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W tym nu me rze po wra ca my do te ma tu udzia łu pol skich stra ̋a ków
w ga sze niu po ̋a rów w Szwe cji. Od da je my głos tym, któ rzy zma ga li

si´ z ˝y wio łem na ró˝ nych po zio mach do wo dze nia. Co istot ne, wszy scy pod -
kre Êla jà, ˝e ta kie mi sje to do sko na ła oka zja do szli fo wa nia warsz ta tu,
poszerzania ho ry zon tów i umac nia nia na szej po zy cji w ra tow ni czym Êwie cie.

W tym wy da niu za my ka my tak ̋e cykl ar ty ku łów o za sa dach prze szu ki wa -
nia po miesz czeƒ au tor stwa Szy mo na Ko ko ta -Gó ry. Ostat ni od ci nek trak tu je
o kon tro wer syj nej i doÊç awa ryj nej me to dzie prze szu ki wa nia bez li nii ga Êni -
czej. Rzecz ja sna nie jest ona za le ca nà tech ni kà pra cy, jed nak w wy jàt ko -
wych sy tu acjach mo ̋e zajÊç ko niecz noÊç pro wa dze nia te go ty pu dzia łaƒ,
sta no wi ona za tem – co trze ba pod kre Êliç – spo sób wy brni´ cia z sy tu acji 
kry tycz nej. 

Co dzien na słu˝ ba nie szcz´ dzi trud nych wy zwaƒ. W sierp niu na te re nie
Wy spy So bie szew skiej w Gdaƒ sku od był si´ zlot z oka zji 100-le cia Zwiàz ku
Har cer stwa Pol skie go „Gdaƒsk 2018”. W wie lo mie si´cz nych przy go to wa -
niach i za bez pie cza niu wy da rze nia bra li udział funk cjo na riu sze PSP, przede
wszyst kim z wo je wódz twa po mor skie go. A przy szło im za bez pie czaç im pre z´,
w któ rej wzi´ ło udział oko ło 13 tys. har ce rzy – miesz kaƒ ców mia stecz ka zlo -
to we go. O do Êwiad cze niach z tej ogrom nej ope ra cji lo gi stycz nej pi sze 
Ma te usz Py tel.

War to tak ̋e si´ gnàç po ma te riał Łu ka sza Du dziƒ skie go o wy ko rzy sta niu
ka me ry en do sko po wej. Sprz´t ten do sko na le spraw dza si´ w me dy cy nie, ale
trze ba wie dzieç, ˝e i stra ̋a cy mo gà ko rzy staç z je go mo˝ li wo Êci tech no lo -
gicz nych. W PSP ka me r´ wzier ni ko wà z po wo dze niem stosu jà spe cja li stycz ne
gru py po szu ki waw czo -ra tow ni cze. W ja ki spo sób i czy tyl ko oni? 

A sko ro o wy ko rzy sty wa niu urzà dzeƒ mo wa... Sà urzà dze nia prze ciw po ̋a -
ro we rzad ko u˝y wa ne, choç po wszech nie sto so wa ne. Dla cze go? Wy ja Ênia
Pa weł Ro cha la w ma te ria le o hy dran tach we wn´trz nych. 

Wy ko nu jàc trud ne obo wiàz ki słu˝ bo we, war to mieç Êwia do moÊç, ja kà
ochro n´ da je nam pra wo. An na So biƒ ska i dr Da mian Wit czak wy ja Ênia jà,
kim jest funk cjo na riusz pu blicz ny i kto mo ̋e sko rzy staç z tej szcze gól nej for -
my ochro ny.

Na ko niec, w dzia le po Êwi´ co nym udzia ło wi stra ̋a ków w wal kach nie -
pod le gło Êcio wych, ma te riał o Sta rym Sà czu. Je rzy Gut kow ski opi su je mniej
zna nà hi sto ri´ ist nie jà cej tam nie gdyÊ po wia to wej szko ły po ̋ar ni czej. 
Po wsta ła ona z ini cja ty wy ko men dan ta po wia to we go stra ̋y po ̋ar nych 
por. po˝. Sta ni sła wa Ma za na. Roz po cz´ ła dzia łal noÊç w 1942 r. i re ali zo wa -
ła po dwój ne za da nia: po za kur sa mi ty po wo po ̋ar ni czy mi od by wa ły si´
w niej szko le nia woj sko we z te re no znaw stwa, ob słu gi bro ni i tak ty ki dy wer -
syj nej.

Za pra sza my do lek tu ry!



Mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Jo achim Bru dziń ski na wnio sek ko men -
dan ta głów ne go PSP gen. bry ga die ra Lesz ka Su skie go z dniem 4 wrze śnia 2018 r.

po wo łał st. bryg. Ar ka diu sza Bi sku pa na sta no wi sko za stęp cy ko men dan ta głów ne go
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Akt po wo ła nia no we mu za stęp cy ko men dan ta głów ne go
PSP wrę czył se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji 

Ja ro sław Zie liń ski.
St. bryg. Ar ka diusz Bi -

skup jest ab sol wen tem
Szko ły Głów nej Służ by
Po żar ni czej w War sza wie,
któ rą ukoń czył w 1993 r.
w stop niu młod sze go ka -
pi ta na, uzy sku jąc ty tuł
ma gi stra in ży nie ra po -
żar nic twa. Po ukoń cze -
niu stu diów skie ro wa no
go do służ by w Ko men -
dzie Re jo no wej Pań stwo -

wej Stra ży Po żar nej w Czę sto cho wie, gdzie po cząt ko wo peł nił ją na sta no wi sku tech ni ka
sprzę to we go. Na stęp nie obej mo wał ko lej ne sta no wi ska służ bo we, by w 1998 r. zo stać
mia no wa nym na sta no wi sko kie row ni ka sek cji. Po re for mie ad mi ni stra cyj nej w 1999 r.
w no wo po wsta łej Ko men dzie Miej skiej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Czę sto cho wie ob -
jął sta no wi sko za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu Ope ra cyj ne go, a w 2000 r. do wód cy Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej nr 1 w Czę sto cho wie. W lu tym 2008 r. roz ka zem ślą skie go
ko men dan ta wo je wódz kie go PSP zo stał po wo ła ny na sta no wi sko nie eta to we go za stęp cy
do wód cy Kom pa nii Ga śni czej Cen tral ne go Od wo du Ope ra cyj ne go „Po raj”. Od 22 li sto pa -
da 2016 r. peł nił obo wiąz ki za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go PSP w Ka to wi cach,
a 19 ma ja 2017 r. po wo ła no go na to sta no wi sko.

Pod su mo wa nie wa ka cji

W Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji od by ła się 5 wrze śnia kon fe ren cja pra so wa wi ce mi ni stra Ja ro sła wa Zie liń skie go
pod su mo wu ją ca dzia ła nia służb pod czas wa ka cji. Wzię li w niej udział: ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej gen. bry ga -

dier Le szek Su ski, za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji nad insp. An drzej Szym czyk oraz przed sta wi cie le or ga ni za cji har cer skich. 
– Te go rocz ne wa ka cje by ły bez piecz niej sze, zwłasz cza je śli cho dzi o dro gi – po wie dział wi ce mi ni ster Ja ro sław Zie liń ski, pod su mo wu jąc sta -

ty sty ki z se zo nu let nie go. Pod kre ślił tak że bar dzo do brą współ pra cę służb z or ga ni za -
to ra mi obo zów har cer skich. – Wszyst kie z po nad ty sią ca obo zów zo sta ły od wie dzo ne
przez na sze służ by. Na wią za no współ pra cę z or ga ni za to ra mi i ko men dan ta mi obo zów.
Był z ni mi cią gły kon takt. W 360 przy pad kach straż po żar na udo stęp ni ła har ce rzom swo -
je ra dio te le fo ny. 

Wi ce szef MSWiA po dzię ko wał or ga ni za to rom wy po czyn ku dzie ci i mło dzie ży, wy -
cho waw com, służ bom, a tak że sze fom or ga ni za cji har cer skich za do brą współ pra cę.
Dzię ki niej i po ro zu mie niu pod pi sa ne mu przez or ga ni za cje har cer skie, Pań stwo wą
Straż Po żar ną, Po li cję i dy rek to ra ge ne ral ne go La sów Pań stwo wych uda ło się m.in.
uspraw nić łącz ność mię dzy obo za mi har cer ski mi i służ ba mi. 

Po ziom bez pie czeń stwa na obo zach chwa lił gen. bry ga dier Le szek Su ski, ko men -
dant głów ny PSP. Straż po żar na nie od no to wa ła żad nych po waż niej szych za gro żeń, 35 ra zy po dej mo wa ła na to miast in ter wen cje – w je de -
na stu przy pad kach po ma ga ła ewa ku ować obo zy ze wzglę du na sil ny wiatr lub ulew ny deszcz. Du żą wa gę przy wią zy wa no tak że
do edu ka cji ka dry i uczest ni ków – by li in stru owa ni, jak ra dzić so bie w nie bez piecz nych sy tu acjach, np. w cza sie po ża ru, wi chu ry czy zda rzeń
nad wo dą.
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

No wy za st´p ca 
ko men dan ta głów ne go PSP
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Za wo dy MDP

Te go rocz ne Ogól no pol skie Za wo dy
Spor to wo -Po żar ni cze Mło dzie żo wych

Dru żyn Po żar ni czych ro ze gra no w Li che -
niu Sta rym oraz w Ko ni nie w dniach
31 sierp nia – 2 wrze śnia. Or ga ni za to ra mi
za wo dów by li Zwią zek Ochot ni czych Stra -
ży Po żar nych RP i Ko men da Głów na Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej. W roz gryw kach
bez kon ku ren cyj ne oka za ło się wo je wódz -
two pod kar pac kie. Wśród dru żyn dziew -
cząt zwy cię ży ła MDP Ra cła wów ka,
w gru pie chłop ców i dru żyn mie sza nych
naj lep szy wy nik osią gnę ła MDP Krze szów.
Zwy cię skie dru ży ny bę dą re pre zen to wa ły
Pol skę pod czas mię dzy na ro do wych za wo -
dów MDP w Szwaj ca rii w 2019 r. Ko lej ne
miej sca na po dium za ję ły: wśród dziew -
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cząt – MDP Przy tko wi ce (woj. ma ło pol -
skie) oraz MDP Żdża ry (woj. wiel ko pol -
skie), a wśród chłop ców – MDP Głu chów
(woj. wiel ko pol skie) i MDP Przy tko wi ce
(woj. ma ło pol skie).

W kon ku ren cji „Musz tra” na po dium
zna la zły się dru ży ny: MDP Przy tko wi ce,
MDP Ra cła wów ka (woj. pod kar pac kie)
i MDP Miej sce Od rzań skie (woj. opol skie)
w kla sy fi ka cji dziew cząt oraz MDP Skot ni ki
(woj. świę to krzy skie), MDP Przy tko wi ce
oraz MDP Za krzów (woj. świę to krzy skie)
wśród chłop ców. Pod czas za wo dów dru -
ży ny ry wa li zo wa ły rów nież w kon ku ren cji
„Pre zen ta cja wo je wództw”: I miej sce zdo -
by ły dru ży ny z wo je wódz twa lu bel skie -
go, II – z woj. opol skie go, a III – z woj.
dol no ślą skie go. 

Za wo dy zo sta ły do fi nan so wa ne 
ze środ ków Mi ni ster stwa Spraw 
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji.

Warsz ta ty OCK

Ośro dek Szko le nio wy Szko ły Pod ofi cer skiej PSP w Byd gosz czy był go spo da rzem warsz -
ta tów szko le nio wych dla kie row ni ków ko mó rek or ga ni za cyj nych urzę dów wo je wódz -

kich od po wie dzial nych za za da nia z za kre su obro ny cy wil nej i lo gi sty ki oraz pod le głych im
pra cow ni ków. W warsz ta tach uczest ni czy li przed sta wi cie le: Biu ra ds. Ochro ny Lud no ści
i Obro ny Cy wil nej KG PSP, Cen tral nej Szko ły Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Czę sto cho wie,
Wy dzia łu Bez pie czeń stwa i Za rzą dza nia Kry zy so we go UW, sa mo rzą du te ry to rial ne go, ze -
spo łu ds. opra co wa nia kon cep cji kie run ków dzia łań w za kre sie bu dow nic twa ochron ne go.

Głów nym te ma tem spo tka nia by ło omó wie nie oraz przed sta wie nie uwag i pro po zy cji
za pi sów do pro jek tu roz po rzą dze nia w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny
od po wia dać bu dow le ochron ne, ich usy tu owa nie i użyt ko wa nie, pro jek tu wy tycz nych sze -
fa OCK w spra wie za sad po stę po wa nia z za so ba mi bu dow nic twa ochron ne go, a tak że pod -
su mo wa nie dzia łal no ści za 2017 r. w za kre sie lo gi stycz ne go za bez pie cze nia za dań Obro ny
Cy wil nej. 

Po nad to w trak cie warsz ta tów omó wio no za gad nie nia zwią za ne z ogól ną cha rak te ry -
sty ką bu dow nic twa ochron ne go wo je wódz twa ku jaw sko -po mor skie go, współ cze sny mi
wy zwa nia mi lo gi sty ki w za kre sie do star cza nia żyw no ści w sy tu acjach nad zwy czaj nych za -
gro żeń i za ło że nia mi pro jek tu „SAFEDAM – Za awan so wa ne tech no lo gie wspo ma ga ją ce
prze ciw dzia ła nie za gro że niom zwią za nym z po wo dzia mi”, któ re go ce lem jest stwo rze nie
sys te mu mo ni to ru ją ce go wa ły prze ciw po wo dzio we z uży ciem nie in wa zyj nej, la ta ją cej bez -
za ło go wej plat for my po mia ro wej ska nu ją cej z ni skie go pu ła pu lo tu, wy ko rzy stu ją cej zo -
bra zo wa nia lot ni cze i sa ni tar ne.

– Druh ny i dru ho wie OSP, za wasz trud
i po świę ce nie, za wa szą służ bę chcę dzi siaj
w imie niu rzą du pre mie ra Ma te usza Mo ra -
wiec kie go z ca łe go ser ca po dzię ko wać – 
po wie dział mi ni ster Jo achim Bru dziń ski
w Szcze ci nie. 15 wrze śnia szef MSWiA
wziął udział w uro czy sto ści pod pi sa nia
umów na do fi nan so wa nie za ku pu dla OSP

no wo cze snych wo zów ra tow ni czo -ga śni -
czych i ło dzi ra tow ni czych. Do pięt na stu
za chod nio po mor skich jed no stek OSP tra -

fią no wo cze sne wo zy ra tow ni czo -ga śni -
cze: dzie sięć śred nich oraz dwa cięż kie,
a tak że trzy ło dzie ra tow ni cze. 

Szef MSWiA za zna czył, że stra ża cy
ochot ni cy sta no wią waż ne ogni wo kra jo -
we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go.
Bar dzo czę sto ja ko pierw si do cie ra ją
na miej sce wy pad ków, po ża rów oraz

wszę dzie tam, gdzie
za gro żo ne jest bez -
pie czeń stwo miesz -
kań ców.

– Po świę ce nie
i trud dru hów OSP
w oczach rzą du pre -
mie ra Ma te usza Mo -
ra wiec kie go ma ta ką
sa mą war tość, jak
trud funk cjo na riu szy
Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej. Dziś nie
wol no śro do wi ska
stra ża ków dzie -
lić – pod kre ślił mi ni -
ster Jo achim
Bru dziń ski. 

No wy sprzęt bę dzie kosz to wał pra -
wie 10,3 mln zł. Środ ki na je go za kup po -
cho dzą z ogól no pol skie go pro gra mu

fi nan so wa nia służb ra tow ni czych. Z no -
wych wo zów i ło dzi ra tow ni czych bę dą ko -
rzy sta li stra ża cy ochot ni cy z jed no stek
w Sta no mi nie (po wiat bia ło gardz ki), Ustro -
niu Mor skim (pow. ko ło brze ski), Par sęc ku
(pow. szcze ci nec ki), Re dle (pow. go le niow -
ski), Żu ko wie (pow. sła wień ski), Za mę ci nie
(pow. chosz czeń ski), Sta rych Ły so gór kach
(pow. gry fiń ski), Sta rym Ja ro sła wiu (pow.
sła wień ski), Wy so kiej Ka mień skiej (pow.
ka mień ski), Do li cach (pow. star gardz ki),
Kierz ko wie (pow. my śli bor ski), Rud kach
(pow. wa łec ki), Biel ko wie (pow. sta ro gardz -
ki), Klu cze wie (pow. draw ski) i Osi no wie
Dol nym (pow. gry fiń ski). 

MSWiA dba tak że o wy po sa że nie 
in dy wi du al ne stra ża ków ochot ni ków
i sprzęt prze zna czo ny do ak cji ra tow ni -
czych. W 2018 r. jed nost ki OSP w ra mach
do ta cji otrzy ma ją bli sko 137,5 mln zł. Jest
to o 13,5 mln zł wię cej niż w ubie głym 
ro ku. Od 2015 r. na stą pił wzrost środ ków
fi nan so wych prze zna czo nych przez
MSWiA dla jed no stek OSP o po nad
30 proc. OSP po raz pierw szy są rów nież
ob ję te pro gra mem mo der ni za cji służb
mun du ro wych. Stra ża cy ochot ni cy w cią -
gu 4 lat otrzy ma ją z te go pro gra mu po -
nad 501 mln zł.

No wo cze sny sprz´t dla OSP w Za chod nio po mor skiem 
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Umo wy z sa mo rzą dem wo je wódz twa
ma zo wiec kie go na wy po sa że nie

ochot ni czych stra ży po żar nych (w su mie
oko ło 2 tys. za stę pów) w sprzęt ra tow ni -
czy o war to ści 11,4 mln zł zo sta ły pod pi sa -
ne w Mi ni ster stwie Spra wie dli wo ści.

W uro czy sto ści, któ ra od by ła się 30 sierp -
nia 2018 r., wzię li udział se kre tarz sta nu
w Mi ni ster stwie Spra wie dli wo ści Mi chał

Wój cik, se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji Ja ro -
sław Zie liń ski, ko men dant głów ny Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej gen. bry ga dier
Le szek Su ski, a tak że sa mo rzą dow cy i stra -
ża cy. 

– Po raz pierw -
szy w hi sto rii tak
wiel kie środ ki są
kie ro wa ne do tych
jed no stek. Dzię ku -
je my stra ża kom
ochot ni kom za to,
że ra tu ją ży cie
i zdro wie lu dzi. Sto -
ją na stra ży na sze -
go bez pie czeń stwa
i czy nią to do bro -
wol nie. Ale sło wo
„dzię ku ję” nie wy -
star czy. Trze ba
wspie rać te jed nost -

ki – pod kre ślił se kre tarz sta nu Mi chał Wój -
cik. Pro gram wspar cia z Fun du szu
Spra wie dli wo ści dla ochot ni czych stra ży

po żar nych re ali zo wa ny jest we współ pra -
cy z Pań stwo wą Stra żą Po żar ną. Dzię ki
nie mu do stra ża ków ochot ni ków z 300
gmin i miast wo je wódz twa ma zo wiec kie -
go tra fią ze sta wy me dycz ne i tech nicz ne
do ra to wa nia zdro wia i ży cia oraz de fi bry -
la to ry. 

Wi ce mi ni ster Ja ro sław Zie liń ski pod -
kre ślił, że MSWiA z róż nych źró deł na dzia -
ła nie OSP prze zna czy w 2018 r. łącz nie
160 mln zł, a ze środ ków Fun du szu Spra -
wie dli wo ści stra ża cy otrzy ma ją 100 mln zł.
Przy po mniał, że rów nież pro gram mo der -
ni za cji służb mun du ro wych obej mu je
stra ża ków ochot ni ków. Z te go źró dła OSP
uzy ska ją w cią gu czte rech lat łącz nie 501
mln zł. Po in for mo wał rów nież, że dzię ki
sze ro kiej współ pra cy i mon ta żo wi fi nan so -
we mu w tym ro ku ku pio ne zo sta ną co
naj mniej 382 sa mo cho dy ra tow ni czo -ga -
śni cze, któ re tra fią do OSP. Ich war tość
to 285 mln zł. 

W Pol sce dzia ła 16 200 jed no stek
OSP, 4404 z nich włą czo ne są do kra jo we -
go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go.

Uro czy sto ścią wmu ro wa nia ak tu erek cyj ne go pod bu do wę 
ko men dy po wia to wej i jed nost ki ra tow ni czo -ga śni czej PSP

w Wę gro wie przy ul. Zwy cię stwa roz po czę to no wą in we sty cję.
W bu dyn ku znaj dzie się dzie sięć sta no wisk ga ra żo wych, a po -
wierzch nia użyt ko wa wy nie sie 2,2 tys. m2. Za koń cze nie bu do wy

pla no wa ne jest na ko niec 2020 r. Cał ko wi ta kwo ta in we sty cji
to 14,2 mln zł, po nad 13 mln zł po cho dzi z pro gra mu mo der ni za cji
służb mun du ro wych.

– Ten no wo cze sny obiekt po wsta je dzię ki usta wie mo der ni za cyj -
nej, któ ra wspie ra Pań stwo wą Straż Po żar ną, Po li cję, Straż Gra nicz ną

i SOP – po wie dział wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra -
cji Ja ro sław Zie liń ski. Za zna czył, że no wo cze sny obiekt to więk szy
kom fort służ by dla stra ża ków. Bu do wa no wej jed nost ki przy czy ni
się do pod nie sie nia stan dar du pra cy funk cjo na riu szy oraz zwięk -
sze nia bez pie czeń stwa oby wa te li.

Wi ce szef MSWiA oraz in ni za -
pro sze ni go ście, m.in. wi ce mar -
sza łek Se na tu Ma ria Koc,
ko men dant głów ny PSP gen. bry -
ga dier Le szek Su ski oraz po seł
na Sejm RP Ar ka diusz Czar to ry ski,
pod czas od by wa ją cej się 14 wrze -
śnia uro czy sto ści pod pi sa li akt
erek cyj ny. Na stęp nie akt zo stał
wmu ro wa ny w fun da men ty po -
wsta ją ce go bu dyn ku. 

W ra mach opra co wa ne go
w MSWiA pro gra mu mo der ni za cji
służb mun du ro wych Po li cja, Pań -
stwo wa Straż Po żar na, Straż Gra -

nicz na i Służ ba Ochro ny Pań stwa w la tach 2017-2020 otrzy ma ją
łącz nie nie mal 9,2 mld zł. Pro gram opie ra się na trzech fi la rach: wy -
mia nie i mo der ni za cji sprzę tu, in we sty cjach in fra struk tu ral nych
oraz wzro ście wy na gro dzeń dla funk cjo na riu szy i pra cow ni ków 
cy wil nych służb.
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Mi lio ny dla ochot ni ków
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Fundacja Dorastaj z Nami przyjęła
pod swoje skrzydła nowych

podopiecznych. Uroczystość z tym
związana odbyła się 7 września
w Belwederze. Dzieci, których rodzice
zginęli lub zostali poszkodowani
na służbie, otrzymały stypendia z rąk pary
prezydenckiej. 

W gronie 24 nowych stypendystów
Fundacji Dorastaj z Nami znalazły się dzieci
strażaków, którzy zginęli w maju ubiegłego
roku, gasząc halę magazynową
w Białymstoku. To Zosia Piotrowska, która
urodziła się tydzień po śmierci taty, a także
dwuletnia Izabela Giro.

– Dzisiejsza uroczystość to przykład
solidarności międzyludzkiej, także
solidarności z państwem polskim – mówił
prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że
Fundacja Dorastaj z Nami wykonuje
niezwykle ważną misję na rzecz
kraju – upamiętnienia i zadośćuczynienia
ludziom, którzy są bohaterami Polski,
którzy w służbie dla swoich bliźnich gotowi
byli oddać życie. Prezydent podziękował
Magdalenie Pawlak, prezes zarządu
Fundacji Dorastaj z Nami, jej pracownikom
oraz sponsorom i darczyńcom prywatnym
za„realizację wielkiego dzieła, jakim jest
wspieranie tych rodzin, które oddały
państwu polskiemu najwyższą daninę”.

– W Fundacji znajdziecie nie tylko pomoc
finansową czy psychologiczną. Przede
wszystkim znajdziecie tutaj prawdziwych
przyjaciół: ludzi, na których możecie liczyć
i którzy otoczą was troskliwą opieką,

ponieważ rozumieją wasze potrzeby, wasze
emocje i wasze przeżycia – podkreśliła
Agata Kornhauser-Duda, zwracając się
do nowych stypendystów. Wyraziła
nadzieję, że odzyskają oni spokój
i poczucie bezpieczeństwa
dzięki obecności osób,
którym na nich zależy. – Nie
zapomnimy, co wasi najbliżsi
zrobili dla nas – podkreśliła,
zwracając się
do podopiecznych prezes
Fundacji Magdalena
Pawlak, a dziękując
darczyńcom, stwierdziła, że
przez swoją pomoc
finansową dowodzą, iż
patriotyzm to nie puste
słowa, lecz konkretne gesty.

Fundacja Dorastaj z Nami powstała
w 2010 r. Niesie pomoc dzieciom żołnierzy,
strażaków, policjantów i ratowników
górskich, którzy polegli, zginęli lub zostali
ciężko ranni podczas pełnienia służby
w kraju lub za granicą. Swoim
podopiecznym oferuje długofalowe
wsparcie psychologiczne, edukacyjne
i finansowe aż do pełnoletności lub
zakończenia nauki. Od chwili powstania
objęła opieką już 214 dzieci i przyjmuje
kolejnych podopiecznych. Opłaciła
im: 23 960 godzin zajęć dodatkowych
i korepetycji, 13 600 ciepłych posiłków
w przedszkolach szkołach
i na uczelniach, 1750 godzin indywidualnej
terapii psychologicznej oraz 1650 godzin

konsultacji z doradcą edukacyjnym. 
Stypendia zostały przyznane w ramach

fundacyjnego „Ogólnopolskiego Programu
Pomocy Systemowej – Koalicja: Razem dla
Bohaterów”. Jest on skierowany do dzieci,

których rodzice zginęli lub zostali
poszkodowani na służbie, a jego cel
stanowi wspieranie edukacji i innych
aspektów rozwoju dzieci, by ułatwić im
wejście na rynek pracy. W ramach projektu
Fundacja pomaga także dorosłym
członkom rodzin – organizuje warsztaty,
wydaje poradniki.

W uroczystości wzięli udział: szef Biura
Bezpieczeństwa Narodowego Paweł 
Soloch oraz przedstawiciele służb
i organizacji. Państwową Straż Pożarną
reprezentował zastępca komendanta
głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński.
Nasza służba wspiera działania Fundacji
w ramach podpisanego porozumienia
o współpracy. 
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Za stęp cy ko men dan ta głów ne go PSP nad bryg. Ma rek Ja siń ski
oraz st. bryg. Ta de usz Jo pek do ko na li 23 sierp nia w sie dzi bie

Ko men dy Głów nej PSP uro czy ste go prze ka za nia sa mo cho du ope -
ra cyj ne go oraz qu ada wraz z przy cze pą z za so bów KG PSP. Na rę ce
ko men dan ta wo je wódz kie go PSP w Ka to wi cach st. bryg. Jac ka
Klesz czew skie go prze ka za ne zo sta ły klu czy ki do sa mo cho du ope -
ra cyj ne go mar ki VW Jet ta, któ ry za stą pi naj star szy i naj bar dziej wy -
eks plo ato wa ny sprzęt trans por to wy w ko men dzie. Na czel nik
Wo je wódz kie go Ośrod ka Szko le nia Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Bor nem Su li no wie st. bryg. Ja cek Ja godz ki otrzy mał zaś klu czy ki
do qu ada wraz z przy cze pą trans por to wą – bę dą wy ko rzy sty wa ne
na po trze by szko leń re ali zo wa nych na te re nie ośrod ka oraz po li -
go nu wod ne go. Jest to ko lej ny w tym ro ku sprzęt trans por to wy
ma ją cy uspraw nić re ali za cję za dań służ bo wych w jed nost kach

ochro ny prze ciw po ża ro wej prze ka za ny przez 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.

No wi pod opiecz ni Fun da cji Do ra staj z Na mi
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

MI CHAŁ LAN GNER

RA FAŁ SO ŁO WIN Na ra
W lipcu tego roku strażacy w Szwecji zmagali się z pożarami

lasów o niespotykanej dotychczas skali. Ze względu
na długotrwałą i rozwijającą się sytuację pożarową rząd

Szwecji zwrócił się o pomoc do międzynarodowej społeczności
poprzez Unijny Mechanizm Ochrony Ludności. Polski rząd

postanowił odpowiedzieć na tę prośbę. 



tra ża cy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej wy ru szy li wspo móc
szwedz kich ko le gów w dzia ła niach ga śni czych. Po kil ku
la tach od utwo rze nia w Pań stwo wej Stra ży Po żar-

nej mo du łów do ga sze nia po ża rów la sów z zie mi z wy ko rzy -
sta niem po jaz dów dwa z nich ja ko gru pa ra tow ni cza GFFFV
(GFFFV – z ang. Gro und Fo rest Fi re Fi gh ting Ve hic les) Po land 
wy ru szy ły do dzia łań w Szwe cji.

Apel o po moc
19 lip ca pod czas zmia ny służ by w Sta no wi sku Kie ro wa nia Ko -

men dan ta Głów ne go PSP (SK KG PSP) nikt z nas nie przy pusz czał,
że w cią gu naj bliż szych kil ku na stu go dzin uru cho mio na zo sta nie
pro ce du ra przy go to wa nia gru py ra tow ni czej PSP do mię dzy na -
ro do wych dzia łań ra tow ni czych. W go dzi nach po ran nych dy -

żurny ope ra cyj ny kra ju otrzy mał z Cen trum Ko or dy na cji Re ago -
wa nia Kry zy so we go (ERCC) w Bruk se li za po śred nic twem sys te -
mu CECIS* in for ma cję, że w związ ku z po ża ra mi o znacz nych
roz mia rach rząd Szwe cji po przez Unij ny Me cha nizm Ochro ny
Lud no ści wy stą pił z proś bą o po moc kra jów uczest ni czą cych
w Me cha ni zmie w po sta ci sa mo lo tów ga śni czych. Z szyb kiej ana -
li zy do stęp nych da nych wy ni ka ło, że sy tu acja po ża ro wa jest bar -
dzo po waż na i nie wy klu czo ne by ło, że w naj bliż szym cza sie
zo sta nie wy sto so wa ne ko lej ne za po trze bo wa nie na po moc. In -
for ma cje te zo sta ły na tych miast prze ka za ne do ko men dan ta
głów ne go PSP, któ ry po le cił służ bie dy żur nej SK KG PSP do ko nać
spraw dze nia go to wo ści mo du łów GFFFV funk cjo nu ją cych
w struk tu rach Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Tuż przed go dzi -
ną 16.00 do SK KG PSP wpły nę ła ko lej na proś ba Szwe dów 
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prze ka za na przez ERCC. Tym ra zem by ło to za po trze bo wa nie na sześć
mo du łów GFFFV. Na pod sta wie ze bra nych in for ma cji ko men dant
głów ny PSP przy go to wał reko men da cję dla mi ni stra spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji, aby rząd Pol ski za ofe ro wał dwa mo du ły ga śni cze
prze zna czo ne do ga sze nia po ża rów la su z wy ko rzy sta niem sa mo cho -
dów (GFFFV), wy dzie lo ne z sił i środ ków PSP. Mia ły one sfor mo wać jed -
ną gru pę ra tow ni czą, w skład któ rej wej dzie 139 ra tow ni ków oraz 44
po jaz dy po żar ni cze. Gru pa by ła sa mo wy star czal na pod wzglę dem
ope ra cyj nym i lo gi stycz nym, mia ła wła sne za bez pie cze nie me dycz ne.
Jesz cze przed 17.00 z Pol ski do Bruk se li zo sta ła prze ka za na ofer ta po -
mo cy. Zgod nie z obo wią zu ją cy mi stan dar da mi nasz wy jazd do Szwe -
cji miał na stą pić, je śli pro po zy cja Pol ski zo sta ła by za ak cep to wa na przez
kraj, któ ry zgło sił za po trze bo wa nie. Jed nak już w cza sie pro wa dze nia
ko re spon den cji z Bruk se lą w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej uru cho mio -
ne zo sta ły pro ce du ry, któ re roz po czę ły pro ces przy go to wa nia gru py
ra tow ni czej PSP do ewentu al ne go wy jaz du. Wie lu stra ża ków w kra ju
cze kał dłu gi wie czór.

W pią tek o 10.20 do SK KG PSP wpły nę ła in for ma cja o za ak cep to -
wa niu pol skiej ofer ty po mo cy przez Szwe dów. Roz po czął się klu czo -
wy etap przy go to wań wy jaz du gru py. SK KG PSP za czę ło pro ces
wy sy ła nia dys po zy cji sprzę to wych do sta no wisk kie ro wa nia ko men -
dan tów wo je wódz kich PSP, a w KG PSP za wią zał się Sztab Ko men dan -
ta Głów ne go PSP. Od czwart ku ana li zo wa ne by ły m.in. róż ne wa rian ty
na sze go do jaz du do Szwe cji wraz z kal ku la cją kosz tów. Pod czas jed -
nej z od praw szta bu na de szła in for ma cja, że spół ka Uni ty Li ne, wcho -
dzą ca w skład gru py ka pi ta ło wej Pol skiej Że glu gi Mor skiej, jest
go to wa nie od płat nie za pew nić nam trans port pro mem (wy łącz nie
na po trze by PSP) z por tu w Świ no uj ściu do por tu w Trel le bor gu, i to
jesz cze te go sa me go dnia. W jed nej chwi li jed na ze spraw klu czo wych
dla po wo dze nia na szej mi sji zo sta ła roz wią za na. Zgod nie z po le -
ceniem ko men dan ta głów ne go PSP port w Świ no uj ściu zo stał wy-
ty po wa ny ja ko punkt kon cen tra cji dla wska za nych stra ża ków
z wo je wództw: za chod nio po mor skie go, wiel ko pol skie go, lu bu skie go
i ma zo wiec kie go. Trzon kom po nen tu do wód cze go gru py mie li sta -
no wić ofi ce ro wie z KG PSP. Za czął się wy ścig z cza sem. Po 22.00
wszyst kie za dys po no wa ne si ły i środ ki mia ły być już w Świ no uj ściu,
prom wy pły wał o 1.30. Każ dy ze stra ża ków PSP wcho dzą cych w skład
gru py GFFFV Po land miał bar dzo ma ło cza su, że by przy go to wać się
do wy jaz du. Wstęp nie za ło żo no, że na sza mi sja bę dzie trwa ła 14 dni.
Zgod nie z za ło że nia mi wszy scy spo tka li się o cza sie w por cie. Po zo -
sta ło nie wie le cza su na od pra wę ca łej gru py i przed sta wie nie wstęp -
nych za ło żeń pla no wa nych dzia łań. Roz po czę li śmy przy go to wa nia
do wy pły nię cia w mo rze.

Cel: Sveg
O 1.30 prom m/f Gryf wy pły nął do Szwe cji. Na po kła dzie cze ka ła

na nas nie zwy kle uczyn na za ło ga, cie pła ko la cja i wy god ne ka ju ty.
Na po trze by pra cy szta bu gru py udo stęp nio no nam na wet jed ną z sal
bę dą cych w dys po zy cji ka pi ta na. W kom for to wych wa run kach mo gli -
śmy roz po cząć wstęp ne pla no wa nie dzia łań wraz z po dzia łem za dań
po mię dzy oso by wcho dzą ce w skład kom po nen tu do wód czo -szta bo -
we go gru py. Cza su by ło nie wie le. Wszy scy mu sie li śmy od po cząć.
Po do pły nię ciu do por tu mie li śmy ru szyć w dro gę do miej sco wo ści
Sveg. Tam stro na szwedz ka wy zna czy ła nam miej sce na ba zę ope ra cji
i w tym re gio nie mie li śmy pro wa dzić dzia ła nia ga śni cze.

O 10.00 trwał już roz ła du nek na sze go sprzę tu, a do wód ca gru py
udał się na pierw szą od pra wę z przed sta wi cie la mi szwedz kich służb,

któ rzy cze ka li na nas w por cie. Zo stał nam przy dzie lo ny ofi cer łącz -
ni ko wy ze Szwedz kiej Agen cji Za rzą dza nia Kry zy so we go (Swe dish 
Ci vil Con tin gen cies Agen cy – MSB). Szwe dzi za pla no wa li dla nas ca łą
tra sę prze jaz du wraz z po ten cjal ny mi miej sca mi na tan ko wa nie oraz
zor ga ni zo wa li nam miej sce na od po czy nek w ba zie woj sko wej w Up -
psa li. Z Trel le bor ga do Sveg jest po nad 1000 km. Cze ka ła nas dłu ga
dro ga. Po krót kiej od pra wie wszy scy zo sta li za po zna ni z in for ma cja -
mi prze ka za ny mi przez stro nę szwedz ką oraz bie żą cą sy tu acją po ża -
ro wą w re gio nie, do któ re go się uda wa li śmy. Sfor mo wa li śmy dwie
ko lum ny, któ re mia ły być pi lo to wa ne na ca łej tra sie prze jaz du przez
woj sko przy wspar ciu po li cji.

Wiel kim za sko cze niem by ło to, że na sze przy by cie spo tka ło się
z en tu zja stycz ną re ak cją za rów no Po la ków miesz ka ją cych w Szwe cji,
jak i sa mych Szwe dów. Już na po cząt ku tra sy za uwa ży li śmy lu dzi zbie -
ra ją cych się na wia duk tach – ro bi li zdję cia i ser decz nie nas po zdra wia -
li. Z po cząt ku my śle li śmy, że na sze ko lum ny po pro stu wzbu dzi ły
cie ka wość oko licz nych miesz kań ców. Oka za ło się, że im da lej je cha li -
śmy, tym wię cej lu dzi cze ka ło na nas wzdłuż au to stra dy, któ rą zmie -
rza li śmy do Up psa li. Do strze ga li śmy co raz wię cej pol skich flag oraz
trans pa ren tów, w ję zy ku szwedz kim, an giel skim i pol skim. Pod czas
tan ko wań lu dzie spe cjal nie zjeż dża li na sta cje ben zy no we, że by nas
po zdro wić i po dzię ko wać za to, że przy je cha li śmy do Szwe cji z po mo -
cą. Nikt z nas cze goś ta kie go się nie spo dzie wał. By ły to nie zwy kle mo -
ty wu ją ce chwi le. Po twier dza ły one rów nież to, że sy tu acja po ża ro wa
jest bar dzo po waż na, a z na szym przy jaz dem wią za ne są wiel kie ocze -
ki wa nia. Do ba zy woj sko wej w Up psa li do tar li śmy o 1.20. Po za tan ko -
wa niu po jaz dów przez woj sko i po sił ku uda li śmy się na krót ki
od po czy nek, by ra no po now nie ru szyć w dro gę.

Do Sveg do tar li śmy 22 lip ca po 19.00. Gru pa roz po czę ła bu do wę
ba zy ope ra cji w wy zna czo nym miej scu. Udo stęp nio no nam te ren na -
le żą cy do lo kal ne go klu bu pił kar skie go. Na jed nym z bo isk mo gli śmy
zbu do wać mia stecz ko na mio to we, spo ry te ren zo stał wy zna czo ny
na park ma szy no wy i co waż ne – udo stęp nio no nam in fra struk tu rę
sa ni tar ną (to a le ty, prysz ni ce). Dzię ki te mu nie by ło po trze by, aby śmy
ko rzy sta li z kon te ne rów sa ni tar nych, któ re przy wieź li śmy ze so bą. By -
ło to dla nas du że uła twie nie pod wzglę dem lo gi stycz nym. W cza sie
gdy gru pa przy stą pi ła do bu do wy obo zo wi ska, część do wód ców wraz
z przed sta wi cie la mi szwedz kich służb uda ła się na wstęp ne roz po zna -
nie po ten cjal nych stref dzia łań, któ re re ali zo wa no z po wie trza. Po je -
go za koń cze niu stro na szwedz ka za de cy do wa ła, że pol scy stra ża cy
wej dą do dzia łań do pie ro na stęp ne go dnia, po prze pro wa dze niu
szcze gó ło we go roz po zna nia stref z zie mi i z po wie trza.

Dzia ła nia ope ra cyj ne
W Szwe cji by li śmy od po wie dzial ni za pro wa dze nie dzia łań ga śni -

czych w trzech głów nych stre fach. W miej sco wo ściach Storbrättan
i Kon to ret by ło to ga sze nie po ża rów la sów oraz tor fo wisk. W stre fie
trze ciej (oko li ce m. Kårböle) zo sta li śmy zo bo wią za ni do zbu do wa nia
na dłu go ści oko ło 7 km po dwój nej ma gi stra li wod nej oraz nie do pusz -
cze nia ognia do po bli skich za bu do wań. Po nad to, na proś bę lo kal nych
władz, je den z na szych plu to nów ga śni czych sta no wił od wód tak tycz -
ny dla szwedz kich stra ża ków, któ rzy oba wia li się na głe go po gor sze -
nia sy tu acji po ża ro wej w oko li cy.

Po czą tek dzia łań był dla nas szcze gól nie cięż ki. Mu sie li śmy pra co -
wać wie le go dzin, z krót ki mi prze rwa mi na od po czy nek. Z cza sem uda -
ło nam się wpro wa dzić płyn nie funk cjo nu ją cy zmia no wy sys tem
pra cy – stra ża cy pra co wa li w stre fach po 12 godz. Wa run ki po go do we
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nie by ły sprzy ja ją ce: wy so ka tem pe ra tu ra, su cha ściół ka i wiatr o zmien -
nym kie run ku. Po raz pierw szy mie li śmy oka zję współ pra co wać z ta ką
czę sto tli wo ścią z pi lo ta mi śmi głow ców, któ rzy w cią gu dnia do ko ny -
wa li w stre fach na szych dzia łań po kil ka dzie siąt zrzu tów wo dy dzien -
nie. Po nad to, ze wzglę du na uwa run ko wa nia te re no we oraz re gu la cje
praw ne, pod czas dzia łań ga śni czych mo gli śmy uży wać ja ko środ ka ga -
śni cze go wy łącz nie wo dy. Do świad cze nie i de ter mi na cja po zwo li ły
nam jed nak spro stać po sta wio nym za da niom.

HNS po szwedz ku
Na le ży pod kre ślić du że za an ga żo wa nie stro ny szwedz kiej w re -

ali za cję za dań w ra mach wspar cia przez pań stwo go spo da rza (Host
Na tion Sup port – HNS). Za li czyć do nich moż na m.in.:

1) przy dzie le nie na sta łe ofi ce ra łącz ni ko we go MSB (kra jo we
struk tu ry ko or dy na cyj ne) oraz ofi ce ra łącz ni ko we go z woj ska (lo kal -
ne struk tu ry ko or dy na cyj ne),

2) za pla no wa nie prze jaz du kon wo ju GFFFV Po land na tra sie
Trel le borg – Sveg – Trel le borg, w tym miejsc na tan ko wa nie po jaz -
dów i po sto je,

3) zor ga ni zo wa nie miejsc noc le go wych w cza sie prze jaz du gru -
py oraz za pew nie nie na miej scu wy ży wie nia (ko la cje i śnia da nia),

4) wy zna cze nie na pol ską ba zę ope ra cji bo iska pił kar skie go oraz
udo stęp nie nie za ple cza sa ni tar ne go klu bu spor to we go na po trze -
by gru py,

5) do sto so wa nie pol skich wę ży po żar ni czych do łącz ni ków
w stan dar dzie szwedz kim,

6) udo stęp nie nie prze no śnych ra dio te le fo nów pra cu ją cych
w stan dar dzie TETRA w ce lu za pew nie nia sta łej łącz no ści ra dio wej
w stre fach z lo kal ny mi służ ba mi i struk tu ra mi ko or dy na cyj ny mi (łącz -
ność cy fro wa sta no wi ła rów nież uzu peł nie nie łącz no ści ana lo go wej
wy ko rzy sty wa nej pod czas dzia łań pro wa dzo nych przez stra ża ków
PSP),

7) za pew nie nie ca ło do bo wej ochro ny ba zy ope ra cji przez woj -
sko,

8) bie żą ce tan ko wa nie po jaz dów i sprzę tu pra cu ją ce go w stre -
fach,

9) za gwa ran to wa nie ży wie nia gru py w dru gim ty go dniu mi sji
po przez do star cza nie po sił ków do ba zy ope ra cji przy go to wa nych
przez woj sko wą kuch nię po lo wą,

10) prze ka za nie ca ło do bo wych ra cji żyw no ścio wych dla gru py
na czas po wro tu do Pol ski.

Za an ga żo wa nie Szwe dów i ich wspar cie nie zwy kle uła twi ło nam
pla no wa nie i re ali za cję za dań. Zdo by te do świad cze nie bę dzie moż -
na wy ko rzy stać na po trze by or ga ni za cji dzia łań w ra mach HNS, któ -
re mo gą być w przy szło ści re ali zo wa ne przez PSP.

