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Konferencja COP24, czyli 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej konwencji

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu goÊciła w Katowicach

delegatów z 200 paƒstw, a tak˝e ludzi nauki, biznesu, członków organizacji

pozarzàdowych i ekologicznych. Liczba uczestników całego przedsi´wzi´cia

wyniosła około 25 tys., a jednoczeÊnie we wszystkich obiektach budowlanych

przebywaç mogło nawet 15 tys. osób. Nietrudno si´ domyÊliç, ˝e dla słu˝b było

to du˝e wyzwanie. Dla Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oznaczało wielomiesi´czne

przygotowania do wydarzenia i wzmo˝onà czujnoÊç podczas jego trwania.

Konferencja przebiegła bezpiecznie, a doÊwiadczenie naszej formacji zostało

wzbogacone o kolejne aspekty. W tym numerze opisujemy, jak toczyły si´

przygotowania, z czym mierzyła si´ PSP w fazie przygotowaƒ i zabezpieczania

spotkania. Do tematu wrócimy w jednym z kolejnych wydaƒ, by przybli˝yç

aspekt organizacji łàcznoÊci.

Jednà z głównych przyczyn Êmierci stra˝aków, obok zawałów i udarów, sà

nowotwory. I choç stra˝acy to grupa zawodowa na ogół zdrowsza ni˝ przeci´tni

obywatele – ich sprawnoÊç i zdrowie sà oceniane przed przyj´ciem

do słu˝by – to badania pokazujà, ˝e chorujà na raka cz´Êciej ni˝ reszta

społeczeƒstwa. Dlatego rozpoczynamy nowy cykl artykułów – z zakresu

profilaktyki zachorowaƒ. WłaÊciwa postawa ratowników to obok działaƒ

systemowych pierwszy i najwa˝niejszy front walki z chorobà. 

Polecamy tak˝e interesujàce materiały o nowoczesnych narz´dziach

edukacyjnych. W ratownictwie medycznym nieocenione stajà si´ symulatory

fizjologiczne, wykorzystujàce najnowsze zdobycze technologii. Odzwierciedlajà

one ˝ywego człowieka – jego anatomi´, fizjologi´, reakcj´ na leki, obra˝enia

itp., słu˝àc do nauki oraz doskonalenia umiej´tnoÊci medycznych zwiàzanych

z opiekà nad pacjentem. Pozwalajà nie tylko na opanowanie technik

ratowniczych, ale i komunikacji z poszkodowanym oraz pomi´dzy członkami

zespołu, uczà radzenia sobie ze stresem. To niewàtpliwie narz´dzie przydatne

w szkoleniu lekarzy, ratowników i stra˝aków.

Rozwojowi kompetencji ratowniczych posłu˝y z pewnoÊcià trena˝er

do prowadzenia akcji ratowniczych podczas katastrofy kolejowej, który powstał

w Szkole Aspirantów Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Poznaniu. To bardzo

przydatne rozwiàzanie, gdy˝ stra˝acy majà niewiele okazji do çwiczeƒ

na obiektach kolei.

Warto przeczytaç wywiad z autorami ksià˝ki „Stra˝acy. Tam, gdzie zaczyna si´

bohaterstwo”. To publikacja o stra˝akach napisana przez reporterów. Historia

powstawania ksià˝ki, którà opowiadajà, jest te˝ opowieÊcià o tym, jak

postrzega nas społeczeƒstwo.

Zapraszamy do lektury!



W Komendzie Głównej PSP i Szkole Głównej Służby Pożarniczej
w dniach 14-16 stycznia gościła trzyosobowa delegacja

Sekretariatu Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań
i Ratownictwa (INSARAG), której celem było przeprowadzenie
uzgodnień dotyczących realizacji Spotkania Globalnego INSARAG
w Polsce w 2020 r.

INSARAG to funkcjonująca pod auspicjami ONZ globalna sieć
ponad 80 krajów i organizacji, zajmująca się problematyką
międzynarodowych działań poszukiwawczo-ratowniczych
po katastrofach, przede wszystkim po trzęsieniach ziemi.

Organizacja ta m.in. ustanowiła i na bieżąco aktualizuje

minimalne standardy grup poszukiwawczo-ratowniczych
wysyłanych do działań zagranicznych oraz metodologię
wielostronnej koordynacji operacji ratowniczych.

Podjęte przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązanie
do organizacji 3. Spotkania Globalnego INSARAG ma na celu
utrzymanie wysokiej oceny i zaufania dla Państwowej Straży
Pożarnej w sferze reagowania na zagrożenia w ramach ONZ, a także
umocnienie pozycji i rozpoznawalności naszego kraju na arenie
międzynarodowej.

Podczas wizyty Winston Chang, który przewodniczył delegacji
z Genewy, złożył na ręce gen. brygadiera Leszka
Suskiego – komendanta głównego PSP podziękowania
za zaangażowanie Państwowej Straży Pożarnej w działania INSARAG.

Komendant główny PSP przybliżył gościom organizację
i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej oraz krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego. Przedstawił ponadto proponowane
kierunki rozwoju międzynarodowych systemów pomocy
na wypadek katastrof.

Rola gospodarza 3. Spotkania Globalnego INSARAG jest
znaczącym wyróżnieniem dla Polski oraz uznaniem dla aktywności
naszego kraju na forum ONZ, potwierdzonej m.in. udziałem grup
poszukiwawczo-ratowniczych PSP w zagranicznych operacjach
ratowniczych, a także czynnym uczestnictwem ekspertów PSP
w tworzeniu standardów międzynarodowych oraz w procesie
certyfikacji i zwiększenia potencjału zagranicznych grup
poszukiwawczo-ratowniczych.

Spotkanie wigilijne służb
nadzorowanych przez ministra spraw

wewnętrznych i administracji z udziałem
szefa resortu Joachima Brudzińskiego
i sekretarza stanu w MSWiA Jarosława
Zielińskiego odbyło się 19 grudnia 2018 r.
w Komendzie Głównej Straży Granicznej.
Było ono okazją do złożenia życzeń,
podsumowania mijającego roku i złożenia
podziękowań.

– Gdy inni będą świętowali, dla was
będzie to czas służby. I za to wasze
poświęcenie chcę podziękować – powiedział
minister Joachim Brudziński. – Dziś premier
Mateusz Morawiecki skierował na moje ręce
podziękowania za waszą służbę podczas
niedawnej konferencji COP24. I to
podziękowanie także chcę wam dziś
przekazać. Polscy funkcjonariusze

z podniesioną głową mogą mówić, że są
jednymi z najlepszych, jeśli nie najlepszymi
w Europie. Dziękuję za to, że dzięki wam

Polska jest krajem bezpiecznym – zakończył
minister.

– Prawie 86% Polaków uważa Polskę
za kraj bezpieczny, a ponad 90% mówi, że
bezpiecznie jest w ich miejscu zamieszkania.
Wynika to między innymi z tego, że nasze

służby potrafią skutecznie rozpoznawać
zagrożenia – powiedział sekretarz stanu
w MSWiA Jarosław Zieliński.
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W Êwiàtecznym klimacie
Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia odbyły się spotkania wigilijne
w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
W przedświątecznych spotkaniach wziął udział również komendant główny
PSP, odwiedzając strażaków w ich jednostkach.

INSARAG w Polsce
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W spotkaniu, którego gospodarzem
był komendant główny Straży 
Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga,
uczestniczyli: przewodniczący sejmowej
Komisji Spraw Wewnętrznych
i Administracji poseł Arkadiusz

Czartoryski, komendanci służb
mundurowych podległych MSWiA, wśród
nich komendant główny Państwowej

funkcjonariuszy oraz pracowników
cywilnych odbyło się 21 grudnia 2018 r.
w Komendzie Głównej Państwowej Straży
Pożarnej. Rozpoczęto je wspólnym
śpiewaniem kolęd: „Wśród nocnej ciszy”
oraz „Cicha noc”.

Korzystając z okazji,
komendant główny
Państwowej Straży Pożarnej
podziękował za mijający rok
i złożył zebranym
życzenia. – Życzę Państwu
zdrowych, spokojnych
bezpiecznych Świąt Bożego
Narodzenia, spędzonych
w gronie osób najbliższych
sercu. Proszę przekazać
życzenia wszystkim swoim
współpracownikom, rodzinom,
a przede wszystkim rodzicom,
bo oni są zawsze z nami, na te
gorsze i lepsze dni – podkreślił. 

Następnie krajowy kapelan
strażaków ks. st. bryg. Jan Krynicki
odczytał Ewangelię oraz przekazał
zgromadzonym świąteczne życzenia. 

Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek
Suski, a także komendanci wojewódzcy,
komendanci szkół pożarniczych, kadra
kierownicza Komendy Głównej PSP oraz
dyrektorzy CNBOP i CMP. Spotkanie
zakończyło wspólne śpiewanie kolęd

z towarzyszeniem muzyków z Orkiestry
Reprezentacyjnej Straży Granicznej. 

Uroczyste spotkanie wigilijne

Plan z THW

K omendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski gościł 11 stycznia delegację
z Niemiec: Albrechta Broemme – prezydenta Federalnej Służby Ratownictwa

Technicznego (THW) oraz Sebastiana Golda – pełnomocnika Federalnej Służby THW
na kraje związkowe Berlin, Brandenburgię i Saksonię-Anhalt. Głównym punktem
wydarzenia było podpisanie dwuletniego Planu współpracy między Państwową Strażą
Pożarną a Federalną Służbą THW. Dokument objął m.in. ćwiczenia oraz przedsięwzięcia
szkoleniowe realizowane po dwóch stronach granicy. Wspólny udział obu służb
w zaplanowanych działaniach pozwoli na wymianę wiedzy, metod działania
i doświadczeń, a tym samym na jeszcze lepsze przygotowanie do stawienia czoła
codziennym zagrożeniom i poważnym katastrofom.

Federalna Służba THW od wielu lat jest jednym
z głównych partnerów zagranicznych Państwowej Straży
Pożarnej. Oparta w zdecydowanej większości
na wolontariuszach, stanowi istotny element niemieckiego
systemu ratownictwa i ochrony ludności. Tylko w 2017 r.
wolontariusze THW przeznaczyli łącznie około 680 tys.
godzin na misje i inną pomoc techniczną. Organizacja ta jest
jednocześnie istotnym członkiem społeczności
międzynarodowej, prowadzącym działania ratownicze,
humanitarne i rozwojowe w kilku regionach świata.

