za dań. Utwo rzo -
ne zo sta ły czte ry od cin ki bo jo we o na -
stę pu ją cej kon fi gu ra cji:
� OB I (p.k. „Wo da”) – pa tro lo wa nie brze gu
Wi sły i lu stra wo dy oraz wysp na rze ce 
– czte ry ło dzie pa tro lu ją ce,
� OB II (p.k. „Ląd Gas sy”) – pa tro lo wa nie
na wy so ko ści prze pra wy pro mo wej w miej -

sco wo ści Gas sy i prze miesz cza nie się w gó -
rę rze ki – pod od dział pod cho rą żych SGSP, 
� OB III (p.k. „Po wie trze”) – pa tro lo wa nie
miej sca dzia łań z po wie trza za po mo cą dro -
nów – od ci nek po ło żo ny w miej sco wo ści
Dę bi na – uży te zo sta ły dro ny ze Szko ły Aspi -
ran tów PSP w Po zna niu, Cen tral nej Szko ły
PSP w Czę sto cho wie oraz dwa urzą dze nia
z JRG nr 15 Ko men dy Miej skiej PSP m.st.
War sza wy,
� OB IV (p.k. „Ląd Ci szy ca”) – pa tro lo wa nie
na wy so ko ści miej sco wo ści Ci szy ca i prze -
miesz cza nie się w dół rze ki – pod od dział
pod cho rą żych SGSP.

Za nim stra ża cy ru szy li na po szu ki wa nia
ga da, prze pro wa dzo no szko le nie do ty czą ce
za cho wa nia w przy pad ku za uwa że nia po -
szu ki wa ne go wę ża, uwzględ nia ją ce po ten -
cjal ne za gro że nia, spo so by za cho wa nia się
w kon tak cie z nim i po stę po wa nie w przy -
pad ku je go ata ku. Po ga dan kę prze pro wa dzi li
wo lon ta riu sze fun da cji Ani mal Re scue Pol ska
oraz pra cow ni cy war szaw skie go ZOO. Szko -
le nie po wtó rzo no na stęp ne go dnia.

Do ak cji 
Pierw sze go dnia po szu ki wań na OB I

głów nie pa tro lo wa no Wi słę i jej brzeg za po -
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PAU LI NA MERKS

RA DO SŁAW KO ZIC KI 

Choć strażacy mają bardzo różnorodny wachlarz
zadań, niektóre mogą naprawdę zaskoczyć. Taka była

akcja poszukiwawcza w powiecie piaseczyńskim.

W

fo
t. 

ar
ch

. K
W

 P
SP

 W
ar

 sz
a w

a

Eg zo tycz ny 
goÊç



mo cą lor ne tek. Dzia ła nia z ło dzi mia ły
przede wszyst kim za za da nie spo wo do wa -
nie ru chu, drgań i wi bra cji w ob rę bie brze -
gu rze ki, by od stra szyć wę ża przed uciecz ką
do wo dy (mógł zo stać spło szo ny przez pie -
sze pa tro le stra ża ków). Prze szu ki wa ne by ły
tak że piasz czy ste wy spy na rze ce. Dzia ła nia
na wo dzie by ły pro wa dzo ne ra zem z ak cją
prze szu ki wa nia te re nu i za ro śli na po zo sta -
łych od cin kach. 

Dzia ła nia OB II i IV re ali zo wa ne by ły przez
pod cho rą żych SGSP, któ rzy w dwóch gru -
pach, po 22 oso by, prze szu ki wa li te ren po -
mię dzy wa łem prze ciw po wo dzio wym
a brze giem rze ki. Gru pa skie ro wa na na
OB II roz po czę ła po szu ki wa nia na wy so ko ści
prze pra wy pro mo wej w miej sco wo ści Gas -
sy i prze miesz cza ła się w gó rę rze ki. Gru pa
na OB IV prze miesz cza ła się zaś w dół rze ki,
roz po czy na jąc prze szu ki wa nie te re nu
na wy so ko ści miej sco wo ści Ci szy ca. Ty ra lie -
ra prze szu ki wa ła te ren, prze miesz cza jąc się
od wa łu prze ciw po wo dzio we go do rze ki,
a na stęp nie w prze ciw nym kie run ku, z każ -
dym przej ściem zbli ża jąc się do dru giej 
gru py. Wie czo rem obie gru py do tar ły 
do za ło żo nych na ten dzień punk tów, czy li
piasz czy stych łach prze ci na ją cych te ren. Ob -
szar ten za gra bio no, a na stęp nie sfo to gra fo -
wa no za po mo cą dro nów, by na stęp ne go
dnia zwe ry fi ko wać ewen tu al ne śla dy prze -
miesz cza nia się po szu ki wa ne go ga da po -
mię dzy prze szu ka nym a nie prze szu ka nym
te re nem. Te ren tych dzia łań był trud no do -
stęp ny – po ra sta ła go wy so ka ro ślin ność
i drze wa z licz ny mi za ba gnio ny mi, grzą ski mi
ob sza ra mi. Do dat ko wy mi prze szko da mi by -
ły sil ne opa dy i bu rze, wy mu sza ją ce prze -
rwa nie dzia łań.

Pra ce po dej mo wa ne na OB III po le ga ły
głów nie na roz po zna niu te re nu i ob ser wa -
cji ob sza ru ob ję te go dzia ła nia mi po szu ki -
waw czy mi za po mo cą bez za ło go wych
plat form la ta ją cych wy po sa żo nych w ka me -
ry. Te ren wo kół miej sco wo ści Dę bi na zo stał
wy od ręb nio ny ze wzglę du na naj wyż sze
praw do po do bień stwo wy stę po wa nie ga da,
na pod sta wie śla dów na pia sku i tra wie. Wy -
ko na ne zdję cia zo sta ły pod da ne szcze gó ło -
wej ana li zie za po mo cą pro fe sjo nal ne go
opro gra mo wa nia gra ficz ne go. Nie ujaw nio -
no jed nak no wych śla dów ani nie od na le -
zio no ga da. W dal szej czę ści dzia łań
bez za ło go we stat ki po wietrz ne by ły wy ko -
rzy sty wa ne do ob ser wa cji te re nu wo kół
stra ża ków na po szcze gól nych od cin kach
bo jo wych. Ich ce lem by ło wy kry cie spło szo -

ne go węża oraz mo ni to ro wa nie po stę pu
dzia łań pro wa dzo nych na lą dzie. Wy ko na -
na do ku men ta cja zdję cio wa prze ka zy wa -
na by ła na bie żą co do szta bu oraz do
współ pra cu ją cych z fun da cją Ani mal Re -
scue Pol ska spe cja li stów z za kre su ma po-
wa nia i ob rób ki zdjęć. Na ko niec dnia
wy ko na ne zo sta ły ko lej ne zdję cia za gra bio -
nych obszarów, gdzie za koń czo no prze cze -
sy wa nie te re nu, w ce lu póź niej szej ana li zy
po rów naw czej ze zdję cia mi z ko lej ne go
dnia. Dzia ła nia za koń czy ły się o zmierz -
chu 13 lip ca. Prze szu ka ny ob szar zo stał
ozna czo ny tak, by moż na by ło roz po znać
śla dy prze miesz cza nia się wę ża w no cy.
Do do zo ro wa nia te re nu obo zo wi ska wy zna -
czo no za stęp z KP PSP w Pia secz nie. 

Te go dnia dzia ła nia Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej pro wa dzo ne by ły przy wspar ciu
Po li cji i Stra ży Miej skiej, któ re za bez pie cza -
ły te ren po szu ki wań oraz ogra ni cza ły ruch
na dro dze bie gną cej wzdłuż wa łu prze ciw -
po wo dzio we go. W ak cję za an ga żo wa ne 
by ło tak że po wia to we i gmin ne cen trum za -
rzą dza nia kry zy so we go oraz eks per ci: po -
wia to wy le karz we te ry na rii, her pe to lo dzy
re pre zen tu ją cy war szaw skie ZOO oraz
przed sta wi cie le fun da cji Ani mal Re scue Pol -
ska. Za pew nio no tak że za bez pie cze nie 
me dycz ne dzia łań – ze spół po go to wia ra -
tun ko we go sta cjo no wał w miej scu pra -
cy OB III. Za kon takt z me dia mi od po wia dał
rzecz nik pra so wy ko men dan ta głów ne go
PSP oraz ofi cer pra so wy ma zo wiec kie go ko -
men dan ta wo je wódz kie go PSP.

Dru gi dzień
14 lip ca po szu ki wa nia roz po czę ły się

od lo tów dro nów fo to gra fu ją cych te ren.
Zdo by te w ten spo sób zdję cia zo sta ły po -
rów na ne z wy ko na ny mi po przed nie go
dnia, po tem na stą pi ła kon ty nu acja dzia łań
z lą du przy wspar ciu dro nów. Dzia ła nia ob -
ję ły po zo sta ły ob szar – o dłu go ści oko -
ło 1800 m i sze ro ko ści oko ło 800 m,
po ło żo ny na wy so ko ści miej sco wo ści Dę bi -
na i po mię dzy wa łem prze ciw po wo dzio -
wym a brze giem rze ki oraz czę ścio wo
ob szar Wi sły. Do ko na no tak że roz po zna nia
jed nej z łach na Wi śle oraz trzech sta wów
w po bli żu miej sca dzia łań.

Oko ło go dzi ny 15.30 obie gru py
z OB II i OB IV spo tka ły się w te re nie, co
ozna cza ło, że ca ły ob szar zo stał prze szu ka -
ny. Po zgło sze niu te go fak tu do szta bu wy -
da no po le ce nie po wro tu do re jo nu kon -
cen tra cji. Nie ste ty, py ton ty gry si nie zo stał

od na le zio ny. Dzia ła nia za koń czo no o go dzi -
nie 16.50.

W dwu dnio wych dzia ła niach po szu ki -
waw czych wzię ło udział 169 funk cjo na riu -
szy PSP. Do udzia łu w ak cji za dys po-
no wa no 40 po jaz dów Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej i osiem ło dzi PSP. W dzia ła niach
wspar cia udzie la ło 13 funk cjo na riu szy Po li -
cji (za dys po no wa no tak że sześć po jaz dów
Po li cji), sze ściu przed sta wi cie li stra ży gmin -
nej (za dys po no wa no trzy po jaz dy) i trzech
ra tow ni ków Wod ne go Ochot ni cze go Po go -
to wia Ra tun ko we go (je den po jazd i jed -
na łódź). W za bez pie cze niu me dycz nym
dzia łań wspar cia udzie la ło czte rech ra tow -
ni ków Pań stwo we go Ra tow nic twa Me dycz -
ne go (dwie ka ret ki). Po nad to wy ko rzy -
sta nych zo sta ło 10 po jaz dów in nych pod -
mio tów współ pra cu ją cych, ko rzy sta no też
ze wspar cia przed sta wi cie li fun da cji Ani mal
Re scue Pol ska, pra cow ni ków ZOO oraz le ka -
rzy we te ry na rii (łącz nie 35 osób). 

W dzia ła niach bra ły udział si ły i środ ki
PSP z: Ko men dy Głów nej PSP, Ko men dy Wo -
je wódz kiej PSP w War sza wie, Ko men dy
Miej skiej PSP m.st. War sza wy i KM PSP w Ra -
do miu, Ko men dy Po wia to wej PSP w Pia -
secz nie, Grój cu, Ko zie ni cach, a tak że Szko ły
Głów nej Służ by Po żar ni czej, Cen tral nej
Szko ły PSP w Czę sto cho wie i Szko ły Aspi -
ran tów PSP w Po zna niu. 

Z roz mów z wo lon ta riu sza mi fun da cji
Ani mal Re scue Pol ska wy ni ka, że in ter wen -
cje zwią za ne z po szu ki wa niem eg zo tycz -
nych zwie rząt nie są w Pol sce aż tak
od osob nio ne. Wo lon ta riu sze fun da cji otrzy -
mu ją set ki ta kich zgło szeń rocz nie. Na przy -
kład w sa mym tyl ko Lu bli nie w cią gu ro ku
po dej mo wa nych jest około 50 in ter wen cji
zwią za nych z po szu ki wa niem eg zo tycz nych
zwie rząt. Od chwi li po ja wie nia się in for ma -
cji o 6-me tro wym py to nie ty gry sim nad Wi -
słą w Pol sce od na le zio no już kil ka in nych
za gi nio nych eg zo tycz nych wę ży.

Mi mo za kro jo nych na sze ro ką ska lę dzia -
łań po szu ki waw czych py to na nie uda ło się
od na leźć. Her pe to lo dzy z fun da cji Ani mal
Re scue Pol ska uzna li, że po szu ki wa nia mo -
gły utrud niać wa run ki at mos fe rycz ne. Sil ne
opa dy desz czu, wiatr i znacz ny spa dek tem -
pe ra tu ry praw do po dob nie ogra ni czy ły ak -
tyw ność py to na – zna lazł so bie do bre
schro nie nie, by prze trwać nie sprzy ja ją cą
mu po go dę. 

Pau li na Merks i kpt. Ra do sław Ko zic ki sà
pra cow ni ka mi KW PSP w War sza wie
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ch bez piecz ne mu użyt ko wa niu zo stał po świę co ny ca ły roz dział
w roz po rzą dze niu w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn -
ków, in nych obiek tów bu dow la nych i te re nów [1], choć część za -

war tych w nim na ka zów od no si się rów nież do za sto so wań
prze my sło wych. Prze pis da je wie le do brych rad, nie bę dą cych jed nak
szcze gó ło wy mi in struk cja mi po stę po wa nia. Nic w tym dziw ne -
go – trud no by ło by opi sać kil ka ty się cy sub stan cji prze zna czo nych
do użyt ku prze my sło we go czy trans por tu i skła do wa nia (uży tek do -
mo wy do ty czy kil ku na stu sub stan cji). Stoi za tym w ukry ciu jesz cze
kil ka prze pi sów ran gi ustaw i roz po rzą dzeń, kil ka dzie siąt norm
i ogrom ny zbiór kart cha rak te ry styk sub stan cji nie bez piecz nych. Oto
uprosz cze nie cze goś, co w po sta ci do ce lo wej po win no być po kaź nym
pod ręcz ni kiem. 

Prze cho wy wa nie i użyt ko wa nie w bu dyn ku 
– wska za nia ogól ne
Wy ko ny wać wszyst kie czyn no ści zwią za ne z wy twa rza niem, prze twa -

rza niem, ob rób ką, trans por tem lub skła do wa niem ma te ria łów nie bez -
piecz nych zgod nie z wa run ka mi ochro ny prze ciw po ża ro wej okre ślo ny mi
w in struk cji bez pie czeń stwa po ża ro we go lub zgod nie z wa run ka mi okre -
ślo ny mi przez pro du cen ta. 

Za tem je śli ktoś ma do czy nie nia z te go ro dza ju ma te ria ła mi, mu -
si czy tać od po wied nie in struk cje. Jest w tym wska zów ka dla pra co -
daw ców – za trud niać lu dzi po tra fią cych czy tać ze zro zu mie niem
(oczy wi ście szko lić ich trze ba). Prze pis, wbrew po zo rom, jest bar dzo
do brze sfor mu ło wa ny i od wo łu je się do waż ne go po ję cia: od po wie -
dzial ność. 

Utrzy my wać na sta no wi sku pra cy ilość ma te ria łu nie bez piecz ne go
po ża ro wo nie więk szą niż do bo we za po trze bo wa nie lub do bo wa pro -
duk cja, je że li prze pi sy szcze gól ne nie sta no wią ina czej.

Na ogół prze pi sy szcze gól ne nie sta no wią ina czej, za to chęć, by
prze trzy my wać ta kie ma te ria ły w nad mia rze, jest do mi nu ją ca. Sku tek
ma to ta ki, że obiek ty za pro jek to wa ne pre cy zyj nie dla okre ślo nych
war to ści gę sto ści ob cią że nia ognio we go są nisz czo ne przez po ża ry

szyb sze w roz wo ju, in ten syw niej sze ener ge tycz nie i trwa ją ce znacz -
nie dłu żej, niż prze wi dy wa no. Urzą dze nia prze ciw po ża ro we za wo dzą
na sku tek nie wy dol no ści. Za gro że nie dla obiek tów są sied nich – istot -
ne. A wszyst ko przez to, że pożaru nie da ło się uga sić w za rod ku, bo
po żyw ki miał w nad mia rze. Co zro bić z tym nad mia rem? Prze pis pod -
po wia da: prze cho wy wać (…) w od dziel nym ma ga zy nie przy sto so wa -
nym do ta kie go ce lu – czy li wy dzie lo nym po ża ro wo ścia na mi
i drzwia mi. 

Ko lej na do bra ra da: prze cho wy wać ma te ria ły nie bez piecz ne po ża -
ro wo w spo sób unie moż li wia ją cy po wsta nie po ża ru lub wy bu chu w na -
stęp stwie pro ce su skła do wa nia lub wsku tek wza jem ne go od dzia ły wa nia.

Naj prost szy przy kład – ma my bu tlę z pal nym ga zem lub ka ni ster
z ben zy ną i ko niecz nie chce my, że by się jed no lub dru gie na grza ło
przy pie cu. Al bo skła du je my ster tę tro cin od cię cia, tuż obok ster tę
opił ków, a da lej sta no wi sko ga zów tech nicz nych i żad na ścia na ani
od le głość ich nie roz dzie la, a ro bot ni cy bez pa le nia ty to niu nie po -
tra fią pra co wać. Tu dzież sztucz ny na wóz A oraz B, któ re po ze tknię -
ciu ze so bą prze cho dzą do gwał tow ne go wy two rze nia sub stan cji C,
co da je efekt tem pe ra tu ry, dy mu i świe ce nia (przy oka zji po wsta je
kil ka in nych li ter al fa be tu) – a prze cież na wor ku jest do kład nie na -
pi sa ne, z czym nie skła do wać. Al bo becz kę z kar bi dem wsta wia my
do wil got ne go po miesz cze nia, np. ła zien ki, kuch ni czy pral ni, co zna -
ko mi cie uła twia wy two rze nie ace ty le nu, czy li cze goś, co wy bu cha
we wszyst kich stę że niach. By wa ją też sub stan cje wraż li we na wet
na świa tło. Z po wyż sze go wy ni ka za tem, że czy ta nie ety kiet jest nie -
unik nio ne. 

Prze cho wy wać cie cze o tem pe ra tu rze za pło nu po ni żej 328,15 K 
(55°C) wy łącz nie w po jem ni kach, urzą dze niach i in sta la cjach przy sto -
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PA WEŁ RO CHA LA Nie bez pie
Materiały niebezpieczne pożarowo
nie są wyłączną domeną przemysłu
i laboratoriów. Paliwa płynne,
rozpuszczalniki, stężony alkohol, 
gaz płynny i fajerwerki występują
w codziennym otoczeniu
zwyczajnych ludzi.
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so wa nych do te go ce lu, wy ko na nych z ma te ria łów co naj mniej 
trud noza pal nych, od pro wa dza ją cych ła dun ki elek trycz no ści sta tycz -
nej, wy po sażo nych w szczel ne za mknię cia i za bez pie czo nych
przed stłu cze niem.

W wy ka zie, ja kie wła ści wo ści po win no mieć na czy nie do prze cho -
wy wa nia cie czy ła two pal nych (np. ben zy na, naf ta, olej na pę do wy „zi -
mo wy”, spi ry tus), naj trud niej szym z wa run ków jest od pro wa dza nie
ła dun ków elek trycz no ści sta tycz nej, a na stęp nie wy po sa że nie w szczel -
ne za mknię cie. Stal jest naj lep sza (trwa ła, od pro wa dza ła dun ki), więc
to z niej pro du ku je się więk sze ka ni stry i cał kiem du że becz ki. Jest jed -
nak dro ga i kło po tli wa w pro duk cji, a przy tym nie od por na na sub -
stan cje agre syw ne. Szkło – do bre do kwa sów i do cze go in ne go
w bar dzo ma łych ilo ściach, przy więk szych gro zi roz la niem drań stwa
na du żej po wierzch ni, bo na zbyt tłu ką ce. Two rzy wa sztucz ne – ta nie,
ła twe w ob rób ce, nie ste ty – elek tro sta tycz ne. Roz wią zań ide al nych
nie ma, więc trze ba uwa żać, co do cze go się na le wa. 

Miej sca za bro nio ne dla ma te ria łów 
nie bez piecz nych
Ma te ria łów nie bez piecz nych po ża ro wo nie prze cho wu je się w po -

miesz cze niach piw nicz nych, na pod da szach i stry chach, w ob rę bie kla -
tek scho do wych i ko ry ta rzy oraz w in nych po miesz cze niach ogól nie
do stęp nych, jak rów nież na ta ra sach, bal ko nach i log giach.

Cze mu tak? 
Nie w piw ni cach, bo bar dzo trud no ga sić w nich po ża ry. Tem pe ra -

tu ra ro śnie tam bar dzo szyb ko, gdyż cie pło nie znaj du je uj ścia i ku -
mu lu je się. Po nad to w piw ni cach jest nie dość, że cia sno, to
na do kład kę za dy mie nie jest na tych mia sto we i znacz ne, więc do dat -

ko we nie spo dzian ki w po sta ci bu tli z ga zem czy ka ni stra z ben zy ną
są po dob nym za gro że niem, jak gra nat lub mi na. 

Nie skła du je my na pod da szach i stry chach, gdzie po ża ry po wsta -
ją czę sto i są trud ne do uga sze nia. Po ża ry pod da szy sa me w so bie nie
są bar dzo nie bez piecz ne dla pło ną ce go bu dyn ku, ale roz no szą ogień
na bu dyn ki są sied nie, a im wię cej wo dy się w nie wle je, tym więk sze
bę dą znisz cze nia od niej na niż szych kon dy gna cjach. 

Nie na ko ry ta rzach i klat kach scho do wych, bo tam tę dy od by wa się
ewa ku acja i ak cja ga śni cza. Ma te ria ły pal ne w po miesz cze niach gro -
żą znisz cze niem mie nia, ma te ria ły ła two za pal ne na dro gach ko mu ni -
ka cyj nych za bi ja ją lu dzi dy mem i tem pe ra tu rą, a po moc czy nią
nie moż li wą – nie da się wejść do pie ca. 

Nie na bal ko nach i tym po dob nych – bo nie two rzy się oka zji
do pod pa le nia ca łe go do mu.

Ile cze go mo że my mieć? 
Naj le piej by ło by nie mieć w bu dyn ku żad nych ma te ria łów nie bez -

piecz nych po ża ro wo, ale by wa ją one nie zbęd ne. W związ ku z tym
prze pi sy do pusz cza ją ich mniej lub bar dziej ogra ni czo ne ilo ści. Głów -
nie cho dzi o pa li wa płyn ne i ga zy. Wy glą da to na stę pu ją co. 

W jed nej stre fie po ża ro wej za li czo nej do ka te go rii za gro że nia lu -
dzi (stre fa ta mo że ob jąć ca ły dom, je go część lub po je dyn cze po -
miesz cze nie) do pusz czal ne jest prze cho wy wa nie do 10 dm3 ben zy ny,
naf ty lub spi ry tu su oraz do 50 dm3 ole ju na pę do we go. 

W bu dyn kach miesz kal nych moż na trzy mać wy mie nio nych wy żej
sub stan cji wię cej, bo od po wied nio do 5 i do 20 dm3 na jed no miesz -
ka nie. 

W po miesz cze niach han dlo wo -usłu go wych moż na mieć ich jesz -
cze wię cej: ty le ben zyn, ole jów i spi ry tu su, aby gę stość ob cią że nia
ognio we go stwo rzo na przez te cie cze nie prze kro czy ła 500 MJ/m2,
tj. ok. 8 l na 1 m2. Jest wa ru nek: na le ży za mknąć nad miar w od ręb -
nym po miesz cze niu, wy dzie lo nym po ża ro wo tak, jak wy dzie la się
ma ga zy ny o da nej gę sto ści ob cią że nia ognio we go. W żad nym
z przy pad ków spo sób prze cho wy wa nia nie jest do wol ny: cie cze pal -
ne po win ny być prze cho wy wa ne w szczel nych na czy niach, za bez pie -
czo nych przed stłu cze niem, a ich sprze daż na le ży pro wa dzić bez
roz le wa nia.

Spo ro emo cji i oszustw bu dzi prze cho wy wa nie pa liw w ga ra żach.
Wy god nie by ło by mieć pod ręcz ny za pa sik pa li wa, ale są ogra ni cze -
nia. W do dat ku w ga ra żach, gdzie po ża ry za wsze są in ten syw ne i wy -
so ko ener ge tycz ne, z ogrom ną ilo ścią dy mu, na stę pu je roz cią gnię cie
„nie bez piecz no ści po ża ro wej” na cie cze o tem pe ra tu rze za pło nu
do 100°C, choć gdzie in dziej gór ną gra ni cą jest 50°C, za tem rów nież
po czci we ole je ja dal ne li czą się do ogól nych ilo ści pa liw. Je śli po -
wierzch nia ga ra żu jest więk sza niż 100 m2, do pusz czal ne jest prze cho -
wy wa nie cie czy pal nych tyl ko wte dy, gdy są nie zbęd ne przy
eks plo ata cji po jaz du i prze cho wu je się je w jed nost ko wych opa ko wa -
niach sto so wa nych w han dlu de ta licz nym.

Je śli ga raż jest nie du ży (o po wierzch ni do 100 m2), wol nosto ją cy
i wy ko na ny z ma te ria łów nie pal nych, do pusz czal ne jest prze cho wy -
wa nie do 200 dm3 cie czy o tem pe ra tu rze za pło nu po ni żej 55°C, czy li

cz ne po ̋ a ro wo



ben zyn i ole jów na pę do wych. W ga ra żu o po wierzch ni do 100 m2, któ -
ry wol no sto ją cym nie jest, do pusz cza się prze cho wy wa nie do 20 dm3

ben zy ny lub do 60 dm3 ole jów na pę do wych, łącz nie z ja dal ny mi.
Cie cze po win ny być prze cho wy wa ne w na czy niach me ta lo wych lub

in nych do pusz czo nych do te go ce lu, ma ją cych szczel ne za mknię cia. 
W ga ra żach nie jest do pusz czal ne prze le wa nie pa li wa oraz na peł -

nia nie nim zbior ni ków w po jaz dach – wy buch jest wy so ce praw do -
po dob ny, a po żar nie do uga sze nia. 

I jesz cze jed no od no śnie ga ra ży. Je śli garaż jest pod ziem ny,
a przy tym nie ma czuj ni ka ga zu pro pa no we go, uru cha mia ją ce go
wen ty la cję awa ryj ną, to nie parkujemy w nim sa mo cho dów na pę dza -
nych ga zem. 

Je śli cho dzi o gaz płyn ny, prze pis sta no wi, że w jed nym miesz ka -
niu, warsz ta cie lub lo ka lu użyt ko wym nie na le ży in sta lo wać wię cej niż
dwóch bu tli 11 kg. 

Więk sze ilo ści pa li wa płyn ne go i ga zo we go 
na ze wnątrz bu dyn ków
W nie któ rych przy pad kach, jak np. w go spo dar stwach rol nych, jeż -

dże nie cią gni kiem po pa li wo w tę i z po wro tem mi ja ło by się z ce lem
eko no micz nym. Urzą dze nie so bie pry wat nej sta cji pa liw nie wcho dzi
w ra chu bę z tych sa mych po wo dów – za dro go, ze zbyt da le ko idą cy -
mi ob ostrze nia mi od le gło ścio wo -do zo ro wy mi. Dla te go do pusz cza się
prze cho wy wa nie na po trze by wła sne użyt kow ni ka więk szych ilo ści
pa liw płyn nych kla sy III, a więc cięż kich ole jów na pę do wych i ole jów
opa ło wych. Wa run ki są na stę pu ją ce. 

Zbior nik mo że być na ziem ny, ale mu si być dwu płasz czo wy, a je go
po jem ność nie mo że prze kro czyć 5 m3. Na le ży go sy tu ować z za cho -
wa niem od le gło ści nie mniej szej niż 10 m od bu dyn ków miesz kal nych
i uży tecz no ści pu blicz nej oraz 5 m od in nych obiek tów bu dow la nych
i od gra ni cy dział ki są sied niej. Od le gło ści te mo gą być zmniej szo ne
o po ło wę, pod wa run kiem za sto so wa nia po mię dzy bu dyn kiem lub
obiek tem a zbior ni kiem ścia ny od dzie le nia prze ciw po ża ro we go o kla -
sie od por no ści ognio wej co naj mniej REI 120 (2 godz.) za sła nia ją cej
zbior nik. Za ta ką ścia nę mo że słu żyć ścia na ze wnętrz na bu dyn ku lub
obiek tu od stro ny zbior ni ka, o ile speł nia wy ma ga ne pa ra me try od -
por no ści ognio wej. 

O ogra ni cze niu licz by bu tli z ga zem we wnątrz bu dyn ków, w tym
miesz kań, już by ła mo wa. Je śli jed nak wy nie sie my je na ze wnątrz, ro -
sną za rów no bu tle słu żą ce do za si la nia urzą dzeń we wnątrz bu dyn -
ków (za war tość ga zu w jed nej do 33 kg), jak ich licz ba (do dzie się ciu). 

Wy god niej szym roz wią za niem, ale droż szym, jest za stą pie nie ba -
te rii ta kich bu tli zbior ni kiem [2]. Prze pi sy w tym za kre sie do pusz-
cza ją ogrom ne ilo ści ga zu, bo aż sześć zbior ni ków o łącz nej po jem -
no ści 100 m3! Wy ma ga nia od le gło ścio we są jed nak trud ne do speł -
nie nia w ta kim przy pad ku: np. 40 m od naj bliż szych bu dyn ków dla
zbior ni ka na ziem ne go. 

Po pu lar niej sze są zbior ni ki o mniej szej po jem no ści, z re gu ły do
5 m3. W tym przy pad ku dla zbior ni ka na ziem ne go od le głość bez piecz -
na wy no si nie mniej niż 5 m od bu dyn ków miesz kal nych i uży tecz no -
ści pu blicz nej. Zej ście ze zbior ni kiem pod zie mię bądź za sto so wa nie
wol nosto ją cej ścia ny od dzie le nia prze ciw po ża ro we go o dwu go dzin -
nej kla sie od por no ści ognio wej skra ca tę od le głość o po ło wę. Jed no -
cze śnie dla zbior ni ka o po jem no ści do 10 m3 funk cję tej ścia ny mo że
peł nić ścia na bu dyn ku, ma ją ca wy ma ga ny pa ra metr od por no ści
ognio wej, bez otwo rów okien nych i drzwio wych w pa sie o sze ro ko -
ści 2 m od kra wę dzi zbior ni ka na ca łej jej wy so ko ści. 

Han del de ta licz ny ga zem płyn nym (w bu tlach)
W han dlo wej sie ci de ta licz nej, po za sta cja mi pa liw, bu tle moż -

na skła do wać w kon te ne rach o kon struk cji ażu ro wej. Kon te ne ry te,
o łącz nej ma sie ga zu w bu tlach do 440 kg, po win ny być usta wia ne
w od le gło ści co naj mniej:

– 8 m od bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej, za miesz ka nia zbio -
ro we go i miesz kal nych, a tak że od in nych bu dyn ków, je że li ich kon -
struk cja wy ko na na jest z ele men tów pal nych,

– 3 m od po zo sta łych bu dyn ków, stu dzie nek i in nych za głę bień te -
re nu oraz od gra ni cy dział ki.