Przy go to wa nia i po wrót do do mu
Pią tek (3 sierp nia) upły nął nam przede wszyst kim na przy go to -

wa niu po wro tu gru py do kra ju. Ostat nie sek to ry zo sta ły w cią gu dnia
prze ka za ne szwedz kim służ bom, a ra tow ni cy, któ rzy by li w tym cza -
sie w ba zie ope ra cji, kon ty nu owa li prze gląd sprzę tu i po jaz dów
przed wy ru sze niem ze Sveg. Te go dnia roz po czę li śmy też skła da nie
obo zo wi ska. Do wie czo ra na bo isku pił kar skim po zo sta ły wy łącz nie
na mio ty kwa te run ko we oraz na miot szta bo wy. Resz ta zo sta ła zło -
żo na i za pa ko wa na na sa mo cho dy kwa ter mi strzow skie. O 18.00
w ba zie ope ra cji roz po czę ła się uro czy sta ko la cja zor ga ni zo wa -
na przez MSB. Od wie dzi li nas przed sta wi cie le kie row nic twa MSB, 
lo kal nych władz, miej sco we go klu bu spor to we go (go spo da rze miej -
sca na szej ba zy ope ra cji) oraz Po la cy, z któ ry mi mie li śmy oka zję
współ pra co wać pod czas na sze go po by tu w Szwe cji. Ko la cja nie
trwa ła dłu go, jed nak luź na at mos fe ra w po łą cze niu z lo kal ny mi spe -
cjała mi po zwo li ła ra tow ni kom na chwi lę od prę że nia. By ła to też do -
sko na ła oka zja do zło że nia wza jem nych po dzię ko wań oraz wy mia ny
oko licz no ścio wych po da run ków.

So bo ta roz po czę ła się dla nas o 4.00, szyb kim prysz ni cem i do -
pa ko wa niem resz ty sprzę tu. Wy ru szy li śmy oko ło 7.00, wszyst ko
prze bie ga ło zgod nie z pla nem. Mu sie li śmy prze je chać po -
nad 600 km, za nim do je cha li śmy do ba zy woj sko wej w oko li cach
Linköping, gdzie za pew nio no nam miej sce na od po czy nek. Za kwa -
te ro wa no nas, na kar mio no i za tan ko wa no na sze po jaz dy. Po raz
pierw szy od po nad dwóch ty go dni każ dy z nas za snął w wy god nym
łóż ku pod świe żą po ście lą. Od po czy nek w ta kiej for mie jest nie zwy -
kle waż ny za rów no pod wzglę dem fi zycz nym, jak i psy chicz nym.

Po śnia da niu ru szy li śmy da lej. Po dob nie jak pod czas przy jaz du
do Szwe cji, tak i te raz spo ty ka li śmy się nie ustan nie z wy ra za mi sym -
pa tii ze stro ny szwedz kich kie row ców i miesz kań ców oko licz nych
miej sco wo ści. Pod czas jed ne go z za pla no wa nych tan ko wań cze ka -
ła nas nie spo dzian ka. Po la cy i Szwe dzi (miesz kań cy oko li cy) po sta -
no wi li nas po wi tać i ugo ścić drob nym po czę stun kiem. By ło nam
nie zmier nie mi ło. To ko lej ny do wód na to, że na sza po moc by ła po -
trze bna, a jej efek ty zo sta ły do strze żo ne. Naj więk sze za sko cze nie
cze ka ło nas w sa mym Trel le bor gu. Oka za ło się, że w por cie cze ka li
Po la cy, głów nie człon ko wie Zrze sze nia Or ga ni za cji Po lo nij nych
w Szwe cji oraz przed sta wi cie le lo kal nych władz. Zor ga ni zo wa no
nam uro czy ste po że gna nie, pod czas któ re go otrzy ma li śmy pa miąt -
ko we dy plo my oraz drob ne upo min ki. Dla wszyst kich był to bar dzo
wzru sza ją cy mo ment. Nie trwał jed nak dłu go. Mu sie li śmy roz po cząć
przy go to wa nia do po wro tu oraz wpro wa dze nia na szych po jaz dów
na prom. Z por tu wy pły nę li śmy o 22.00. Tak jak po przed nio za ło ga
pro mu Gryf ser decz nie nas przy wi ta ła i po in for mo wa ła o przy go to -
wa nej ko la cji. My śla mi by li śmy już w do mu, ale przed od po czyn kiem

/ 2018 WRZESIEŃ 11

Ce ci lia Une ram, ofi cer łącz ni ko wy Szwedz kiej Agen cji
Za rzą dza nia Kry zy so we go (Swe dish Ci vil Con tin gen cies
Agen cy – MSB): Pol scy stra ża cy są pro fe sjo nal ni, sa mo dziel -
ni i skrom ni

Fakt, że peł ni łam funk cję ofi ce ra łącz ni ko we go dla pol skich
stra ża ków, to dla mnie za szczyt. Wszy scy je ste śmy im ogrom -

nie wdzięcz ni za pro fe sjo nal ną po moc, któ rą otrzy ma li śmy. Du że wra że nie
zro bi ło na nas wy kształ ce nie i wy szko le nie per so ne lu, ja kość sprzę tu. Usły -
sza łam wie le po zy tyw nych opi nii od mo ich ko le gów, szwedz kich stra ża ków

i ofi ce rów, mó wią cych o pro fe sjo na li zmie, sa mo dziel no ści, ła two ści współ -
pra cy, skrom no ści, do brym wy po sa że niu i do sko na łej or ga ni za cji pol skich za -
stę pów. 

Pra ca, któ rą wy ko nu je my, aby roz wi nąć Eu ro pej ski Me cha nizm Ochro ny
Lud no ści, jest bar dzo waż na. W przy szło ści praw do po dob nie po ja wi się wię cej
po ża rów la sów, burz, po wo dzi i in ne go ro dza ju pro ble mów, z któ ry mi po szcze -
gól ne pań stwa nie po ra dzą so bie sa me. To la to po ka za ło nam, że gdy po ja wia
się kry zys, nie je ste śmy sa mi. Ma my po swo jej stro nie go to wych do po mo cy
so jusz ni ków. I za to je stem bar dzo wdzięcz na.



Po ża ry la sów, któ re do tknę ły Szwe cję,
by ły na ty le du że, że wy ma ga ły za an ga żo -
wa nia mię dzy na ro do wych za so bów ra to-
w ni czych. Pol scy stra ża cy mie li w tym szcze -
gól ny udział. Za uwa żył to na wet szef KE 
Je an -Clau de Junc ker we wrze śnio wym orę -
dziu „O sta nie UE”. Pa dły w nim sło wa, że
pol scy stra ża cy sta no wią naj lep szy przy kład
eu ro pej skiej so li dar no ści. Co pan na to?

Bar dzo nas to cie szy. Rze czy wi ście dzia ła nia,
któ re pro wa dzi li śmy w Szwe cji w ra mach Eu ro -
pej skie go Me cha ni zmu Ochro ny Lud no ści, zo -
sta ły za uwa żo ne i do ce nio ne za rów no w Pol sce,
jak i na are nie mię dzy na ro do wej. Cel wy jaz du,
czy li wspar cie szwedz kich stra ża ków w ga sze -
niu po ża rów la sów na te ry to rium ich pań stwa,
zo stał okre ślo ny roz ka za mi ko men dan ta głów -
ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz de cy zja -
mi mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni -
stra cji.

Co za de cy do wa ło o tym, że aku rat ci,
a nie in ni stra ża cy po je cha li z tą mi sją?

Dys po nu je my sze ścio ma gru pa mi GFFFV,
czy li mo du ła mi do ga sze nia po ża rów la sów
z zie mi z wy ko rzy sta niem po jaz dów. Po zgło -
sze niu przez Szwe cję za po trze bo wa nia na ta -
kie mo du ły ko men dant głów ny PSP przy-
go to wał re ko men da cję dla mi ni stra spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji, aby rząd Pol ski 
za ofe ro wał dwa mo du ły ga śni cze, któ re utwo -
rzy ły by jed ną gru pę ra tow ni czą, li czą cą 139 ra -
tow ni ków oraz 44 po jaz dy po żar ni cze. Co
waż ne, gru pa jest sa mo wy star czal na pod
wzglę dem ope ra cyj nym i lo gi stycz nym, ma
też wła sne za bez pie cze nie me dycz ne. O tym,
któ rzy stra ża cy po ja dą z mi sją, za de cy do wał
ko men dant głów ny PSP, bio rąc pod uwa gę
wzglę dy lo gi stycz ne. Mo du ły GFFFV roz lo ko -
wa ne są bo wiem w róż nych re gio nach Pol ski:
Ma ło pol sce, Wiel ko pol sce, Dol nym Ślą sku
i wo je wództwach: za chod niopo mor skim,
pod la skim i war miń sko -ma zur skim. Nasz
prom wy pły wał ze Świ no uj ścia, dla te go zde -
cy do wa no o wy sła niu dwóch mo du łów z wo -

je wództw za chod nio po mor skie go i wiel ko -
pol skie go.

Dla cze go aku rat ze Świ no uj ścia?
Z jed nej stro ny by ła to opty mal na tra -

sa – w Szwe cji od ra zu wjeż dża li śmy na au to -
stra dę, z dru giej – je den z ar ma to rów, Uni ty
Li ne, za ofe ro wał nam prom na bar dzo ko rzyst -
nych wa run kach: bez po bie ra nia opłat od PSP,
nie zwłocz nie (prak tycz nie w cią gu kil ku na stu
go dzin) i na wy łącz ność (bez pro ble mu mo gli -
śmy za brać ca ły sprzęt). W związ ku z tym
do wy jaz du zo sta ły wy zna czo ne mo du ły, któ re
by ły naj bli żej. Wcze śniej spraw dzi li śmy go to -
wość wszyst kich grup i wszyst kie ją po twier dzi -
ły. Za dys po no wa ne mo du ły zo sta ły uzu-
peł nio ne o kil ku stra ża ków z Ma zow sza i Lu bu -
skie go – w ten spo sób po ten cjał gru py zo stał
wzmoc nio ny trze ma po jaz da mi: sa mo cho dem
wę żo wym, sa mo cho dem kwa ter mi strzow skim
do trans por tu sprzę tu szta bo we go oraz sa mo -
cho dem do wo dze nia i łącz no ści.

Or ga ni za cja wy jaz du po szła bar dzo
spraw nie. Mo że dla te go, że nie by ła to
pierw sza mi sja mię dzy na ro do wa z udzia łem
PSP. Do świad cze nie pro cen tu je?

Tak, ale nie za wę żał bym te go do kwe stii lo -
gi stycz nych zwią za nych z sa mym wy jaz dem.
Trze ba na to pa trzeć w du żo szer szym kon tek -
ście: ca ło ści dzia łań, zwłasz cza tych ope ra cyj -
nych. Klu czo we zna cze nie ma ją ćwi cze nia
mię dzy na ro do we, któ re na praw dę przy go to -
wu ją do te go ty pu dzia łań po za gra ni ca mi kra -
ju. PSP dzia ła bar dzo ak tyw nie w ra mach
Unij ne go Me cha ni zmu Ochro ny Lud no ści,
szcze gól nie od kąd po wsta ła kon cep cja mo du -
łów ra tow ni czych. Nie moż na jed nak za po mi -
nać, że już wcze śniej PSP udzie la ła po mo cy
kra jom do tknię tym klę ska mi ży wio ło wy mi
na za sa dzie współ pra cy bi la te ral nej (np. ga sze -
nie la sów w Ro sji) czy w ra mach człon ko stwa
w Unii Eu ro pej skiej od 2004 r. Dzię ki te mu, że
obec nie w ra mach Me cha ni zmu dys po nu je my
mo du ła mi: pomp wy so kiej wy daj no ści, do ga -
sze nia po ża rów la sów, de tek cji za gro żeń CBRN
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Po skro miç 
Rozmowa z mł. bryg. Michałem Langnerem z Krajowego
Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
KG PSP – dowódcą grupy GFFFV Poland, gaszącej pożary
w Szwecji.

mu sie li śmy jesz cze za ła twić kil ka spraw.
Ostat nie od pra wy oraz wstęp ne pod su mo -
wa nie na szych dzia łań w gro nie do wód -
ców. Wszy scy je ste śmy zmę cze ni, ale
za do wo le ni z wy ko na nej pra cy oraz efek -
tów, ja kie przy nio sła.

Na stęp ny dzień za czę li śmy bar dzo
wcze śnie, bo już o 4.00. Zbli ża my się
do por tu, więc szyb kie śnia da nie i przy go -
to wa nie do opusz cze nia pro mu. W por cie
w Świ no uj ściu przy go to wa no uro czy ste
po wi ta nie, w któ rym udział wzię li m.in. pre -
zes Ra dy Mi ni strów, mi ni ster spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji oraz ko men dant
głów ny PSP. W na szą stro nę skie ro wa no
wie le cie płych słów. Mie li śmy oka zję po roz -
ma wiać z pre mie rem Ma te uszem Mo ra -
wiec kim, któ ry przy znał, że kie dyś sam
chciał zo stać stra ża kiem.

Po za koń cze niu spo tka nia by ła chwi la
na po że gna nie z ko le ga mi i gru py roz po czę -
ły po wrót do jed no stek ma cie rzy stych. Nie -
któ rzy mu sie li prze je chać jesz cze wie le
ki lo me trów, za nim zo ba czy li swo ich bli skich.

Na do kład ną oce nę na szych dzia łań
przyj dzie jesz cze czas, ale już te raz moż -
na po wie dzieć, że mo du ły GFFFV w struk -
tu rach Pań stwo wej Stra ży Po żar nej po-
twier dzi ły swo ją przy dat ność. Na sza mi sja
po ka za ła, że za rów no pod ką tem wy szko -
le nia, jak i wy po sa że nia nie od sta je my
od na szych ko le gów z Eu ro py. Waż ne jest,
że la ta po świę co ne na or ga ni za cję te go ty -
pu mo du łów oraz ćwi cze nia za pro cen to -
wa ły, i to z na wiąz ką. Każ dy z czło nków
gru py GFFFV Po land i każda z osób w kra ju
za an ga żo wa nych w or ga ni za cję i prze pro -
wa dze nie mi sji w Szwe cji mo gą być dum -
ni, bo bez wąt pie nia wszy scy wzię li śmy
udział w jed nej z tych ak cji ra tow ni czych,
któ re za pi szą się w hi sto rii Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej.

mł. bryg. Michał Langner pełnił funkcj´
dowódcy grupy GFFFV Poland, 
a mł. kpt. Rafał Sołowin oficera

łàcznikowego grupy; na co dzieƒ pełnià
słu˝b´ w Krajowym Centrum Koordynacji
Ratownictwa i Ochrony LudnoÊci KG PSP

* CECIS (Com mon Emer gen cy Com mu ni ca -
tion and In for ma tion – Wspól ny Sys tem Ko -
mu ni ka cji i In for ma cji Kry zy so wej) – sys tem
te le in for ma tycz ny za pew nia jà cy ko mu ni ka -
cj´ mi´ dzy ERCC w Bruk se li a paƒ stwa mi
uczest ni czà cy mi w Unij nym Me cha ni zmie
Ochro ny Lud no Êci
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oraz gru pa mi po szu ki waw czo -ra tow ni czy mi,
je ste śmy w sta nie za ofe ro wać sze ro ką po moc.
Na sza pierw sza mi sja w tej for mu le mia ła miej -
sce w 2010 r. na Ha iti – po trzę sie niu zie mi, póź -
niej w Cze chach w 2013 r. po po wo dzi.
Ko lej na ak cja to działania w Sło we nii w 2014 r.,
kie dy jed na trze cia kra ju zo sta ła po zba wio -
na prą du w wy ni ku po zry wa nia li nii ener ge -
tycz nych na sku tek gwał tow nych zmian
po go dy zwią za nych z opa da mi śnie gu, po tem
desz czu, a na ko niec gwał tow nym spad kiem
tem pe ra tu ry. 

Na czym wte dy po le ga ła wa sza po moc?
Do Sło we nii po je cha li śmy na pra wie mie -

siąc, z agre ga ta mi prą do twór czy mi z wo je -
wódz twa ślą skie go, któ re mia ły za za da nie
za si lać sta cje ener ge tycz ne w mniej szych miej -
sco wo ściach do mo men tu usu nię cia awa rii. 
Ze wzglę du na czas trwa nia mi sji po pierw -
szych dwóch ty go dniach obec ni na miej scu
stra ża cy zo sta li pod mie nie ni przez ko lej ną gru -
pę, któ ra pro wa dzi ła dzia ła nia ko lej ne dwa ty -
go dnie. W 2014 r. mia ła miej sce ko lej na mi sja
ra tow ni cza z udzia łem mo du łów z Pol ski, by ła
to po moc dla Bo śni i Her ce go wi ny – ogrom na
po wódź do tknę ła wów czas pra wie ca łe Bał ka -
ny. W 2015 r. Ne pal – po now nie trzę sie nie zie -
mi. By ła to jed na z le piej zor ga ni zo wa nych mi sji
i wie le czyn ni ków zło ży ło się na to, iż na miej -
sce do tar li śmy ja ko dru ga gru pa z Eu ro py i ja -
ko trze cia w ogó le ze świa ta, po Chiń czy kach
i Ho len drach. By ło to moż li we rów nież dzię ki
te mu, że Pol skie Li nie Lot ni cze LOT w od po wie -
dzi na na sze za po trze bo wa nie na szyb ki trans -
port za pro po no wa ły nam wy na jem sa mo lo tu
Bo eing 787 – Dre am li ner, naj więk sze go w ca łej
ich flo cie. W skład gru py USAR Po land wcho dzi -
ło 81 ra tow ni ków, 12 psów oraz pra wie 20 t
sprzę tu i żyw no ści, a więc moż li we by ło wy sła -
nie gru py w wa rian cie cięż kim – dzię ki te mu
zmie ści li śmy się wszy scy z pew nym za pa sem. 

W ja ki spo sób od by wa się or ga ni zo wa nie
trans por tu? Skąd LOT czy Uni ty Li ne wie -
dzia ły, że po trze bu je cie prze woź ni ka?

Je ste śmy pro fe sjo nal ną for ma cją i po dob -
nie rzecz wy glą da w kwe stii mo du łów ra tow-
ni czych, tzn. nic nie dzie je się przy pad kiem
i w try bie ad hoc. Po ten cjał na szych mo du łów
bu du je my już co naj mniej od 2010 r., a spo sób
po stę po wa nia okre śla ją kon kret ne pro ce du ry.
Za każ dym ra zem, gdy gdzieś na świe cie zda -
rza się ka ta stro fa, a rząd te go pań stwa zgła sza

za po trze bo wa nie na po moc mię dzy na ro do wą,
my wdra ża my okre ślo ną pro ce du rę dys po no -
wa nia. Jed ną z jej ele men tów jest zor ga ni zowa -
nie trans por tu. Współ pra cu je my z kil ko ma
bro ke ra mi z ryn ku lot ni cze go, do któ rych wy -
sy ła my za py ta nia na te mat do stęp no ści sa mo -
lo tów i ich ce ny. W przy pad ku wy jaz du do
Szwe cji bar dzo po mo gło Biu ro Lo gi sty ki KG
PSP, dzię ki któ re mu uda ło się bez po śred nio
skon tak to wać z sze fo stwem Uni ty Li ne. Ge ne -
ral nie jed nak py ta li śmy kil ku ar ma to -
rów o wszyst kie moż li we opcje.
Na po cząt ku by ła kon cep cja,
by pły nąć z Gdy ni do Karls -
kro ny, ale osta tecz nie z te go
po my słu zre zy gno wa li śmy. 

Czy te mo du ły ga śni cze
GFFFV mo gą być we zwa ne
do ak cji na te re nie kra ju?

Więk szość mo du łów
GFFFV jest skon fi gu ro wa -
na w opar ciu o kom pa nie ga -
śni cze, jed nak z za ło że nia są
one prze zna czo ne do dzia -
łań mię dzy na ro do wych.

Na le ży pa mię tać, że
każ de go mie sią ca w pla -
nie naj bar dziej praw do -
po dob ne go dys po no-
wa nia (bo nie jest to gra -
fik dy żu ro wa nia, gdzie
stra żak po zo sta je w peł -
nej go to wo ści) są trzy
mo du ły, któ re zgru po -
wa no we dług kie run -
ków po ten cjal nych dzia łań. Na za chód i pół noc
dys po no wa ne są w pierw szej ko lej no ści mo du -
ły z Wiel ko pol ski i Za chod nio po mor skie go, mo -
du ły z Dol ne go Ślą ska i Ma ło pol ski kierowane
są na po łu dnie lub po łu dnio wy za chód, a mo -
du ły z wo je wództw war miń sko -ma zur skie go
i pod la skie go dys po no wa ne mo gą być na
wschód i pół noc ny wschód. Ty le teo rii, gdyż
osta tecz ną de cy zję za wsze po dej mu je kie row -
nic two KG PSP, uwzględ nia jąc re al ne po trze by
i in ne obiek tyw ne czyn ni ki. 

Do pły nę li ście i co by ło da lej?
Usta le nia ze stro ną szwedz ką by ły pro wa -

dzo ne na bie żą co. Wie dzie li śmy już, że otrzy -
ma my eskor tę woj ska, a tak że po li cji, ale tyl ko
w tej czę ści Szwe cji, gdzie mie li by śmy prze jeż -
dżać przez mia sta. Więk szość dro gi po ko na-

li śmy jed nak au to stra da mi. Punk tem do ce -
lowym by ła miej sco wość Sveg, gdzie stro -
na szwedz ka wy zna czy ła nam miej sce
pod bu do wę ba zy ope ra cji. Jesz cze w por cie,
kie dy trwał roz ła du nek sprzę tu, wspól nie z ko -
le ga mi z Po zna nia i Szczeci na uda li śmy się
na od pra wę z przed sta wi cie la mi szwedz kich
służb, któ rzy cze ka li na nas w por cie. Zo stał
nam przy dzie lo ny ofi cer łącz ni ko wy ze Szwedz -
kiej Agen cji Za rzą dza nia Kry zyso we go (Swe dish
Ci vil Con tin gen cies Agen cy – MSB). Pod czas od -
pra wy do pre cy zo wa li śmy tra sę prze jaz du,
uwzględ nia jąc po sto je na tan ko wa nie. Chcie li -
śmy do trzeć na miej sce jak naj szyb ciej, ale 
po nie waż mie li śmy do po ko na nia po nad

1100 km, zde cy do wa li śmy się roz ło żyć tra -
sę na dwa dni. By ło to ko niecz ne ze

wzglę dów bez pie czeń stwa. Kie row -
cy, na wet je śli ob sa da w sa mo cho -

dach by ła zdu blo wa na,
po trze bo wa li od po czyn ku. Jaz -
da w ko lum nie na tak du żym
dy stan sie (pierw sze go dnia
700 km) jest bar dzo uciąż li wa

i mo no ton na. Pierw szy po -
stój mie li śmy za tem

w Up psa li, czy -

li już przy Sztok hol mie w kie run ku Sveg, a za -
kwa te ro wa nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez
go spo da rzy. Szwe dzi za pew nia li nam wszyst -
ko, cze go po trze bo wa li śmy, co czy ni ło współ -
pra cę bar dziej efek tyw ną. No ta be ne za sa dy,
w ja ki spo sób po wi nien po stę po wać kraj przyj -
mu ją cy po moc, są okre ślo ne w spe cjal nym do -
ku men cie, tzw. Host Na tio nal Sup port
Gu ide li nes, któ ry jest czymś na kształt mięk kie -
go pra wa (soft law), czy też ina czej mó wiąc
zbio rem do brych prak tyk. Trze ba stwier dzić, że
Szwe dzi te za sa dy re ali zo wa li bar dzo do brze
i z peł nym za an ga żo wa niem.

Jak wy glą da ła pra ca w szta bie?
Ge ne ral na za sa da jest ta ka, że to kraj go spo -

darz od po wia da za do wo dze nie dzia ła nia mi
wszyst kich sił na miej scu. W trak cie tych dwóch
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ty go dni na miej scu zi den ty fi ko wa li śmy co naj mniej sześć po zio mów ko or -
dy na cji i za rzą dza nia. Po ziom kra jo wy zlo ka li zo wa no w Sztok hol-
mie. My pra co wa li śmy na po zio mie re gio nal nym – w dwóch re gio nach
Jämtland i Gävle borgs, przy czym naj więk szy po żar miał miej sce w tym dru -
gim, tzn. po mię dzy miej sco wo ścia mi Kårböle i Ljus dal, a jed no cze śnie na -
sza ba za znaj do wa ła się w pierw szym z nich. Dzia ła li śmy więc w obu
i w każ dym z nich istniał nie za leż ny sztab re gio nal ny. Ale po nie waż w każ -
dym z tych miejsc wy bu chło wie le nie za leż nych od sie bie po ża rów, po wo -
ła no do dat ko wo szta by lo kal ne. Każ dy, z któ rym współ pra co wa li śmy, miał
swo ich do wód ców, tzw. on si te com man de rów, czy li do wód ców ca łych
stref. Każ da stre fa po dzie lo na by ła na sek to ry, któ ry mi za rzą dza li do wód cy
sek to rów, tzw. sec tor com man ders, a ostat ni mi w tej struk tu rze by li do wód -
cy od cin ków bo jo wych, w przy pad ku kie dy sek tor ze wzglę du na ob szar
trze ba by ło do dat ko wo po dzie lić. Ja lub mój za stęp ca co dzien nie jeź dzi li -
śmy na spo tka nia z sze fem szta bu lo kal ne go i tam za pa da ły de cy zje stra te -
gicz ne, na to miast już póź niej szcze gó ły do ty czą ce tak ty ki pro wa dzo nych
dzia łań by ły usta la ne przez do wód ców ope ra cyj nych z do wód ca mi sek to -
ra lub do wód ca mi ca łych stref. Po pierw szym spo tka niu z sze fem szta bu lo -
kal ne go w Sveg wie dzie li śmy już, że współ pra ca bę dzie ukła da ła się bar dzo
do brze. Du żym uła twie niem by ło to, że prak tycz nie od ra zu po je go za koń -
cze niu udo stęp nio no nam śmi gło wiec, by śmy mo gli – za nim wy śle my swo -
ich lu dzi – z gó ry oce nić ukształ to wa nie i cha rak te ry sty kę te re nu, roz le głość
po ża ru i in ne dane nie zbęd ne do roz po czę cia dzia łań. Pe łen pro fe sjo na lizm.

Wspo mi nał pan, że w przy pad ku te go po ża ru trud ność po le ga ła
też na tym, że ist nia ło tam bar dzo du żo ma łych po ża rów, któ re wciąż
i wciąż prze no si ły się da lej. Pa li ły się la sy i tor fo wi ska.

Naj więk szy ob szar za gro żo ny po ża rem obej mo wał po wierzch nię po -
nad 20 tys. ha (sic!). Już w po cząt ko wej fa zie zo stał po dzie lo ny na kil ka sek -
to rów, któ re roz dzie la ła rze ka. Te sek to ry mia ły po kil ka ty się cy hek ta rów.
Dla przy kła du ob szar, na któ rym pra co wa li śmy naj dłu żej i gdzie zbu do wa -
li śmy sied mio ki lo me tro wą li nię obro ny, w pierw szym ty go dniu li czył około
8 tys. ha, pod czas gdy dwie stre fy znaj du ją ce się w po bli żu na szej ba zy ope -
ra cji mia ły od po wied nio oko ło 1 tys. i 4 tys. ha. Na gra fi ce, któ ra przed sta -
wia ma pę ob ra zo wa nia sa te li tar ne go stwo rzo ne go w ra mach ak ty wa cji
unij ne go sys te mu Co per ni cus, wi dać wy raź nie, że do mo men tu na sze go
przy jaz du roz miar po ża ru w cią gu ty go dnia zwięk szył się ośmio krot nie, 
z 1 do 8 tys. hek ta rów.

Na czym po le ga ła za tem spe cy fi ka ak cji w wa run kach tak ga lo pu -
ją ce go po ża ru?

Gu ber na tor re gio nu Gävle borgs, w któ rym po żar był naj bar dziej roz le -
gły, w cza sie jed ne go z na szych spo tkań po rów nał tę sy tu ację do wal ki
z wy jąt ko wo nie bez piecz ną wie lo gło wą be stią, a za da niem służb ra tow -
ni czych jest zła pać ją, za nim znów za cznie zio nąć ogniem i roz nie ci ko lej -
ne po ża ry. Pa mię tam, że kie dy spo tka li śmy się po now nie w dru gim
ty go dniu dzia łań, gdy sy tu acja znacz nie się po pra wi ła, stwier dził, że na ra -
zie uda ło się za mknąć be stię w klat ce, ale ona wciąż wal czy. W dal szym 
cią gu po ja wia ły się po je dyn cze za rze wia ognia, któ re na bie żą co do ga sza -
li śmy, jed nak czę sto wy bu cha ły one w miej scach szcze gól nie nie do stęp -
nych, dla te go tak waż na by ła współ pra ca ze śmi głow ca mi. W skró cie
wy glą da ło to w ten spo sób, że w mo men cie, kie dy na da nym ob sza rze do -
strze ga li śmy po żar i znaj do wał się on w od le gło ści kil ku set me trów, ale ze
wzglę du na ukształ to wa nie te re nu trud no by ło do nie go pod je chać sa mo -
cho dem czy qu adem, a tak że po dejść z li nią wę żo wą, do ak cji wkra cza ły
śmi głow ce. Każ do ra zo wo in for ma cja o po trze bie ich za dys po no wa nia by -
ła prze ka zy wa na do do wód cy sek to ra, któ ry kon tak to wał się z pi lo tem
i prze ka zy wał mu współ rzęd ne miej sca. Po nie waż dys po no wa li śmy bar -
dzo do kład ny mi ma pa mi: ca ły ob szar był po dzie lo ny na kwa dra ty ki lo metr

na ki lo metr, kon tak to wa li śmy się ra dio wo lub te le fo nicz nie z do wód cą sek -
to ra i in for mo wa li śmy go, że np. w kwa dra tach AI 32 – AJ 32 roz wi ja się po -
żar i ko niecz ne jest po de rwa nie śmi głow ców do wspar cia. Śmi głow ce
z prze no śny mi zbior ni ka mi, tzw. bam bi buc ket o po jem no ści 1000 l, po -
bie ra ły wo dę z na tu ral nych cie ków wod nych, któ rych w oko li cy by ło mnó -
stwo i na tych miast do ko ny wa ły zrzu tów we wska za ne miej sce. Od by wa ło
się to bar dzo spraw nie i by ło na praw dę efek tyw ne.

W po moc dla Szwe cji za an ga żo wa ło się wie le państw. Pol scy stra -
ża cy sta no wi li jed nak naj licz niej szą gru pę. Z ja ki mi kra ja mi pra co wa -
li ście?

Na miej scu obok na szych stra ża ków pra co wa li tak że ra tow ni cy z Nor -
we gii, Da nii, Fran cji, Fin lan dii, przy czym tyl ko Duń czy cy dys po no wa li wła -
sny mi po jaz da mi. By li śmy wła ści wie je dy ną sa mo wy star czal ną gru pą, ale
mi mo wszyst ko ko rzy sta li śmy, tak jak in ne gru py, ze wspar cia go spo da -
rzy. Nie by ło sen su roz kła dać na szych kon te ne rów sa ni tar nych, sko ro
Szwe dzi za pew ni li nam do stęp do sa ni ta ria tów na te re nie klu bu spor to -
we go. Dzię ki te mu nie tra ci li śmy cza su i ener gii na za ła twia nie kwe stii lo -
gi stycz nych. Nor we go wie i Fran cu zi w ogó le nie dys po no wa li żad ny mi
po jaz da mi, gdyż zo sta li wy sła ni do dzia łań ja ko tzw. mo du ły GFFF, tzn.
gro und fo rest fi re fi gh ting mo du les. Przy le cie li na miej sce z pod ręcz nym
sprzę tem ga śni czym, du żą gru pą – 50-60 osób i by li dys po no wa ni głów -
nie w re jo ny trud no do stęp ne, że by do ga szać po je dyn cze za rze wia ognia
za po mo cą sprzę tu pod ręcz ne go lub pre wen cyj nie me to dą prze ciw o gnia. 

Tym ra zem to my po ma ga li śmy, ale zda rza ło się, że i Pol ska ko rzy -
sta ła z po mo cy mię dzy na ro do wej. Czy wte dy po stę po wa li śmy zgod -
nie z wy tycz ny mi, o któ rych pan wcze śniej mó wił?

Jak naj bar dziej. Pol ska ja ko be ne fi cjent po mo cy w cza sie po wo dzi
w 2010 r. re ali zo wa ła te za le ce nia z wy tycz nych HNS w spo sób mo de lo wy.
Więk szość mo du łów, któ ra u nas pra co wa ła, mia ła za pew nio ne za kwa te -
ro wa nie (głów nie w OSP lub na te re nie szkół, in ter na tów), pa li wo do po -
jaz dów i pomp, peł ne ży wie nie itp. Co wię cej, Pol ska by ła tak na praw dę
pierw szym kra jem, któ ry od mo men tu po wsta nia wy tycz nych HNS spraw -
dził w cza sie rze czy wi stych dzia łań spo sób funk cjo no wa nia ofi ce rów łącz -
ni ko wych przy dzie lo nych do każ dej gru py mię dzy na ro do wej. Z per-
spek ty wy do świad czeń w Szwe cji mo gę śmia ło stwier dzić, że po ziom
wspar cia był bar dzo po rów ny wal ny.

W Szwe cji przyj mo wa no was z wiel kim en tu zja zmem i wdzięcz no -
ścią.

Tak, nie spo dzie wa li śmy się te go. Szwe dzi dzię ko wa li nam już od pierw -
sze go dnia, za to tyl ko, że przy je cha li śmy. To wszyst ko spra wia ło, że wszy -
scy by li śmy bar dzo zde ter mi no wa ni i do dat ko wo zmo ty wo wa ni, że by dać
z sie bie jak naj wię cej. Pra co wa li śmy na naj wyż szych ob ro tach. Bar dzo
szyb ko zo sta ło to za uwa żo ne, bo przy dzie la no nam naj trud niej sze od cin -
ki, gdzie pra co wa li śmy w peł ni pro fe sjo nal nie i szyb ciej niż in ne gru py. 
To, co Szwe dzi pla no wa li dla nas na trzy dni cią głej pra cy, nam zaj mo wa -
ło je den. Gdy do świad cza li śmy wy ra zów wdzięcz no ści za udzie lo ną po -
moc, mie li śmy po czu cie do brze speł nio ne go za da nia.

A dla pa na, ja ko do wód cy gru py, co by ło naj bar dziej pro ble ma -
tycz ne? Na pa na bar kach spo czy wał cię żar od po wie dzial no ści za ca -
łą mi sję.

Na szczę ście nie by łem w tym wszyst kim sam, ale mia łem świet ny ze -
spół. Trze ba jed nak przy znać, że naj trud niej szy był pierw szy ty dzień. Wi dzie -
li śmy, że po żar roz wi ja się dość szyb ko. Po nad to otrzy my wa li śmy in for ma cje
o naj gor szych z moż li wych pro gnoz – z tem pe ra tu ra mi po wy żej 30°C i wil -
got no ścią po ni żej 30 proc. oraz sil ny mi po dmu cha mi wia tru ok. 15 m/s. Wie -
dzie li śmy, że mu si my bar dzo szyb ko zbu do wać li nię obro ny i przy go to wać
się na na dej ście po ża ru. W związ ku z tym przez pierw sze dni trud no 
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by ło mó wić o pra cy ro ta cyj nej – pra co wa li śmy 
cią giem po kil ka na ście go dzin, na wet do
20. I przede wszyst kim za to chciał bym bar dzo
po dzię ko wać wszyst kim chło pa kom, to był na -
praw dę ka wał do brej ro bo ty! Mi mo że by ła to
tak du ża gru pa, z róż ny mi cha rak te ra mi i tem pe -
ra men ta mi, w ob li czu po sta wio ne go przed na -
mi za da nia wszy scy dzia ła li ra mię w ra mię.
Bar dzo za to dzię ku ję.

Unij ny Me cha nizm spraw dził się po raz
ko lej ny. Czy z tej mi sji wy pły wa ją ja kieś
wnio ski dla PSP?

Obec nie koń czą się pra ce nad zmia na mi
w de cy zji do ty czą cej Unij ne go Me cha ni zmu
Ochro ny Lud no ści, któ re ma ją zwięk szyć je go
efek tyw ność. Po za mo du ła mi, któ re obec nie są
w sys te mie CECIS, czy li Wspól nym Sys te mie Ko -
mu ni ka cji i In for ma cji Kry zy so wej, ist nie je tak
zwa na do bro wol na pu la za so bów – Eu ro pe an
Emer gen cy Re spon se Ca pa ci ty, do któ rej ak ces
uza leż nio ny jest od przej ścia pro ce su cer ty fi ka -
cji. Ta ką cer ty fi ka cję ma ją już na sze gru py po szu -
ki waw czo -ra tow ni cze (uzy ska ły ją w pro ce sie
cer ty fi ka cji w ra mach ONZ) i mo du ły pomp wy -
so kiej wy daj no ści. Moż na w przy szło ści po my -
śleć o cer ty fi ka cji po zo sta łych mo du łów, któ ry mi
dys po nu je my, czy li GFFFV i CBRNDET (mo du łu
de tek cji za gro żeń bio lo gicz nych, ra dia cyj nych
i nu kle ar nych). Da je to wie le ko rzy ści, jak re fi nan -
so wa nie na wyż szym po zio mie pro cen to wym
niż obec nie i szer szy ka ta log wy dat ków kwa li fi -
ko wa nych do zwro tu ze środ ków unij nych,
w tym np. kosz ty ope ra cyj ne.

Pol ska za ist nia ła w bar dzo po zy tyw nym
świe tle w za gra nicz nych me diach, a przez to
na are nie mię dzy na ro do wej. To ogrom ny
ka pi tał.

Rze czy wi ście, po ka za li śmy, że je ste śmy pro -
fe sjo nal ną służ bą. Ta ki wi ze ru nek nie bie rze się
jed nak zni kąd. To la ta pra cy ope ra cyj nej i wie lu
ćwi czeń wszyst kich osób z ca łe go kra ju, za an -
ga żo wa nych w pra cę w mo du łach. To też czę -
sto pa sja kil ku osób zde ter mi no wa nych do
te go, by zro bić coś wię cej, niż ocze ku ją prze ło -
że ni. Oso bi ście uczest ni czy łem w po nad 50
ćwi cze niach mię dzy na ro do wych – my ślę, że to
pro cen tu je i dzia ła po dob nie w przy pad ku po -
zo sta łych osób, z któ ry mi mia łem oka zję współ -
pra co wać. Pa trząc na to, jak du żo do bre go
uda ło się zro bić tyl ko w cza sie tej jed nej ak cji,
mam na dzie ję że stra ża cy na dal po zo sta ną
na szczy cie za wo dów ob da rzo nych naj więk -
szym za ufa niem spo łecz nym. PSP jest for ma cją,
któ ra nie boi się wy zwań.

roz ma wia ła Ka ta rzy na Za mo row ska

aj pierw do tar li śmy do ba zy ope ra cji
ko ło Sveg, po tem uda li śmy się
do szta bu lo kal ne go, a na stęp nie

na roz po zna nie sy tu acji, tak że ze śmi głow ca.
W stre fie trze ciej, w któ rej mie li śmy dzia łać,
ogień roz prze strze niał się w kil ku miej scach,
trwa ła wal ka z po ża rem. Pod czas na ra dy
w szta bie lo kal nym usta li li śmy, że ko niecz ne
bę dzie zbu do wa nie li nii obro ny o dłu go -
ści 7,5 km i tym zaj mie się gru pa wiel ko pol ska.
Mia łem za za da nie zor ga ni zo wać dzia ła nia ga -
śni cze na tym od cin ku, co nie by ło ła twe ze
wzglę du na ukształ to wa nie po wierzch ni. Aby
uła twić ope ro wa nie łącz no ścią, si ła mi i środ -
ka mi w tym gó rzy stym re jo nie, po dzie li łem te -
ren na dwa od cin ki bo jo we, któ re mu sie li śmy
w to ku dal szych dzia łań po łą czyć z dro gą. Po -
trze bo wa li śmy cięż kie go sprzę tu – do wy ci na -
nia drzew czy wy rów ny wa nia te re nu – i w tym
wzglę dzie, po dob nie zresz tą jak w każ dym in -
nym, mo gli śmy li czyć na wspar cie Szwe dów,
ma szy ny po ja wi ły się nie mal na tych miast. Na -
stęp nym za da niem by ła bu do wa li nii ga śni -
czej. Zde cy do wa li śmy się na uży cie ar ma tu ry
szwedz kiej – w ra zie gdy by śmy mu sie li opu -
ścić ten od ci nek bo jo wy, po zo sta ła by ca ła in -
fra struk tu ra go to wa do uży cia, a nasz sprzęt
mo gli by śmy wów czas za brać ze so bą. Wią za -
ło się to z do dat ko wą kom pli ka cją, o któ rej
wie dzie li śmy już jed nak przed przy jaz dem
do Szwe cji. Tam tej si stra ża cy pra cu ją ze sprzę -
tem o in nym stan dar dzie, je śli cho dzi o ar ma -
tu rę wę żo wą, ist niał więc pro blem zdo by cia
ada pte rów łą czą cych ar ma tu rę pol ską
i szwedz ką. Po pro si li śmy przed sta wi cie la szta -
bu lo kal ne go, lo gi sty ka, by spró bo wał zło żyć
spe cjal ne za mó wie nie na „przej ściów ki”. Nie
mi nę ło 4-5 godz., a śmi gło wiec ze Sztok hol mu
przy le ciał z go to wy mi 50 ada pte ra mi.

24 go dzi ny, by przy go to wać
się na atak
Li nia obro ny zo sta ła zbu do wa na z od cin -

ków o śred ni cy 76 mm, co oko ło 150 m za mo -

co wa no roz dzie lacz, do któ re go do łą czo no
li nię ga śni czą 25 z prą dow ni cą. W każ dym
miej scu moż na by ło pod piąć do niej do dat ko -
wy ele ment, by pod jąć dzia ła nia ga śni cze, w ra -
zie gdy by śmy ze tknę li się z po ża rem wcze śniej,
niż przy pusz cza li śmy. Mu sie li śmy dzia łać szyb -
ko – ana li ty cy wy li czy li, że front po ża ru do trze
do li nii obro ny za 24 godz. Dla te go też zde cy -
do wa li śmy, że naj pierw zbu du je my li nię ga śni -
czą na od cin ku 7,5 km, a na stęp nie za czę li śmy
bu do wać rów nież wy so ko wy daj ne za si la nie
wod ne na od cin ku pierw szym i dru gim. Za le -

Spro sta li Êmy 
zada niu 
Mł. bryg. Tomasz Grelak pojechał do Szwecji jako dowódca
modułu wielkopolskiego, przydzielonego do strefy trzeciej,
niedaleko Kårböle. Strażacy mieli za zadanie zatrzymać
przesuwający się front pożaru. Gdyby ogień przedostał się
na drugą stronę linii obrony, zagroziłby dobytkowi
ewakuowanych wcześniej mieszkańców Kårböle. 
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ża ło mi, że by śmy by li przy go to wa ni do pod ję cia dzia łań ga śni czych i w obro nie,
i w na tar ciu w każ dym miej scu na na szych dwóch od cin kach bo jo wych, by móc
rów no le gle wal czyć w kil ku miej scach, je śli ogień za ata ko wał by nie tyl ko w jed -
nym punk cie. Do te go ce lu po trze bo wa li śmy du żej ilo ści wo dy, na szym ce lem by -
ło osią gnię cie wy daj no ści 3 m3/min na koń cu każ de go od cin ka bo jo we go.
Zbu do wa li śmy wo bec te go po dwój ną ma gi stra lę wod ną, skła da ją cą się z od cin -
ków 110, a tym cza sem czer pa li śmy wo dę z nie wiel kie go je zio ra po ło żo ne go w po -
bli żu. Wtła cza li śmy ją za po mo cą czte rech pomp szla mo wych do agre ga tu
pom po we go, na stęp nie do ko lej nych pomp lub sa mo cho dów GCBA z pom-
pami o wy daj no ści co naj mniej 5 tys. l/min. Na pierw szym od cin ku bo jo wym układ
zo stał zbu do wa ny na dłu go ści 4-4,5 km, na dru gim – 3-3,5 km. Na wypadek gdy -
by któ raś z pomp od mó wi ła po słu szeń stwa lub wy stą pił in ny pro blem, za bez pie -
czy li śmy się bu fo ra mi wod ny mi na ba zie roz kła da nych zbior ni ków o po jem no ści
co naj mniej 10 tys. l oraz lot ny mi plu to na mi bo jo wy mi, czy li cięż ki mi lub śred ni -
mi sa mo cho da mi ga śni czy mi na oby dwu od cin kach. 

Wy ko na li śmy za da nie – w cią gu 24 godz. zbu do wa li śmy li nię ga śni czą i ma gi -
stra le wod ne do za si la nia sa mo cho dów ga śni czych. Po moc na oka za ła się też po -
pra wa po go dy – zmie nił się kie ru nek wia tru i spo wol nił roz prze strze nia nie się
po ża ru w na szą stro nę. Do tarł jed nak do nas w ko lej nych dniach, ale uda ło nam
się go za trzy mać na li nii obro ny. 