Przy okazji pobytu w naszym kraju goście złożyli wizytę
w nowo tworzonym Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej
Straży Pożarnej. Powstaje ono w gruntownie
zrewitalizowanej zabytkowej strażnicy przy
ul. Marcinkowskiego na Pradze Północ.

Centrum będzie nie tylko źródłem wiedzy historycznej

na temat Warszawskiej Straży Pożarnej,
ale również przybliży zwiedzającym obraz
współczesnej ochrony przeciwpożarowej
stolicy. Będzie ponadto stanowiło istotny
punkt na mapie inicjatyw prewencji
społecznej rozwijanych przez Państwową
Straż Pożarną. Delegacji towarzyszył
nadbryg. Marek Jasiński, zastępca
komendanta głównego PSP.
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Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier
Leszek Suski podpisał 3 stycznia umowę z dyrektorem

Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii płk. dr. n. biol.
Robertem Zdanowskim. 

Umowa zawarta została na 2019 r. i dotyczy prowadzenia analiz
laboratoryjnych podejrzanych przesyłek zawierających materiał
charakteryzujący się szczególnie wysokim ryzykiem zagrożenia
biologicznego. Realizacja dokumentu wynika z zapisów
rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji 
z 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego. Mówi ono, że w celu dokonania
ostatecznej weryfikacji niezidentyfikowanych przesyłek pod kątem
możliwości wystąpienia zagrożenia biologicznego komendant
główny Państwowej Straży Pożarnej zawiera stosowną umowę
z laboratorium mającym możliwości badawcze w zakresie
odpowiednich analiz.

Porozumienia SGSP
Szkoła Główna Służby Pożarniczej rozwija współpracę
w zakresie działalności naukowej, badawczej
i rozwojowej – pod koniec ubiegłego roku podpisała
porozumienia o współpracy z kilkoma podmiotami. 

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy z Polskimi Sieciami
Elektroenergetycznymi (PSE), z udziałem prezesa Zarządu

PSE SA Eryka Kłossowskiego i nadbryg. dr. hab. inż. Pawła Kępki,
prof. SGSP, rektora-komendanta SGSP, odbyło się 5 grudnia 2018 r.
w siedzibie PSE. Porozumienie określa obszary współpracy

w zakresie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, a także
dydaktycznej i organizacyjnej. Dzięki współpracy PSE uzyskają
dostęp do nowocześnie wyposażonych laboratoriów z wysoko
wykwalifikowaną kadrą naukową w zakresie oceny stanu zagrożeń
cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia.
Studenci i pracownicy SGSP będą zaś mieli m.in. możliwość wizyt
studyjnych w obiektach należących do operatora
elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) oraz uzyskają
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Celem konkursu jest wzbudzenie
zainteresowania badaniem dziejów

ochrony przeciwpożarowej we wszystkich
jej dziedzinach. W tegorocznej edycji
zgłoszono blisko 100 różnych prac. 
Tym cenniejsza jest nagroda dla dwóch
zduńskowolan.

Konkurs został rozstrzygnięty
pod koniec września 2018 r. w Warszawie,
prace oceniali wykładowcy wyższych
uczelni oraz członkowie Komisji
Historycznej Zarządu Głównego Związku
OSP RP pod przewodnictwem 

prof. dr. hab. Piotra Matusaka. Publikacja
autorstwa dh. Jarosława Stulczewskiego
i mł. ogn. Damiana Lewińskiego
zatytułowana jest „Dzieje zawodowego
pożarnictwa w Zduńskiej Woli 1957-2017”.
Okazją do jej ukazania się był
przypadający w 2017 r. jubileusz 60-lecia
zawodowego pożarnictwa w Zduńskiej
Woli. Publikację w formie albumowej
wydało Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej
Woli, przy współpracy i dużym
zaangażowaniu Komendy Powiatowej PSP
w Zduńskiej Woli. O opracowanie

graficzne wydawnictwa i projekt okładki
zadbał Dawid Wójciak. 

Książka powstała na podstawie
materiałów źródłowych zgromadzonych
przez autorów – m.in. z zasobów
archiwum Komendy Wojewódzkiej PSP
w Łodzi, archiwum Komendy Powiatowej
PSP w Zduńskiej Woli, archiwum
Okręgowego Inspektoratu Ochrony
Przeciwpożarowej przy byłej Północnej
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej
w Gdańsku, ale także zbiorów prywatnych
byłych funkcjonariuszy pożarnictwa, ich
relacji oraz nielicznych opracowań
o zawodowym pożarnictwie w kraju.
Publikację uzupełniły informacje
zaczerpnięte z lokalnej prasy (często
jedyne źródło informacji). Autorzy starali
się jak najpełniej udokumentować dzieje
zduńskowolskiego zawodowego

Laury za ksià˝k´
Damian Lewiński i Jarosław Stulczewski to zdobywcy trzeciego miejsca
w XIII Ogólnopolskim Konkursie na Prace Popularnonaukowe i Badawcze
Dotyczące Historii Pożarnictwa, zorganizowanym przez Zarząd Główny
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

fo
t. 

ar
ch

. P
SE

 



wsparcie merytoryczne przy przygotowywaniu prac
dyplomowych, warsztatów, konferencji i sympozjów
naukowych. – Skuteczne wypełnianie misji operatora systemu
przesyłowego w gruntownie zmieniającym się otoczeniu wymaga
ciągłego kształcenia kadr i doskonalenia technologii związanych
z bezpieczeństwem systemu i infrastruktury elektroenergetycznej.
Porozumienie ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej to kolejny krok
temu służący. Jestem przekonany, że wymiana doświadczeń
i wykorzystanie potencjału organizacyjnego i naukowego PSE i Szkoły
Głównej Straży Pożarniczej przyniosą wymierne korzyści dla obu
organizacji – podkreślił Eryk Kłossowski. – Zawarcie porozumienia
z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi jest odzwierciedleniem

misji uczelni – kreowania wiedzy na potrzeby dynamicznego rozwoju
ochrony przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach
w zakresie oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych.
Dzięki wsparciu merytorycznemu i możliwości wizyt studyjnych
wzrośnie efektywność oferty edukacyjnej, odpowiadającej
oczekiwaniom rynku pracy – zaznaczył nadbryg. dr hab. inż. Paweł
Kępka. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA są operatorem
elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce.

Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu
dla polskiej gospodarki. PSE zajmują się przesyłaniem energii
elektrycznej do wszystkich regionów kraju, spółka posiada 
ok. 14,2 tys. km linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych
najwyższych napięć.

Wspólne projekty badawcze i dydaktyczne oraz dostęp
do specjalistycznego sprzętu to zaś najważniejsze zapisy
porozumienia SGSP z firmami Gaz-System i Polskie LNG.
Dokument umożliwia realizację celów badawczych i rozwojowych,
a także organizację ćwiczeń, warsztatów, konferencji i sympozjów
naukowych. Dzięki temu porozumieniu sygnatariusze mogą starać
się o krajowe i międzynarodowe dofinansowanie wspólnych
projektów. Studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej mają
również zagwarantowaną pomoc podczas przygotowywania prac
dyplomowych. Porozumienie o współpracy zostało podpisane
17 grudnia 2018 r. przez Pawła Mońkę, dyrektora pionu BHP
i ppoż., w ramach pełnomocnictwa Zarządu Operatora
Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA i Polskiego LNG SA, 
oraz nadbryg. Pawła Kępkę, rektora-komendanta Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej. 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej zawarła także porozumienie
o współpracy z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”
i ACS Sp. z o.o. Strony wyraziły potrzebę zapoczątkowania
wspólnych działań, polegających m.in. na inicjowaniu współpracy
z krajowymi i zagranicznymi jednostkami edukacyjnymi,
naukowymi i samorządowymi oraz prowadzeniu wspólnych
projektów dydaktycznych, badawczych i rozwojowych.
Pracownikom i współpracownikom stron umożliwiono odbycie
staży, a studentom SGSP przeprowadzenie praktyk zawodowych.
Sygnatariuszami porozumienia są prezes Przedsiębiorstwa
Państwowego „Porty Lotnicze” Mariusz Szpikowski, prezes Zarządu
ACS Sp. z o.o. Artur Sterkowicz i wiceprezes Zarządu Krystyna
Krysztofiak oraz rektor-komendant Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej nadbryg. Paweł Kępka.
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pożarnictwa i ludzi, którzy je tworzyli
i tworzą od ponad pół wieku. 

Publikacja została podzielona na cztery
rozdziały, przedstawiające dzieje

zawodowego pożarnictwa na terenie Zduńskiej Woli w latach 1957-2017, działalność
społeczno-kulturalną i sportową zduńskowolskich strażaków, osoby tworzące
zduńskowolską straż, najważniejsze akcje ratunkowo-gaśnicze oraz współczesne
wyposażenie jednostki. Dopełnienie książki stanowią liczne archiwalne fotografie,

udostępnione przez byłych funkcjonariuszy
pożarnictwa oraz Muzeum Historii Miasta Zduńska
Wola. 

Jarosław Stulczewski to archiwista, regionalista
i publicysta. Jest prezesem Zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Zduńskiej Woli i członkiem Zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szadku, gdzie pełni
funkcję kronikarza. Damian Lewiński to na co dzień
funkcjonariusz zduńskowolskiej Komendy
Powiatowej PSP, na bieżąco dokumentuje historię
jednostki. Działa aktywnie jako wiceprzewodniczący
Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice. Obaj są
zasłużonymi honorowymi dawcami krwi
i założycielami w lutym 2018 r. Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK przy Komendzie Powiatowej PSP
w Zduńskiej Woli. 
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Działania ochronne będą prowadzone
na terenach DPN stanowiących

centralną część dwóch obszarów
Natura 2000: PLB320016 Lasy Puszczy
nad Drawą oraz PLH320046 Uroczyska
Puszczy Drawskiej. Priorytetowym celem
przedsięwzięcia jest ochrona
przeciwpożarowa ekosystemów Parku
przy użyciu lekkiego samochodu
patrolowo-gaśniczego
z wysokociśnieniowym modułem
gaśniczym. 