Kon te ne ry z bu tla mi moż na skła do wać przy ścia nie bu dyn ku o kla -
sie od por no ści ognio wej co naj mniej REI 120, w od le gło ści co naj -
mniej 2 m w po zio mie i co naj mniej 9 m w pio nie od znaj du ją cych się
w niej otwo rów okien nych i drzwio wych.

W punk tach sprze da ży przy bo rów ga zo wych (a więc w skle pach
słu żą cych do te go ce lu) gaz płyn ny moż na skła do wać w bu tlach
o łącz nej ma sie ga zu do 70 kg.

Ogól ne wy ma ga nia dla ma ga zy nów ga zu
Omó wio ne wy żej wy ma ga nia do ty czy ły prze cho wy wa nia pa liw

płyn nych i ga zo wych i in nych ma te ria łów nie bez piecz nych po ża ro -
wo, zwią za nych z ich prze cięt nym użyt ko wa niem bądź han dlem,
w któ rym mo że my mieć udział. Nie jest za bro nio ne po sia da nie więk -
szych ilo ści tych ma te ria łów, na ka za ne jest jed nak w ta kich przy pad -
kach speł nie nie spe cjal nych wy ma gań, co mo że być trud ne,
a w nie któ rych przy pad kach nie moż li we – i o to wła śnie cho dzi. Szcze -
gó łów co do za bez pie cze nia ta kich obiek tów nie bę dzie my oma wiać,
tyl ko ogól ne wy ma ga nia pod sta wo we go prze pi su [3]. 

Po miesz cze nia ma ga zy no we prze zna czo ne do skła do wa nia ga zów
pal nych lub kar bi du mu szą speł niać wy ma ga nia okre ślo ne dla po -
miesz czeń za gro żo nych wy bu chem. Bu dyn ki za gro żo ne wy bu chem
po win ny być od da lo ne od in nych bu dyn ków o co naj mniej 20 m. Po -
miesz cze nia za gro żo ne wy bu chem mu szą być wen ty lo wa ne i wy po -
sa żo ne w in sta la cje w wy ko na niu prze ciw wy bu cho wym. Mu szą mieć
in sta la cję od gro mo wą, okna o od po wied niej po wierzch ni lub tzw. lek -
ki dach – w ce lu ochro ny kon struk cji no śnej na wy pa dek wy bu chu.
Za opa trze nie w wo dę do ga sze nia po ża ru mu si być po dwo jo ne, a pro -
wa dzić do nich ma ją dro gi po ża ro we. 

Po miesz cze nie ma ga zy no we bu tli z ga za mi pal ny mi na le ży chro -
nić przed ogrza niem do tem pe ra tu ry prze kra cza ją cej 35°C – w wyż -
szej tem pe ra tu rze bar dzo ro śnie ci śnie nie w bu tlach, co mo że nie
gro zi jesz cze ich ro ze rwa niem, ale roz sz czel nie niem (np. urwa niem
za wo ru bądź za dzia ła niem za wo ru bez pie czeń stwa). 

W jed nym po miesz cze niu mo gą być ma ga zy no wa ne:
1) bu tle z ga za mi pal ny mi oraz z ga za mi nie pal ny mi, nie tru ją cy mi,

z wy jąt kiem ga zów utle nia ją cych;
2) bu tle opróż nio ne z bu tla mi na peł nio ny mi ga zem pal nym,

pod wa run kiem ich od dziel ne go usta wie nia.
Bu tle z ga za mi pal ny mi, peł ne lub opróż nio ne, ma ją ce sto py, na -

le ży usta wiać jed no war stwo wo w po zy cji pio no wej. Je śli nie ma ją one
stóp, na le ży je ma ga zy no wać w drew nia nych ra mach w po zy cji po -
zio mej; do pusz cza się ukła da nie w sto sy o wy so ko ści do 1,5 m.

Bu tle na le ży za bez pie czyć przed upad kiem, sto su jąc ba rie ry, prze -
gro dy lub in ne środ ki ochron ne, a za wo ry bu tli za bez pie czyć koł pa -
ka mi.

Do pusz cza się sy tu owa nie na ze wnątrz bu dyn ków pro duk cyj nych
i ma ga zy no wych, w miej scu obu do wa nym z trzech stron peł ny mi
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ścia na mi o dwu go dzin nej od por no ści ognio wej, do dwóch wią zek
bu tli z ga zem pal nym, za wie ra ją cych mak sy mal nie po 16 bu tli każ da,
po łą czo nych wspól nym ko lek to rem ze sta cja mi roz prę ża nia. Bu tle te
mu szą być od da lo ne od naj bliż szych stu dzie nek lub in nych za głę bień
te re nu oraz otwo rów do po miesz czeń z pod ło gą znaj du ją cą się po ni -
żej przy le głe go te re nu co naj mniej o 3 m.

Szcze gó ło we wy ma ga nia do ty czą ce skła do wa nia i ma ga zy no wa -
nia bu tli z ga zem płyn nym okre śla od ręb ny prze pis [4].

Wy ro by pi ro tech nicz ne
Co rocz nie wie lu lu dzi dla wąt pli wej przy jem no ści wy pusz cza mi -

lio ny zło tych w po wie trze, przy wtó rze ognia i hu ku. Przy oka zji po -
wsta je kil ka dzie siąt po ża rów nisz czą cych czyjś do ro bek ży cio wy,
a wie lu pi ro ma nów zo sta je ka le ka mi. Tak jest przy in dy wi du al nym
użyt ko wa niu wy ro bów go to wych, ale nie po rów na nie groź niej sze są
wy pad ki w han dlu i pro duk cji. Dla te go na ło żo no po waż ne ogra ni cze -
nia na owe przed się wzię cia – ku pro te stom bran ży han dlo wo -pi ro -
tech nicz nej, po słu gu ją cej się na wet ar gu men ta mi wol no ści
oby wa tel skich. Prze pi sy są jed nak jed no znacz ne. 

Pro wa dze nie de ta licz nej sprze da ży wy ro bów pi ro tech nicz nych wi -
do wi sko wych w bu dyn kach jest moż li we wy łącz nie na sta no wi skach
wy od ręb nio nych do te go ce lu bez moż li wo ści sa mo ob słu gi. Prze cho -
wu je się je w ma ga zy nach lub po miesz cze niach za ple cza, prze zna -
czo nych wy łącz nie do te go ce lu, wy dzie lo nych po ża ro wo od resz ty
bu dyn ku ścia na mi i stro pa mi o jed no go dzin nej od por no ści ognio wej
i drzwia mi pół go dzin ny mi. Nie ma w tym nic dziw ne go – owe za baw -
ki wca le nie wy dzie la ją ogni zim nych ani sztucz nych, jak to się po tocz -
nie na zy wa. Są to prze cież naj zwy klej sze w świe cie ma te ria ły
wy bu cho we opa ko wa ne w kar ton i pla stik, z do miesz ka mi po wo du -
ją cy mi ślicz ne świe ce nie pod czas eks plo zji (dla nie któ rych jest to
ostat ni wi dok w ży ciu). 

***
I to by by ło na ty le, je śli idzie o ma te ria ły nie bez piecz ne po ża ro wo

funk cjo nu ją ce po wszech nie w oto cze niu czło wie ka. Uważ ny czy tel -
nik za uwa żył za pew ne, że w tyl ko jed nym zda niu wspo mnie li śmy
o sta cjach pa liw, a o sta cjach ga zu płyn ne go i ba zach pa liw – na wet
jed nym sło wem. I nic dziw ne go – dzia ła ją one na pod sta wie zu peł nie
od ręb nych prze pi sów [5], przy czym wy ma ga ją ochro ny spe cjal nej,
czę sto bar dzo roz bu do wa nej. To te mat na zu peł nie od ręb ne opra co -
wa nie. 

st. bryg. Paweł Rochala jest p.o. dyrektorem Centralnego Muzeum
Po˝arnictwa w Mysłowicach

Przy pi sy
[1] § 7 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 7 czerw ca 2010 r.
w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow la nych i te re nów
(DzU nr 109, poz. 719).
[2] § 179 roz po rzą dze nia mi ni stra in fra struk tu ry z dnia 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie wa run -
ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (DzU z 2015 r.
poz. 1422), zmie nio ne go roz po rzą dze niem mi ni stra in fra struk tu ry i bu dow nic twa z dnia
14 li sto pa da 2017 r. (DzU poz. 2285).
[3] § 12 i § 13 roz po rzą dze nia jw.
[4] Roz po rzą dze nie mi ni stra go spo dar ki z dnia 6 wrze śnia 1999 r. w spra wie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy przy ma ga zy no wa niu, na peł nia niu i roz pro wa dza niu ga zów płyn nych (DzU
nr 75, poz. 846, z 2000 r. nr 29, poz. 366 oraz z 2004 r. nr 43, poz. 395).
[5] Roz po rzą dze nie mi ni stra go spo dar ki z dnia 21 li sto pa da 2005 r. w spra wie wa run ków tech -
nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać ba zy i sta cje pa liw płyn nych, ru ro cią gi prze sy ło we da -
le ko sięż ne słu żą ce do trans por tu ro py naf to wej i pro duk tów naf to wych i ich usy tu owa nie.



uż wstęp na ana li za fra zy: sce na riu sze po ża ro we da je sy gnał,
że bę dzie to pró ba roz wią za nia pro ble mu skła da ją ce go się
z wie lu nie wia do mych. Pierw szą z nich jest pra wi dło wa iden -

ty fi ka cja i wska za nie re pre zen ta tyw nych miejsc, w któ rych po ten -
cjal ny po żar mo że przejść w fa zę ki ne tycz ną, czy li po wstać i roz wi jać
się. Na stęp nie ko niecz ne jest prze wi dy wa nie ko lej nych zmien nych,
ta kich jak: szyb kość roz prze strze nia nia się ognia i dy mu, spo sób wy -
kry cia po ża ru i alar mo wa nia o nim, re ak cja użyt kow ni ków obiek tów,
spo sób dzia ła nia bier nych i czyn nych za bez pie czeń prze ciw po ża ro -
wych czy wresz cie efek ty dzia łań pro wa dzo nych przez przy by łe
do zda rze nia eki py ra tow ni cze. Co wię cej, tak jak w każ dym in nym
spek ta klu, zmar twie niem „re ży se ra” da ne go sce na riu sza po ża ro we -
go jest ta kie na pi sa nie po szcze gól nych „ról”, aby prze wi dze ni do ich
za gra nia „ak to rzy”, wspar ci od po wied ni mi „re kwi zy ta mi”, chcie li to
zro bić tak, jak re ży ser so bie wy obra ził. A to wszyst ko w re aliach,
w któ rych roz pa try wa ny sce na riusz jest two rzo ny na dłu go
przed od da niem obiek tu „te atru” do użyt ko wa nia, zaś na eta pie eks -
plo ata cji za zwy czaj nie ma cza su na zbyt wie le prób przed„pre mie -
rą”. Co wię cej, sko ro na wet ter min wspo mnia nej pre mie ry nie jest
zna ny, a więk szość po ten cjal nych ak to rów zwy kle jest świę cie prze -
ko na na, że ni gdy do niej nie doj dzie, to i z mo ty wa cją do wspo mnia -
nych prób też by wa róż nie.

Za tem ja ki po wi nien być sce na riusz po ża ro wy i jak po wi nien zo -
stać wdro żo ny, aby w mo men cie, gdy w try bie alar mo wym, znie nac -
ka wy bi je gong ozna cza ją cy ko niecz ność na tych mia sto we go
pod nie sie nia kur ty ny, i to w sy tu acji, gdy na sce nie to czy się gra
o ludz kie ży cie, zdro wie i mie nie, nie był on re ali zo wa ny na za sa dach
cał ko wi tej im pro wi za cji?

Ni niej szy ar ty kuł sta no wi pró bę przed sta wie nia po glą du au to ra co
do po wyż szej kwe stii, opar te go za rów no na prze słan kach for mal nych,
jak i prag ma tycz nych, po cząw szy od eta pu two rze nia pro jek tu bu -
dow la ne go obiek tu, na stęp nie je go do szcze gó ło wie nia w fa zie opra -
co wy wa nia pro jek tów wy ko naw czych po szcze gól nych branż
i urzą dzeń, w tym urzą dzeń prze ciw po ża ro wych, a skoń czyw szy
na wdro że niu wy ni ka ją cych z nie go pro ce dur w in struk cji bez pie czeń -

stwa po ża ro we go, przy czym ich stro na for mal na zo sta nie zre du ko -
wa na do zu peł ne go mi ni mum. Kto bę dzie od czu wał nie do syt, wszyst -
kie nie zbęd ne szcze gó ły znaj dzie w dwóch ak tach praw nych, czy li w:

– roz po rzą dze niu mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji
z dnia 2 grud nia 2015 r. w spra wie uzgad nia nia pro jek tu bu dow la -
ne go pod wzglę dem ochro ny prze ciw po ża ro wej (DzU z 2015 r.
poz. 2117), zwa nym da lej roz po rzą dze niem w spra wie uzgad nia nia,

– roz po rzą dze niu mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji
z dnia 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu -
dyn ków, in nych obiek tów bu dow la nych i te re nów (DzU nr 109,
poz. 719), zwa nym da lej roz po rzą dze niem w spra wie ochro ny prze -
ciw po ża ro wej, w czę ści do ty czą cej wy ma gań dla in struk cji bez pie -
czeń stwa po ża ro we go.

De fi ni cja for mal na sce na riu sza
Zgod nie z § 2 pkt 3 roz po rzą dze nia w spra wie uzgad nia nia,

pod po ję ciem sce na riu sza po ża ro we go na le ży ro zu mieć opis se -
kwen cji moż li wych zda rzeń w cza sie po ża ru, re pre zen ta tyw ne go dla
da ne go miej sca je go wy stą pie nia lub ob sza ru od dzia ły wa nia,
w szcze gól no ści dla stre fy po ża ro wej lub stre fy dy mo wej, uwzględ -
nia ją cy przede wszyst kim:

a) spo sób funk cjo no wa nia urzą dzeń prze ciw po ża ro wych, in nych
tech nicz nych środ ków za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go, urzą -
dzeń użyt ko wych lub tech no lo gicz nych oraz ich współ dzia ła nie i od -
dzia ły wa nie na sie bie,

b) roz wią za nia or ga ni za cyj ne nie zbęd ne do wła ści we go funk cjo -
no wa nia pro jek to wa nych za bez pie czeń.

Po wyż sza de fi ni cja za sad ni czo róż ni się od do tych cza so we go poj -
mo wa nia sce na riu sza po ża ro we go, spro wa dza ne go w prak ty ce naj -
czę ściej do spo rzą dze nia li tyl ko ma try cy ste ro wań urzą dzeń
prze ciw po ża ro wych za in sta lo wa nych w obiek cie – by wa ło, że od -
ręb nie dla każ de go ze wspo mnia nych urzą dzeń, bez za pew nie nia
od po wied niej syn chro ni za cji ich dzia ła nia. 

Po pierw sze wska za no w niej na „miej sca ak cji”, czy li miej sca,
w któ rych po wsta ły po żar bę dzie re pre zen ta tyw ny dla moż li we go
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prze bie gu zda rzeń w da nej czę ści obiek tu, z uwzględ nie niem nie
tyl ko prze strze ni, w któ rej na stę pu je bez po śred ni pro ces nie kon tro -
lo wa ne go spa la nia, ale tak że ob sza ru od dzia ły wa nia po wsta łe go 
po ża ru, np. spo wo do wa ne go od dzia ły wa niem pro mie nio wa nia
ciepl ne go na są sia du ją ce obiek ty czy pe ne tra cją dy mu na kon dy -
gna cje nieob ję te wspo mnia nym pro ce sem spa la nia. Dla in ży nie rów
po żar nic twa nie po win no być za sko cze niem, że co
do za sa dy roz pa try wa ne miej sca na le ży od no sić
bądź do po szcze gól nych stref po ża ro wych, bądź –
w niektó rych przy pad kach – do stref dy mo wych.

Z ko lei dą żąc do za pew nie nia po ża ro wi „sce na -
riu szo we mu” cech re pre zen ta tyw no ści, na le ży
mieć świa do mość, że jest to czyn ność klu czo wa,
od któ rej w znacz nej mie rze za le ży pra wi dło wy do -
bór i funk cjo no wa nie po szcze gól nych za pro jek-
to wa nych w obiek cie za bez pie czeń prze ciw-
po ża ro wych, za rów no tech nicz nych, jak i or ga ni za -
cyj nych. W związ ku z tym po win no się za dbać
o wy bór wła ści we go po ża ru pro jek to we go, czy li
mo de lo we go, któ ry bę dzie moż li wie wier nie od da -
wał prze bieg ewen tu al ne go po ża ru rze czy wi ste go.
Wo bec po wyż sze go np. w ga ra żu pod ziem nym,
chcąc uzy skać re al ne wy ni ki mo de lo wa nia w za kre -
sie ogra ni cza nia wi dzial no ści przez po wsta ją cy
w trak cie po ża ru dym, „spa la my” ra czej two rzy wa
sztucz ne niż drew no czy pa ra fi nę. Jed no cze śnie
ma my świa do mość, że cza sa mi zmu sze ni je ste śmy
pójść na pew ne kom pro mi sy, cho ciaż by po zo sta -
jąc przy oma wia nym przy kła dzie ga ra żu, co do wy -
bo ru miej sca ini cja cji po ża ru. Ge ne ral nie chcąc
przy go to wać się na naj gor sze, po win ni śmy wy brać
miej sce skraj nie nie ko rzyst ne, czy li za zwy czaj po -
żar sa mo cho du na sta no wi sku po sto jo wym zlo ka -
li zo wa nym naj bli żej lo ka li za cji na wie wu po wie trza.
Jed nak w ta kich wa run kach mo gło by się oka zać, że za pro jek to wa -
nie na ta ką oko licz ność sku tecz ne go sys te mu od dy mia nia jest prak -
tycz nie nie wy ko nal ne, a przy naj mniej nie uza sad nio ne eko no-
micz nie. Re asu mu jąc, do ko nu jąc wy bo ru rozpa try wa ne go po ża ru
pro jek to we go, na le ży mieć świa do mość, że jak w przy pad ku każ de -
go mo de lu go dzi my się na pew ne kom pro mi sy i uprosz cze nia, jed -
nak sta ra my się ro bić to uczci wie z punk tu wi dze nia za sad wie dzy
tech nicz nej, dba jąc o pra wi dło wy do bór wszyst kich klu czo wych pa -
ra me trów po ża ro wych wpro wa dza nych do ob li czeń mo de lo wych.

Na le ży wska zać spo sób „kom pen sa cji” kwe stii, co do któ rych da ny
mo del po zo sta wia pew ne nie do okre śle nia, czy to po przez przy ję -
cie pew nych współ czyn ni ków bez pie czeń stwa, czy też po przez za -
sto so wa nie za bez pie czeń re dun dant nych. A wspo mnia na re -
dun dan cja za bez pie czeń to w pew nym uprosz cze niu po pro stu ich
du blo wa nie. In ny mi sło wy, je śli np. w bu dyn ku miesz kal nym wie lo -

ro dzin nym z do stę pem po szcze gól nych miesz kań tyl ko do jed nej
klat ki scho do wej ist nie je ry zy ko od cię cia przez po żar tej je dy nej dro -
gi ewa ku acji, na le ży dą żyć do stwo rze nia wa run ków do prze trwa -
nia po ża ru w in nych miesz ka niach nie ob ję tych po ża rem. 

Ko lej nym wy zwa niem jest no wy trend ocie pla nia ele wa cji bu -
dyn ków wy ro ba mi za wie ra ją cy mi ele men ty pal ne. Pa mię ta my jesz -
cze nie daw ny tra gicz ny po żar wie żow ca w Lon dy nie, gdzie
kil ku dzie się ciu miesz kań ców nie uda ło się ura to wać. Ten po żar sta -
no wi do sko na łą ilu stra cję te go, jak du żym wy zwa niem jest stwo rze -
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Rys. 1. Za kres przed mio to wy sce na riu sza po ża ro we go



nie do bre go sce na riu sza po ża ro we go, któ ry gwa ran tu jąc od -
po wied ni po ziom bez pie czeń stwa po ża ro we go, był by jed no -
cze śnie w sta nie uwzględ nić wszyst kie ocze ki wa nia
in we sto ra, w tym oczy wi ście ogra ni cze nie kosz tów.

Za kres przed mio to wy
Od no śnie do za kre su przed mio to we go (zob. rys. 1), ja ki

po wi nien obej mo wać zno we li zo wa ny sce na riusz, na le ży
pod kre ślić, że oprócz te go, co do mo men tu wpro wa dze nia
zmian, czy li za gad nie nia wła ści we go do bo ru urzą dzeń prze -
ciw po ża ro wych, po wi nien on rów nież obej mo wać in ne tech -
nicz ne środ ki za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go (np.
ele men ty od dzie le nia prze ciw po ża ro we go), urzą dze nia użyt -
ko we lub tech no lo gicz ne. W de fi ni cji pod kre ślo no tak że 
ko niecz ność uwzględ nie nia kwe stii współ dzia ła nia i od dzia -
ły wa nia na sie bie tych urzą dzeń. Po nad to pod nie sio no aspek -
ty or ga ni za cyj ne, bez któ rych uwzględ nie nia mi ster nie
przy go to wa ny kon spekt dzia ła nia mo że oka zać się tyl ko „fik -
cją li te rac ką”. Na przy kład je śli klu czo wym ele men tem da -
ne go sce na riu sza po ża ro we go jest sys tem sy gna li za cji po ża -
ro wej, to oprócz pra wi dło we go za pro jek to wa nia i wy ko na -
nia te go sys te mu ko niecz ne jest za gwa ran to wa nie
od po wied nie go je go utrzy ma nia, w tym pro ce dur prze -
glą do wych i kon ser wa cyj nych. Za zwy czaj po ja wia się rów -
nież ko niecz ność za pew nie nia per so ne lu, któ ry do ko na we -
ry fi ka cji alar mu pierw sze go stop nia, chy ba że z ja kichś
wzglę dów au to rzy pro jek tu zre zy gnu ją z dwu stop nio we go
alar mo wa nia i sy gnał alar mo wy bę dzie prze ka zy wa ny au to -
ma tycz nie do Pań stwo wej Stra ży Po żar nej od ra zu w pierw -
szym stop niu alar mo wa nia. Ale wte dy z ko lei po ja wia ją się
do dat ko we kosz ty, tak jak po ka zu je to prak ty ka, np. w za kre -
sie mo ni to rin gu w ga ra żach pod ziem nych w bu dyn kach
miesz kal nych bez sta łe go do zo ru, zwią za ne z du żą licz bą wy -
jaz dów ekip ra tow ni czych do alar mów fał szy wych. In ny mi
sło wy, glo bal ne spoj rze nie na pro blem wy da je się nie zbęd -
ne.

Au to rzy sce na riu sza
W § 5 roz po rzą dze nia w spra wie uzgad nia nia, pre cy zu jąc,

na czym po le ga pro ces uzgad nia nia pro jek tu bu dow la ne go
pod wzglę dem ochro ny prze ciw po ża ro wej, wska za no rów -
nież au to rów sce na riu sza po ża ro we go. „Uzgod nie nia pro -
jek tu bu dow la ne go do ko nu je się w to ku wza jem nej
współ pra cy pro jek tan ta z rze czo znaw cą do spraw za bez -
pie czeń prze ciw po ża ro wych w trak cie spo rzą dza nia przez
pro jek tan ta pro jek tu bu dow la ne go po le ga ją cej na:

1) kon sul ta cji roz wią zań pro jek to wych w za kre sie oce ny
ich zgod no ści z wy ma ga nia mi ochro ny prze ciw po ża ro wej;

2) wy mia nie uwag i sta no wisk w za kre sie pro jek to wa nych
tech nicz nych środ ków za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go;

3) opra co wa niu sce na riu sza po ża ro we go dla obiek tu
bu dow la ne go ob ję te go obo wiąz kiem sto so wa nia sys te -
mu sy gna li za cji po ża ro wej”.

Ni niej sza re gu la cja jest bar dzo waż na, po nie waż po raz
pierw szy w pol skim pra wie usank cjo no wa ła tech nicz ne
aspek ty pro ce su do ko ny wa nia uzgod nie nia pro jek tu bu dow -
la ne go przez rze czo znaw cę do spraw za bez pie czeń prze ciw -
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Rys. 4. Sce na riusz po ża ro wy – in struk cje bez pie czeń stwa po ża ro we go
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po ża ro wych. Jak to wy ni ka wprost z tre ści roz pa try wa ne go prze pi -
su, wspo mnia ny pro ces po le ga na wza jem nej współ pra cy pro jek -
tan ta z rze czo znaw cą. Nie mó wi my więc już tyl ko o ko lo kwial nym
w wy mo wie „stem plo wa niu” czy „pod bi ja niu” pro jek tu, a o pew nym
pro ce sie współ two rze nia roz wią zań w za kre sie ochro ny prze ciw po -
ża ro wej. Jed nym z ele men tów tych roz wią zań jest wła śnie opra co -
wa nie sce na riu sza po ża ro we go. 

Sce na riusz po ża ro wy na róż nych eta pach pro jek -
to wa nia oraz w trak cie użyt ko wa nia obiek tu
Roz po rzą dze nie w spra wie uzgad nia nia, a kon kret nie po sta no -

wie nia za war te tam w § 4, pre cy zu ją wy ma ga nia co do sze re gu in -
for ma cji z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej, któ re po win ny zo stać
za war te w pro jek cie bu dow la nym. Aby uzy skać szer szy kon tekst,
war to wspo mnieć m.in. o: cha rak te ry sty ce za gro że nia po ża ro we go,
cha rak te ry sty ce po ża rów przy ję tych do ce lów pro jek to wych, stra -
te gii ewa ku acji, in for ma cji o spo so bie za bez pie cze nia prze ciw-
po ża ro we go in sta la cji użyt ko wych, przy go to wa niu obiek tu bu dow -
la ne go i te re nu do pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych, no
i wresz cie o do bo rze urzą dzeń prze ciw po ża ro wych i in nych urzą -
dzeń słu żą cych bez pie czeń stwu po ża ro we mu, do sto so wa nym
do wy ma gań wy ni ka ją cych z prze pi sów do ty czą cych ochro ny prze -
ciw po ża ro wej i przy ję tych sce na riu szy po ża ro wych z pod sta wo wą
cha rak te ry sty ką tych urzą dzeń. 

W tym miej scu na pod kre śle nie za słu gu je fakt, że w po wyż szych
wy ma ga niach do ty czą cych do bo ru urzą dzeń jest mo wa je dy nie
o ich pod sta wo wej cha rak te ry sty ce. Gdzie więc miej sce na szcze gó -
ły? I choć prze pi sy nie pre cy zu ją tej kwe stii, z za sad wie dzy tech nicz -
nej wy ni ka jed no znacz nie, że de ta le do ty czą ce sce na riu sza
po ża ro we go po win ny zo stać usta lo ne na eta pie pro jek tów wy ko -
naw czych po szcze gól nych urzą dzeń, w do ku men ta cji po wy ko naw -
czej oraz wdro żo ne w ra mach pro ce dur za war tych w in struk cji
bez pie czeń stwa po ża ro we go. Scep ty kom, któ rym trud no jest wy -
obra zić so bie po wią za nie in struk cji bez pie czeń stwa po ża ro we go ze
sce na riu szem po ża ro wym, spie szę wy ja śnić, że w wy ma ga niach § 6
roz po rzą dze nia w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej, do ty czą ce -
go wła śnie tej in struk cji, wspo mi na się m.in. o ta kich ele men tach,
jak: wa run ki ochro ny prze ciw po ża ro wej, okre śle nie wy po sa że nia
w wy ma ga ne urzą dze nia prze ciw po ża ro we, spo so by po stę po wa nia
na wy pa dek po ża ru, wa run ki i or ga ni za cja ewa ku acji oraz prak tycz -
ne spo so by ich spraw dza nia, za da nia i obo wiąz ki w za kre sie ochro -
ny prze ciw po ża ro wej dla osób bę dą cych ich sta ły mi użyt kow ni ka mi. 

Czy te wszyst kie wy ma ga nia nie wpi su ją się w ideę sce na riu sza
po ża ro we go? Od po wiedź wy da je się oczy wi sta.

Sche ma tycz ne uję cie oma wia ne go pro ce su, w tym ele men ty,
któ re w oce nie au to ra po win ny się zna leźć na po szcze gól nych eta -
pach pro jek to wa nia roz wią zań ochro ny prze ciw po ża ro wej w obiek -
cie, przed sta wio no na rys. 2-4. 

Za gad nie nia bez pie czeń stwa po ża ro we go roz strzy ga ne w ra -
mach sce na riu szy po ża ro wych bez po śred nio wią żą się rów nież
z bez pie czeń stwem przy by łych na miej sce zda rze nia ekip ra tow ni -
czych. By ło by wska za ne, aby człon ko wie tych ekip w każ dym przy -
pad ku mie li świa do mość, że do bra zna jo mość sce na riu sza
po ża ro we go, wy ni ka ją ca czy to z obo wiąz ko wej ską di nąd lek tu ry
wy cią gów z in struk cji bez pie czeń stwa po ża ro we go prze ka zy wa nych
do ko mend po wia to wych (miej skich) PSP, czy to z ćwi czeń na obiek -
tach, to nie tyl ko kwe stia mi ni ma li za cji ry zy ka wy pad ku w związ ku

z pro wa dze niem dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych, lecz tak że zmniej -
sze nie groź by nie umyśl ne go po głę bie nia skut ków po ża ru, w wy ni -
ku pro wa dze nia dzia łań w spo sób nie zgod ny z pro ce du ra mi
prze wi dzia ny mi w sce na riu szu po ża ro wym. A do tych cza so we do -
świad cze nia po ka zu ją, że nie za wsze tak jest.

Na to miast je śli cho dzi o oso by za an ga żo wa ne w pro ces two rze -
nia oma wia nych sce na riu szy, mam na dzie ję, że po lek tu rze te go 
ar ty ku łu nie znie chę cą się do po dej mo wa nia wy zwań z tym zwią za -
nych. Niech nie ja wią się im ja ko coś po twor ne go kwe stie do ty czą -
ce oce ny za gro żeń i oce ny ry zy ka, czy też „ta siem co we” ma try ce
ste ro wań w bar dziej skom pli ko wa nych obiek tach. W ostat nim z wy -
mie nio nych przy pad ków w su kurs przy cho dzą na rzę dzia in for ma -
ty ki. A w przy pad ku oce ny ry zy ka? Moż li wych do za sto so wa nia
w prak ty ce me tod, prost szych lub bar dziej za awan so wa nych, jest
wie le. Jed ną z nich, któ rą chciał bym przy to czyć w cha rak te rze za -
chę ty, jest me to da „co bę dzie, gdy”. W wie lu przy pad kach dla in ży -
nie ra po żar nic twa opra co wu ją ce go sce na riusz po ża ro wy od po -
wiedź na tak po sta wio ne py ta nie w od nie sie niu do kon kret ne go
obiek tu bę dzie dość oczy wi sta. Na to miast isto ta pro ble mu po le ga
na tym, aby au to rzy sce na riu szy chcie li to py ta nie po sta wić i spró -
bo wać na nie od po wie dzieć, zgod nie z wła snym do świad cze niem
za wo do wym.

st. bryg. dr in˝. Pa weł Ja nik jest dy rek to rem 
Biu ra Roz po zna wa nia Za gro ̋ eƒ KG PSP
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e da ne do ku men tu ją jed no cze śnie
udział stra ża ków w pro ce sie kształ to -
wa nia po staw mło dych lu dzi. Bo

prze cież obo zy po żar ni cze ma ją prze sła nie
wy cho waw cze. Trze ba też od no to wać, że 
są świa dec twem bli skie go współ dzia ła nia
struk tur PSP i OSP w tej szcze gól nie waż nej
sfe rze, ja ką jest pra ca z dzieć mi i mło dzie żą.
Nie wąt pli wie m.in. te mu ce lo wi by ły pod po -
rząd ko wa ne wpro wa dzo ne w mi nio nym 
ro ku zmia ny do ty czą ce or ga ni za cji i funk cjo -
no wa nia obo zów MDP, w tym ich fi nan so -
wa nia. O ile w ubie głym ro ku zdo by wa li śmy
do świad cze nia i sys tem nie za dzia łał w peł -
ni, o ty le w tym ro ku efek ty wpro wa dzo nych
roz wią zań są już w peł ni wi docz ne. 