Kie dy sy tu acja na to po zwo li ła, dzia ła li śmy rów nież we wnątrz za gro żo nej stre -
fy – wkra cza li śmy do la su i pró bo wa li śmy ogra ni czać roz prze strze nia nie się 
po ża ru. W tym przy pad ku też od nie śli śmy suk ce sy – uda ło nam się czę ścio wo
ogra ni czyć ży wioł, mię dzy in ny mi dzię ki bar dzo do brej współ pra cy ze Szwe da mi.
Wła ści wie kie dy tyl ko po pro si li śmy, mo gli śmy li czyć na wspar cie z po wie trza – sa -
mo lo ty i śmi głow ce ga śni cze. Osta tecz nie uda ło nam się opa no wać po żar. Po mo -
gła nam w tym rów nież po go da – po kil ku dniach za czął pa dać in ten syw ny deszcz,
któ ry znacz nie spo wol nił po stę po wa nie ży wio łu na przód. Po tem przy szedł czas
na żmud ne, ale ko niecz ne pra ce do ga sza ją ce, któ re pro wa dzi li śmy też po za na -
szą stre fą. 

Po czu cie do brze speł nio ne go obo wiąz ku
Mam ogrom ną sa tys fak cję, że po je cha li śmy do Szwe cji, wy ko na li śmy na szą

pra cę i oka za ło się, że to, cze go się uczy li śmy w Pol sce, wy ko rzy sta li śmy z po wo -
dze niem w prak ty ce. Prze ko na li śmy się, że przy ję ty przez nas kie ru nek jest do bry,
a sprzęt i lu dzie nie za wie dli. Oka za ło się, że wszy scy się do brze zor ga ni zo wa li,
zmo bi li zo wa li do jak naj sku tecz niej sze go dzia ła nia, już pod czas po dró ży, pra cu -
jąc z da ny mi do stęp ny mi w In ter ne cie czy do ku men ta mi. Scho dzi li śmy z pro mu
przy go to wa ni do ak cji, wy po sa że ni w nie zbęd ną pod sta wo wą wie dzą o re jo nie
po ża ru. Spraw dzi li śmy się też w bo ju – ćwi cze nia w kra ju nie po szły na mar ne.
Chciał bym pod trzy mać tę ten den cję, w dal szym cią gu brać udział wspól nie z ko -
le ga mi w szko le niach, zwłasz cza w kur sach za gra nicz nych, po nie waż szcze gól nie
ci stra ża cy, któ rzy uczest ni czy li w ta kich za ję ciach, do sko na le od naj do wa li się w sy -
tu acji.

Po do ła li śmy za da niu – a by ło to tym waż niej sze, że miesz kań cy miej sco wo ści,
przez któ re prze jeż dża li śmy, wśród nich Po la cy ży ją cy w Szwe cji, wi ta li nas tak cie -
pło. Tłu my z fla ga mi i trans pa ren ta mi cze ka ły na nas na dro gach, skrzy żo wa niach,
wia duk tach. Tak że stra że po żar ne, któ re po dro dze mi ja li śmy, spe cjal nie wy sta wia -
ły swo je sa mo cho dy i wi ta ły nas sy gna ła mi. By ło to nie sa mo wi te prze ży cie, bo nikt
się te go nie spo dzie wał. Po czu li śmy powagę sytuacji, zda li śmy so bie spra wę, że
ocze ki wa nia są du że i nie po win ni śmy ich za wieść. Z jed nej stro ny więc te po wi ta -
nia do da wa ły skrzy deł, z dru giej – czu li śmy cię żar od po wie dzial no ści, zwłasz cza że
ja ko mo duł wiel ko pol ski mie li śmy za za da nie obro nić miej sco wość Kårböle. Wie -
dzia łem, że mu si my dać ra dę i uda ło się – osią gnę li śmy cel.

opr. An na So bót ka
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od czas dru gie go eta pu dzia łań w oko li cach Kårböle
w za leż no ści od dnia i moż li wo ści na sze go plu to nu or -
ga ni zo wa łem wspar cie lot ne – dys po no wa łem śred ni -

mi sa mo cho da mi ra tow ni czo -ga śni czy mi i oko ło pięt na sto ma
oso ba mi lub dwo ma cięż ki mi po jaz da mi i trze ma śred ni mi
wraz z gru pą od pięt na stu do dwu dzie stu pię ciu stra ża ków.
Je cha li śmy tam, gdzie za rze wie ognia wy my ka ło się spod kon -
tro li i pro wa dzi li śmy bez po śred nie dzia ła nia ga śni cze. 

Był to jed nak in ny las i in ny po żar niż te, któ re zna li śmy. Pło -
mie nie po tra fi ły po ja wić się zni kąd, w od le gło ści na wet kil ku -
dzie się ciu me trów od fron tu po ża ru. Na przy kład pod czas
dzia łań w oko li cach Kårböle dwa ra zy zda rzy ła się sy tu acja, że
choć kon tro lo wa li śmy jed ną stro nę dro gi, ni stąd, ni zo wąd
ogień po ja wiał się po dru giej stro nie. Mu sie li śmy więc zro zu -
mieć ten te ren, po znać po żar i do sto so wać do nie go tak ty kę. 

Po moc z gó ry
Pod czas dzia łań ga śni czych po dej mo wa li śmy ści słą

współ pra cę z he li kop te ra mi. Wy glą da ło to tak, że po do jeź -

Zrozumieç
Kpt. Michał Krysiak z Komendy
Wojewódzkiej PSP w Szczecinie pojechał
do Szwecji jako zastępca dowódcy
modułu zachodniopomorskiego, pełnił też
funkcję dowódcy operacyjnego
na miejscu bezpośrednich działań
gaśniczych. On i podległe mu zastępy
brały udział w akcji w trzech strefach.

P

Nie czuliÊm
St. kpt. Marek Michalak z Komendy Powiatowej
PSP w Goleniowie wraz z częścią modułu
zachodniopomorskiego, którą dowodził, walczył
z zarzewiami ognia w pierwszej i trzeciej strefie
pożaru. Poznał szwedzkie sposoby walki
z żywiołem i zaproponował polskie rozwiązania,
przekonał się również, jak dobrze może układać
się międzynarodowa współpraca.



dzie do punk tu kon cen tra cji i do wo dze nia
da ne go sek to ra do sta wa li śmy ma pę ob sza -
ru dzia ła nia z za zna czo ną tra są, któ rą po ko -
ny wał he li kop ter oraz li nią fron tu po ża ru.
Co dzien nie ra no śmi głow ce wy ko ny wa ły
lot zwia dow czy i spraw dza ły, gdzie po win -
ny być wy ko na ne zrzu ty wo dy. Z ko lei
my – stra ża cy pra cu ją cy w stre fie – bez po -
śred nio pod cho dzi li śmy do za rze wia ognia,
któ re czę sto by wa ły ukry te w głę bi la su, od -
da lo ne od dro gi i ozna cza li śmy je ja skra -
wym ko lo rem lub oso ba ubra na w ka-
mi zel kę od bla sko wą na pro wa dza ła he li -
kop ter nad źró dło za gro że nia. Bez po śred ni
zrzut wo dy na wy kar czo wa ny przez nas te -
ren był znacz nie sku tecz niej szy. W nie któ -
rych miej scach w głę bi la su znaj do wa li śmy
za rze wia ognia, któ re uga si ło do pie ro aż
30 m3 wo dy. Gdy by trze ba by ło do wieźć ją
sa mo cho da mi, ozna cza ło by to 4 godz. pra -
cy. He li kop te ry w tym przy pad ku by ły sku -
tecz niej sze. 

Za nim przy je cha li śmy do stre fy w oko li -
ce Kån to ret, na od cin ku 3 do 4 km dzia ła ła
jed na oso ba, wspie ra na przez he li kop te -
ry – lo ka li zo wa ła za rze wia, któ re by ły ma ło
wi docz ne z po wie trza. My po le ga li śmy zde -
cy do wa nie na si łach lą do wych, tak jak zwy -
kle w przy pad ku po ża rów la sów w na szym
kra ju. Pol skie la sy są w więk szym stop niu za -
go spo da ro wa ne, po dzie lo ne na od dzia ły,
tym cza sem w Szwe cji nie ma na wet zbyt
wie lu dróg le śnych, Szwe dzi więc mu szą po -
le gać na dzia ła niu z po wie trza. 

Czer pać z róż nic
Współ pra ca ze stro ną szwedz ką ukła da ła

się bar dzo do brze. Szwedz cy stra ża cy nie tyl -
ko przy dzie la li nam za da nia, ale też kon sul -
to wa li się z na mi, co mo że my im za ofe ro wać.
Po za koń cze niu dzia łań, pod czas spo tka nia
pod su mo wu ją ce go, prze ka zy wa li śmy na sze
su ge stie, ja kie kro ki do brze by ło by pod jąć
w dal szej ko lej no ści, w ja kim kie run ku iść.
Jed nak wy zwa niem dla nas by ło zro zu mie -
nie in ne go spo so bu my śle nia i or ga ni za cji
dzia łań stro ny szwedz kiej. Cho dzi ło wręcz
o zro zu mie nie men tal no ści od mien nej
od na szej. Mu sie li śmy przy jąć do wia do mo -
ści, że choć by li śmy go to wi jak naj szyb ciej
roz po cząć dzia ła nia, trze ba by ło po cze kać
na de cy zje wyż szych szcze bli, cza sa mi tyl ko
do wód cy stre fy (sec tor com man de ra), a cza -
sa mi do wo dzą cych z jesz cze wyż szych po -
zio mów. Kie dy tyl ko zy ska li śmy już peł ną
ak cep ta cję, wów czas kie ru ją cy dzia ła niem
ra tow ni czym miał pe łen wa chlarz moż li wo -
ści, mógł po dej mo wać sa mo dziel ne de cy zje.

Jed nak rów nież Szwe dzi mu sie li po znać
nasz styl pra cy. Za pew ne po cząt ko wo pa -
trzy li na na szą po moc przez pry zmat swo ich
me tod dzia ła nia. Są dzi li, że przy je dzie my,
bę dzie my pra co wa li spo koj nie i z dy stan -
sem. My jed nak dzia ła li śmy ina czej, od ra zu
ro bi li śmy wszyst ko, co moż li we. Do tej po ry
tak ty ka Szwe dów opie ra ła się na do zo ro wa -
niu, my li kwi do wa li śmy wszyst kie na po ty ka -
ne za rze wia ognia. Szwe dzi po pew nym
cza sie zro zu mie li, jak moż na do brze wy ko -
rzy stać nasz po ten cjał.

Uczest nic two w ak cji w Szwe cji by ło dla
mnie bar dzo waż nym do świad cze niem.
Mia łem moż li wość do wo dze nia du żym

związ kiem tak tycz nym przez dłu gi czas,
a tak że po zna łem bli żej pra cę w szta bie, któ -
ra oka za ła się nie co in na niż pod czas ćwi -
czeń. Ja ko do wód ca mu sia łem do pil no wać
wie lu rze czy, za dbać o po trze by stra ża ków,
któ rzy mi pod le ga li i pro wa dzi li bez po śred -
nie dzia ła nia. Waż ne by ło, by sza no wać ich
si ły, bo to oni sta no wi li ko ło na pę do we, któ -
re za pew nia ło cią głość dzia łań. Po zna łem
bli żej pla no wa nie ope ra cyj ne, nie tyl ko w ra -
mach sa mej ak cji ga śni czej, ale i w za kre sie
ro szad lu dzi, pod mian, wy zna cza nia sił
i środ ków, któ re bę dą w dys po zy cji na dru gi
dzień. Żad ne ćwi cze nia kra jo we, choć by na -
wet ty go dnio we, nie od zwier cie dli ły by spe -
cy fi ki za dań cze ka ją cych nas na miej scu.
Mi sja w Szwe cji by ła wiel kim przed się wzię -
ciem i w związ ku z tym da ła mi wie le cen -
nych do świad czeń.

opr. An na So bót ka

oz po czę li śmy swo ją mi sję w stre fie pierw szej, w oko li cach
miej sco wo ści Stor brät tan. Tam wła śnie zo sta ła skie ro wa -
na część mo du łu za chod nio po mor skie go, w tym dwa plu to -

ny, któ ry mi do wo dzi łem. Był to ob szar la sów i tor fo wisk ob ję ty
po ża ra mi, z któ rym mie li śmy się zmie rzyć. Szwe dzi wal czy li
z ogniem swo ją me to dą – zbu do wa li na szczy cie gó ry sys tem try -
ska czy o dłu go ści 500 m, za si la ny z jed nej stro ny li nią wę żo wą o dłu -
go ści 1,5 km, a z dru giej 1 km. Dzię ki te mu sys te mo wi pas zie mi
o sze ro ko ści 30 m był na wil ża ny wo dą, co mia ło za bez pie czyć nie -
na ru szo ny jesz cze las przed prze do sta niem się pło mie ni od stro ny
po go rze li ska. Na szym za da niem by ło za si la nie li nii try ska czo wej.
W lo kal nym szta bie pod ję to de cy zję o uży ciu pomp du żej wy daj no -
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ści, jed nak po roz po zna niu w te re nie oka za ło się, że w po bli żu nie
ma od po wied nie go źró dła wo dy – Szwe dzi do wo zi li ją cy ster na mi
z od le gło ści 9 km. My jed nak na tra fi li śmy na nie wiel kie je zio ro od -
da lo ne tyl ko 300 m od miej sca na szych dzia łań. Za po mo cą pomp
pły wa ją cych zbu do wa li śmy sta no wi sko czer pa nia wo dy i prze tła cza -
li śmy ją do sa mo cho du po żar ni cze go, któ ry za si lał 1,5 km li nię wę -
żo wą, do pro wa dza jąc wo dę do try ska czy. Ta me to da z ko lei
za sko czy ła Szwe dów – nie ko rzy sta li z ta kie go sprzę tu, uży wa li ra -
czej pomp o mniej szej wy daj no ści, jed nak tak jak i my by li bar dzo
za do wo le ni z efek tu na szej pra cy. 

Za chod nio po mor scy stra ża cy w mia rę moż li wo ści uczest ni czy li
rów nież w pie szym do cie ra niu do za rze wi ognia i do ga sza niu ich,
by za po biec po ja wie niu się no we go po ża ru. Po pię ciu dniach ca ło -
do bo wej pra cy, kie dy ukoń czo no bu do wę dro gi po ża ro wej – pa sa
o sze ro ko ści 10 m bie gną ce go przez las, prze ka za li śmy głów ną li nię
ga śni czą za si la ją cą sys tem try ska czo wy za stę pom nor we skim. 

Ko lej nym eta pem na szej mi sji by ły dzia ła nia w oko li cach
Kårböle – jed nak nie wal czy li śmy już bez po śred nio z be stią, zo sta ła
wcze śniej opa no wa na. Na sze za da nie po le ga ło na spraw dze niu ca -
łej li nii fron tu po ża ru pod ką tem obec no ści za rze wi ognia i ich 
do ga sze niu na sze ro ko ści 20-30 m. Nie opo dal znaj do wa ło się prze -
wyż sze nie i świe ży, mło dy las, do któ re go pło mie nie mo gły się prze -
do stać. Wło ży li śmy wie le wy sił ku w to, by do te go nie do pu ścić.
Naj wię cej trud no ści w tym re jo nie spra wia ło nam po ko ny wa nie 
gó rzy ste go te re nu. Po ru sza li śmy się po jaz da mi ga śni czy mi i po trze -
bo wa li śmy od po wied niej dro gi do jaz do wej, nie ste ty cza sem mu sie -
li śmy po dej mo wać pie sze wę drów ki z hy dro net ka mi na ple cach. 

Stra żak i pi lot ra mię w ra mię
Waż nym ele men tem na szych dzia łań by ła współ pra ca ze śmi -

głow ca mi ga śni czy mi. Ukła da ła się bar dzo do brze i przy no si ła świet -
ne efek ty. By ło bo wiem tak, że śmi głow ce wie le ra zy w cią gu kil ku
dni wy ko ny wa ły zrzu ty wod ne w trud no do stęp ne miej sca w gę -
stym le sie, a dym ca ły czas się z nich wy do by wał i do pie ro po moc
pol skich stra ża ków po zwo li ła roz pra wić się z za rze wia mi ognia. Wy -
ko na li śmy prze cin kę la su na dłu go ści pra wie 500 m, po ło ży li śmy kil -
ka drzew, do tar li śmy do źró deł za gro że nia i wska za li śmy pi lo tom,
gdzie się do kład nie znaj du ją. Je den z nich na wet wy lą do wał na dro -
dze w le sie, mię dzy na szy mi po jaz da mi, że by po dzię ko wać nam
za sku tecz ne wska zy wa nie za rze wi ognia. Stwier dził, że dzię ki na -
szej po mo cy wresz cie uda ło się je uga sić, a do tej po ry spra wia ły ty -
le pro ble mów. Ta sy tu acja bar dzo nas pod bu do wa ła. 

Rze czy wi ście szu ka li śmy wszel kich spo so bów, że by bar dzo szcze -
gó ło wo na pro wa dzić śmi głow ce nad za gro żo ne miej sca i uda wa ło
się nam – cza sa mi po żar był do ga sza ny za po mo cą jed ne go zrzu tu.
Stra ża cy w zie lo nych ka mi zel kach sta wa li po dwóch stro nach frag -
men tu te re nu, na któ rym znaj do wa ło się za rze wie ognia i za po mo -
cą od po wied nich ge stów, zna nych im ze szko leń, prze ka zy wa li
pi lo to wi ko mu ni ka ty: „w pra wo”, „w le wo”, „pod leć bli żej” itp. Dzię ki
te mu pi lo ci, do ko nu jąc zrzu tów wo dy, tra fia li w punkt. 

Wzo ro wa współ pra ca mię dzy na ro do wa
Współ pra ca ze Szwe da mi ukła da ła się świet nie, za wsze mo gli śmy

li czyć na ich wspar cie. Kie dy tyl ko da wa łem sy gnał o ja kichś po trze -
bach – czy by ła to żyw ność, na po je, pa li wo, czy coś in ne go – wszyst -
ko od ra zu otrzy my wa li śmy. Kie dy oka za ło się, że w stre fie, w któ rej
ob ją łem do wo dze nie, szwedz ki do wód ca nie mó wi po an giel sku,
na miej sce zo sta ła od de le go wa na tłu macz ka, Po lka miesz ka ją ca
w Szwe cji – dzię ki niej mo gli śmy się po ro zu mieć.

Je że li cho dzi o pra cę w szta bie, Szwe dzi ra czej ocze ki wa li od nas
róż nych roz wią zań i to nam uła twia ło dzia ła nie, bo wy ko ny wa nie za -
dań, któ re by ły by przez nich zle co ne, mo gło by być trud niej sze niż
sto so wa nie na szych me tod – wie dzie li śmy naj le piej, ja kim si ła mi
i środ ka mi dys po nu je my, co mo że my zro bić. Ogó łem kon takt ze
Szwe da mi oce niam bar dzo po zy tyw nie. Nie mó wiąc już o po wi ta -
niu, ja kie zgo to wa li nam miesz kań cy. Jesz cze nic wła ści wie nie zro -
bi li śmy, a już lu dzie wy lew nie nam dzię ko wa li i wi ta li jak bo ha te rów.
Mo dli li śmy się o to, że by ta ka sa ma sy tu acja spo tka ła nas wte dy, kie -
dy bę dzie my wy jeż dża li, że by fak tycz nie uda ło się nam zro bić to,
po co je cha li śmy. Na szczę ście tak wła śnie się sta ło. 

Ten wy jazd dał mi bar dzo du żo pod wie lo ma wzglę da mi. W Ko -
men dzie Po wia to wej PSP w Go le nio wie, gdzie pra cu ję, z więk szy mi
zda rze nia mi ma my do czy nie nia kil ka ra zy do ro ku, więc do wo dze -
nie ma cha rak ter in ter wen cyj ny. Tym ra zem mo głem kie ro wać więk -
szą licz bą za stę pów, pod jąć dzia ła nia na po zio mie tak tycz nym.
Wy jazd po zwo lił nam też prak tycz nie wy ko rzy stać wie dzę zdo by tą
pod czas szko leń, a prak ty ka uczy wię cej niż wszel kie moż li we za ję -
cia teo re tycz ne. Po za tym mie li śmy świet ną oka zję spraw dze nia
moż li wo ści dzia ła nia na sze go mo du łu, za rów no je śli cho dzi o sprzęt,
jak i o lu dzi. Współ pra ca uda ła nam się zna ko mi cie. Oka zu je się, że
sys tem szko le nia pol skich stra ża ków umoż li wia im ko ope ra cję i ko -
or dy na cję za dań na wy so kim po zio mie.

opr. An na So bót ka
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a ko przy kład moż na po dać ra to wa nie ży cia ludz kie go, awa rię
sa mo cho du ga śni cze go czy też za gu bie nie się stra ża ków i utra -
tę kon tak tu z li nią ga śni czą, np. w wy ni ku na głe go zja wi ska po -

ża ro we go. Nie jest mo ją in ten cją za le ca nie te go ty pu dzia łań ani
ka te go rycz ne stwier dza nie oko licz no ści sprzy ja ją cych pod ję ciu de -
cy zji o wy ko rzy sta niu tej me to dy pra cy. Każ do ra zo wo de cy zję ta ką
po dej mie wła ści wy, obec ny na miej scu zda rze nia do wód ca, po do -
ko na niu sto sow ne go roz po zna nia, kie ru jąc się prze słan ka mi spe cy -
ficz ny mi dla za sta łej sy tu acji, oce ną moż li wo ści oraz bi lan sem
po ten cjal nych zy sków i strat. Nie po no szę od po wie dzial no ści za wy -
ko rzy sta nie tej me to dy, a mo ją in ten cją jest wska za nie po ten cjal -
nych spo so bów wy brnię cia z sy tu acji kry tycz nej. Na le ży rów nież
mieć na uwa dze, że je dy nie ich grun tow ne prze ćwi cze nie mo że być
prze słan ką do pod ję cia de cy zji o ich wy ko rzy sta niu w re al nych dzia -
ła niach.

Za sa dy pra cy
Na le ży w tym miej scu wy ja śnić kwe stię wy po sa że nia stra ża ków

pod czas po ża rów we wnętrz nych oraz je go wy ko rzy sta nia w ce lu
utrzy ma nia orien ta cji. Pod sta wo wą za sa dą pra cy i po wo dem wy sy -
ła nia stra ża ków do wnę trza stre fy za gro że nia w dwu oso bo wych ze -
spo łach jest moż li wość udzie le nia na tych mia sto wej wza jem nej
po mo cy. Stra ża cy ma ją obo wią zek utrzy my wać sta ły kon takt pod -
czas prze by wa nia w stre fie. Co to ozna cza w prak ty ce?

Kie dy pa nu je ze ro wa lub bar dzo ogra ni czo na wi docz ność, stra -
ża cy po win ni nie prze rwa nie utrzy my wać kon takt do ty ko wy lub
kon takt z li nią ga śni czą, bę dąc w bez po śred nim są siedz twie (nie po -
zo sta jąc w kon tak cie fi zycz nym sta le, jed nak czu jąc swo ją obec ność
po przez wspól ną pra cę z li nią ga śni czą). Je śli wi docz ność jest nie co
lep sza, moż na w okre ślo nych wa run kach do pu ścić nie znacz ne od -
da le nie się stra ża ka od part ne ra z ro ty w ce lu wy ko na nia ja kiejś
czyn no ści (np. otwar cia okna i umoż li wie nia wen ty la cji, spraw dze -
nia od na le zio ne go po szko do wa ne go, pod czas gdy part ner z ro ty
za bez pie cza pra cę prą dem ga śni czym itd.). Na le ży się przy tym jed -
nak kie ro wać zdro wym roz sąd kiem, a stra ża cy po win ni prze by wać
w mia rę moż li wo ści w za się gu swo je go wzro ku, co moż na uznać
za za cho wa nie za sa dy utrzy ma nia sta łe go kon tak tu. Nie moż -

na wska zać wprost dy stan su, na ja ki mo gą się roz dzie lić, gdyż tę de -
cy zję na le ży pod jąć w okre ślo nych wa run kach. Moż na ogól nie po -
wie dzieć, że od le głość ta nie po win na być więk sza niż kil ka
me trów, bo wiem nie po win na unie moż li wiać udzie le nia so bie na -
wza jem na tych mia sto wej po mo cy (po to wła śnie pra cu je się w ze -
spo le dwu oso bo wym). Je śli stra żak chce od da lić się na więk szą
od le głość, po wi nien za bez pie czyć się po przez uży cie li ny. Nie za le -
ca się roz wi ja nia li ny w trak cie pra cy z li nią ga śni czą, po nie waż
utrud nia to dzia ła nia. Stra żak mo że od da lić się je dy nie wte dy, kie dy
ist nie je moż li wość za bez pie cze nia dro gi po wro tu. Nie jest istot ne,
czy w da nym mo men cie wi docz ność jest ide al na – stra ża cy pra cu -
ją cy w po ża rze po win ni w każ dym mo men cie spo dzie wać się za -
rów no ognia, jak i dy mu. Po win ni też li czyć się z obec no ścią osób
po szko do wa nych, a tak że moż li wo ścią ich ra to wa nia i ewa ku acji.

Re asu mu jąc, za bie ra nie ze so bą li ny nie jest ni gdzie wska za ne ja -
ko nie zbęd ne, jed nak z pew no ścią jest za le ca ne. Jesz cze lep sze roz -
wią za nie to no sze nie przez stra ża ków li nek oso bi stych (od kil ku
do kil ku na stu me trów dłu go ści). Lin czy li nek nie po win no się
przy tym uży wać rów no le gle z li nią ga śni czą, utrud nia to bo wiem
pra cę i jest zbęd ne, gdyż li nia ga śni cza do sko na le speł nia ro lę ozna -
ko wa nia tra sy prze miesz cza nia się. Na le ży jed nak ko rzy stać z lin
w ra zie ko niecz no ści roz dzie le nia się part ne rów z ro ty. Al ter na tyw -
nym roz wią za niem dla lin ki oso bi stej jest tzw. au to rol ka, za pre zen -
to wa na w po przed nim ar ty ku le do ty czą cym prze szu ka nia (część 2,
PP nr 8/2018).

W skraj nych przy pad kach mo że zajść ko niecz ność szyb kie go
prze szu ka nia po miesz czeń bez li nii ga śni czej. Jest to spo sób pra cy
zde cy do wa nie od ra dza ny, je śli wy stę pu je za dy mie nie. Po wszech -
na prak ty ka, jak też zdro wy roz są dek opar ty na wie dzy za wo do wej,
za war tej m.in. w „Pro gra mie szko le nia z za kre su ga sze nia po ża rów
we wnętrz nych”, na ka zu ją po sia da nie i uży wa nie li nii ga śni czej
do chło dze nia ga zów po ża ro wych, zbi ja nia pło mie ni czy ga sze nia
bez po śred nie go pło ną cych przed mio tów w stre fie za dy mie nia. Pa -
mię ta jąc jed nak o upraw nie niu kie ru ją ce go dzia ła niem ra tow ni czym
do za rzą dze nia od stą pie nia od za sad dzia ła nia uzna nych po wszech -
nie za bez piecz ne, nie moż na wy klu czyć ta kiej sy tu acji. Po nad to
obec ne prze pi sy w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny służ by stra -

Sztu ka 
prze szu ka nia (cz. 3)

Przeszukiwanie pomieszczeń bez linii gaśniczej nie jest zalecaną
metodą pracy, jednak w wyjątkowych sytuacjach może zajść

konieczność prowadzenia tego typu działań. 

J

SZYMON KOKOT-GÓRA



ża ków prze wi du ją sy tu ację, w któ rej stra żak od stę pu je od za sad bez -
piecz ne go dzia ła nia w mo men cie od na le zie nia w stre fie za gro że nia
oso by po szko do wa nej i prze ka za nia tej in for ma cji do swe go do wód -
cy. W ram ce za cy to wa ne zo sta ły sto sow ne prze pi sy, któ re w ści śle
okre ślo nych oko licz no ściach do pusz cza ją od stą pie nie od za sad po -
wszech nie uzna nych za bez piecz ne.

Rów nież nie spo dzie wa ne zda rze nia mo gą do pro wa dzić w skraj -
nych przy pad kach do obec no ści w stre fie za dy mie nia stra ża ków bez
li nii ga śni czej (za wa le nie się ścia ny czy pod ło gi, wy buch bu tli, ude -
rze nie stra ża ków przez ele men ty kon struk cji itd.). W po ża rze, gdzie
ży wioł tra wi bu dy nek, sy tu acji awa ryj nych mo że po wstać wie le i na -
le ży być na nie za wsze przy go to wa nym.

Roz po rzą dze nie MSWiA w spra wie szcze gó ło wych wa run ków
bez pie czeń stwa i hi gie ny służ by stra ża ków Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej:
§ 57.1. W przy pad ku uzy ska nia przez kie ru ją ce go ak cją ra tow ni czą
in for ma cji o oso bie po szko do wa nej znaj du ją cej się w stre fie za gro -
że nia, kie ru ją cy tą ak cją przyj mu je, że na stą pił stan bez po śred nie -
go za gro że nia ży cia lub zdro wia ludz kie go. 2. W sy tu acji uzy ska nia
in for ma cji, o któ rej mo wa w ust. 1, stra żak pod czas wy ko ny wa nia
czyn no ści ra tow ni czych mo że od stą pić od za sad po wszech nie
uzna nych za bez piecz ne, po wcze śniej szym po wia do mie niu o tym
kie ru ją ce go ak cją ra tow ni czą lub do wód cy nad zo ru ją ce go stre fę za -
gro że nia.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów w spra wie za kre su i try bu ko rzy -
sta nia z praw przez kie ru ją ce go dzia ła niem ra tow ni czym:
§ 1 ust. 1 pkt 7. Kie ru ją cy ak cją ra tow ni czą lub in nym dzia ła niem ra -
tow ni czym pro wa dzo nym przez jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro -
wej jest upraw nio ny do za rzą dze nia: od stą pie nia od za sad dzia ła nia
uzna nych po wszech nie za bez piecz ne, z za cho wa niem wszel kich
do stęp nych w da nych wa run kach za bez pie czeń, je że li w oce nie
kie ru ją ce go dzia ła niem ra tow ni czym, do ko na nej w miej scu i cza -
sie zda rze nia, ist nie je praw do po do bień stwo ura to wa nia ży cia
ludz kie go, w szcze gól no ści w przy pad kach, gdy: a) z po wo du bra ku
spe cja li stycz ne go sprzę tu za cho dzi ko niecz ność za sto so wa nia
sprzę tu za stęp cze go, b) fi zycz ne moż li wo ści ra tow ni ka mo gą za stą -
pić brak moż li wo ści uży cia wła ści we go sprzę tu, c) jest moż li we 
wy ko na nie okre ślo nej czyn no ści przez oso bę zgła sza ją cą się do bro -
wol nie. [U]

W nie ko rzyst nym sce na riu szu
Ja ka kol wiek by ła by przy czy na dyk tu ją ca ko niecz ność prze szu ka -

nia za dy mio nych po miesz czeń bez li nii ga śni czej, je że li już doj dzie
do tej nie po żą da nej sy tu acji, za le ca się sto so wa nie opi sa nych po ni -
żej tech nik po stę po wa nia, za pew nia ją cych z jed nej stro ny utrzy ma -
nie orien ta cji, a z dru giej do kład ne dzia ła nie, zwięk sza ją ce szan se
na osią gnię cie ce lu (od na le zie nie oso by po szko do wa nej czy też wyj -
ścia po utra cie orien ta cji). Pod sta wo wym za bez pie cze niem ta kie -
go prze szu ka nia po win na być li na mo co wa na w punk cie wej ścia
i zna ku ją ca tra sę prze miesz cza nia (nie do ty czy to sy tu acji za gu bie -
nia się i utra ty kon tak tu z li nią ga śni czą w za dy mie niu). Na zdję ciach
za war tych w tym roz dzia le po ka za no wy ko na nie tech nik w naj gor -
szej z moż li wych sy tu acji, to zna czy rów nież bez li ny. Nie mniej jed -
nak na le ży z ca łą sta now czo ścią pod kre ślić, że wy ko rzy sta nie li ny

po win no być pod sta wo wym spo so bem za bez pie cze nia w mo -
men cie bra ku li nii ga śni czej.

Tech ni ki dzia ła nia opi sa ne w tej czę ści cy klu do ty czą ce go prze -
szu ki wa nia po miesz czeń są czę ścio wo po dob ne do tych, któ re 
zo sta ły omó wio ne już wcze śniej. Wy stę pu je ta sa ma za sa da ko twi -
cze nia, któ ra w tym przy pad ku ma jesz cze więk sze zna cze nie. Je śli
po ska no wa niu pod ło gi stra ża cy są w sta nie oce nić przy bli żo ny
roz miar po miesz cze nia, to mo gą wy brać jed ną z dwóch po ni żej opi -
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sa nych me tod dzia ła nia. Je śli jest to nie moż li we, za le ca się wy ko rzy -
sta nie dru giej me to dy, któ ra po zwa la na dzia ła nie na więk szym ob -
sza rze.

Pierw sza me to da wy ko rzy stu je po dob ną za sa dę, jak me to da wa -
ha dło wa. Stra ża cy po wy ko na niu wstęp nych czyn no ści, opi sa nych
w pierw szej czę ści cy klu (PP nr 7/2018), roz po czy na ją prze szu ka nie.
Je den z nich (po moc nik) za ha cza sto pą o fra mu gę drzwi (ko twi cze -
nie) i pro stu je cia ło, wy ko rzy stu jąc swój mak sy mal ny za sięg. Dru gi

(przo dow nik), wy czu wa jąc rę ka mi cia ło po moc ni ka, prze miesz cza
się do wnę trza po miesz cze nia i ukła da w ana lo gicz ny spo sób, wy -
ko rzy stu jąc do za ko twi cze nia swo ją sto pę, trzy ma ną przez po moc -
ni ka. W ten spo sób stra ża cy zy sku ją oko ło 4 m za się gu prze szu ka nia.
Prze miesz cza jąc się na bo ki ru chem wa ha dło wym, są w sta nie prze -
szu kać więk szość po miesz czeń w bu dyn kach miesz kal nych. W ra zie
ko niecz no ści prze szu ka nia za ka mar ków ko twi cze nie wy ko nu je
przo dow nik, a po moc nik prze miesz cza się wzdłuż nie go, aby zba -
dać do kład nie wy bra ne ob szar (fot. 1). Ta za sa da bez piecz ne go wy -
dłu ża nia za się gu prze szu ka nia zo sta ła po ka za na na zdję ciach
opi su ją cych ko lej ną tech ni kę prze szu ka nia bez li nii ga śni czej, czy li
tech ni kę z wy ko rzy sta niem me to dy le wej/pra wej rę ki.

Dru ga z opi sy wa nych me tod na wią zu je do me to dy le wej/pra -
wej rę ki – stra ża cy wy bie ra ją stro nę po miesz cze nia, przy któ rej 
bę dą się po ru szać i kon se kwent nie kon ty nu ują prze szu ka nie do mo -
men tu osią gnię cia ozna ko wa ne go punk tu wej ścia. Pra ca tą me to dą
jest po dob na do me to dy le wej/pra wej rę ki z li nią ga śni czą. Pierw -
szy stra żak (np. po moc nik) po ru sza się przy ścia nie w po zy cji po dob -
nej do po zy cji pra cy z li nią ga śni czą. Tu rów nież w przy pad ku
wy bo ru le wej stro ny uży wa le wej no gi do utrzy my wa nia kon tak tu
ze ścia ną. Pra wą rę ką utrzy mu je wów czas kon takt z part ne rem z ro -
ty, trzy ma jąc go za but. Dru gi stra żak mo że przy jąć ta ką sa mą po zy -
cję pra cy lub pra co wać na le żą co, by zwięk szyć za sięg. W ra zie
po trze by dal sze go zwięk sza nia za się gu tu rów nież moż na sto so wać
ko twi cze nie (fot. 2 a -f). Po now nie na le ży przy po mnieć, że w nie -
któ rych obiek tach, gdzie moż na się spo dzie wać nie bez piecz nych
przed mio tów na pod ło dze, ta me to da pra cy nie sie się ze so bą pew -
ne ry zy ko. Wśród nie bez piecz nych przed mio tów mo gą zna leźć się
ka wał ki szkła, gwoź dzie, a w opusz czo nych bu dyn kach zaj mo wa -
nych przez oso by bez dom ne lub nar ko ma nów na wet igły ze strzy -
kaw ka mi uży te do przyj mo wa nia nar ko ty ków. Zna jąc bu dyn ki
w swo im re jo nie chro nio nym, a tak że pro wa dząc od po wied nie roz -
po zna nie (me to da BE-SAHF opi sa na w PP nr 7/2013), stra ża cy mo -
gą unik nąć tych do dat ko wych za gro żeń, uni ka jąc kon tak tu zna-
cz nych po wierzch ni cia ła z pod ło gą.

**********
Na tym koń czy się cykl ar ty ku łów po świę co nych te ma ty ce prze -

szu ka nia. Jak wspo mnia łem na wstę pie, tech ni ka prze szu ki wa nia
po miesz czeń jest sła bo roz wi nię tą dzie dzi ną. Me to dy czy sprzęt czę -
sto są im pro wi zo wa ne, a coś, co na si ko le dzy zza wiel kiej wo dy okre -
śla ją mia nem kul tu ry prze szu ka nia (ang. se arch cul tu re), jest na dal
w po wi ja kach. Jed nak wpi sa nie tej te ma ty ki do „Pro gra mu szko le -
nia z za kre su ga sze nia po ża rów we wnętrz nych” pod pi sa ne go przez
ko men dan ta głów ne go PSP ka że przyj rzeć się oma wia nym za gad -
nie niom z na le ży tą sta ran no ścią. Wia do mo prze cież, że szyb kie i sku -
tecz ne prze szu ka nie ra tu je ludz kie ży cie, a oby cie z sy tu acja mi
to wa rzy szą cy mi prze szu ka niu w ze ro wej wi docz no ści i nie zna nym
te re nie mo że być kształ to wa ne je dy nie po przez rze tel ne i czę ste ćwi -
cze nia. Pierw sza ak cja, w któ rej uda się użyć zdo by tych w ten spo -
sób umie jęt no ści, bę dzie na gro dą za wszel kie sta ra nia. Bo wiem, jak
ma wia zna ne po wie dze nie: „Pierw szą po win no ścią stra ża ka jest ra -
to wać ży cie. Kie dy te go nie ro bi, pierw szą po win no ścią jest szko lić
się”. Do zo ba cze nia za tem na szko le niach!

mł. bryg. Szymon Kokot-Góra jest p.o. zast´pcà naczelnika
OÊrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie
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Fot. 1. Prze szu ka nie bez li nii ga śni czej z wy ko rzy sta niem tech ni ki wa ha dło wej. Stra żak
w drzwiach wy ko nu je ko twi cze nie, a dru gi do ko nu je prze szu ka nia. Prze miesz cza ją się 
ru chem wa ha dło wym, uwa ża jąc, by nie stra cić fi zycz ne go kon tak tu

Fot. 2 a -f. Zwięk sze nie za się gu pod czas prze szu ka nia bez li nii ga śni czej oraz li ny za po mo cą
me to dy le wej rę ki



a po trze by oko ło 13 tys. har ce rzy – miesz kań ców mia stecz -
ka zlo to we go za go spo da ro wa no te ren rol ni czy o po -
wierzch ni oko ło 100 ha. Roz lo ko wa no na nim ty sią ce

na mio tów miesz kal nych i stwo rzo no in fra struk tu rę to wa rzy szą cą:
wę zły sa ni tar ne, sto łów ki, ka pli cę, a na wet pięć skle pów po pu lar nej
sie ci dys kon tów. Or ga ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej ak tyw nie włą -
czy ły się w za bez pie cze nie te go wy da rze nia.

Pion kon tro l no -roz po znaw czy Ko men dy Miej skiej PSP w Gdań -
sku już od kwiet nia 2016 r. ści śle współ pra co wał ze Związ kiem 
Har cer stwa Pol skie go, uczest ni cząc w licz nych na ra dach oraz spo -
tka niach ko or dy na cyj nych. Przed de cy du ją cą fa zą przy go to wań po -
mor ski ko men dant wo je wódz ki PSP w Gdań sku nad bryg. To masz
Ko mo szyń ski roz ka zem z dnia 14 mar ca 2018 r. po wo łał ze spół
do spraw ko or dy na cji przy go to wań i opra co wa nia za bez pie cze nia
zlo tu. W je go skład we szli funk cjo na riu sze Ko men dy Wo je wódz kiej
oraz Ko men dy Miej skiej PSP w Gdań sku. Za przy go to wa nie ana li zy
za gro żeń, a tak że ana li zy po trzeb w za kre sie za bez pie cze nia ope ra -
cyj ne go oraz lo gi stycz ne go zlo tu od po wie dzial ny był ko men dant
miej ski PSP w Gdań sku bryg. Adam Ja strzęb ski. 

Aspek ty praw ne i tech nicz ne za bez pie cze nia 
zlo tu
Na le ży pod kre ślić, że gdy przy go to wy wa no zlot, nie ist nia ły

w Pol sce re gu la cje praw ne okre śla ją ce wprost wy ma ga nia, ja kie po -
win ny zo stać speł nio ne przez or ga ni za to ra te go ty pu wy da rze nia.
Wy da ne w kwiet niu 2012 r. przez ko men dan ta głów ne go Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej „Wy tycz ne za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we-
go dla kem pin gów i pól na mio to wych oraz in nych obiek tów ho te -
lar skich umoż li wia ją cych noc leg w na mio tach, sa mo cho dach 
miesz kal nych i przy cze pach sa mo cho do wych” [1] by ły jed nym z ele -
men tów przy go to wa nia do zbli ża ją cych się wów czas Mi strzostw Eu -
ro py w Pił ce Noż nej UEFA EURO 2012. Wy ma ga nia za war te w tym
do ku men cie do ty czy ły jed nak głów nie kem pin gów i pól na mio to -
wych, więc nie spo sób by ło od nieść ich do kwe stii za bez pie cze nia
obo zo wi ska prze zna czo ne go dla gru py tak licz nej, jak lud ność nie -
wiel kie go mia sta po wia to we go. Przy ję to za tem, że mia stecz ko zlo -
to we, bę dą ce w ro zu mie niu prze pi sów pra wa bu dow la ne go [2]
in nym obiek tem bu dow la nym, po win no od po wia dać wy ma ga niom
wy ni ka ją cym z prze pi sów ochro ny prze ciw po ża ro wej [3, 4] oraz
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Har cer skie spo tka nie
nad mo rzem

W dniach 6-16 sierpnia 2018 r. na terenie Wyspy Sobieszewskiej 
w Gdańsku odbył się zlot z okazji 100-lecia Związku Harcerstwa 

Polskiego „Gdańsk 2018”. W wielomiesięcznych przygotowaniach 
i zabezpieczaniu tego wydarzenia brali udział funkcjonariusze 

PSP, przede wszystkim z województwa pomorskiego.

Har cer skie spo tka nie
nad mo rzem
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speł nić wa run ki tech nicz ne prze wi dzia ne dla bu dyn ków i ich usy tu -
owa nia [5]. 

Po wyż sze prze pi sy na kła da ją obo wią zek za pew nie nia za opa trze -
nia wod ne go do ga sze nia po ża ru z ze wnątrz, a tak że zor ga ni zo wa -
nia do jaz du jed nost kom ra tow ni czym na wy pa dek po wsta nia
po ża ru lub in ne go miej sco we go za gro że nia. Po nie waż mia stecz ko
zlo to we mia ło po wstać na te re nie rol ni czym po zba wio nym in fra -
struk tu ry dro go wej i wo do cią go wej, nie by ło moż li wo ści speł nie nia
wprost po wyż szych wy ma gań. Dla te go też Zwią zek Har cer stwa Pol -
skie go, ja ko or ga ni za tor wy da rze nia, wy stą pił do po mor skie go ko -
men dan ta wo je wódz kie go PSP w Gdań sku z wnio skiem o wy ra że nie
zgo dy na roz wią za nia za mien ne na po trze by bu do wy mia stecz ka
zlo to we go. Po ana li zie zło żo nej do ku men ta cji po mor ski ko men dant
wo je wódz ki PSP wy ra ził na nie zgo dę.

W eks per ty zie tech nicz nej, któ ra sta no wi ła za łącz nik do wspo -
mnia ne go wnio sku, przy ję to na stę pu ją ce za ło że nia pro jek to we:
� Te ren mia stecz ka zlo to we go zo sta nie po dzie lo ny na sek to ry
(stre fy po ża ro we) o po wierzch ni nie więk szej niż 2500 m2. Sek to ry
zo sta ną od dzie lo ne od sie bie 8-me tro wym pa sem wol ne go te re nu.
� Ob szar, na któ rym bę dzie się od by wa ło wy da rze nie, zo sta nie od -
dzie lo ny od są sia du ją cych pól upraw nych bruz dą o sze ro ko ści 2 m,
oczysz czo ną do war stwy mi ne ral nej.
� Wzdłuż na po wietrz nych li nii ener ge tycz nych śred nie go na pię cia
po wsta nie 10-me tro wy pas ochron ny. 
� Ze wzglę du na wiel kość ob sza ru i tym cza so wy cha rak ter za go -
spo da ro wa nia te re nu dro gi po ża ro we zo sta ną do pro wa dzo ne
do sek to rów z za pew nie niem dłu go ści doj ścia dla ekip ra tow ni czych
nie dłuż szej niż 140 m.