Drawieński Park Narodowy to jeden 
z 23 polskich parków narodowych. 
Jak podkreśla jego dyrektor dr inż. Paweł

Bilski, został powołany po to, aby chronić,
udostępniać i edukować. – Musimy
zabezpieczać dobro przyrodnicze, które nam
powierzono. W naszym przypadku jest
to 11,5 tys. ha, z czego 9,5 tys. ha stanowią
lasy, ok. 1000 ha tereny otwarte i ok. 1000 ha

– Zaproszenie do Panamy otrzymaliśmy
już podczas Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie w 2016 r., gdzie ZHR był
największą jednostką ratownictwa
medycznego. Prezydent Panamy był
pod wielkim wrażeniem naszej służby.
1100 harcerek i harcerzy w 300 patrolach
i punktach zapewniało wsparcie medyczne
dla pielgrzymów. Potem było wiele spotkań

z Panamczykami. Zostaliśmy oficjalnie
zaproszeni, jako jedyna tego typu formacja
z całego świata. To wielkie wyróżnienie dla
Polski – podkreśla hm. Adam Niemkiewicz,
komendant HOPR organizujący wyprawę.

Światowe Dni Młodzieży w Panamie
trwały od 22 do 27 stycznia. Do Panamy
harcerze wylatywali sukcesywnie już 
od 4 stycznia, małymi grupkami. 

Mieli do pokonania 10 tys. km. Pierwsza
baza powstała na Bocas del Torro
(Karaiby), kolejna w Escuola de Mexico.
Koordynatorzy HOPR współpracowali
z organizatorami tegorocznych ŚDM już
od dwóch lat. A na miejscu, zanim jeszcze
wydarzenie oficjalnie się rozpoczęło,
przeprowadzali ćwiczenia w dzień
i w nocy, również z lokalnymi służbami, 
by przygotować się na każdy scenariusz. 
Była więc okazja do wymiany wiedzy
i doświadczenia. Powstał nawet film
dotyczący bezpieczeństwa.

HOPR jest jednostką Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej powołaną
20 listopada 2002 r. Przygotowuje i szkoli
harcerzy ZHR do służby medycznej
i ratownictwa w ZHR. Organizuje
ćwiczenia, szkolenia, manewry
i w zakresie pierwszej pomocy,
zabezpieczenie pracy śródrocznej
gromad, drużyn i szczepów ZHR. Harcerki
i harcerze ZHR prowadzą takie zajęcia
w szkołach, świetlicach oraz organizują
zabezpieczenie przedsięwzięć lokalnych,
regionalnych i ogólnopolskich. Podczas
akcji letniej ratownicy kwalifikowanej
pierwszej pomocy i ratownicy wodni
pełnią służbę na koloniach zuchowych
oraz stacjonarnych i wędrownych
obozach harcerskich.

KZ
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Polscy harcerze w Panamie
Światowe Dni Młodzieży w Panamie miały polski akcent. Kontyngent
200 polskich harcerzy z Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Harcerstwa Polskiego na Ukrainie
i ZHP na Litwie zabezpieczał medycznie uczestników tego wydarzenia.

Bezpieczny park 
Pożary lasów w 2018 r. dały o sobie znać szczególnie spektakularnie – m.in.
w Kalifornii i Szwecji. W takich zdarzeniach kluczowa jest szybka reakcja
i ugaszenie pożaru w zarodku. Właśnie w tym celu Drawieński Park Narodowy
(DPN) pozyskał środki i zakupił lekki pojazd gaśniczy.
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tereny wód. Jest to obszar, podobnie jak
w Lasach Państwowych, szczególnie
narażony na palność. Nawet te 1000 ha wód,
choć brzmi to paradoksalnie, stanowi
problem – tłumaczy Paweł Bilski. W czym
rzecz? Park to też obszar 20 jezior i kilku
cieków wodnych, które są porośnięte
trzcinami. Szczególnie w okresie wczesnej
jesieni i wiosny, kiedy jeziora są
udostępniane dla wędkarzy, zdarzały się
tam pożary. Pojawiają się też pożary
od wyładowań atmosferycznych, których
efektem bywają zniszczenia kilku hektarów.
Park ma charakterystyczny kształt litery V,
przy czym każde ramię ma ponad 30 km,
a jego siedziba zlokalizowana jest
na północy. Odległości są więc dość
znaczne, a w razie pożaru to czas odgrywa
kluczową rolę. Stąd potrzeba samochodu
umożliwiającego szybki dojazd,
zlokalizowanie i ugaszenie pożaru. Pojazd
jest wykorzystywany do gaszenia pożarów
w zarodku, dogaszania i dozorowania
pożarzysk oraz działań profilaktycznych,
poprzez patrolowanie terenu chronionego. 

Atut zakupionego samochodu to
nieduża masa, pozwalająca dotrzeć
do terenów często niedostępnych dla
ciężkiego sprzętu Państwowej Straży
Pożarnej czy ochotniczej straży pożarnej.
Teren ma duże spadki, więc wymagane
jest terenowe podwozie. Szczególnie
zagrożonymi zasobami na terenie DPN są
takie formacje roślinne, jak śródleśne łąki,
torfowiska, wrzosowiska oraz ekosystemy
występujące na granicy wodno-lądowej,
np. trzcinowiska. Zagrożenia są
spotęgowane przez destrukcyjne
działania turystów.

Warto podkreślić, że park od lat
współpracuje z PSP i OSP. – Jesteśmy
położeni na terenie trzech województw,
czterech powiatów i sześciu gmin, więc
jednostek do współpracy jest dużo.
Powiatowe straże organizują co roku
ćwiczenia, czasem także na terenie parku.
Zawsze uczestniczymy w tego typu
ćwiczeniach – zapewnia Paweł Bilski.
Władze parku rokrocznie ustalają program
postępowania na wypadek powstania
pożaru z komendami powiatowymi PSP. 

Całkowity koszt zakupu samochodu
to 282 tys. zł, ponad 206 tys. zł stanowiła
dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZAM
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Kobiety stra˝y 2019

Pod koniec 2017 r. strażacy z OSP Maków Dolny wpadli na pomysł wydania nietypowego
kalendarza. Chcieli w ten sposób wypromować działalność kobiet w swojej jednostce.

Tak powstał kalendarz „Kobiety straży 2018”, o którym było głośno nie tylko w ich okolicy.
Tym razem projekt ma już zasięg ogólnopolski – dzięki osobom i instytucjom, które
zdecydowały się go wesprzeć. 

Druhowie ponowili zeszłoroczną inicjatywę z jeszcze lepszym skutkiem. Projekt zyskał
poparcie Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy, która zaprosiła druhny do Pałacu
Prezydenckiego na początku 2019 r. Udało się również otrzymać honorowy patronat
marszałka województwa małopolskiego, patronat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Radia Kraków, „Gazety Krakowskiej” oraz
lokalnych mediów i partnerów.

Celem projektu ,,Kobiety Straży 2019” jest przypomnienie, jak dużą rolę we
współczesnym świecie odgrywają kobiety. W minionym roku obchodziliśmy setną rocznicę
uzyskania przez Polki praw wyborczych. W szeregach OSP Maków Dolny panie są
doskonale wyszkolone, biorą udział w działaniach i na wiele sposobów pomagają rozwijać
jednostkę.

Środki z kalendarza będą przeznaczane na zakup średniego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego dla jednostki OSP Maków Dolny. Autorem zdjęć jest pasjonat fotografii
ratowniczej Mateusz Wilczek, a pomysłodawcą projektu prezes OSP Maków Dolny Mateusz
Szklarczyk wraz z druhnami.



Czter dzie ści sześć lat służ by – im po nu ją cy wy nik. Zda je się,
że jest pa ni bli ska po bi cia re kor du. Czy tel ni cy „Prze glą du Po żar -
ni cze go”, a przy naj mniej ci, któ rzy nie zna ją pa ni oso bi ście, za -
da ją so bie pew nie py ta nie – skąd pa sja i za pał, by po zo sta wać
w służ bie tak dłu go? Mam na dzie ję, że na sza roz mo wa na nie od -
po wie. Za cznij my mo że od sa me go po cząt ku. Wiem, że tra dy cje
po żar ni cze są w pa ni ro dzi nie głę bo ko za ko rze nio ne.

Tak, zde cy do wa nie. Ca ła ro dzi na Fiet zów po cho dzi z nie miec kiej
wy spy Ru gia. Od XV w. zaj mo wa ła się sto lar stwem. W koń cu XIX w.
mój pra pra dzia dek przy słał do Wiel ko pol ski trzech sy nów, że by osie -
dli li się w Swa rzę dzu i za ło ży li zme cha ni zo wa ny za kład sto lar ski. Był
to okres ger ma ni za cji tych ziem, więc czę sto do cho dzi ło do ta kich
mi gra cji lud no ści nie miec kiej. A że ro dzi na by ła moc no zwią za na ze
stra żą po żar ną, moi przod ko wie zo sta li współ za ło ży cie la mi ochot -
ni czej stra ży po żar nej w Swa rzę dzu i tam dzia ła li. Z ko lei mo ja pra -
bab ka po cho dzi ła ze szla chec kiej ro dzi ny Ra dzie jew skich. Pa no wa ło
wów czas nie pi sa ne pra wo, we dle któ re go mło de dziew czę ta mia ły
wy cho dzić za mąż za Niem ców, że by ich po lo ni zo wać – w kontrze
do po li ty ki ger ma ni za cyj nej. Rze czy wi ście mój pra dzia dek Au gust
Fietz po ślu bie z Po lką zmie nił wy zna nie na ka to lic kie i przy jął pol -
skość. Mie li w su mie szóst kę dzie ci, czte rech sy nów dzia ła ło w stra -
ży po żar nej. 

Mój oj ciec z ko lei bar dzo chciał zo stać pi lo tem, kształ cił się

w szko le lot ni czej, a do jej ukoń cze nia za bra kło mu 20 dni – na prze -
szko dzie sta nął wy buch II woj ny świa to wej. W jej trak cie jed nak 
pi lo to wał sa mo lo ty, uczest ni czył m.in. w wal kach o Ko ło brzeg. Po za -
koń cze niu woj ny chciał pi lo to wać sa mo lo ty pa sa żer skie, nie ste ty, ja -
ko Po la ko wi o nie miec kich ko rze niach i z nie miec kim na zwi skiem
rzu ca no mu kło dy pod no gi. Był na ra żo ny na szy ka ny, uzna wa ny
za nie po trzeb ne go i je go ma rze nie nie mo gło się speł nić. Wu jo wie
oj ca dzia ła li ak tyw nie w stra ży po żar nej, więc on, chcąc zna leźć dla
sie bie no wą dro gę ży cio wą, przy łą czył się do nich. Po tem przy szły
na świat je go dzie ci: ja, sio stra i brat – i od naj młod szych lat ży li śmy
stra żą po żar ną. 