In spi ru ją ca zmia na
Obo zy MDP, co zro zu mia łe, są pod wie -

lo ma wzglę da mi po dob ne, po nie waż ma ją
cha rak ter wy po czyn ko wo -szko le nio wy. Na -
to miast o in spi ru ją cych kon se kwen cjach
przy ję tych rok te mu roz wią zań or ga ni za cyj -
nych naj le piej świad czy kon kret ny przy -
kład. Ko men dant po wia to wy KP PSP
w Dzier żo nio wie prze ka zał dru hom OSP
po wia tu in for ma cję uzy ska ną od ko men -
dan ta wo je wódz kie go PSP, że OSP mo gą
or ga ni zo wać obo zy MDP. Co wię cej, po ak -
cep ta cji ich wnio sku w tej spra wie mo gą 
li czyć na przy zna nie do fi nan so wa nia od ko -
men dan ta głów ne go PSP. Trze ba pod kre -
ślić, że żad na OSP po wia tu dzier żo-
niow skie go ni gdy wcze śniej obo zów MDP
nie or ga ni zo wa ła! Ale tym ra zem opty mi -
stycz na in for ma cja o ist nie niu ta kiej moż li -
wo ści, i to z do fi nan so wa niem, tra fi ła
na po dat ny grunt. W OSP Ostro szo wi ce,
gdzie bar dzo ak tyw nie uczest ni czy w pra -
cy z dzieć mi i mło dzie żą dh Sła wo mir 
Olek sak, na stą pi ła se ria kon sul ta cji z ko le -
ga mi stra ża ka mi, na uczy cie la mi i ro dzi ca -
mi. W re zul ta cie 8 sierp nia 50-oso bo wa

gru pa dzie ci i mło dzie ży z MDP OSP: 
Ostro szo wi ce, Bie la wa, Pi sko rzów, Pi ła wa
Gór na i Mo ści sko po je cha ła do ośrod ka
szko le nio wo -wy po czyn ko we go „Stra żak”
w Tu ra wie na swój pierw szy i z pew no ścią
nie ostat ni obóz MDP. 

W ce nie prze pi sy 
i do świad cze nie
O tym, czy obóz w ogó le mo że się od być,

de cy du ją wy mo gi for mal ne – np. czy speł -
nio ne są wszyst kie wa run ki bez pie czeń stwa
al bo czy ka dra wy cho waw cza ma od po -
wied nie upraw nie nia. Tak że na tym po lu 
na wią za na zo sta ła bli ska współ pra ca po mię -
dzy stra ża ka mi ochot ni ka mi a stra ża ka mi
PSP. W prak ty ce nie rzad ko bo wiem by wa
tak, że wpraw dzie uczest ni cy obo zu re kru -
tu ją się z MDP dzia ła ją cych przy OSP, ale
prak tycz nie obóz pro wa dzą stra ża cy PSP.

Do brym przy kła dem ta kiej bli skiej
współ pra cy są te go rocz ne obo zy MDP zor -
ga ni zo wa ne na Pod kar pa ciu. Od 9 lip ca 
do 3 sierp nia w Do mu Wy po czyn ko wym
„Szczyt” w Mu szy nie od by ły się ko lej no dwa
obo zo we tur nu sy. Ko men dan tem pierw sze -
go był mł. bryg. Adam Sny kla, na co dzień za -
stęp ca do wód cy JRG PSP w No wej Dę bie.
Dru gi obóz po pro wa dził ko men dant po wia -
to wy PSP w Lu ba czo wie mł. bryg. Ja nusz Ja -
błoń ski. Ale to nie wszyst ko, po nie waż ka drę
wy cho waw ców na tych obo zach tak że sta -
no wi li funk cjo na riu sze PSP.

Oczy wi ście do dat ko wym, waż nym atu -
tem jest do świad cze nie wy cho waw ców
w pra cy z mło dzie żą. Bryg. Sny kla na przy -
kład był ko men dan tem obo zu już po raz
czter na sty. Z ko lei dh Zbi gniew Bi łek z Le gni -
cy zwią za ny jest z obo za mi MDP nie prze -
rwa nie od 20 lat. Naj pierw pra co wał ja ko
wy cho waw ca, a od kil ku na stu już lat ja ko or -
ga ni za tor. Ale są w tym gro nie i de biu tan ci.
Na cze le wspo mnia ne go obo zu w Tu ra wie,

zor ga ni zo wa ne go przez OSP Ostro szo wi ce,
stoi dh. Agniesz ka Jur ce wicz, któ ra na co
dzień peł ni ochot ni czą służ bę w OSP Pi ła wa
Gór na. Nie jest jed nak zu peł ną no wi cjusz ką,
po nie waż przez wie le lat by ła wy cho waw cą
na ko lo niach w Gdań sku.

Gwa ran cje obo zo we go 
suk ce su 
Speł nie nie wy mo gów for mal nych to wa -

ru nek pod sta wo wy i prze pust ka da ją ca pra -
wo or ga ni za cji obo zu. To, czy ta ki obóz jest
atrak cyj ny dla uczest ni ków, czy bę dą go
wspo mi na li ja ko wspa nia łą wa ka cyj ną przy -
go dę, za le ży od wie lu in nych czyn ni ków.
Pierw szy z brze gu to atrak cyj ne miej sce
obo zu na ma pie, ale tak że wy po sa że nie
ośrod ka czy pro gram po by tu.

Do sko na łym przy kła dem sto so wa nych
przez or ga ni za to rów roz wią zań jest np. 
ko lej ny już obóz zor ga ni zo wa ny przez 
Wo- je wódz ki Za rząd ZOSP RP w Pusz czu
Gdań skim w Ko tli nie Kłodz kiej. Dy rek tor za -
rzą du Ed mund Kwi dziń ski z sa tys fak cją pod -
kre śla, że już ład nych pa rę lat te mu stra ża cy
ochot ni cy za ku pi li na dru gim koń cu Pol ski,
w Wam bie rzy cach, dział kę o po wierzch -
ni 2 ha, ma low ni czo po ło żo ną wśród gór i la -
sów. Tu wła śnie or ga ni zo wa ne są ko lej ne
obo zy MDP dla dzie ci i mło dzie ży OSP wo -
je wódz twa po mor skie go. Za let ta kie go roz -
wią za nia jest spo ro. Przede wszyst kim są tu
za pew nio ne do sko na łe wa run ki do pro wa -
dze nia szko le nia po żar ni cze go, za wo dów,
kon kur sów itp. Mło dzież wpraw dzie śpi
w na mio tach, ale jest świe tli ca, wła sna kuch -
nia, kon te ne ry z sa ni ta ria ta mi, prysz ni ca mi,
cie pła wo da itp. Na miej scu wy cho waw cy
ma ją ma ga zyn ze sprzę tem nie zbęd nym
do pro wa dze nia szko leń. Za ję cia od by wa ją
się na te re nie obo zu i w świe tli cy. Te go la ta
na każ dym z dwóch tur nu sów spę dzi ło tu
wa ka cyj ny czas łącz nie 160 człon ków MDP.
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Z MDP do PSP
Tego lata na terenie całego kraju zorganizowano

149 obozów młodzieżowych drużyn pożarniczych. 
Uczestniczyło w nich blisko 6800 młodych ludzi, co pokazuje

organizacyjną skalę tego przedsięwzięcia. 



Po dob ne wa run ki są tak że w ośrod ku „Stra -
żak” w Tu ra wie na Opolsz czyź nie, gdzie każ -
de go ro ku or ga ni zo wa ne są obo zy MDP.

Nie tyl ko po jod
Z ko lei stra żac ka mło dzież z wo je wództw

po łu dnio wych z ra do ścią je dzie nad mo rze
i tak też by ło te go ro ku. W Nie cho rzu (gmi -
na Re wal) od 21 lip ca do 16 sierp nia
na dwóch tur nu sach wy po czy wa ło 185
uczest ni ków z Le gni cy oraz MDP OSP dzia -
ła ją cych na te re nie po wia tu le gnic kie go.
Obo zo wi cze zo sta li za kwa te ro wa ni w miej -
sco wej szko le, co oka za ło się do brym po my -
słem. Kla sy ła two przy sto so wa no do po trzeb
noc le go wych, na miej scu by ło bo isko, świe -
tli ca, sa la gim na stycz na i sto łów ka. No i naj -
waż niej sze dla dzie cia ków… tyl ko 200 m
do mo rza. W ubie głym ro ku tak że zor ga ni -
zo wa no obo zy nad mo rzem, w Re wa lu. I też
by ły bar dzo uda ne. 

Atrak cyj nym miej scem na obóz oka zał
się ma low ni czo po ło żo ny ośro dek wy po -
czyn ko wy w Mu szy nie. Tu tak że wcze śniej
or ga ni zo wa no obo zy MDP, a po nie waż speł -
ni ły ocze ki wa nia, więc stra żac ka mło dzież
wró ci ła tu i w tym ro ku. W Mu szy nie wspól -
nie wy po czy wa li i szko li li się człon ko wie
MDP z po wia tów: tar no brze skie go, mie lec -
kie go, ni żań skie go, sta lo wo wol skie go, le -
żań skie go i strzy żow skie go. Wśród za let
te go miej sca wy mie nia się do bre wa run ki
do or ga ni zo wa nia szko le nia i zna ko mi te po -
ło że nie, dzię ki cze mu moż na pla no wać
wspa nia łe wy ciecz ki. Obo zo wi cze od wie dzi li
m.in. Ja wo rzy nę Kry nic ką, zwie dza li słyn ne
ogro dy sen so rycz ne i bi blij ne, od wie dzi li
tak że stra ża ków z JRG PSP Kry ni ca, gdzie za -
po zna li się ze sprzę tem ra tow ni czym.

Szko le nia bar dziej atrak cyj ne
i efek tyw ne
Spe cy fi ką obo zów po żar ni czych jest to,

że łą czy się wa ka cyj ny wy po czy nek ze szko -
le niem. Atrak cyj nym uzu peł nie niem za jęć
w wa run kach obo zo wych są wi zy ty w po bli -
skich jed nost kach PSP i OSP. Nie rzad ko też
do obo zo wisk przy jeż dża ją stra ża cy z po ka -
zem sprzę tu. W Tu ra wie np. od by wa ją się po -
ka zy ra tow nic twa wod ne go na je zio rze.
Zda niem or ga ni za to rów obo zów w przy -
szło ści na le ży po ło żyć jesz cze więk szy na cisk
na kon tak ty mło dzie ży obo zów z lo kal ny mi
jed nost ka mi po żar ni czy mi. War to też roz wa -
żyć or ga ni zo wa nie szko leń z udzia łem sa -
mo cho du i sprzę tu sta no wią ce go wy po -
sa że nie lo kal nej jed nost ki PSP czy OSP. Ta kie
roz wią za nie zda niem wy cho waw ców by ło -
by bar dzo atrak cyj ne, a po za tym bli ska
współ pra ca uczest ni ków MDP ze stra ża ka mi
po bli skich jed no stek to waż ny atut, je śli cho -
dzi o efek tyw ność za jęć. 

Bez pie nię dzy ani rusz
In na gru pa wnio sków i uwag do ty czy

spraw fi nan so wych. W mi nio nym ro ku kwo -
ta do fi nan so wa nia MDP ze środ ków fi nan -
so wych ko men dan ta głów ne go wy nio sła
bli sko 2 000 000 zł. W ro ku bie żą cym to do -
fi nan so wa nie zna czą co wzro sło – do su -
my 2 800 000 zł. Pro gres jest więc znacz ny,
ale po trze by też. Wpraw dzie po szcze gól ni
or ga ni za to rzy otrzy ma li do fi nan so wa nie
do obo zów, ale by wa ło, że w kwo tach mniej -
szych od ocze ki wa nych. 

Po nad to by ły przy pad ki, kie dy wia do -
mość o wy so ko ści przy zna nych do płat po ja -
wia ła się dość póź no. Kom pli ko wa ło to ca ły
cykl przy go to wań, bo nie by ło wia do mo, ja -

kie su my or ga ni za to rzy ma ją osta tecz nie
do dys po zy cji. W efek cie trze ba by ło re zy -
gno wać np. z nie któ rych za pla no wa nych już
wy cie czek. Z tych sa mych po wo dów trud no
by ło wcze śniej re zer wo wać ośrod ki o od po -
wied nim stan dar dzie, bo nie by ło wia do mo,
czy or ga ni za to ra bę dzie na to stać. 

Bra ki fi nan so we po wo do wa ły, że ko -
niecz ne by ło więk sze do fi nan so wa nie ze
stro ny ro dzi ców. By wa ło też, że wy cho waw -
cy po sta no wi li wy ko ny wać swo ją pra cę bez
wy na gro dze nia, w for mie wo lon ta ria tu.
Z dru giej stro ny nie jed no krot nie uda wa ło
się zna leźć do dat ko we źró dła fi nan so wa nia.
Do brym przy kła dem niech tu bę dzie wójt
Choj no wa An drzej Pyrz, któ ry do fi nan so wał
te go rocz ny obóz MDP kwo tą po nad
55 tys. zł. Po dob nie zresz tą po stą pił w mi nio -
nym ro ku. Obo zy MDP by ły do fi nan so wa ne
tak że przez sa mo rzą dow ców dol no ślą skich
gmin, m.in. Mi licz i Strze gom. Ze wspar ciem
fi nan so wym po spie szy ły tak że na przy kład
gmi ny wo je wódz twa pod kar pac kie go, przy -
zna jąc dzie ciom do pła ty do kosz tów po by -
tu. Zda rza ło się rów nież, że wspar cia
fi nan so we go udzie la li in dy wi du al ni dar -
czyń cy.

Stra żac ka mło dzież ma więc wie lu przy -
ja ciół. Nie przy pad ko wo, bo wiem u pod -
stawy te go życz li we go sto sun ku le ży
prze ko na nie, że stra żac kie obo zy MDP to
zna ko mi ta przy go da i wspa nia ła lek cja od -
po wie dzial no ści, obo wiąz ko wo ści i god ne -
go po stę po wa nia. Praw da jest ta ka, że
mło dzi uczest ni cy obo zów nie ko niecz nie
mu szą wy ro snąć na stra ża ków. Ale z pew no -
ścią pew ne war to ści zdo by te i utrwa lo ne
na obo zach bę dą dla wie lu wska zów ką w ich
do ro słym ży ciu.
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wy glą da to tak. Skrzy nia jest 
ma łą, uro kli wą miej sco wo ścią
nad Je zio rem Sło nym w Bo rach

Tu chol skich, po ło żo ną w gmi nie Osiek. Wła -
śnie tu taj spo ty ka ją się człon ko wie mło -
dzie żo wych dru żyn po żar ni czych, któ rzy
po ro ku pra cy w OSP mo gą w in nej for mie
zgłę biać taj ni ki po żar nic twa i co waż -
ne – do brze się przy tym ba wić. W tym ro ku
zgru po wa nie od by ło się po raz 20, ale po raz
pierw szy wzię li w nim udział nie tyl ko adep -
ci z po wia tu sta ro gardz kie go, ale też z no -
wo dwor skie go. Naj wię cej dzie ci przy by ło
z gmi ny i mia sta Sta ro gard Gdań ski, ale nie
za bra kło też uczest ni ków z gmin: Skórcz,
Bo bo wo, Lu bi cho wo, Osiecz na, Osiek, Ka li -
ska, Zble wo, Czar na Wo da czy Skar sze wy.
Nie któ rzy przy je cha li aż z No we go Dwo ru
Gdań skie go, Mal bor ka, War sza wy, a na wet
Wro cła wia. Ra zem by ło 239 uczest ni ków,
któ rzy zo sta li roz lo ko wa ni w 34 na mio tach
i po dzie leni na 14 dru żyn, z któ rych każ da
mia ła swo je go in struk to ra -wy cho waw cę. In -
struk tor z za ło że nia jest oso bą, do któ rej
moż na zwró cić się z każ dą spra wą. Ka drę
po moc ni czą sta no wi ło 26 osób, któ re za -
wsze mia ły peł ne rę ce ro bo ty. Po cząw szy
od po sa do wie nia obo zu, po przez pro wa -
dze nie wszyst kich spraw kwa ter mi strzow -
skich aż do sta łej po mo cy in struk to rom
w pro wa dze niu za jęć. Nie mo gło obyć się

rów nież bez pra cy trzech pań ku cha rek,
dwóch pie lę gnia rzy i trzech ra tow ni ków
wod nych. Ca łej gru pie prze wo dzi li druh -
na „cio cia” Jo la Czy ryk i druh ko men dant 
Łu kasz Zblew ski.

Spar ta kia da
Jed ną z pod sta wo wych ak tyw no ści dzie -

ci i mło dzie ży na zgru po wa niu jest udział
w spar ta kia dzie. To za wo dy, któ re trwa ją
przez ca ły obóz. Uczest ni cy ry wa li zu ją ze so -
bą w sze ścio oso bo wych dru ży nach, a kon -
ku ren cje moż na po dzie lić na „mo kre”
i „su che”. Oczy wi ście w „mo krych” głów ną
za sa dą by ło ze bra nie przez dru ży nę jak naj -
więk szej ilo ści wo dy – mi ska mi, gąb ka mi
czy wia der ka mi. Kon ku ren cje „su che” or ga -
ni zo wa ne by ły w for mie wy ści gów. Jed nak
nie ta kich zwy kłych – dru ży na ści ga ła się np.
na skrzyn kach, z jaj kiem na łyż ce lub for mu -
jąc czołg z plan de ki. 

Po za pad nię ciu zmro ku po ja wia ły się ko -
lej ne atrak cje i wy zwa nia, jak noc stra chów
i wie czor ny wy marsz w las. Jak co ro ku mło -
dzież mia ła szan sę wy ka zać się ta len tem
sce nicz nym, wziąć udział w re wii mo dy obo -
zo wej, ka ra oke, le śnym od cin ku „Mam ta -
lent” i oczy wi ście do ko nać ob rzę du ślu bu
obo zo we go, któ ry zo bo wią zy wał m.in.
do ro bie nia so bie na wza jem ka na pek
do koń ca zgru po wa nia. 

Ży ciem w obo zo wi sku rzą dzi ści śle wy -
zna czo ny rytm. Nie ma le niu cho wa nia, ga -
pie nia się w ko mór ki i nic nie ro bie nia. Wy cie
sy re ny – po bud ka i ko men da: „Za pięć mi -
nut zbiór ka na za pra wę po ran ną!” to nor ma.
Bieg przez las i ćwi cze nia są w sta nie roz bu -
dzić na wet naj bar dziej za spa nych. Po tem
apel po ran ny, śnia da nie i za ję cia obo zo we,
któ re moż na by po dzie lić na czte ry blo ki za -
jęć pro gra mo wych, spar ta kia dę i za ję cia
wie czor ne. 

Stra żac ki sznyt
W pro gra mie obo zo wym obo wiąz ko wo

mu sia ły zna leźć się rów nież ele men ty ty po -
wo stra żac kie: roz wi nię cie bo jo we, szta fe ta
(rów nież we dług stan dar dów CTIF dzię ki
uprzej mo ści OSP Su cu min), rzut od cin kiem
do ce lu, roz wi nię cie li nii ga śni czej, zwi ja nie
od cin ka na czas, za ję cia z apa ra ta mi po -
wietrz ny mi, po kaz wo zu che micz ne go z JRG
Sta ro gard Gdań ski, za ję cia z udzie la nia
pierw szej po mo cy, za ję cia wy so ko ścio we
(ścian ka wspi nacz ko wa z OSP Zble wo, dra -
bin ka spe leo z JRG Tczew, zjazd li no wy dzię -
ki SGRW Po znań 5, sa mo chód SD-30 z OSP
Skórcz). W tym ro ku od by ły się rów nież za -
ję cia na ło dziach hy bry do wych – dru ho wie
z OSP Sta ro gard Gdań ski i OSP Lu bi cho wo
prze wo zi li wszyst kich wo kół Je zio ra Sło ne -
go na wet kil ku krot nie! By ło też mnó stwo

SIERPIEŃ 2018 /32

SPRAWY OCHOTNIKÓW

A

Wa ka cje 
ze stra˝a ka mi

Co roku na początku lipca w miejscowości Skrzynia nad Jeziorem Słonym organizowany

jest obóz wypoczynkowo-szkoleniowy dla członków młodzieżowych drużyn

pożarniczych. I tak już od 20 lat! Może świadczyć to tylko o jednym: jego dobrej marce.

NA TA LIA LANDZ BERG



za jęć nie zwią za nych stric te z po żar nic twem:
za ję cia spor to we, pla żo wa nie, ka ja ki, tra twy,
zum ba, za ję cia ku li nar ne czy kre atyw ne za -
ję cia świe tli co we. Uczest ni cy strze la li też
z wia trów ki do ce lu wraz z dru ha mi z Li gi
Obor ny Kra ju w Sta ro gar dzie Gdań skim,
ćwi czy li boks z mi strzy nią Pol ski. Mie li też
oka zję spo tkać się z praw dzi wy mi an ty ter -
ro ry sta mi, zo ba czyć, jak dzia ła pa ra li za tor
i po słu chać opo wie ści o roz bra ja niu bomb.
Du żą daw kę atrak cji przy wieź li ze so bą rów -
nież dru ho wie z Gro dzi ska Owidz. Dzie cia ki
mo gły po czuć się jak w śre dnio wie czu,
strze la jąc z łu ku, le piąc z gli ny, prze bie ra jąc
się w sło wiań skie stro je oraz ćwi cząc po -
tycz ki na pian ko we mie cze z in struk to rem
z Brac twa Ry cer skie go. Or ga ni za to rzy po -
sta ra li się rów nież o spe cjal ną nie spo dzian -
kę: fe sti wal ko lo rów! Po le ga ło to na tym, że
każ dy uczest nik i in struk tor zo stał umo ru sa -
ny w ko lo ro wych prosz kach ho li. 

Wszyst kie te atrak cje po prze pla ta ne by -
ły z dru gim śnia da niem, obia dem, pod wie -
czor kiem, prysz ni ca mi, sprzą ta niem sa ni -
ta ria tów czy oczko wa niem ziem nia ków.
Każ dy dzień był tak pe łen za jęć, że wszy scy
tuż po ci szy noc nej od ra zu za sy pia li. 
No, pra wie wszy scy, nie spa ły tyl ko dwie
oso by – war tow ni cy.

Ta ką sa mą tra dy cją, jak noc stra chów czy
ślu by obo zo we jest chrzest: tor prze szkód,
któ re go bo ją się pierw szo rocz nia cy, a bar -
dziej do świad cze ni nie mo gą się do cze kać.
Bieg po szysz kach, bło cie i pia nie za koń czył
się nad je zio rem, gdzie druh ko men dant pa -
so wał uczest ni ków na stra ża ka obo zo we go
i gra tu lo wał prze trwa nia szko le nia. 

Od święt ny czwar tek 
i nie dzie la
Wśród dni obo zo wych wy róż nia ły się

dwa. Po pierw sze nie dzie la z mszą świę tą,
a po tem od wie dzi na mi ro dzi ców czy na wet
ca łych ro dzin. Po dru gie czwar tek, naj bar -
dziej ofi cjal ny dzień obo zu. Wte dy to od by -
ło się uro czy ste ślu bo wa nie obo zo wi czów
na sztan dar w obec no ści za pro szo nych go -
ści. Roz da no na gro dy: za spar ta kia dę, roz -
wi nię cie bo jo we, po rząd ki w na mio tach czy
naj lep szą po sta wę uczest ni ka. Na zgru po -
wa niu moż na by ło też zdo być spe cjal no ści
i od zna ki MDP. 

Pra wie po ło wę kosz tów obo zu po kry ła
do ta cja przy zna na przez ko men dan ta głów -
ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Na sze
przed się wzię cie wspar ły rów nież sa mo rzą -
dy gmin i miast oraz sta ro sta sta ro gardz ki.
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Za szcze piç 
war to Êci
Rozmowa z mł. bryg. Łukaszem Zblewskim
– zastępcą komendanta powiatowego PSP 
w Nowym Dworze Gdańskim i prezesem 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

Or ga ni zu je pan obo zy dla dzie ci i mło dzie ży już od kil ku lat, kosz tem wła sne go cza su wol -
ne go. Skąd po mysł na ta ką dzia łal ność?

Or ga ni za cją obo zu zaj mu ją się dwie oso by: mo ja ser decz na ko le żan ka dh. Jo lan ta Czy ryk – eme -
ry to wa ny funk cjo na riusz PSP, któ ra za wsze peł ni funk cję ko men dan ta zgru po wa nia i ja, ja ko ko men -
dant obo zu. Ale szko le nia na obo zie to już pra ca i za an ga żo wa nie wie lu osób. Na szym nad rzęd nym
ce lem jest za in te re so wa nie dzie ci i mło dzie ży po żar nic twem, za szcze pie nie w nich ta kich po staw, jak
od po wie dzial ność, za rad ność, umie jęt ność nie sie nia po mo cy in nym. Sta ra my się to ro bić we dle za -
sa dy: przy jem ne z po ży tecz nym, po przez róż ne for my za jęć. Wi dzi my po trze bę za pew nie nia mło dym
lu dziom al ter na tyw nych form spę dza nia wol ne go cza su, od cią gnię cia ich od wir tu al ne go świa ta.

Or ga ni za cja ta kie go obo zu to spo re wy zwa nie – wy ma ga do pię cia wie lu spraw. Co jest tu -
taj naj waż niej sze i naj trud niej sze?

Tych spraw jest na praw dę mnó stwo, dla te go or ga ni za cję obo zu za czy na my już w kwiet niu. Każ -
de go ro ku ule ga ją zmia nie re gu la cje praw ne. Ja ko or ga ni za to rzy mu si my być w tej kwe stii na bie żą -
co. Prio ry te tem jest za pew nie nie bez pie czeń stwa uczest ni kom. Pa mię ta my o tym na każ dych
za ję ciach. A je że li cho dzi o naj trud niej sze kwe stie, to róż nie by wa. Cza sem są to wy mo gi for mal ne,
a cza sem kwe stie wy cho waw cze – za wsze jed nak sta ra my się je wspól nie roz wią zy wać.

Jak pan do bie ra ka drę obo zu?
Jej skład czę ścio wo zmie nia się co ro ku. Jest to nie unik nio ne ze wzglę du na du żą licz bę osób, ja -

kiej po trze bu je my, aby spraw nie zor ga ni zo wać tak du ży obóz. Łącz nie ka dra wy cho waw cza i po moc -
ni cza li czy oko ło 50 osób. Jed nak że pew ne gro no jeź dzi z na mi już od lat. Są to wy cho waw cy,
pie lę gnia rze, ra tow ni cy wod ni, ku char ki. Do bie ra my so bie lu dzi przy ja znych, kre atyw nych, lu bią cych
pra cę z mło dzie żą. Gros z nich to na si wy cho wan ko wie z po przed nich obo zów.

Kim są pa na wy cho wan ko wie? Ja ka mło dzież tra fia na ta kie obo zy i ja kie są kry te ria do bo -
ru uczest ni ków? 

Obóz kie ro wa ny jest w szcze gól no ści do człon ków MDP po wia tu sta ro gardz kie go. W tym ro ku
po raz pierw szy sko rzy sta ły z nie go dzie ci tak że z po wia tu no wo dwor skie go. Jest to dla nich na gro da
za ca ło rocz ną dzia łal ność i za an ga żo wa nie w struk tu rach MDP. Na obóz od wie lu lat przy jeż dża ją tak -
że dzie ci i mło dzież za in te re so wa ne po żar nic twem, a nie zrze szo ne w MDP. Po szcze gól ne OSP de kla -
ru ją w kwiet niu licz bę osób, któ re wy ślą na nasz obóz. 

Cze go mo gą się spo dzie wać pa na pod opiecz ni na obo zie?
Wie lu atrak cji. Tak pla nu je my każ dy dzień, aby zo stał mak sy mal nie wy peł nio ny róż ny mi za ję cia -

mi. Spor to wy mi, edu ka cyj ny mi, jak i roz ryw ko wy mi. To je dy na dro ga do suk ce su. 
Jak re agu ją dzie ci na ta ką for mę wy po czyn ku? Czy chcą wra cać za rok?
Re ak cje są róż ne, szcze gól nie wśród uczest ni ków bę dą cych na obozie po raz pierw szy. Nie wszy -

scy są przy zwy cza je ni do wa run ków, ja kie pro po nu je my. Ada pta cja trwa cza sa mi na wet kil ka dni. Do -
sto so wa nie się do pew nych re guł i za sad dla nie któ rych by wa trud ne. Ge ne ral nie jed nak więk szość
uczest ni ków świet nie ra dzi so bie na obo zie i chce wró cić za rok.

Od po wie dzial ność za dzie ci przez ca łą do bę to du ża pre sja. Jak pan so bie z nią ra dzi?
Zda je my so bie spra wę, że to ogrom na od po wie dzial ność – za to, co naj waż niej sze: ży cie i zdro -

wie po wie rzo nych nam dzie ci. By wa ją róż ne sy tu acje, ale nie mo że my za kła dać sa mych czar nych sce -
na riu szy. Pod sta wą jest pro fe sjo nal na or ga ni za cja – nie dzia ła my na hu ra, bez pla nu, a wręcz
prze ciw nie. Zda rza ją się trud niej sze chwi le, ale na gro dą dla nas jest za do wo le nie i uśmiech uczest ni -
ków, a tak że łez ka uro nio na przez nich ostat nie go dnia, ja ko wy raz ża lu, że koń czy się coś faj ne go. 

Co po ra dził by pan in nym stra ża kom, któ rzy chcie li by pójść w pa na śla dy?
Przede wszyst kim chciał bym po wie dzieć, że na praw dę war to. Uprze dzam jed nak, że spo tka ją się

z róż ny mi pro ble ma mi, za rów no or ga ni za cyj ny mi, jak i wy cho waw czy mi, ale to nor mal ne, więc niech
szu ka ją kon struk tyw ne go roz wią za nia i w żad nym ra zie nie znie chę ca ją się. Bar dzo waż ne jest, aby
do bie rać so bie od po wied nich lu dzi do po mo cy. Naj waż niej sze jed nak, aby sta rać się za szcze pić w mło -
dych lu dziach war to ści, któ re nie jed no krot nie do ce nią do pie ro po la tach. 

roz ma wia ła An na Łaƒ duch



chot ni cza Straż Po żar na w Alek -
san dro wie Łódz kim funk cjo nu je
w kra jo wym sys te mie ra tow ni -

czo -ga śni czym od 1995 r. i na le ży do naj -
pręż niej szych, naj bar dziej ak tyw nych w wo -
je wódz twie łódz kim. Świad czą o tym licz -
by – alek san drow scy stra ża cy ochot ni cy
w 2017 r. ru sza li na po moc miesz kań com
po wia tu i nie tyl ko aż 309 ra zy. Da je to jed -
no st ce pierw sze miej sce w wo je wódz twie
pod wzglę dem licz by wy jaz dów, a siód me
w kra ju. Jest to tym cen niej sze, że re jon jej
dzia ła nia (po wierzch na 116 km2, po nad
30 tys. miesz kań ców) to nie ła twy te ren
do za bez pie cze nia – stre fa eko no micz -
na z obiek ta mi wiel ko ku ba tu ro wy mi, ob -
sza ry le śne, bez po śred ni prze bieg dróg
kra jo wych nr 71 i 72 zwięk sza ry zy ko wy stą -
pie nia po ża rów i miej sco wych za gro żeń. 