Ma jąc na uwa dze brak moż li wo ści za pew nie nia wo dy do ce lów
prze ciw po ża ro wych z sie ci wo do cią go wej, ja ko roz wią za nie za mien -
ne prze wi dzia no umiesz cze nie na te re nie mia stecz ka zlo to we go
trzech ze spo łów zbior ni ków tym cza so wych o po jem no ści 90 m3 każ -
dy. Do dat ko wo or ga ni za tor na czas trwa nia wy da rze nia za pew nił
na te re nie obo zo wi ska sa mo chód ga śni czy z OSP w Ko był ce wraz
z ob sa dą zło żo ną ze stra ża ków har ce rzy. 

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją za sto so wa ne przez or ga ni za to -
ra zbior ni ki tym cza so we. Pro sta, ela stycz na kon struk cja umoż li wia
szyb kie usta wie nie zbior ni ka w każ dych wa run kach. Jak po ka za ły
ćwi cze nia prze pro wa dzo ne jesz cze przed wy da niem zgo dy na od -
stęp stwa, wy daj ność po bo ru wo dy ze zbior ni ków wy no si ła bli sko
15 l/s, co w przy bli że niu od po wia da wy ma ga nej wy daj no ści dla hy -
dran tów ze wnętrz nych DN 100. Zbior ni ki te go ty pu sta no wią cie ka -
we al ter na tyw ne źró dło wo dy do ce lów prze ciw po ża ro wych. 

Ko lej nym eta pem przy go to wań do zlo tu by ło speł nie nie przez
Zwią zek Har cer stwa Pol skie go wy ma gań for mal no praw nych zwią -
za nych z or ga ni za cją wy po czyn ku dzie ci i mło dzie ży – w myśl roz -
po rzą dze nia mi ni stra edu ka cji na ro do wej [6]. Po szcze gól ne
cho rą gwie ZHP zgła sza ły do wła ści wych te re no wo ku ra to riów
oświa ty za miar zor ga ni zo wa nia po by tu pod opiecz nych na te re nie
mia stecz ka na Wy spie So bie szew skiej. W tym ce lu nie zbęd ne by ło
spo rzą dze nie opi nii przez ko men dan ta miej skie go PSP w Gdań sku,
któ ry for mu łu jąc ją, głów ny na cisk po ło żył na opra co wa nie ja snych
pro ce dur okre śla ją cych obo wiąz ki or ga ni za to ra w za kre sie bez pie -
czeń stwa uczest ni ków zlo tu. Zo sta ły one za war te w „In struk cji 
po stę po wa nia na wy pa dek po ża ru lub in ne go miej sco we go za -
gro że nia”. Przy opra co wy wa niu te go do ku men tu or ga ni za tor opie -
rał się na „Wy tycz nych w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej dla 

har cer skich obo zów na mio to wych” wy da nych w czerw cu 2018 r.
przez ko men dan ta głów ne go PSP [7]. 

„In struk cja…” sta no wi ła swo iste kom pen dium wie dzy na te mat
zlo tu ZHP. Za wie ra ła wy kaz osób funk cyj nych, ich pra wa i obo wiąz -
ki, a przede wszyst kim okre śla ła pro ce du ry na wy pa dek ko niecz no -
ści ewa ku acji uczest ni ków. Na le ży pod kre ślić, że to wła śnie kwe stie
zwią za ne z ewa ku acją ca ło ścio wą obo zo wi ska sta no wi ły głów ny
przed miot ana liz pod czas przy go to wań do wy da rze nia. Opra co wa -
nie za sad spraw ne go i bez piecz ne go opusz cze nia te re nu przez
13 tys. osób sta no wi ło wy zwa nie nie tyl ko dla sił Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, ale rów nież dla służb współ pra cu ją cych. Wy dział Bez pie -
czeń stwa i Za rzą dza nia Kry zy so we go Urzę du Miej skie go w Gdań -
sku opra co wał pro ce du ry, zgod nie z któ ry mi do ewa ku acji har ce rzy
prze zna czo no bli sko 100 au to ka rów – w ra zie nie bez pie czeń stwa
mie li oni zo stać prze wie zie ni na te ren Mię dzy na ro do wych Tar gów
Gdań skich. Na szczę ście nie by ło ko niecz no ści spraw dze nia tych roz -
wią zań w prak ty ce.

Wie lo wy mia ro we dzia ła nia PSP 
Dni bez po śred nio po prze dza ją ce roz po czę cie zlo tu wy peł ni ły

funk cjo na riu szom PSP czyn no ści kon tro l no -roz po znaw cze na te re -
nie po wsta ją ce go mia stecz ka. Skru pu lat nym kon tro lom pod da no
wszyst kie obiek ty tym cza so we prze wi dzia ne na zbio ro wy po byt lu -
dzi, in fra struk tu rę dro go wą oraz in sta la cję elek trycz ną za si la ną
z czte rech agre ga tów prą do twór czych. Spraw dzo no tak że wy ko na -
nie za pi sów za war tych w eks per ty zie tech nicz nej sta no wią cej pod -
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sta wę dla za ak cep to wa nych roz wią zań za mien nych. Na le ży pod kre -
ślić, że współ pra ca ze Związ kiem Har cer stwa Pol skie go prze bie ga ła
wzo ro wo. Nie wąt pli wie zhie rar chi zo wa na struk tu ra tej or ga ni za cji,
w pew nym stop niu po rów ny wal na do tej funk cjo nu ją cej w na szej
for ma cji, uła twia ła kon tak ty i re ali za cję przy ję tych za ło żeń.

Im mniej cza su po zo sta wa ło do roz po czę cia zlo tu, tym wię cej
pra cy i obo wiąz ków spa da ło na pion ope ra cyj ny PSP. Na pod sta wie
opra co wa nej ana li zy za gro żeń okre ślo no si ły i środ ki nie zbęd ne
do za bez pie cze nia tej im pre zy. We współ pra cy z Ko men dą Głów ną
PSP opra co wa no wo je wódz ki oraz kra jo wy plan za bez pie cze nia
ope ra cyj ne go zlo tu. Zde cy do wa no, że cha rak ter im pre zy wy ma ga,
aby na miej scu sta cjo no wa ły si ły Pań stwo wej Stra ży Po żar nej prze -
zna czo ne do za bez pie cze nia wy da rze nia. W tym ce lu na te re nie 
mia stecz ka har cer skie go zor ga ni zo wa no po ste ru nek sta ły „Wy -
spa” – 24-go dzin ną służ bę w sys te mie zmia no wym peł ni ło w nim 40
stra ża ków. Na miej scu znaj do wa ło się rów nież 17 po jaz dów: ra tow -
ni czo -ga śni czych, ra tow nic twa che micz ne go, do wo dze nia i łącz no -
ści oraz qu ady i dro ny. Te ren obo zo wi ska za bez pie cza li głów nie
stra ża cy z wo je wódz twa po mor skie go, jed nak na po le ce nie ko men -
dan ta głów ne go PSP gen. bry ga die ra Lesz ka Su skie go na miej sce
wy da rze nia za dys po no wa no do dat ko wo dzie się ciu ka de tów oraz
trzech pra cow ni ków Szko ły Aspi ran tów PSP w Po zna niu. 

Nie był to jed nak ko niec za dań dla funk cjo na riu szy PSP. Każ de go
ran ka po nad 70 au to bu sów prze wo zi ło uczest ni ków zlo tu do wy -
bra nych atrak cji znaj du ją cych się na te re nie wo je wódz twa po mor -
skie go. Ko niecz ne by ło za tem za bez pie cze nie ru chu ko mu ni -
ka cyj ne go zwią za ne go z or ga ni za cją zlo tu – do ko na no te go za po -
mo cą dwóch po do pe ra cji. Cel pierw szej z nich – „Prze strzeń pu blicz -
na »Gdańsk«” – sta no wi ło za bez pie cze nie tras in ten syw ne go ru chu
au to ka ro we go har ce rzy w Gdań sku, dru ga – „Prze strzeń pu blicz -
na »Pruszcz«” – po le ga ła na skie ro wa niu wy dzie lo nych sił i środ ków
do po ste run ków cza so wych zlo ka li zo wa ne w po bli żu głów nych wę -
złów ko mu ni ka cyj nych. Po do pe ra cje re ali zo wa ło łącz nie 27 stra ża -
ków oraz osiem po jaz dów. 

Ko lej nym wy zwa niem dla na szej for ma cji by ło za bez pie cze nie
im prez ma so wych na te re nie obo zo wi ska. Na wy dzie lo nym ob sza -
rze po wsta ła sce na wraz z nie zbęd ną in fra struk tu rą, na któ rej 
każ de go dnia od by wa ły się im pre zy ar ty stycz no -roz ryw ko we. Ce re -

mo nia otwar cia i za koń cze nia zlo tu zgro ma dzi ła pod sce ną oko ło
15 tys. har ce rzy i za pro szo nych go ści. Zgod nie z usta wą o bez pie -
czeń stwie im prez ma so wych [8] or ga ni za tor był zo bo wią za ny uzy -
skać wła ści wą opi nię od ko men dan ta miej skie go PSP w Gdań sku.

Dzię ki za an ga żo wa niu wszyst kich pod mio tów czu wa ją cych
nad bez pie czeń stwem te go ogrom ne go przed się wzię cia zlot ZHP
prze biegł bez więk szych kom pli ka cji. Si ły PSP in ter we nio wa ły na te -
re nie obo zo wi ska łącz nie 12 ra zy. War to do dać, że funk cjo na riu sze
PSP uczest ni czy li rów nież w dzia ła niach edu ka cyj nych, pro wa dząc
szko le nie dla ka dry zlo tu czy też pre lek cję dla młod szych uczest ni -
ków. 

Wy si łek wło żo ny w za bez pie cze nie im pre zy nie po zo stał nie zau -
wa żo ny. 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 kre śli li, że or ga ni za cja obo zo wi ska, a tak -
że li czeb ność i spraw ność dzia ła nia zgro ma dzo nych sił i środ ków 
po twier dza ją pro fe sjo na lizm na szej for ma cji. Naj lep szą na gro dą
za ak tyw ny udział PSP w zlo cie ZHP by ły jed nak przede wszyst kim
co dzien ne uśmie chy se tek mło dych har ce rzy. Czu waj!

st. kpt. Mateusz Pytel pełni słu˝b´ w Wydziale
Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP w Gdaƒsku

[1] „Wy tycz ne za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go dla kem pin gów (cam pin gów) i pól na -
mio to wych oraz in nych obiek tów ho te lar skich umoż li wia ją cych noc leg w na mio tach, sa -
mo cho dach miesz kal nych (cam po bu sach) i przy cze pach sa mo cho do wych”, Ko men da
Głow na Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, kwie cień 2012.
[2] Usta wa z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne (DzU z 2018 r. poz. 1202, ze zm.).
[3] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 7 czerw ca 2010 r.
w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow la nych i te re -
nów (DzU nr 109, poz. 719).
[4] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 24 lip ca 2009 r.
w spra wie prze ciw po ża ro we go za opa trze nia w wo dę oraz dróg po ża ro wych (DzU nr 124,
poz. 1030).
[5] Roz po rzą dze nie 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, ze zm.)
[6] Roz po rzą dze nie mi ni stra edu ka cji na ro do wej z dnia 30 mar ca 2016 r. w spra wie wy po -
czyn ku dzie ci i mło dzie ży (DzU z 2016 r. poz. 452).
[7] „Wy tycz ne w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej dla har cer skich obo zów na mio to wych”,
Ko men da Głów na Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, czer wiec 2018.
[8] Usta wa z dnia 20 mar ca 2009 r. o bez pie czeń stwie im prez ma so wych (t.j. DzU z 2017 r.
poz. 1160, ze zm.).
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aż da mi nu ta zwło ki w pod ję ciu RKO
ob ni ża szan se prze ży cia po szko do -
wa ne go śred nio o 10 proc., a dzie je

się tak na sku tek usta nia funk cji tło cze nia
krwi do naj waż niej szych or ga nów we -
wnętrz nych w cie le czło wie ka. Bez po śred -
nim skut kiem ta kie go sta nu w or ga ni zmie
jest nie do tle nie nie klu czo wych tka nek i na -
rzą dów we wnętrz nych i ich ob umar cie
w cią gu za le d wie kil ku mi nut. Dla te go też
tak waż ne jest, aby po przy by ciu na miej -
sce zda rze nia i prze pro wa dze niu roz po zna -
nia pra wi dło wo zdiagnozować NZK u osób
po szko do wa nych, a gdy nie jest to zda rze -
nie ma so we, po oce nie sta nu przy tom no -
ści, za pew nie niu droż no ści dróg od de-
cho wych i stwier dze niu bra ku pra wi dło -
we go od de chu bez zwłocz nie przy stą pić
do RKO. Klu czo wy mi czyn ni ka mi wpły wa -
ją cym na po wo dze nie re su scy ta cji są m.in.
pra wi dło we uci ska nie klat ki pier sio wej oraz
sku tecz ne od de chy ra tow ni cze,
a tak że pra wi dło we wy ko rzy sta -
nie de fi bry la to ra AED w sy tu -
acjach, gdy są wska za nia do je go
uży cia. Rów nie waż na z punk tu
wi dze nia or ga ni za cji ca łe go dzia -
ła nia jest współ pra ca po mię dzy
ra tow ni ka mi oraz zna jo mość
sprzę tu me dycz ne go bę dą ce go
w da nej chwi li do dys po zy cji.
W więk szo ści przy pad ków wy jeż -
dża ją ce do zda rze nia za stę py 
za rów no z Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej, jak i z po zo sta łych jed no -
stek ochro ny prze ciw po ża ro wej
wy po sa żo ne są w ze staw PSP R 1,
skła da ją cy się ze ści śle okre ślo -

nych ele men tów zgod nie z za łącz ni kiem
nr 3 do„Za sad or ga ni za cji ra tow nic twa me -
dycz ne go w kra jo wym sys te mie ra tow ni -
czo-ga śni czym” z lip ca 2013 r. 

Me cha nizm od dy cha nia
W cza sie pro ce su od dy cha nia na stę pu -

je wy mia na ga zo wa – po bie ra ny jest z po -
wie trza nie zbęd ny do pra wi dło we go
funk cjo no wa nia or ga ni zmu tlen, a wy da la -
ny dwu tle nek wę gla, bę dą cy pro duk tem
ubocz nym utle nia nia glu ko zy. U zdro we go,
pra wi dło wo od dy cha ją ce go czło wie ka 
ci śnie nie par cjal ne w wy dy cha nym „po-
wie trzu” – etCO2 – wy no si 35-45 mmHg.
Wy ko nu jąc od de chy za stęp cze za po mo cą
ze sta wu do tle no te ra pii czyn nej pod czas
re su scy ta cji krą że nio wo -od de cho wej, dą -
ży my do kład nie do te go sa me go – do pra -
wi dło wej wy mia ny ga zo wej. Pa trząc na 
ma no metr bu tli tle no wej, usta wia jąc od po -

wied ni prze pływ tle nu na prze pły wo mie rzu
oraz uci ska jąc wo rek sa moroz prę żal ny
z od po wied nią czę sto tli wo ścią, wie my, ile
tle nu po da je my, ale czy ma my pew ność, że
wy mia na ga zo wa na stę pu je w spo sób 
pra wi dło wy? Nie. Dla te go też na le ży pro -
wa dzić mo ni to ro wa nie wy da la ne go z or -
ga ni zmu dwu tlen ku wę gla, a mó wiąc
pre cy zyj nie – koń co wo wy de cho we stę że -
nie dwu tlen ku wę gla (etCO2). Ba da nia
wska zu ją, że ist nie je ści sły zwią zek po mię -
dzy war to ścią etCO2 a prze ży wal no ścią po -
szko do wa ne go, u któ re go wy stą pi ło na głe
za trzy ma nie krą że nia. Dzie je się tak dla te -
go, że wy so ka war tość te go wskaź ni ka po -
śred nio wska zu je za rów no na pra wi dło wo
pro wa dzo ną wen ty la cję, jak i – tu cie ka -
wost ka – wła ści wie pro wa dzo ne uci ska nie
klat ki pier sio wej. 

Czym więc jest kap no me tria? Nie in wa -
zyj ny po miar ci śnie nia par cjal ne go lub 

stę że nia dwu tlen ku wę gla w po -
wie trzu wy dy cha nym przy uży ciu
od po wied nio do bra ne go na rzę -
dzia, okre śla ny ja ko kap no me tria,
po zwa la na oce nę sku tecz no ści
pro wa dzo nej re su scy ta cji krą że -
nio wo -od de cho wej. War to wo bec
te go prze ana li zo wać za le ty i wa -
dy jed no ra zo wych wskaź ni ków
dwu tlen ku wę gla w wy dy cha nym
po wie trzu, przez nie któ rych okre -
śla nych tak że kap no me tra mi lub
cza sem – nie pre cy zyj nie – kap no -
gra fa mi. Są one wy ko rzy sty wa ne
dość rzad ko za rów no w prak ty ce
ra tow ni czej, jak i pod czas ćwi czeń
lub w to ku do sko na le nia za wo do -
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Kap no me tria
AR TUR LU ZAR Znaczenie prawidłowo prowadzonej resuscytacji

krążeniowo-oddechowej (RKO) na miejscu zdarzenia jest kluczowe dla
przeżycia osoby poszkodowanej, u której nastąpiło nagle zatrzymanie

krążenia (NZK). Pomocne w ocenie skuteczności podjętych działań
ratowniczych mogą być narzędzia kapnometryczne, służące

do pomiaru wydychanego dwutlenku węgla.

K

Fot. 1. Kap no metr ko lo ry me trycz ny
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we go z za kre su kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy. Ma to zwią zek z fak tem, że mo gą
być uży te tyl ko raz i to w cią gu za le d wie kil -
ku go dzin od otwar cia szczel nie za mknię te -
go opa ko wa nia. 

Sta no wią one jed nak ele ment wy po sa -
że nia ze sta wów R 1, któ ry mi dys po nu ją stra -
ża cy udzie la ją cy kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy. Naj bar dziej po pu lar ny jest kap no -
metr ko lo ry me trycz ny (fot. 1). Za rów no je -
go bu do wa, jak i za sa da dzia ła nia nie jest
zbyt skom pli ko wa na. Głów ny ele ment sta -
no wi obu do wa wy ko na na z two rzy wa
sztucz ne go oraz znaj du ją cy się w we -
wnętrz nej czę ści filtr im pre gno wa ny wska-
ź ni kiem pH, zmie nia ją cy za bar wie nie

w za leż no ści od war to ści pH w wy dy cha -
nym po wie trzu. Prze pły wa ją ce przez urzą -
dze nie ga zy wy de cho we wy wo łu ją re ak cję
che micz ną, któ ra z ko lei po wo du je za bar -
wie nie fil tra. Pra wi dło wą in ter pre ta cję
umoż li wia ko lo ro wa ska la po rów naw cza
umiesz czo na wo kół pa pier ka wskaź ni ko -
we go, zmie nia ją ce go bar wę pod wpły wem
prze pły wa ją ce go przez kap no metr etCO2.
In ter pre ta cja po szcze gól nych wy ni ków i za -
le ce nia przed sta wio ne są w ta be li.

Za le ty i wa dy
Prak ty ka użyt ko wa nia jed no ra zo wych

wskaź ni ków dwu tlen ku wę gla w wy dy cha -
nym po wie trzu po ka zu je jed nak, że w wa -
run kach dzia łań ra tow ni czych pro wa-
dzo nych przez jed nost ki ochro ny prze ciw -
po ża ro wej nie za wsze są one sku tecz ne.
Z jed nej stro ny in struk cja ob słu gi urzą dze -
nia in for mu je, że po win no ono wska zy wać
pra wi dło we stę że nie etCO2 przez co naj -
mniej dwie go dzi ny, jed nak że li te ra tu ra do -
wo dzi, iż „przy rząd moż na wy ko rzy sty wać

je dy nie do wy ryw ko wej kon tro li obec no ści
CO2, po nie waż pod łą czo ny na sta łe do rur -
ki po kil ku mi nu tach trwa le zmie nia ko lor
na żół ty, a nie zmie nia się pod czas każ de go
od de chu”. Nie ste ty w kon se kwen cji prze-
pły wa ją ce przez de tek tor po wie trze nie
zmie nia ko lo rów fil tra wskaź ni ko we go
przy każ dym cy klu od de cho wym – wde chu
oraz wy de chu, co jest wa run kiem ko niecz -
nym do pra wi dło we go i mia ro daj ne go 
mo ni to ro wa nia etCO2. Nie pra wi dło we
wska za nia mo gą więc wpro wa dzić do dat -
ko wy czyn nik stre so gen ny dla ra tow ni ków,
a tak że być po wo dem do pod ję cia nie ko -
rzyst nych z punk tu wi dze nia me dycz nych
dzia łań ra tow ni czych de cy zji. Obec nie trwa -

ją ba da nia pre cy zu ją ce sku tecz ność dzia ła -
nia kap no me trów ko lo ry me trycz nych.

Na su wa się py ta nie: czy w ob li czu tych
wąt pli wo ści po win ni śmy zre zy gno wać z mo -
ni to ro wa nia koń co wo wy de cho we go stę że -
nia dwu tlen ku wę gla pod czas pro wa dze -
nia re su scy ta cji krą że nio wo -od de cho wej?
W mo im prze ko na niu od po wiedź po win -
na być ne ga tyw na, jed nak na le ży roz wa żyć
za stą pie nie jed no ra zo wych wskaź ni ków
elek tro nicz ny mi urzą dze nia mi po mia ro wy -
mi, ma ją cy mi więk sze moż li wo ści pra wi dło -
we go mo ni to ro wa nia etCO2 w wa run kach
dzia ła nia jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro -
wej. Urzą dze nia te – choć zde cy do wa nie
droż sze – nie dość, że gwa ran to wa ły by pra -
wi dło wy po miar, to dzię ki pre cy zyj nej in for -
ma cji o stę że niu wy dy cha ne go etCO2

na wy świe tla czu elek tro nicz nym zwięk sza ły -
by moż li wo ści in ter preta cyj ne, a w kon se -
kwen cji i de cy zyj ne pod czas udzie la nia
kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy. 

Sta łe mo ni to ro wa nie koń co wowy de -
cho we go stę że nia dwu tlen ku wę gla nie

jest czyn no ścią wy ma ga ją cą od ra tow ni -
ków wie dzy do dat ko wej lub „do dat ko wych
rąk” do wy ko ny wa nia tej czyn no ści. 

Za sa da dzia ła nia elek tro nicz ne go urzą -
dze nia mo ni to ru ją ce go etCO2 jest in na niż
wskaź ni ka jed no ra zo we go, po nie waż do
po mia ru uży wa tech ni ki spek tro fo to me trii.
Dwu tle nek wę gla ma zdol no ści po chła nia -
ją ce świa tło w za kre sie podczer wie ni – im
wię cej świa tła zo sta nie za ab sor bo wa ne
przez gaz, tym więk sze jest je go stę że nie. 

Urzą dze nia te go ty pu do stęp ne na ryn -
ku wy po sa żo ne są w wie le funk cji. Z punk -
tu wi dze nia pro wa dzo nych przez jed nost ki
ochro ny prze ciw po ża ro wej dzia łań ra tow -
ni czych naj waż niej sze z nich to:
� moż li wość pod łą cze nia do rur ki (ma ski)
krta nio wej oraz wor ka sa mo roz prę żal ne go
(re spi ra to ra),
� moż li wość dzia ła nia w sze ro kim spek -
trum tem pe ra tu ry i wil got no ści po wie trza,
� od por ność na kurz, wo dę i ude rze nia,
� wy świe tlacz elek tro nicz ny po zwa la ją cy
na pra cę w każ dych wa run kach oświe tle -
nio wych,
� alar mo wa nie wi zu al ne i aku stycz ne
w przy pad ku wska za nia nie pra wi dło wych
war to ści.

Kap no me try mo gą być sku tecz nym na -
rzę dziem wspo ma ga ją cym pro wa dze nie
re su scy ta cji krą że nio wo -od de cho wej przez
ra tow ni ków wy po sa żo nych w ze staw R 1,
jed nak że uży cie ko lo ry me trycz ne go wskaź -
ni ka jed no ra zo we go obar czo ne jest spo -
rym ry zy kiem nie pra wi dło wych wska zań.
Dla te go też za czy na jąc w pierw szej ko lej -
no ści od zmia ny nor ma ty wu dla ze sta wu
PSP R1, na le ży roz wa żyć ogra ni cze nie lub
wy łą cze nie z użyt ko wa nia te go ro dza ju
sprzę tu i za stą pie nie go bar dziej pre cy zyj -
ny mi urzą dze nia mi elek tro nicz ny mi, dzia -
ła ją cy mi na za sa dzie spek tro fo to me trii.
Na le ży za zna czyć, że przed uży ciem kap no -
me tru czy in ne go sprzę tu me dycz ne go
(i nie tyl ko) w dzia ła niach ra tow ni czych na -
le ży za po znać się z je go ob słu gą, naj le piej
w trak cie szko leń i ćwi czeń do sko na lą cych.

kpt. Ar tur Lu zar peł ni słu˝ b´ w Szko le
Aspi ran tów Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej 

w Krakowie

Dzi´ ku j´ bryg. dr. n. med. Ma riu szo wi Cho -
mon ci ko wi oraz bryg. lek. med. Jac ko wi Ni -
tec kie mu za kon sul ta cje pod czas pi sa nia
ar ty ku łu.
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Za kres ko lo ru

Ozna cze nie za kre su A B C

Po ziom war to ści koń co wo -wy de cho -
we go stę że nia dwu tlen ku wę gla
(etCO2)

0,03% – 0,5% 0,5% – 2% 2%-5%

Ci śnie nie par cjal ne dwu -
tlen ku wę gla

[mmHg] < 4 4-14 15-38

[kPa] < 0,5 0,5-2 2-5

In ter pre ta cja pod czas pro wa dzo nej
RKO

źle za ło żo na rur ka (ma ska)
krta nio wa (prze ciek, za tka -
nie) nie do sta tecz ny prze -
pływ płuc ny re su scy ta cja
nie sku tecz na

CO2 za trzy ma ny w prze ły -
ku ni ski prze pływ płuc ny
krwi

pra wi dło wo za ło żo na rur ka
(ma ska) krta nio wa; pra wi -
dło wo pro wa dzo na RKO

Za le ce nia
po pra wić ja kość uci sków klat ki pier sio wej;
zwe ry fi ko wać po praw ne za ło że nie rur ki (ma ski) krta nio -
wej

ob ser wo wać zmia ny ko lo -
rów na wskaź ni ku
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y wa, że po żar po wsta je mi mo pod ję -
tych środ ków ostroż no ści i roz wi ja się
do ta kich roz mia rów, przy któ rych

uży cie ga śni cy nie po ma ga. Więc co po zo -
sta je? Ucie kać? Zo sta wić wszyst ko na pa -
stwę pło mie ni? Nie! W wie lu przy pad kach
jest jesz cze hy drant we wnętrz ny, czy li wąż
z prą dow ni cą, pod łą czo ny do za wo ru,
do któ re go do pły wa wo da, bę dą ca w do dat -
ku pod od po wied nim ci śnie niem. Urzą dze -
nie to jest na ty le po wszech nie sto so wa ne
(acz kol wiek nie wszę dzie mu si być), że każ -
dy je wi dział i choć raz w ży ciu o nim po my -
ślał, na wet bez wied nie. Nie ste ty, po my śleć
to nie wszyst ko. Prze cięt ny czło wiek nie wie -
le wie o za sto so wa niu hy dran tu w prak ty ce.
A prze cież uży cie hy dran tów we wnętrz nych
prze no si pró by ga sze nia po ża ru na po ziom
nie mal pro fe sjo nal ny – tak pro fe sjo nal ny, jak
prą dow ni ca, w któ rą wy po sa żo no wąż. 

Ro dza je hy dran tów 
we wnętrz nych
Ma my trzy, a na wet czte ry ro dza je hy -

dran tów we wnętrz nych. Róż nią się śred ni cą,
a w ślad za tym wy daj no ścią. Po chod ną te -
go jest róż ni ca w bu do wie wę ży, zwi ja deł
i sza fek hy dran to wych. De cy du je o tym róż -
ne prze zna cze nie. 

Owe trzy ro dza je to hy dran ty 25, 33
oraz 52. Cy fry ozna cza ją śred ni cę we wnętrz -
ną wę ża w mi li me trach. Czwar ty ro dzaj to
hy drant bez wę ża, czy li za wór hy dran to -
wy 52, sto so wa ny na na wod nio nych pio -
nach, utrzy my wa nych pod od po wied nim
ci śnie niem, ma ją cych moż li wość za si le nia
przez stra żac ki sa mo chód. 

Za wór hy dran to wy 52 róż ni się od hy -
dran tu nie tyl ko bra kiem wę ża, ale też istot -
ną cechą użyt ko wą. O ile hy dran ty, czy li
za wo ry z wę ża mi, są przede wszyst kim prze -

zna czo ne do ob słu gi przez prze cięt nych
użyt kow ni ków bu dyn ku, o ty le za wo ry hy -
dran to we 52 mon tu je się dla wy go dy, a za -
tem szyb ko ści dzia ła nia stra ża ków – kto
cią gnął li nie wę żo we przez klat ki scho do we
lub po ele wa cji bu dyn ku, ten wie, o czym
mo wa. Nie ste ty, kto raz zbu do wał li nie wę -
żo we w tych miej scach, w przy szło ści z róż -
nych po wo dów nie zde cy du je się na uży cie
za wo ru hy dran to we go, gdyż nie ufa, że ten
dzia ła, a je go li nia wę żo wa, choć roz sz czel -
nia dy mo wo klat kę scho do wą i wy ma ga cza -
su w bu do wie, za dzia ła za wsze (chy ba że się
za ła mie lub w coś wkli nu je, al bo pęk nie lub
się roz łą czy i za le je wszyst ko po za po ża rem). 

Hy dran ty 25 i 33 ma ją wę że tzw. pół -
sztyw ne. Pół sz tyw ne, czy li ma ją ce ela sty-
cz ność wła sną, ale za cho wu ją ce ty le sztyw -
no ści, że zwi nię cie ich w krąg nie za my ka
prze kro ju (gdy by by ły cał kiem sztyw ne, ich
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ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

PA WEŁ RO CHA LA Hy dran ty
we wn´trz ne

B

Istnieje rodzaj urządzeń
przeciwpożarowych, których praktyczne
wykorzystanie jest zjawiskiem rzadkim,
choć stosuje się je powszechnie.
Dlaczego? Przeczytajmy, a dowiemy się.



zwi ja nie by ło by nie moż li we – cał kiem
sztyw ne wę że no szą na zwę rur). To bar dzo
istot na i przede wszyst kim przy dat na ce cha.
Wę że są prze cho wy wa ne w szaf kach hy -
dran to wych na zwi ja dłach. Zwi ja dła są
uchyl ne na za wia sach, a więc w ra zie po trze -
by wy chy la ją się po za li co szaf ki. Jed no cze -
śnie wąż jest po łą czo ny z za wo rem przez
ela stycz ne złą cze, a bę ben zwi ja dła nie ukrę -
ci go – jest ob ro to we. To po zwa la na wy cią -
gnię cie ze zwi ja dła tyl ko tak dłu gie go od-
cin ka wę ża, ja ki jest po trzeb ny do ga sze nia.
Nic się nie plą cze, nie za ła mu je, a ze wzglę -
du na pół sz tyw ność wo da pły nie ca łym,
mak sy mal nym prze kro jem wę ża. Nie ma
więc szko dli wych spad ków ci śnie nia i wy daj -
no ści. Wy star czy wy cią gnąć i lać. 

Z wę ża mi hy dran tów 52 nie jest już tak
wy god nie, gdyż je śli nie ma w nich wo dy, są
cał kiem wiot kie. Co praw da nie ma tech nicz -
nych pro ble mów w wy pro du ko wa niu ich ja -
ko pół sz tyw nych i na wet tak się ro bi, ale
uży tecz nie dłu gi od ci nek ta kie go wę ża zaj -
mu je ab sur dal nie wie le miej sca. Jed no -
cześnie im szer szy wąż, tym mniej sze
moż li wo ści je go splą ta nia przy uży ciu. 
Za tem wa da dys kwa li fi ku ją ca wę że 25 ja ko
pła sko skła da ne (rzad ko ścią by ło ich nie splą -
ta nie w ra zie uży cia) nie ma więk sze go zna -
cze nia przy wę żach 52.

Z po wyż szych wzglę dów hy dran ty 52 są
wy po sa ża ne w wę że pła sko skła da ne, to 
jest za my ka ją ce swój prze krój cał ko wi cie
przy bra ku na peł nie nia wo dą. Ich skła da nie
za zwy czaj po le ga na zwi ja niu w krę gi, ale
by wa też ina czej – wąż prze cho wu je się
w ko szu wę żo wym lub w szaf ce hy dran to -
wej w po sta ci luź no uło żo nej har mo nij ki.

Pra wi dło we uży cie pła sko skła da ne go
wę ża 52 jest bar dziej kło po tli we niż pół -
sztyw nych wę ży 25 i 33 – trze ba go cał ko wi -
cie roz wi nąć i dbać, by nie miał za ła mań.
Trud ność uży cia jest re kom pen so wa na wy -
daj no ścią – przy od po wied nim ci śnie niu hy -
drant 52 po da je pra wie trzy ra zy wię cej
wo dy niż hy drant 25 i nie mal dwu krot nie
wię cej niż hy drant 33. Mi ni mal na wy ma ga -
na prze pi sa mi [1] wy daj ność hy dran tów wy -
no si: 25 – 1 l/s, 33 – 1,5 l/s, 52 – 2,5 l/s. 

Bez od po wied nie go ci śnie nia nie bę dzie
na le ży te go wy dat ku wo dy z hy dran tu. Prze -
pi sy na kła da ją tu obo wią zek zmiesz cze nia
się z war to ścia mi ci śnie nia dla za wo rów 
hy dran tów 25 w gra ni cach 0,2 – 1,2 Mpa 
(2-12 ba rów, 2-12 at mos fer). Dla za wo rów
hy dran tów 33 i 52 do pusz czal na gór na gra -
ni ca ci śnie nia jest niż sza, i wy no si 0,7 Mpa 

(7 ba rów, 7 at mos fer). Róż ni ca bie rze się z te -
go, że wą ski wąż hy dran tu 25 na wet przy
du żym ci śnie niu da so bą kie ro wać oso bie
o śred niej po stu rze. Grub sze wę że przy
ci śnie niu rzę du 8 ba rów są nie moż li we
do kon tro li. Od gry wa też tu pew ną ro lę
wzgląd prak tycz ny – hy dran ty 25 sto su je się
prze waż nie w wy so kich i wy so ko ścio wych
bu dyn kach, gdzie sa ma wy so kość hy dro sta -
tycz na słu pa wo dy po wo du je trud no ści 
z na le ży tym po dzia łem ci śnie nia. Wyż sza
gór na gra ni ca ozna cza mniej sze kło po ty
przy pro jek to wa niu i wy ko naw stwie in sta -
la cji hy dran to wej. 

Za kres sto so wa nia
Jak już by ła mo wa, hy dran ty o róż nych

śred ni cach róż nią się prze zna cze niem. Hy -
dran ty 25 są prze zna czo ne dla bu dyn ków
za li czo nych pod wzglę dem po ża ro wym
do ka te go rii za gro że nia lu dzi (okre śla nych
skró tem ZL), hy dran ty 33 – dla ga ra ży, na to -
miast hy dran ty 52 do bu dyn ków prze my sło -
wo -ma ga zy no wych (PM) [2]. To bar dzo
ce lo wy po dział. 

Hy dran ty 25 są przede wszyst kim ła twe
w ob słu dze, a przy tym sto su je się je w bu -
dyn kach (biu ra, szko ły, szpi ta le, dys ko te ki),
gdzie po ża ry roz wi ja ją się re la tyw nie dłu go,
a jed no cze śnie, ze wzglę du na znacz ne „za -
lud nie nie”, są szyb ko wy kry wa ne. 

W ga ra żu ma my do czy nie nia z po ża rem
in ten syw nym, lecz o ogra ni czo nej po -
wierzch ni. Da ją cy spo ro wo dy hy drant 33
pa su je tu w sam raz, a przy tym, po nie waż
jest ła twy w ob słu dze, wo da bę dzie po da -
na z nie go cał kiem szyb ko przez każ dą oso -
bę do ro słą – oby tyl ko zde ter mi no wa ną
na ty le, by wal czyć z ogniem. 

W ma ga zy nach czy obiek tach prze my -
sło wych wy kry cie po ża ru nie za wsze jest na -
tych mia sto we, a ze wzglę du na znacz ne
na gro ma dze nie ma te ria łów pal nych po żar
by wa in ten syw ny, naj czę ściej przy tym trud -
no do stęp ny, zwłasz cza ze wzglę du na
wy so kość po miesz czeń. Za tem uży cie hy -
dran tu 52, da ją ce go ma sę wo dy, jest jak naj -
bar dziej wska za ne. Jed no cze śnie w ta kich
obiek tach nie brak lu dzi przy go to wa nych
pod wzglę dem fi zycz nym do ob słu gi cięż -
kie go, na ro wi ste go wę ża. 

Na le ży zda wać so bie spra wę, że sto so wa -
nie hy dran tów nie jest wy ma ga ne we
wszyst kich ro dza jach obiek tów. Za le ży
od po ten cjal ne go za gro że nia stwa rza ne go
przez po żar. Ro śnie ono z wiel ko ścią bu dyn -
ku, a zwłasz cza z je go wy so ko ścią. Jest tym

wyż sze, im wię cej osób w nim prze by wa lub
im wię cej za wie ra on ma te ria łów pal nych.
Jed no cze śnie bu dyn ki miesz kal ne, czy li ka -
te go rii za gro że nia lu dzi ZL IV, nie mu szą być
wy po sa ża ne w hy dran ty we wnętrz ne, chy -
ba że są wy so kie lub wy so ko ścio we – wów -
czas ko niecz ne są za wo ry hy dran to we 52. 

Hy dran ty roz miesz cza się tak, by swo im
za się giem kry ły ca łą po wierzch nię bu dyn ku.
Owe go kry cia nie wy zna cza się cyr klem
na rzu cie po miesz czeń – ścia ny gra ją tu
znacz ną ro lę. Cho dzi o istot ną moż li wość
do pro wa dze nia wę ża do każ de go po miesz -
cze nia i do strze le nia prą dem wo dy w każ de
w nim miej sce. Dla hy dran tów 25 i 33 jest to
dłu gość do 30 m od cin ka wę ża plus 3 m
stoż ko we go prą du wo dy. Dla hy dran -
tu 52 – 20 m od cin ka wę ża plus 10 m prą du
wo dy, przy czym dla po miesz czeń o wy mia -
rze prze kra cza ją cym 30 m do pusz cza się do -
dat ko wy od ci nek wę ża 20 m. 

W bu dyn kach wie lo kon dy gna cyj nych
hy dran ty roz miesz cza się na każ dej kon dy -
gna cji, na wet je śli wąż się gnął by do po -
miesz czeń po ło żo nych pię tro wy żej lub
ni żej. Lo ka li zu je się je w po bli żu kla tek scho -
do wych, na ko ry ta rzach, przy wej ściach
na pod da sza, przy wej ściach do po miesz -
czeń tech nicz nych i ma ga zy no wych oraz
pro por cjo nal nie w prze strze ni po miesz czeń.
Je śli hy drant ma chro nić po miesz cze nie za -
gro żo ne wy bu chem, na le ży go zlo ka li zo wać
po za tym po miesz cze niem.

Szcze gó ło we przy po rząd ko wa nie hy -
dran tów do obiek tów wy glą da na stę pu ją co
[3]. 

Hy dran ty 25 (bu dyn ki ka te go rii za gro -
że nia lu dzi ZL) 

W bu dyn ku ka te go rii za gro że nia lu dzi
ZL I (dys ko te ki, ki na, te atry), ZL II (przed szko -
la, szpi ta le, do my opie ki spo łecz nej) lub
ZL V (ho te le, in ter na ty) na le ży je sto so wać,
gdy stre fa po ża ro wa o da nej ZL prze kra cza
po wierzch nię 200 m2, nie za leż nie od wy so -
ko ści bu dyn ku. Za uwa żyć na le ży, że 200 m2

to wy miar 10 x 20 m, a więc bu dy nek w ta -
kich ka te go riach wca le nie mu si być du ży, by
po trze bo wać hy dran tu we wnętrz ne go.

W bu dyn ku ka te go rii za gro że nia lu dzi
ZL III ma my zróż ni co wa ne kry te ria wy so ko -
ścio wo -po wierzch nio we. Je śli jest to bu dy -
nek ni ski, hy dran ty są wy ma ga ne, gdy
po wierzch nia stre fy po ża ro wej prze kra -
cza 1000 m2. 

Je śli bu dy nek jest śre dnio wy so ki, a po -
wierzch nia stre fy po ża ro wej ZL III prze kra -
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cza 200 m2, hy drant jest wy ma ga ny. Jed nak
je że li stre fa po ża ro wa ZL III obej mu je tyl ko
pierw szą kon dy gna cję nad ziem ną, a nad nią
znaj du ją się wy łącz nie stre fy po ża ro we ZL IV,
hy dran ty sto su je się je dy nie wte dy, gdy po -
wierzch nia stre fy po ża ro wej ZL III prze kra -
cza 1000 m2. 

W hy dran ty we wnętrz ne na le ży wy po -
sa żyć wszyst kie kon dy gna cje bu dyn ków
wy so kich i wy so ko ścio wych, z wy jąt kiem
kon dy gna cji obej mu ją cej wy łącz nie stre fę
po ża ro wą za kwa li fi ko wa ną do ka te go rii 
za gro że nia lu dzi ZL IV.

Hy dran ty 33 (ga ra że i nie tyl ko)
Sto so wa nie hy dran tów 33 ma dwa ła twe

do za pa mię ta nia kry te ria. Je śli ma my do czy -
nie nia z ga ra żem jed no kon dy gna cyj nym,
za mknię tym, hy dran ty na le ży sto so wać wte -
dy, gdy jest prze zna czo ny dla wię cej niż 10
sta no wisk po sto jo wych. Je śli to ga raż wie lo -
kon dy gna cyj ny, hy dran ty na le ży sto so wać
nie za leż nie od licz by miejsc po sto jo wych.

Moż na też sto so wać hy dran ty 33 do
ochro ny nie któ rych po miesz czeń PM, co bę -
dzie wy ja śnio ne w po niż szym punk cie. 

Hy dran ty 52 (bu dyn ki prze my sło we
i ma ga zy no we)

Obo wią zek sto so wa nia hy dran tów w bu -
dyn kach prze my sło wo -ma ga zy no wych wy -
ni ka z dwóch za sad ni czych kry te riów:
gę sto ści ob cią że nia ognio we go (Qd) w stre -
fie po ża ro wej oraz po wierzch ni tej stre fy. 
Je śli cho dzi o gę stość ob cią że nia ognio we -
go, kry te rium gra nicz nym jest 500 lub
1000 MJ/m2 (prze li cze nio wo – 25 lub 50 kg
drew na na po wierzch ni jed ne go me tra kwa -
dra to we go), na to miast je śli cho dzi o po -
wierzch nię, jest to 100 lub 200 m2. Kry te ria
te wy stę pu ją w kom bi na cjach, ma ją cych
swo je lo gicz ne uza sad nie nie. Hy dran ty 52
mu szą się zna leźć w bu dyn ku:

1) je śli Qd prze kra cza 500 MJ/m2, a po -
wierzch nia prze kra cza 200 m2 (je śli Qd nie
prze kra cza 1000 MJ/m2, moż na sto so wać
hy dran ty 33),

2) je śli su ma rycz ne Qd co praw da nie
prze kra cza 500 MJ/m2, ale w stre fie znaj du -
je się po miesz cze nie o po wierzch ni prze kra -
cza ją cej 100 m2 i Qd więk szym niż 1000
MJ/m2,

3) przy wej ściu do po miesz czeń ma ga zy -
no wych lub tech nicz nych o po wierzch ni
prze kra cza ją cej 200 m2 i Qd powyżej
500 MJ/m2 usy tu owa nych w stre fie po ża ro -
wej ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V znaj du ją cej się
w bu dyn ku ni skim al bo śre dnio wy so kim 
(je śli Qd w tych po miesz cze niach nie prze -
kra cza 1000 MJ/m2, moż na sto so wać hy -
dran ty 33).

Za wo ry hy dran to we 52 (bu dyn ki wy so -
kie i wy so ko ścio we)

Za wo ry hy dran to we 52 na le ży sto so wać
w bu dyn kach wy so kich i wy so ko ścio wych,
rów nież do ochro ny tych stref po ża ro wych,
któ re za li czo no do ka te go rii za gro że nia lu -
dzi ZL IV. Za sa da ich mon ta żu jest na stę pu -
ją ca: po dwa za wo ry 52 na każ dym pio nie
na kon dy gna cji pod ziem nej i na kon dy gna -
cji po ło żo nej na wy so ko ści po wy żej 25 m
oraz po jed nym za wo rze 52 na każ dym pio -
nie na po zo sta łych kon dy gna cjach.