Jak wy glą da ło dzie ciń stwo i do ra sta nie dziew czyn ki w la -
tach 60. XX w. sple cio ne z dzia łal no ścią w ochot ni czej stra ży 
po żar nej?

Ta dzia łal ność prze ni ka ła ży cie ca łych ro dzin, któ re sku pia ły się
wo kół jed nost ki w Swa rzę dzu, po dob nie jak to dzie je się te raz. Dzia -
ła ły har cer skie dru ży ny po żar ni cze, ju nio rzy, każ dy miał swo je za da -
nia. Po cią ga ła mnie ta ka ak tyw ność. W du żej mie rze dzię ki oj cu, któ ry
przed sta wiał stra ża ka ja ko te go, kto po ma ga lu dziom, jest po trzeb -
ny spo łe czeń stwu, nie tyl ko pod czas wal ki z po ża ra mi, ale też na co
dzień. Straż po żar na or ga ni zo wa ła wie le ak cji cha ry ta tyw nych, dzia -
ła ła spo łecz nie – od tej po ry nic się nie zmie ni ło. 
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W OGNIU PYTAŃ

Na sza Pa ni
Pro fe sor
Legenda szkolnictwa pożarniczego,
znana w środowisku strażaków, nie
tylko z Wielkopolski, funkcjonariusz
straży pożarnej od 46 lat (sic!),
wykładowca Szkoły Aspirantów PSP
w Poznaniu od 1987 r., ceniona nie
tylko za umiejętność ciekawego
przekazywania wiedzy, ale również
za wielkie serce i zacięcie
społecznikowskie – bryg. Urszula
Fietz-Strychalska.
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La tem, w cza sie żniw, kie dy wszy scy do ro śli mie li du żo pra cy, my,
człon ko wie mło dzie żo wej dru ży ny po żar ni czej, zaj mo wa li śmy się
dzieć mi – za bie ra li śmy je do jed nost ki, wszyst ko im po ka zy wa li śmy,
or ga ni zo wa li śmy swe go ro dza ju pół ko lo nie. By ły też za ba wy dla ro -
dzin stra żac kich, obo zy, pod czas któ rych spa li śmy na pry czach, ty po -
we za ję cia spor to we, np. bie gi pa tro lo we. Oczy wi ście or ga-
ni zo wa li śmy też tur nie je wie dzy po żar ni czej czy kon kur sy ry sun ko we
dla dzie ci w szko łach. Ochot ni cza straż po żar na w Swa rzę dzu dzia ła -
ła bar dzo pręż nie. Oj ciec nada wał jej ton – był świet nym or ga ni za to -
rem, li de rem, miał na tu rę przy wód czą, woj sko wą.

Dzię ki nie mu za in te re so wa łam się też sko ka mi spa do chro no wy -
mi – sa ma od da łam trzy sko ki spa do chro no we. Nie ste ty wszyst ko się
skoń czy ło, kie dy mia łam 16 lat – oj ciec zmarł i by łam zmu szo na szyb -
ko do ro snąć, za cząć na sie bie za ra biać. Po ma tu rze zna la złam pra cę
w Ko men dzie Wo je wódz kiej Stra ży Po żar nych w Po zna niu, ja ko te le -
fo nist ka. Du żo wie dzia łam o po żar nic twie, po my śla łam więc, że skoń -
czę kurs sze re go wych, po tem po ja wił się kurs pod ofi cer ski i szko ła
cho rą żych, aż wresz cie przy szedł czas na szko łę ofi cer ską. Ko lej ne
stop nie edu ka cji po żar ni czej zdo by wa łam w sys te mie za ocz nym, jed -
no cze śnie pra cu jąc – w Ko men dzie Wo je wódz kiej w Po zna niu, przez
pół ro ku rów nież w Bia łym sto ku – do brze po zna łam struk tu rę stra ży
po żar nej i róż ne ob sza ry jej dzia ła nia. Wresz cie w koń cu lat 80. tra fi -
łam do Szko ły Cho rą żych Po żar nic twa w Po zna niu ja ko wy kła dow ca
i zna la złam swo je miej sce na sta łe. 

Jak wspo mi na pa ni na ukę i pra cę w za wo dzie, któ ry wów czas
okre śla ny był jed no znacz nie ja ko pro fe sja mę ska? Pa ni po ja wie -
nie się na sa li wy kła do wej czy w jed no st ce stra ży po żar nej mu -
sia ło nie jed no krot nie bu dzić zdzi wie nie, kon ster na cję, mo że
nie chęć? 

Oczy wi ście nie by ło ła two, wszę dzie od ra zu zwra ca łam uwa gę,
je dy na ko bie ta al bo jed na z nie licz nych wo bec przy gnia ta ją cej prze -
wa gi pa nów. Cza sem w po wie trzu wi sia ło py ta nie „Co ona tu taj ro -
bi?”. Za wsze mu sia łam wie dzieć wię cej od nich, że by po ka zać, że też
mo gę się przy dać. Ca ły czas po sze rza łam swo ją wie dzę. Skoń czy łam
szko łę śred nią o pro fi lu che micz nym i to też mi po mo gło.

Pa mię tam kurs w Ko ścia nie – uczo no nas tam, jak ści nać drze wa.
Te raz ma my pi lar ki, kie dyś trze ba by ło umieć po słu gi wać się zwy kłą
pi łą. Do tej po ry pa mię tam, że trze ba zro bić kli ny, pod ciąć… Kurs pro -
wa dzi li star si, do świad cze ni stra ża cy, lu dzie z pa sją. Uczy li nas, że by
przy kła dać się do pra cy, je śli się de cy du je my ją wy ko ny wać, to trze -
ba to ro bić z za an ga żo wa niem. Na mło dą dziew czy nę za bie ra ją cą się
do ści na nia drze wa pa trzy li tro chę z nie do wie rza niem, ale ja by łam
spor t smen ką, bie ga łam, by łam spraw na fi zycz nie, więc da łam ra dę
i za słu ży łam na ich ak cep ta cję. Kie dy do wie dzie li się jesz cze, kim był
mój oj ciec, że je stem cór ką Ta dzia Fiet za, jesz cze bar dziej zy ska łam
w ich oczach. Tak czę sto by wa ło – dzię ki au to ry te to wi oj ca nie by ło
wo kół mnie lu dzi, któ rzy chcie li by mi zro bić krzyw dę.

Kie dy z ko lei pra co wa łam w ko men dzie wo je wódz kiej, zaj mo wa -
łam się dys po no wa niem jed no stek, a po tem zna la złam się w wy dzia -
le w pre wen cji i w koń cu w służ bie ope ra cyj nej. Po uzy ska niu stop nia
cho rą że go już sa ma mu sia łam pro wa dzić in spek cje go to wo ści jed -
no stek stra ży po żar nych. By ło to uzna wa ne za dziw ne, stra ża cy trak -
to wa li mnie z przy mru że niem oka – w koń cu na czym w po żar nic twie
mo że się znać ko bie ta? Po ka za łam im jed nak, że się my li li. 

Wi dzę to tak: trze ba iść w gó rę po scho dach – sto pień po stop niu.

Ja mia łam do bre fun da men ty już na wstę pie i dzię ki te mu mo głam
iść na przód bez wzglę du na trud no ści. 

Zaj mo wa ła się pa ni róż ny mi dzie dzi na mi w po żar nic twie, aż
wresz cie przy szedł czas na na ucza nie. Ma pa ni bez po śred ni kon -
takt z mło dy mi adep ta mi po żar nic twa, mo że ich pa ni do brze po -
znać. Ja cy są ci mło dzi lu dzie, przy szli funk cjo na riu sze PSP?
Z ja kim na sta wie niem i wi zją przy szłej służ by przy cho dzą
do szko ły aspi ran tów?

Wszy scy na rze ka ją na mło dzież, a ja uwa żam, że jest wspa nia ła,
ale też sta no wi dla nas, star szych, wy zwa nie. To my, star sze po ko le -
nie, mu si my jej da wać do bry przy kład. Je że li mło dzi lu dzie wi dzą, że
je stem za wsze na za ję ciach, roz ma wiam z ni mi, po da ję przy kła dy,
wspól nie prze pro wa dza my eks pe ry men ty, to rów nież się an ga żu ją.
Trze ba też być otwar tym na no wo ści, nie moż na stać w miej scu. Mło -
dzi lu dzie są te raz wy edu ko wa ni, je śli cho dzi o ko rzy sta nie z in ter ne -
tu, po tra fią szyb ko wy szu ki wać in for ma cje – ja też się wie le od nich
uczę. 

Waż ny jest po stęp, ale i spoj rze nie w prze szłość – na to też zwra -
cam uwa gę mło dzie ży. Zaj mu ję się w szko le izbą tra dy cji i za chę cam
ka de tów, by ją obej rze li, zo ba czy li, w ja kich wa run kach kie dyś mu -
sie li dzia łać stra ża cy. W la tach 50. na te re nie obec nej szko ły funk cjo -
no wa ło ofi cer skie tech ni kum po żar ni cze – po ka zu ję ka de tom zdję cia
tych czter na sto lat ków, któ rzy opusz cza li swo je do my ro dzin ne i mu -
sie li się od na leźć w no wym miej scu, z da la od ro dzi ców. 