Oko ło 40 dru hów spo śród 95 człon ków
OSP słu ży w po dzia le bo jo wym, 30 z nich re -
gu lar nie bie rze udział w dzia ła niach ra tow ni -
czych. Jak pod kre śla Do mi nik Broc ki, pre zes
jed nost ki OSP, to lu dzie go to wi w każ dej
chwi li po świę cić swój czas i zdro wie. Co waż -
ne, alek san drow ska jed nost ka pra cu je ca ło -
do bo wo – pię ciu kie row ców -ra tow ni ków,
za trud nio nych przez Urząd Mia sta, peł ni
na zmia nę ośmio go dzin ny dy żur, od bie ra jąc
in for ma cje o za gro że niach prze ka zy wa ne
przez dy żur nych Sta no wi ska Kie ro wa nia Ko -
men dy Po wia to wej PSP w Zgie rzu. Dru ho wie
OSP otrzy mu ją wia do mość o we zwa niu
na pa ger i do dat ko wo na te le fon ko mór ko -
wy. Każ dy, kto jest w sta nie prze rwać swo je
za ję cia, jak naj szyb ciej do cie ra do straż ni cy

OSP, by stam tąd wy ru szyć w peł nym rynsz -
tun ku na miej sce zda rze nia.

Zwy kle stra ża cy in ter we niu ją pod czas
po ża rów, wy pad ków, la tem czę ste jest rów -
nież usu wa nie gniazd owa dów błon ko skrzy -
dłych. Co raz czę ściej zda rza ją się ano ma lie
po go do we, ta kie jak nie spo ty ka nie sil ne wi -
chu ry, więc przy by wa też pra cy z usu wa -
niem wia tro ło mów czy za bez pie cza niem
uszko dzo nych ele men tów bu dyn ków, któ re
mo gą za gro zić prze chod niom. Alek san -
drow scy stra ża cy po ma ga ją rów nież in nym
służ bom – po li cji (np. gdy zaj dzie ko niecz -
ność do sta nia się do miesz ka nia za mknię te -
go od środ ka), ze spo łom ra tow nic twa
me dycz ne go (przy trans por cie cho rych
z wy so kich pię ter w blo kach bez win dy) czy
jed nost kom po wo ła nym do opie ki nad
zwie rzę ta mi, je śli zaj dzie po trze ba uwol nie -
nia zwie rzę cia uwię zio ne go np. na drze wie
lub w ka na le od pły wo wym. 

Ja kie in ter wen cje naj moc niej za pa dły
w pa mięć stra ża ków OSP w Alek san dro wie
Łódz kim? Na pew no nie spo sób za po mnieć
o ak cji ra tow ni czo -ga śni czej, w któ rej uczest -
ni czy li w ostat nich dniach ma ja – po ża rze
skła do wi ska two rzyw sztucz nych prze zna -
czo nych do re cy klin gu w Zgie rzu. Ogień 
po ja wił się na 3,5-hek ta ro wym te re nie wie -
czo rem 25 ma ja i bar dzo szyb ko po chła niał
ko lej ne blo ki od pa dów. Kie dy uda ło się go
opa no wać i unie moż li wić dal sze roz prze -
strze nie nie się po ża ru, ko niecz ne by ło roz -
war stwie nie zbi tej ma sy two rzyw sztu-
cz nych o wy so kiej tem pe ra tu rze i prze le wa -
nie jej środ kiem ga śni czym. W efek cie ga sze -

nie te go trud ne go po ża ru trwa ło aż do
1 czerw ca. Ak tyw ność stra ża ków z OSP
w Alek san dro wie Łódz kim Do mi nik Broc ki
pod su mo wał jed nym zda niem: – By li śmy
tam sie dem dni, sa mo chód ca ły czas pra co -
wał, chłop cy wy mie nia li się pod czas ak cji 
ga śni czej. Więk szość z nich po trud nych go -
dzi nach wal ki z ży wio łem cze kał jesz cze nor -
mal ny dzień pra cy. Po pierw szym dniu
zma gań z po ża rem za da niem dru hów by ło
rów nież za bez pie cza nie re jo nu dzia ła nia JRG
KP PSP w Zgie rzu. Stra ża cy ochot ni cy spę -
dzi li 24 godz., wspie ra jąc funk cjo na riu szy
PSP i dzia ła jąc z ni mi ra mię w ra mię. 

Szko le nie to pod sta wa
Do mi nik Broc ki pod kre śla, że jest dum ny

z alek san drow skich stra ża ków, bo mia sto
i po wiat za wsze mo gą na nich li czyć. W jed -
no st ce, któ rą za rzą dza, ufor mo wa ła się gru pa
za in te re so wa nych za gad nie nia mi ra tow nic -
twa w teo rii i prak ty ce, od da nych służ bie dru -
hów. Przez pe wien czas jed nost ka bo ry ka ła
się z bra ka mi ka dro wy mi, jed nak ten okres
ma już za so bą, a to, jak za zna cza pre zes OSP,
du ża za słu ga za stęp cy na czel ni ka – Ro ber ta
Mi zer skie go. Po świę ca du żo swo je go wol ne -
go cza su, od dwóch lat prak tycz nie co so bo -
tę spo ty ka się z mło dy mi stra ża ka mi – szko li
ich, dba o to, by każ dy z nich wie dział pod -
czas ak cji, ja kie jest je go za da nie. 

– Co so bot nie zbiór ki ma ją dla nas du że
zna cze nie – mó wi Piotr Ma kow ski, je den
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SPRAWY OCHOTNIKÓW

Efekt sy ner giiAN NA SO BÓT KA

Działalność OSP w Aleksandrowie Łódzkim opiera
się na dwóch mocnych filarach – uczestnictwie

w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy,
powiatu i województwa oraz aktywności orkiestry

dętej, której występy cieszą się uznaniem
i popularnością. To buduje mocną pozycję

jednostki wśród pozostałych w regionie.
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z naj ak tyw niej szych stra ża ków OSP w Alek -
san dro wie Łódz kim. – Dzię ki nim je ste śmy 
do brze przy go to wa ni do in ter wen cji i tym
chęt niej an ga żu je my się w ak cje ra tow ni cze.
Plan szko leń usta la ny jest za zwy czaj z trzy -

ty go dnio wym wy prze dze niem, rów nież
za po śred nic twem jed ne go z po pu lar nych
ser wi sów spo łecz no ścio wych – Fa ce bo oka.
Stra ża cy uzgad nia ją z pro wa dzą cym, któ ra
spe cja li za cja ra tow ni cza sta nie się głów nym
wąt kiem szko le nia w okre ślo nym dniu. Pod -
czas so bot nich spo tkań ochot ni cy oma wia -
ją teo rię, np. za sa dy po ru sza nia się
na wy so ko ści czy udzie la nia kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy, ale oczy wi ście nie bra ku -
je prak ty ki. Stra ża cy ćwi czą prze miesz cza nie
się w apa ra tach ochro ny dróg od de cho wych
w swo jej straż ni cy, któ ra jest du żym obiek -
tem z wie lo ma krę ty mi ko ry ta rza mi. Dzię ki
po mo cy za przy jaź nio nych przed się bior ców
mo gą po zwo lić so bie rów nież na szko le nia
w wa run kach przy po mi na ją cych re al ne sy -
tu acje za gro że nia – na przy kład taj ni ki ra -
tow nic twa tech nicz ne go po zna ją, roz ci na jąc
za po mo cą na rzę dzi wra ki aut na zło mo wi -
sku, któ re udo stęp nia im je go wła ści ciel. 

– Ma my w gru pie ko le gów pa sjo nu ją cych
się wspi nacz ką wy so ko gór ską, sam też in te re -
su ję się ra tow nic twem wy so ko ścio wym, więc
mo że my prze ka zać wie dzę z te go za kre su 
po zo sta łym. Uczy my się od sie bie na wza -
jem – stwier dza Piotr Ma kow ski. 

Me dia w służ bie 
Po zy tyw ne opi nie o służ bie w OSP

w Alek san dro wie Łódz kim krą żą wśród
miesz kań ców mia sta i gmi ny. Dzię ki te mu
po ja wia ją się no wi chęt ni go to wi, by po -

świę cić swój czas i ener gię dla do bra lo kal -
nej spo łecz no ści. Sprzy mie rzeń cem w do tar -
ciu do alek san dro wian z po zy tyw nym
prze ka zem na te mat dzia łal no ści ich ro dzi -
mej jed nost ki OSP są też me dia. Współ pra ca

z lo kal ną te le wi zją za owo co wa ła mię dzy in -
ny mi na gra niem re por ta żu do ty czą ce go
pra cy stra ża ków pt. „998 se kund na ra tu nek”.
Dzię ki nie mu i in nym te go ro dza ju ma te ria -
łom alek san dro wia nie mo gli bli żej po znać
lu dzi, któ rzy dba ją o ich bez pie czeń stwo,
prze ko nać się, jak trud na jest nie jed no krot -
nie służ ba ochot ni ków. 

Dru ho wie z Alek san dro wa dba ją rów nież
o pro mo cję swo jej jed nost ki w me diach spo -
łecz no ścio wych. Stro nę w ser wi sie Fa ce bo ok
pro wa dzi Piotr Ma kow ski wraz z ko le ga mi.
Mło dzi lu dzie do kła da ją sta rań, by ich tek sty
przy cią ga ły uwa gę od bior ców, do star cza ły
rze tel nych in for ma cji i edu ko wa ły. Pro wa dze -
nie stro ny pro mu ją cej dzia łal ność jed nost ki
po zwa la rów nież na wej ście w dia log z miesz -
kań ca mi mia sta i gmi ny. Prze kaz nie pły nie
tyl ko w jed nym kie run ku, stra ża cy otrzy mu ją
po zy tyw ne ko men ta rze, za da wa ne są im py -
ta nia. Mó wi o tym Piotr Ma kow ski, przy wo łu -
jąc przy kład re ak cji miesz kań ców na re la cje
z dzia łań ga śni czych pro wa dzo nych na skła -
do wi sku od pa dów w Zgie rzu – Za po śred nic -
twem Fa ce bo oka wie le osób py ta ło, czy nie
po trze bu je my je dze nia al bo wo dy – to by ło nie -
sa mo wi te. Ta ki od zew bu du je, mo ty wu je
do dal sze go dzia ła nia. Po za koń czo nej ak cji
w ko lej nym po ście na Fa ce bo oku po dzię ko wa -
li śmy lu dziom za wspar cie. 

Mu zy ka i edu ka cja
Służ ba w OSP w Alek san dro wie Łódz kim

to tak że dzia łal ność kul tu ral na. Jed nost ka
mo że po chwa lić się od no szą cą suk ce sy or -
kie strą dę tą. Wie lu jej człon ków kon ty nu uje
tra dy cję ro dzin ną. Przy kła dem Bog dan
Zwierz chow ski, tam bur ma jor or kie stry, któ -

re go krew ni by li z nią zwią za ni od jej po cząt -
ków aż do dziś. – Gram w or kie strze z bra tem
od lat 70., uczył nas mój wu jek, grał w niej też
mój ta ta, wcze śniej or kie strę pro wa dził mój
dzia dek, a pra dzia dek Bo le sław Zwierz chow ski
za ło żył ją w 1909 r. Jak mó wi pra wnuk za ło ży -
cie la, w cza sie, gdy or kie stra po wsta wa ła,
w oko li cy ist nia ło wie le po dob nych, ale ta
alek san drow ska prze trwa ła ja ko jed na z nie -
licz nych. Dzia ła ła ak tyw nie, m.in. przy gry -
wała pod czas se an sów ki na nie me go
od by wa ją cych się przy jed no st ce OSP w mie -
ście, a je den z pierw szych człon ków ze spo -
łu – klar ne ci sta – mu zy ko wał wcze śniej
w or kie strze dę tej… na dwo rze car skim. 

Dziś alek san drow ska or kie stra li czy 36
człon ków w róż nym wie ku – od naj młod -
szych adep tów, uczniów szkół śred nich,
do se nio rów, któ rzy pa mię ta ją jesz cze jej za -
ło ży cie la. W ze spo le spo ty ka ją się przed sta -
wi cie le kil ku po ko leń i pod kie run kiem
dy ry gent Ga brie li Kraw czyń skiej -Te sar skiej
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oraz Hen ry ka Ru dy, kie row ni ka or kie stry
(i trę ba cza), dba ją ce go o spra wy or ga ni za -
cyj ne, przy go to wu ją uczty dla ucha. Ze spół
mo że rów nież li czyć na po moc za przy jaź nio -
nych wy kła dow ców ze szkół mu zycz nych.
Dzię ki ich za chę tom w ostat nim cza sie
do or kie stry do łą czy ło czwo ro mło dych lu -
dzi, uczniów szkół mu zycz nych II stop nia. 

Człon ko wie ze spo łu spo ty ka ją się raz
w ty go dniu na pró bach. Przy go to wu ją się
do za pla no wa nych wy stę pów, do pra co wu ją
swój re per tu ar. Jest on róż no rod ny, po nie -
waż or kie stra uświet nia mu zycz nie waż ne
uro czy sto ści o cha rak te rze pań stwo wym czy
ko ściel nym, o za się gu gmin nym, po wia to -
wym i wo je wódz kim. Or kie strę wie lo krot nie
na gra dza no. Otrzy ma ła m.in. Grand Prix
II Wo je wódz kie go Prze glą du Or kiestr Dę tych
Zło ta Li ra 2003, Na gro dę Mi ni stra Kul tu ry
i Sztu ki pod czas Re gio nal ne go Prze glą du Or -
kiestr Dę tych OSP w Cie cho cin ku oraz dwu -
krot nie (w 2011 i 2015 r.) Zło ty Laur pod czas
Fe sti wa lu Or kiestr Dę tych w Głow nie.

Alek san drow scy stra ża cy pro wa dzą też
in ten syw ną dzia łal ność edu ka cyj ną. Są za -
pra sza ni przez ra dy ro dzi ców, dy rek to rów
szkół. – Oma wia my mię dzy in ny mi za sa dy po -
ru sza nia się w ra zie za gro że nia, ewa ku acji,
opa no wy wa nia pa ni ki w ta kich sy tu acjach,
uru cha mia nia zdro we go roz sąd ku. Waż nym
ele men tem jest też kwa li fi ko wa na pierw sza
po moc. Uświa da mia my dzie ciom i mło dzie ży,
że war to za cho wać spo kój, nie bać się jej udzie -
lić. Przy no si to, jak są dzę, efek ty – dzie cia ki 
są za in te re so wa ne tym, co im prze ka zu je -
my – opo wia da Piotr Ma kow ski. Jak za zna -
cza, klucz do suk ce su to za cie ka wie nie
uczniów i zak ty wi zo wa nie ich pa mię ci przez
roz mo wę, po kaz, a nie pró ba prze ka za nia im
wie dzy w for mie su che go wy kła du. 

Stra ża cy czę sto od wie dza ją dzie ci w pla -
ców kach oświa to wych, a one, naj czę ściej
w ma ju, przy cho dzą do alek san drow skiej
jed nost ki OSP pod czas ak cji dni otwar tych
straż nic. – La nie wo dy i oglą da nie sprzę tu to
na ra zie dla nich głów na atrak cja, ale też tłu -
ma czy my im, jak wy glą da na sza pra ca. W ten
spo sób edu ku je my przez za ba wę – wy ja śnia
Piotr Ma kow ski. 

My śli o przy szło ści
Py ta ny o naj bliż sze pla ny jed nost ki, pre -

zes Do mi nik Broc ki mó wi o ob cho dach
115-le cia OSP, któ re przy pa da ją na je sie ni.
Z oka zji tej waż nej rocz ni cy od bę dzie się uro -
czy stość z wy stę pem or kie stry dę tej, a na
bu dyn ku straż ni cy umiesz czo na zo sta nie ta -

bli ca upa mięt nia ją ca ju bi le usz. Od re stau ro -
wa na bę dzie rów nież za byt ko wa pom pa
stra żac ka znaj du ją ca się obok bu dyn ku. 

Z po mo cą władz mia sta uda się w naj bliż -
szych mie sią cach do ko nać ter mo izo la cji bu -
dyn ku straż ni cy oraz roz bu do wy ga ra żu, co
uła twi par ko wa nie sa mo cho dów o du żych
ga ba ry tach. Ko men da Po wia to wa PSP
w Zgie rzu przy zna ła OSP w Alek san dro wie
Łódz kim środ ki fi nan so we na mo der ni za cję
in sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia, więc i ta
waż na in we sty cja zo sta nie zre ali zo wa na.
Rów nie waż ne jest za dba nie o sprzęt nie -
zbęd ny do dzia łań ra tow ni czo -ga śni -
czych. – Ma my pięk ne au to – cięż ki sa mo chód
ra tow ni czo -ga śni czy, któ ry po zy ska li śmy 5 lat
te mu, za pre ze su ry Ar tu ra Dy li ka. Jed nak co raz
czę ściej sły szę od ko le gów, że trze ba by wy mie -
nić śred nie au to ra tow nic twa tech nicz ne go.
Du żo sprzę tu zo sta ło nie ste ty uszko dzo ne pod -
czas ak cji na skła do wi sku od pa dów w Zgie -
rzu – choć by od cin ki czy sta cje. Wy mia-
na bę dzie spo ro kosz to wa ła – za zna cza Do mi -
nik Broc ki. Nie przy pra wia go to jed nak o ból

gło wy, tyl ko mo bi li zu je do dal sze go dzia ła -
nia – Waż ne, że je ste śmy po trzeb ni, ca ły czas
coś się dzie je, w jed no st ce tęt ni ży cie.

Każ dy w alek san drow skiej jed no st ce da -
je wie le z sie bie, wkła da du żo wy sił ku w wy -
ko ny wa nie swo ich obo wiąz ków. Do ty czy to
rów nież pre ze sa Do mi ni ka Broc kie go, któ ry
pod kre śla: – Trze ba się po świę cić, je śli wi dzi
się, że są lu dzie go to wi dzia łać. Na tych mło -
dych chło pa ków mo gę li czyć. Na po cząt ku nikt
się tak ła two nie otwo rzy, ale po dru gim – trze -
cim spo tka niu, kie dy wi dzą, że at mos fe ra jest
tu taj do mo wa, bo trak tu je my się tu wszy scy
po przy ja ciel sku, to wra ca ją i nikt nie my śli
o tym, że by odejść z tej jed nost ki. Two rzy się
wspól no ta – każ dy ma za da nie do wy ko na -
nia i sa tys fak cję z nie jed no krot nie trud nej
służ by, a na wet ze zwy kłych spo tkań z ko le -
ga mi i ko le żan ka mi. Współ pra ca osób za an -
ga żo wa nych w róż ne ro dza je dzia łal no ści
da je wspa nia łe efek ty, któ rych nie by ło by,
gdy by każ dy z nich – od pre ze sa po stra ża -
ka czy mu zy ka – nie wło żył w swo ją ak tyw -
ność mak si mum wy sił ku.
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Roz mo wa z Pio trem Ma kow skim, jed nym z naj ak tyw niej szych stra ża ków jed nost ki 
i ad mi ni stra to rem jej pro fi lu w ser wi sie Fa ce bo ok

Od kie dy jest pan człon kiem OSP i co pa na do niej przy cią gnę ło? 
W Alek san dro wie Łódz kim dzia łam od trzech lat. A mo ja hi sto ria jest czę sto spo ty ka na – do OSP na -

le że li dzia dek, ta ta, a te raz ja. Dzia dek do tej po ry jest pre ze sem ho no ro wym, ta ta ma 26-let ni staż w PSP,
przez pe wien czas był na czel ni kiem w na szej jed no st ce. Na po cząt ku za pi sa łem się do OSP w Kon stan -
ty no wie Łódz kim – w tym mie ście wów czas miesz ka łem, tam ukoń czy łem kurs pod sta wo wy, bez pie -
czeń stwa i hi gie ny służ by, a te raz już dzia łam w ma cie rzy stej, moż na po wie dzieć – ro dzin nej jed no st ce. 

Czym się pan głów nie zaj mu je?
Bio rę udział w wie lu ak cjach ra tow ni czo -ga śni czych, ale też sta ram się prze ka zy wać in nym wie dzę

z te go za kre su, któ ry jest mi bli ski. Po za tym w jed no st ce spę dzam z ko le ga mi bar dzo du żo cza su – dba -
my o sprzęt, cza sa mi po pro stu ro bi my po rząd ki. W jed no st ce za wsze ko goś moż na za stać, wejść, na pić
się ka wy, po roz ma wiać, obej rzeć mecz, to też nas spa ja w jed ną wiel ką ro dzi nę. 

Ja kie ak cje ra tow ni cze za pa dły pa nu szcze gól nie w pa mięć? 
Oczy wi ście ostat ni po żar na skła do wi sku od pa dów wtór nych. By łem te go dnia na spo tka niu przy gril -

lu z ko le żan ka mi i ko le ga mi z pra cy, oko ło dru giej w no cy do sta łem in for ma cję, że po trzeb na jest mo ja
po moc. Zna jo mi po mo gli mi do trzeć na miej sce z ubra nia mi spe cjal ny mi na wy mia nę dla ko le gów, wo -
dą do pi cia, ka nap ka mi. Zo sta łem już do koń ca pierw sze go dnia wal ki z po ża rem. To by ła bar dzo trud -
na ak cja ze wzglę du na wa run ki pa nu ją ce na miej scu zda rze nia – pło ną cy pla stik, fo lie i in ne od pa dy.
In na ak cja, któ ra za pa dła mi w pa mięć, to usu wa nie wia tro ło mów w ze szłym ro ku – rów nież bar dzo wy -
ma ga ją ce przed się wzię cie. Pra co wa li śmy prak tycz nie 24 godz. na do bę, w cięż kich wa run kach z po wo -
du upa łu. Lo kal na spo łecz ność sta nę ła na wy so ko ści za da nia – miesz kań cy przy wo zi li nam pro wiant
i na po je, co by ło na praw dę waż nym dla nas ge stem. Za pa mię ta łem też bar dzo do brze pierw szy po żar,
któ ry ga si łem – w Alek san dro wie Łódz kim. By ła zi ma, do sta li śmy we zwa nie do po ża ru miesz ka nia na pię -
trze. Oso bę po szko do wa ną ewa ku owa no z lo ka lu przed na szym przy by ciem, a kie dy tyl ko po ja wi li śmy
się na miej scu, ko le dzy za raz przy stą pi li do udzie le nia jej kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy. Nie ste ty nie
uda ło się jej ura to wać. Wsze dłem też wte dy pierw szy raz do pło ną ce go bu dyn ku, zo ba czy li śmy z ko le -
gą pło ną cą bu tlę ga zo wą – ciar ki prze szły nam po ple cach, ale za cho wa li śmy zim ną krew i uda ło się nam
ją uga sić. Po tem by ło wie le in nych ak cji. W ze szłym kwar ta le za li czy łem po nad 170 wy jaz dów. W na szej
jed no st ce moż na na brać prak ty ki, że by czuć się bez piecz nie i pew nie przy każ dym zda rze niu, oczy wi -
ście na ty le, na ile to moż li we. Czę sto z ra cji du żej mo bil no ści i go to wo ści bo jo wej po dej mu je my dzia -
ła nia ja ko pierw si, sa mo dziel nie, zgier ska jed nost ka PSP do nas do jeż dża. Trud no się przy go to wać
na pew ne ewen tu al no ści, choć je śli się uczest ni czy w wie lu ak cjach, z każ dą ko lej ną jest ła twiej.





o wy Dwór Ma zo wiec ki po ło żo ny
jest – jak mó wią miej sco -
wi – w kra inie trzech rzek. Zbie -

ga ją się tu Wi sła z Na rwią, a Na rew z Wkrą.
Za gro żeń zwią za nych z wo dą więc nie
bra ku je. Ale za czę ło się od pa sji. Nor bert
Wy soc ki – za wo do wy stra żak i płe two -
nurek oraz Ra dek Ry bak – in struk tor płe -
two nur ko wa nia wspól nie eks plo ro wa li
pod wod ny świat. Do szli jed nak do mo -
men tu, gdy sa ma pa sja już im nie wy star -
cza ła. Chcie li zro bić coś jesz cze dla in nych.
Po ja wił się więc po mysł utwo rze nia or ga -
ni za cji, w któ rej za in te re so wa nia moż -
na po łą czyć z ra tow nic twem i zwięk-
sze niem bez pie czeń stwa nad wo da mi No -
we go Dwo ru Ma zo wiec kie go. Tak wła śnie
do szło do za ło że nia wod nej OSP. 

Wo da, ogień
Furt kę do wy spe cja li zo wa nia się w za -

kre sie ra tow nic twa wod ne go otwo rzy ła
usta wa o bez pie czeń stwie osób prze by -
wa ją cych na ob sza rach wod nych (DzU
nr 208, poz. 1240). To wła śnie OSP-RW
No wy Dwór Ma zo wiec ki ja ko pierw sza
w kra ju OSP uzy ska ła zgo dę mi ni stra
spraw we wnętrz nych na pro wa dze nie te -
go ty pu ra tow nic twa. Ra tow ni cy zdo by -
wa ją ko lej ne upraw nie nia i za szcze pia ją
swo ją pa sję miesz kań com mia sta i oko lic.
Przede wszyst kim jed nak dzię ki pro wa -
dzo nej dzia łal no ści edu ka cyj nej i ra to
w ni czej wpły wa ją na zwiększenie 
bez pie czeń stwa na wo dzie, lo dzie
i pod ich po wierzch nią. Bo jak mó wi pre -
zes OSP-RW Ma riusz Tor bus: – Nie mo-
że my igno ro wać fak tu, że No wy Dwór
Ma zo wiec ki, Mo dlin i oko licz ne miej sco wo -
ści le żą nad rze ką. For ma cja ra tow ni cza też
mu si się ja koś na tym opie rać. Wo dy nam
tu taj nie bra ku je, ale za gro żeń z nią zwią -
za nych tak że. Co wię cej, od kąd po wsta li -

śmy, po ka zu je my lu dziom, że nie war to się
od rze ki od wra cać, trze ba ją oswo ić, po lu -
bić. I mia sto, co nas bar dzo cie szy, za czę ło
się na te na sze rze ki otwie rać. 

OSP-RW NDM two rzy dziś 83 człon -
ków – 46 stra ża ków ma ukoń czo ny kurs
pod sta wo wy stra ża ka, dzię ki cze mu mo -
gą brać udział w dzia ła niach ra tow ni czo -
-ga śni czych. Co istot ne, w tej gru pie jest
też 24 ra tow ni ków wod nych. Po zo sta li
stra ża cy, choć nie bio rą czyn nie udzia łu
w dzia ła niach, po ma ga ją w in ny spo -
sób – roz wi ja jąc dzia łal ność edu ka cyj ną,
po zy sku jąc środ ki na sprzęt czy po pro -
stu pro mu jąc dzia łal ność OSP-RW. Szcze -
gól ny na cisk kła dzie się w jed no st ce
na szko le nie umie jęt no ści ra tow ni czych.
Jej sze re gi two rzą m.in. funk cjo na riu sze
PSP i wy kwa li fi ko wa ni ra tow ni cy wod ni,
a to zo bo wią zu je do pod no sze nia po -
przecz ki. W tej OSP sta wia się na lu dzi,
któ rzy chcą się roz wi jać, a jed no cze śnie
dzia łać dla do bra in nych – i po zo sta wia
im do wy bo ru ścież kę roz wo ju kwa li fi ka -
cji. Ci, któ rych in te re su je wy łącz nie po -
żar nic two, od by wa ją kurs pod sta wo wy
stra ża ka i z kwa li fi ko wa nej pierw szej po -
mo cy, a je śli przej dą po zy tyw nie ba da nia
le kar skie, mo gą brać udział w ak cji ra tow -
ni czo -ga śni czej. Zwy kle po ma ga ją za bez -
pie czać dzia ła nia, współ dzia ła ją ze
stra ża ka mi PSP i dru gą tu tej szą OSP
(z ba ga te la 130-let nią tra dy cją!). Je śli jed -
nak ko muś nie pod dro dze z dzia ła nia mi
ga śni czy mi, ale za to w wo dzie czu je się
pew nie – mo że zro bić upraw nie nia ra -
tow ni ka wod ne go. – Nie trze ba prze cho -
dzić kur su pod sta wo we go stra ża ka,
po nie waż dzia ła my już zgod nie z usta wą
o bez pie czeń stwie, czy li nie idzie my ścież -
ką po żar ni czą, tyl ko tą wy zna czo ną przez
ra tow nic two wod ne – wy ja śnia pre zes
OSP. I do da je: – Ta ki ra tow nik – z upraw -

nie nia mi ra tow ni ka wod ne go, za li czo nym
kur sem KPP i ak tu al ny mi ba da nia mi le kar -
ski mi – nie jeź dzi do po ża rów, ale mo że peł -
nić dy żur w na szej sie dzi bie lub na pla ży,
gdzie czę sto przy da ją się umie jęt no ści z za -
kre su pierw szej po mo cy. Tyl ko w pierw -
szym ro ku na sze go funk cjo no wa nia
w cią gu dwóch mie się cy let nich, w miej -
scach wy zna czo nych do ką pie li na te re nie
mia sta, mie li śmy już oko ło 70 róż ne go ka -
li bru in ter wen cji. Ścież ka roz wo ju na tym
się jed nak nie koń czy. Ra tow ni cy wza -
jem nie się za chę ca ją do pod no sze nia
kwa li fi ka cji – od by cia kur sów płe two nur -
ko wych czy in nych spe cja li stycz nych
szko leń, któ re zwięk sza ją szyb kość i sku -
tecz ność dzia łań. I tak na ra zie sześciu 
ra tow ni ków ukoń czy ło już kurs K38, 
po zwa la ją cy na zy ska nie umie jęt no ści
ope ro wa nia sku te rem wod nym i po dej -
mo wa nia osób to ną cych na plat for mę ra -
tow ni czą. Na stęp ni cze ka ją w ko lej ce. 

Ostat nio do OSP-RW NDM tra fił no wy
adept ra tow nic twa – Maks Sa la zar. To kil -
ku mie sięcz ny la bra dor bisz kop to wy, któ -
ry przy go to wy wa ny jest do peł nie nia
funk cji ra tow ni ka wod ne go. Pro ces szko -
le nia psa ra tow ni ka za czy na się już w wie -
ku szcze nię cym (8-9 ty go dni) i trwa
mi ni mum dwa la ta. Jed nak sa mo do sko -
na le nie i tre nin gi to cią gła pra ca w ze spo -
le (prze wod ni ka i psa) – do koń ca służ by
w ra tow nic twie. Maks bę dzie po ma gał ra -
to wać to pią cych się lu dzi. Uwiel bia wo dę,
re agu je już na nie któ re ko men dy i pły wa
bez lę ku na mo to rów ce. Za po wia da się
na wy jąt ko wo do bre go ra tow ni ka. Opie -
ku nem i prze wod ni kiem Mak sa jest Nor -
bert Wy soc ki. Stra ża cy z jed nost ki śmie ją
się, że Maks z Nor ber tem bę dą ra zem ta -
plać się w wo dzie i ra to wać de spe ra tów… 

Tak się ja koś bo wiem zło ży ło, że Nor -
bert trzy ra zy ra to wał oso by, któ re chcia -
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Lu dzie, psy i
Powstali sześć lat temu. To niedawno, ale biorąc 

pod uwagę, ile zrobili i z jakim profesjonalizmem podchodzą
do ratownictwa, wydaje się, jakby istnieli znacznie dłużej.