Do cze go istot nie słu żą 
hy dran ty we wnętrz ne?
Oczy wi ście do ga sze nia po ża ru! Więc cze -

mu są tak rzad ko uży wa ne?
Ża den prze pis nie za bra nia sto so wa nia

hy dran tu do ga sze nia po ża ru w pierw szej fa -
zie je go roz wo ju, ale ja sno trze ba po wie -
dzieć, że uży cie ga śni cy jest szyb sze,
bez piecz niej sze i przy no si znacz nie mniej
szkód. Wo da z hy dran tu po le ci zgod nie
z pra wa mi fi zy ki za rów no tam, gdzie trze ba,

jak i tam, gdzie nie trze ba, w do dat ku w ilo -
ści wie lo krot nie prze wyż sza ją cej ob ję tość
naj więk szych ga śnic. 

Ga śni ca jest wy god niej sza w uży ciu. Ma
tak do bra ną wiel kość, by mo gła ją ob słu żyć
sa mo dziel nie jed na oso ba. W przy pad ku hy -
dran tu też jest to moż li we, ale w dwie oso -
by bę dzie znacz nie wy god niej i pew niej.
Gdy jest to hy drant 52 z wę żem pła sko skła -
da nym, ob słu ga dwu oso bo wa jest nie zbęd -
na – wąż na le ży cał kiem roz wi nąć, nim po da
się wo dę, ina czej pod wpły wem ci śnie nia
wo dy za pę tli się w nie roz wią zy wal ny su peł;
ktoś mu si trzy mać prą dow ni cę, a ktoś in ny
od krę cić za wór. Wę ża pół sz tyw ne go nie
trze ba w peł ni roz wi jać, tu jed na oso ba da -
ła by ra dę, ale mu sia ła by naj pierw uru cho mić
za wór hy dran to wy, czy li wpu ścić wo dę
pod ci śnie niem do wę ża, a na stęp nie cią -
gnąć w stro nę po ża ru wąż z wo dą, co już wy -
god ne i lek kie nie jest. Pół bie dy, je śli
za sto so wa na prą dow ni ca ma wła sny za wór,
bo je śli nie, po dro dze le je się z niej wo -
da – wca le nie na po żar, a to, że nie ga si, nie
jest naj więk szym pro ble mem – po pro stu
bar dzo prze szka dza. Z tych po wo dów hy -
drant po win ny ob słu gi wać co naj mniej dwie
oso by – naj pierw roz wi ja ją co trze ba i ile
trze ba, a po tem jed na ce lu je w ogień, a dru -
ga od krę ca (lub otwie ra) za wór hy dran to wy.
Co naj mniej dwie, ale naj le piej trzy – przy
wę żach 52 wy da tek i ci śnie nie mo gą być
na ty le wy so kie, że jed nym prą dow ni kiem,
zwłasz cza słab szej po stu ry, wąż bę dzie ma -
chał we wszyst kie stro ny.

Uży cie hy dran tu łą czy się z jesz cze jed -
nym, po waż nym ogra ni cze niem – nim za -
cznie się po le wać po żar wo dą, na le ży
odłą czyć do pływ prą du do bu dyn ku. To
ozna cza, że nie zbęd na jest trze cia (czwar ta)
oso ba, któ ra do ko na dwóch czyn no ści: naj -
pierw znaj dzie prze ciw po ża ro wy wy łącz nik
prą du, a na stęp nie go wy łą czy. I to jest naj -
po waż niej sza z prze szkód w uży ciu hy dran -
tów we wnętrz nych – ga sze nie po ża ru
w bu dyn ku mo że się skoń czyć po ra że -
niem – wo da ga śni cza prze wo dzi prąd,
a nim się wy łą czy prąd, po żar mo że się roz -
wi nąć do roz mia rów nie moż li wych do ogar -
nię cia. 

Jest jesz cze jed na trud ność, któ rą stra ża -
cy ma ją oswo jo ną, no i dys po nu ją środ ka mi
ochro ny przed nią, ale prze cięt ny użyt kow -
nik bu dyn ku nie ma o niej po ję cia, a ochro -
ny żad nej. Mia no wi cie sa mo zja wi sko
po ża ru nie sie ze so bą na ty le po waż ne za -
gro że nia, że pod ję cie ak cji ga śni czej w sty lu
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A je śli nie ma prze ciw po ża ro we go wy łącz ni ka prą du (PWP)?
W bu dyn kach jed no ro dzin nych, dwu ro dzin nych i w ni skiej za bu do wie osie dlo wej oraz

w za bu do wie za gro do wej nie ma PWP, ale nie ma też hy dran tów we wnętrz nych. Ga sze nie
wo dą jest moż li we, np. z hy dro net ki, z wę ża ogro do we go, ze stud ni, jed nak za sa da od cię -
cia ener gii elek trycz nej (i ga zo wej też) obo wią zu je. W tym przy pad ku naj ła twiej zna leźć wy -
łącz nik róż ni co wo prą do wy, któ ry mu si być przy ta bli cy lub w szaf ce bez piecz ni ko wej.
By wa ją też na bu dyn kach, w oko li cach przy łą cza ener ge tycz ne go, bez piecz ni ki głów ne, ale
ich uży cie jest bar dzo pro ble ma tycz ne. Są co raz rza dziej sto so wa ne, ich lo ka li za cja jest nie -
oczy wi sta i trud no do stęp na (np. 3 m nad zie mią, w ścia nie bu dyn ku), wca le nie mu szą to -
wa rzy szyć licz ni ko wi ener gii elek trycz nej, a w do dat ku za kła dy ener ge tycz ne plom bu ją je.
Ma ją jed nak tę za le tę w po rów na niu z ta bli ca mi bez piecz ni ko wy mi, że od cię cie do pły wu
prą du na stę pu je po za ob rę bem bu dyn ku.



ama tor skim by wa nad mier nym ry zy kiem.
Dla te go je śli ktoś czu je się za gro żo ny przez
po żar, wca le nie mu si go ga sić. 

Z po wyż szych po wo dów hy dran ty we -
wnętrz ne są sto so wa ne rzad ko. Na wet je śli
ktoś za bie ra się do ga sze nia, wła śnie nad jeż -
dża straż po żar na i ro bi swo je. W prak ty ce
jest tak, że stra ża cy ko rzy sta ją z hy dran tów
we wnętrz nych czę ściej niż użyt kow ni cy pło -
ną cych obiek tów. 

Do mo wy hy drant – nie hy drant 
No do brze. Wie my już, gdzie i ja kie hy -

dran ty po win ny być sto so wa ne, a na wet jak
ich użyć w ra zie po trze by. A co z bu dyn ka -
mi, w któ rych pra wo nie na kła da obo wiąz ku
ich sto so wa nia? 

Od po wiedź jest oczy wi sta. Moż na po -
stą pić zgod nie z Kon sty tu cją RP, na któ rą
ostat ni mi cza sy tak lu bią się po wo ły wać
wszyst kie stro ny spo rów po li tycz nych.
Zgod nie z usta wą za sad ni czą cze go oby wa -
te lo wi pra wo nie za bra nia, jest dla nie go do -
zwo lo ne. Nie ma za tem żad nych prze szkód,
by wy po sa żyć w hy dran ty we wnętrz ne za -
rów no bu dyn ki miesz kal ne, jak in wen tar -
skie. Ma ło te go – moż na się po ku sić

o in sta la cję hy dran to wą su chą w bu dyn kach
nie ogrze wa nych zi mą, do któ rych wo da do -
pły nie przez za wór umiesz czo ny w po miesz -
cze niu zi mą ogrze wa nym. 

Jest jed nak prost sze wyj ście, da ją ce moż -
li wość ko rzy sta nia z hy dran tu mi mo je go fi -
zycz ne go bra ku. Moż na po wie dzieć, że
każ de go spo dar stwo do mo we dys po nu ją ce
kra nem z wo dą i wę żem do pod le wa nia
ogro du po sia da na miast kę hy dran tu we -
wnętrz ne go. Nie ma on pa ra me trów, o któ -
rych mo wa wy żej, bo śred ni ca wę ża za ma ła
(na ogół 10 mm) i ci śnie nie wo dy za ni skie,
ale jest. Nie wiel kim kosz tem moż na ca łość
do sto so wać do bar dzo sku tecz ne go uży cia
na wy pa dek po ża ru. 

Przede wszyst kim na le ży ku pić wąż
na zwi ja dle. Co praw da jest to nie co więk szy
wy da tek niż za kup wę ża lu zem, ale nie war -
to oszczę dzać w tej kwe stii. Ta ki wąż bę dzie
wy god niej szy w co dzien nym użyt ko wa niu,
nie stra ci my cza su na je go roz plą ty wa nie, no
i po słu ży dłu żej, gdyż unik nie my dzie sią tek
nie po trzeb nych za ła mań. Po dru gie, do brze
jest za ło żyć do nie go prą dow nicz kę da ją cą
jak naj bar dziej roz pro szo ny prąd wo dy – ide -
ałem by ła by szty ca me tro wej dłu go ści, dzię -

ki któ rej roz pro szo ny prąd wo dy tra fiał by
w ogni sko po ża ru, a by li by śmy od po ża ru
o krok da lej, czy li mniej na ra że ni na po pa -
rze nia, a do co dzien ne go pod le wa nia
ogród ka bę dzie jak zna lazł. Po trze cie, na le -
ży się na uczyć odłą cza nia do pły wu ener gii
elek trycz nej do bu dyn ku. Po czwar te, trze ba
pa mię tać, że wo dę le je się nie w dym i nie
w pło mie nie, ale na pło ną cy przed miot, po -
cząw szy od miej sca, któ re pło mie nie wła śnie
za czy na ją ogar niać. 

To wszyst ko. 

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

Przy pi sy
[1] § 22 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] De fi ni cje ZL, PM i IN są okre ślo ne w § 209 roz po rzą dze -
nia 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), zmie nia ją ce go roz po rzą dze nie
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).
[3] § 19-21 roz po rzą dze nia MSWiA z dnia 7 czerw ca 2010 r.
w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków…

REKLAMA



fo
t. 

M
ar

ia
 G

az
da

chot ni cza Straż Po żar na w Bru -
dze wie nie jest stra żą, któ ra dzia -
ła je dy nie od świę ta. Po dej mu je

dzia ła nia da le ce wy kra cza ją ce po za służ bę
ra tow ni czo -ga śni czą, an ga żu jąc się na wie -
lu in nych po lach ak tyw no ści dla do bra i roz -
wo ju swo jej ma łej oj czy zny – Bru dze wa. 

W bru dzew skiej stra ży po żar nej dzia ła
po nad 80 człon ków. Są wśród nich za rów no
za słu że ni dru ho wie, jak i licz na gru pa chłop -
ców i dziew cząt z Mło dzie żo wej Dru ży ny 
Po żar ni czej. Od po nad 20 lat jed nost ka re ali -
zu je za da nia zwią za ne z przy na leż no ścią
do struk tur kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -
-ga śni cze go, uczest ni cząc w dzia ła-
niach nie tyl ko na te re nie gmi ny Bru dzew.
Śred nio w ro ku wy jeż dża do ak cji 40 ra zy,
ga sząc po ża ry oraz usu wa jąc skut ki miej sco -
wych za gro żeń. 25 stra ża ków mo gą cych
brać bez po śred ni udział w akcjach dys po nu -
je trze ma po jaz da mi: SLRt For d Trans i t
z 2013 r., GBA 2,5/16 MAN z 2007 r. oraz naj -
bar dziej za słu żo nym sa mo cho dem ga śni -
czym GCBA 6/32 Jelcz, wy pro du ko wa nym
w 1991 r. Naj wię cej zda rzeń na te re nie dzia -
ła nia OSP Bru dzew po wsta je na dro dze 
wo je wódz kiej nr 470. Do dat ko wym za gro -
że niem jest dwu na sto ki lo me tro wy od ci nek
rze ki War ty oraz kil ka po ko pal nia nych zbior -
ni ków wod nych. 

Mi mo że od wiel kiej po wo dzi z 2010 r. nie
od no to wa no zda rzeń zwią za nych z ra tow -
nic twem wod nym i po wo dzio wym, dru ho -

wie roz wi ja ją swo je umie jęt no ści w tym za -
kre sie, aby w ra zie po trze by móc sku tecz nie
in ter we nio wać. Są pla ny, aby w przy szło ści
utwo rzyć przy jed no st ce spe cja li stycz ną
gru pę ra tow nic twa wod ne go. Na gra ni cy
gmi ny Bru dzew bie gnie tak że od ci nek au to -
stra dy A2. 

Do sko na le nie
Stra ża cy OSP Bru dzew uczest ni czą w licz -

nych kur sach i szko le niach or ga ni zo wa nych
cy klicz nie przez Pań stwo wą Straż Po żar ną.
Z wła snej ini cja ty wy każ de go ro ku or ga ni -
zu ją w swo jej jed no st ce zło żo ne ma new ry.
Te go rocz ne ćwi cze nia sy mu lo wa ły po żar
ster ty sło my. Trud no ścią by ła ma ła do stęp -
ność wo dy, dla te go zbu do wa no na rze ce
punkt jej czer pa nia. Prze ćwi czo no rów nież
w prak ty ce za sa dy łącz no ści na miej scu ak -
cji. Co ro ku ćwi czo ne są ta kie wa rian ty, któ -
re moż na póź niej prak tycz nie wy ko rzy stać
pod czas praw dzi wych zda rzeń. Ma new ry 
za wsze wzbu dza ją du że za in te re so wa nie
miesz kań ców miej sco wo ści. Do te go do cho -
dzą zbiór ki szko le nio we i in ne spo tka nia,
gdzie oma wia ne są róż ne za gad nie nia w ra -
mach sa mo do sko na le nia się jed nost ki. 
Ca łość te go ro dza ju dzia łań prze kła da się
na wy so ką zdol ność bo jo wą bru dzew skiej
stra ży po żar nej. 

Przy wią za ni do tra dy cji
OSP Bru dzew od 1928 r. po sia da sztan -

dar – zo stał od no wio ny w 2014 r. z oka zji 
ob cho dów 100-le cia jed nost ki. Moż na po -
wie dzieć, że je śli w gmi nie Bru dzew się coś
dzie je, to na pew no są tam dru ho wie z OSP
Bru dzew. Re pre zen tu ją swo ją for ma cję pod -
czas świąt ko ściel nych, pa trio tycz nych i pań -
stwo wych. Przy wią za nie człon ków stra ży
w Bru dze wie do hi sto rii i tra dy cji do sko na le
od zwier cie dla pro wa dzo na od 2011 r. kro ni -
ka jed nost ki, któ ra na eta pie kra jo wym XXIV
Kon kur su Kro nik OSP w 2017 r. zdo by ła wy -
róż nie nie. 

Do ka len da rza sta łych im prez od by wa -
ją cych się lo kal nie wpi sa ły się tak że wy da -
rze nia or ga ni zo wa ne przez OSP Bru-
dzew. I tak dzię ki jed no st ce nikt w miej sco -
wo ści nie wy obra ża so bie ostat nie go week -
en du czerw ca bez tra dy cyj nej „No cy
świę to jań skiej”, któ ra roz po czy na się barw -
nym ko ro wo dem spod re mi zy nad rze kę
Kieł ba skę. Na ko niec wa ka cji dru ho wie
urzą dza ją rów nież fe styn ro dzin ny „Po że -
gna nie la ta”, po łą czo ny z ma łą lo te rią fan to -
wą z cie ka wy mi na gro da mi ufun do wa ny-
mi przez miesz kań ców Bru dze wa i oko lic,
z któ rej do chód w ca ło ści prze zna cza ny jest
na za kup sprzę tu ra tow ni cze go. W trak cie
pik ni ków moż na m.in. za po znać się z wy -
po sa że niem wo zów stra żac kich, za ło żyć
hełm i spró bo wać swo ich sił w ob słu dze
wę ża po żar ni cze go oraz po ko nać stra żac ki
tor prze szkód. 

Dzię ki przy kład nej współ pra cy z wła dza -
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Naj ak tyw niej si 

MA TE USZ KA SZY¡ SKI

W Wielkopolsce, 
w powiecie tureckim,
od 1914 r. istnieje
jednostka starająca się
sprostać wyzwaniom
stawianym przez
współczesny świat,
którego rytm
wyznacza dziś
internet i media
społecznościowe. 

O



mi sa mo rzą do wy mi, a tak że ze wzglę du
na po sia da ny sprzęt i prze szko le nie stra ża -
ków jed nost ka jest za pra sza na do za bez pie -
cza nia im prez i fe sty nów na te re nie swo je go
dzia ła nia. Dla dru hów są to do sko na łe oka -
zje do za pre zen to wa nia swo ich umie jęt no -
ści – przy go to wu ją róż ne go ro dza ju po ka zy,
pod czas któ rych wy ko rzy sty wa ne są pi lar ki
spa li no we, dra bi ny, kur ty na wod na i po zo -
sta ły sprzęt po żar ni czy. Ta kie dzia ła nia ma ją
uświa da miać, jak skom pli ko wa na jest służ -
ba stra żac ka na co dzień oraz po ka zać, jak
wie le umie jęt no ści mu si zdo być do bry stra -
żak. Peł nią tak że funk cję pro mo cyj ną. Naj -
lep szym po dzię ko wa niem za za an ga żo -
wa nie w służ bę są uśmie chy dzie ci i do ro -
słych, któ rzy za wsze z za cie ka wie niem przy -
glą da ją się dzia ła niom dru hów z OSP
Bru dzew.

Ochot ni cza Straż Po żar na w Bru dze wie
sły nie z wie lu cie ka wych ini cja tyw. Nie spo -
sób nie wspo mnieć, że w tym ro ku stra ża cy
z bru dzew skiej jed nost ki wzię li udział w za -
bez pie cze niu XXII Ogól no pol skie go Spo tka -
nia Mło dych Led ni ca 2000, ja ko służ ba
me dycz na. Ich za da niem by ło czu wa nie
nad bez pie czeń stwem uczest ni ków w wy -
zna czo nym sek to rze. Dru ho wie twier dzą, że
by ło to wspa nia łe do świad cze nie, któ re po -
zo sta nie im na dłu go w pa mię ci i w przy szło -
ści na pew no chcą brać udział w po dob nych
wy da rze niach. Na uwa gę za słu gu je rów nież
po mysł or ga ni zo wa nia przez jed nost kę 
raj du ro we ro we go, ja ko for my re kre acji
i wspól ne go spę dza nia cza su w ro dzin nej 
at mos fe rze. 

Or kie stra i trę ba cze
W struk tu rze OSP Bru dzew dzia ła or kie -

stra dę ta, któ ra w 2020 r. bę dzie ob cho dzi -

ła 100-le cie swo jej dzia łal no ści. Sek cja mu -
zycz na, któ ra po cząt ko wo li czy ła dwa na ście
osób, dzię ki wy tę żo nej pra cy mu zy ków bar -
dzo szyb ko osią gnę ła wy so ki po ziom ar ty -
stycz ny. Od te go cza su uświet nia swo im
udzia łem wie le im prez, gdzie za chwy ca pu -
blicz ność, bę dąc jed no cze śnie chlu bą jed -
nost ki i gmi ny. Obec nie w jej skład wcho dzi
po nad 30 człon ków. Dzia ła też przy niej
szkół ka, gdzie dzie ci i do ro śli uczą się
od pod staw gry na in stru men tach, aby
w przy szło ści za si lać sze re gi ze spo łu. War to
wspo mnieć rów nież o jed nej z licz nych bru -
dzew skich tra dy cji. Maj w Bru dze wie przy -
bie ra wy jąt ko wą opra wę dzię ki Bru -
dzew skim Trę ba czom Ma ryj nym – człon kom
or kie stry dę tej OSP Bru dzew, któ rzy dwa ra -
zy dzien nie – o 7.00 i 19.00 – wspi na ją się
na wie żę bru dzew skiej re mi zy, aby grać
na czte ry stro ny świa ta pie śni ku czci Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny. Swo ją grą za chwy ca -
ją nie tyl ko miesz kań ców Bru dze wa i oko lic,
ale tak że tych, któ rzy spe cjal nie przy by wa ją
pod re mi zę z róż nych za kąt ków po wia tu, że -
by po słu chać ich gry. Hi sto ria Bru dzew skich
Trę ba czy Ma ryj nych się ga aż 1935 r. 

In nym wy jąt ko wym zwy cza jem kul ty wo -
wa nym przed dru hów z Bru dze wa są Tur ki,
czy li nie co dzien na straż Gro bu Pań skie go
w miej sco wym ko ście le. Każ de go ro ku
w Wiel ka noc człon ko wie OSP Bru dzew prze -
bie ra ją się w nie bie sko -czer wo ne mun du ry,
two rząc od dział. Swo ją służ bę peł nią aż do re -
zu rek cji, kie dy to w efek tow ny spo sób pa da -
ją przed Zmar twych wsta łym Chry stu sem.

Straż z Bru dze wa od 2014 r. pro wa dzi
swój fan pa ge na Fa ce bo oku. Dziś to nie od -
łącz ny ele ment dzia łań po dej mo wa nych
przez OSP – pro mo cja eto su ochot ni czej
służ by stra żac kiej, jak i dzia łań pre wen cyj no -
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-edu ka cyj nych. Po sty do ty czą nie tyl ko ak cji,
w któ rych uczest ni czą dru ho wie, ale przede
wszyst kim wy da rzeń lo kal nych, w któ re an -
ga żu je się bru dzew ska jed nost ka. Za po śred -
nic twem pro fi lu miesz kań com prze ka zy-
wa ne są tak że waż ne in for ma cje, na przy kład
ostrze że nia me te oro lo gicz ne. Dzia łal ność
w In ter ne cie, a tak że współ pra ca z lo kal ny mi
me dia mi jest waż nym aspek tem ży cia jed -
nost ki w Bru dze wie. Po ma ga bu do wać po -
zy tyw ny ob raz jej dzia łal no ści wśród
sze ro kie go gro na od bior ców, co z ko lei prze -
kła da się na licz bę osób chcą cych wstą pić
w stra żac kie sze re gi. Jak więk szość ochot ni -
czych stra ży po żar nych OSP Bru dzew bo ry -
ka się z róż ny mi pro ble ma mi. Naj więk szym
z nich są oczy wi ście kwe stie fi nan so wa nia
oraz po zy ski wa nia no wych człon ków. Dzię ki
opi sa nym tu dzia ła niom uda je się je stop nio -
wo prze zwy cię żać. Cho ciaż współ pra ca z Ko -
men dą Po wia to wą PSP w Tur ku, lo kal ny mi
struk tu ra mi ZOSP RP oraz gmin ny mi wła dza -
mi sa mo rzą do wy mi ukła da się do brze, to
w bru dzew skiej stra ży nikt nie cze ka na im -
puls do dzia ła nia z ich stro ny. Klu czem
do suk ce su jed nost ki jest tak że za cie śnie nie
współ pra cy mię dzy jed nost ka mi OSP na te -
re nie gmin ny i zre zy gno wa nie z ry wa li za cji
na rzecz idei „W jed no ści si ła”. Ce lem jed nost -
ki na naj bliż szy czas jest po zy ska nie no we go
cięż kie go sa mo cho du ra tow ni czo -ga śni cze -
go oraz re mont da chu re mi zy. 

OSP to nie tyl ko ak cje. To przede wszyst -
kim – o czym czę sto się za po mi na – sto wa -
rzy sze nie, któ re ma sku piać i in te gro wać
lu dzi. Ochot ni cza Straż Po żar na w Bru dze wie
wy peł nia to za da nie wzo ro wo, sta jąc się naj -
ak tyw niej szą jed nost ką w po wie cie. 

Ma te usz Ka szyƒ ski jest człon kiem Zarzàdu 
i kronikarzem OSP Bru dze w.
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a li cze nie funk cjo na riu szy po żar nic -
twa do ka te go rii funk cjo na riu szy
pu blicz nych w ro zu mie niu Ko dek -

su kar ne go jest kwe stią spor ną. Ana li za de -
fi ni cji le gal nej funk cjo na riu sza pu blicz ne go,
za war tej w art. 115 § 13 kk w po wią za niu
z tre ścią art. 57 usta wy z 24 sierp nia 1991 r.
o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, po zwa la do -
strzec dy cho to mię w okre śla niu praw no kar -
ne go sta tu su funk cjo na riu szy po żar nic twa. 

Wy ko ny wa nie przez stra ża ków obo wiąz -
ków służ bo wych, o ja kich sta no wią prze pi -
sy ustaw i wy da ne na ich pod sta wie ak ty
wy ko naw cze, sta no wi re ali za cję usta wo -
wych za dań Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, jak
rów nież de cy du je o ist nie niu kry te rium peł -
nie nia funk cji pu blicz nej. Na tej pod sta wie
wszyst kich stra ża ków słu żą cych w Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej uzna je się za oso by peł -
nią ce funk cje pu blicz ne. Zu peł nie ina czej
przed sta wia się kwe stia ko rzy sta nia przez
funk cjo na riu szy po żar nic twa ze sta tu su
funk cjo na riu sza pu blicz ne go.

De fi ni cja funk cjo na riu sza 
pu blicz ne go 
Usta wo daw ca za warł de fi ni cję funk cjo na -

riu sza pu blicz ne go w art. 115 § 13 kk, wy li -
cza jąc na zwy sta no wisk oraz peł nio ne
funk cje, z któ ry mi łą czy się ten sta tus. Przy -
na leż ność do tej ka te go rii pod mio tów wy -
mie nio nych z na zwy nie bu dzi wąt pli wo ści.
Du żo wię cej pro ble mów w prak ty ce spra wia
stwier dze nie, czy do tej ka te go rii moż na za -
kwa li fi ko wać da ną oso bę. Dzie je się tak ze
wzglę du na to, że po za frag men tem za wie -

ra ją cym wy li cze nie nazw sta no wisk de fi ni cja
gru py osób, któ rym nada no mia no funk cjo -
na riu szy pu blicz nych, jest okre ślo na ogól ni -
ko wo. Z na sze go punk tu wi dze nia istot ne
jest to, że w Ko dek sie kar nym nie po wie dzia -
no wprost, iż gru pą za wo do wą ko rzy sta ją cą
ze sta tu su funk cjo na riu sza pu blicz ne go są
stra ża cy. Usta le nie, czy sta tus ten jest im
przy pi sa ny, wią że się z ko niecz no ścią wska -
za nia sfe ry dzia łal no ści kon kret nej oso by
w ra mach Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz
ro dza ju peł nio nej służ by.

W pierw szej ko lej no ści war to prze ana li zo -
wać okre śle nie „in ny or gan pań stwo wy” 
uży te w art. 115 § 13 pkt 4 kk. Sto sow nie bo -
wiem do te go prze pi su funk cjo na riu szem
pu blicz nym jest oso ba bę dą ca pra cow ni -
kiem ad mi ni stra cji rzą do wej, in ne go or ga nu
pań stwo we go lub sa mo rzą du te ry to rial ne -
go, chy ba że peł ni wy łącz nie czyn no ści usłu -
go we, a tak że in na oso ba w za kre sie,
w któ rym upraw nio na jest do wy da wa nia
de cy zji ad mi ni stra cyj nych. W li te ra tu rze
przyj mu je się, że or gan pań stwo wy to oso by
lub gru py osób po wo ła ne na mo cy pra wa
pu blicz ne go do wy ko ny wa nia dzia łań o cha -
rak te rze wład czym – i na wią zu je do pu blicz -
nych za dań in sty tu cji. Na tej pod sta wie
na le ży stwier dzić, że or ga nem pań stwo wym
jest Pań stwo wa Straż Po żar na. Stąd też funk -
cjo na riu sza mi pu blicz ny mi bę dą pra cow ni cy
Ko men dy Głów nej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej, jed nak nie ci, któ rzy wy ko nu ją je dy nie
czyn no ści usłu go we, czy li nie ma ją ce związ -
ku z me ry to rycz ny mi kom pe ten cja mi ad mi -
ni stra cji pań stwo wej. Za sad ni czym ce lem ich

pra cy jest bo wiem umoż li wie nie in sty tu cji re -
ali zo wa nia za dań, do któ rych zo sta ła po wo -
ła na. Ze sta tu su funk cjo na riu sza pu blicz ne -
go ko rzy sta przede wszyst kim ko men dant
głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, ja ko
cen tral ny or gan ad mi ni stra cji rzą do wej
w spra wach or ga ni za cji kra jo we go sys te mu
ra tow ni czo -ga śni cze go oraz ochro ny prze -
ciw po ża ro wej.

Z ko lei za war te w tym prze pi sie kry te -
rium „in nej oso by w za kre sie, w któ rym
upraw nio na jest do wy da wa nia de cy zji ad -
mi ni stra cyj nych” od no si się do kom pe ten cji
kon kret nej oso by, nie za leż nie od te go, w ja -
kiej in sty tu cji je re ali zu je. Przy kła do wo:
art. 26 usta wy o PSP przy zna je ko men dan -
to wi po wia to we mu (miej skie mu) Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej upraw nie nie do
wy da wa nia de cy zji ad mi ni stra cyj nych
w przy pad ku stwier dze nia na ru szeń prze pi -
sów prze ciw po ża ro wych. Or ga nem od -
woław czym jest wów czas ko men dant
wo je wódz ki Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
rów nież ko rzy sta ją cy ze sta tu su funk cjo na -
riu sza pu blicz ne go.

Na osob ną uwa gę za słu gu je kry te rium
okre ślo ne w art. 115 § 13 pkt 6 kk, zgod nie
z któ rym funk cjo na riu szem pu blicz nym jest
oso ba zaj mu ją ca kie row ni cze sta no wi sko
w in nej in sty tu cji pań stwo wej, czy li jed no st -
ce or ga ni za cyj nej o cha rak te rze pu blicz nym,
któ ra w imie niu pań stwa po dej mu je okre -
ślo ne czyn no ści. O kie row ni czym cha rak te -
rze sta no wi ska zaj mo wa ne go w in sty tu cji
pań stwo wej de cy du ją na to miast prze pi sy
okre śla ją ce jej or ga ni za cję oraz struk tu rę. 
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Stra ̋ak
pod ochro nà (cz. 1)

Czy każdy strażak jest jednocześnie funkcjonariuszem publicznym
w rozumieniu Kodeksu karnego? A może korzysta jedynie z ochrony

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych? Odpowiedź na tak
postawione pytania jest w dużej mierze kwestią interpretacji aktualnie

obowiązujących przepisów prawnych. 

Z

ANNA SOBI¡SKA
DAMIAN WITCZAK



Sto sow nie do tre ści art. 115 § 13 pkt 3 kk
funk cjo na riu szem pu blicz nym jest zaś oso -
ba orze ka ją ca w or ga nach dys cy pli nar nych
dzia ła ją cych na pod sta wie usta wy. W związ -
ku z po wyż szym stra żak mo że ko rzy stać ze
sta tu su funk cjo na riu sza pu blicz ne go z uwa -
gi na udział w or ga nach dys cy pli nar nych,
do któ rych zo stał po wo ła ny. W kon se kwen -
cji cof nię cie po wo ła nia, od wo ła nie z funk cji
człon ka or ga nu dys cy pli nar ne go mo że łą -
czyć się z utra tą sta tu su funk cjo na riu sza 
pu blicz ne go. Nie bę dzie to do ty czy ło pod -
mio tów, któ re ko rzy sta ją z te go sta tu su
na in nej pod sta wie, zgod nie z art. 115 
§ 13 kk. 

Sta no wi sko ju dy ka tu ry
i dok try ny praw nej
Ju dy ka tu ra i dok try na pod kre -

śla ją, że art. 115 § 13 kk two rzy 
za mknię ty ka ta log pod mio tów 
ko rzy sta ją cych z mia na funk cjo na -
riu sza pu blicz ne go, za tem wska-
za na de fi ni cja ko dek so wa nie mo -
że być in ter pre to wa na roz sze rza ją -
co. Ozna cza to, że za funk cjo-
na riu sza pu blicz ne go nie moż -
na uznać oso by nie wy mie nio nej
w tym ak cie praw nym, na wet w sy -
tu acji, gdy in ne prze pi sy szcze gól -
ne gwa ran tu ją jej ochro nę ta ką,
ja ką prze wi dzia no dla funk cjo na -
riu szy pu blicz nych, w ro zu mie niu
obo wią zu ją cej usta wy kar nej. Sta no wi sko to
po pie ra w swym orzecz nic twie Sąd Naj wyż -
szy, po dob nie jak część przed sta wi cie li dok -
try ny, któ rzy pod kre śla ją ko niecz ność ist-
nie nia ści słej wy kład ni po ję cia „funk cjo na -
riusz pu blicz ny”. Po ja wia ją się rów nież gło sy,
że stra żak jest funk cjo na riu szem pu blicz nym
ze wzglę du na prze słan kę za pew nie nia bez -
pie czeń stwa pu blicz ne go. Trud no jed nak
zgo dzić się z tym po glą dem z uwa gi na ak -
tu al ną treść prze pi sów art. 57 usta wy o PSP
oraz art. 27 usta wy o ochro nie prze ciw po ża -
ro wej. 

Na le ży rów nież za zna czyć, że przy zna nie
ja kie mu kol wiek pod mio to wi ochro ny praw -
nej przy słu gu ją cej funk cjo na riu szo wi pu -
blicz ne mu nie ozna cza au to ma tycz ne go
uzna nia go za funk cjo na riu sza pu blicz ne go.
Po wyż sza oko licz ność sta no wi ar gu ment
prze ma wia ją cy za tym, że in ten cją usta wo -
daw cy by ło ogra ni cze nie krę gu osób o tym
sta tu sie. Nie moż na za tem z ca łą sta now czo -
ścią stwier dzić, że każ dy stra żak jest funk -
cjo na riu szem pu blicz nym w ro zu mie niu

art. 115 § 13 kk, jed nak nie ule ga wąt pli wo -
ści, że każ dy ma usta wo wo przy zna ną
ochro nę praw ną przy słu gu ją cą funk cjo na -
riu szo wi pu blicz ne mu w związ ku z peł nie -
niem obo wiąz ków służ bo wych. 

Rys hi sto rycz ny
Ak tu al na usta wa kar na w po rów na niu

z po przed nio obo wią zu ją cym ko dek sem kar -
nym znacz nie za wę ża ka ta log pod mio tów
po sia da ją cych ten sta tus, eli mi nu jąc m.in.
kry te rium klau zu li ochron nej: „in nej oso by
ko rzy sta ją cej z mo cy prze pi su szcze gól ne go
z ochro ny praw nej prze wi dzia nej dla funk -
cjo na riu szy pu blicz nych”. Nad mie nić war to,
że w okre sie obo wią zy wa nia Ko dek su kar ne -

go z 1969 r. prze pis art. 120 § 11 nada wał sta -
tus funk cjo na riu sza pu blicz ne go każ dej
oso bie, któ ra na mo cy usta wy po za ko dek so -
wej po sia da ła ochro nę przy słu gu ją cą funk -
cjo na riu szo wi pu blicz ne mu. Tym sa mym
w okre sie obo wią zy wa nia Ko dek su kar ne go
z 1969 r. stra żak był funk cjo na riu szem pu -
blicz nym w ro zu mie niu pra wa kar ne go. 

Nie na le ży rów nież tra cić z po la wi dze nia
fak tu, że w cza sie gdy obo wią zy wa ła po -
przed nia usta wy kar na, wy da nych zo sta ło
wie le ustaw, w któ rych za war to klau zu lę
ochron ną. Wśród nich znaj du ją się ak tu al nie
obo wią zu ją ce: usta wa z 24 sierp nia 1991 r.
o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (da lej: usta wa
o PSP) oraz usta wa z 24 sierp nia 1991 r.
o ochro nie prze ciw po ża ro wej (da lej: usta wa
o ochro nie prze ciw po ża ro wej).

War to pod kre ślić, że usta wo daw ca nie
za nie chał prak ty ki po słu gi wa nia się klau zu -
lą ochron ną w usta wach szcze gól nych,
uchwa la nych po dniu wej ścia w ży cie no we -
go Ko dek su kar ne go. Nie mniej jed nak prze -
pi sy ustaw szcze gól nych nie mo gą wy z-

na czać, a tym sa mym roz sze rzać za kre su
zna cze nio we go ka te go rii funk cjo na riu szy
pu blicz nych w ro zu mie niu usta wy kar nej.

Za kres ochro ny stra ża ka
Jak już wspo mnia no, choć stra ża cy nie zo -

sta li wy mie nie ni expres sis ver bis w art. 115
§ 13 kk, to ko rzy sta ją z ochro ny prze wi dzia -
nej w Ko dek sie kar nym dla funk cjo na riu szy
pu blicz nych. Zgod nie bo wiem z tre ścią prze -
pi su art. 57 usta wy o PSP „stra żak w związ ku
z peł nie niem obo wiąz ków służ bo wych ko -
rzy sta z ochro ny prze wi dzia nej w Ko dek sie
kar nym dla funk cjo na riu szy pu blicz nych”. Po -
dob ne ure gu lo wa nie za wie ra prze pis art. 27
usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej. Zgod -

nie z je go tre ścią z ochro ny prze wi -
dzia nej w Ko dek sie kar nym dla
funk cjo na riu szy pu blicz nych ko rzy -
sta ją: upraw nie ni do pro wa dze nia
czyn no ści kon tro l no -rozpo znaw -
czych; stra ża cy jed no stek ochro ny
prze ciw po ża ro wej i człon ko wie
ochot ni czych stra ży po żar nych bio -
rą cy udział w dzia ła niu ra tow ni czym
lub wy ko nu ją cy in ne za da nia zwią -
za ne z ochro ną prze ciw po ża ro wą;
oso by fi zycz ne, któ re na pod sta wie
art. 25 ust. 2 usta wy zo sta ły zo bo -
wią za ne do uczest ni cze nia w dzia-
ła niu ra tow ni czym (na żą da nie
kie ru ją ce go dzia ła niem ra tow ni -
czym udzie la ły nie zbęd nej po mo cy

w dzia ła niach ra tow ni czych).
Stra żak ko rzy sta z ochro ny prze wi dzia nej

dla funk cjo na riu szy pu blicz nych w związ ku
z wy ko ny wa niem po wie rzo nych mu za dań.
Swo bod ne wy peł nia nie przez nie go obo -
wiąz ków służ bo wych tym sa mym bę dzie
moż li we w przy pad ku za sto so wa nia szer sze -
go uję cia praw no kar nej ochro ny stra ża ka
przed ata ka mi z ze wnątrz. Z ko lei uży te
przez usta wo daw cę sfor mu ło wa nie „obo -
wiąz ki służ bo we” na le ży ro zu mieć ja ko czyn -
no ści zwią za ne z okre ślo nym sta no wi skiem
służ bo wym lub peł nio ną funk cją i miesz czą -
ce się w gra ni cach je go kom pe ten cji służ bo -
wych. Stąd też po dej mo wa ne przez stra ża ka
czyn no ści bez praw ne i nie miesz czą ce się
w tych gra ni cach nie bę dą pod le ga ły ochro -
nie praw nej.

Re gu la cje usta wy o PSP oraz usta wy
o ochro nie prze ciw po ża ro wej ma ją cha rak -
ter prze pi sów od sy ła ją cych. Usta wo daw ca
spre cy zo wał bo wiem sy tu acje, w któ rych
stra żak ko rzy sta z ochro ny prze wi dzia nej dla
funk cjo na riu szy pu blicz nych. War to zwró cić
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Z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym 
dla funkcjonariuszy publicznych korzystajà:

uprawnieni do prowadzenia czynnoÊci
kontrolno-rozpoznawczych; stra˝acy jednostek

ochrony przeciwpo˝arowej i członkowie
ochotniczych stra˝y po˝arnych bioràcy udział
w działaniu ratowniczym lub wykonujàcy inne
zadania zwiàzane z ochronà przeciwpo˝arowà;

osoby fizyczne, które na podstawie art. 25 ust. 2
ustawy zostały zobowiàzane do uczestniczenia

w działaniu ratowniczym.



uwa gę, że ochro na ta jest nie za leż na od te -
go, czy w da nym przy pad ku stra żak zo sta nie
uzna ny za funk cjo na riu sza pu blicz ne go. 

Czy za tem ze sta tu sem funk -
cjo na riu sza pu blicz ne go
w przy pad ku stra ża ków wią żą
się je dy nie ko rzy ści?
Choć mo gło by się wy da wać, że od po -

wiedź na to py ta nie jest twier dzą ca, nic bar -
dziej myl ne go. Szcze gól na ochro na praw na
stra ża ków ma ją cych sta tus funk cjo na riu sza
pu blicz ne go po łą czo na jest z szer szym za -
kre sem od po wie dzial no ści kar nej za prze -
stęp stwa, któ re mo że po peł nić je dy nie
funk cjo na riusz pu blicz ny.

Nie kie dy w usta wach szcze gól nych pra -
wo daw ca wpro wa dza nie tyl ko ochro nę
przy słu gu ją cą funk cjo na riu szom
pu blicz nym, ale rów nież usta na wia
od po wie dzial ność ta ką, ja kiej pod -
le ga ją funk cjo na riu sze pu blicz ni
w ro zu mie niu Ko dek su kar ne go. 
Ta kiej re gu la cji nie za wie ra usta wa
z 24 sierp nia 1991 r. o Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej ani usta wa z 24 sier-
p nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po -
ża ro wej. Stra ża cy na grun cie
oma wia nych ustaw zo sta li za tem
wy po sa że ni w szcze gól ną ochro nę,
ta ką jak funk cjo na riu sze pu blicz ni,
przy jed no cze snym bra ku pod staw
do po no sze nia od po wie dzial no ści
na ta kich za sa dach, jak funk cjo na -
riu sze pu blicz ni. 

Stra żak po no si od po wie dzial ność kar ną
za czy ny po peł nio ne w związ ku z peł nie -
niem służ by. Od po wie dzial ność ta ma cha -
rak ter wie lo płasz czy zno wy. Za kres ochro ny
oraz ewen tu al nej od po wie dzial no ści stra -
ża ka uza leż nio ny jest na to miast nie tyl ko
od cha rak te ru po peł nio ne go czy nu za bro -
nio ne go, ale rów nież od ko rzy sta nia bądź
nie ko rzy sta nia ze sta tu su funk cjo na riu -
sza pu blicz ne go. Sta tus „oso by peł nią cej
funk cję pu blicz ną” lub „funk cjo na riu sza pu -
blicz ne go” ma dwo ja kie go ro dza ju kon se -
kwen cje. 

Nie ule ga wąt pli wo ści, że przy no si ko rzy -
ści w po sta ci wzmo żo nej ochro ny praw no -
kar nej, któ ra prze ja wia się w su row szej ka rze
za prze stęp stwo skie ro wa ne prze ciw ko
funk cjo na riu szo wi pu blicz ne mu lub oso bie
ko rzy sta ją cej z ochro ny przy słu gu ją cej tym
pod mio tom oraz in nym try bie ści ga nia ta -
kie go prze stęp stwa (tryb pu blicz no skar go -
wy). Jed nak każ dy me dal ma dwie stro ny.

Usta wo daw ca ocze ku je szcze gól nie po -
praw ne go za cho wa nia od osób, nad któ ry -
mi otwie ra pa ra sol ochron ny. Czym by ło by
więk sze za bez pie cze nie stra ża ków przed
bez praw ny mi za cho wa nia mi ze stro ny in -
nych osób bez jed no cze sne go po ten cjal -
nego ry zy ka szer szej od po wie dzial no ści
kar nej? Ist nie ją cy w Ko dek sie kar nym ka ta -
log prze stępstw, zwa nych tak że prze stęp -
stwa mi urzęd ni czy mi, do ty czy bo wiem
je dy nie funk cjo na riu szy pu blicz nych. Są to
w szcze gól no ści prze stęp stwa po le ga ją ce
na prze kro cze niu upraw nień lub nie do peł -
nie niu obo wiąz ków. Za sad ni czo za tem za-
li cza ją się do nich wszel kie za cho wa nia
go dzą ce w au to ry tet oraz po wa gę in sty tu -
cji, któ re re pre zen tu ją swo ją oso bą funk cjo -
na riu sze pu blicz ni.

Na le ży rów nież za uwa żyć, że przy zna nie
wzmo żo nej ochro ny stra ża ko wi nie wy ni ka
je dy nie z chę ci za bez pie cze nia go przed
skut kiem na ru szeń do ko na nych na je go
szko dę. Istot ne jest rów nież za gwa ran to wa -
nie pra wi dło wej re ali za cji za dań Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej. Stra ża cy ma ją bo wiem
szcze gól ny obo wią zek obro ny po szko do wa -
nych i mie nia przed ży wio łem na wet z na ra -
że niem ży cia, co wy ni ka z tre ści skła da ne go
ślu bo wa nia, tak więc po win ni być chro nie ni
w zwięk szo nym stop niu przy naj mniej
przed ata ka mi osób trze cich. 

Co za tem dzie je się w sy tu acji
na ru sze nia dóbr praw nych
stra ża ka? 
Funk cjo na riusz po żar nic twa pod czas peł -

nie nia obo wiąz ków służ bo wych, w tym 
pro wa dze nia ak cji ra tow ni czo -ga śni czych,
wy ko ny wa nia czyn no ści kon tro l no -roz po -
znaw czych oraz uczest nic twa w ćwi cze niach

mo że spo tkać się z na ru sze niem je go dóbr
oso bi stych. Istot ne z te go punk tu wi dze nia
jest ży cie i zdro wie stra ża ka.