Na pew no za uwa ży ła pa ni du żą fo to gra fię na ścia nie przy wej ściu
do szko ły: dwaj funk cjo na riu sze obok sie bie – je den w ubra niu
ochron nym z lat 70.-80. XX w., dru gi – w ubra niu współ cze snym. Róż -
ni ca rzu ca się w oczy. Mó wię ka de tom: „Spójrz cie, jak stra żak był kie -
dyś ubra ny, z jak groź ny mi po ża ra mi mu siał się zmie rzyć bez ochro ny,
ja ką wy ma cie dzi siaj”. Trze ba to mło dym lu dziom uświa da miać – za -
chły stu ją się Za cho dem, tam tej szy mi roz wią za nia mi tech no lo gicz ny -
mi, za rob ka mi, a war to też po rów nać obec ną sy tu ację z wa run ka mi
służ by sprzed kil ku na stu czy kil ku dzie się ciu lat. Trze ba wra cać do ko -
rze ni, po ka zy wać mło dzie ży, że jej po przed ni cy bra ki w wy po sa że -
niu po tra fi li nad ra biać wie dzą, umie jęt no ścia mi, za rad no ścią. Ka de ci
dzi wią się, kie dy mó wię im, że chcąc spraw dzić, czy bu tla jest go rą -
ca, trze ba ob lać ją wo dą – je śli wo da od pa ro wu je, wia do mo, że ma -
my do czy nie nia z wy so ką tem pe ra tu rą. „Prze cież moż na użyć ka me ry
ter mo wi zyj nej” – mó wią ka de ci. Py tam ich wte dy, co się sta nie, kie -
dy nie bę dą aku rat dys po no wa li ta kim urzą dze niem, jak so bie po ra -
dzą. Dla te go lu bię po da wać pod czas za jęć wie le przy kła dów,
przy wo ły wać daw ne spo so by ra dze nia so bie z pro ble ma mi po żar ni -
czy mi, że by stra żak mógł so bie po ra dzić w każ dej sy tu acji, bo elek -
tro ni ka mo że cza sem za wieść.

Przy kła dy, eks pe ry men ty, dia log ze słu cha cza mi – mia łam
oka zję przez kil ka mi nut ob ser wo wać pro wa dzo ne przez pa nią
za ję cia i na wet w ta kim krót kim cza sie da ło się za uwa żyć, że pre -
fe ru je pa ni ak tyw ny mo del na ucza nia. Dla cze go spraw dza się
w przy pad ku ta kich przed mio tów, jak fi zy ko che mia spa la nia
i środ ki ga śni cze? 

Stra żak mu si po znać che mię od pod szew ki, ale mu si to być ty po -
wa „che mia stra żac ka”. Uczy my ka de tów, że kwa sy nie orga nicz ne są
nie pal ne, a or ga nicz ne pal ne, ale to trze ba po ka zać i to w pro sty spo -



sób. Dla te go też prze pro wa dza my eks pe ry men ty z efek ta mi wi zu al -
ny mi czy za pa cho wy mi, na wet nie przy jem ny mi. To mu si być po kaz
na ży wo, nie film, któ ry nie po bu dzi w ta kim stop niu uwa gi i pa mię -
ci. Waż ne, by nie by ły to nad mier nie skom pli ko wa ne eks pe ry men ty,
tylko takie, któ re na dłu go zo sta ną w gło wie. 

Me to da pro ble mo wa jest w pro wa dze niu za jęć bar dzo waż na.
Trze ba uak tyw niać mło dych lu dzi, wcho dzić w dia log, dys ku sję. Dzię -
ki te mu, że asy stu ją przy eks pe ry men tach, mo gą za da wać py ta nia,
na wet pod da wać w wąt pli wość mo je stwier dze nia, bo w in ter ne cie
znaj dą sprzecz ne z ni mi te zy, an ga żu ją się w peł ni w za ję cia. 

Sta ram się być sta le w kon tak cie ze słu cha cza mi. Mam po dziel ną
uwa gę i od czy tu ję z ich twa rzy, czy są za in te re so wa ni tym, co mó -
wię, czy mo że już zmę cze ni, np. po służ bie – to też trze ba zro zu mieć.
Jed nak w więk szo ści przy pad ków ka de ci na za ję ciach są bar dzo ak -
tyw ni.

Ta ak tyw ność pod pa ni opie ką znaj du je swo ją kon ty nu ację
na za ję ciach kół ka che micz ne go, któ re po dej mu je wie le cie ka -
wych ini cja tyw na uko wych, ale i spo łecz nych…

Tak, czę sto ma my du żo do zro bie nia. Bie rze my udział w za ję ciach
w In sty tu cie Włó kien Na tu ral nych i Ro ślin Zie lar skich w Po zna niu – to
jed nost ka ba daw cza, tro chę in ny świat, w któ rym człon ko wie ko ła
mo gą roz sze rzyć swo ją wie dzę. Ka de ci asy stu ją mi pod czas za jęć z in -
spek to ra mi ochro ny prze ciw po ża ro wej – po ma ga ją mi przy de mon -
stro wa niu sprzę tu pożarniczego. Słu cha cze kur sów za da ją im py ta nia,
oni od po wia da ją i w efek cie sa mi wie dzą już wszyst ko o tych urzą -
dze niach. Czu ją się do war to ścio wa ni tą ro lą, a ja im mó wię, że to do -
świad cze nie im się przy da, bo bę dą prze cież wy kła dow ca mi
w swo ich jed nost kach ra tow ni czo -ga śni czych.

Bar dzo waż ny jest udział ka de tów w or ga ni zo wa niu tur nie ju wie -
dzy po żar ni czej na po zio mie wo je wódz kim – każ dy z nich mu si przy -
go to wać py ta nia i bar dzo się do te go przy kła da ją. Uczest ni czy my też
w wy da rze niach edu ka cyj no -pre wen cyj nych, np. w fe sty nach or ga -
ni zo wa nych w Wyż szej Szko le Bez pie czeń stwa w Po zna niu. Da ję im
wol ną rę kę – przy go to wu ją swo je po ka zy, udzie la ją od po wie dzi od -
wie dza ją cym. Oczy wi ście wszyst ko od by wa się pod mo im nad zo rem,
ale re ali zu ją swo je po my sły i wi dzę, że się w tym od naj du ją.

Wspól nie od wie dza my na sze go ho no ro we go aspi ran ta – Ma te -
usza, chłop ca cho ru ją ce go na za nik mię śni bocz nych, pa sjo na ta po -
żar nic twa. Je go ma rze niem by ło zo stać stra ża kiem, nie ste ty
unie moż li wi ła mu to cho ro ba. Jeź dzi my do nie go ja ko wy kła dow cy,
pro wa dzi my za ję cia i wciąż ro bi na nas wra że nie je go nie sa mo wi ty
umysł i pa sja. Któ re goś ra zu chłop cy sa mi się do nie go wy bra li, za -
czę li z nim dys ku to wać na te ma ty po żar ni cze i oka za ło się, że Ma te -
usz wie do kład nie, ja ki sprzęt znaj du je się w da nym sa mo cho dzie
w da nej skryt ce. Stwier dzi li wte dy, że wie wię cej od nich.

Ka de ci ma ją rów nież kon takt z róż ny mi gru pa mi wie ko wy mi, co
jest we dług mnie bar dzo istot ne. Pro wa dzi li śmy za ję cia dla se nio rów
z uni wer sy te tu trze cie go wie ku, do ty czą ce za gro żeń, na któ re są na -
ra że ni, ale też od wie dza ją nas przed szko la ki, któ rym opo wia da my,
jak mo gą za dbać o swo je bez pie czeń stwo. Do róż nych grup trze ba
mó wić w róż ny spo sób, ina czej do nich tra fić i dzię ki ta kim ini cja ty -
wom ka de ci się w tym wpra wia ją. 

Dzia ła my też w przed szko lu in te gra cyj nym, do któ re go uczęsz -
cza ją dzie ci nie peł no spraw ne, nie któ re z nich trze ba no sić. Część oba -
wia się uczest ni czyć w na szych za ję ciach, ka de ci uczą się, jak z ni mi

po stę po wać. Trze ba uwraż li wiać mło dzież na nie peł no spraw ność,
prze cież nie wszy scy lu dzie są mło dzi i pięk ni, nie wszy scy mo gą się
po ru szać. Uświa do mie nie im tej praw dy ma też zna cze nie prak tycz -
ne – bę dą bar dziej przy go to wa ni do prze pro wa dze nia ewa ku acji
osób nie peł no spraw nych niż ci stra ża cy, któ rzy się z ni mi ni gdy nie
ze tknę li. Wi dzę, że w chłop cach ro śnie pew ność sie bie, kie dy ra dzą
so bie w ta kim kon tak cie, czu ją, że sta ją na wy so ko ści za da nia.

Przy cho dzi też cza sem ta ka chwi la, że po pro stu sia da my ra zem
i roz ma wia my, rów nież o pry wat nych pro ble mach. To mło dzi chłop -
cy, z da la od do mu, po trze bu ją ta kiej roz mo wy. 

Sły sza łam od wie lu ab sol wen tów po znań skiej Szko ły Aspi ran -
tów PSP, że oprócz rze tel nie i cie ka wie prze ka za nej wie dzy mo -
gli li czyć z pa ni stro ny na du że wspar cie emo cjo nal ne w każ dej
sy tu acji. W ja ki spo sób bu du je się wię zi z ko lej ny mi po ko le nia -
mi ka de tów? 

Za wsze chcia łam mieć du żo dzie ci, a mam jed ną cór kę, więc mo -
że tro chę mat ku ję tym mło dym chłop com. Kie dy za czy na ją szko łę,
czę sto by wa ją za gu bie ni, prze ży wa ją szok. Z da la od do mu, w no -
wym śro do wi sku, mu szą sa mi o wszyst ko za dbać. Po trze bu ją roz mo -
wy i wspar cia. Ta więź bu du je się też przez wspól ne ini cja ty wy, nie
tyl ko te na uko we i spo łecz ne, ale choć by przez zor ga ni zo wa nie tra -
dy cyj ne go wi gi lij ne go spo tka nia dla wszyst kich pra cow ni ków szko -
ły czy otrzę sin, wy pra wę na lo do wi sko, pod czas któ rej ja rów nież
jeż dżę na łyż wach i za dzi wiam mło dzież pi ru eta mi – to bu du je wspól -
no tę, sca la nas wszyst kich. Te re la cje utrzy mu ją się po ukoń cze niu
przez nich szko ły. Oczy wi ście nie w każ dym przy pad ku, ale w wie lu.
Ab sol wen ci (nie któ rzy z nich są już ko men dan ta mi) dzwo nią z ży cze -
nia mi, przy jeż dża ją do szko ły, a okres wio sen ny i je sien ny to dla mnie
i dla mę ża czas uczest ni cze nia w wie lu ślu bach. 

Ja kie ma pa ni te raz pla ny ży cio we? Wy glą da na to, że nie spo -
cznie pa ni na lau rach, sko ro… wró ci ła pa ni do szkol nej ła wy 
ja ko stu dent ka.