Trzonem ich działań jest ratownictwo wodne. 



ły za koń czyć swo je ży cie, ska cząc z mo -
stu. W jed nym przy pad ku sko czył do lo -
do wa tej rwą cej rze ki (był lu ty) je dy nie
w ka mi zel ce ase ku ra cyj nej i wy cią gnął
z niej to ną ce go skocz ka na brzeg, w dru -
gim nie do szłe go sa mo bój cę na kło nił
do roz mo wy i pod stę pem ścią gnął z mo -
stu. Po czą tek trze ciej hi sto rii przy po mi -
na zaś thril ler. De spe rat zna lazł nu mer
te le fo nu ko mór ko we go Nor ber ta i wy słał
mu sms: – Zdą żysz? A że ra tow nik miał
wte dy dy żur, to zdą żył. – Je stem od po -
nad 25 lat za wo do wym stra ża kiem i do te -
go ra tow ni kiem wod nym. Kie dy do cho dzi
do ta kich sy tu acji, dzia łam in stynk tow -
nie – mó wi Nor bert Wy soc ki. – Po tra fię
szyb ko oce nić, czy so bie po ra dzę, czy mo -
że jed nak sy tu acja prze ra sta mo je moż li -
wo ści. Zda ję so bie spra wę z ry zy ka, któ re
po no szę – pod kre śla. 

Po szu ki wa nia
Pa sjo na ci, któ rzy tra fią do OSP-RW

NDM, mo gą też spe cja li zo wać się w dzia -
ła niach po szu ki waw czo -ra tow ni czych.
Sek cja po wsta ła w 2014 r. Im pul sem by ła
du ża licz ba dzia łań po szu ki waw czych
na te re nie po wia tu no wo dwor skie go.
Sek cja ma cer ty fi ko wa ne go psa o spe cjal -
no ści ra tow ni czej te re no wej kla sy I oraz
psa tro pią ce go. Trzy ko lej ne pie ski są
w trak cie szko le nia i przy go to wań do eg -
za mi nów psów ra tow ni czych. Obec nie
dzia ła w niej dwu na stu wy szko lo nych ra -
tow ni ków, a trzech ko lej nych od by wa
sze ścio mie sięcz ny staż kan dy dac ki, pod -
czas któ re go na by wa się umie jęt no ści
z za kre su kwa li fi ko wa nej pierw szej po -
mo cy, ob słu gi od bior ni ków GPS, me tod
po szu ki wań oraz to po gra fii. Wie lu
z człon ków sek cji to funk cjo na riu sze PSP,
Po li cji lub Stra ży Gra nicz nej. Ale co tu du -
żo mó wić, nie każ dy spraw dzi się w tej ro -
li. Od ra tow ni ków wy ma ga się du że go
za an ga żo wa nia, uczest ni cze nia w co ty -
go dnio wych tre nin gach i wy jaz dach
szko le nio wych oraz do sko na le nia się
w ra mach szko leń we wnętrz nych, któ re
od by wa ją się kil ka ra zy w mie sią cu. 
– W trak cie na szej czte ro let niej dzia-
łal no ści suk ce syw nie pod no si li śmy 

kwa li fi ka cje, od by wa jąc wie le szko leń,
mię dzy in ny mi z za kre su te re no wych tech -
nik po szu ki wa nia osób za gi nio nych or -
gani zo wa nych przez GOPR, któ ry jest
pre kur so rem w wy ko rzy sta niu urzą dzeń
elek tro nicz nych w dzia ła niach po szu ki -
waw czych, pod staw to po gra fii i ob słu gi
urzą dzeń GPS w Wy dzia le Szko le nia Spe -
cja li stycz nych Grup Po szu ki waw czo -
-Ratow ni czych w No wym Są czu SA PSP
Kra ków, a tak że tak ty ki po szu ki wań
w Cen trum Po szu ki wa nia Osób Za gi nio -
nych KGP – mó wi do wo dzą cy sek cją Mar -
cin Mły nar czyk.

Prze wa ża ją ca część zda rzeń, w któ -
rych uczest ni czą ra tow ni cy dzia ła ją cy
w ochot ni czych gru pach, to po szu ki wa -
nia te re no we, wspo ma ga ją ce dzia ła nia
Po li cji. Ale mi mo cią głe go do sko na le nia
i pod no sze nia kwa li fi ka cji zda rza się, że
miej sce od na le zie nia, spo sób prze miesz -
cze nia się lub po dą ża nia oso by za gi nio -
nej ich za ska ku je. Tak by ło na przy kład
pod czas ostat niej ak cji po szu ki waw czej,
w któ rej uczest ni czy ła OSP-RW NDM.
Star sza ko bie ta wy szła z do mu w dzień
i ślad po niej za gi nął. Dzia ła nia po szu ki -
waw cze trwa ły trzy dni. Za an ga żo wa ne
w nią by ły znacz ne si ły i środ ki z kra jo we -
go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go oraz
in ne or ga ni za cje wspie ra ją ce. Prze szu -
kano wy zna czo ne te re ny, sto su jąc od -
powied nie me to dy, w tym me to dę
bio lo gicz ną, czy li psy ra tow ni cze. Osta -
tecz nie cia ło za gi nio nej ko bie ty zo sta ło
od na le zio ne przez jed ne go z dru hów kil -
ka set me trów od do mu pod roz plan to wa -
ną zie mią. Spra wę obec nie wy ja śnia
pro ku ra tu ra oraz Po li cja. – Te go ty pu zda -
rze nia uświa da mia ją nam, że cią gle się
uczy my i oprócz od po wied nie go wy po sa -
że nia, wie dzy na te mat pro fi lo wa nia oso -
by za gi nio nej, sta ty styk opar tych na re -
al nych ak cjach po ja wia się czę sto ja kiś do -
dat ko wy czyn nik, któ re go nie je ste śmy
w sta nie prze wi dzieć – pod kre śla Mar cin
Mły nar czyk. 

W ze szłym ro ku OSP-RW NDM po raz
pierw szy zor ga ni zo wa ła Ogól no pol skie
Ma new ry Grup Po szu ki waw czych „Twier -
dza Mo dlin”, w któ rych głów ny na cisk 
po ło żo ny zo stał na do sko na le nie umie -
jęt no ści ra tow ni czych i współ pra cę po -
mię dzy gru pa mi po szu ki waw czo -ra -
tow ni czy mi dzia ła ją cy mi w struk tu rach
OSP, sto wa rzy sze niach i fun da cjach z róż -
nych stron Pol ski. Te ren For tu Ja no wo,

bu dyn ki Gar ni zo nu Mo dlin, po li gon woj -
sko wy w Sta rych Gro cha lach to miej sca,
któ re da ją moż li wo ści do two rze nia cie -
ka wych i wy ma ga ją cych epi zo dów ra -
tow ni czych na du żą ska lę. Przy go-
to wy wa ne przez dru hów za ło że nia co ro -
ku po ru sza ją in ne za gad nie nia, któ re ra -
tow nik uczest ni czą cy w po szu ki wa niach
osób za gi nio nych po wi nien znać. – Kwa -
li fi ko wa na pierw sza po moc, to po gra fia,
ra tow nic two wy so ko ścio we, za rzą dza nie
i pla ni sty ka, me to dy po szu ki wań – z tym
mu si się zmie rzyć każ dy uczest nik, któ ry
do nas przy jeż dża. Pod da wa nie pró bie fi -
zycz nej bądź psy chicz nej po przez od po -
wied nio uło żo ny sce na riusz da je zaś
ra tow ni kom moż li wość zwięk sze nia świa -
do mo ści wła sne go wy szko le nia – stwier -
dza Mar cin Mły nar czyk. – Lu dzie, któ rzy
do nas przy jeż dża ją, nie jed no krot nie po -
ko nu ją kil ka set ki lo me trów, że by się do -
sko na lić, a wszyst ko to ro bią bez in -
te re sow nie, dla do bra dru gie go czło wie -
ka. I to jest dru gi naj waż niej szy obok szko -
le nio we go wy miar tych ma new rów –
pod kre śla stra żak.

Na uka na we so ło
Dru ho wie jed nost ki są wy jąt ko wo ak -

tyw ni w dzie le niu się swo ją wie dzą
i umie jęt no ścia mi z dzieć mi. Przez ca ły
rok jeż dżą do szkół i pro wa dzą za ję cia
bądź po ga dan ki na te mat bez piecz nych
za cho wań oraz szko lą je w udzie la niu
pierw szej po mo cy. – Za czę li śmy się któ re -
goś ra zu za sta na wiać, co by tym dzie cia -
kom po ka zać. Stro je, sprzęt? Ale to im się
prze cież do ni cze go nie przy da. Po my śle li -
śmy więc, że naj le piej ich cze goś na uczyć
po przez za ba wę – mó wi Ma riusz Tor bus.
W or ga ni za cję za jęć z dzieć mi szcze gól nie
za an ga żo wał się Sebastian Bulecki – Za -
da ją py ta nia, któ rych do ro sły nie za da,
a któ re zmu sza ją mnie do szu ka nia od po -
wie dzi i cią głej na uki – mó wi. – Waż ny jest
też spo sób, w ja ki roz ma wia my z dzieć mi.
To tre ning cier pli wo ści, in ne go spo so bu
prze ka zy wa nia wie dzy, po sze rza nia wy -
obraź ni. Ja uczę dzie ci, ale i one uczą
mnie – pod kre śla Se ba stian. Na za ję ciach
stra ża cy uży wa ją fan to mów, de fi bry la to -
ra szko le nio we go, po ka zu ją, co ro bić
w sy tu acji za gro że nia. A w se zo nie let nim
uczą też dzie ci bez piecz nych za cho wań
nad wo dą. O tym, jak do brze to ro bią,
świad czy co raz więk sza licz ba zgła sza -
jących się do nich szkół i wy róż nie nia, 
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któ re jed nost ka otrzy mu je. Ostat nio zna -
leź li się wśród trzy na stu OSP z ca łej 
Pol ski, któ re zo sta ły za kwa li fi ko wa ne
do Flo ria nów, otrzy ma li też ho no ro wy
cer ty fi kat WOŚP. A dzie cia ki ze wzglę du
na lo go, któ rym się po słu gu ją, na zy wa ją
ich „stra ża ka mi od ko ni ków mor skich”.

Twier dza – nasz dom
Naj więk szym pro ble mem nie za prze -

czal nie są środ ki fi nan so we. Bez od po -
wied nie go fi nan so wa nia nie moż na
za ku pić nie zbęd ne go umun du ro wa nia,
sprzę tu ani wy szko lić ra tow ni ków i psów.
To dla te go gros cza su zaj mu je po zy ski wa -
nie z róż nych źró deł pie nię dzy na funk cjo -
no wa nie OSP, zwłasz cza tak am bit nej.
Nie ste ty, zda rza ją się też sy tu acje, któ re
mo gą znie chę cić do wo lon ta ria tu. W ze -
szłym ro ku w ma ju, tuż po dniach otwar -
tych straż nic, jed nost ka zo sta ła okra -
dzio na. Z ło dzi, któ rą ra tow ni cy po słu gi -
wa li się w cza sie dzia łań na wo dzie, zo stał
wy cię ty sil nik. Wa żył oko ło 200 kg – nie by -
ła to więc przy pad ko wa kra dzież. Zło dzie -
je ukra dli też pom pę szla mo wą i agre gat
prą do twór czy. Sy tu acja ta do bit nie po ka -
za ła, jak waż na jest w ra tow nic twie go to -

wość ope ra cyj na. Nie speł na trzy mie sią ce
póź niej w Wi śle uto pił się pięt na sto let ni
chło piec. Sta no wi sko kie ro wa nia do dzia -
łań za dys po no wa ło OSP-RW NDM, OSP
Za kro czym i jed nost kę PSP. 
– By li śmy naj bli żej, ale łódź – bez sil ni -
ka – by ła unie ru cho mio na, mie li śmy je dy nie
pon ton na przy cze pie sa mo cho du. Co praw -
da szyb ko do je cha li śmy do miej sca, 
w któ rym to pił się ten chło piec i tam zwo do -
wa li śmy pon ton, ale wia do mo, że w ta kich
sy tu acjach li czy się każ da se kun da. Po li cja
rzecz na by ła na miej scu już po pię ciu mi nu -
tach i śla du po chłop cu nie by ło – mó wi Nor -
bert Wy soc ki. Sil nik uda ło się za ku pić
z pie nię dzy, któ re otrzy ma li z bu dże tu
pań stwa: – Do sta li śmy do fi nan so wa nie
w wy so ko ści 85 proc. ze środ ków prze zna -
czo nych dla OSP spo za KSRG. Bez te go za -
strzy ku pie nię dzy bar dzo trud no by nam
by ło sfi nan so wać ten za kup – mó wi Ma -
riusz Tor bus. Oka za ło się też, że za OSP-RW
NDM lu dzie sto ją mu rem. Od zew na pu -
blicz ną zbiór kę pie nię dzy na za kup skra -
dzio ne go sprzę tu był nie spo dzie wa nie
du ży, jed na z lo kal nych firm gra ti so wo za -
mon to wa ła alarm w ga ra żach, a Straż Ry -
bac ka z Za le wu Ze grzyń skie go prze ka za ła

im nie uży wa ny sku ter wod ny. Te raz 
jed nost ka dys po nu je: sa mo cho dem
GBA 2,5/16 Star 244, GLBA 0,3/0,5 Opel
Mo va no, SLRW Ive co 40.10, dwo ma 
qu ada mi, ło dzią ra tow ni czą FunYak 540
z sil ni kiem za bur to wym 115 KM o na pę -
dzie stru mie nio wym (Jet), pon to nem z sil -
ni kiem 25 KM, dwo ma sku te ra mi wod ny mi
Yama ha oraz sprzę tem nur ko wym i po -
moc ni czym ra tow ni czym. W tym ro ku ze
środ ków dla OSP spo za KSRG ra tow ni cy
chcie li by sfi nan so wać rów nież za kup śred -
nie go ze sta wu do ra tow nic twa tech nicz -
ne go.

Sie dzi ba jed nost ki znaj du je się obec -
nie na te re nie Twier dzy Mo dlin, a do kład -
niej – w obiek tach użyt ko wa nych daw nej
przez Woj sko wą Ad mi ni stra cję Ko szar,
któ ra za rzą dza ła przez dłu gie la ta ca łą in -
fra struk tu rą twier dzy. Kil ka lat te mu ko -
sza ro wiec na po le oń sko -car ski (na wia sem
mó wiąc, naj dłuż szy bu dy nek w Eu ro pie)
zo stał wy ku pio ny przez fir mę z Po zna nia.
Te ren, na któ rym znaj du je się jed nost ka,
fir ma prze ję ła na trzy la ta w dzier ża wę.
OSP pod pi sa ła z nią po ro zu mie nie, dzię -
ki cze mu otrzy ma ła do dys po zy cji po ło -
żo ną nad brze giem Na rwi sta rą ślu sar nię
z ga ra ża mi. Miej sce wręcz ide al ne do roz -
wo ju jed nost ki. Ślu sar nię dru ho wie prze -
ro bi li na świe tli cę, a do ga ra ży wsta wi li
sa mo cho dy po żar ni cze. Ale nie ste ty, pro -
za ży cia wkra da się w rze czy wi stość. Ter -
min dzier ża wy upły nął i został ogłoszony
prze targ na obiek ty użyt ko wa ne przez
ra tow ni ków. – Na pi sa łem do WAK proś bę,
by uży czy li nam ten te ren i te obiek ty. Dba -
my o nie, nad zo ru je my ten ob szar. Nie ma -
my na ra zie od po wie dzi, więc je ste śmy
tro chę za wie sze ni. Trud no po wie dzieć, co
da lej. Szko da, bo się już tu taj za adap to wa -
li śmy. To te ren ide al ny do pro wa dze nia
ćwi czeń i wo do wa nia na szych ło dzi ra tow -
ni czych – mó wi pre zes OSP-RW NDM.

Funk cjo no wa nie ta kiej OSP to in we -
sty cja na la ta i dłu go ter mi no wy zysk
w po sta ci pro fe sjo nal nie dzia ła ją cej jed -
nost ki. Zna czą cy jest zwłasz cza do bór od -
po wied nich lu dzi. Bo to oni tak na praw dę
sta no wią w każ dej jed no st ce naj więk szą
war tość. Ra tow ni cy z OSP-RW No wy
Dwór Ma zo wiec ki są am bit ni. Po ka zu ją,
że nie za leż nie od te go, czy jest się za wo -
dow cem, czy ochot ni kiem, naj waż niej sze
po zo sta je do bre wy szko le nie, cięż ka pra -
ca, zgra nie ze spo łu i do bre za rzą dza nie
środ ka mi, któ re się otrzy mu je. 
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Po moc przed szpi tal na
w sce na riu szach 
Pierw sza po moc, kwa li fi ko wa na pierw -

sza po moc czy me dycz ne czyn no ści ra tun -
ko we to nie tyl ko wie dza teo re tycz na, ale
przede wszyst kim umie jęt no ści, czy li spo -
sób udzie la nia po mo cy po szko do wa nym
na róż nych eta pach. Dla te go kur sy pierw -
szej po mo cy, kur sy KPP czy za ję cia pod czas
stu diów dla ra tow ni ków me dycz nych lub
le ka rzy w więk szo ści re ali zo wa ne są wła -
śnie w po sta ci ćwi czeń.

Rze tel na i mia ro daj na oce na tych umie -
jęt no ści nie jest ła twym za da niem. Aby uła -
twić pro wa dzą cym jej do ko na nie, au to rzy
książ ki „Po moc przed szpi tal na. Sce na riu sze
ćwi czeń” pod ję li pró bę stan da ry za cji oce ny
przez opra co wa nie sce na riu szy, któ re mo -
gą być wy ko rzy sta ne w trak cie ćwi czeń
na wspo mnia nych trzech róż nych po zio -
mach udzie la nia po mo cy. 

Po moc przed szpi tal na w 150 sce na riu -
szach to no wa tor ski po mysł przy go to wa ny
przez zna nych i ce nio nych na uczy cie li oraz
in struk to rów za bie gów ra tu ją cych ży cie 
– au to rzy książ ki to dwaj le ka rze od wie lu
lat peł nią cy służ bę w Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, a więc do sko na le zna ją cy tę pra -
cę od środ ka, oraz ra tow nik me dycz ny i na -
uczy ciel aka de mic ki.

Za pro po no wa ne w książ ce sce na riu sze,
po łą czo ne z kar ta mi oce ny pra wi dło we go
wy ko ny wa nia po szcze gól nych czyn no ści,
obej mu ją więk szość przy pad ków, z ja ki mi
moż na się spo tkać w po mo cy przed szpi tal -
nej.

Książ ka jest do sko na łym na rzę dziem
w rę kach in struk to rów, po ma ga ją cym w re -
ali za cji za jęć, uzy ski wa niu in for ma cji na
te mat po stę pów da ne go słu cha cza, po rów -
ny wa niu wy ni ków róż nych osób i stan da ry -
za cji ocen. 

Za war te w książ ce ma te ria ły zo sta ły
przy go to wa ne na pod sta wie ERC 2015
i ITLS 2017. 

Apli ka cja mo bil na
Do książ ki do łą czo na jest apli ka cja dla

użyt kow ni ków urzą dzeń mo bil nych z sys -
te mem An dro id, któ ra po zwa la in struk-
to rom m.in. gro ma dzić wy sta wio ne po -
szcze gól nym oso bom oce ny, za pi sy wać hi -
sto rię sce na riu szy zre ali zo wa nych przez
uczest ni ków kur su oraz kon tro lo wać po stę -
py na ucza nia. 

Da ne te mo gą być ana li zo wa ne, udo -
stęp nia ne, a dzię ki te mu ewa lu acja do ty czy
nie tyl ko osób szko lo nych, ale też ja ko ści

pro wa dzo nych za jęć w ra mach da ne go 
kur su.

Dla ko go?
Sce na riu sze to po moc dla in struk to rów,

któ rzy – po słu gu jąc się ni mi – mo gą uzy ski -
wać in for ma cje o po stę pach da ne go słu -
cha cza, jak i po rów nać wy ni ki róż nych osób. 

Książ ka mo że być też wy ko rzy sta na in -
dy wi du al nie przez każ de go Czy tel ni ka, 
ja ko ele ment po moc ny w po wta rza niu wia -
do mo ści. 
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„Po moc przed szpi tal na. 
Sce na riu sze çwi czeƒ” 
– nie zb´d nik dla wszyst kich osób, któ re zaj mu jà si´ pro wa dze niem 
çwi czeƒ i szko leƒ z za kre su pierw szej po mo cy i KPP. 



stat nie wy da rze nia w Pol sce po -
ka zu ją, że ra tow ni cy spe cja li sty-
cz nych grup po szu ki waw czo -

-ra tow ni czych co raz czę ściej wzy wa ni są
do in ter wen cji w obiek tach bu dow la nych,
któ re ule gły za wa le niu w wy ni ku nie wła ści -
we go użyt ko wa nia czy też ce lo we go dzia-
ła nia czło wie ka. Do świad cze nie SGPR
w War sza wie do wo dzi, że w ta kich trud no
do stęp nych prze strze niach, w tym nie bez -
piecz nych, gro żą cych za wa le niem, do sko na -
le spraw dza ją się no wa tor skie urzą dze-
nia – w tym bez za ło go we stat ki po wietrz ne
(ang. unman ned aerial ve hic le, UAV), czy li tzw.
dro ny. Do ar se na łu no wa tor skich urzą dzeń
do łą czył ostat nio dron prze zna czo ny do pro -
wa dze nia lo tów w prze strze niach za mknię -
tych – Fly abi li ty Elios.

Elios mo że wię cej 
W od róż nie niu od in nych UAV moż -

na nim bez piecz nie wle cieć do środ ka bu -
dyn ku lub in nej struk tu ry. Jest to dron
od por ny na ko li zje, któ ry ze wzglę du na sto -
sun ko wo ma ły roz miar i spo sób wy ko na nia
jest prze zna czo ny do in spek cji naj bar dziej
nie do stęp nych miejsc. Je go ca ły me cha nizm
jest za mknię ty w klat ce z włók na wę glo we -
go, za tem moż na nim wle cieć do cia snych
prze strze ni bez ry zy ka uszko dze nia. Ope ra -
tor nie mu si kon cen tro wać się na uni ka niu
prze szkód, tak więc więk szą uwa gę mo że
po świę cić po szu ki wa niu osób za gi nio nych
oraz oce nie uszko dzeń bu dyn ku od we -
wnątrz. Ze wzglę du na swo ją bu do wę Elios
jest w sta nie la tać bez piecz nie w po bli żu lu -
dzi, a na wet w bez po śred nim kon tak cie z ni -
mi bez ry zy ka spo wo do wa nia ob ra żeń,
dzię ki cze mu w za wa lo nym bu dyn ku mo że
znaj do wać się bar dzo bli sko osób po szko do -
wa nych. Ra ma ochron na z włók na wę glo we -
go za pew nia ochro nę przed ude rze nia mi

z pręd ko ścią do 15 km/h. W ra zie uszko dze -
nia klat ki moż na wy mie nić po je dyn czy mo -
duł bez ko niecz no ści wy mia ny ca ło ści.
Roz miar sfe rycz nej ra my jest mniej szy
niż 400 mm, dzię ki cze mu dron mie ści się
na wet w bar dzo ma łych otwo rach. W cia -
snych prze strze niach mo że się on to czyć
po pod ło żu bądź su nąć po ścia nie, by wci -
snąć się w otwór.

Ko lej ną za le tą urzą dze nia jest wy po sa że -
nie go w zin te gro wa ne ka me ry. Jed no cze -
śnie re je stru je on ob raz w ja ko ści full HD
oraz w ter mo wi zji. Obiek tyw mo że zbie rać
zdję cia w roz dziel czo ści 0,2 mm/ppx. Ob raz
jest re je stro wa ny w ja ko ści full HD o roz dziel -
czo ści 1920 x 1080 w 30 klat kach na se kun -
dę. Ka me ra dzia ła bar dzo do brze, ra dzi so bie
nie za leż nie od na tę że nia świa tła. Eks po zy cja
(EV) jest do sto so wy wa na au to ma tycz nie
bądź przez ope ra to ra. Dron wy po sa żo ny jest
we wła sne oświe tle nie LED, mo że być więc
wy ko rzy sty wa ny w miej scach sła bo na świe -
tlo nych. In ten syw ność świe ce nia pię ciu ta -
blic z dio da mi jest re gu lo wa na przez
ope ra to ra. Za pew nia ją one rów no mier ne
oświe tle nie dro na z przo du, z gó ry i z do łu.
Ter mo wi zja da je zaś moż li wość zo ba cze nia
te go, co w nor mal niej ka me rze mo gło by być
nie wi docz ne. Np. jest w sta nie wy chwy cić
cie pło tę ludz kie go cia ła uwię zio ne go
pod gru za mi. Dron w za wa lo nych bu dyn -
kach bę dzie w sta nie zi den ty fi ko wać rów -
nież nie bez pie czeń stwa, któ re mo gą cze kać
na ra tow ni ków, np. go rą ce in sta la cje, za rze -
wia po ża ru. Elios ma nie chło dzo ny czuj nik
ter mo wi zyj ny FLIR o roz dziel czo ści 160 x 120
pik se li w 9 klat kach na se kun dę. Ka me ry za -
mon to wa ne na ob ro to wej gło wi cy mo gą
wy chwy ty wać ob raz za rów no nad, jak
i pod dro nem. Ka me ra full HD umoż li wia cał -
ko wi te po le wi dze nia w za kre sie 215° i po -
zio me po le wi dze nia na po zio mie 130°,

a ka me ra ter mo wi zyj na za pew nia cał ko wi te
pio no we po le wi dze nia w za kre sie 42° i po -
zio me po le wi dze nia na po zio mie 56°.

Pod gląd i re je stra cja ob ra zu
W za leż no ści od za po trze bo wa nia w da -

nym mo men cie ope ra tor ma bie żą cy pod -
gląd na je den z wy bra nych ob ra zów na
ta ble cie, któ ry po łą czo ny jest z apa ra tu rą
ste ru ją cą. Ob raz jest re je stro wa ny na kar cie
pa mię ci, któ ra znaj du je się we wnątrz dro na.
Po za koń czo nym lo cie wi deo moż na po -
now nie oglą dać. Przy za sto so wa niu opro -
gra mo wa nia pro du cen ta moż na prze glą dać
lo ty klat ka po klat ce. Stru mień wi deo na gra -
ny za po mo cą ka me ry ter mo wi zyj nej mo że
zo stać na ło żo ny na ob raz full HD. Dzię ki te -
mu moż li we jest po now ne prze ana li zo wa -
nie ca łej tra sy lo tu i upew nie nie się, że nie
zo sta ły po mi nię te istot ne szcze gó ły, co jest
wy jąt ko wo uży tecz ne w dzia ła niach pro wa -
dzo nych przez gru py po szu ki waw czo -ra -
tow ni cze, na przy kład w cza sie po szu ki-
wa nia po szko do wa nych w gru zach za wa lo -
nych bu dyn ków. 

Dron wy po sa żo ny jest po nad to w sys -
tem ko mu ni ka cji bez prze wo do wej, ofe ru -
ją cy cy fro wą, dwu kie run ko wą trans mi sję
sy gna łu da le kie go za się gu, któ ra za wie ra
łą cze wi deo i łą cze da nych – od sta cji UAV
do sta cji na ziem nej i łą cze w gó rę – od sta -
cji na ziem nej do UAV. Trans mi sja sy gna łu
ko rzy sta z pa sma 2,4 GHz, co za pew nia za -
do wa la ją cą ja kość i za sięg. Mo że my la tać
w zło żo nych i za mknię tych prze strze niach.
Mak sy mal ny za sięg dro na to na wet 150 m,
gdy na dro dze trans mi sji sy gna łu nie ma
wie lu prze szkód. Ta ki za sięg jest wy star cza -
ją cy do spraw dze nia wie lu po miesz czeń
w kon dy gna cji po wy żej lub po ni żej ope ra -
to ra. Na za sięg dro na wpły wa ją uwa run ko -
wa nia śro do wi ska, w któ rym się po ru sza,
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DA MIAN WAŁ PU SKI Wie lo funk cyj
Drony i roboty zdalnie sterowane są wykorzystywane w grupach

specjalistycznych PSP. Dzięki nim bezpieczeństwo działań znacznie wzrosło.
Ratownicy nie muszą wchodzić w miejsca, w których przebywanie nie jest

niezbędne w danym momencie, bo do rekonesansu mogą wykorzystywać drony.
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w związ ku z czym do za dań ope ra to ra na -
le ży bie żą ca ob ser wa cja wskaź ni ka si ły sy -
gna łu na pul picie ta ble tu, tak aby nie
utra cić kon tro li nad dro nem.

Wszyst kie ope ra cje Elio sa kon tro lo wa ne
są ze sta cji na ziem nej, w któ rej znaj du je się
ope ra tor. Sta cja skła da się z apa ra tu ry zdal -
ne go ste ro wa nia: ta ble tu i prze zna czo nej
do te go ce lu apli ka cji do kon tro li na ziem -
nej. W apli ka cji ope ra to ro wi do star cza ne są

na bie żą co da ne z te le me trii, stru mień wi -
deo wy chwy ty wa ny przez dro n oraz in ne
in for ma cje i ele men ty ste ru ją ce, któ re na -
le ży spraw nie i bez piecz nie ob słu gi wać.
Oprócz za pew nie nia peł nej kon tro li nad
na wi ga cją dro na róż ne przy ci ski na apa ra -
tu rze ste ro wa nia po zwa la ją do sto so wać
w cza sie rze czy wi stym wszyst kie usta wie -
nia gło wi cy apa ra tu, ta kie jak eks po zy cja,
oświe tle nie i kąt po chy le nia. Do dat ko we
przy ci ski słu żą do wy ko ny wa nia zdjęć pod -
czas lo tu czy też za zna cze nia tzw. punk tu
za in te re so wa nia (ang. po int of in te rest, POI).
Je śli pe wien frag ment lo tu chce my zo ba -
czyć po now nie i zin ter pre to wać go, ope ra -
tor mo że za zna czyć POI. Dzię ki te mu
pod czas oglą da nia za pi su lo tu ła two moż -
na zna leźć in te re su ją ce nas miej sce i obej -
rzeć za pis po klat ko wy.