Re ali za cja obo wiąz ków służ bo wych
przez funk cjo na riu sza PSP nie kie dy prze bie -
ga w trud nych wa run kach. Nie moż na bo -
wiem wy klu czyć, że pod czas udzie le nia
po mo cy w trak cie ak cji ra tow ni czej zo sta nie
on ude rzo ny, po pchnię ty lub znie wa żo ny
słow nie przez oso by po stron ne. Sy tu acjom
kon flik to wym sprzy ja na pię ta at mos fe ra
wy ni ka ją ca ze ska li za ist nia łe go za gro że nia.
Co wię cej, uży wa nie wul ga ry zmów skie ro -
wa nych prze ciw ko stra ża ko wi wy ko nu-
ją ce mu swo je obo wiąz ki nie na le ży do rzad -
ko ści. Nie kie dy na wet nie kul tu ral ne ko men -
ta rze prze ra dza ją się w re al ne groź by
i agre sję. Dla te go też prze pi sy praw ne 

przy zna ją stra ża ko wi ochro nę
praw no kar ną przed na ru sze niem
je go dóbr. Do ty czy to w szcze gól -
no ści ta kich prze stępstw, jak: na -
ru sze nie nie tykal no ści cie le snej
(§ 222 kk), czyn na na paść (§ 223
kk), bez praw ne wy wie ra nie wpły -
wu na czyn no ści urzę do we i służ -
bo we (§ 224 kk) lub znie wa ga
(§ 226 kk). Spraw cy po wyż szych
czy nów za bro nio nych skie ro wa -
nych prze ciw ko stra ża ko wi wy ko -
nu ją ce mu obo wiąz ki służ bo we
pod le ga ją su row szej ka rze, a ści ga -
nie tych prze stępstw na stę pu je
z urzę du. Pro ble ma ty ka ta bę dzie
opi sy wa na w ko lej nych nu me rach

„Prze glą du Po żar ni cze go”. 

Pod su mo wa nie 
W świe tle po wyż szych roz wa żań na le ża -

ło by przy jąć, że nie wszyst kich stra ża ków
moż na uznać za funk cjo na riu szy pu blicz -
nych. Sta tus ten za le ży od szcze gól nych
upraw nień oraz po win no ści po wią za nych
z pra wem do wy da wa nia de cy zji ad mi ni stra -
cyj nych. Funk cjo na riusz po żar nic twa jest
jed nak za wsze chro nio ny jak funk cjo na riusz
pu blicz ny – pra wo w szcze gól ny spo sób
strze że go w sy tu acji wy ko ny wa nia obo -
wiąz ków służ bo wych i da je mu przy wi le je,
dzię ki któ rym mo że czuć się bez piecz niej
i pra wi dło wo wy ko ny wać swo je za da nia.

Anna Sobiƒska jest radcà prawnym, 
a dr Damian Witczak prawnikiem pełniàcym

słu˝b´ w KCKRiOL

Li te ra tu ra do st´p na u au to rów
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Przepisy prawne przyznajà stra˝akowi ochron´
prawnokarnà przed naruszeniem jego dóbr.

Dotyczy to w szczególnoÊci takich przest´pstw,
jak: naruszenie nietykalnoÊci cielesnej (§ 222

kk), czynna napaÊç (§ 223 kk), bezprawne
wywieranie wpływu na czynnoÊci urz´dowe

i słu˝bowe (§ 224 kk) lub zniewaga (§ 226 kk).
Sprawcy powy˝szych czynów zabronionych

skierowanych przeciwko stra˝akowi
wykonujàcemu obowiàzki słu˝bowe podlegajà
surowszej karze, a Êciganie tych przest´pstw

nast´puje z urz´du. 



a me ra en do sko po wa znaj dzie się też
w nie któ rych JRG lub OSP bę dą cych
w KSRG, ale nie jest to stan dar do wy

sprzęt, w któ ry mu si być wy po sa żo na każ da
jed nost ka. W pro gra mie szko le nia spe cja-
li stycz ne go dla grup po szu ki waw czo-
-ra tow ni czych w PSP prze zna cza się 7 go -
dzin dy dak tycz nych na omó wie nie te ma tu
„Urzą dze nia wi zyj ne do lo ka li za cji”. Obej mu -
je on ich ro dza je i za sa dy dzia ła nia, a w ce -
lach szcze gó ło wych szko le nia za war te są
ta kie kwe stie, jak: bu do wa i za sa da dzia ła nia
ka mer, za sa dy eks plo ata cji i kon ser wa cji
urzą dze nia, za kres sto so wa nia ka mer
przy po szu ki wa niu osób za sy pa nych, ana li -
za ob ra zu otrzy ma ne go ka me rą, kon ser wa -
cja, wła ści we prze cho wy wa nie i trans port
urzą dze nia.

En do skop w me dy cy nie
En do skop to ro dzaj wzier ni ka, z wła snym

źró dłem świa tła i ka me rą prze ka zu ją cą za re -
je stro wa ny ob raz na po łą czo ny z nią mo ni -
tor lub wy świe tlacz. Urzą dze nie to już wie le
lat te mu zna la zło za sto so wa nie w me dy cy -
nie, np. w chi rur gii i or to pe dii. Z na dej ściem
en do sko pu w me dy cy nie na stą pi ła re wo lu -
cja w wie lu spe cja li za cjach za bie go wych,
gdzie kla sycz ne (du że) cię cia za stą pio no
mniej in wa zyj ny mi ma ły mi na cię cia mi
pod roz miar en do sko pu. Te kil ka na cięć
o nie wiel kiej śred ni cy słu ży ło ja ko dro ga
do wpro wa dze nia en do sko pu i na rzę dzi po -
moc ni czych. Dzię ki tej in no wa cji pa cjent

szyb ciej wra cał do zdro wia, bo nie wiel kie ra -
ny szyb ciej się go iły. Jed no cze śnie mniej sza
ra na to mniej sze ry zy ko po wi kła nia, np. sta -
nu za pal ne go lub za ka że nia. Na le ży oczy wi -
ście przy tym pod kre ślić, że nie każ da
jed nost ka cho ro bo wa bądź uraz na da ją się
do in ter wen cji ma ło in wa zyj nej.

En do skop do ce lów me dycz nych to urzą -
dze nie bar dzo dro gie. Głów nie dla te go, że
jest zbu do wa ny z ma te ria łów, któ re mu szą
być od por ne na: wil goć, pły ny o róż nym od -
czy nie pH, zmien ne tem pe ra tu ry i ci śnie nie.
Naj więk szym wy zwa niem jest jed nak speł -
nie nie wa run ku bio to le ran cji i ste ryl no ści, bo
prze cież jest to urzą dze nie wie lo krot ne go
użyt ku, któ re ma kon takt z tkan ka mi cia ła.
Dla te go też ma te ria ły, z któ rych zbu do wa ne
są wzier ni ki, mu szą być od por ne na mo cze -
nie w pły nach ste ry li za cyj nych, prze cie ra nie,
ni sko tem pe ra tu ro we au to kla wy z wy ko rzy -
sta niem tech ni ki ETO (tle nek ety le nu ja ko
ga zo we me dium do ste ry li za cji) lub ste ry li -
za cje pla zmą. Ste ro wa nie en do sko pem za -
bie go wym jest czyn no ścią skom pli ko wa ną,
wy ma ga ją cą spe cja li stycz nych umie jęt no ści
i wy jąt ko wej pre cy zji ru chów. Na le ży pa mię -
tać, że to nie tyl ko ka me ra, lecz rów nież spe -
cja li stycz ne wy mien ne koń ców ki (no życz ki,
szczyp ce, skal pe le) oraz pod grze wa ny układ
świa tło wo do wy. 

En do skop w PSP
W ja ki spo sób ka me ra en do sko po wa mo -

że być wy ko rzy sty wa na przez stra ża ków?

Otóż urzą dze nie to po zwa la do kład nie obej -
rzeć miej sca ciem ne, ma łych roz mia rów, 
za sło nię te lub za sta wio ne, prak tycz nie nie -
do stęp ne dla ludz kie go oka, ale i dla in nych
urzą dzeń. Ka me ra en do sko po wa znaj dzie
więc za sto so wa nie przy prze szu ki wa niu
tych miejsc, do któ rych stra żak nie zaj rzy
sam, np. gru zo wisk czy za tka nych prze wo -
dów ko mi no wych i wen ty la cyj nych. W tym
ostat nim przy pad ku szcze gól nie wte dy, gdy
ob ja wem nie po ko ją cym jest brak wen ty la cji
lub co fa nie się spa lin (nie bez pie czeń stwo
za tru cia CO w okre sie grzew czym). Przy da
się do spe ne tro wa nia miejsc, w któ rych zo -
sta ły uwię zio ne (za kli no wa ne) zwie rzę ta
i pta ki, a tak że zba da nia szcze lin w ścia nach
lub pod da chem, gdzie zbu do wa ły gniaz -
do owa dy błon ko skrzy dłe. Bę dzie przy dat -
na tak że w trud no do stęp nych miej scach
po uga szo nym po ża rze, gdzie ani ob raz z ka -
me ry ter mo wi zyj nej, ani in ne wi docz ne ob -
ja wy nie da dzą 100% pew no ści, że pro ces
spa la nia na osło nię tych ele men tach kon -
struk cyj nych bu dyn ku zo stał sku tecz nie
prze rwa ny. Przy kła dów na wy ko rzy sta nie ta -
kiej ka me ry na pew no jest du żo wię cej. 

Przyj rzyj my się jed nak wy mie nio nym po -
wy żej, czy li zda rze niom co dzien nym (o sto -
sun ko wo nie du żym za gro że niu), nie li cząc
du żych ka ta strof bu dow la nych, gru zo wisk
lub za wa łów ziem nych w wy ko pach, gdzie
ma my do czy nie nia z uwię zie niem lu dzi,
do któ rych za dys po no wa ne zo sta ły by du że
si ły i środ ki, włącz nie z naj bliż szą SGPR. 
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TECHNIKA

En do skop
w ak cji

ŁU KASZ DU DZI¡ SKI

Kamera endoskopowa doskonale sprawdza się w medycynie, ale
warto wiedzieć, że i strażacy mogą korzystać z możliwości
technologicznych, jakie daje. W PSP kamerę wziernikową

z powodzeniem wykorzystują specjalistyczne grupy
poszukiwawczo-ratownicze. W jaki sposób i czy tylko oni?

K



Bę dą to mia no wi cie wy jaz dy do uwię zio nych
zwie rząt, pta ków – np. w stu dzien kach ka na -
li za cyj nych, szy bach wen ty la cyj nych lub ko -
mi no wych, a tak że ryn nach i pod bit kach
da cho wych. Szcze gól nie w sy tu acjach, gdy
za nie po ko je ni wy do by wa ją cy mi się dźwię -
ka mi ludzie wzy wa ją PSP do uwol nie nia
zwie rzę cia. Przy by ły na miej sce za stęp
przy uży ciu en do sko pu mógł by ła twiej zlo -
ka li zo wać miej sce, jak rów nież ro dzaj zwie -
rzę cia (np. pta ka) – zwłasz cza że czę sto
po przy by ciu na miej sce za stę pu dźwię ki
w ścia nie czy w ko mi nie cich ną (zwie rzę
uwol ni ło się sa mo lub ze skraj ne go zmę cze -
nia nie wy da je już żad nych dźwię ków). War -
to wie dzieć, z czym ma my do czy nie nia
i ja kie jest po ten cjal ne za gro że nie dla stra ża -
ka. Mniej sze ry zy ko wy stę pu je przy uwal nia -
niu np. ma łe go pta ka (kaw ki, sro ki, si kor ki)
niż np. więk sze go gry zo nia (ku ny, tchó rza),
któ re w sy tu acji stre so wej mo gą być agre -
syw ne i sku tecz nie po dra pać lub po ką sać ra -
tow ni ka (mi mo spe cja li stycz ne go ubio ru
i rę ka wic ochron nych). Ak cje po szu ki waw cze
mo gą do ty czyć też więk szych zwie rząt, jak
psy, ko ty, zwie rzę ta go spo dar skie, któ re zo -
sta ną uwię zio ne pod po wierzch nią zie mi lub
w nie użyt ko wa nych za wa lo nych bu dyn kach.
Wte dy ka me ra wzier ni ko wa po moc na bę -
dzie w lo ka li za cji zwie rzę cia, usta le niu je go
sta nu (ob ra że nia, ura zy), jak i spraw dze niu
prze strze ni, w któ rej się znaj du je (czy nie gro -
zi dal szy za wał, al bo czy wy sta ją ostre ele -
men ty). Miej sco we za gro że nie sta no wią
tak że owa dy w ścia nie lub w szcze li nach. Dla
przy kła du: lo ka to rzy miesz ka nia zgła sza ją
wy raź ne od gło sy owa dów błon ko skrzy dłych
w ścia nie lub pod da chem, a nie wi dać miej -
sca ich wlo tu i wy lo tu. Dys po nu jąc en do sko -
pem, moż na wy ko rzy stać ist nie ją cą szcze li nę
lub osta tecz nie wy wier cić dziur kę o ma łej
śred ni cy na en do skop, aby zlo ka li zo wać
gniaz do oraz usta lić roz mia ry gniaz da i ro -
dzaj owa dów. En do skop mo że zna leźć za sto -
so wa nie tak że w sa mej straż ni cy JRG, mo że
słu żyć np. do zlo ka li zo wa nia wy cie ku z au ta
ga śni cze go, zba da nia wnę trza ko mo ry sil ni -
ka lub skrzy ni bie gów, ale tak że lo ka li za cji
i wy do by cia ja kie goś ele men tu wy po sa że nia,
któ ry wpadł np. do stu dzien ki ka na li za cyj nej
lub trud no do stęp nych miejsc w sa mo cho -
dzie.

Bu do wa ka me ry 
Stan dar do wa ka me ra en do sko po wa,

czę sto na zy wa na też ka me rą in spek cyj ną,
skła da się z ela stycz ne go, ale jed no cze śnie

pół sz tyw ne go prze wo du za koń czo ne go ka -
me rą z wła snym źró dłem świa tła. Oświe tle -
nie ka me ry to kil ka lub kil ka na ście ma łych
dio do wych le dów wbu do wa nych wo kół
obiek ty wu ka me ry, któ rych moc świe ce nia

moż na re gu lo wać. Ka bel da je się swo bod nie
mo de lo wać pod każ dym ką tem, tak aby
moż na by ło jak naj le piej do sto so wać go
do miej sca, w któ re chce my go wpro wa dzić.
Pół sz tyw ność w tym przy pad ku ozna cza, że
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Fot. 1.  Endoskop  używany w medycynie
Fot. 2.  Oświetlenie obiektywu kamery endoskopu 
Fot. 3.  Dowolne kształty i zagięcia endoskopu
Fot. 4 . Wymienne końcówki (lusterko, haczyk, magnes)
Fot. 5, 6, 7. Zdjęcie tego samego obiektu za pomocą endoskopu, aparatu w telefonie i rybiego oka  z 10 cm
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po uzy ska niu żą da ne go kształ tu lub za gię -
cia sam w trak cie pra cy się nie od kształ ci o ile
nie za dzia ła ją na nie go ze wnętrz ne si ły, jak
np. du ży opór przy wpro wa dza niu. Ka bel
ten, tech nicz nie kla sy fi ko wa ny ja ko świa tło -
wód, za koń czo ny jest wej ściem USB, któ re
za pew nia za si la nie po pod łą cze niu do ze -
wnętrz ne go urzą dze nia (np. lap to pa, te le wi -
zo ra czy ta ble tu). Koń ców ka USB jest
mo dy fi ko wa na do mi cro USB, tak aby moż -
na go by ło po łą czyć z każ dym smart fo nem
czy ta ble tem. Ob raz moż na od bie rać
po pod łą cze niu i za in sta lo wa niu apli ka cji
ste ru ją cej, do stęp nej naj czę ściej na pły -
cie CD w ze sta wie z en do sko pem lub do
po bra nia ze stro ny pro du cen ta zgod nie z in -
struk cją do łą czo ną przy za ku pie. Re je stro -
wa ny ob raz, prze sy ła ny np. na kom pu ter,
mo że być od twa rza ny na bie żą co lub na gry -
wa ny i prze cho wy wa ny. Za pis na gra nia po -
zwa la na po now ne od two rze nie i do kład ne
prze ana li zo wa nie. 

Spe cy fi ka cja tech nicz na
Nie za leż nie od ce ny, więk szość funk cji

oraz za sa dy dzia ła nia i ob słu gi ka mer in spek -
cyj nych są po dob ne w wer sjach pod sta wo -
wych za kil ka set zło tych i tych pro fe-
sjo nal nych, za kil ka ty się cy. Na ce nę ma ją
wpływ głów nie: dłu gość cał ko wi ta ka bla
(stan dar do wo od 1 do 10 m oraz wer sje
prze zna czo ne do ka na li za cji, o dłu go ści na -
wet do 30 m), ro dzaj za sto so wa nych ma te -
ria łów (two rzy wa sztucz ne lub stal nie r-
dzew na), roz dziel czość na gry wa nia ob ra zu,
kąt wi dze nia oraz funk cje do dat ko we: na -
gry wa nie dźwię ku, zoom cy fro wy.

Przy kła do wa spe cy fi ka cja urzą dze nia
w za kre sie ce no wym 200-250 zł:
� roz dziel czość – 1080 x 720 
� kąt wi dze nia – 60°
� ogni sko wa – 6 cm 
� śred ni ca – 8,5 mm 
� wej ście 2.0 USB (sta no wi za si la nie dla
pra cy ka me ry)
� oświe tle nie – 6 diod LED o re gu lo wa nym
na tę że niu świe ce nia
� wo dosz czel ność (na wet do po zio mu
IP 67) 
� tem pe ra tu ra pra cy +5 – +40°C 
� wy po sa że nie opcjo nal ne (lu ster ko, ha -
czyk, ma gnes).

Na ryn ku do stęp ne są rów nież urzą dze nia
droż sze. Te bę dą róż ni ły się od naj prost szych
ka mer in spek cyj nych tym, że ma ją spe cjal ną
rę ko jeść do ob słu gi z wbu do wa nym wy świe -
tla czem LCD (naj czę ściej 3,5”). Dzię ki wbu do -

wa ne mu wy świe tla czo wi nie po trze bu je my
od bior ni ka do dat ko we go w po sta ci te le fo nu
czy lap to pa. Na wyż szą ce nę wpły nie też aku -
mu la tor li to wy, po nie waż ta ki ze staw mu si
mieć wła sne źró dło za si la nia. Na le ży za tem
za sta no wić się, czy ze staw z rę ko je ścią i wy -
świe tla czem bę dzie ła twiej szy w ob słu dze
oraz czy wbu do wa ny na sta łe mo ni tor nie
bę dzie prze szka dzał. Ist nie je też ry zy ko ła -
twiej sze go uszko dze nia bądź za ry so wa nia.
Do ty czy to jed nak tyl ko tych wer sji, w któ -
rych nie ma moż li wo ści odłą cze nia mo ni to -
ra i prze łą cze nia w zdal ny tryb pra cy. Pa trząc
z dru giej stro ny, ta ki typ en do sko pu jest
po włą cze niu od ra zu go to wy do pra cy, bez
stra ty cza su na po łą cze nie np. z lap to pem
i uzy ska nie ob ra zu. Do stęp ne są też wer sje
z wbu do wa nym mo du łem wi -fi, któ re wy sy -
ła ją ob raz zdal nie i nie wy ma ga ją pod łą cze -
nia mo ni to ra po przez ka bel. Jed nak sto su jąc
urzą dze nia z wła snym źró dłem za si la nia, na -
le ży uwa żać, aby w trak cie pra cy nie roz ła do -
wa ła się ba te ria (czas pra cy jest ogra ni czo ny
do kil ku go dzin). Plu sem w tym przy pad ku
bę dzie swo bo da dzia ła nia, zaś mi nu sem
ogra ni czo ny czas pra cy. 

Przy kła do wa spe cy fi ka cja urzą dze nia
w za kre sie ce no wym 1800-2200 zł:
� śred ni ca gło wi cy ka me ry – 8,2 mm
� śred ni ca prze wo du – 7,6 mm
� dłu gość prze wo du – 3-5 m
� roz dziel czość na gry wa nia – HD 1600
x 1200 
� kąt wi dze nia – 60°
� źró dło świa tła – 6 re gu lo wa nych diod
LED o wy so kiej in ten syw no ści
� kar ta SD lub mi cro SD do 16 GB
� sto pień ochro ny ka me ry – IP67
� tem pe ra tu ra ro bo cza – 0°– 45 ° C 
� wa ga – 445 g (bez son dy) 
� mak sy mal ny czas pra cy ba te rii – do
5 godz.

Przy kła do wa spe cy fi ka cja urzą dze nia
w za kre sie ce no wym 4500-5000 zł:
� roz dziel czość – 1600 x 1200 
� ob raz – 24 bi ty 
� ka me ra z wbu do wa ny mi 12 dio da mi
LED – na tę że nie świa tła re gu lo wa ne 
� kąt wi dze nia – 135° 
� 7-ca lo wy wy świe tlacz w ze sta wie – po łą -
cze nie wi -fi 
� aku mu la to ry 12 V na max 8 godz. pra cy 
� peł ne na ła do wa nie ba te rii – 2 godz. 
� na gry wa nie fil mów z dźwię kiem 
� sto pień ochro ny ka me ry – IP67 
� przy ka blu dłu go ści 30 m – bę ben do na -
wi ja nia 

� pi lot do zdal ne go ste ro wa nia ru cha mi
ka me ry 
� tem pe ra tu ra ro bo cza –10° – +60°C 
� wa ga – 1400 g 
� wy po sa że nie do dat ko we – lan ca te le sko -
po wa. 

Ana li za trzech po wyż szych spe cy fi ka cji
po zwa la wy cią gnąć na stę pu ją ce wnio ski.
Wraz ze wzro stem ce ny ro sną pa ra me try
optycz ne i ja kość za sto so wa nych ma te ria -
łów, a tak że przy by wa do dat ko wych funk cji.
Na le ży też pa mię tać, że urzą dze nia na uży -
tek wła sny (pry wat ny) nie wy ma ga ją spe cjal -
nych ate stów, któ re mu si mieć sprzęt
wy ko rzy sty wa ny przez służ by ra tow ni cze.
A z tym nie ste ty wią żą się do dat ko we 
kosz ty.

Opty ka w en do sko pach
Obiek ty wy w ka me rach in spek cyj nych

na sta wio ne są głów nie na pra cę z bli ska.
Przed miot oglą da ny z ma łej od le gło ści bę -
dzie wi docz ny z drob ny mi szcze gó ła mi.
Z więk szej od le gło ści ob raz bę dzie sta wał się
mniej ostry. Sta no wi to pew ne ogra ni cze nie,
po nie waż sko ro mu si my zbli żyć się do da ne -
go obiek tu na ma łą od le głość, to tym sa -
mym du że go obiek tu nie je ste śmy w sta nie
obej rzeć w ca ło ści, a tyl ko ma ły mi ob sza ra -
mi (ta ki mi, na ja kie po zwa la re je stro wa ne
po le wi dze nia ka me ry). Róż ni ce mię dzy
opty ką za sto so wa ną w en do sko pach a opty -
ką, ja ką ofe ru ją in ne urzą dze nia, ob ra zu ją
zdję cia. Fo to gra fie uka zu ją ten sam przed -
miot (w tym przy pad ku em ble mat na ra -
mien ny JRG), zdję cia wy ko na ne zo sta ły
z iden tycz nej od le gło ści, z trzech róż nych ro -
dza jów obiek ty wów: en do sko pu, smart fo nu
i ka me ry spor to wej z obiek ty wem ty pu ry -
bie oko (fish eye). Ten ostat ni ro dzaj obiek -
ty wu cha rak te ry zu je się ul tra sze ro ko kąt nym
po lem wi dze nia (na wet 180°) – przy ką -
cie 70°-90° ka mer in spek cyj nych. Plu sem ta -
kich ka mer jest sze ro ki kadr zdję cia (np.
kra jo bra zy), mi nu sem znie kształ ce nia brze -
gów i ro gów. 

Bio rąc pod uwa gę wy mie nio ne za sto so -
wa nia, jak i moż li wo ści ka mer en do sko po -
wych, moż na śmia ło stwier dzić, że w wie lu
sy tu acjach, przede wszyst kim w zda rze niach
miej sco wych, mo że to być sprzęt bar dzo
uży tecz ny i po moc ny dla stra ża ków, nie tyl -
ko tych z grup spe cja li stycz nych. 

mł. ogn. Łu kasz Du dziƒ ski 
peł ni słu˝ b´ w JRG 1 w Lu bli nie 
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o spo da rza mi te go spor to we go wy da rze nia by li stra ża cy
z pro win cji Bel lu no. Po ło żo ne w Do lo mi tach Fel tre to ma -
low ni cze mia stecz ko o wą skich i krę tych ulicz kach, któ re -

go hi sto ria się ga po cząt ków na szej ery. 
Re pre zen ta cja Pol ski mia ła sied mio oso bo wy skład. PSP re pre zen -

to wa li: bryg. Grze gorz Ma cia szek z KW PSP Łódź, st. kpt. An drzej
Szpu nar z KM PSP Rze szów, asp. Se we ryn Po goc ki z KW PSP Łódź,
mł. asp. Da mian Pie ter czyk z KM PSP Olsz tyn, mł. ogn. Łu kasz Świe -
siul ski z KP PSP Gar wo lin, st. sekc. Łu kasz Ba na szew ski z KM PSP Gru -
dziądz, a tak że mł. bryg. Szy mon Ła wec ki z KG PSP, ja ko kie row nik
re pre zen ta cji.

Pra wie 200 stra ża ków, któ rzy sta wi li się na li nii star tu, mu sia ło
zmie rzyć się nie tyl ko z trud ną, li czą cą 10 km tra są, bie gną ca uli ca -
mi mia stecz ka, lecz tak że z ka pry śną po go dą. Du że opa dy desz czu
przed bie giem i w je go trak cie, sil ne po dmu chy wia tru oraz dość ni -
ska, jak na po łu dnie Eu ro py tem pe ra tu ra by ły do dat ko wym utrud -
nie niem dla star tu ją cych za wod ni ków.

Po mi mo tych nie sprzy ja ją cych wa run ków at mos fe rycz nych za -
wo dy za koń czy ły się wiel kim suk ce sem re pre zen ta cji pol skich stra -
ża ków, któ rzy zwy cię ży li w kla sy fi ka cji in dy wi du al nej i dru ży no wej,
bro niąc ze szło rocz ne go ty tu łu dru ży no we go mi strza Eu ro py stra ża -
ków.

Suk ces dru ży no wy był moż li wy dzię ki zna ko mi tym wy ni kom każ -
de go z na szych za wod ni ków. Po raz pią ty in dy wi du al nym mi strzem
Eu ro py zo stał Da mian Pie ter czyk, któ ry mi nął me tę z cza sem 32:18.
Srebr ny me dal zdo był ko lej ny z na szych stra ża ków – Łu kasz Świe -
siul ski, któ ry rów nież osią gnął zna ko mi ty jak na tę trud ną tra sę
czas 32:55. Tuż za po dium upla so wał się An drzej Szpu nar, któ ry
do koń co wych me trów wal czył o brą zo wy me dal, prze gry wa jąc o se -
kun dę z Wło chem Fio ren zo Ma ria nim.

Miej sca po zo sta łych Po la ków w kla sy fi ka cji ge ne ral nej wy glą da -
ją na stę pu ją co: 5. – Łu kasz Ba na szew ski, 7. – Se we ryn Po goc ki (zwy -
cię żył w ka te go rii wie ko wej M35), 12. – Grze gorz Ma cia szek (dru gie
miej sce w ka te go rii wie ko wej M45).

Pod czas ofi cjal ne go za koń cze nia imprezy człon ko wie na szej re -
pre zen ta cji oprócz in dy wi du al nych wy róż nień ode bra li ufun do wa -
ne przez or ga ni za to ra mi strzostw – ko men dan ta stra ży po żar nej
pro win cji Bel lu no Gi ro la mo Ben ti vo glio prze chod nie tro feum w po -
sta ci zło tej pa te ry.

Nie jest to pierw szy te go rocz ny suk ces re pre zen ta cji na szej służ -
by w ry wa li za cji bie go wej. 16 czerw ca pod czas Bie gu Fir mo we go
w War sza wie (szta fe ta 5 x 5 km) re pre zen ta cja Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej zwy cię ży ła, zo sta wia jąc w po ko na nym po lu oko ło 400 ze -
spo łów (pra wie 2000 za wod ni ków) z róż nych firm i in sty tu cji.

Na prze strze ni lat za uwa żal ny jest wzrost za in te re so wa nia stra -
ża ków Pań stwo wej Stra ży Po żar nej współ za wod nic twem w im -
pre zach bie go wych. Po ka zu je to cho ciaż by sys te ma tycz nie
ro sną ca licz ba uczest ni ków Mi strzo stw Pol ski Stra ża ków w Bie gu
Ulicz nym – od 110 za wod ni ków w 2011 r. do pra wie 300 w 2017 r.
Pod wiel kim zna kiem za py ta nia stoi licz ba stra ża ków, któ rzy
w tym ro ku po wal czą na 10-ki lo me tro wej tra sie o ty tu ły mi strzow -
skie, zwłasz cza że ry wa li za cja prze no si się z Ra ko nie wic do Po zna -
nia. Zmia na ta po dyk to wa na jest od wo ła niem cie szą ce go się du żą
po pu lar no ścią bie gu „Dy cha Drzy ma ły”, w ra mach któ re go
od 2011 r. roz gry wa ne by ły Mi strzo stwa Pol ski Stra ża ków. Ry wa li -
za cja o ty tu ły mi strzow skie od bę dzie się 6 paź dzier ni ka na to rze
sa mo cho do wym Au to mo bil klu bu Po znań skie go w Prze źmie ro wie
pod Po zna niem. Bę dzie to rów nież oka zja do pod su mo wa nia
siód mej edy cji Pu cha ru Pol ski Stra ża ków w Bie gach o Pu char Ko -
men dan ta Głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Na ten cykl
skła da się sześć im prez bie go wych, od by wa ją cych się w: Gdy ni
(18 lu te go), Pa bia ni cach (8 kwiet nia), Ja wo rze (10 czerw ca),
Kremp nej (28 czerw ca), Prze my ślu (23 wrze śnia) oraz Po zna niu 
(6 paź dzier ni ka). 

mł. bryg. Szy mon Ła wec ki 
peł ni słu˝ b´ w Biu rze Szko le nia KG PSP

SZY MON ŁA WEC KI

We włoskim Feltre 25 sierpnia
w ramach jubileuszowej
30. edycji festiwalu biegowego
Giro Delle Mura odbyły się
18. Mistrzostwa Europy
Strażaków w Biegu Ulicznym.
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iej sce, w któ rym roz gry wa ne są
mi strzo stwa, to zna na w Eu ro pie
miej sco wość uzdro wi sko wa. 

W zma ga niach obok za wod ni ków re pre -
zen tu ją cych wszyst kie ko mi ta ty Wę gier 
(ob sza ry ad mi ni stra cyj ne w ran dze wo je-
wódz twa) uczest ni czy li re pre zen tan ci Au -
strii, Nie miec, Ru mu nii, Sło wa cji i Pol ski.
Łącz nie w za wo dach udział wzię ło 169 stra -
ża ków.

Pol skę i Pań stwo wą Straż Po żar ną re pre -
zen to wa li stra ża cy wy ło nie ni na pod sta wie
re zul ta tów uzy ski wa nych w za wo dach 
Fi re fi gh ter Com bat Chal len ge (FCC) oraz 

To ughest Fi re fi gh ter Ali ve (TFA). W skład re -
pre zen ta cji we szli: mł. kpt. To masz Grze lak
z JRG 12 KM PSP War sza wa, asp. sztab. Mar -
cin Zdzie bło z KM PSP Żo ry, asp. Ra fał Be re -
za z KM PSP Chełm, mł. ogn. Łu kasz Ko tar ski
z KP PSP Zgierz, mł. ogn. Piotr Ro ezner z KP
PSP Ny sa, a tak że st. bryg. Piotr Ka li now ski
z KG PSP ja ko kie row nik re pre zen ta cji.

W dwu dnio wych zma ga niach na si za -
wod ni cy za pre zen to wa li się zna ko mi cie, po -
ka zu jąc wszyst kim zgro ma dzo nym ki bi com
i ry wa lom wspa nia łe przy go to wa nie Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej do dzia łań ra tow ni -
czych. 

W ka te go rii I (do 34 lat) zło ty me dal wy -
wal czył Ra fał Be re za, uzy sku jąc łącz ny czas
dwóch kon ku ren cji mi strzostw 4:29,58 s.
Dru gie miej sce i srebr ny me dal wy wal czył
To masz Grze lak – 4:33,04 s, czwar te miej sce
za jął Łu kasz Ko tar ski – 4:58,12, szó ste Piotr
Ro ezner – 5:08,29 s. W ka te go rii II (35-45 lat)
zwy cię żył Mar cin Zdzie bło, uzy sku jąc czas
4:46,23 s (w kla sy fi ka cji open – trze cie miej -
sce). Wy ni ki na szych stra ża ków świad czą
o ich bar dzo wy so kiej spraw no ści fi zycz nej. 

Dru gie go dnia za wo dów, pod czas ce re -
mo nii ich za koń cze nia, w któ rej uczest ni czy li
ko men dan ci służ by ra tow ni czej Wę gier, 
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Zwy ci´z cy stra ̋a cy, co da lej?
PIOTR KA LI NOW SKI

Międzynarodowe Mistrzostwa Węgier o tytuł Najtwardszego Strażaka, rozegrane
w dniach 24-25 sierpnia w miejscowości Bukfurdo, były już dziesiątą 

edycją tych zawodów. Nasi zawodnicy uczestniczą w nich od 3 lat. 

M

Wodna rywalizacja
Na przełomie sierpnia i września w miejscowości Borne
Sulinowo – najmłodszym mieście w Polsce, położonym

w województwie zachodniopomorskim – odbyły się
XXV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Strażaków

Płetwonurków. Zostały zorganizowane 
w tym miejscu po raz dwunasty.

łów nym or ga ni za to rem tych mi s-
trzostw by ła Ko men da Głów -
na PSP, a go spo da rzem Ko men da

Wo je wódz ka PSP w Szcze ci nie. Za wo dy zo -
sta ły ro ze gra ne na po li go nie wod nym
ośrod ka szko le nia nad je zio rem Pi le. 

Chęć uczest nic twa w za wo dach zgło si -
ło 15 dru żyn PSP, w tym dwie z woj. pod kar -
pac kie go, któ re mia ły przy wi lej z uwa gi

na wy gra ną pod czas po przed nich za wo -
dów, dwie dru ży ny OSP oraz czte ry dru ży -
ny z za gra ni cy: Nie miec i Czech. Łącz nie
w za wo dach wy star to wa ło 61 za wod ni ków. 

Głów nym ce lem tych za wo dów jest
spraw dze nie stop nia wy szko le nia stra ża ków
płe two nur ków, do sko na le nie umie jęt no ści
po przez ry wa li za cję spor to wą, za po zna nie
się ze spe cy fi ką szko le nia wod ne go PSP,

a tak że wy mia na do świad czeń w za kre sie
ak cji ra tow ni czych na róż nych akwe nach
oraz wy ło nie nie naj lep szych za wod ni ków
i dru żyn.

Zma ga nia in dy wi du al ne…
Pierw sze go dnia od by ły się star ty w kon -

ku ren cji in dy wi du al nej (z dwóch to rów jed -
no cze śnie). W tej ry wa li za cji za wod nik,
sto jąc na po mo ście, po sy gna le star tu miał
wy ko nać rzut rzut ką ra tow ni czą, tak by tra -
fić po mię dzy boj ki two rzą ce bram kę o sze -
ro ko ści ok. 2,5 m. Ko lej nym eta pem był skok
ra tow ni czy i prze pły nię cie do boi nr 1, gdzie
z głę bo ko ści ok. 5 m za wod nik miał wy do -
być ma ne ki na, a na stęp nie do ho lo wać go
do po mo stu star to we go i pod piąć do boi
nr 2. Po wy ko na niu te go za da nia w ło dzi
wio sło wej ty pu BL mu siał wró cić do boi nr 1,
by ją opły nąć, a na stęp nie jak naj szyb ciej
prze kro czyć li nię me ty, któ ra znaj do wa ła się
w oko li cach po mo stu star to we go. W kon ku -
ren cji tej o wy ni ku prze są dzał czas uzy ska ny
przez za wod ni ka prze li cza ny na punk ty oraz
punk ty kar ne wska za ne w re gu la mi nie za -
wo dów. Za nie wy ko na nie któ re goś z za dań
lub wy ko na nie ich błęd nie za wod nik mógł
zo stać zdys kwa li fi ko wa ny. Naj więk sze pro -

G
ROMAN SIENIAWSKI



naj lep szym za wod ni kom wrę czo ne zo sta ły
oko licz no ścio we pu cha ry i me da le. Prze ma -
wia ją cy pod kre śla li do sko na łą spraw ność
pol skich stra ża ków i ich przy go to wa nie
do re ali za cji za dań służ bo wych.

Naj waż niej szy mi w 2018 r. za wo da mi
na świe cie w for mu le FCC bę dą mi strzo stwa
świa ta, któ re zo sta ną ro ze gra ne je sie nią
w Sa cra men to w Ka li for nii (USA).

For mu ła współ za wod nic twa o ty tuł naj -
tward sze go stra ża ka w Pol sce ma rów -
nież 10-let nią hi sto rię. Pierw sze za wo dy,
któ rych zwy cięz cą był Mar cin Zdzie bło, od -
by ły się w 2009 r. w prze pięk nej sce ne rii to -

ruń skiej sta rów ki. Stra ża cy KM PSP w To ru -
niu w tym ro ku ob cho dzi li ma ły ju bi le usz.
Ich za wo dy, w któ rych uczest ni czą naj lep si
na świe cie stra ża cy, ma ją ugrun to wa ną mar -
kę i re no mę. Te go rocz ny se zon dla stra ża -
ków PSP upra wia ją cych ten sport był bar dzo
trud ny. Z pla no wa nych sied miu im prez od -
by ły się je dy nie dwie: w To ru niu i Szcze ci nie.
Prze szko dą w prze pro wa dze niu po zo sta łych
za wo dów był nie ure gu lo wa ny sta tus praw -
ny, zwią za ny z pra wa mi au tor ski mi Pau la Da -
vi sa, twór cy for mu ły FCC, któ re go w Pol sce
re pre zen tu je Fun da cja Fi re fi gh ter Com bat
Chal len ge. Szu ka jąc po ro zu mie nia z przed -

sta wi cie la mi Fun da cji, na le ży mieć na dzie ję,
że wy pra co wa ne zo sta nie sto sow ne po ro zu -
mie nie, któ re po zwo li w ko lej nych la tach
na or ga ni za cję więk szej licz by za wo dów.
Jest to zwią za ne z ugrun to wa ną i bar dzo
wy so ką po pu lar no ścią te go ro dza ju współ -
za wod nic twa.

Rozgrywane w Pol sce za wo dy ma ją uni -
ka to wy cha rak ter, gdyż są or ga ni zo wa ne
przez stra ża ków dla stra ża ków i w za ło że niu
nie ma ją ko mer cyj nej for mu ły. Go spo da rze
po szcze gól nych im prez to pa sjo na ci, dla
któ rych stwo rze nie moż li wo ści spraw dze nia
spraw no ści fi zycz nej dla stra ża ków PSP jest
ce lem nad rzęd nym.

W związ ku ze wspo mnia ny mi wcze śniej
pro ble ma mi z or ga ni za cją te go rocz ne go
współ za wod nic twa w Pol sce na le ży do ło żyć
wszel kich sta rań, aby wy pra co wa ne po ro zu -
mie nie po zwo li ło na or ga ni za cję za wo dów
w kra ju. Po zwo li to unik nąć sy tu acji, w któ -
rej pol scy stra ża cy bę dą mie li moż li wość
spraw dze nia swo jej po nad prze cięt nej spra-
w no ści je dy nie po za Pol ską.

st. bryg. Piotr Ka li now ski peł ni słu˝ b´
w Biu rze Szko le nia KG PSP
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ble my w tej kon ku ren cji stwa rza ła rzut ka.
Pierw szy etap ca łe go za da nia w du żym
stop niu de cy do wał o uzy ska nym wy ni ku.

… i dru ży no we
W tych zma ga niach, ro ze gra nych dru gie -

go dnia, dru ży ny skła da ły się z trzech za wod -
ni ków. Przed star tem za wod ni cy w ło dzi
usta wio nej na li nii brze go wej przy go to wy -
wa li wy ma ga ny sprzęt, a na stęp nie od da la li
się o ok. 3 m na li nię star tu. Po sy gna le star -
to wym włą czo nym przez jed ne go z za wod -
ni ków wszy scy wo do wa li łódź, a na stęp nie
pły nę li do boi nr 1. Tam je den z za wod ni ków
w sprzę cie ABC wy do by wał z głę bo ko ści

ok. 5 m ma ne ki na i ho lo wał go do boi nr 2,
do któ rej go pod pi nał i wra cał na łódź. Na -
stęp nie dru ży na pły nę ła do boi nr 4, opły wa -
jąc w okre ślo ny spo sób bo ję nr 3. Przy boi
nr 4 dwóch nur ków wcho dzi ło do wo dy, pły -
nę ło do boi nr 5, gdzie ich za da niem by ło
wy do by cie na po wierzch nię wo dy za po mo -
cą ba lo nu wy por no ścio we go z głę bo ko ści
ok. 5 m cię ża ru wa żą ce go ok. 30 kg. W trak -
cie wy ko ny wa nia te go za da nia nu rek bę dą -
cy na ło dzi pro wa dził ase ku ra cję li no wą
po zo sta łych za wod ni ków. Po wy do by ciu cię -
ża ru nur ko wie znaj du ją cy się w wo dzie kie -
ro wa li się w stro nę me ty, któ rą sta no wi ła
bram ka o sze ro ko ści ok. 2,5 m. Tam wy nu -

rza li się i sa mo dziel nie za trzy my wa li czas.
W tej kon ku ren cji o wy ni ku dru ży ny, tak jak
w kon ku ren cji in dy wi du al nej, de cy do wał
czas i punk ty kar ne. Nie pra wi dło we wy ko -
na nie któ re goś z za dań wią za ło się z dys kwa -
li fi ka cją dru ży ny. 

Po dwóch dniach zma gań spor to wych
kwa li fi ka cja koń co wa uło ży ła się na stę pu ją -
co. W kon ku ren cji in dy wi du al nej pierw sze
trzy miej sca zdo by li: Adam Mar kie wicz z PSP
woj. łódz kie go (93,50 s), Ka rol Sub da rzew ski
z PSP woj. wiel ko pol skie go (98,41 s) i Ed gar
Ku char ski z PSP woj. łódz kie go (101,04 s) 

W kon ku ren cji dru ży no wej I miej sce zdo -
by ła dru ży na OSP re pre zen tu ją ca woj. wiel -
ko pol skie (198,38 s), II miej sce – PSP z woj.
łódz kie go (209,68 s), III miej sce – OSP z woj.
łódz kie go (222,70 s).

Spo śród dru żyn za gra nicz nych tak jak rok
te mu naj lep szy czas – 322,59 s uzy ska ła dru -
ży na z Czech Pra ga, a naj lep szym za wod ni -
kiem z za gra ni cy oka zał się czło nek tej że
dru ży ny Mar tin Pi lat (116,29 s). 

mł. bryg. Roman Sieniawski jest zast´pcà
naczelnika Wojewódzkiego OÊrodka
Szkolenia PSP w Bornem Sulinowiefo
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li te ra tu rze hi sto rycz nej do ty -
czą cej kon spi ra cyj nych or ga -
ni za cji dzia ła ją cych pod czas

dru giej woj ny świa to wej dzie jom Stra żac kie -
go Ru chu Opo ru „Ska ła” po świę co no nie wie -
le miej sca – na pew no za ma ło w sto sun ku
do ro li, ja ką ode grał. Jed ną z przy czyn ta kie -
go sta nu rze czy jest brak ar chi wal nej do ku -
men ta cji ob ra zu ją cej roz wój i dzia łal ność
„Ska ły”. Nie two rzo no jej, po nie waż ca ła pod -
ziem na struk tu ra or ga ni za cyj na te go ru chu
opie ra ła się wy łącz nie na ist nie ją cych for ma -
cjach po żar nic twa za wo do we go i ochot ni -
cze go. Był to je dy ny w pol skim pod zie miu
przy pa dek, kie dy nie za cho dzi ła po trze ba
two rze nia siat ki or ga ni za cyj nej, a hie rar chia
funk cyj nych od po wia da ła (po za nie licz ny mi
wy jąt ka mi) obo wią zu ją cej w ochro nie prze -
ciw po ża ro wej pod le gło ści służ bo wej.