Tak, zaj mu ję się obec nie pi sa niem pra cy ma gi ster skiej na kie run -
ku bez pie czeń stwo na ro do we. Ukoń czy łam la ta te mu stu dia in ży -
nier skie i zde cy do wa łam się, że czas uzu peł nić wy kształ ce nie – na to
ni gdy nie jest za póź no. Opi su ję za gad nie nie, któ re bar dzo mnie in -
te re su je: przy go to wa nie jed no stek PSP i OSP na za gro że nia ter ro ry -
stycz ne. To no wy te mat, jesz cze nie zba da ny, nie mo gę się na ni kim
wzo ro wać, po sił ku ję się ra czej swo imi do świad cze nia mi i ob ser wa -
cja mi. Nie ste ty ter ro ryzm to po waż ny pro blem. Mó wi my, że Pol ska
jest bez piecz na, ale czy wie my, jak dłu go? Trze ba być przy go to wa -
nym na atak osób, któ re np. za ka żą wo dę groź ny mi mi kro ba mi – by -
ło by to sto sun ko wo ła twe i ta nie do prze pro wa dze nia. Ja kie dzia ła nia
mo gli by w tej sy tu acji pod jąć stra ża cy? Tę kwe stię ba dam w swo jej
pra cy.

A co do dal szej służ by – mo że gdy bym nie ko cha ła swo je go za -
wo du, to po szła bym na eme ry tu rę, ale nie wiem, czy umia ła bym się
od na leźć w do mu, na ka na pie. Mam ra czej na tu rę wo jow nicz ki. Speł -
niam się w pra cy, w prze ka zy wa niu in nym wie dzy, da je mi to sa tys -
fak cję – lu bię, kie dy oczy słu cha czy otwie ra ją się co raz sze rzej, bo
do wia du ją się o czymś, co ich za in try go wa ło.

roz ma wia ła An na So bót ka
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ierw sze od by ło się w 2008 r. w Po zna niu, dru gie – w 2013 r.
w War sza wie. Ko lej na, 24. Se sja Kon fe ren cji Stron Ra mo wej
kon wen cji Na ro dów Zjed no czo nych w spra wie zmian kli ma -

tu (CO P24) wraz z 14. Se sją Spo tka nia Stron Pro to ko łu z Kio to
(CMP14) mia ła miej sce w grud niu w Ka to wi cach, w Ha li Wi do wi sko -
wo -Spor to wej „Spodek”, w Mię dzy na ro do wym Cen trum Kon gre so -
wym oraz sze ściu spe cjal ne za pro jek to wa nych i wznie sio nych na tę
oka zję obiek tach tym cza so wych. Kon fe ren cja CO P24 go ści ła de le -
ga tów z 200 państw, a tak że lu dzi na uki, biz ne su, człon ków or ga ni -
za cji po za rzą do wych i eko lo gicz nych. Licz ba uczest ni ków we dług
da nych UNFCCC wy nio sła w trak cie ca łe go przed się wzię cia oko ło
25 tys., a jed no cze śnie we wszyst kich obiek tach bu dow la nych prze -
by wać mo gło na wet 15 tys. osób. Kon fe ren cja roz po czę ła się 2 grud -
nia, a za koń czy ła 16 grud nia 2018 r., po pod pi sa niu tzw. pa kie tu
ka to wic kie go. 

Przy go to wa nia 
Choć in sty tu cją de cy zyj ną i po no szą cą od po wie dzial ność za sze -

ro ko ro zu mia ne bez pie czeń stwo w trak cie trwa nia kon fe ren cji był
ONZ, to na Pol sce ja ko or ga ni za to rze ca łe go przed się wzię cia spo -
czy wa ło wie le obo wiąz ków. Na le ża ły do nich m.in. te zwią za ne z za -
pew nie niem od po wied nie go po zio mu ochro ny prze ciw po ża ro wej,
któ ry mu siał zo stać za ak cep to wa ny przez ONZ, a tak że speł niać
wszyst kie wy ma ga nia za war te w obo wią zu ją cych prze pi sach. 

Pro ces za bez pie cze nia pre wen cyj ne go i ope ra cyj ne go kon fe ren -
cji CO P24 roz po czął się wi zy tą pol skiej de le ga cji w Bonn, gdzie miał
miej sce szczyt CO P23. Już wte dy by ło wia do mo, że ko lej ne spo tka -
nie mu si od być się w obiek tach sta łych i tym cza so wych, umoż li wia -
ją cych jed no cze sne po miesz cze nie bar dzo du żych grup lu dzi.
Kon fe ren cja mia ła się od być w ści słym cen trum mia sta, o gę stej za -
bu do wie. Szyb ko oka za ło się, że za pew nie nie tych po wierzch ni 
bę dzie za da niem bar dzo trud nym, a or ga ni za cja CO P24, mi mo
wcze śniej sze go do świad cze nia, oka że się bez pre ce den so wym
przed się wzię ciem, sta no wią cym du że wy zwa nie i wy ma ga ją cym za -
sto so wa nia nie stan dar do wych roz wią zań tech nicz no -bu dow la nych
i for mal no praw nych. 

Wy da rze nie po prze dzi ły licz ne spo tka nia służb i in sty tu cji za an -
ga żo wa nych w za bez pie cze nie na szcze blu mi ni ste rial nym, Urzę du
Wo je wódz kie go czy ONZ. Oma wia ne by ły na nich naj istot niej sze za -
gad nie nia, w tym wy ma ga nia okre ślo ne przez ONZ do ty czą ce bez -
pie czeń stwa po ża ro we go, a w szcze gól no ści speł nie nia wy ma gań
tech nicz no -bu dow la nych w pro jek to wa nych obiek tach tym cza so -
wych, za pew nie nia od po wied nich wa run ków ewa ku acji, do jaz dów
po ża ro wych oraz za opa trze nia w wo dę do ze wnętrz ne go ga sze nia
po ża ru. War to wspo mnieć, że wy bór ope ra to ra lo gi stycz ne go, któ -
ry w imie niu Mi ni ster stwa Śro do wi ska miał za za da nie zbu do wa nie
obiek tów tym cza so wych, na stą pił do pie ro dwa mie sią ce przed wy -
zna czo nym ter mi nem roz po czę cia kon fe ren cji CO P24. Ogrom spraw

WOJ CIECH RAP KA, AR TUR DE LA 

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties)
to globalne konferencje, podczas których negocjowane są

działania na rzecz poprawy polityki klimatycznej. COP24 było już
trzecim spotkaniem tego typu w Polsce.
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oraz sto pień skom pli ko wa nia przed się wzię cia spo wo do wa ły, że
przy go to wa nia pre wen cyj ne trwa ły do ostat nie go dnia.

Kon tro le 
Dzia ła nia pio nu kon tro l no -roz po znaw cze go pro wa dzo ne by ły

dwu to ro wo. Pierw szy ob szar do ty czył kon tro li w gru pie obiek tów
za miesz ka nia zbio ro we go, ho te li i in nych wy ko rzy sty wa nych przez
uczest ni ków kon fe ren cji CO P24 ja ko obiek ty noc le go we. Ich wy kaz
zo stał prze ka za ny do or ga nów PSP w czerw cu 2018 r. Wte dy to nie -
zwłocz nie roz po czę to w nich czyn no ści kon tro l no -roz po znaw cze.
Z upły wem cza su wy kaz ten się po sze rzał, a li sta zo sta ła za mknię ta

we wrze śniu W su mie prze pro wa dzo no kon -
tro le w 184 ta kich obiek tach, zlo ka li zo wa nych
głów nie w Ka to wi cach oraz w mia stach
ościen nych. Mie siąc przed roz po czę ciem kon -
fe ren cji od by ło się 87 kon tro li spraw dza ją cych
w obiek tach, któ re pier wot nie otrzy ma ły oce -
nę koń co wą „po zy tyw ną z uwa ga mi” lub „ne -
ga tyw ną” oraz we wszyst kich, w któ rych
przy pad ku upły wał ter min re ali za cji wy da -
nych de cy zji ad mi ni stra cyj nych. 

W su mie spo rzą dzo nych zo sta ło 266 kart
cha rak te ry styk, 250 pro to ko łów, wy da nych
zo sta ło 50 de cy zji ad mi ni stra cyj nych, 14 de -
cy zji w sta nie za gro że nia ży cia oraz trzy za ka -
zy eks plo ata cji. Osta tecz nie 104 obiek ty
otrzy ma ły oce nę „po zy tyw ną”, 47 – „po zy tyw -
ną z uwa ga mi”, a 32 – „ne ga tyw ną”. Mię dzy 

in ny mi z po wo du ne ga tyw nych ocen zre zy -
gno wa no ze sko rzy sta nia z 68 obiek tów. 

Pro jek to wa nie bez pie czeń stwa
Dru gi ob szar dzia łań PSP do ty czył we ry fi ka cji przy go to wa nej

przez ope ra to ra lo gi stycz ne go do ku men ta cji do ty czą cej bu dyn ków
ha li wi do wi sko wo -spor to wej (Spodek) i Mię dzy na ro do we go Cen -
trum Kon gre so we go (MCK) oraz obiek tów tym cza so wych zgru po -
wa nych w ze spo łach A, D, E, F, G i H, w któ rych od by ła się
kon fe ren cja. War to za uwa żyć, że nie stan dar do wy cha rak ter ca łe go
przed się wzię cia wy klu czał ko rzy sta nie z prze pi sów re gu lu ją cych
wprost wy ma ga nia ochro ny prze ciw po ża ro wej w struk tu rach tym -
cza so wych, szcze gól nie dwu kon dy gna cyj nych, a ta kie mu sia ły zo -
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Stre fa eks te ry to rial na z obiek ta mi. Obiek ty B i C – ist nie ją ce, po zo sta łe – tym cza so we

dwu ty go dnio wym szczy cie kli ma tycz nym wzię ło udział
po nad 21,5 tys. osób, któ re re pre zen to wa ły pra wie
200 państw z ca łe go świa ta. Na je go po trze by wznie sio -

no obiek ty tym cza so we o po wierzch ni kil ku dzie się ciu ty się cy me trów
kwa dra to wych w ob rę bie wy dzie lo ne go te re nu w cen trum Ka to wic. 