W rę kach spraw ne go 
ope ra to ra
Elios zo stał stwo rzo ny z my ślą o in spek -

cjach in sta la cji i obiek tów prze my sło wych.
Dzię ki swo jej spe cy ficz nej bu do wie oraz
moż li wo ściom, któ re zo sta ły opi sa ne po wy -
żej, do sko na le na da je się do dzia łań pro -
wadzo nych przez gru py po szu ki waw czo -
-ra tow ni cze w za wa lo nych obiek tach bu -
dow la nych. W SGPR z War sza wy ra tow ni cy

ko rzy sta ją z nie go od pra wie ro ku. Ze wzglę -
du na to, że Elios nie la ta w otwar tej prze -
strze ni po wietrz nej, do je go ob słu gi nie są
wy ma ga ne upraw nie nia Urzę du Lot nic twa
Cy wil ne go. Ra tow ni cy, któ rzy prze szli szko -
le nie pro du cen ta, re gu lar nie zwięk sza ją 
swo je umie jęt no ści ope ro wa nia dro nem,
wy ko nu jąc lo ty ćwi cze nio we w róż nych
skom pli ko wa nych struk tu rach. Naj więk szą
trud no ścią, z ja ką mu szą się zmie rzyć, jest
zo rien to wa nie po zy cji dro na w no wym
obiek cie tyl ko na pod sta wie ob ra zu prze sy -
ła ne go z ka me ry. Ope ra to rzy mu szą wie -
dzieć, w ja kim miej scu bu dyn ku dron się
znaj du je, tak aby po od na le zie niu oso by
uwię zio nej pra wi dło wo po dać lo ka li za cję 
ra tow ni kom, któ rych za da niem bę dzie
udroż nie nie do stę pu i ewa ku acja po szko do -
wa nych. Ope ra to rzy mu szą na bie żą co kon -

tro lo wać lo ka li za cję dro na, rów nież na wy -
pa dek wy czer pa nia się ba te rii. W sy tu acji,
gdy ope ra tor nie zdą ży spro wa dzić dro -
na do punk tu wyj ścio we go, a ba te ria osią -
gnie po ziom kry tycz ny, dron za cznie
au to ma tycz nie lą do wać w miej scu, w któ -
rym znaj du je się w da nym mo men cie. Wte -
dy po zo sta je już tyl ko ręcz ne wy do sta nie go
z wnę trza bu dyn ku.

Bez za ło go we stat ki la ta ją ce znaj du ją za -
sto so wa nie nie tyl ko w dzia ła niach we -
wnątrz za wa lo nych kon struk cji bu dow la-
nych. Jed nost ka SGPR w War sza wie jest wy -
po sa żo na tak że w UAV, któ re mo gą być wy -
ko rzy sta ne do oce ny uszko dzeń bu dyn ków
od ze wnątrz. Są to więk sze dro ny, prze -

znaczo ne do la ta nia
w otwar tej prze strze ni
po wietrz nej. Mo gą
być one wy ko rzy sty -
wa ne rów nież przy
po szu ki wa niu osób
w te re nie otwar tym.
Ten typ dro nów ma
rów nież licz ne za sto -
so wa nia, któ re nie są
ści śle zwią za ne z dzia -
ła nia mi po szu ki waw -
czo -ra tow ni cz y mi,
ależ są bar dzo przy -
dat ne w pra cy ra tow -
ni ków. Dro ny mo gą
być tak że wy ko-
rzy sta ne do uzy ska nia
ob ra zu z du żej wy so -
ko ści w przy pad ku 
du żych po ża rów – za -
rów no bu dyn ków, jak

i prze strze ni otwar tych. Na to miast w sy tu -
acjach lo kal nych pod to pień i po wo dzi, gdy
nie pa da już deszcz, dro ny mo gą po móc
w oce nie ska li znisz czeń, usta le niu prio ry te -
tów w dzia ła niach, mo ni to ro wa niu wa łów
prze ciw po wo dzio wych i wie lu in nych dzia -
ła niach wy wia dow czych po trzeb nych w da -
nych oko licz no ściach.

Urzą dze nia te ma ją ogrom ny po ten cjał,
któ ry wciąż jest roz wi ja ny, a funk cje ulep sza -
ne. No we tech no lo gie re wo lu cjo ni zu ją ra -
tow nic two, zwięk sza jąc tym sa mym je go
sku tecz ność, a jed no cze śnie bez pie czeń -
stwo ra tow ni ków. 

st. kpt. Da mian Wał pu ski peł ni słu˝ b´
w JRG 15 KM PSP m.st. War sza wy, jest
człon kiem SGPR War sza wa War sza wa -9

oraz USAR Po land

/ 2018 SIERPIEŃ 43

ny zwia dow ca



a obiek tach Ośrod ka Szko le nia Ku -
jaw sko -Po mor skiej KW PSP w Łu -
bian ce oraz na Sta dio nie Miej skim

im. Grze go rza Du nec kie go w To ru niu spo -
tka ły się re pre zen ta cje 16 ko mend wo je -
wódz kich PSP i czte rech szkół po żar ni czych,
a tak że czte ry re pre zen ta cje za gra nicz ne. 
Po przed nio za wo dy te od by wa ły się w Cen -
tral nej Szko le Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Czę sto cho wie.

Uro czy ste go otwar cia mi strzostw w imie -
niu ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej gen. bry ga die ra Lesz ka Su -
skie go do ko nał ku jaw sko -po mor ski ko men -
dant wo je wódz ki nad bryg. Ja nusz Ha lak. 

Ry wa li za cja to czy ła się jak zwy kle w czte -
rech kon ku ren cjach. Do naj bar dziej wi do wi -
sko wych zma gań na le ży wspi na nie przy
uży ciu dra bi ny ha ko wej. Za wod nik, trzy ma -
jąc dra bi nę ha ko wą, do bie ga do wspi nal ni
i za ci na jąc ją o pa ra pet okien na po szcze gól -
nych pię trach, wspi na się na trze cie pię tro.
Po żar ni czy tor prze szkód po le ga na prze bie -
gnię ciu 100 m i rów no cze snym wy ko na niu
na stę pu ją cych czyn no ści: po ko na nia ścia ny,
roz wi nię cia i po łą cze nia dwóch od cin ków
wę ża po żar ni cze go W 52, po ko na nia rów no -

waż ni oraz pod łą cze nia jed ne go koń ca li nii
wę żo wej do na sa dy roz dzie la cza, a dru gie -
go do prą dow ni cy. W szta fe cie 4 x 100 m
z prze szko da mi star tu je czte rech za wod ni -
ków. Każ dy z nich prze bie ga 100 m, po-
ko nu jąc prze szko dę. Pierw szy za wod nik
po ko nu je do mek, bie gnąc po da chu, dru gi
ścia nę, trze ci prze bie ga przez rów no waż nię,
łą czy dwa wę że w li nię wę żo wą i pod łą cza ją
do roz dzie la cza, a ostat ni za po mo cą ga śni -
cy prosz ko wej ga si pa lą cą się ciecz. Funk cję
pa łecz ki peł ni prą dow ni ca. Ostat nia kon ku -
ren cja to ćwi cze nie bo jo we, któ re wy ko nu je
sied miu stra ża ków, ma ją cych do dys po zy cji:
mo to pom pę, dwa od cin ki wę ża ssaw ne go
W 110, smok ssaw ny, trzy od cin ki wę ża W 75,
czte ry od cin ki wę ża W 52, roz dzie lacz oraz
dwie prą dow ni ce. Za wod ni cy ma ją za za da -
nie zbu do wać li nię ssaw ną do usta wio ne go
obok mo to pom py zbior ni ka, li nię głów ną
i dwie li nie ga śni cze, a po za ję ciu sta no wisk
przez prą dow ni ków na peł nić 10-li tro wy
zbior nik wo dą po da wa ną przez otwo ry na -
le wo we w tar czach. Ko mi sja sę dziow ska,
czu wa ją ca nad pra wi dło wym prze bie giem
po szcze gól nych kon ku ren cji, skła da ła się
z funk cjo na riu szy Pań stwo wej Stra ży Po żar -

nej pod przewod nic twem asp. sztab. Ra do -
sła wa Waw rzy nia ka

Pierw sze go dnia za wo dów ro ze gra no
kon ku ren cję wspi na nia przy uży ciu dra bi ny
ha ko wej. Ko lej ny dzień przy niósł zma ga nia
na po żar ni czym to rze prze szkód 100 m.
Ostat nie go dnia mi strzostw od by wa ła się ry -
wa li za cja w szta fe cie po żar ni czej 4 x 100 m
z prze szko da mi oraz po żar ni czym ćwi cze niu
bo jo wym. Ry wa li za cja na bież ni i wspi nal ni

SPORT I REKREACJA

TO MASZ BA NACZ KOW SKI

N

Z Cz´ sto cho wy
Tegoroczne jubileuszowe XXXV Międzynarodowe

Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym po raz pierwszy
zawitały do województwa kujawsko-pomorskiego.



by ła bar dzo za cię ta. O wy ni kach de cy do wa -
ły set ne czę ści se kun dy. Na wet nie sprzy-
ja ją ca za wod ni kom au ra nie ostu dzi ła spor -
to wych emo cji 

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej zwy cię ży ła 
– z dzie się cio ma punk ta mi – re pre zen ta cja
wo je wódz twa po mor skie go w skła dzie: 

Mi ro sław Cyr son, Ra do sław Cyr son, Da mian
Wen ta, Ra do sław Sten ka, Da mian Wen ta,
Bar tło miej Kan dy bo wicz, An drzej Cyr son,
An drzej Bed nar ski, Se ba stian Sta rosz czyk,
To masz Wic ki, Grze gorz Pie choc ki. Dru gie
miej sce przy pa dło eki pie z woj. ma zo wiec -
kie go (16 pkt), trze cie zaś za wod ni kom z woj.
świę to krzy skie go (17 pkt). W dwu bo ju po -
żar ni czym bez kon ku ren cyj ny był Mi ro sław
Cyr son z woj. po mor skie go, któ ry osią gnął
czas łącz ny 31,02 s. Na dru gim miej scu upla -
so wał się Bar tło miej Sie pie tow ski z woj. ma -
ło pol skie go (31,35 s) przed Ma te uszem
Jur kie wi czem z woj. ma ło pol skie go (31,80 s).

W kon kur sie wspi na nia po dra bi nie ha ko -
wej na III pię tro wspi nal ni bez kon ku ren-
cyj ny oka zał się Bar tło miej Sie pie tow ski 
(14,28 s), dru gi był Ma te usz Jur kie wicz 
(14,38 s), a na naj niż szym stop niu po dium
sta nął Mi ro sław Cyr son (14,39 s). Ze spo ło wo
dru ży na z woj. ma ło pol skie go (91,35 s) po -
ko na ła re pre zen ta cję woj. ma zo wiec kie go
(91,74 s) i po mor skie go (92,96 s). Kla sy fi ka -
cja in dy wi du al na na po żar ni czym to rze
prze szkód 100 m przed sta wia się na stę pu ją -

co: zwy cię żył Prze my sław Ży da czek z woj.
war miń sko -ma zur skie go z cza sem 16,53 s,
przed Mi ro sła wem Cyr so nem (16,63 s) 
i Da wi dem Ko wa li kiem, woj. świę to krzy skie
(16,86 s). Dru ży no wo naj lep sza by ła re pre -
zen ta cja woj. ma zo wiec kie go (103,57 s).
Dru gie miej sce za jął ze spół z Po mo rza

(105,90 s), a na trze cim upla so wa ło się woj.
świę to krzy skie (106,41 s). W szta fe cie po żar -
ni czej 4 x 100 m z prze szko da mi, roz gry wa -
nej w stru gach desz czu, czwór ka z woj.

świę to krzy skie go po ko na ła z cza sem 62,47 s
ze spo ły z woj. wiel ko pol skie go (63,52 s)
i ma zo wiec kie go (63,56 s). Ogrom ne emo cje
to wa rzy szy ły po żar ni cze mu ćwi cze niu bo jo -
we mu, roz gry wa ne mu ja ko ostat nia kon ku -
ren cja. Na mo krej i śli skiej mu ra wie wy gra ła
dru ży na woj. po mor skie go (25,62 s), dru gi
sto pień po dium przy padł woj. war miń sko -
-ma zur skie mu (25,91 s), a trze ci woj. dol no -
ślą skie mu (26,18 s).

Kla sy fi ka cję mię dzy na ro do wą wy gra ła
re pre zen ta cja Ukra iny (6 pkt), przed Pol ską
(7 pkt) i Sło wa cją (12 pkt).

Za wo dy by ły jak zwy kle do brą oka zją
do pro pa go wa nia po żar nic twa. W tym ro ku
Sta dion Miej ski w To ru niu od wie dzi ły licz ne
gru py dzie ci z miej sco wych szkół. Nie za bra -
kło za baw z praw dzi wym stra żac kim sprzę -
tem, or ga ni za to rzy przy go to wa li tak że dla
naj młod szych m.in. sy mu la tor da cho wa nia.

Ce re mo nia za mknię cia XXIII Mi strzostw
Pol ski w Spo rcie Po żar ni czym roz po czę ła się
od obe rwa nia chmu ry nad sta dio nem. 
Na gro dy – pu cha ry, dy plo my i me da le
(w kształ cie tra dy cyj nych to ruń skich pier ni -
ków Ka ta rzy nek) – wrę cza li try um fa to rom
za wo dów: za stęp ca ko men dan ta głów ne go
PSP nad bryg. Ma rek Ja siń ski, przed sta wi ciel
Biu ra Szko le nia Ko men dy Głów nej PSP bryg.
Piotr Ka li now ski oraz ku jaw sko -po mor ski
ko men dant wo je wódz ki PSP nad bryg. Ja -
nusz Ha lak. Uro czy stość za szczy ci li tak że
swo ją obec no ścią Mi ko łaj Bog da no -
wicz – wo je wo da ku jaw sko -po mor ski, Zbi -
gniew Ra sie lew ski – wi ce pre zy dent To ru nia
oraz Je rzy Za ją ka ła – wójt gmi ny Łu bian ka.
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do To ru nia

Okiem eks per ta 
Roz mo wa z asp. sztab. Pio trem So ko łow skim, tre ne rem re pre zen ta cji Pol ski 

w spo rcie po żar ni czym.
W tym ro ku po go da nie by ła sprzy mie rzeń cem?
– Nie wąt pli wie mia ła wpływ na te go rocz ne zma ga nia. Do brze, że nie za kłó ci ła prze bie -

gu za wo dów. Na pew no by ło cięż ko, bo zim no. Trud ne wa run ki. Ja oso bi ście cie szę się 
naj bar dziej, że oby ło się bez wy pad ków. Rów nież za wod ni cy pod cho dzi li do te go spo koj -
nie – że by za li czyć bieg, a że by nie do szło do kon tu zji.

Coś pa na za sko czy ło pod czas te go rocz nych zma gań?
Szta fe ta. By ła na praw dę du ża ule wa. To czy ły się dys ku sje, czy nie prze rwać za wo dów. Ale

to jest sport, trud no by ło by za trzy mać za wo dy trze cie go dnia. Je śli cho dzi o nie spo dzian ki,
to zwy cię stwo Po mor skie go w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. Pro wa dzi ło Ma zow sze, ale ćwi cze nie
bo jo we za de cy do wa ło o wszyst kim. Po mor skie wy gra ło, Ma zow sze by ło do pie ro dzie sią -
te. I to prze są dzi ło o ty tu le mi strza Pol ski.

Czy wy ni ki osią gnię te przez re pre zen ta cję są za do wa la ją ce? 
Ja ko re pre zen ta cja przy go to wu je my się wła śnie do Mi strzostw Świa ta, któ re od bę dą się

we wrze śniu. W sierp niu je dzie my na za wo dy państw bał tyc kich na Ło twę. Po tem zgru po -
wa nie na obiek tach w Łu bian ce, tu taj, w wo je wódz twie ku jaw sko -po mor skim, we wrze śniu,
kil ka dni przed mi strzo stwa mi, któ re ro ze gra ne zo sta ną na Sło wa cji. Po sta ra my się god nie
re pre zen to wać kraj, ry wa li zu jąc z naj lep szy mi za wod ni ka mi 
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od nie sie niu do stra ża ków
usta wa z 24 sierp nia 1991 r.
o Pań stwo wej Stra ży Po żar -

nej for mu łu je obo wią zek wy ko ny wa nia po -
le ceń wy da wa nych przez prze ło żo nych.
Za sad ni cze zna cze nie ma w tym przy pad -
ku treść ślu bo wa nia zło żo ne go przez stra -
ża ka. Zgod nie z nią stra żak świa do mie
zo bo wią zu je się prze strze gać pra wa, dys cy -
pli ny służ bo wej oraz wy ko ny wać po le ce nia
prze ło żo nych. Tym sa mym po słu szeń stwo
wzglę dem po le ceń wy da nych przez prze -
ło żo ne go jest usta wo wym obo wiąz kiem
każ de go funk cjo na riu sza po żar nic twa. War -
to nad mie nić, że usta wo wy obo wią zek wy -
ko ny wa nia po le ceń prze ło żo nych po ja wia
się rów nież w in nych prze pi sach usta wy
o PSP. Mo wa tutaj w szcze gól no ści o prze -
pi sach za war tych w art. 20 ust. 2 i art. 31a
ust. 6 usta wy. 

Usta wo daw ca w prag ma ty ce służ bo wej
re gu lu ją cej sto sun ki służ bo we stra ża ków,
w tym ich pra wa i obo wiąz ki, nie po słu gu -
je się expres sis ver bis po ję ciem „roz kaz”, za -
stę pu jąc je po ję ciem po le ce nia służ bo-
we go. Nie mniej jed nak od sy ła do sto so wa -
nia od po wied nich prze pi sów Ko dek su kar -
ne go. Zgod nie z art. 115 § 18 kk: przez
roz kaz na le ży ro zu mieć po le ce nie okre ślo -
ne go dzia ła nia lub za nie cha nia wy da ne
służ bo wo żoł nie rzo wi przez prze ło żo ne go
lub upraw nio ne go żoł nie rza star sze go
stop niem. Jak już wspo mnia no, z mo cy
prze pi sów szcze gól nych po wyż szy prze pis
ma od po wied nie za sto so wa nie do stra ża -

ków (art. 116 usta wy o PSP). Stąd też sens
oma wia ne go po ję cia bę dzie toż sa my z za -
kre sem zna cze nio wym za war tym w Ko dek -
sie kar nym. W kon se kwen cji po le ce nie
służ bo we, o któ rym mo wa w prze pi sach
usta wy o PSP, to po le ce nie okre ślo ne go
dzia ła nia lub za nie cha nia wy da ne służ bo -
wo stra ża ko wi przez prze ło żo ne go lub
upraw nio ne go stra ża ka star sze go stop -
niem.

Z uwa gi na ta ki spo sób sfor mu ło wa nia
prze pi sów praw nych za sad ne jest roz róż -
nie nie po ję cia roz ka zu i po le ce nia służ bo -
we go. W li te ra tu rze przed mio tu po ja wia się
bo wiem sta no wi sko ne gu ją ce za sad ność
po słu gi wa nia się po ję ciem roz ka zu w for -
ma cjach zor ga ni zo wa nych na wzór woj sko -
wy, w tym w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.
U pod staw ta kie go po glą du le ży prze ko na -
nie, że uży wa nie te go po ję cia wy ni ka za -
sad ni czo z chę ci za ak cen to wa nia ran gi
wy da wa nych po le ceń, za gwa ran to wa nia
od po wied nie go po zio mu dys cy pli ny,
umun du ro wa nia oraz sto so wa nia kar dys -
cy pli nar nych. Apro bo wa nie ta kie go sta no -
wi ska wią że się jed nak z wąt pli wo ścią, czy
ta kie po dej ście jest zgod ne z prze pi sa mi
praw ny mi, a w szcze gól no ści prze pi sa mi
wy ko naw czy mi do usta wy z 24 sierp -
nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro wej.
Po ję cie „roz kaz” po ja wia się bo wiem w roz -
po rzą dze niu mi ni stra spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji z 3 lip ca 2017 r. w spra wie
szcze gó ło wej or ga ni za cji kra jo we go sys te -
mu ra tow ni czo -ga śni cze go. Na mo cy tych

prze pi sów kie ru ją cy dzia ła niem ra tow ni -
czym ma upraw nie nie do wy da wa nia roz -
ka zów lub po le ceń oraz kon tro li ich
wy ko na nia pod czas kie ro wa nia dzia ła nia -
mi sił i środ ków pod mio tów KSRG i in nych
pod mio tów uczest ni czą cych w dzia ła niu
ra tow ni czym. Na tym tle po wsta je kil ka
za sad ni czych py tań: czym róż ni się po le -
ce nie służ bo we od roz ka zu? Czy stra żak
jest zo bo wią za ny w każ dym przy pad ku
wy ko ny wać po le ce nie, któ re we dług nie -
go mo że skut ko wać dzia ła niem sprzecz -
nym z pra wem? Ja ka jest gra ni ca po-
słu szeń stwa stra ża ka po le ce niom służ -
bo wym?

Otóż roz ka zem w ro zu mie niu Ko dek su
kar ne go jest wy łącz nie po le ce nie służ bo we
wy da ne w sto sun kach opar tych na za sa -
dzie bez względ ne go pod po rząd ko wa nia
i po słu szeń stwie. Te go ro dza ju sto sun ki wy -
stę pu ją w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, 
po mię dzy po szcze gól ny mi stra ża ka mi za -
cho dzi bo wiem sto su nek za leż no ści służ -
bo wej, uwa run ko wa ny po sia da nym stop-
niem oraz peł nio ną funk cją. Ta ki układ or -
ga ni za cyj ny uza sad nia przy zna wa nie nie -
któ rym pod mio tom pra wa do wy da wa nia
roz ka zów lub po le ceń służ bo wych.

Za rów no roz kaz, jak i po le ce nie służ bo -
we, ma ją ce w isto cie for mę roz ka zu, są
oświad cze nia mi wo li. Ce chu ją je: jed no -
stron ność oświad cze nia wo li roz ka zu ją -
ce go, sto su nek wła dzy (pod wład no ści) po -
mię dzy roz ka zo daw cą i roz ka zo bior cą (re -
la cja prze ło żo ny – pod wład ny) oraz
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PRAWO W SŁUŻBIE

Roz kaz 
czy po le ce nie?

AN NA SO BI¡ SKA
DA MIAN WIT CZAK

Czym różni się rozkaz od polecenia służbowego w strukturach
Państwowej Straży Pożarnej? Istnieje przeświadczenie, że pojęcia te są

tożsame i często stosowane zamiennie. Nie każde jednak polecenie
służbowe jest rozkazem w rozumieniu Kodeksu karnego. 

W



przy mu so wość sy tu acji wy stę pu ją ca po
stro nie ad re sa ta. Z po wyż sze go wy pły wa
wnio sek, że gdy po mię dzy okre ślo ny mi
oso ba mi za cho dzi wska za na hie rar chia
stop ni, to wszel kie ko mu ni ko wa nie wo li
oso bie pod wład nej przez prze ło żo ne go bę -
dzie roz ka zem, i to nie za leż nie od for my
wy ra że nia wo li. Nie ma za tem zna cze nia,
czy w kon kret nym przy pad ku wy da ne
przez prze ło żo ne go po le ce nie da ne go za -
cho wa nia skie ro wa ne do stra ża ka zo sta nie
okre ślo ne ja ko roz kaz, czy po le ce nie, po -
nie waż w chwi li wy ra że nia na ze wnątrz
oświad cze nia wo li prze ło żo ne go po stro nie
stra ża ka urze czy wist nia się usta wo wy obo -
wią zek je go wy ko na nia, de fac to pod po -
rząd ko wa nia się de cy zyj no ści prze ło-
żo ne go. W tym kon tek ście po le ce nie służ -
bo we, o ja kim mo wa w usta wie, po kry wa
się ze zna cze niem roz ka zu. Stąd też po le ce -
nie służ bo we to akt wo li, któ ry po wi nien
być okre ślo ny w spo sób jed no znacz nie po -
zwa la ją cy na przy pi sa nie mu wła ści we go

zna cze nia. In ny mi sło wy cho dzi o to, aby
z kon tek stu ja sno wy ni ka ło, że jest to po le -
ce nie służ bo we, a nie proś ba al bo ży cze nie. 

Jed no cze śnie za zna cze nia wy ma ga, że
nie sta no wią roz ka zu w ro zu mie niu Ko dek -
su kar ne go in struk cje, re gu la mi ny i in ne
prze pi sy o po dob nym cha rak te rze. Ta kie go
wa lo ru nie bę dą rów nież mia ły za rzą dze nia
re gu lu ją ce roz kład za jęć, tok pra cy lub służ -
by w jed no st ce. 

Z po wyż sze go jed no znacz nie wy ni ka, że
to wła śnie treść oświad cze nia wo li jest ele -
men tem, któ ry de cy du je o tym, czy w da -
nej sy tu acji ma my do czy nie nia z po le -
ce niem służ bo wym po kry wa ją cym się ze
zna cze niem po ję cio wym roz ka zu, o ja kim
mo wa w ko dek sie kar nym. Co za tem
w przy pad ku, gdy wy po wiedź prze ło żo ne -
go skie ro wa na do stra ża ka nie jest na ty le
ja sna i zro zu mia ła, aby moż na by ło ją in ter -
pre to wać ja ko po le ce nie służ bo we? Czy
w ta kim przy pad ku stra żak mo że od po wia -
dać za nie wy ko na nie po le ce nia? 

Przy odpowiedzi na tak po sta wio ne py -
ta nia w pierw szej ko lej no ści uści śle nia wy -
ma ga, że oświad cze nie wo li prze ło żo ne go
bę dzie mia ło wa lor po le ce nia służ bo we go
tyl ko wte dy, gdy czyn ność wy ko naw cza
bę dzie łą czy ła się nie wąt pli wie z za kre sem
spraw służ bo wych, okre ślo nym przez za da -
nia Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, cel służ by
oraz za kres obo wiąz ków i upraw nień wy -
stę pu ją cy w da nym sto sun ku służ bo wym.

Przy kła dy z orzecz nic twa
Mo gą za ist nieć oko licz no ści w po sta ci

nie zro zu mie nia oświad cze nia wo li prze ło -
żo ne go. Dla przy kła du moż na wska zać stan
fak tycz ny, w któ rym stra żak pod czas roz -
mo wy z prze ło żo nym od bie ra pry wat ny te -
le fon i opusz cza miej sce roz mo wy mi mo
za ko mu ni ko wa nia przez prze ło żo ne go:
„Jesz cze nie skoń czy łem”. O ile bez wąt pie -
nia ta kie sfor mu ło wa nie nie ma wa lo ru 
po le ce nia służ bo we go, o ty le nie ma pew -
no ści, czy za cho wa nie to mo że wy czer py -
wać zna mio na prze wi nie nia dys cy pli -
nar ne go i na ra zić stra ża ka na ka rę dys cy pli -
nar ną, ewen tu al nie śro dek dys cy pli nu ją cy
w po sta ci ka ry upo mnie nia na pi śmie
w spra wach mniej szej wa gi. Za zna cze nia
wy ma ga, że stra żak od po wia da dys cy pli -
nar nie za czy ny sprzecz ne ze zło żo nym ślu -
bo wa niem. Tym sa mym lek ce wa żą ce
za cho wa nie wo bec prze ło żo ne go, po przez
ode bra nie w je go obec no ści te le fo nu
i opusz cze nie miej sca roz mo wy wbrew je -
go sprze ci wo wi, wy czer pu je dys po zy cję
art. 115 ust. 1 usta wy o PSP. Oczy wi ście na -
le ży mieć na względ nie wszyst kie oko licz -
no ści fak tycz ne opi sa nej sy tu acji. Nie
moż na bo wiem wy klu czyć, że ode bra nie
przez stra ża ka te le fo nu spo wo do wa ło, że
fak tycz nie nie do sły szał te go, co mó wił
prze ło żo ny.

Gra ni ce po słu szeń stwa
Pro ble ma ty kę tę moż na roz pa try wać

na dwóch płasz czy znach. Po pierw sze
z punk tu wi dze nia prze ło żo ne go wy da ją ce -
go po le ce nie. Po dru gie przez pry zmat ad -
re sa ta po le ce nia, tj. stra ża ka niż sze go
stop niem. Naj wię cej wąt pli wo ści bu dzi
kwe stia od po wie dzial no ści kar nej roz ka zo -
bior cy (po le ce nio bior cy). 

Cha rak te ry stycz nym ele men tem te go
ro dza ju sy tu acji jest ko li zja po wsta ją ca 
po mię dzy obo wiąz kiem po słu szeń stwa
a obo wiąz kiem prze strze ga nia po wszech -
nie obo wią zu ją ce go pra wa. Kon se kwen cją
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uzna nia, że da ne po le ce nie nie do ty czy
służ by, jest to, że nie ma ono cech roz ka zu
w ro zu mie niu Ko dek su kar ne go i nie wią że
pod wład ne go. Ewen tu al ną od po wie dzial -
ność kar ną za czyn za bro nio ny w ta kiej sy -
tu acji po no si pod wład ny. Od po wia da on
w peł ni za swo je po stę po wa nie, bez moż li -
wo ści po wo ła nia się na art. 318 Ko dek su
kar ne go. Wy da ją cy po le ce nie mo że na to -
miast od po wia dać ja ko spraw ca po le ca ją -
cy lub ewen tu al nie spraw ca kie row ni czy
czy nu. Zgod nie z po sta no wie nia mi art. 318
Ko dek su kar ne go w związ ku z art. 116 ust. 1
usta wy o PSP nie po peł nia prze stęp stwa
stra żak, któ ry do pusz cza się czy nu za bro -
nio ne go bę dą ce go wy ko na niem roz ka zu,
chy ba że wy ko nu jąc roz kaz, umyśl nie po -
peł nia prze stęp stwo. Z ko lei za czyn sta no -
wią cy wy kro cze nie po peł nio ny w wy ni ku
wy ko na nia po le ce nia służ bo we go stra żak
po no si od po wie dzial ność tyl ko dys cy pli -
nar ną, chy ba że wy ko nu jąc po le ce nie służ -
bo we umyśl nie po peł nia wy kro cze nie 
(art. 116 ust. 2 usta wy). W sfor mu ło wa niu
tym usta wo daw ca wy ra ził za sa dę, że od po -
wie dzial no ści kar nej nie po no si stra żak,
któ ry w wy ko na niu roz ka zu do pu ścił się
nie umyśl nie czy nu za bro nio ne go lub nie -
umyśl nie po peł nił wy kro cze nie. Wszel kie
praw no kar ne kon se kwen cje po wsta łe
w wy ni ku wy ko na nia roz ka zu mo że wów -
czas po nieść je dy nie roz ka zo daw ca.

Ozna cza to, że w efek cie wy ko na nia roz -
ka zu lub po le ce nia służ bo we go mo że dojść
do po peł nie nia prze stęp stwa lub wy kro -
cze nia. Za gad nie nie to ma o ty le istot ne
zna cze nie, że w sto sun kach opar tych
na dys cy pli nie i obo wiąz ku po słu szeń stwa
mo że dojść do bar dzo szko dli wych na -
stępstw w sy tu acji nad uży wa nia po zy cji
prze ło żo ne go wo bec pod wład nych. Za sad -
ni czo stra żak, któ ry nie chce na ra zić się
na od po wie dzial ność dys cy pli nar ną, po wi -
nien sto so wać się do po le ceń swo ich prze -
ło żo nych. Na le ży pa mię tać, że u pod staw
in sty tu cji roz ka zu tkwi obo wią zek po słu -
szeń stwa roz ka zom praw nym, bo ta kie wła -
śnie są za sa dą.