Ze wzglę dów bez pie czeń stwa sze fo stwo
„Ska ły” nie dą ży ło do roz bu do wy per so nal -
nej swo ich sze re gów, wy cho dząc z za ło -
żenia, że wy star czy za przy siąc lo kal ne
do wódz two i oso by cie szą ce się au to ry te -
tem, by w ra zie po trze by dys po no wać na da -
nym te re nie ca łą jed nost ką. W prak ty ce
w ak cjach po dej mo wa nych przez stra żac kie
pod zie mie bra li udział nie tyl ko za przy się że -
ni człon ko wie „Ska ły”, ale czę sto sze re go wi
funk cjo na riu sze za wo dó wek i człon ko wie
stra ży ochot ni czych. Po za udzia łem w kon -
spi ra cji w ra mach stra żac kie go ruch opo ru
wie le (li czo nych na wet w set ki) te re no wych
ogniw po żar nic twa współ pra co wa ło ofiar nie
z AK, BCh czy AL, słu żąc wspar ciem w za kre -
sie łącz no ści, wy wia du, trans por tu, ma ga zy -

no wa nia bro ni oraz pro wa dze nia ćwi czeń
woj sko wych pod pre tek stem szko leń stra -
żac kich. 

W pierw szym okre sie oku pa cji „Ska ła” 
po dej mo wa ła głów nie ak cje sa bo ta żo we
o kryp to ni mie „Ga śni ca” – po ża ry mia ły stra -
wić wszyst ko, co by ło przy dat ne Niem com.
Zwłasz cza fa bry ki, ma ga zy ny i skła dy, któ re
pro du ko wa ły i gro ma dzi ły ma te ria ły do ce -
lów woj sko wych. Wie le po ża rów ta kich
obiek tów zo sta ło wznie co nych przez wy ty -
po wa ne gru py dy wer syj ne, a po dej mu ją ce
dzia ła nia jed nost ki stra ży opóź nia ły ga sze -
nie. Do in nych sku tecz nie re ali zo wa nych za -
dań „Ska ły” na le ża ło ukry wa nie w sze re gach
stra ży osób za an ga żo wa nych w dzia łal ność
pod ziem ną (prze waż nie z ZWZ-AK), or ga ni -
zo wa nie po mo cy dla osób po cho dze nia ży -
dow skie go (naj czę ściej przez wy sta wia nie
im fał szy wych do ku men tów, do star cza nie
żyw no ści i wy wo że nie z gett) oraz pro wa -
dze nie w stra żach szko leń woj sko wych,
przy go to wu ją cych do pod ję cia wal ki zbroj -
nej w mo men cie, gdy sy tu acja wo jen na bę -
dzie te go wy ma ga ła. War to za zna czyć, że
w pier wot nych za ło że niach „Ska ła” nie mia ła
pro wa dzić wal ki par ty zanc kiej, bar dzo ry zy -
kow nej, czę sto koń czą cej się de kon spi ra cją,
co w tym przy pad ku mo gło ozna czać za -
prze pasz cze nie du że go po ten cja łu, ja kim
stra że dys po no wa ły. 

Or ga ni za cja 
i dzia łal ność szko ły
Na le ży przy znać, że Niem cy przy kła da li

du żą wa gę do spraw ochro ny prze ciw po ża -

ro wej – dzia ło się tak rów nież na te re nach
oku po wa nej Pol ski. Po utwo rze niu Ge ne ral -
ne go Gu ber na tor stwa po wsta ło wie le no -
wych ochot ni czych stra ży te re no wych i za -
kła do wych, a w więk szych mia stach stra ży
za wo do wych. W tych moż na by prze wrot nie
po wie dzieć: sprzy ja ją cych wa run kach, z ini -
cja ty wy ko men dan ta po wia to we go stra ży
po żar nych w No wym Są czu por. poż. Sta ni -
sła wa Ma za na, w Sta rym Są czu zo sta ła utwo -
rzo na Po wia to wa Szko ła Po żar ni cza.
Roz po czę ła dzia łal ność w 1942 r., naj praw do -
po dob niej wio sną, w sie dzi bie przy ul. Mic -
kie wi cza 33 (daw niej ul. Mo kra 33). Pra wie
od po cząt ku ist nie nia szko ła re ali zo wa ła po -
dwój ne za da nia: po za kur sa mi ty po wo po -
żar ni czy mi dla kan dy da tów na stra ża ków,
ko men dan tów ochot ni czych stra ży, kie row -
ców i me cha ni ków mo to pomp or ga ni zo wa -
ne by ły szko le nia woj sko we z te re no -
znaw stwa, ob słu gi bro ni i tak ty ki dy wer syj -
nej. Po nie waż po rucz nik Ma zan już przed
ob ję ciem funk cji in struk to ra po żar nic twa
w No wym Są czu ak tyw nie współ pra co wał ze
zbroj nym pod zie miem (m. in. prze pro wa dzał
przez zie lo ną gra ni cę w re jo nie Du kli oso by
po szu ki wa ne przez Niem ców), moż na przy -
pusz czać, że uczest ni ka mi tych szko leń by li
nie tyl ko człon ko wie stra ży, przy go to wy wa -
ni do re ali za cji za dań w ra mach „Ska ły”, ale
tak że oso by po dej mu ją ce dzia łal ność w in -
nych or ga ni za cjach kon spi ra cyj nych. 

Kur sy w szko le trwa ły od kil ku ty go dni
do trzech mie się cy. Wszy scy uczest ni cy, a by -
ło ich na każ dym tur nu sie kil ku dzie się ciu,
mu sie li no sić mun du ry, by Niem cy i ewen -

WRZESIEŃ  2018 /44

Stra ̋ ac ka wal ka 
o nie pod le głoÊç

JE RZY GUT KOW SKI Stary Sącz – jedno z najstarszych polskich miast (prawa
miejskie od 1273 r.), leżące w dolinie Dunajca

i Popradu – był w okresie okupacji hitlerowskiej siedzibą
jedynej chyba takiej szkoły, w której niemal na oczach

Niemców przygotowywano słuchaczy do walki zbrojnej.
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tu al ni kon fi den ci oswo ili się z wi do kiem pol -
skich mun du ro wych prze miesz cza ją cych się
swo bod nie po Są dec czyź nie i w oko li cach
Li ma no wej. Prze strze ga no środ ków ostroż -
no ści, np. da ty roz po czę cia po szcze gól nych
kur sów i per so na lia uczest ni ków by ły do -
stęp ne tyl ko dla wta jem ni czo nych. Żo na po -
rucz ni ka Ma za na tak wspo mi na ła ten okres
(za „Prze glą dem Po żar ni czym” nr 6/1981):
„Miesz ka li śmy w No wym Są czu przy ul. Gry -
bow skiej w sie dzi bie Za wo do wej Stra ży Po -
żar nej. Już na wio snę 1943 r. mąż prze niósł
się wła ści wie do Sta re go Są cza. Cho ro wa łam
wte dy po waż nie na płu ca, dzieć mi opie ko -
wa ła się mo ja mat ka. Mąż czę sto przy jeż dżał
do nas, dbał o dom i za pew niał opie kę le kar -
ską dla mnie, ale pod świa do mie czu łam, że
są spra wy waż niej sze dla nie go i bar dziej go
ab sor bu ją ce niż trud no ści do mo we. Pod czas
krót kich po by tów w do mu opo wia dał
o swo jej pra cy w szko le. Nie zwra ca łam
wów czas uwa gi, że w opo wia da niach po -
wta rzał czę sto nie któ re da ty i go dzi ny roz -
po czy na ją cych się kur sów w szko le. W tym
okre sie przy jeż dża li róż ni nie zna ni mi lu dzie,
przed sta wia ją cy się ja ko ko le dzy mę ża. Za -
wsze ży czy li so bie roz ma wiać ze mną i za -
wsze roz mo wę kie ro wa li na spra wy szko ły.
Po wta rza łam po da ne mi uprzed nio przez
mę ża wia do mo ści z kom plet ną do kład no -
ścią, po nie waż nic in ne go mnie nie in te re -
so wa ło. Do pie ro po aresz to wa niu mę ża
zro zu mia łam, że by łam nie świa do mą łącz -
nicz ką, że nie na ra ża jąc, wy ko rzy sty wał mnie
w ten spo sób do swo ich ce lów”. 

Wy kła dow ca mi i in struk to ra mi w szko le,
po za ko men dan tem Sta ni sła wem Ma za -

nem, by li m.in.: ppor. poż. Bro ni sław Pi wo -
war (ab sol went pierw sze go oku pa cyj ne go
kur su ofi cer skie go w CSP w War sza wie), ogn.
poż. Mie czy sław Wę dry chow ski, kpt. poż.
Piotr Cie siel czyk (ko men dant Za wo do wej
Stra ży Po żar nej w No wym Są czu), czo ło wi
dzia ła cze „Ska ły” z Kra ko wa: por. poż. Eu ge -
niusz Go ław ski i por. poż. Bro ni sław Bu dyń,
kpt. poż. Ka rol Go łąb (po wia to wy in struk tor
po żar nic twa w Mie cho wie) oraz ppor. poż.
Eu ge niusz Kau del ko (ko men dant Za wo do -
wej Stra ży Po żar nej w Boch ni).

Po za ce la mi, do któ rych zo sta ła po wo ła -
na, szko ła ode gra ła chlub ną ro lę punk tu 
po mo cy Ży dom. We dług spi sa nej przez są -
dec kie go hi sto ry ka Jó ze fa Bień ka re la cji Wła -
dy sła wa Rzeź nicz ka, pra cu ją ce go wów czas
w stop niu po rucz ni ka w szta bie kie row ni ka

tech nicz ne go po żar nic twa na Ge ne ral ną
Gu ber nię, on sam, dys po nu jąc sa mo cho -
dem z ta bli cą „Pol” (Po li zei), je sie nią 1942 r.
wy wiózł z war szaw skie go get ta kil ka na ście
grup Ży dów, prze ka zu jąc ich m.in. do szko ły
po żar ni czej w Sta rym Są czu. Ko men dant
Ma zan po wie rzał ucie ki nie rów w rę ce sia tek
prze rzu to wych, dzia ła ją cych w oko li cach
Piw nicz nej i Ko sa rzysk, a te prze pro wa dza ły
ich na Sło wa cję i od da wa ły pod opie kę
agend or ga ni za cji po ma ga ją cych Ży dom.

Kon tro wer syj na de cy zja…
Ko men dan to wi „Ska ły” płk. poż. Je rze mu

Lgoc kie mu bar dzo za le ża ło na ob wo dzie są -
dec kim, bo wiem chciał wy ko rzy stać je go
wa lo ry te re no we do pla no wa nych ćwi czeń
od dzia łów bo jo wych, któ re tu mia ły uczyć
się za sad dzia łań par ty zanc kich. Lgoc ki
chciał utwo rzyć w Po wia to wej Szko le Po żar -
ni czej w Sta rym Są czu ro dzaj cen trum wy -
szko le nia bo jo we go dla kadr do wód czych
stra żac kie go ru chu opo ru, ja ko fi lię Cen tral -
nej Szko ły Po żar ni czej (CSP) w War sza wie.
Do Sta re go Są cza mia ły być kie ro wa ne gru -
py spe cjal ne, zło żo ne ze słu cha czy CSP i pra -
cow ni ków od dzia łu do świad czal ne go dzia -
ła ją ce go przy żo li bor skiej szko le. Trud no
stwier dzić, ile od by ło się kur sów dla war -
szaw skich „ska łow ców”. Wspo mnia ny już hi -
sto ryk Jó zef Bie niek twier dzi, że trzy.

Naj istot niej szym dla lo sów są dec kiej
szko ły i w ogó le „Ska ły” w Ma ło pol sce był tur -
nus roz po czy na ją cy się w dru giej po ło wie
paź dzier ni ka 1943 r. Uczest ni czy ła w nim
gru pa 32 mło dych po żar ni ków z War sza wy,
do wo dzo na przez sze fa szta bu „Ska ły” mjr.
poż. Le ona Ko rzew ni kjan ca i ppor. poż. 
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Uro czy ste otwar cie Po wia to wej Szko ły Po żar ni czej w Sta rym Są czu w 1942 r. W ja snym gar ni tu rze ko men dant szko ły 
por. poż. Sta ni sław Ma zan

Nie gdyś obiek ty Po wia to wej Szko ły Po żar ni czej, obec nie sie dzi ba Bi blio te ki Pu blicz nej w Sta rym Są czu
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Le opol da Kiersz now skie go, któ ry po za przy -
go to wa niem po żar ni czym mógł po chwa lić
się przy go to wa niem woj sko wym, ja ko ab -
sol went taj nej pod cho rą żów ki woj sko wej.
Do ce lo wo mie li oni „pójść do la su” i przejść
w ak cjach par ty zanc kich chrzest bo jo wy.
Prze ciw roz po czy na niu wal ki par ty zanc kiej
by ło wie lu czo ło wych dzia ła czy „Ska ły” 

– uwa ża li, że stra że po żar ne o wie le sku tecz -
niej przy czy nia ją się do zwal cza nia oku pan -
ta, wspo ma ga jąc, tak jak do tych czas,
ist nie ją ce od dzia ły pod zie mia. Do cho dząc
mo ty wów pod ję cia przez ko men dan ta
Lgoc kie go de cy zji o skie ro wa niu od dzia łów
stra żac kich do wal ki zbroj nej, z przy kro ścią
trze ba stwier dzić, że kie ro wał nim głów nie
prze rost am bi cji. We dług za stęp cy sze fa
szta bu Ko men dy Głów nej AK płk. Ka zi mie -
rza Plu ty -Cza chow skie go wy gó ro wa ne am -
bi cje sze fo stwa „Ska ły” wy ni ka ły z prze -
ko na nia o po tęż nej si le stra żac kie go ru chu
opo ru, któ ry mo że iść ku wol nej Pol sce wła -
sny mi dro ga mi, nie dzie ląc się z ni kim sła wą
i za pi su jąc do ro bek „Ska ły” na oso bi ste kon -
to jej przy wód ców.

Po twier dze niem te go, że nie wąt pli wie
bar dzo od waż ny i od da ny spra wie wal ki

o wol ność płk Je rzy Lgoc ki za tra cił po czu cie
rze czy wi sto ści, jest re la cja z je go spo tka nia
ze zna nym na po łu dniu Pol ski do wód cą od -
dzia łu par ty zanc kie go Ju lia nem Zub kiem
„Ta ta rem”, za miesz czo na we „Wspo mnie -
niach” te go ostat nie go (str. 99 wy da nia
z 2009 r.): „W tym sa mym mie sią cu [cho dzi
o li piec 1943 r. – przyp. JG] przy je chał do No -
we go Są cza ko men dant „Ska ły” płk Je rzy
Lgoc ki z sy nem Wie sła wem i za trzy mał się
przez pa rę dni w na szym miesz ka niu.
Pod pre tek stem in spek cji pod le głych mu
jed no stek stra ży po żar nych w po wie cie są -
dec kim osta tecz nie przy go to wy wał „Ska łę”
do dzia łań par ty zanc kich. W obec no ści ko -
men dan ta po wia to we go stra ży po żar nej,
peł nią ce go jed no cze śnie funk cję ko men -
dan ta szko ły po żar ni czej w Sta rym Są czu
por. Sta ni sła wa Ma za na po no wił on prze ka -
za ną mi przez Ustup skie go pro po zy cję wstą -
pie nia do „Ska ły” – ofia ro wu jąc w za mian
po woj nie… sta no wi sko sta ro sty w No wym
Są czu. Roz da wa nie urzę dów, kie dy woj -
na nie by ła jesz cze ukoń czo na, wy da wa ło mi
się nie po waż ne i nie na cza sie, a bę dąc zwią -
za ny z Ar mią Kra jo wą, i tym ra zem od rzu ci -
łem tę pro po zy cję. W kon klu zji uza leż ni łem
ewen tu al ną współ pra cę od sta no wi ska 
in spek to ra tu AK, któ ry przez mo je go
zwierzch ni ka „Cho mi ka” nie wy ra ził na nią
zgo dy”. 

…i jej kon se kwen cje
Od dział spe cjal ny „Ska ły” z Cen tral nej

Szko ły Po żar ni czej przy je chał z War sza wy
do Sta re go Są cza w dwóch gru pach: część
sa mo cho dem cię ża ro wym, część po cią giem.
Wszy scy zo sta li za kwa te ro wa ni w Po wia to -
wej Szko le Po żar ni czej, ale wkrót ce prze nie -
śli się do ba zy, któ rą za ło ży li w oko li cach wsi
Do bra, w po bli żu gó ry Śnież nik, w po wie cie
li ma now skim. Po kil ku dniach szko leń i roz -
po zna wa nia te re nu za pa dła de cy zja o przej -
ściu do dzia ła nia. Po sta no wio no za ata ko wać
po ste ru nek gra na to wej po li cji w miej sco wo -
ści Skrzy dl na, w ce lu zdo by cia bro ni. Ak cja
zo sta ła prze pro wa dzo na oko ło 7.00 ra no
21 paź dzier ni ka 1943 r. Jej fi nał oka zał się tra -
gicz ny, bo choć broń i amu ni cję zdo by to, to
w prze pro wa dzo nej przez Niem ców ob ła wie
zgi nę ło sze ściu mło dych lu dzi, a kil ka dni
póź niej aresz to wa no i roz strze la no pra cow -
ni ków sta ro są dec kiej szko ły, choć w ata ku
na po ste ru nek nikt z nich nie brał udzia łu.
Do dziś nie wy ja śnio ne są też przy czy ny
aresz to wa nia i stra ce nia kil ku na stu ofi ce rów
kra kow skie go okrę gu „Ska ły” na prze ło mie

lat 1943 i 1944. Praw do po dob na jest wer sja,
że za de nun cjo wał ich je den z człon ków or -
ga ni za cji, ale we dług in nej opi nii sta li się oni
ko lej ny mi ofia ra mi ze msty ge sta po za ak cję
w Skrzy dl nej.

Prze bieg wy da rzeń na zie mi li ma now -
skiej naj peł niej, na pod sta wie re la cji świad -
ków, opi sał Wła dy sław Pi law ski w pra cy
współ au tor stwa Ed mun da Ko wal skie go pt.
„Cen tral na Szko ła Po żar ni cza”, wy da nej przez
SGSP w 1992 r. Nie ste ty wąt pli wo ści jest cią -
gle bar dzo du żo i to w tak istot nych kwe -
stiach, jak peł na li sta po le głych, oko licz no ści,
w ja kich zgi nę li i gdzie zo sta li po cho wa ni. 

Co wie my o ich śmier ci? Po ak cji ca ła gru -
pa wy pa do wa z War sza wy uda ła się w po bli -
skie la sy w oko li ce wsi Stró ża, do któ rej
czwór ka uczest ni ków (trzech męż czyzn
i jed na ko bie ta – cór ka płk. Lgoc kie go) po -
szła po żyw ność. Oni też by li pierw szy mi
ofia ra mi nie miec kiej ob ła wy, któ rej zor ga ni -
zo wa nie w tak krót kim cza sie by ło dla nie -
do świad czo nych par ty zan tów du żym
za sko cze niem. W wy ni ku ostrza łu na miej -
scu zgi nę li stra żak Ka zi mierz Am bro ziń ski
i kpr. poż. Ry szard Idzi kow ski. Aresz to wa -
na zo sta ła łącz nicz ka Kry sty na Lgoc ka i kpr.
poż. Jan Pry czek. Ona prze ży ła woj nę w hi -
tle row skich obo zach, on po tor tu rach pod -
czas prze słu chań zo stał praw do po dob nie
(tak gło sił nie miec ki pla kat) roz strze la ny
przez ge sta po 31 paź dzier ni ka 1943 r. w No -
wym Są czu, a miej sce je go po chów ku jest
nie zna ne. 

Po usły sze niu strze la ni ny w wio sce resz -
ta gru py za czę ła prze dzie rać się w głąb la -
su, trans por tu jąc na no szach ran ne go kpr.
poż. An drze ja Mie rza now skie go, po strze lo -
ne go wcze śniej w Skrzy dl nej przez jed ne -
go z po li cjan tów. Po ru sza nie się z ran nym
w trud nym le śnym te re nie opóź nia ło
uciecz kę. An drzej Mie rza now ski zda wał so -
bie z te go spra wę i na je go proś bę pod ję to
tra gicz ną de cy zję o po zo sta wie niu go. Wo -
lę zo sta nia ra zem z ran nym zgło sił je go
przy ja ciel kpr. poż. Zbi gniew Paw łow ski.
Po kil ku na stu mi nu tach ucie ka ją ca gru pa
usły sza ła po je dyn cze strza ły, praw do po -
dob nie od da ne przez Zbi gnie wa Paw łow -
skie go, a póź niej se rie z nie miec kich
au to ma tów. Tak zgi nę li An drzej Mie rza -
now ski i Zbi gniew Paw łow ski.

Do wód cy war szaw skich „ska łow ców”
uzna li, że nie ma szans na wyj ście z nie miec -
kie go okrą że nia ca łym od dzia łem, w związ -
ku z czym na stą pił po dział na mniej sze
gru py. Pod czas dal sze go mar szu jed -
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Fol der wy da ny z oka zji nada nia Mło dzie żo wej Dru ży nie
Po żar ni czej w Sta rym Są czu imie nia Sta ni sła wa Ma za na



na z grup tra fi ła na pe ne tru ją cych te ren
Niem ców, na stą pi ła wy mia na ognia. Moż -
na przy pusz czać, że wła śnie w ta kich oko -
licz no ściach śmierć po niósł ko lej ny ucze-
st nik wy pra wy, ppor. poż. Ar tur Mi cha lew ski.
Je go na zwi sko nie wy stę pu je w żad nym ze
zna nych mi opi sów wy da rzeń w Skrzy dl nej.
Ja ko po le głe go w tej wła śnie ak cji wy mie -
nia ją go tyl ko au to rzy „Księ gi pa mię ci funk -
cjo na riu szy po żar nic twa i stra ża ków
ochot ni ków 1939-1945” – Je rzy Ła ma szew -
ski i Wła dy sław Pi law ski. Na zwi sko Ar tu ra 
Mi cha lew skie go, tak jak pię ciu wy żej wy mie -
nio nych po le głych pra cow ni ków CSP, wid -
nie je na ta bli cy pa mię ci w ho lu wej ścio wym
do Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej
przy ul. Sło wac kie go 52 w War sza wie. 

Po zo sta li wy szli z ob ła wy pod osło ną no -
cy. To, że prze ży li, za wdzię cza ją w du żej mie -
rze oko licz nym miesz kań com, któ rzy jesz cze
przez kil ka dni po ma ga li im się ukry wać, do -
star cza li żyw ność i słu ży li za prze wod ni ków.
Jed na z grup prze szła na te ren po wia tu my -
śle nic kie go, skąd przy po mo cy tam tej szej
pla ców ki AK (głów nie gru py Jó ze fa My sio ra
ps. „Prąd”) zo sta li prze rzu ce ni do War sza wy.
In nej gru pie po mógł po zna ny jesz cze w ba -
zie pod gó rą Śnież ni cą mło dy gó ral Bo le sław
No wak „Ju has”, któ ry so bie tyl ko zna ny mi
dro ga mi prze pro wa dził ucie ki nie rów do Kra -
ko wa, gdzie za ję li się ni mi tam tej si człon ko -
wie „Ska ły”.

Po trzech dniach od ata ku w Skrzy dl nej
żan dar me ria nie miec ka oto czy ła Po wia to wą
Szko łę Po żar ni czą w Sta rym Są czu, aresz tu -
jąc jej ko men dan ta por. poż. Sta ni sła wa 
Ma za na. W po ło wie li sto pa da zo sta li aresz -
to wa ni pra cow ni cy szko ły ppor. poż Bro ni -
sław Pi wo war i ogn. poż. Mie czy sław
Wę dry chow ski. Z moż li wo ści aresz to wa nia
zda wa li so bie do sko na le spra wę, ale nie
ucie ka li, by nie na ra żać ro dzin. Wszy scy trzej
zo sta li pod da ni okrut nym tor tu rom pod czas
śledz twa, któ re za wszel ką ce nę mia ło do -
pro wa dzić ge sta po do or ga ni za to rów zu -
chwa łe go ata ku na po ste ru nek po li cji.
Wszy scy trzej za mil cze nie za pła ci li ży ciem.
Zo sta li roz strze la ni 12 stycz nia 1944 r.
przy to rach ko le jo wych mię dzy wsia mi 
Mę ci na i Chom ra ni ce, na gra ni cy po wia tów
li ma now skie go i no wo są dec kie go. Po wy -
zwo le niu prze pro wa dzo no eks hu ma cję,
po któ rej zo sta li po cho wa ni na Cmen ta rzu
Za słu żo nych w No wym Są czu. 20 ma ja
2018 r. Mło dzie żo wa Dru ży na Po żar ni cza ze
Sta re go Są cza przy ję ła imię Sta ni sła wa 
Ma za na. 

Bez i mien ne gro by
Niem cy zwieź li cia ła stra ża ków po le głych

pod czas ob ła wy na ry nek w Skrzy dl nej. Miej -
sco wy kro ni karz Jó zef Ko niecz ny tak opi su -
je dal szy prze bieg wy da rzeń: „Cia ła ich
ob dar te do na ga po zo sta wio no tak na ryn -

ku, do pie ro w so bo tę na ka za no nam po cho -
wać ich gdzieś w ja kimś po to ku, ale
po cho wa li śmy ich we wspól nej mo gi le
na sta rym cmen ta rzu w Skrzy dl nej, a mo gi -
ła ta by ła ozdo bio na wień ca mi i kwia ta mi.
[…] W cza sie oku pa cji przy je chał tu
do Skrzy dl nej pod puł kow nik stra ży ognio -
wej z War sza wy, Wa cław Mie rza now ski,
w po szu ki wa niu sy na, któ ry miał brać udział
w tej ak cji. Od nie go do wie dzie li śmy się tro -
chę szcze gó łów o tej gru pie, gdyż ran ny
na ryn ku – to był wła śnie je go po szu ki wa ny
syn, An drzej Flo rian Mie rza now ski, za bi ty
w Stró ży”. Puł kow nik Mie rza now ski roz po -
znał zwło ki sy na, dla te go na je go gro bie
wid nie je imię i na zwi sko.

Do Skrzy dl nej przy je cha ła też żo na Ja -
na Prycz ka, któ ry, jak się oka za ło, po cho dził
z Piotr ko wa. Po ka zy wa ła miej sco wym fo to -
gra fię, na pod sta wie któ rej stwier dzi li, że to
je go ge sta pow cy zła pa li, tor tu ro wa li, a póź -
niej roz strze la li w oko li cach No we go Są cza.
Żo nie nie uda ło się zna leźć gro bu. 

Na tym ma łym cmen ta rzu wo jen nym
w Skrzy dl nej, obok gro bu An drze ja Mie rza -
now skie go, znaj du ją się jesz cze czte ry bez-
i mien ne mo gi ły. Na jed nej jest tyl ko
ogól na ta blicz ka po świę co na „par ty zan tom
war szaw skim, któ rzy zgi nę li w 1944 r. pod -

czas ak cji w Skrzy dl nej”. Rok jest po da ny
błęd nie. Nie wy mie nio no na zwisk, choć są
zna ne, nie wia do mo jed nak, któ ry grób jest
czyj. Sa me gro by, mi mo że mu ro wa ne chy -
ba wie le lat po woj nie, roz sy pu ją się. Wy da -
je się, że ob cho dy 100-le cia nie pod le gło ści

są naj lep szą oka zją, by za dbać o miej sca
spo czyn ku uczest ni ków walk – przede
wszyst kim te, któ re jesz cze moż na oca lić
od za po mnie nia. Ci, któ rzy wal czy li o wol ną
Pol skę, na pew no za słu gu ją na trwa łą pa -
mięć i god ne uczcze nie.

Jerzy Gutkowski jest absolwentem
pierwszego rocznika WOSP. Współzało˝yciel

kwartalnika „Po˝arniczy Przeglàd
Historyczny” – dodatku do „Przeglàdu

Po˝arniczego”, ukazujàcego si´
w latach 1982-1989. W ostatnich latach

słu˝by kustosz Muzeum Po˝arnictwa
w Warszawie
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Cmen tarz wo jen ny w Skrzy dl nej, miej sce po chów ku war szaw skich stra ża ków po le głych w 1943 r. Czte ry z pię ciu mo gił są bez i -
mien ne



arl Metz za ło żył swo ją fir mę 2 li sto -
pa da 1842 r. Pierw szy za kład pro -
duk cyj ny otwo rzył w He idel ber gu 

– mia sto za wdzię cza mu rów nież utwo rze -
nie lo kal nej ochot ni czej stra ży po żar nej.
Po śmier ci za ło ży cie la w 1872 r. kie ro wa nie
fir mą prze ję ła je go żo na. W 1905 r. głów ny
za kład oraz głów na sie dzi ba fir my zo sta ły
prze nie sio ne do Karls ru he. W trak cie swo jej
dzia łal no ści fir ma jesz cze wie le ra zy zmie nia -
ła wła ści cie la. W 1998 r. Metz wszedł w skład
zna ne go kon cer nu Ro sen bau er i spe cja li zu -
je się w pro duk cji sa mo cho do wych hy drau -
licz nych ob ro to wych dra bin po żar ni czych.
Łącz nie wy pro du ko wał oko ło 3 tys. róż nych
ro dza jów i ty pów po żar ni czych dra bin sa -
mo cho do wych. W 2015 r. Metz Aerials zo stał
prze kształ co ny w Ro sen bau er Karls ru he
i pod tą na zwą dzia ła do dnia dzi siej sze go.
Na zwa fir my znik nę ła, po zo sta ła na to miast
no wo cze sna tech no lo gia Met za. 

Od si ka wek do dra bin 
ste ro wa nych kom pu te ro wo
W po cząt ko wym okre sie swo jej dzia łal -

no ści Metz pro du ko wał si kaw ki ręcz ne i pa -
ro we oraz dra bi ny drew nia ne przy sto -
so wa ne do po cią gu kon ne go. Do pie ro
w 1906 r. skon stru ował swój pierw szy sa mo -
chód ga śni czy na pod wo ziu sa mo cho du cię -
ża ro we go ze zbior ni kiem na wo dę oraz
z au to pom pą. W 1913 r. po ja wi ła się je go
pierw sza dra bi na ob ro to wa na pod wo ziu sa -
mo cho do wym, z przę sła mi drew nia ny mi
o wy su wie do 25 m, z za bu do wa ną au to -
pom pą. W 1931 r. na wy sta wie sprzę tu po -

żar ni cze go w Niem czech fir ma Metz za pre -
zen to wa ła po raz pierw szy dra bi nę z przę -
sła mi me ta lo wy mi o dłu go ści wy su wu
do 38 m. Był to du ży krok na przód, no we
roz wią za nie tech nicz ne w kon struk cji dra bin
sa mo cho do wych. Fir ma pro du ko wa ła jed -
nak na dal dra bi ny, w któ rych obok przę seł
wy ko ny wa nych z me ta lu by ły rów nież przę -
sła z drew na. Ro dzaj ma te ria łu uży te go
do pro duk cji przę seł był uza leż nio ny od po -
trzeb i wy ma gań za ma wia ją ce go. 

W 1932 r. fir ma uzy ska ła nie miec ki pa tent
na kosz ra tow ni czy mon to wa ny do ostat nie -
go przę sła dra bi ny. Z uwa gi na je go nie funk -
cjo nal ną kon struk cję nie zna lazł on jed nak
po wszech ne go za sto so wa nia, do pie ro w la -
tach 60. ubie głe go wie ku za czę to mon to wać
pro fe sjo nal ne ko sze. W 1935 r. fir ma otrzy -
ma ła pa tent na dra bi nę z na pę dem hy dra-
u licz nym, ale do pie ro w 1953 r. Metz skon -
stru ował pierw szą w peł ni hy drau licz ną ob -
ro to wą dra bi nę zbu do wa ną na pod wo ziu
sa mo cho do wym, a w ko lej nych la tach
wpro wa dzał no we roz wią za nia tech nicz ne
w kon struk cji dra bin, w tym ste ro wa nie
za po mo cą kom pu te rów oraz ła ma ne, za -
mo co wa ne te le sko po wo przę sło. 

W pierw szym okre sie pro duk cji dra bin
sa mo cho do wych fir ma dys po no wa ła swo im
wła snym opa ten to wa nym sys te mem pod -
no sze nia i opusz cza nia ra my z przę sła mi.
Na czym po le gał? Ra ma spo czy wa ła
na dwóch kształ tow ni kach (szy nach) z pro -
wad ni ca mi w kształ cie pół ko la, po któ rych
prze su wa ły się łań cu chy rol ko we. Na pęd
na łań cu chy był prze ka zy wa ny z wa łu,

na któ rym za mo co wa no dwa ko ła zę ba te
do ich prze su wa nia oraz jed no ko ło zę ba te
na środ ku wa łu. Ze spół prze kład ni me cha -
nicz nych prze ka zy wał na nie na pęd od sil ni -
ka sa mo cho du przez przy staw kę od bio ru
mo cy. Łań cu cho wy sys tem pod no sze nia ra -
my z przę sła mi fir ma sto so wa ła w swo ich
dra bi nach do koń ca lat 50. ubie głe go wie ku. 

Po jaz dy Met za u pol skich 
stra ża ków
Metz ja ko do staw ca sprzę tu po żar ni cze -

go dla stra ży po żar nych za de biu to wał
na pol skim ryn ku pod ko niec lat 20. ubie -
głe go wie ku, sprze da jąc mo to pom py prze -
woź ne i prze no śne. Od po cząt ku lat 30.
wy łącz nym przed sta wi cie lem fir my na Pol -
skę by ła Fa bry ka Sprzę tu Po żar ni cze go 
Cze sław Miar czyń ski i Spół ka z Ka to wic. Re -
pre zen to wa ła ona przed się bior stwo Metz,
ofe ru jąc dra bi ny sa mo cho do we, ale rów nież
in ne ro dza je dra bin me cha nicz nych mo co -
wa nych na pod wo ziach dwu - czy czte ro ko -
ło wych, uży wa ne nie tyl ko przez straż
po żar ną, a tak że mo to pom py prze woź ne
i prze no śne oraz au to po go to wia. 

Fir ma Cze sław Miar czyń ski i Spół ka wy -
ko ny wa ła na pod sta wie udzie lo nej li cen cji
dra bi ny mo co wa ne na pod wo ziach dwu -
czy czte ro ko ło wych o kon struk cji drew nia -
nej, jed nak nie pro du ko wa ła dra bin na pod -
wo ziach sa mo cho do wych. Kil ka pol skich
miast zo sta ło wy po sa żo nych w ta ki sprzęt
pod ko niec lat 20. ubie głe go wie ku. Dra bi ny
me cha nicz ne z drew nia ny mi przę sła mi
o mak sy mal nym wy su wie do 28 m na pod -
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wo ziu fir my De Dion Bo uton otrzy ma li stra -
ża cy z Byd gosz czy oraz To ru nia. Za ka bi ną
kie row cy ty pu otwar te go wy ko na no po -
przecz ną drew nia ną ław kę dla za ło gi.
Pod stop nia mi uła twia ją cy mi wsia da nie
do sa mo cho du i wej ście na po dest znaj do -
wa ły się skryt ki na sprzęt, za my ka ne peł ny -
mi drew nia ny mi drzwia mi obi ty mi bla chą.
Z ty łu na ra mie pod wo zia umo co wa no zwi -
ja dło sa mo cho do we na wę że tłocz ne,
a na obu do wie za mo co wa no ręcz ny dzwon
alar mo wy. Pod wo zie wy po sa żo no w peł ne
ko ła gu mo we, tzw. ma sy wy. 

Ko lej ne au to dra bi ny zna la zły się w po sia -
da niu pol skich stra ży po żar nych pod ko niec
lat 30. ubie głe go wie ku. By ły to dra bi ny
z przę sła mi drew nia ny mi oraz me ta lo wy mi.
Jed na z nich znaj du je się w zbio rach eks po -
na tów tech nicz nych Cen tral ne go Mu zeum
Po żar nic twa w My sło wi cach. Dra bi na ta zo -
sta ła zbu do wa na na pod wo ziu Mer ce des -
-Benz, na pę dza nym sil ni kiem wy so ko-
pręż nym czte ro cy lin dro wym tej sa mej fir my.
Wy pro du ko wa no ją w 1938 r. i nada no jej
nu mer fa brycz ny 479. Szkie let ka bi ny ty pu
za mknię te go o kon struk cji drew nia nej osło -
nię to od we wnątrz sklej ką for ni ro wa ną, na -
to miast od stro ny ze wnętrz nej bla chą,
a dach po kry to skó rą. Do ra my pod wo zi
przy mo co wa no ste laż wy ko na ny z ce ow ni -
ków sta lo wych, na któ rym opie ra się ze spół
przę seł. Za ka bi ną umo co wa no po przecz ną
drew nia ną obu do wę ław ki, osło nię tą sta lo -
wą bla chą. Pod ław ką, a tak że pod stop nia -
mi z pra wej i le wej stro ny oraz pod
pod no szo nym po de stem ro bo czym umiesz -
czo no za my ka ne skryt ki na sprzęt. Nad tyl -
ną osią pod wo zia na ra mie zna la zło się
urzą dze nie ob ro to we o kon struk cji sta lo wej,
spo czy wa ją ce na ob rot ni cy, któ rej dol ny
wie niec przy mo co wa ny jest do ra my. Na wy -
się gu urzą dze nia opie ra się ra ma pod no szą -
ca, do któ rej przy krę co no śru ba mi ze spół
przę seł sta lo wych, a we wnątrz znaj du je się
ze spół na pę do wy po łą czo ny za po mo cą na -
pę du łań cu cho we go z ra mą pod no szą cą.
Przę sła są me ta lo we, wy ko na ne z od po -
wied nio ukształ to wa nych pro fi li otwar tych. 

Ze spół dra bi ny skła da się z czte rech przę -
seł o wy su wie do 24 m. Drew nia ne szcze ble
są przy krę ca ne śru ba mi do kształ towni-
ków me ta lo wych, te zaś są przy spa wa ne do
bocz nic. Dra bi na wy po sa żo na jest w na pęd
me cha nicz ny prze no szo ny od przy staw ki
od bio ru mo cy za po mo cą wa łu na pę do we -
go po zio me go na wał pio no wy ze spo łu na -
pę do we go. Aby złą czyć sztyw no tyl ną oś

sa mo cho du z ra mą i od cią żyć re so ry pod -
czas pra cy dra bi ny, za mon to wa no dwa ha ki
wspor ni ko we. Do uzy ska nia sta bil nej pod -
sta wy pod wo zia słu żą czte ry wrze cio na pod -
po ro we opusz cza ne i pod no szo ne ręcz nie.
Dra bi na nie jest przy sto so wa na do mon ta -
żu ko sza ra tow ni cze go na ostat nim przę śle. 

Au to dra bi na dla War szaw skiej Stra ży
Ognio wej zo sta ła za ku pio na w 1937 r. w ra -
mach pla no wej mo to ry za cji stra ży po żar nej.
Wy róż nia ła się naj więk szym ów cze śnie wy -
su wem, wy no szą cym 45 m przy cał ko wi cie
wy su nię tych przę słach i ką cie po chy le -
nia 78° (przy ką cie po chy le nia 75° wy so kość
ta wy no si ła 42 m). Zo sta ła za bu do wa -
na na pod wo ziu sa mo cho du cię ża ro we go
mar ki Mer ce des -Benz. Na pęd za pew nia sze -
ścio cy lin dro wy sil nik wy so ko pręż ny o mo -
cy 88 kW (120 KM). Ma sa cał ko wi ta
au to dra bi ny wy no si 12,8 t. Krót ka, dwu -
drzwio wa ka bi na ty pu za mknię te go prze -
zna czo na by ła dla dwóch osób. Z ty łu
umiesz czo no drew nia ną osło nię tą ław kę dla
po zo sta łych stra ża ków. Pod stop niem uła -
twia ją cym wej ście na po dest po oby dwu
stro nach po jaz du znaj du ją się trzy skryt ki
sprzę to we, za my ka ne peł ny mi drzwia mi.
Dra bi na skła da się z sze ściu me ta lo wych
przę seł. Pod trzy mu je je ra ma pod no szą ca
z dwo ma szy na mi pół ko li sty mi, umiesz czo -
na ru cho mo w urzą dze niu ob ro to wym, 
pod no szo na me cha nicz nie i opusz cza na
za po mo cą dwóch łań cu chów, któ re na wi ja -
ją się i roz wi ja ją za po mo cą wa łu z za mo co -
wa ny mi ko ła mi zę ba ty mi. Na pęd me cha-
nicz ny prze no szo ny jest od sil ni ka przez
przy staw kę od bio ru mo cy za po mo cą wa łu
na pę do we go do me cha ni zmów dra bi ny. Po -
nad to prze kład nie usta wia ją po chy le nia
bocz ne do pio nu, uwzględ nia jąc nie rów no -
ści te re nu do 10°. Wszyst kie ru chy dra bi ny
mo gą od by wać się od dziel nie lub jed no cze -
śnie, je że li pod czas dzia łań ra tow ni czych 
za cho dzi ta ka po trze ba. Włą cza nie i wy łą cza -

nie po szcze gól nych ru chów od by wa się
za po mo cą dźwi gni. Sta bil ność dra bi ny za -
pew niają pod po ry wy su wa ją ce się po za za -
bu do wę po de stu ro bo cze go, prze gu by
do dat ko wo za bez pie czo no za pad ka mi. 
Sta no wią je czte ry wrze cio na pod poro we,
opusz cza ne i pod no szo ne ręcz nie. 

Au to dra bi ny dla stra ży po żar nych w Gdy -
ni i Lwo wie zbu do wa no na pod wo ziach sa -
mo cho du cię ża ro we go Pol ski Fiat 621. By ły
to je dy ne dra bi ny skon stru owa ne przez
Met za w okre sie mię dzy wo jen nym ubie głe -
go wie ku na pod wo ziach sa mo cho dów 
cię ża ro wych pol skiej pro duk cji. Na pęd pod -
wo zia za pew niał sze ścio cy lin dro wy sil nik
gaź ni ko wy o mo cy 33,9 kW.

Dra bi na sa mo cho do wa za ku pio na dla
stra ży po żar nej w Gdy ni dys po no wa ła dwu -
drzwio wą ka bi ną kie row cy ty pu za mknię -
tego, prze zna czo ną dla dwóch osób,
o kon struk cji drew nia nej osło nię tej bla chą.
Za ka bi ną umiesz czo no drew nia ną ław kę
dla pa sa że rów. Z ty łu pod wo zia za mo co wa -
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Au to dra bi na na pod wo ziu fir my De Dion Bo uton dla stra ży ognio wej w Byd gosz czy – la ta 20. XX wie ku
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no zdej mo wa ne zwi ja dło sa mo cho do we
na wę że tłocz ne. Au to dra bi na dla stra ży
lwow skiej dys po no wa ła ka bi ną ty pu otwar -
te go, za nią rów nież znaj do wa ła się drew -
nia na ław ka dla stra ża ków, jed nak
w prze ci wień stwie do gdyń skie go po jaz du
z ty łu pod wo zia nie za mo co wa no zwi ja dła
sa mo cho do we go. 

Po dest ro bo czy w obu dra bi nach wy ko -
na no z drew na i obi to bla chą ry flo wa ną.
Pod nim po pra wej i le wej stro nie umiesz -
czo no skryt ki na sprzęt po żar ni czy. Nad tyl -
ną osią pod wo zia sa mo cho du zna la zła się
drew nia na ra ma sta no wią ca pod sta wę dra -
bi ny, a jed no cze śnie wzmac nia ją ca ra mę
pod wo zia. Na ra mie ulo ko wa no urzą dze nie
ob ro to we, spo czy wa ją ce na ob rot ni cy, któ -
rej dol ny wie niec przy mo co wa no do ra my.
Na wy się gu urzą dze nia ob ro to we go opie ra
się prze gu bo wo ra ma pod no szą -
ca – wzmoc nio na dwo ma kształ tow ni ka mi
pół ko li sty mi sta no wi je go ru cho my ele ment.
Jej za da niem jest pod trzy my wa nie ze spo -
łu czterech drew nia nych przę seł o dłu go ści
wy su wu do 26 m, któ re zo sta ły wy po sa żo ne
w gra wi ta cyj ne za pad ki szcze blo we. We -

wnątrz urzą dze nia ob ro to we go znaj du je się
ze spół na pę do wy po łą czo ny z ra mą pod no -
szą cą za po mo cą łań cu chów. Na pęd me cha -
nicz ny jest prze no szo ny za po mo cą wa łu
od spe cjal nej skrzyn ki prze kła dnio wej
do me cha ni zmów dra bi ny. W przy pad ku
awa rii na pę du głów ne go wszyst kie ru chy
dra bi ny mo gą być wy ko ny wa ne za po mo cą
korb do na pę du ręcz ne go. Au to dra bi nę od -
cią ża ją dwa ha ki obej mu ją ce tyl ną oś. 
Za bez pie cze nie sta no wią rów nież czte ry
wrze cio na pod po ro we, przy mo co wa ne do
dwóch be lek po przecz nych po łą czo nych
sztyw no z ra mą pod wo zia. Ha ki od cią ża ją ce
re so ry oraz wrze cio na są tak ze so bą sprzę -
gnię te, że wrze cio na moż na opu ścić ręcz nie
do pie ro po włą cze niu od cią że nia re so ro wa -
nia. Po nad to nie są one wy su wa ne po za ra -
mę po jaz du. 