To wy da rze nie bez pre ce den su dla na szej for ma cji. Nie dzi wi więc,
że za da nia or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej i służb do ty czą ce or ga -
ni za cji kon fe ren cji CO P24, w szcze gól no ści w za kre sie za pew nie nia
bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go, okre ślo no w spe cu sta wie,
ja ką by ła usta wa z 10 stycz nia 2018 r. o szcze gól nych roz wią za niach
zwią za nych z or ga ni za cją w Rze czy po spo li tej Pol skiej se sji Kon fe ren -
cji Stron Ra mo wej kon wen cji Na ro dów Zjed no czo nych w spra wie
zmian kli ma tu. A po nie waż mó wi my o wy da rze niu or ga ni zo wa nym
przez rząd Rzecz po spo li tej Pol skiej oraz Or ga ni za cję Na ro dów Zjed -
no czo nych, przed się wzię cia po dej mo wa ne przez PSP, słu żą ce za pew -
nie niu od po wied nie go po zio mu bez pie czeń stwa, mu sia ły być
sko or dy no wa ne i nad zo ro wa ne przez ko men dan ta głów ne go PSP.
W tym ce lu zo stał po wo ła ny Ze spół do spraw ko or dy na cji i mo ni to -
ro wa nia dzia łań jed no stek or ga ni za cyj nych Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w związ ku z or ga ni za cją w Rze czy po spo li tej Pol skiej se sji
Kon fe ren cji Stron Ra mo wej kon wen cji Na ro dów Zjed no czo nych
w spra wie zmian kli ma tu w Ka to wi cach w 2018 r. 

Współ pra ca z or ga ni za to rem
Na sza służ ba pod ję ła przy go to wa nia do te go przed się wzię cia dłu -

Bez 
pre ce den su

ER NEST ZI¢ BA CZEW SKI

Ranga i skala Konferencji COP 24
wiązała się z koniecznością

zaangażowania pionu
kontrolno-rozpoznawczego naszej

formacji na wszystkich trzech
poziomach jej funkcjonowania. 
Jak to wyglądało z perspektywy

Komendy Głównej PSP?

W
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stać wznie sio ne ze wzglę du na lo ka li za cję w ści słym cen trum Ka to -
wic. Po sta no wio no za tem wpro wa dzić roz wią za nia z za kre su or ga -
ni za cji te go ro dza ju wy da rzeń wy ni ka ją ce z usta wy z 20 mar ca 2009 r.
o bez pie czeń stwie im prez ma so wych oraz roz po rzą dze nia MSWiA
z 13 sierp nia 2009 r. w spra wie za kre su in struk cji po stę po wa nia
w przy pad ku po wsta nia po ża ru lub in ne go miej sco we go za gro że -
nia w miej scu i w cza sie trwa nia im pre zy ma so wej. Kon fe ren cja nie
by ła im pre zą ma so wą i nie mo gła być tak trak to wa na, jed nak za sto -
so wa nie tych prze pi sów po zwo li ło za pew nić uczest ni kom bez pie -
czeń stwo. W obiek tach tym cza so wych nie moż na by ło speł nić
wszyst kich wy ma gań tech nicz no -bu dow la nych za war tych w roz po -
rzą dze niu mi ni stra in fra struk tu ry z 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. Za ist nia ła ko niecz ność uzy ska nia od stęp stwa od wła -
ści we go mi ni stra w try bie art. 9 usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo
bu dow la ne. W sto sun ku do obiek tów ist nie ją cych, w związ ku z ich
roz bu do wą o struk tu ry tym cza so we, za ist nia ła zaś ko niecz ność spo -
rzą dze nia eks per ty zy tech nicz nej w try bie § 2 ust. 3a wspo mnia ne -
go roz po rzą dze nia mi ni stra in fra struk tu ry oraz w try bie § 13 ust. 4
roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 24 lip-
ca 2009 r. w spra wie prze ciw po ża ro we go za opa trze nia w wo dę
i dróg po ża ro wych i § 1 ust. 2 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny
prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow la nych i te -
re nów. Na pod sta wie tych do ku men tów uzy ska no sto sow ne od -
stęp stwo od mi ni stra ds. bu dow nic twa oraz po zy tyw ne sta no wi sko
ślą skie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP z klau zu lą zo bo wią zu -
ją cą ope ra to ra lo gi stycz ne go do prze tłu ma cze nia tre ści wy da nych
po sta no wień i prze ka za nia ich ko or dy na to ro wi bez pie czeń stwa
ONZ. Po nad to opra co wa na zo sta ła „In struk cja po stę po wa nia w przy -

pad ku po ża ru lub in ne go miej sco we go za gro że nia w miej scu
i w cza sie po szcze gól nych wy da rzeń w ra mach Kon fe ren cji CO P24”,
któ ra sta no wi ła za łącz nik do „Pla nu za pew nie nia bez pie czeń stwa
i po rząd ku pu blicz ne go pod czas Kon fe ren cji CO P24”. 

Wa run ki ewa ku acji
Jed nym z naj więk szych wy zwań oka za ło się jed nak za pew nie nie

wa run ków tech nicz nych umoż li wia ją cych szyb ką i bez piecz ną ewa -
ku ację. Wy ni ka ło to z wy tycz nych ONZ w za kre sie ewa ku acji z okre -
ślo nej stre fy, tzw. Blue Zo ne. Na le ża ło za pew nić moż li wość

opusz cze nia w ra zie ko niecz no ści tej czę ści te re nu kon fe ren cji zgod -
nie z trze ma wa rian ta mi:
 w ra mach jed ne go bu dyn ku/struk tu ry tym cza so wej,
 na ze wnątrz bu dyn ku/struk tu ry tym cza so wej lub po mię dzy bu -
dyn ka mi/struk tu ra mi tym cza so wy mi, jed nak we wnątrz Blue Zo ne,
 ewa ku acja cał ko wi ta po za Blue Zo ne.

Ko ry tarz obiek tu tym cza so we go

go przed wy kla ro wa niem się roz wią zań or ga ni za cyj nych i tech nicz -
nych, któ re mia ły obo wią zy wać w cza sie wy da rze nia. Na po cząt ku 
po le ga ły one na na wią za niu przez ko men dan ta głów ne go PSP współ -
pra cy z Mi ni ster stwem Śro do wi ska. W ra mach niej in for mo wa no, ja -
kie dzia ła nia po wi nien pod jąć or ga ni za tor Kon fe ren cji w ce lu
za pew nie nia w jej trak cie od po wied nie go po zio mu bez pie czeń stwa,

wska zu jąc jed no cze śnie na ocze ki wa nia oraz po trze by Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej, m.in. w za kre sie in for ma cji nie zbęd nych do wła ści -
wej re ali za cji za bez pie cze nia.

W to ku tej współ pra cy opra co wa no w Biu rze Roz po zna wa nia 
Za gro żeń KG PSP i prze ka za no peł no moc ni ko wi mi ni stra śro do wi ska

ds. or ga ni za cji Kon fe ren cji CO P24 „Re ko men da cje Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej do ty czą ce or ga ni za cji Kon fe ren cji CO P24 w ce lu za pew nie -
nia od po wied nie go po zio mu bez pie czeń stwa po ża ro we go”. Za wie -
ra ły one m.in. wy tycz ne z za kre su bez pie czeń stwa po ża ro we go dla
obiek tów tym cza so wych oraz no wych aran ża cji bu dyn ków wy ko rzy -
sty wa nych na po trze by wy da rze nia. Po nad to wy zna czo no eks per tów
PSP, któ rzy słu ży li Mi ni ster stwu Śro do wi ska wspar ciem me ry to rycz -
nym przy oce nie i wy bo rze ofe ren tów ma ją cych wy ko ny wać m.in. za -
bu do wę tym cza so wą oraz po zo sta łą in fra struk tu rę w ra mach
obiek tów ist nie ją cych.

War to pod kre ślić, że na mo cy wspo mnia nej spe cu sta wy ko men -
dant głów ny PSP zo stał człon kiem kie ro wa ne go przez mi ni stra 
śro do wi ska mię dzy re sor to we go Ze spo łu do spraw or ga ni za cji Kon fe -
ren cji CO P24. Uczest ni czył więc w klu czo wych usta le niach do ty-
czą cych np. za bez pie cze nia wy da rze nia przez or ga ni za to ra i w roz -
wią zy wa niu głów nych pro ble mów w tym za kre sie.

Ko or dy na cja i mo ni to ro wa nie 
W ra mach przy go to wań do za bez pie cze nia Kon fe ren cji ko men -

dant głów ny PSP szcze gó ło wo okre ślił za da nia z ob sza ru kon tro l no -
-roz po znaw cze go, któ re po win ny zo stać wy ko na ne przez pod le głych
ko men dan tów wo je wódz kich. Do ty czy ły one or ga ni za cji wy da rze nia
oraz obiek tów bu dow la nych wy ko rzy sty wa nych do ce lów z nim zwią -
za nych. Dzię ki te mu w Ka to wi cach spraw nie i sto sun ko wo wcze śnie
roz po zna no stan ochro ny prze ciw po ża ro wej głów nych bu dyn ków

Wi dok ogól ny na stre fę eks te ry to rial ną – obiek ty tym cza so we



Zre ali zo wa nie każ de go z po wyż szych wa rian tów wy ma ga ło wy -
da nia uprzed nio od po wied nie go po le ce nia przez ko or dy na to ra bez -
pie czeń stwa ONZ, a w przy pad ku ewa ku acji po za Blue Zo ne wią za ło
się to do dat ko wo z ko niecz no ścią prze rwa nia cią gło ści stre fy eks te -
ry to rial nej. 

Ewa ku acja w ra mach jed ne go bu dyn ku/struk tu ry tym cza so wej
w za ło że niu mia ła do ty czyć zda rzeń ma łych, o nie znacz nym za gro -
że niu dla użyt kow ni ków, wy kry tych przez sys tem sy gna li za cji po ża -
ro wej, a tak że przy pad ków za uwa że nia za gro że nia przez pa tro le
pie sze PSP lub in ne oso by od po wie dzial ne za bez pie czeń stwo.
Na po le ce nie ko or dy na to ra bez pie czeń stwa ONZ oso by ta kie, w tym
do dat ko wo ste war dzi i służ by in for ma cyj ne, mia ły obo wią zek zwe -
ry fi ko wać in for ma cję o alar mie po ża ro wym i ust nie prze ka zać oso -
bom znaj du ją cym się w po bli żu wia do mość o ko niecz no ści
opusz cze nia stre fy za gro żo nej, tj. po miesz cze nia, w któ rym wy kry -

to za gro że nie, po miesz czeń są sia du ją cych, a w przy pad ku obiek tów
dwu kon dy gna cyj nych rów nież sal znaj du ją cych się po wy żej po -
miesz cze nia, w któ rym wy kry to za gro że nie. Rów no cze śnie do dzia -
łań miał przy stą pić naj bliż szy par tol zło żo ny z funk cjo na riu szy PSP.
W przy pad ku stwier dze nia alar mu fał szy we go lub usu nię cia za gro -
że nia przez pa trol PSP od po wied ni mel du nek miał zo stać prze ka za -
ny do ko or dy na to ra bez pie czeń stwa ONZ.