Teo ria my ślą cych ba gne tów
Ko deks kar ny dla oce ny za cho wań pod -

wład nych przyj mu je w art. 318 teo rię „my -
ślą cych ba gne tów”. Zgod nie z tą kon cep cją
stra żak wy ko nu ją cy roz kaz (po le ce nie służ -
bo we) prze ło żo ne go ma nie tyl ko pra wo,
ale rów nież obo wią zek od mó wić je go wy -
ko na nia, je że li jest świa do my, że je go wy -

ko na nie jest sprzecz ne z pra wem. W kon se -
kwen cji stra żak bę dzie zwol nio ny z od-
po wie dzial no ści kar nej za wy ko na nie
po le ce nia służ bo we go, chy ba że po peł ni
umyśl nie czyn po wo du ją cy ta ką od po wie -
dzial ność.

W sy tu acji, gdy stra żak ma peł ną świa -
do mość, że wy ko na nie przez nie go roz ka -
zu wy peł ni zna mio na prze stęp stwa, jest on
nie tyl ko upraw nio ny, ale rów nież zo bo wią -
za ny do od mo wy wy ko na nia ta kie go roz -
ka zu. Je śli stra żak wy ko na roz kaz, wie dząc,
że po peł nia czyn za bro nio ny lub go dzi się
na je go po peł nie nie, bę dzie po no sił od po -
wie dzial ność kar ną (art. 344 § 1 Ko dek su
kar ne go).

Na tym tle po ja wia się rów nież kwe -
stia od róż nie nia nie wy ko na nia po le ce -
nia służ bo we go od od mo wy je go
wy ko na nia oraz wy ko na nia go nie zgod -
ne z je go tre ścią. Za sad ni czo stra żak nie
bę dzie mógł unik nąć od po wie dzial no ści
kar nej, gdy prze stęp stwo sta no wi sku tek
nie na le ży te go wy ko na nia roz ka zu, czy li
wy ko na nia go nie zgod nie  z je go tre ścią.
Funk cjo na riusz po żar nic twa ja ko wy ko -
naw ca po le ce nia od po wia da za spo sób 
je go re ali za cji, któ ry za wsze na le ży we ry fi -
ko wać przez ana li zę tre ści wszyst kich obo -
wią zu ją cych go w da nej sy tu acji fak tycz nej
prze pi sów pra wa. Tym sa mym umyśl ne wy -
ko na nie przez stra ża ka po le ce nia służ bo -
we go na ka zu ją ce go po peł nie nie czy nu
prze stęp ne go nie zwal nia go z od po wie -
dzial no ści kar nej. Je że li jed nak funk cjo na -
riusz, po peł nia jąc czyn za bro nio ny, za-
cho wa się nie zgod nie z tre ścią po le ce nia
w ce lu istot ne go zmniej sze nia szko dli wo -
ści, to zgod nie z tre ścią art. 344 § 2 Ko dek -
su kar ne go sąd mo że za sto so wać nad-
zwy czaj ne zła go dze nie ka ry lub od stą pić
od jej wy mie rze nia. 

Za sad ne jest od róż nie nie za cho wa nia
po le ga ją ce go na nie po słu szeń stwie wo bec
kon kret ne go po le ce nia służ bo we go od od -
mo wy wy ko na nia obo wiąz ku wy ni ka ją -
ce go z po le ce nia. Nie wy ko na nie przez stra -
ża ka roz ka zu (po le ce nia służ bo we go) na le -
ży ro zu mieć ja ko za cho wa nie po le ga ją ce
na tym, że stra żak nie przy stę pu je do re ali -
za cji na ka za nej czyn no ści. Za tem ta for ma
nie wy ma ga ja kiej kol wiek ma ni fe sta cji ze
stro ny funk cjo na riu sza. Nie wy ma ga się
rów nież od nie go oświad cze nia, że otrzy -
ma ne go po le ce nia służ bo we go nie wy ko -
na. Na le ży pod kre ślić, że de mon stra cyj ne
za cho wa nie w po sta ci oświad cze nia stra ża -

ka, że po le ce nia nie wy ko na, bę dzie świad -
czy ło o zre ali zo wa niu al ter na tyw nej po sta -
ci czy nu, ja ką jest od mo wa wy ko na nia
po le ce nia służ bo we go. 

Od mo wa wy ko na nia roz ka zu ozna cza
za tem ma ni fe sta cję nie po słu szeń stwa
wzglę dem otrzy ma ne go po le ce nia. Mu si to
na stą pić w spo sób wy raź ny. Do ty czy to za -
rów no sy tu acji, w któ rych funk cjo na riusz
w ja ki kol wiek spo sób (bez po śred nia roz -
mo wa, po śred nic two in nej oso by, pi smo
itp.) wprost ko mu ni ku je upraw nio ne mu
roz ka zo daw cy, że otrzy ma ne go po le ce nia
nie wy ko na, jak rów nież sy tu acji, w któ rych
stra żak wpraw dzie wprost te go nie czy ni,
ale swo im spo so bem za cho wa nia jed no -
znacz nie in for mu je roz ka zo daw cę o bra ku
za mia ru za sto so wa nia się do tre ści skie ro -
wa ne go do nie go po le ce nia. 

Czym in nym jest na to miast wy ko na nie
po le ce nia służ bo we go nie zgod nie z je go
tre ścią. Do ty czy to za tem wy ko na nia roz ka -
zu w spo sób zu peł nie od mien ny od na ka -
za nej czyn no ści, wpro wa dze nia do wol nych
i sa mo wol nych zmian w tre ści po le ce nia,
z za strze że niem, że do ty czą cą one istot -
nych ele men tów na ka zy wa nej czyn no ści.

Kon klu zja jest na stę pu ją ca: w trak cie
wy ko ny wa nia po le ce nia służ bo we go ko -
rzy sta ją ce go z wa lo ru roz ka zu w ro zu mie -
niu Ko dek su kar ne go stra żak ma pra wo
od mo wy wte dy, kie dy je go re ali za cja skut -
ko wa ła by po peł nie niem prze stęp stwa. Je -
że li jed nak funk cjo na riusz po żar nic twa
wy ko na ta kie po le ce nie, to po nie sie od po -
wie dzial ność kar ną zgod nie z sank cją prze -
wi dzia ną za ten czyn okre ślo ny w usta wie
kar nej. 

Skon sta to wać na le ży, że stra żak ma pra -
wo od mó wić wy ko na nia po le ce nia służ bo -
we go po cho dzą ce go od każ dej oso by,
nie za leż nie od jej sta tu su, je że li je go wy ko -
na nie wią za ło by się z po peł nie niem prze -
stęp stwa. Kon se kwent nie za tem w przy -
pad ku, gdy na kaz okre ślo ne go za cho wa nia
po cho dzi od prze ło żo ne go i w opi nii stra -
ża ka wią że się z po peł nie niem prze stęp -
stwa, stra żak ma pra wo za wnio sko wać
o spo rzą dze nie po le ce nia na pi śmie w ce lu
udo ku men to wa nia i za mel do wać o tym
od po wied nie mu pod mio to wi.

An na So biƒ ska jest rad cà praw nym, 
a dr Damian Witczak praw ni kiem 

peł nià cym słu˝ b´ w KCKRiOL

Li te ra tu ra do st´p na u au to rów
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a tra ge dia wstrzą snę ła ca łym śro do wi -
skiem wę gier skich stra ża ków. Pod czas
ga sze nia trud ne go po ża ru strzel ni cy

zlo ka li zo wa nej w pod zie miach bu da pesz tań -
skiej po li tech ni ki zgi nę ło trzech ra tow ni ków,
a kil ku ko lej nych tra fi ło do szpi ta la. Gę sty dym
z pa lą cej się gu my, z któ rej zbu do wa na by ła
strzel ni ca, prze sło nił wy świe tlacz ręcz nej ka -
me ry ter mo wi zyj nej, póź niej ka me ra wy pa dła
nio są ce mu ją stra ża ko wi z rę ki, nie spo sób by -
ło zna leźć jej po omac ku, wresz cie ra tow ni cy
stra ci li orien ta cję w skom pli ko wa nym la bi ryn -
cie za dy mio nych ko ry ta rzy, skoń czy ło się po -
wie trze… 

Choć od te go cza su mi nę ło już 12 lat, ten
przy pa dek jest na Wę grzech cią gle przy wo ły -
wa ny w dys ku sjach o nie zbęd nym wy po sa że -
niu, gwa ran tu ją cym bez pie czeń stwo pro -
wa dzą cym ak cję. Ele men tem ta kie go wy po sa -
że nia zda niem wie lu spe cja li stów po win -
na być no wo cze sna ka me ra ter mo wi zyj na –
nie tyl ko uła twia ją ca od naj dy wa nie i ra to wa -
nie ofiar po ża ru, ale rów nież da ją ca orien ta cję
w cięż kich wa run kach bo jo wych. Do sko na łym
przy kła dem wdro że nia idei ta kie go wy po sa -
że nia in dy wi du al ne go jest ka me ra 3M Scott 
Si ght zin te gro wa na z ma ską. Roz wią za nie to
jest bardzo po zy tyw nie oce nia ne przez stra ża -
ków i zy sku je co raz więk szą po pu lar ność rów -
nież wśród pol skich ra tow ni ków.

3M Scott Si ght, czy li no wa 
ja kość 
Mó wi my tu o ekwi pun ku oso bi stym uży -

wa nym w sy tu acji za gro że nia, w wy jąt ko wo
trud nych wa run kach, przez stra ża ka ob cią żo -
ne go sprzę tem i ma ją ce go ogra ni czo ną swo -
bo dę ru chów. Wy zwań by ło więc spo ro:

ka me ra mu sia ła być nie wiel ka i lek ka, nie mo -
gła utrud niać pro wa dze nia ak cji ani ogra ni -
czać po la wi docz no ści, mia ła ce cho wać się
du żą od por no ścią na tem pe ra tu rę, wo dę 
i za py le nie.

Kon struk to rzy fir my 3M Scott Sa fe ty zde -
cy do wa li więc na umiesz cze nie ma łe go mo -
du łu ka me ry z bo ku ma ski (wy bra no do -
sko na ły mo del AV3000), a wi zjer wbu do wa no
do jej wnę trza, umiesz cza jąc go po ni żej li nii
wzro ku, obok no sa. Dzię ki te mu ob raz ter mo -
wi zyj ny jest ca ły czas w po lu wi dze nia, jed no -
cze śnie nie za sła nia jąc wi do ku. Przy two-
rze niu sa me go mi ni mo ni to ra za sto so wa no
cie ka we roz wią za nie wi zje ra optycz ne go,
z so czew ką da ją cą (mi mo mi ni mal nej od le -
gło ści od oka) du ży i wy raź ny ob raz, w do -
datku bez po trze by re gu lo wa nia ostro ści.
Po nie waż mo ni tor znaj du je się we wnątrz ma -
ski, pod czas ak cji nie gro zi mu za bru dze nie
ani za dy mie nie.

Sa ma ka me ra, choć umiesz czo na w wy trzy -
ma łej obu do wie, jest nie wiel ka i wa ży za le d -
wie 240 g. Prak tycz nie nie wy sta je po za hełm
chro nią cy gło wę ra tow ni ka, dla te go nie ma ry -
zy ka za ha cze nia nią pod czas ak cji o prze szko -
dę. Urzą dze nie ma pro sty w ob słu dze, wy daj ny
sys tem za si la nia, a dzię ki spe cjal nej apli ka cji
za po mo cą smart fo na moż na do pa so wać
do wła snych prefe ren cji usta wie nia ka me ry
(jed nost ki, try by wy świe tla nia).

3M Scott Si ght jest ka me rą za li cza ną
do ka te go rii „sy tu acyj nych”. W tej gru pie ma -
my urzą dze nia z bar dzo pro stym i czy tel nym
in ter fej sem, prak tycz nie bez ob słu go we.
A jed no cze śnie – od por ne na wy jąt ko wo
trud ne wa run ki. Po wszech nie zna ne są ka me -
ry ręcz ne. Tu taj jed nak ma my do czy nie nia

z roz wią za niem cał ko wi cie zwal nia ją cym stra -
ża ka z ko niecz no ści ob słu gi w trak cie ak cji.
Raz włą czo ne – dzia ła przez ca łą ak cję. Ka me -
ra zin te gro wa na z ma ską do star cza non -stop
al ter na tyw ny ob raz ter mo wi zyj ny ob sza ru
znaj du ją ce go się przed ocza mi stra ża ka. Uży -
ta do prze szu ki wań w wa run kach za dy mie nia
i ciem no ści, gwa ran tu je bez pie czeń stwo i da -
je orien ta cję rów nież przy cał ko wi tej utra cie
wi docz no ści. 

Ka me rę 3M Scott Si ght nie bez po wo du
sko ja rzo no z ma ską AV3000 – te go sa me go
pro du cen ta. Mo że my tu taj mó wić o praw dzi -
wej ku mu la cji cech kon struk cyj nych zwięk -
sza ją cych funk cjo nal ność i bez pie czeń stwo
użyt kow ni ka. Wi zjer ma ski za pew nia nie o-
gra ni czo ne po le wi dze nia. Wy pro du ko wa ny
zo stał z two rzy wa od por ne go na za ry so wa -
nia. Sys tem po dwój ne go uszczel nie nia ma ski
uła twia do pa so wa nie jej do twa rzy. Z ko lei tu -
ne lo wy sys tem dwóch mem bran gło so wych
za pew nia wy raź nie lep szą ja kość dźwię -
ku – mem bra ny skie ro wa ne na bo ki uła twia -
ją po ro zu mie wa nie się gło so we z po zo sta ły mi
ra tow ni ka mi. Ist nie je moż li wość do łą cze nia
sys te mu mi kro fo nów współ pra cu ją cych i ste -
ru ją cych ra dio sta cją (ak ty wo wa nych gło sem,
czy li nie wy ma ga ją cych uży cia rąk).

Do brze wy szko lo ny, do świad czo ny stra żak
jest naj cen niej szym za so bem każ dej jed nost -
ki – za wo do wej czy ochot ni czej. Śmia ło moż -
na po wie dzieć, że jest wart każ dej tro ski
i każ dej in we sty cji, któ ra po zwo li zwięk szyć
je go bez pie czeń stwo. No wo cze sne roz wią za -
nia umoż li wia ją ce wi zu ali za cję ter micz ną,
do któ rych za li cza my sys tem 3M Scott Si ght,
udo wad nia ją, że pro du cen ci pro fe sjo nal ne go
sprzę tu kie ru ją się wła śnie ty mi prio ry te ta mi.
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Orien ta cja 
= bez pie czeƒ stwo



ra ge die, któ rych przy czy ną był ogień,
uzmy sło wi ły wło da rzom wio sek
i miast ko niecz ność zor ga ni zo wa nia

jed no stek in sty tu cjo nal nie od po wie dzial -
nych za nie sie nie po mo cy w ra zie wy bu chu
po ża ru. 

Ge ne za po wsta nia
Po dob nie jak w in nych miej scach po trze -

bę pod ję cia od po wied nich de cy zji z za kre -
su po żar nic twa wła dze Ryb ni ka do strze gły
w na stęp stwie po ja wia ją cych się w mie ście
po ża rów. Ich czę sto tli wość wy raź nie za czę -
ła wzra stać od dru giej po ło wy XIX wie ku,
sta jąc się jed ną z ne ga tyw nych kon se kwen -
cji suk ce syw nie od no to wy wa ne go wów czas
przy ro stu licz by miesz kań ców mia sta i je go
po bli skich miej sco wo ści. Do ko nu ją ca się
przez to ewo lu cja po dej ścia do ochro ny
prze ciw po ża ro wej przy bra ła w pierw szym
eta pie cha rak ter na ka zo wy. W 1860 r. obo -
wiąz kiem przy na leż no ści do dru żyn po żar -
ni czych ob ję ci zo sta li mło dzi miesz kań cy
po wia tu ryb nic kie go. 

Pa ra dok sal nie strach przed ogniem
sprzy jał in te gra cji i za an ga żo wa niu spo łecz -
ne mu. Na współ dzia ła niu miesz kań ców są -
sia du ją cych ze so bą wio sek lub dziel nic
opar te by ły po wszech ne wów czas związ ki
si kaw ko we. Rów nież miesz kań cy i wła ści cie -
le po szcze gól nych do mów zo bo wią za ni by li
do udzia łu we wspól nych ak cjach ga śni -
czych. By prze bie ga ły one spraw nie, na wła -
ści cie li nie ru cho mo ści w ob rę bie ca łej
pro win cji ślą skiej na ło żo no obo wią zek za -
opa trze nia lo ka to rów w dra bi nę się ga ją cą

da chu, skó rza ne bądź drew nia ne wia dra
oraz co naj mniej je den bo sak po żar ni czy.

Pierw szą miej ską or ga ni za cję po żar ni czą
Ryb nik zy skał w 1875 r. Przy bra ła ona po stać
Ochot ni cze go Związ ku Ga sze nia Ognia i Ra -
to wa nia. Wów czas też utwo rzo no pierw szą
w mie ście re mi zę stra żac ką, któ rą zlo ka li zo -
wa no w po bli żu ko ścio ła ewan ge lic kie go
(obec na ul. Klasz tor na). Zo sta ła wy po sa żo -
na w trzy si kaw ki, 100 mb wę ża tłocz ne go,
je den trans por ter, oko ło 20 stóp wę ża ssaw -
ne go oraz bo sa ki i ko pa cze. Nie mal jed no -
cze śnie stwo rzo no sys tem po wia da mia nia
o po ża rach, zło żo ny z pię ciu punk tów alar -
mo wych roz lo ko wa nych w ob rę bie ca łe go
mia sta. Każ dy punkt wy po sa żo no w dzwon -
ki i po dob ne go ro dza ju urzą dze nia, po zwa -
la ją ce na wy do by cie ko niecz ne go do ogło-
sze nia alar mu dźwię ku.

Ochot ni cza for ma cja
W pierw szych la tach dzia łal no ści Ochot -

ni cze go Związ ku Ga sze nia Ognia i Ra to wa -
nia w Ryb ni ku suk ce syw nie przy by wa ło je go
człon ków. W 1877 r. w re ali za cję za dań sta -
tu to wych or ga ni za cji an ga żo wa ło się łącz -
nie 121 osób. Więk szość z nich, tj. 108
męż czyzn, uczest ni czy ło w ak cjach ra tun-
ko wych ja ko stra ża cy. Każ dy przy na le żał
do jed nej z czte rech kom pa nii, któ ry mi kie -
ro wa li do wód cy. W su mie w ryb nic kiej re mi -
zie by ło ich wów czas je de na stu. Dwóch
stra ża ków wy ko ny wa ło na to miast obo wiąz -
ki trę ba czy. 

Ro sną ca licz ba miesz kań ców Ryb ni ka ge -
ne ro wa ła przy rost sta nu oso bo we go po -

szcze gól nych kom pa nii, a to z ko lei wy wo ły -
wa ło ko niecz ność in we sty cji w wy posa że nie
oraz za ple cze in fra struk tu ral ne re mi zy. Stąd
też jesz cze w la tach 70. XIX wie ku wła dze
mia sta sfi nan so wa ły m.in. za kup czte ro ko ło -
we go wo zu dra bi no we go, dwu ko ło wej si -
kaw ki prze no śnej oraz apa ra tu prze ciw-
dym ne go. Na po cząt ku XX wie ku roz po czę -
to pla no wa nie bu do wy no wej stra żac kiej
sie dzi by. Osta tecz nie zma te ria li zo wa ły się
one w 1926 r., kie dy to otwar to re mi zę zlo -
ka li zo wa ną przy ul. Bo le sła wa Chro bre go.
Rów nież struk tu ral nie ryb nic cy stra ża cy słu -
ży li już w zu peł nie in nych wa run kach ani -
żeli 50 lat wcze śniej. W kon se kwen cji
wy da rzeń roz gry wa ją cych się na Gór nym
Ślą sku po I woj nie świa to wej i włą cze niu
Ryb ni ka w ob rę by no wo po wsta łe go pol -
skie go wo je wódz twa ślą skie go zo sta li oni
or ga ni za cyj nie pod porząd ko wa ni Po wia to -
we mu Związ ko wi Stra ży Po żar nych. Nad nim
z ko lei pie czę spra wo wał zwią zek wo je -
wódz ki, któ re go sie dzi bę ulo ko wa no 
w Ka to wi cach. Naj wy żej w roz bu do wa nej
hie rar chii ochot ni czych stra ży po żar nych
(OSP) znaj do wał się wów czas Głów ny Zwią -
zek Stra ży Po żar nych Rzecz po spo li tej Pol -
skiej.

Przez ca ły okres mię dzy wo jen ny to wła -
śnie si ły ochot ni cze od po wia da ły za za bez -
pie cze nie prze ciw po ża ro we Ryb ni ka. Sprzęt,
któ rym stra ża cy wów czas dys po no wa li, 
roz sze rzo no m.in. o si kaw ki na pę dza ne sil ni -
kiem, pa rą lub wo dą oraz dra bi ny me cha -
nicz ne, becz ki na wo dę, ku fer ki z tle nem 
czy apa ra ty dy mo we. Za bu do wa nia re mi zy,
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Ju bi le usz 
w Ryb ni ku

Od zarania dziejów ludzkości towarzyszyły tragiczne wydarzenia.
Niebagatelny był w tym udział żywiołu ognia. Przedstawiamy

unikatową historię Rybnika, gdzie już ponad 140 lat temu dostrzeżono
potrzebę powołania formacji przeciwpożarowej. 



gdzie te go ro dza ju wy po sa że nie prze cho -
wy wa no, nie ucier pia ły co praw da na sku tek
dzia łań mi li tar nych z wrze śnia 1939 r., ale to
wła śnie w na stęp stwie wy bu chu II woj ny
świa to wej do tych cza so wa służ ba ryb nic kich
ochot ni ków zo sta ła na kil ka lat zdez or ga ni -
zo wa na. Zgod nie z nie miec kim unor mo wa -
niem z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej,
któ re wraz z oku pa cją wpro wa dzo no
na Gór nym Ślą sku, stra że ochot ni cze prze -
kształ co no w jed nost ki po moc ni cze po li cji.
Z re gu ły służ bę w nich peł ni li wy łącz nie
Niem cy, na to miast Po la ków naj czę ściej za -
trud nia no ja ko pra cow ni ków warsz ta to wych
lub sze re go wych po moc ni ków. 

Za wo do wa straż po żar na
Do swo ich przed wo jen nych tra dy cji ryb -

nic cy stra ża cy w peł ni po wró ci li do pie ro
w po ło wie 1945 r. Przy stą pio no wów czas
do od bu do wy miej skich struk tur OSP oraz
dzia ła ją ce go na szcze blu lo kal nym Po wia to -
we go Związ ku Stra ży Po żar nych w Ryb ni ku.
Mo to rem na pę do wym do nie sie nia po mo -
cy w spe cy ficz nym po wo jen nym okre sie by -
ła przede wszyst kim sil na wo la, em pa tia,
od wa ga i chęć od two rze nia cy wi li zo wa nych
wa run ków by tu. Już sam stan za bu do wy
i wy po sa że nia ryb nic kiej re mi zy mógł za -
rów no mo ty wo wać, jak i znie chę cać do dal -
sze go dzia ła nia. Obiekt oraz je go sprzęt
uległ bo wiem znisz cze niu w na stęp stwie
walk z 1945 ro ku. Nie rzad ko stra ża cy ru sza li
do ak cji we wła snych ubra niach i bu tach. 
Na rzę dzia ga śni cze mia ły cha rak ter pod sta -
wo wy i po cho dzi ły z da rów Pol skie go Czer -
wo ne go Krzy ża. Rów nież miej sce ich spo-
tkań nie no si ło zna mion peł no war to ścio wej
re mi zy. Tym cza so wo funk cję tę peł ni ła
po woj nie sie dzi ba Miej skich Za kła dów
Tech nicz nych. 

Zlo ka li zo wa ną przy ul. Chro bre go re mi zę
osta tecz nie jed nak od two rzo no, po czym
przy stą pio no do jej do po sa że nia. W po cząt -
kach lat 50. XX wie ku dys po no wa ła ona m.in.
sa mo cho dem ga śni czym mar ki Ford V -8.
Jed no cze śnie przy jed no st ce utwo rzo no Za -
wo do we Po go to wie Stra ży Po żar nej, w któ -
rym służ bę po cząt ko wo peł ni ło sze ściu
stra ża ków. Do wódz two nad ni mi w czerw -
cu 1951 r. ob jął ognio mistrz Ot to Za jąc. Od -
tąd, aż do 1963 r., ja ko pierw szy w hi sto rii
Ryb ni ka ko men dant miej ski prze wo dził za -
wo do wym stra ża kom. W swych ak cjach ra -
tow ni czych si ły ryb nic kiej re mi zy mo gły
li czyć na po moc za stę pów Za wo do wej Za -
kła do wej Stra ży Po żar nej Hu ty „Si le sia” oraz

zor ga ni zo wa nych w ra mach OSP ochot ni -
ków z dziel nic Za my słów i Li go ta. Szcze -
gólnie du że go za an ga żo wa nia, wie dzy
i umie jęt no ści do wód czych wy ma ga ła ak cja
ga sze nia po ża ru ba zy li ki św. An to nie go
w Ryb ni ku, do któ re go do szło w paź dzier ni -
ku 1959 r.

Zgod nie z no wym usta wo daw stwem
o ochro nie prze ciw po ża ro wej, a tak że
w związ ku z od no to wy wa nym wzro stem
licz by miesz kań ców mia sta suk ce syw nie po -
sze rza no skład oso bo wy miej sco we go po -
go to wia po żar ni cze go. Nie ste ty, pod miot
ten, funk cjo nu ją cy od 1955 r. ja ko ko men da
Za wo do wej Stra ży Po żar nej w Ryb ni ku, nie -
ustan nie bo ry kał się z trud no ścia mi lo ka-
lo wy mi. W po ło wie lat 50. XX wie ku 24 za -
wo do wych stra ża ków wraz ze sprzę tem nie
by ło bo wiem w sta nie po mie ścić się już
w do tych cza so wych bu dyn kach. No we za -
bu do wa nia dla stra ży od da no jed nak
do użyt ku do pie ro 15 lat póź niej. Zo sta ły
one zlo ka li zo wa ne przy ów cze snej ul. Fin de -
ra (obec nie ul. Św. Jó ze fa). 

Do ko nu ją cy się w la tach 70. XX wie ku
roz wój in fra struk tu ral ny i ka dro wy ko men -
dy po zo sta wał w ści słym związ ku ze zmia na -
mi na tu ry ad mi ni stra cyj nej. W tym wła śnie
okre sie dzia łal ność ope ra cyj ną ryb nic cy stra -
ża cy pro wa dzi li nie tyl ko na te re nie ma cie -
rzy ste go mia sta, ale tak że w ob rę bie Żor,
Knu ro wa oraz gmin Czer wion ka -Lesz czy ny,
Ga szo wice, Świer klany, Susz ec i Kor no wa c.
Oczy wi ście i w ko lej nych de ka dach XX wie -
ku jed nost ka do świad czy ła róż ne go ro dza -
ju pro ce sów re or ga ni za cyj nych. For mal nie
1 lip ca 1992 r. zo sta ła prze kształ co na w Ko -
men dę Re jo no wą Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej (PSP) w Ryb ni ku, któ rej pod le ga ły dwie
jed nost ki ra tow ni czo -ga śni cze, z sie dzi bą

w Ryb ni ku i Żo rach. W 1999 r. miej sco wa
straż za wo do wa po now nie zmie ni ła swo je
struk tu ral ne ob li cze i funk cjo nu je od tąd ja -
ko Ko men da Miej ska PSP w Ryb ni ku. Tym sa -
mym jej pod sta wo wy za kres ope ra cyj ny
zo stał ogra ni czo ny do te re nów mia sta oraz
oka la ją cych gmin po wia tu ryb nic kie go.

Stan na dziś
Obec nie w Ko men dzie Miej skiej PSP

w Ryb ni ku za trud nio nych jest pię ciu pra -
cow ni ków cy wil nych i 108 funk cjo na riu szy
po żar nic twa. Jed nost ka jest wy po sa żo -
na w no wo cze sny i pro fe sjo nal ny sprzęt. 
Bar dzo do brze roz wi ja się współ pra ca ze
stra ża ka mi zrze szo ny mi w oko licz nych
ochot ni czych stra żach po żar nych. Co wię cej,
kon tak ty nie koń czą się je dy nie na cięż kich
i czę sto trau ma tycz nych ak cjach ra tow ni czo -
-ga śni czych. Oprócz nich łą czą nas wspól ne
ćwi cze nia, ale i oko licz no ścio we spo tka nia
czy uro czy sto ści. Funk cjo na riu sze PSP an ga -
żu ją się w szko le nie adep tów spo łecz nej
ochro ny prze ciw po ża ro wej, dzię ki cze mu 
ro śnie wie dza i umie jęt no ści człon ków lo-
kal nych jed no stek OSP. War to do dać, że
na te re nie mia sta funk cjo nu je aż 13 jed no -
stek OSP, co ozna cza, że pra wie po ło wa ryb -
nic kich dziel nic dys po nu je wła sną re mi zą
stra żac ką. 

Za kil ka lat za rów no ochot ni cy, jak i funk -
cjo na riu sze KM PSP w Ryb ni ku sta ną
przed nie zwy kle waż nym za da niem: god-
ne go uczcze nia i upa mięt nie nia ko le gów,
któ rzy nie speł na 150 lat te mu roz po czę li bu -
do wę za ląż ków stra ży po żar nej w Ryb ni ku.

mł. asp. Ali cja Mo krosz
Sek cja Or ga ni za cyj no -Ka dro wa

Ko men da Miej ska PSP w Ryb ni ku 
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a sy w na szym kra ju zaj mu ją dzi siaj 9143,6 tys. ha, czy li jed ną
trze cią po wierzch ni ca łej Pol ski i są in te gral ną czę ścią kra jo bra -
zu. Nie ste ty, każ de go ro ku w okre sie wio sen no -let nim na ra żo -

ne są na nie bez pie czeń stwo po ża ru, spo wo do wa ne wa run ka mi
kli ma tycz ny mi lub nie ostroż no ścią i nie roz wa gą czło wie ka. Mi ja już
26 lat od dnia, kie dy do szło do naj tra gicz niej sze go po ża ru le śne go
w dzie jach po wo jen nej Pol ski. Na po gra ni czu daw nych wo je wództw
ka to wic kie go i opol skie go, po mię dzy Gli wi ca mi, Kę dzie rzy nem a Ryb -
ni kiem, w sierp niu 1992 r. pło mie nie ognia ob ję ły ok. 50 tys. ha kom -
plek su le śne go. Na drze wo stan skła da ło się po nad 85% drzew
igla stych (so sna, świerk), po zo sta łą po wierzch nię zaj mo wa ły ga tun ki
drzew li ścia stych, głów nie dę by, bu ki i brzo zy oraz dzi kie tra wy (trzcin -
nik, tu rzy ca i pa pro cie). 26 sierp nia 1992 r. tra gicz ną ak cją „Ru dy” za -
koń czo no 40-let ni spór o bu do wę wła ści we go sys te mu ochro ny
prze ciw po ża ro wej w pol skich la sach. Na roz wój i re ali za cję tych
wszyst kich za ło żeń, o któ rych pi sa no i mó wio no już dzie siąt ki lat
wcze śniej, sta le bra ko wa ło pie nię dzy.