Ku no wo cze sno ści w pol skim
po żar nic twie z Met zem
W dru giej po ło wie lat 80. ubie głe go wie -

ku Metz wy pro du ko wał kil ka war tych uwa -
gi ga śni czych i spe cjal nych sa mo cho dów
po żar ni czych. W 1987 r. na pod wo ziu Jel cza

P 415 fir my Metz i Schmitz wy ko na ły dla
stra ży po żar nej we Wro cła wiu pierw szy
w peł ni pro fe sjo nal ny i od po wied nio wy po -
sa żo ny śred ni sa mo chód do dzia łań z za kre -
su ra tow nic twa che micz ne go. Po jazd po raz
pierw szy zo stał wy sta wio ny w 1988 r.
na Mię dzy na ro do wych Tar gach Ochro ny
Prze ciw po ża ro wej, Ra tow nic twa, Bez pie -
czeń stwa i Ochro ny przed Ka ta stro fa mi
INTERSCHUTZ w Ha no we rze. We dług
oświad cze nia pra so we go oby dwu firm był
on naj więk szym sa mo cho dem te go ty pu
spo śród do tych czas wy pro du ko wa nych.
Pol scy stra ża cy po zna li je go bu do wę i funk -
cjo nal ność pod czas tar gów w Po zna niu. 

Au to wy po sa żo ne jest w układ na pę -
dowy 4x2 i sil nik Die sla o mo cy 179 kW 
(243 KM). Prze dłu żo ną dwu drzwio wą ka bi -
nę za pro jek to wa no dla czte rech osób. Ma sa
po jaz du go to we go do ak cji wy no si ła oko -
ło 12 t. Wy ko na ne w tym okre sie no wa tor -
skie nad wo zie po żar ni cze te go po jaz du ty pu
HuRoWa (cha rak te ry zu ją ce się moż li wo ścią
pod no sze nia i opuszczania bur ty za bu do -
wy) zo sta ło wy ko na ne ze sta li nie rdzew nej
i po kry te alu mi nium. W skład wy po sa że nia
sa mo cho du wszedł spe cja li stycz ny sprzęt
nie zbęd ny pod czas usu wa nia awa rii che -
micz nych w za kła dach pro duk cyj nych lub
skut ków wy pad ków ko mu ni ka cyj nych zwią -
za nych z uwol nie niem się prze wo żo nych
sub stan cji nie bez piecz nych. W skryt kach
zna la zło się miej sce dla róż ne go ro dza ju
pomp wraz z osprzę tem. Sa mo chód wy po -
sa żo no rów nież w zbior nik pod ci śnie nio wy
do cie czy pal nych, od sy sacz do cie czy, sor -
ben ty, po dusz kę przy ssaw ną, kor ki do
uszczel nia nia, ta śmę uszczel nia ją cą, przy rzą -
dy po mia ro we (tok sy ko me try i eks plo zy-
me try), przy rząd do mie rze nia pro mienio -
wa nia jo ni zu ją ce go, agre gat od dy mia ją cy
w wer sji prze ciw wy bu cho wej, agre gat 
prą do twór czy o mo cy 5 kW, wy su wa ny te le -
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sko po wo maszt oświe tle nio wy, ubra nia
gazosz czel ne, sprzęt ochro ny dróg od de -
cho wych, sprzęt die lek trycz ny, na rzę dzia
nie iskrzą ce oraz na rzę dzia ręcz ne do sprzą -
ta nia. Do dat ko we wy po sa że nie sta no wi ła
za po ra ole jo wa na wi nię ta na dwa bęb ny
(na każ dym po dzie sięć od cin ków dłu go -
ści 10 m), któ re prze wo żo no na dwu ko ło wej
przy cze pie. 

W 1987 r. Metz wy ko nał dla za kła do wej
za wo do wej stra ży po żar nej z Za kła dów Azo -
to wych „Tar nów” wart uwa gi cięż ki uni wer -
sal ny sa mo chód ga śni czy wod no -pia -
no wo -prosz ko wy na pod wo ziu Steyr 1491
w ukła dzie na pę do wym 6x6. Na pęd pod wo -
zia za pew nia sil nik wy so ko pręż ny z do ła-
do wa niem o mo cy 236 kW (321 KM). Dwu -
mo du ło wą czte ro drzwio wą ka bi nę za -
projek to wa no dla sze ściu ra tow ni ków,
w ukła dzie 1+1+4. Ma sa po jaz du go to we go
do ak cji wy no si oko ło 30 t, mo że on osią -
gnąć pręd kość mak sy mal ną 90 km/h. Au to
cha rak te ry zu je się kla sycz ną za bu do wą po -
żar ni czą. Je go szkie let wy ko na no z kształ -
tow ni ków sta lo wych osło nię tych pro fi-
lo wa ną bla chą sta lo wą, a dach z bla chy ry -
flo wa nej w for mie po de stu ro bo cze go. Wej -
ście na nie go uła twia za mo co wa na z ty łu
dra bi na. Sa mo chód jest po nad to wy po sa żo -
ny w pięć skry tek sprzę to wych – po dwa
z pra wej i le wej stro ny za bu do wy oraz jed ną
z ty łu. Skryt ki są za my ka ne ża lu zja mi wy ko -
na ny mi z lek kich pro fi li alu mi nio wych. 
Po jazd dys po nu je zbior ni ka mi na wo dę i śro -
dek pia no twór czy (każ dy z nich o po jem no -
ści 5000 dm³), zbior ni kiem na pro szek wraz
z osprzę tem (o po jem no ści 1000 kg), a tak -
że za bu do wa ną jed no za kre so wą au to pom -
pą o wy daj no ści 6000 dm³/min przy ci ś-
nie niu 10 ba rów. Na da chu za in sta lo wa no
dział ko wod no -pia no we z de flek to rem o wy -
daj no ści 3600 dm³/min przy ci śnie niu 8 ba -
rów oraz dział ko prosz ko we o wy daj no ści

20 kg/s i za się gu rzu tu prosz ku do 30 m. 
Po jazd jest wy po sa żo ny w dwie li nie szyb -
kie go na tar cia za koń czo ne prą dow ni ca mi
wod no -pia no wy mi oraz jed ną prosz ko wą li -
nię szyb kie go na tar cia z prą dow ni cą pi sto -
le to wą. Po nad to w skład wy po sa że nia
wcho dzą trzy na sa dy ssaw ne 110 oraz sześć
na sad tłocz nych 75 i sprzęt oraz ar ma tu ra
wod no -pia no wa.

Rów nież w 1987 r. fir ma Metz wy ko na ła
dla za kła do wej za wo do wej stra ży po żar nej
za kła dów azo to wych w Cho rzo wie uni wer -
sal ny sa mo chód ga śni czy wod no -pia no wo -
-prosz ko wy na pod wo ziu sa mo cho du
cię ża ro we go Steyr 791 w ukła dzie jezd -
nym 4x4. Na pęd pod wo zia za pew nia sil nik
wy so ko pręż ny o mo cy 125 kW (170 KM). 
Ma sa cał ko wi ta po jaz du go to we go do ak cji
wy no si oko ło 11 t. Ka bi nę za pro jek to wa no
ja ko dwu mo du ło wą czte ro drzwio wą o ob -
sa dzie 6 ra tow ni ków w ukła dzie 1+1+4.
W kon struk cji za sto so wa no ta kie sa me roz -
wią za nia, je śli cho dzi o za bu do wę, szkie let
po jaz du, dach, roz kład skry tek, jak w przy -
pad ku cięż kie go sa mo cho du ga śni cze go
wy ko na ne go dla Za kła dów Azo to wych „Tar -
nów”. Po nad to z przo du za bu do wy za mo co -
wa no zbior nik z prosz kiem o po jem no ści
750 kg wraz z osprzę tem i dwo ma li nia mi
szyb kie go na tar cia. Zbior nik na wo dę po jaz -
du ma po jem ność 2000 dm³, a na śro dek
pia no twór czy 400 dm³. W tyl nej czę ści za bu -
do wy znaj du je się au to pom pa dwu za kre -
sowa o wy daj no ści 1600 dm³/min przy
ci śnie niu 8 ba rów oraz 300 dm³/min przy
ci śnie niu 40 ba rów. Na da chu za mo co wa no
dział ko wod no -pia no we z de flek to rem, któ -
re pod czas trans por tu moż na zło żyć, co 
ob ni ża wy so kość cał ko wi tą sa mo cho du.
Po pra wej i le wej stro nie znaj du ją się po
dwie na sa dy tłocz ne 75. Z le wej stro ny za -
mo co wa no wy so ko ci śnie nio wą li nię szyb -
kie go na tar cia o dłu go ści 40 m, na wi nię tą
na zwi ja dło i za koń czo ną prą dow ni cą pi sto -
le to wą. W skład wy po sa że nia wcho dzi rów -
nież sprzęt i ar ma tu ra wod no -pia no wa.
W dol nych stop niach znaj du ją cych się
z przo du za bu do wy po pra wej i le wej stro -
nie prze wo żo ne są wę że ssaw ne. 

Wśród po jaz dów użyt ko wa nych przez
Pań stwo wą Straż Po żar ną znaj du ją się rów -
nież dra bi ny hy drau licz ne Met za za li czo ne
umow nie do tzw. III ge ne ra cji, cha rak te ry zu -
ją cej się za sto so wa niem in te li gent nej tech -
ni ki po żar ni czej. Zo sta ły one za ku pio ne
w 2000 r. Jed na z nich wcho dzi w skład wy -
po sa że nia Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej

w Sie mia no wi cach Ślą skich. Dra bi na ta dys -
po nu je no wo cze snym sys te mem ob li cze -
nio wym (METZ-SYSTEM), bez pie czeń stwa
oraz pro gra mem lo gicz nej kon tro li
(PLC – Pro gram -Lo gic -Con trol), któ ry ana li -
zu je pra cę wszyst kich urzą dzeń i wy bie ra
opty mal ne wa run ki pra cy, za pew nia jąc bez -
pie czeń stwo stra ża kom i oso bom ewa ku -
owa nym. Dra bi na hy drau licz na zo sta ła
zbu do wa na na pod wo ziu sa mocho du cię ża -
ro we go MAN typ M2000 -15.264LC/4x2/ z sil -
ni kiem o mo cy 191 kW (260 KM). Ma sa
cał ko wi ta po jaz du to 15 t. Dra bi na skła da się
z pię ciu przę seł o pro fi lu skrzyn ko wym spa -
wa nym la se ro wo, jest rów nież wy po sa żo -
na w kosz ra tow ni czy o mak sy mal nym
ob cią że niu 270 kg, któ ry moż na ła two zde -
mon to wać za po mo cą po łą cze nia szyb ko -
złącz ne go. W ko szu znaj du ją się urzą dze nia
do peł ne go ste ro wa nia dra bi ną przez ope -
ra to ra. Po zio mo wa nie dra bi ny prze bie ga au -
to ma tycz nie – dzię ki te mu jej pra ca jest
moż li wa, gdy po jazd stoi na po chy łym zbo -
czu. W kon struk cji dra bi ny za sto so wa no
pod po ry pio no wo -po zio me, któ re za pew -
nia ją opty mal ną sta tycz ność i moż li wie naj -
więk szy wy sięg. Moż na usta wiać je
po je dyn czo lub pa ra mi na róż ną od le głość,
w za leż no ści od ilo ści wol ne go miej sca.
W ce lu opty ma li za cji po la pra cy dra bi ny
z PLC po zy cja każ dej pod po ry jest ana li zo -
wa na od dziel nie. Od po wied nio do dłu go ści
wy su wu pod pór i ak tu al ne go ob cią że nia ko -
sza zo sta je bez stop nio wo do pa so wa ny
moż li wy wy sięg. Zmia na po ło że nia pod pór
po sze rza lub zmniej sza po le pra cy dra bi ny.
Sze ro kość pod par cia wy no si od 2700 mm
do 4500 mm. 

Prze gląd mo de li po jaz dów fir my Metz
użyt ko wa nych na prze strze ni dzie się cio le ci
przez pol skie stra że po żar ne wska zu je, że
przed się bior stwo za ło żo ne przez Car la 
Met za to wa rzy szy ło na sze mu po żar nic twu
od je go po cząt ków do cza sów współ cze -
snych. Dzię ki nie mu uda ło się wpro wa dzić
ko lej ne in no wa cje tech no lo gicz ne, klu czo -
we dla roz wo ju bez pie czeń stwa i sku tecz no -
ści pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czo -ga ś-
ni czych. Hi sto ria fir my Metz jest dłu ga
i chlub na, a jej wpływ na eu ro pej skie i pol -
skie po żar nic two nie do prze ce nie nia.

bryg. w st. sp. Marek Pisarek jest autorem
wielu publikacji na temat stra˝ackiego

sprz´tu, kolekcjonerem, miłoÊnikiem historii
po˝arnictwa
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ni cja ty wa spi sa nia wo jen nej księ gi stra żac twa pol skie go zro dzi ła
się w 1917 r., kie dy to Kra jo wy Zwią zek Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych we Lwo wie za ape lo wał do pol skich dru hów sło wa mi mó wią -

cy mi o tym, że rze czą obo wiąz ko wą i świę tą by ło by po zo sta wić
po so bie, dla przy szłych po ko leń, nie pod wa żal ny do wód, iż w cza -
sie trwa nia woj ny wszech świa to wej pol skie stra że po żar ne po mi mo
hu ku ar mat i gra du kul su mien nie wy peł nia ły swo je obo wiąz ki za -
wo do we i pa trio tycz ne. Ich dzia ła nia i pio nier ska po sta wa, o któ rych
by ła mo wa, do ty czy ły rów nież du że go za an ga żo wa nia w wal kę
o od zy ska nie nie pod le gło ści. 

Za rząd Głów ne go Związ ku Stra ży Po żar nych w War sza wie w peł -
ni za ak cep to wał ideę opra co wa nia pu bli ka cji, ale jed no cze śnie wszy -
scy zgod nie za uwa ży li, że jest na to jesz cze za wcze śnie, po nie waż
na dal trwa ła woj na, a or ga ni za cja struk tur pol skie go po żar nic twa
w tych wa run kach by ła znacz nie utrud nio na. Ra da Za wia dow cza
w War sza wie bo ry ka ła się rów nież z trud ny mi wa run ka mi wy daw ni -
czy mi. Na le ży po nad to pa mię tać, że na zie miach daw ne go za bo ru
ro syj skie go stra że, ja ko sto wa rzy sze nia umun du ro wa ne, funk cjo no -
wa ły w at mos fe rze usta wicz nej po dejrz li wo ści i in wi gi la cji. Ini cja-
ty wy oby wa tel skie w Kró le stwie Pol skim w II po ło wie XIX w. i na po -
cząt ku XX w. w świe tle ra por tów car skiej po li cji po li tycz nej zwra ca ły
uwa gę na ogrom ze bra nych do ku men tów. Żan dar me rię in te re so wa -
ły wszyst kie re la cje, któ re mo gły za cho dzić po mię dzy chło pa mi,
miesz cza na mi, du cho wień stwem i zie miań stwem. Na le ży zwró cić
przy tym uwa gę, że w struk tu rach po wsta ją cych wów czas stra ży
ognio wych znaj do wa ły się wszyst kie wy żej wy mie nio ne war stwy
spo łecz ne.

U pro gu nie pod le głej
11 li sto pa da 1918 r. Jó zef Pił sud ski prze jął wła dzę. Za zgo dą Ra dy

Re gen cyj nej ob jął na czel ne do wódz two pol skich sił zbroj nych. Te go
sa me go dnia w War sza wie i w wie lu in nych mia stach i wsiach roz po -
czę to roz bra ja nie wojsk oku pa cyj nych. W dzia ła nia te za an ga żo wa ni
by li rów nież stra ża cy. Pol skie or ga ni za cje stra żac kie przede wszyst -
kim sta ły na stra ży ła du i po rząd ku pu blicz ne go, za bez pie cza jąc mia -
sta i wsie m.in. przed po ża ra mi po wsta ją cy mi na sku tek róż nych

pro wo ka cji. Ja ko gru py zor ga ni zo wa ne i cie szą ce się za ufa niem spo -
łecz nym za bez pie cza li dro gi prze jaz do we, ma ga zy ny z amu ni cją
i z żyw no ścią. Pil no wa li po rząd ku i chro ni li mie nie pu blicz ne, w tym
urzę dy i obiek ty ko mu nal ne. W mia stach i na wsiach two rzo ne by ły
tzw. ko mi te ty bez pie czeń stwa oby wa tel skie go, któ rych ce lem by ło
m.in. opra co wa nie pla nów i wy tycz nych dla przed się wzięć zwią za -
nych z od bu do wą kra ju i pań stwo wo ści pol skiej. De le ga ci związ ko -
wi stra ży ognio wych wy gła sza li re fe ra ty, od czy ty oraz wy da wa li
ode zwy w spra wie wzię cia na sie bie od po wie dzial no ści za roz wój
i bez pie czeń stwo wol nej Pol ski. Dzia ła nia zbroj ne stra ża ków w li sto -
pa dzie 1918 r. do ty czy ły współ pra cy z Pol ską Or ga ni za cją Woj sko wą,
po le ga ją cej na nie sie niu po mo cy przy roz bra ja niu od dzia łów wojsk
oku pan ta. Ak cje mo bi li zo wa ły i iden ty fi ko wa ły oby wa te li – pol skich
pa trio tów, uwa ża ją cych czy ny te za swój oby wa tel ski obo wią zek,
rów nież czyn nych człon ków stra ży ognio wych. Na le ży pa mię tać, że
męż czyź ni ci by li za rów no cy wi la mi, jak i woj sko wy mi, a po nad to mę -
ża mi, sy na mi i brać mi; zmu sze ni by li do ko ny wać wy bo rów i roz wią -
zy wać pro ble my w swo im wła snym, zróż ni co wa nym śro do wi sku
lo kal nym. W li sto pa dzie 1918 r. mu sie li sca lać wszyst kie te war to ści
w imię idei na ro do wych i pa trio tycz nych. 

W po dzię ce za służ bę
W 1923 r. na ła mach „Prze glą du Po żar ni cze go” opu bli ko wa no ob -

szer ny ar ty kuł Sta ni sła wa Pą gow skie go, któ ry przy po mniał o idei spi -
sa nia wspo mnień stra ża ków wal czą cych nie tyl ko z ży wio łem ognia,
ale znacz nie bar dziej wy kra cza ją cych po za tę dzia łal ność. Na le ża ło
więc so li dar nie i uczci wie przed sta wić ży cio ry sy wie lu bez i mien -
nych, któ rzy wy peł nia li taj ne za da nia o cha rak te rze woj sko wym
i edu ka cyj nym, wspo mi na jąc cza sy za bo rów, po wstań, obro ny miast,
woj ny świa to wej, wal ki z bol sze wi ka mi. Wy da nie stra żac kiej pa miąt -
ko wej wo jen nej księ gi mia ło za tem być po dzię ko wa niem za po -
świę ce nie i służ bę, a tak że za wzię cie od po wie dzial no ści za
od bu do wa nie pań stwo wo ści pol skiej pod wzglę dem go spo dar -
czym i spo łecz nym. Pą gow ski w swo im ar ty ku le wspo mniał m.in.
o or ga ni zo wa nych kwe stach na ple bi scyt w spra wie Gór ne go Ślą -
ska, a tak że o ode zwie Głów ne go Związ ku, któ ra brzmia ła: „Po spo li -
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Âwia dec two
prze szło Êci

W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości warto
zadać pytanie: czy uważamy ją za zaginioną, czy nigdy nie powstała?

Mowa o pamiątkowej księdze strażaków, którzy walczyli
o niepodległość kraju na frontach Wielkiej Wojny 1914-1918. 
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te ru sze nie ku obro nie Skar bu Pań stwa i in ne z po da niem re zul ta -
tów osią gnię tych”. Po wyż sze sło wa pod kre śla ły za tem za sad ność zre -
da go wa nia rów nież tej księ gi za słu żo nych, tym bar dziej że na wie lu
stra żac kich mun du rach II RP za uwa żyć by ło moż na krzy że: Po lo nia
Re sti tu ta, Vir tu ti Mi li ta ri, Krzyż Wa lecz nych, bę dą ce wów czas i obec -
nie naj lep szym do wo dem „mę stwa woj sko we go”. 

Księ ga na rocz ni cę
13 grud nia 1927 r. Głów ny Zwią zek Stra ży Po żar nych Rze czy po -

spo li tej Pol skiej wy dał okól nik nr 73, w któ rym oznaj mił, że na po -
sie dze niu za rzą du 10 li sto pa da 1927 r. uchwa lił wy da nie księ gi,
bę dą cej hi sto rycz ną pa miąt ką udzia łu pol skich stra ża ków w wal kach
o wskrze sze nie Pol ski. Pu bli ka cja ta mia ła być wy da na w 1928 r.,
w dzie sią tą rocz ni cę od zy ska nia nie pod le gło ści. W okól ni ku nr 73
Ra da Za wia dow cza po pro si ła wszyst kie stra że po żar ne z te re nu ca -
łej Pol ski, aże by te za po śred nic twem swo ich związ ków wo je wódz -
kich nad sy ła ły in for ma cje o tych wszyst kich dru hach, któ rzy bra li
bez po śred ni udział w czy nach zbroj nych aż do 1921 r. Cho dzi ło
przede wszyst kim o po da nie imie nia i na zwi ska, da ty uro dze nia,
ewen tu al nej da ty śmier ci, funk cji peł nio nej w stra ży, a tak że opi sów
sy tu acji, na pod sta wie któ rych hi sto ria ich za an ga żo wa nia by ła by
bo gat sza i sta no wi ła kom pen dium do świad czeń. Zgro ma dzo ne ma -
te ria ły i opra co wa nia mia ły sta no wić świa dec two wy sił ku wszyst kich
człon ków kor po ra cji stra żac kiej. Dzi siaj mo że my przy pusz czać, że
więk szość stra ży na apel za rzą du od po wie dzia ła, po nie waż by ły one
zdy scy pli no wa ne, pod po rząd ko wa ne i so li dar ne. Kie dy od ra dza ła
się II Rze czy po spo li ta, wzię ły na sie bie peł ną od po wie dzial ność
za dal sze lo sy oj czy zny. 

Współ cze śnie moż na więc za dać py ta nie: czy księ gę tę uwa ża my
za za gi nio ną, czy są dzi my, że ni gdy nie po wsta ła? Ba da nia ar chi wal -
ne na ten te mat po win ny trwać przez ca ły czas. To za da nie przede
wszyst kim dla lo kal nych hi sto ry ków, spi su ją cych hi sto rię swo ich
stra ży, a tak że pa sjo na tów hi sto rii po żar nic twa i ochro ny prze ciw -

po ża ro wej. Nie wąt pli wie du żą ro lę w tym
mo gą ode grać pol skie bi blio te ki cy fro we,
któ re każ de go dnia udo stęp nia ją w do me -
nie pu blicz nej ska ny daw nych pu bli ka cji
i pra sy. 

Na fo to gra fii pra so wej Wil helm Bla cha.
Za słu żo ny stra żak Gór ne go Ślą ska. In spek -
tor Stra ży Po żar nych Za kła dów „Wspól no ty
In te re sów”. Czło nek Kor pu su Tech nicz ne go
Związ ku Stra ży Po żar nych RP, a tak że ka pi -
tan re zer wy ar ty le rii, wy róż nio ny wie lo ma

od zna cze nia mi pań stwo wy mi. Wil helm Bla cha brał czyn ny udział
m.in. we wszyst kich trzech po wsta niach ślą skich. Po zo sta je przy kła -
dem wie lu za po mnia nych z imie nia i na zwi ska ofi ce rów pol skie go
po żar nic twa, któ rzy za słu ży li na pa mięć, uzna nie i sza cu nek. Pa miąt -
ko wa księ ga za słu żo nych to nie tyl ko hi sto ria ży cia i służ by Wil hel -
ma Bla chy, ale ty się cy je mu po dob nych.

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

Li te ra tu ra: 
[1] „Prze gląd Po żar ni czy” nr 21/22 z 1923 r., s. 255-256. 
[2] „Stra żak Ślą ski” nr 2 z 1928 r., s. 34. 
[3] „Stra żak Ślą ski” nr 7 z 1936 r., s. 61. 

Wrze sień wpi sał się już na za wsze w zbio ro -
wą pa mię ć Po la ków ja ko wy jąt ko wy mie siąc,
skła nia ją cy do prze my śleń i za du my. Do za zwy -
czaj do syć smut nej, zwłasz cza dla dzie ci i mło -
dzie ży, kon sta ta cji o koń cu wa ka cji do łą cza-
ją dra ma tycz ne wspo mnie nia roz po czę tej
1 wrze śnia 1939 r. strasz li wej II woj ny świa to -
wej. Po wsta ją ca z ru in po cza sach za bo rów Pol -

ska nie cie szy ła się zbyt dłu go tak po trzeb nym do od bu do wy struk tur
pań stwa po ko jem. Agre sja fa szy stow skich Nie miec i so wiec kiej Ro sji roz -
wia ła na dzie ję na szych ro da ków na zbu do wa nie wów czas sil nej Oj czy zny.
Atak są sied nich państw nie mógł jed nak jej uni ce stwić, bo na dro dze do re -
ali za cji pla nu wro gów sta nę ło bo ha ter stwo mi lio nów Po la ków. 

Wciąż nie zmien nie wspo mi na my, zwłasz cza na po cząt ku wrze śnia, te
chwi le, gdy na We ster plat te za le d wie jed na kom pa nia pol skie go woj ska
pod wo dzą ma jo ra Hen ry ka Su char skie go bro ni ła się pod ostrza łem trzy -
krot nie więk szych sił nie miec kich. Pol scy żoł nie rze wy ka za li się wiel kim he -
ro izmem i nie ustę pli wo ścią w obro nie oj czy zny. Trud no prze ce nić si łę
ko mu ni ka tu, któ ry roz le gał się w ca łej Pol sce: „We ster plat te bro ni się na -
dal”. Żoł nie rze wal czy li w osa mot nie niu, świa do mi mi li tar nej prze wa gi wro -
ga, wie dząc, że nie mo gą od wró cić lo sów bi twy i woj ny. Wal czy li w imię
war to ści naj wyż szych: ho no ru i wia ry. W ko lej nych dra ma tycz nych la tach
wo jen nych na ca łym świe cie, na wszyst kich fron tach za ich przy kła dem
po szły set ki ty się cy Po la ków. To dzię ki ich ofie rze, czę sto z ży cia, Pol ska,
któ ra po wsta ła 100 lat te mu, nie tyl ko prze trwa ła, ale od ra dza się wciąż
na no wo. Chy li my dziś czo ła przed nie licz ny mi jesz cze ży ją cy mi bo ha te ra -
mi tam tych wo jen nych dni. No si my w ser cu pa mięć o po ko le niach na szych
ro da ków, któ re ode szły już na wiecz ną war tę, do brze przy słu żyw szy się 
Oj czyź nie.

Dziś nie mu si my już od da wać ży cia za nasz kraj, na szym za da niem jest
bu do wa nie je go przy szło ści, rów nież przez kul ty wo wa nie chwa leb nej
prze szło ści. Sym bol tej pra cy przez wie ki sta no wi ły, bę dą ce dziś już nie mal
re lik tem, do żyn ki, czę sto zwią za ne ze świę tem Na ro dze nia Ma ryi, ob cho -
dzo nym 8 wrze śnia. By ły one oka zją do po dzię ko wa nia za plo ny nie tyl ko
Bo gu, ale i tym wszyst kim, któ rzy cięż ką pra cą bu do wa li fun da men ty ist -
nie nia Pol ski. Od za ra nia dzie jów do nie daw nych cza sów Pol ska za li cza ła
się do kra jów rol ni czych, nie dzi wi więc, że sym bo li ka zie mi od gry wa waż -
ną ro lę w ro dzi mej kul tu rze i oby cza jach. Żni wa sta no wi ły cen tral ny punkt
ro ku, ocze ki wa ny z na dzie ją i tro ską. Ogrom cza su i pra cy, ca ła ra cja ist nie -
nia rol ni ka, a po śred nio ca łe go na ro du, za le ża ły od uda nych al bo nie uda -
nych zbio rów. Ofia ro wa ny w cza sie do ży nek chleb, owoc zie mi oraz pra cy
rąk ludz kich, to sym bol szczę śli we go ży cia, peł ne go ra do ści i sy to ści, znak
go ścin no ści, przy jaź ni, głę bo kiej wspól no ty, rów nież tej na ro do wej. 

No sząc w ser cach i pa mię ci wspo mnie nia z wa ka cji, z no wy mi si ła mi
po dej mij my na sze za da nia w służ bie. Dzię ku jąc za tych, któ rzy obro ni li
w la tach II woj ny świa to wej byt na szej Oj czy zny, chciej my włą czyć się dziś,
w do stęp ny nam spo sób, w bu do wę jej pięk nej przy szło ści. 

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

Reminiscencje
wrześniowe
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� Peł no ska lo we eks pe ry men tal ne stu dium roz wo ju po ża ru sa mo -
cho dów (Full -sca le expe ri men tal stu dy of fi re spred be ha vior of cars),
Xiao-Hui Jiang, Gou -Qing Zhu, Hui Zhu, Da -Yan Li, Pro ce dia En gi ne -
ering 211 (2018), s. 297-305.

W ar ty ku le opi sa no dwa eks pe ry men ty po świę co ne po ża rom sa mo -
cho dów. Pod czas pierw sze go z nich zba da no wa run ki za gro że nia po ża -
ro we go ze stro ny po je dyn cze go pło ną ce go au ta, na to miast w dru gim
spraw dzo no roz wój po ża ru sa mo cho du na par kin gu, zwłasz cza je go od -
dzia ły wa nie ter micz ne na po jazd sto ją cy obok. W oby dwu przy pad kach
od po wied nią ob ser wa cję i po miar umoż li wi ło wy ko rzy sta nie ka mer i ter -
mo par. Pod czas eks pe ry men tu prze pro wa dzo ne go z udzia łem jed ne go
au ta okna przed nie by ły otwar te cał ko wi cie, zaś tyl ne do po ło wy. Drzwi
od stro ny kie row cy po zo sta ły otwar te – oso ba pro wa dzą ca po jazd opu -
ści ła go nie zwłocz nie po stwier dze niu sy tu acji za gro że nia. Zbior nik z pa -
li wem był wy peł nio ny je dy nie w nie ca łym pro cen cie swo jej ob ję to ści.
Od mo men tu za ini cjo wa nia po ża ru na po zio mie sil ni ka do uga sze nia go
przez stra ża ka mi nę ło 15 min. Po 6 min pło mie nie wy do sta ły się po za ko -
mo rę sil ni ka. Od 10. min moż na by ło mó wić o po ża rze ka bi ny kie row cy,
zaś w 11. min pło mie nie ob ję ły rów nież część prze zna czo ną dla pa sa że -
rów.

Pod czas dru gie go eks pe ry men tu wszyst kie okna i drzwi w po jaz dach
za mknię to, od wzo ro wu jąc wa run ki pa nu ją ce na par kin gu. W po jeź dzie
nie by ło kie row cy. Pa li wo wy peł nia ło zbior nik je dy nie w nie ca łym pro cen -
cie ob ję to ści. Od mo men tu za ini cjo wa nia po ża ru na po zio mie sil ni ka
do uga sze nia go przez stra ża ka upły nę ło 35 min. W 16. min za ob ser wo -
wa no prze nie sie nie się pło mie ni z jed ne go sa mo cho du na dru gi, od da -
lo ny od pierw sze go o 0,8 m i sto ją cy rów no le gle do nie go. Dwie mi nu ty
póź niej pło mie nie ob ję ły ka bi nę kie row cy.

Au to rzy wzbo ga ci li ma te riał licz ny mi zdję cia mi przed sta wia ją cy mi sy -
tu ację po ża ro wą w rów nych od stę pach cza su. Wy kre sy tem pe ra tu ry
w funk cji cza su od da ją cha rak ter roz wo ju po ża ru. Zdję cia otrzy ma ne dzię -
ki wy ko rzy sta niu ka me ry ter mo wi zyj nej uka zu ją pro mie nio wa nie ter mi-
cz ne, bę dą ce głów nym czyn ni kiem bra nym pod uwa gę pod czas
eks pe ry men tów.

� Ba da nia i roz wój w ob sza rze me tod ga sze nia po ża rów ba te rii li -
to wych (Re se arch and de ve lop ment of fi re extin gu ishing tech no lo gy
for po wer li thium bat te ries), Luo Wei -Tao, Zhu Shun -Bing, Gong Jun -
-Hui, Zhou Zheng, Pro ce dia En gi ne ering 211/2018, s. 531-537.

W ostat nich la tach ob ser wo wać moż na cią gły wzrost po py tu na urzą -
dze nia ma ga zy nu ją ce ener gię elek trycz ną. Wy ni ka to mię dzy in ny mi z roz -
wo ju tech no lo gii aut elek trycz nych, rów nież w Chi nach – w 2017 r.
pro duk cja te go ty pu po jaz dów się gnę ła tam już mi lio na sztuk. Wo bec te -
go te ma ty ka bez pie czeń stwa użyt ko wa nia ogniw wtór nych sta je się klu -
czo wa. 

Au to rzy pod da li te stom znacz ną licz bę ba te rii li to wo -jo no wych. Ba -
da jąc wy wo ła ny po żar, ana li zo wa li róż ne me to dy ga sze nia i róż ne środ ki
ga śni cze, w tym wo dę, tak że w for mie prą du mgło we go. Pod kre śla li, że
po ża ry ba te rii li to wo -jo no wych ma ją swo ją cha rak te ry sty kę, któ ra de ter -
mi nu je ko niecz ność sto so wa nia wy jąt ko wych środ ków. Ba te rie te go ty -
pu po tra fią za pa lić się w kil ka se kund od mo men tu wy wo ła nia zwar cia,
do cho dzi do gwał tow ne go wzro stu tem pe ra tu ry, a ak cja ga śni cza mo że
trwać na wet kil ka dzie siąt mi nut. Ko lej nym pro ble mem jest ko niecz ność
uży cia znacz ne go stru mie nia wo dy ga śni czej, tak że w ce lu unik nię cia po -

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

now ne go za pło nu. Co wię cej, pe ne tra cja środ ka ga śni cze go jest utrud -
nio na, po nie waż do po ża ru do cho dzi zwy kle we wnątrz ba te rii. 

Po za Chi na mi te sty po ża ro we te go ty pu ba te rii by ły prze pro wa dza ne
m.in. w Niem czech i USA. W Niem czech za sto so wa no in no wa cyj ne me -
to dy, np. ga sze nie pło mie ni mi kro sko pij ny mi gra nul ka mi. 

Ar ty kuł sta no wi cie ka we stu dium przy pad ku po ża rów ba te rii sto so -
wa nych w co raz czę ściej po ja wia ją cych się na na szych dro gach au tach
elek trycz nych. Czy tel ni ka za in te re su je bo ga ty prze gląd li te ra tu ry fa cho -
wej, jak rów nież wy ni ki wła snych ba dań prze pro wa dzo nych przez au to -
rów. 

� Eks pe ry men tal na ewa lu acja emi sji tok sycz nych ga zów z po ża -
rów po jaz dów (An expe ri men tal eva lu ation of to xic gas emis sions from
ve hic le fi res), F. Tru chot, F. Fo uil len, S. Col let, Fi re Sa fe ty Jo ur nal 97
(2018), s. 111-118.

Na ukow cy zwra ca ją uwa gę, że roz wi ja nie mo de lo wa nia po ża ro we go
opie ra się w głów nej mie rze na pro jek to wa niu efek tyw nych spo so bów
za pew nie nia bez piecz nej ewa ku acji w ob li czu za gro że nia po ża ro we go.
Ba da nia trak tu ją o ta kich czyn ni kach, jak tem pe ra tu ra, wi docz ność oraz
tok sycz ność. Sto sun ko wo nie wie le do świad czal nych prac na uko wych do -
ty ka jed nak te go trze cie go aspek tu, uwi dacz nia jąc istot ną lu kę, któ rej do -
świad cza ją rów nież prak ty cy po żar nic twa.

Wy cho dząc na prze ciw tym spo strze że niom, prze pro wa dzo no dwie
se rie do świad czeń. Pierw sza z nich do ty czy ła te stów wy bra nych ele men -
tów kon struk cyj nych i wy po sa że nia sa mo cho dów (pla sti ki i opo ny).
W trak cie re ali za cji dru gie go eta pu za ini cjo wa no peł no ska lo we po ża ry
ca łych po jaz dów, po łą czo ne ze szcze gó ło wy mi ana li za mi ga zo wych pro -
duk tów roz kła du ter micz ne go ma te ria łów pal nych. Re zul ta ty zre ali zo -
wanych ba dań eks pe ry men tal nych od no szą ce się do pa ra me tru
tok sycz no ści ze sta wio no na stęp nie z war to ścia mi okre ślo ny mi w do ku -
men tach nor ma tyw nych.

Te sty mia ły miej sce w po miesz cze niu za mknię tym o kubaturze 80 m3

dla wy mia rów (dłu gość x sze ro kość x wy so kość): 5 m x 4 m x 4 m. Po miesz -
cze nie te sto we znaj do wa ło się w bu dyn ku o kon struk cji be to no wej. Wa -
run ki wen ty la cyj ne kształ to wał otwór w su fi cie o po wierzch ni 1 m2 oraz
otwór o ta kim sa mym wy mia rze umiesz czo ny w jed nej ze ścian bez po -
śred nio przy po zio mie grun tu. Za pew nio no dzię ki te mu współ czyn nik
wen ty la cji 10 000 m3/h. Ma te ria ły pal ne pod da wa ne te stom umiesz cza -
no w cen tral nej czę ści po miesz cze nia w me ta lo wym po jem ni ku cy lin -
drycz nym na izo la cyj nej war stwie pia sku. By ły pod grze wa ne pal ni kiem
pro pa no wym o mo cy 80 kW.

W ar ty ku le za miesz czo no zdję cia po miesz cze nia te sto we go wraz ze
szcze gó ło wym ry sun kiem po glą do wym ma ją cym for mę prze kro ju pio -
no we go, na któ rym za zna czo no miej sca lo ka li za cji ma te ria łu pal ne go
i sen so rów tok sycz no ści. Opis wy ni ków ba dań opa trzo no uprosz czo ny mi
wzo ra mi ma te ma tycz ny mi, po zwa la ją cy mi od two rzyć me cha ni zmy ob li -
cze nio we wy ko rzy sta ne przez au to rów. Licz ne wy kre sy uła twia ją in ter -
pre ta cję wy ni ków eks pe ry men tów. Pod kre śla ją istot ne mo men ty re ak cji
spa la nia – np. sko ko we wzro sty kon cen tra cji ga zów, a tak że war to ści ich
stę żeń w funk cji cza su.

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

Doczekał się!

Je śli chcie li by ście zgłę bić te mat udzia łu pol skich stra ża ków w mi sji
w oko li cach miej sco wo ści Kårböle, za pra szam do od wie dze nia stro ny
http://mi sja -szwe cja.pl/.

Znaj dzie my na niej za po wiedź al bu mu z fo to gra fia mi au tor stwa Pio tra
Zwa ry cza, uka zu ją cy mi tru dy pra cy pol skie go kon tyn gen tu. Zdję cia, któ re

zo sta ną za pre zen to wa ne w pu bli ka cji, to efekt do ku men to wa nia dzia łań
po dej mo wa nych przez Po la ków na te re nie Szwe cji. By ła to pierw sza tak 
du ża ak cja na szych stra ża ków po za gra ni ca mi kra ju zwią za na z po ża ra mi 
la sów. Do Szwe cji po je cha ły dwa z sze ściu mo du łów GFFFV (Gro und Fo rest
Fi re Fi gh ting using Ve hic les) dzia ła ją cych w Pol sce. Two rzy li je głów nie 
ra tow ni cy z wo je wództw za chod nio po mor skie go i wiel ko pol skie go,
przy wspar ciu Ko men dy Głów nej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

Au tor to wa rzy szył im z apa ra tem za rów no pod czas bu do wa nia li nii
obro ny przed fron tem ognia, bez po śred nie go ga sze nia po ża rów la sów
w oko li cy miej sco wo ści Kårböle, jak i na te re nie obo zu w Sveg, w któ rym
sta cjo no wa li. 

Za po śred nic twem stro ny mo że my za mó wić al bum, któ ry zo sta nie wy -
da ny w naj bliż szym cza sie.

TB

Re cy kling ma te ria łów ce ra micz nych

Nakładem Wy daw nic twa Szko ły Głów nej
Służ by Po żar ni czej uka za ła się mo no gra fia 
„Wy ko rzy sta nie re cy klin go wych ma te ria łów
ce ra micz nych w kon struk cjach bu dow la nych
od por nych na wa run ki po ża ro we” au tor stwa
Paw ła Ogrod ni ka.

Mo no gra fia sta no wi au tor skie uję cie pro -
ble ma ty ki wy bra nych aspek tów go spo dar ki
o obie gu za mknię tym. Au tor, sku pia jąc się
w swo jej pra cy na uko wej na ba da niach wy ko -
rzy sta nia od pa do wych ma te ria łów ce ra micz -
nych ja ko kru szyw do be to nu od por ne go

na wy so kie tem pe ra tu ry, ze brał ob szer ny ma te riał ba daw czy, sta ra jąc się do ko nać
oce ny, na ile ce ra mi ka od pa do wa mo że sta no wić al ter na ty wę dla wy ko rzy sty wa -
nych obec nie na tu ral nych kru szyw, sto so wa nych ja ko do dat ki do be to nów. 
Ze wzglę du na zna czą ce stru mie nie od pa dów, ja kie po wsta ją obec nie z ma te ria -
łów ce ra micz nych, ana li za moż li wo ści ich po now ne go wy ko rzy sta nia sta je się
waż nym ele men tem go spo dar ki cyr ku lar nej. Przed sta wio ne w pra cy wy ni ki ba dań
i ana liz au to ra ma ją zde cy do wa nie cha rak ter wdro że nio wy i mo gą po słu żyć
do opra co wa nia ma te ria łów bu dow la nych (w szcze gól no ści be to nu), wy ko rzy stu -
ją cych po cho dzą cą z re cy klin gu ce ra mi kę, od por nych na wy so kie tem pe ra tu ry,
w szcze gól no ści ta kie, ja kie re je stru je się w wa run kach po ża rów kon struk cji bu -
dow la nych, co ma szcze gól ne zna cze nie z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa. 
[z re cen zji dr. hab. inż. Ar tu ra Ba dy dy, prof. PW]

Te ma ty ka mo no gra fii jest zwią za na z wy ko rzy sta niem re cy klin go wych ma te -
ria łów ce ra micz nych ja ko kru szy wa do be to nów spe cjal nych od por nych na wy so -
kie tem pe ra tu ry. Jest ona szcze gól nie ak tu al na m.in. ze wzglę du na obec ne tren dy
w go spo dar ce świa to wej, po le ga ją ce na stop nio wym prze cho dze niu z go spo dar ki
li ne ar nej do go spo dar ki w obie gu za mknię tym, w któ rej od pa dy są trak to wa ne ja -
ko su row ce wtór ne. W pierw szej czę ści pra cy w ra mach prze glą du li te ra tu ry omó -
wio no kru szy wa sto so wa ne w kom po zy tach be to no wych, w tym od pa dy ce ra mi ki
czer wo nej i szla chet nej. W ko lej nych roz dzia łach bar dziej szcze gó ło wo scha rak te -
ry zo wa no od pa dy bia łej ce ra mi ki szla chet nej, któ rych au tor użył ja ko kru szy wa
do skom po no wa nia mie sza nek be to no wych pod da nych ba da niom. Ko lej ne trzy
roz dzia ły zo sta ły po świę co ne au tor skim ba da niom. Opis po sta wio ne go pro ble mu
jest po praw ny i sta no wi lo gicz ną i spój ną ca łość. Opis sa mych ba dań jest czy tel ny
i bo ga to ilu stro wa ny sche ma ta mi i zdję cia mi, a otrzy ma ne wy ni ki zo sta ły po da ne
w spo sób przy stęp ny w po sta ci ta be la rycz nej i gra ficz nej (wy kre sy hi sto gra mo we
i li nio we). [z re cen zji dr. hab. inż. Je rze go Ga ła ja, prof. SGSP]

P. Ogrod nik, „Wy ko rzy sta nie re cy klin go wych ma te ria łów ce ra micz nych
w kon struk cjach bu dow la nych od por nych na wa run ki po ża ro we”, War sza -
wa 2018, ISBN 978-83-950547-3-0.

� WARTO
PRZECZYTAĆ

Po raz pierwszy w Polsce pokazano na znaczku pocztowym 
św. Floriana, patrona strażaków. Znaczek o nominale 10 zł i nakładzie
5 mln sztuk ukazał się 22 czerwca tego roku w ramach cyklu „Miasta
polskie”. Przedstawia wykonaną z piaskowca figurę świętego na tle
Starego Zamku w Żywcu. Figura zdobi odtworzoną w tym roku
fontannę, będącą charakterystycznym punktem żywieckiego rynku.

Ma ciej Sa wo ni

Szwedzka misja w obiektywie