Ochro na la su przed po ża rem w ra mach bu do wy
PAD
Zgod nie z za rzą dze niem mi ni stra go spo dar ki ko mu nal nej 

z 15 grud nia z 1952 r. w spra wie roz miesz cze nia, li czeb no ści oraz norm
eta tów oso bo wych i sprzę tu stra ży po żar nych w po wia to wych ko -
men dach po wsta ła moż li wość za trud nie nia za wo do wych kie row ców
i peł nie nia przez nich ca ło do bo wych dy żu rów w sys te mie zmia no -
wym w przy pad ku po ża ru i wy jaz du. W związ ku z po wyż szym za ist -
nia ła rów nież moż li wość uru cho mie nia punk tów alar mo wo -
-in for ma cyj nych, zwa nych póź niej punk ta mi alar mo wo-dys po zy cyj -
ny mi. Po cząt ko wo służ ba w nich ogra ni cza ła się je dy nie do przyj mo -
wa nia mel dun ków o za ist nia łym za gro że niu po ża ro wym i prze -
ka zy wa nia ich do wo je wódz kich ko mend. Punk ty alar mo wo -dys po -
zy cyj ne uru cha mia ne by ły tyl ko przy za wo do wych stra żach po żar -
nych. Po cząt ko wo wy po sa ża ne by ły w pod sta wo wy sprzęt: te le fon,
ra dio sta cję, ma pę po wia tu oraz po zo sta łą do ku men ta cję ope ra cyj ną.
Od 1954 r., kie dy Ko men da Głów na Stra ży Po żar nych prze szła

pod zwierzch nic two Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych, sy tu acja nie -
co się zmie ni ła, po zwa la jąc na lep szą or ga ni za cję łącz no ści i trans por -
tu PAD. 

Pod ko niec lat 50. XX w. po wstał w Ka to wi cach pierw szy wo je -
wódz ki PAD. Wy da rze nie to trans mi to wa ła no wo utwo rzo na Te le wi -
zja Ka to wi ce pod re dak cją Gwi do na Ga ja, a wi zy to wa li je m.in.
ów cze sny wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych Ste fan An to sie wicz 
i płk poż. Wła dy sław Pi law ski. 

Powstanie na te re nie ca łej Pol ski ko lej nych punk tów alar mo wo -dys -
po zy cyj nych mia ło doprowadzić do stwo rze nia ogól no pol skie go sys -
te mu ochro ny prze ciw po ża ro wej, dzia ła ją ce go przede wszyst kim
w La sach Pań stwo wych, przy współ pra cy z ochot ni czy mi i za wo do wy -
mi stra ża mi po żar ny mi, z udzia łem woj ska, mi li cji, le śni ków, har ce rzy
i Obro ny Cy wil nej Kra ju. Sys tem za kła dał szyb ką i bez po śred nią łącz -
ność z le śni ka mi, stra ża mi po żar nym i pi lo tu ją cy mi kom plek sy le śne
sa mo lo ta mi. Czas od mo men tu za alar mo wa nia o po wsta łym za gro że -
niu do chwi li do jaz du i zgru po wa nia, ja ki wów czas wy zna czo no, li czo -
ny był od 50 min do 1,5 godz. Wszyst kie jed nost ki bio rą ce udział w ak cji
mia ły dys po no wać ak tu al ny mi ma pa mi te re nów le śnych. Sys tem prze -
wi dy wał rów nież bu do wę dróg le śnych i za kup spe cja li stycz ne go
sprzę tu, m.in. sa mo cho dów te re no wych i ga śni czych wraz z płu ga mi,
przy dat nych do bu do wy pa sów za po ro wych. 

Dziś punk ty alar mo wo -dys po zy cyj ne na dal ist nie ją i dzie lą się
na re gio nal ne, re jo no we i pod sta wo we. Re gio nal ny PAD mie ści się
w biu rze re gio nal nej dy rek cji La sów Pań stwo wych. Jest to po miesz -
cze nie wy po sa żo ne w sprzęt tech nicz ny, a tak że han ga ry prze zna czo -
ne na do dat ko wy sprzęt lot ni czy. Do za dań punk tu na le ży przede
wszyst kim nad zór nad pra wi dło wym funk cjo no wa niem sys te mu ob -
ser wa cyj no -alar mo we go RDLP. Punkt ma obo wią zek współ pra-
co wa nia z wo je wódz ki mi sta no wi ska mi ko or dy na cji ra tow nic twa Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej. 

Wie że ob ser wa cji na ziem nej sys te mu PAD
W skład sys te mu PAD po dzień dzi siej szy wcho dzą spe cy ficz ne

bu dow le go spo dar ki le śnej, tj. wie że ob ser wa cyj ne (tzw. do strze -
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DA NU TA JA NA KIE WICZ Wie ̋e 
ob ser wa cyj ne 

Pierwsze punkty alarmowo-dyspozycyjne w lasach powstały w 1954 r.

Do zadań ich pracownikównależało m.in. opracowanie instrukcji

stworzenia ogólnopolskiego systemu ochrony przeciwpożarowej,

działającego przede wszystkim w Lasach Państwowych,

przy współpracy z ochotniczymi i zawodowymi strażami pożarnymi. 

L
Za mek My śliw ski – Wie ża Ody niec na Wzgó rzu

Jo an ny (230 m n.p.m). 
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gal nie po ża ro we), któ re pod wzglę dem kon struk cji naj czę ściej po -
rów ny wa ne są do la tar ni mor skich. W pol skim pra wo daw stwie zo -
sta ły one skla sy fi ko wa ne ja ko sta łe punk ty ob ser wa cji na ziem nej,
usy tu owa ne na ww. obiek tach lub wznie sie niach, po zwa la ją ce
na pro wa dze nie ob ser wa cji w pro mie niu co naj mniej 10 km. We -
dług sta ty styk opracowa nych w pierw szej de ka dzie XXI w. w ca łej
Pol sce ist nia ło po nad 600 wież ob ser wa cyj nych, a naj wyż sza mia ła
bli sko 70 m wy so ko ści. Do sta łych sie ci ob ser wa cji na ziem nej za li -
cza ne by ły i są nie tyl ko wie że wi do ko we, te le wi zyj ne, ale rów nież
za stęp cze punk ty wol no sto ją cej bu dow li, m.in. wie że ko ściel ne,
zam ko we, wie że ci śnień i in ne, ada pto wa ne na po trze by ochro ny
prze ciw po ża ro wej w ce lu szyb kie go wy kry cia po ża ru i alar mo wa -
nia. Naj czę ściej wy po sa żo ne są one w pod sta wo we środ ki łącz no -
ści, urzą dze nia umoż li wia ją ce wy kry cie po ża ru i usta le nie
ewen tu al nych przy czyn, książ kę mel dun ków oraz in struk cję po stę -
po wa nia w cza sie ob ser wa cji i do strze że nia po ża ru.

Za mek My śliw ski – Wie ża Ody niec 
Obiek ty za byt ko we, hi sto rycz ne o kon struk cji drew nia nej lub mu -

ro wa nej z ka mie nia po ce głę ce ra micz ną spo tkać moż na w la sach ca -
łej Pol ski. Wto pio ne w kra jo braz le śny, sta no wią po dzień dzi siej szy
przy kład daw nej ar chi tek tu ry re gio nal nej. 

W Nad le śnic twie Mi licz na Dol nym Ślą sku (w Do li nie Ba ry czy) znaj -
du je się obiekt mu ro wa ny z par te rem, pię trem i ta ra sem oraz przy le -
ga ją cą do ca ło ści wie żą ry cer ską, w czę ści szczy to wej za da szo ną
drew nia ną my śliw ską am bo ną (cza tow ni cą). Bu dy nek ten, zwa ny
Zam kiem My śliw skim lub Wie żą Ody niec, znaj du je się pod opie ką
Nad le śnic twa. Wie ża, słu żą ca nie gdyś my śli wym, zbu do wa na zo sta ła
w 1850 r. przez He in ri cha Ru dol fa von Sa li scha z Po sto li na. Po II woj -
nie świa to wej aż do lat 70. XX w. ta neo go tyc ka 25-me tro wa bu dow -
la peł ni ła funk cję punk tu ob ser wa cyj ne go w sys te mie ochro ny
prze ciw po ża ro wej tam tej sze go la su. W jed nej z kil ku sal znaj do wa ły
się: stół, krze sło, piec ko min ko wy, praw do po dob nie łóż ko po lo we, ap -
tecz ka pierw szej po mo cy, sprzęt łącz no ści, lor net ka, ze ga rek, kom pas,
ksią żecz ka mel dun ko wa, ksią żecz ka zmia ny służ by i pa tro lu, ma pa ob -
ser wo wa ne go te re nu, jak rów nież ak tu al na dla te go obiek tu in struk -
cja. Nie ste ty, w ar chi wum Nad le śnic twa Mi licz nie ma już po niej śla du.
Praw do po dob nie był to kil ku na sto stro ni co wy ma szy no pis z da ny mi
wie ży ja ko punk tu ob ser wa cyj ne go. 

Ob ser wa tor ochro ny prze ciw po ża ro wej peł nią cy dzien ną lub noc -
ną war tę miał obo wią zek re gu lar ne go wcho dze nia na wie żę, czy li
na naj wyż szy punkt wi do ko wy bu dow li. Na szczyt pro wa dzi ły wą skie
i krę te me ta lo we scho dy. Dzia ła nia ob ser wa cyj ne roz po ście ra ły się na:
wzgó rze Gę śli ca, Wzgó rze Trzeb nic kie oraz Ko tli nę Żmi grodz ką. 

W XIX w. spo ty ka li się w niej my śli wi w dro dze na po lo wa nie
i po po wro cie z nie go. W la tach 70. XX w. bu dy nek uległ znisz cze niu
na sku tek po ża ru. De ka dę póź niej roz po czę to je go od bu do wę i re -
mont. W ar chi wach Nad le śnic twa Mi licz znaj du je się do ku men ta cja
pro jek to wa i tech nicz na z tam te go okre su. 

Obec nie jest po mni kiem przy ro dy i wie żą wi do ko wą, znaj du ją cą
się na szla ku tu ry stycz nym re zer wa tu przy ro dy Wzgó rze Jo an ny i par -
ku kra jo bra zo we go Do li na Ba ry czy. 

Da nu ta Ja na kie wicz pra cu je w Wy dzia le Do ku men ta cji Zbio rów
Cen tral ne go Mu zeum Po ̋ ar nic twa w My sło wi cach

Literatura dost´pna u autorki 

Hi sto ria Pol ski od wie ków zwią za na jest
wprost sym bio tycz nie z oso bą Nie po ka la nej
Dzie wi cy, a przede wszyst kim z Ja sną Gó -
rą – du cho wą sto li cą Pol ski, z ob ra zem Mat ki
Bo skiej Czę sto chow skiej. Nie moż na uznać
za ja kieś prze kła ma nie czy też prze sa dę stwier -
dze nia, że to wła śnie Czę sto cho wa le ży w ser -
cu Pol ski, a ser ce na sze go na ro du bi je ra zem

z Ja sno gór ską Pa nią. Zwy kli śmy nie zmien nie, od po ko leń, za wie rzać Jej,
na szej Kró lo wej, wszyst ko: prze szłość, te raź niej szość, przy szłość, ra do ści
i tro ski ży cia oso bi ste go, ro dzin ne go, wspól no to we go, rów nież w wy mia -
rze spo łecz no ści stra ża ków, jak i ca łej na szej umi ło wa nej Oj czy zny. 

Ma ry ja nie jest przy tym, co waż ne, wy nio słą kró lo wą za sia da ją cą na od -
le głym i dro go cen nym tro nie, lecz praw dzi wą Mat ką trzy ma ją cą w swo ich
ra mio nach Sy na, a wraz z Nim wszyst kie swo je dzie ci. Trud no też prze -
oczyć, że jest to Mat ka ze zra nio nym ob li czem, Mat ka czę sto cier pią ca, rze -
czy wi ście bio rą ca so bie do ser ca pro ble my po ja wia ją ce się w na szym ży ciu,
w hi sto rii na szej Oj czy zny. To Mat ka, któ ra ni gdy nie tra ci z oczu pro ble -
mów swo ich dzie ci i z mat czy ną czu ło ścią pro wa dzi nas za rę kę przez ży -
cie – je śli tyl ko oczy wi ście na to po zwo li my. Sko ro jest Mat ką, nie mo że
ina czej niż z ca łą de li kat no ścią czu wać nad do brem swo ich dzie ci. Na szą
mą dro ścią po zo sta je na to miast za ufać Mat ce, za wie rzyć, że Ona trosz czy
się o na sze do bro, na wet je śli nie rzad ko ma my swo ją wła sną wi zję te go,
co jest dla nas do bre. Ja sno gór ska Pa ni przy po mi na nam, że ży cie czło wie -
ka jest cią głą wę drów ką, piel grzym ką na spo tka nie w do mu Bo ga Oj ca.
Po to, aby nie za gu bić się i nie utra cić te go za sad ni cze go ce lu, war to cza -
sem, wła śnie mo że pod czas wa ka cji, za trzy mać się i za sta no wić, czy na -
praw dę idzie my w do brym kie run ku. Bóg da je nam w tym cza sie oka zję
do te go, aby za wie rza jąc Ma ryi i wsłu chu jąc się w bi cie Jej Mat czy ne go ser -
ca, pod su mo wać czas mi nio ny i z no wym za pa łem, dzię ki wa ka cyj ne mu
od po czyn ko wi, po dą żać ku przy szło ści. 

Piel grzym ki, zwłasz cza te sierp nio we, w któ rych i brać stra żac ka ma
swój udział, ścią ga ją na ja sno gór skie wa ły rze sze lu dzi. W piel grzym ce do -
strzec moż na przede wszyst kim nie zwy kle wy mow ny i głę bo ko sym bo -
licz ny znak świa dec twa ludz kiej wia ry. Od na ro dzin do śmier ci każ dy z nas
znaj du je się prze cież w szcze gól nej kon dy cji czło wie ka wę dru ją ce go – ho -
mo via tor. Piel grzym jest przede wszyst kim tym wę drow cem, któ ry z więk -
szym czy mniej szym po wo dze niem po szu ku je Bo ga, a do pie ro w Je go
per spek ty wie praw dy o so bie i swo im praw dzi wym prze zna cze niu. Jest
jed nak czymś nie zwy kle waż nym, a na wet ko niecz nym, aby unie sie nia
sierp nio wych piel grzym ko wych dni prze nieść na ca ły rok, nie ogra ni czyć
ich tyl ko do kil ku dni. Mu si my na co dzień pa mię tać o na szej Mat ce, pa -
mię tać o jej sło wach, zde cy do wa nych i zu peł nie jed no znacz nych: „Zrób -
cie wszyst ko, co mój Syn wam po wie”. 

Przez 27 lat swo je go pon ty fi ka tu o tych sło wach i szcze gól nej ro li Ma -
ryi w ży ciu Ko ścio ła i na sze go na ro du przy po mi nał nam Jan Pa weł II, któ -
re go de wi za ży cio wa: „To tus Tu us” mo gła by być ha słem ży cio wym każ de go
Po la ka. Po win na być też punk tem od nie sie nia dla ry ce rza św. Flo ria na, któ -
ry swo je po wo ła nie za wo do we chce wy peł niać w ści słej jed no ści z wy zna -
wa ną wia rą i od da niem Ma ryi. 

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

Sierpniowe
spotkania z Matką
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� Prze gląd li te ra tu ro wy za cho wa nia miesz kań ców pod czas po ża -
ru (A re view of the li te ra tu re on hu man be ha vio ur in dwel ling fi res),
Owa in F. Thomp son, Edwin R. Ga lea, Lynn M. Hul se, Sa fe ty Scien -
ce 109 (2018), s. 303-312.

Do więk szo ści ura zów i zgo nów zwią za nych z po ża rem do cho dzi pod -
czas po ża rów w miej scu za miesz ka nia po szko do wa nych. W śro do wi sku
pra cy, w bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej znacz nie czę ściej obec ne
bę dą sys te my za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych, a per so nel mo że być
prze szko lo ny do ko or dy na cji prze bie gu ewa ku acji. 

Au to rzy pre zen to wa ne go ar ty ku łu po sta no wi li za sta no wić się
nad spo so bem za cho wa nia oby wa te li w sy tu acjach, w któ rych w ich miej -
scu za miesz ka nia – czy to do mu jed no ro dzin nym, czy też miesz ka niu
w blo ku – do cho dzi do po ża ru. Prze pro wa dzi li za tem kry tycz ny prze gląd
li te ra tu ro wy opi su ją cy obec ny stan wie dzy na ten te mat.

Do wia du je my się z nie go, że pra ce ba daw cze w tym za kre sie sku pia ją
się na po zna niu za cho wa nia lu dzi w bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej,
ko mer cyj nych, a tak że w śro do wi sku pra cy. Au to rzy po sta no wi li za tem
ze brać da ne na te mat za cho wa nia lu dzi w po ża rach do mów pry wat nych,
ze sta wić je ze sta ty sty ka mi zda rzeń w Wiel kiej Bry ta nii i pod dać kry tycz -
nej ana li zie. Sta ty sty ki są in te re su ją ce i po win ny sta no wić wzór dla in nych
kra jów. Otóż na prze strze ni pierw szych 15 lat te go wie ku licz ba za no to -
wa nych po ża rów spa dła o po nad 55%. Jed no cze śnie o 35% zmniej szy ła
się licz ba po ża rów po wsta ją cych w bu dyn kach miesz kal nych. War to
w tym miej scu do dać, że sta ty sty ki te go ro dza ju pro wa dzo ne są w Wiel -
kiej Bry ta nii od lat 40. XX w., co sta no wi ko pal nię wie dzy dla osób za an -
ga żo wa nych w ochro nę prze ciw po ża ro wą. 

Czy jed nak wy ni ki ba dań i sta ty sty ki zbli żo ne są do wa run ków pol -
skich? Dość wspo mnieć, że w Wiel kiej Bry ta nii uzna je się nie do pał ki wy -
ro bów ty to nio wych za przy czy nę aż 37% wszyst kich ofiar po ża rów.
Urzą dze nia ku chen ne to ko lej ne 14%, a grzew cze ok. 9%. W przy pad ku
po ża rów bu dyn ków pry wat nych urzą dze nia ku chen ne są przy czy ną
aż 53% ofiar.

Au to rzy ar ty ku łu po gru po wa li czyn ni ki, od któ rych za le ży licz ba wy -
pad ków. Po śród nich zna la zły się m.in.: ubó stwo, wiek bu dyn ku, wiek użyt -
kow ni ków bu dyn ku i ich po cho dze nie (czyn nik kul tu ro wy). 

� Ocze ki wa nie i od po wiedź: służ by ra tow ni cze pod czas po waż -
nych zda rzeń po go do wych w Niem czech (An ti ci pa tion and re spon se:
Emer gen cy se rvi ces in se ve re we ather si tu ations in Ger ma ny), Tho mas
Kox, Ca tha ri na Lu eder, Lars Ger hold, In ter na tio nal Jo ur nal of Di sa -
ster Risk Scien ce 9/2018, s. 116-128. 

Pro ce sy hy dro me te oro lo gicz ne są naj częst szą przy czy ną po wo dzi.
Do oczy wi stych za gro żeń zwią za nych z te go ty pu sy tu acja mi na le ży za li -
czyć stra ty ludz kie, stra ty w mie niu, wpływ na lo kal ne śro do wi sko na tu -
ral ne. W kon se kwen cji te go ty pu zda rzeń czę sto po ja wia ją się tak że skut ki
dłu go fa lo we: trau ma u po szko do wa nych czy za bu rze nia w sys te mie za -
rzą dza nia prze pły wem pra cy, a tak że utrud nio ny trans port lą do wy. 

Au to rzy ar ty ku łu przed sta wia ją ty po we dla ro dzi mych wa run ków roz -
wią za nia w fa zach przy go to wa nia i re ago wa nia pod czas te go ty pu zda -
rzeń. Czy mo że my na uczyć się cze goś od na szych za chod nich są sia dów?
Z pew no ścią tak. Au to rzy ar ty ku łu na ma wia ją do sto so wa nia naj no wo -
cze śniej szych na rzę dzi. Pro po nu ją np. od rzu ce nie de ter mi ni stycz nych
pro gnoz po go dy w fa zie przy go to wa nia do kry zy su na rzecz pro gnoz pro -
ba bi li stycz nych. Da ją one wie le ko rzy ści służ bom ra tow ni czym. Od po -

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

wied nie przy go to wa nie za le ży bo wiem od do stęp no ści i ja ko ści in for ma -
cji. Po dej ście ta kie zo rien to wa ne jest przede wszyst kim na moż li wy wpływ
zja wisk po go do wych na za ist nia łą sy tu ację.

Prze pro wa dzo ne przez au to rów ba da nia an kie to we do star czy ły prak -
tycz nej wie dzy. Po nad to ar ty kuł pre zen tu je wie le cie ka wych roz wią zań
do ty czą cych bez pie czeń stwa, oma wia sys tem po wia da mia nia w Niem -
czech, struk tu rę stra ży po żar nej i ko lej ne po zio my alar mo wa nia sił i środ -
ków. 

� Stu dium do świad czeń stra ża ków do ty czą cych kon trak tu psy cho -
lo gicz ne go i stre so rów (An in te rview stu dy of the expe rien ces of fi re fi -
gh ters in re gard to psy cho lo gi cal con tract and stres sors), F. Du ran, 
J. Wo odhams, D. Bi shopp, Em ploy Re spons Ri ghts Jo ur nal (2018),
https://doi. org/10.1007/s10672 -018-9314-z, s. 1-24.

Na ukow cy prze pro wa dzi li wśród stra ża ków ba da nie na te mat psy cho -
lo gicz nych aspek tów ich służ by. Przy ję ło ono for mę ana li zy ja ko ścio wej.
Do ty czy ło prze świad czeń i do świad czeń w ob sza rze kon trak tu psy cho lo -
gicz ne go mię dzy ni mi i ich pra co daw ca mi, stre su wa run ko wa ne go miej -
sca mi wy ko ny wa nia czyn no ści służ bo wych, stra te gii za rzą dza nia stre sem
oraz ich sze ro ko ro zu mia nej po myśl no ści. W su mie zor ga ni zo wa no je de -
na ście wy wia dów ze stra ża ka mi po cho dzą cy mi z róż nych jed no stek ra -
tow ni czo -ga śni czych na te re nie Wiel kiej Bry ta nii. Za udział w se sji
uczest nik otrzy my wał bon na za ku py o war to ści 20 fun tów. Wszyst kie se -
sje zo sta ły na gra ne i od two rzo ne do słow nie w to ku ana li zy ra mo wej. 
Zi den ty fi ko wa no pięć głów nych te ma tów w ob sza rze ba dań. By ły to: mo -
ty wy, wza jem ne zo bo wią za nia, stre so ry i ich skut ki, mo de ra to ry oraz czyn -
ni ki re ten cji.

Re kru ta cja do ba da nia zo sta ła prze pro wa dzo no wie lo kie run ko wo. Od -
by ła się w for mie spo tkań bez po śred nich, dro gą elek tro nicz ną, a tak że 
ja ko od po wiedź na za pro sze nie wy sto so wa ne za po śred nic twem De par -
ta men tu Kadr Służ by Ra tow ni czo -Ga śni czej (z ang. Fi re and Re scue Se rvi -
ce Hu man Re so ur ce De part ment). Wszy scy re spon den ci ce cho wa li się
bia łym ko lo rem skó ry. Ich prze wa ża ją cą więk szość (10 osób) sta no wi li
męż czyź ni. Dwóch uczest ni ków pia sto wa ło funk cje kie row ni cze. Ogól nie
staż pra cy za wie rał się w prze dzia le od 1,5 ro ku do 12,5 lat. Każ dy kwe -
stio na riusz wy wia du był wy peł nia ny in dy wi du al nie, ze zwró ce niem uwa -
gi na da ne me trycz ko we: płeć, po cho dze nie, sta tus, ty tuł za wo do wy, staż
służ by i prze zna cza ną na nią ty go dnio wo licz bę go dzin. Kwe stio na riusz
za wie rał py ta nia otwar te. 

Wśród mo ty wów dzia łań zi den ty fi ko wa no m.in. pa sję wy wo dzą cą się
jesz cze z dzie ciń stwa, chęć prak ty ko wa nia nie ty po we go za wo du, ko rzy -
ści ma te rial ne zwią za ne z sys te mem eme ry tal nym, chęć wy róż nie nia spo -
łecz ne go i tra dy cje ro dzin ne. Cie ka wych in for ma cji do star cza ją wy po-
wie dzi re spon den tów o po żą da nych ich zda niem obo wiąz kach prze ło żo -
nych oraz zo bo wią zaniach wła snych. Wy ni ka ją z nich kul tu ro we uwa run -
ko wa nia służ by, któ re bar dzo trud no zmie rzyć, jed nak że re al nie rzu tu ją
na ja kość służ by.

Po nad to w ar ty ku le moż na zna leźć szcze gó ło wy opis pro ce du ry ba -
daw czej i wy ni ków ba dań. Znaj du ją się w nim wy bra ne za pi sy od po wie -
dzi re spon den tów oraz re zul ta ty sze ro ko za kro jo nej ana li zy li te ra tu ry
przed mio tu. 

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

Jubileusz dyskretnych służb

Po czą tek sierp nia to waż na da ta w hi sto rii Pol ski. Po czą tek he ro icz ne -
go 63-dnio we go bo ju z na zi stow skim oku pan tem po dzi wia nie mal każ dy.
Po wsta nie War szaw skie, po wód do du my dla każ de go, kto czu je się Po la -
kiem, sła wi na świe cie na wet szwedz ki he avy me ta lo wy ze spół Sa ba ton. 

Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go to jed na z naj bar dziej ob le ga nych
atrak cji tu ry stycz nych sto li cy. Niech Was jed nak nie mar twi fakt, że nieła two
je zwie dzić bez wcze śniej szej re zer wa cji. Na szczę ście ta in sty tu cja kul tu ry,
zgod nie z naj now szy mi tren da mi, po zwa la nam zo ba czyć wie le bez wy cho -
dze nia z do mu. I to nie tyl ko ja ko wir tu al ny spa cer po po miesz cze niach
z eks po zy cją. 

Stro na Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go www.1944.pl już od po cząt ku
za ska ku je pro sto tą na wi ga cji. Po za wszyst ki mi in for ma cja mi do ty czą cy mi bie -
żą cej dzia łal no ści wi try na po zwa la na prze glą da nie za so bów. Od naj dzie my

tam m.in. po nad 8000 zdjęć ska ta lo go wa nych te ma tycz nie, czy też oko ło 4000
roz mów z uczest ni ka mi wy da rzeń 1944 ro ku. Re la cje bo ha te rów i świad ków
Po wsta nia War szaw skie go gro ma dzo ne są od po cząt ku ist nie nia Mu zeum.
Spo tka nia re je stro wa ne są ka me rą wi deo, na stęp nie do ko nu je się trans kryp cji
wy wia du. Tek sty po zba wio ne są re dak cyj nych in ge ren cji i mo dy fi ka cji, dzię ki
cze mu za cho wu ją war tość do ku men tu. Mo że my rów nież zna leźć po nad 60
kar tek z ka len da rza opi su ją cych dzień po dniu hi sto rię Po wsta nia War szaw skie -
go, a tak że ba zy da nych po wstań ców oraz ofiar cy wil nych. 

Oczy wi ście świat wir tu al ny nie za stą pi do znań zwią za nych z oso bi stym
zwie dza niem Mu zeum. Bo ga te za so by in ter ne to we, mam na dzie ję, sta ną się
dla wie lu z Was bodź cem do po my śle nia o wcze śniej szej re zer wa cji bi le tów
pod czas na stęp ne go po by tu w War sza wie. Do cze go go rą co za chę cam.

TB

O biomasie
Na kła dem wy daw nic twa Szko ły

Głów nej Służ by Po żar ni czej uka za ła się
mo no gra fia „Wpływ bio ma sy na pa ra me -
try pal no ści i wy bu cho wo ści py łu wę gla
ka mien ne go” au tor stwa Szy mo na Pta ka
i Ma rze ny Pół ki.

W mo no gra fii opi sa no eks pe ry men -
tal ne me to dy ba da nia wła ści wo ści py łów
i za pre zen to wa no spo sób ich za sto so wa -
nia. Jest to szcze gól nie waż ne w przy pad -
ku ozna cza nia pa ra me trów za pal no ści
i wy bu cho wo ści py łów, po nie waż war to -
ści tych pa ra me trów są zgod ne z me to -
do lo gią za war tą w ak tu al nych nor mach

eu ro pej skich. Za sto so wa no też za awan so wa ne me to dy ba da nia zja wi ska pi ro li zy
czą stek py łu i oce ny ich kształ tu. Głów ną za le tą mo no gra fii jest uchwy ce nie cha -
rak te ry stycz nych róż nic we wła ści wo ściach py łów bio mas w sto sun ku do py łu wę -
glo we go. Bar dzo cie ka wym wy ni kiem ba dań jest ja ko ścio wa ana li za pro duk tów
pi ro li zy po szcze gól nych py łów. Mo no gra fia sta no wi przy czy nek do lep sze go po -
zna nia wła ści wo ści wy bu cho wych i me cha ni zmu za pło nu i spa la nia py łów bio -
mas. Wy ni ki w niej za war te mo gą przy czy nić się do po pra wy ja ko ści ocen ry zy ka
wy bu chu w in sta la cjach na wę gla nia elek trow ni i elek tro cie płow ni. [z re cen zji dr.
hab. inż. Krzysz to fa Cy bul skie go, prof. GIG]

W mo no gra fii opi sa no zja wi ska wy bu chu mie sza ni ny py łów pal nych z po wie -
trzem, zwra ca jąc uwa gę na zna cze nie fi zy ko che micz nych wła ści wo ści wy ty po wa -
nych do ba dań bio mas. Przed sta wio no tech no lo gię pro duk cji bio ma sy
i za gad nie nia zwią za ne z tech nicz ny mi pro ble ma mi wy ni ka ją cy mi ze współ spa la -
nia, a tak że aspek ty bez pie czeń stwa wy bu cho we go. Uka za no róż ni ce w pod sta -
wo wych pa ra me trach pal no ści i wy bu cho wo ści wy ty po wa nych do ba dań pró bek
py łu bio ma sy i wę gla ka mien ne go. W od nie sie niu do wy ty po wa nych py łów bio -
ma sy po wyż sza te ma ty ka nie by ła do tych czas po dej mo wa na. [z re cen zji prof. dr.
hab. inż. Sta ni sła wa Bie du gni sa]

Sz. Ptak, M. Pół ka, „Wpływ bio ma sy na pa ra me try pal no ści i wy bu cho wo ści
py łu wę gla ka mien ne go”, War sza wa 2018, ISBN: 978-83-88446-88-7. 

� WARTO
PRZECZYTAĆ

Każ de pań stwo sta ra się chro nić swo je struk tu ry i oby wa te li
przed za gro że nia mi, a jest tych za gro żeń co raz wię cej i są one co raz bar -
dziej wy ra fi no wa ne. Stąd też ist nie je po trze ba or ga ni zo wa nia i utrzy my -
wa nia sto sow nych służb, jaw nych i mniej jaw nych.

Sin ga pur po chwa lił się swo imi służ ba mi, któ re dzia ła ją już po nad
50 lat. 

Pocz ta te go kra ju 14 mar ca 2017 r. wy da ła z tej oka zji se rię znacz ków
pocz to wych. Na re pro du ko wa nym blocz ku wśród za ma sko wa nych
przed sta wi cie li służb bez pie czeń stwa mo że my do strzec zna ną każ de mu
oby wa te lo wi syl wet kę stra ża ka w bo jo wym ekwi pun ku, roz ta cza ją ce go
we spół z ko le ga mi z po zo sta łych for ma cji opie kę nad roz ba wio ny mi
dzieć mi, co mo że my uznać za uprosz czo ną ale go rię ich dzia ła nia.

Ma ciej Sa wo ni

Warsaw Uprising