Ewa ku acja na ze wnątrz bu dyn ku/struk tu ry tym cza so wej we -
wnątrz Blue Zo ne mia ła do ty czyć zda rzeń, któ rych ska la wy kra cza -
ła po za po miesz cze nie, ale na dal mo gła zo stać opa no wa na przez
si ły i środ ki do stęp ne w stre fie. W ta kim przy pad ku ewa ku acja mia -
ła od by wać się na po le ce nie ko or dy na to ra bez pie czeń stwa ONZ,
z uru cho mie niem sys te mu roz gło sze nio we go ko mu ni ka tów gło so -
wych. Służ by bez pie czeń stwa, a tak że ste war dzi i służ by in for ma cyj -
ne by li wów czas zo bo wią za ni kie ro wać lu dzi do wy zna czo nych
miejsc zbiór ki we wnątrz Blue Zo ne. Je śli we ry fi ka cja za gro że nia po -
twier dzi ła nie bez pie czeń stwo roz prze strze nia nia się zda rze nia, ste -
war dzi i służ by in for ma cyj ne mie li obo wią zek na po le ce nie
ko or dy na to ra bez pie czeń stwa ONZ re lo ko wać oso by ewa ku owa ne
do wnę trza obiek tów nie ob ję tych po ża rem lub in nym miej sco wym
za gro że niem.

Wa riant ewa ku acji po za Blue Zo ne miał do ty czyć zda rzeń, któ rych
ska la nie po zwa la ła na ich opa no wa nie. Ewa ku acja ta ka mia ła od by -
wać się na po le ce nie ko or dy na to ra bez pie czeń stwa ONZ i być zwią -
za na z uru cho mie niem sys te mu roz gło sze nio we go ko mu ni ka tów
gło so wych jed no cze śnie we wszyst kich obiek tach i struk tu rach tym -
cza so wych. Służ by bez pie czeń stwa, a tak że ste war dzi i służ by in for -
ma cyj ne mieli obo wią zek kie ro wa nia lu dzi do naj bliż szych bram
po zwa la ją cych na opusz cze nie stre fy. Na stęp nie uczest ni cy kon fe -
ren cji mie li być kie ro wa ni przez funk cjo na riu szy Po li cji do obiek tów
po zwa la ją cych na bez piecz ne prze cze ka nie, np. wy zna czo nych szkół
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Kon fe ren cji znaj du ją cych się w tzw. stre fie Blue Zo ne, czy li Ha li 
Wi do wi sko wo -Spor to wej „Spodek” i Mię dzy na ro do we go Cen trum
Kon gre so we go (MCK), a tak że in nych waż nych obiek tów, m.in.: 
Mię dzy na ro do we go Por tu Lot ni cze go, Dwor ca Głów ne go PKP, Na ro -
do wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia oraz Mu zeum Ślą skie -
go. In for ma cje o po dej mo wa nych dzia ła niach by ły prze ka zy wa ne
do Ko men dy Głów nej PSP na bie żą co, co umoż li wia ło mo ni to ro wa -
nie dzia łań kon tro l no -roz po znaw czych oraz re ago wa nie w przy pad -
kach, któ re te go wy ma ga ły.

Po uzy ska niu od or ga ni za to ra in for ma cji o obiek tach ho te lar skich
re ko men do wa nych do wy ko rzy sta nia przez uczest ni ków Kon fe ren cji
zor ga ni zo wa no i sko or dy no wa no w nich ak cję kon tro l ną. W re zul ta -
cie oce nio ny zo stał stan bez pie czeń stwa po ża ro we go 269 obiek tów
ho te lar skich, dla któ rych wła ści wi miej sco wo ko men dan ci po wia to -
wi (miej scy) PSP z wo je wództw ślą skie go, ma ło pol skie go i opol skie -
go wy da li 173 opi nie po zy tyw ne, 53 opi nie po zy tyw ne z uwa ga mi
oraz 43 opi nie ne ga tyw ne. In for ma cje o wy ni kach tych dzia łań prze -
ka zy wa no nie zwłocz nie peł no moc ni ko wi mi ni stra śro do wi ska ds. or -
ga ni za cji Kon fe ren cji CO P24 oraz ope ra to ro wi za pew nia ją ce mu
za kwa te ro wa nie w ra mach przed się wzię cia. Na ich pod sta wie we ry -
fi ko wa no re ko men do wa ną li stę ho te li i in nych obiek tów wy ty po wa -
nych na miej sca noc le gu.

W ra mach zle co nych za dań ślą ski ko men dant wo je wódz ki PSP wy -
ko nał tak że ana li zę za gro żeń w za kre sie moż li wo ści od dzia ły wa nia

róż nych obiek tów in fra struk tu ry na miej sca głów nych spo tkań i wy -
da rzeń. W jej re zul ta cie nie zi den ty fi ko wa no za gro żeń zwią za nych
z wy stę po wa niem za kła dów stwa rza ją cych za gro że nie wy stą pie nia
po waż nej awa rii prze my sło wej, za kła dów użyt ku ją cych sub stan cje
nie bez piecz ne w tzw. ilo ściach pod pro go wych, tras prze jaz du po jaz -
dów trans por tu ją cych to wa ry nie bez piecz ne czy in nych obiek tów
mo gą cych po wo do wać za gro że nie dla Kon fe ren cji.

Pro ble ma tycz ną kwe stią przy or ga ni za cji Kon fe ren cji CO P24 oka -
za ły się tym cza so we obiek ty bu dow la ne, któ re wznie sio no w stre fie
Blue Zo ne. By ły to wiel ko po wierzch nio we ha le o kon struk cji szkie le -
to wej ty pu na mio to we go, w któ rych prze wi dzia no po byt wie lu ty się -
cy osób. Ich wy bu do wa nie wy ma ga ło uzy ska nia wie lu od stępstw
od prze pi sów tech nicz no -bu dow la nych do ty czą cych bez pie czeń stwa
po ża ro we go. Ko men dant głów ny PSP brał udział w usta la niu roz wią -
zań za mien nych w tym za kre sie, wy da jąc na wnio sek mi ni stra in we -
sty cji i roz wo ju opi nię od no śnie do moż li wo ści udzie le nia zgo dy
na ich za sto so wa nie. Za war to w niej wie le do dat ko wych wa run ków
tech nicz nych i or ga ni za cyj nych, któ re na le ża ło speł nić, by za pew nić
w tych obiek tach ak cep to wal ny po ziom bez pie czeń stwa. 

Do ku men ty
Na pod sta wie in for ma cji i ana liz otrzy ma nych z Ko mend Wo je -

wódz kich PSP w Ka to wi cach i Kra ko wie opra co wa no w Ko men dzie
Głów nej PSP ana li zę ry zy ka do ty czą cą Kon fe ren cji CO P24 w za kre sie

Ha la Wi do wi sko wo -Spor to wa „Spodek” – je den z obiek tów, w któ rych od by wał się CO P24
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i in nych bu dyn ków zlo ka li zo wa nych w po bli żu stre fy. Wy zna czo ne
służ by miej skie mia ły obo wią zek udzie le nia po mo cy przy re lo ka cji
i trans por cie tych osób do miejsc za kwa te ro wa nia. 

Szcze gól nie skom pli ko wa ne oka za ło się opra co wy wa nie pro ce -
dur ewa ku acji w wa rian cie II. Trud no ści wy ni ka ły z ogra ni czo nej po -
wierzch ni w Blue Zo ne i z utrud nień te re no wych – nie wszyst kie

prze strze nie i cią gi ko mu ni ka cyj ne moż na by ło wy ko rzy stać do prze -
pro wa dze nia ewa ku acji w spo sób bez piecz ny. Mó wi my prze cież
o jed no cze snym opusz cze niu obiek tu na wet przez kil ka ty się cy osób.

Do daj my, że obiek ty tym cza so we by ły wy po sa żo ne w urzą dze -
nia i in sta la cje prze ciw po ża ro we, ta kie jak: sys tem sy gna li za cji 
po ża ru (ochro na peł na), sys tem roz gła sza nia ko mu ni ka tów, prze -

wła ści wo ści Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Obej mo wa ła ona głów ne
obiek ty zwią za ne z or ga ni za cją te go wy da rze nia i od no si ła się
do wszyst kich za gro żeń zi den ty fi ko wa nych w ob sza rze ochro ny prze -
ciw po ża ro wej. Spo rzą dze nie do ku men tu by ło jed nym z głów nych 
za dań okre ślo nych w pod pi sa nym przez stro nę pol ską i ONZ „Pro to -
ko le usta leń do ty czą cym współ pra cy w za kre sie bez pie czeń stwa po -
mię dzy Se kre ta ria tem Ra mo wej Kon wen cji Na ro dów Zjed no czo nych
w spra wie zmian kli ma tu, Pro to ko łu z Kio to i Po ro zu mie nia pa ry skie -
go a Rzą dem Rze czy po spo li tej Pol skiej”. 

Wspo mnia na spe cu sta wa ob li go wa ła wo je wo dę ślą skie go
do opra co wa nia pla nu za pew nie nia bez pie czeń stwa i po rząd ku pu -
blicz ne go pod czas Kon fe ren cji CO P24, po kon sul ta cji ze służ ba mi 
i in sty tu cja mi za an ga żo wa ny mi w za pew nie nie bez pie czeń stwa
w trak cie jej trwa nia oraz w po ro zu mie niu ze służ ba mi De par ta men -
tu Bez pie czeń stwa Na ro dów Zjed no czo nych. Ko men dant głów ny PSP
dwu krot nie opi nio wał pro jekt te go do ku men tu i prze ka zał wo je wo -
dzie su ge stie i uwa gi co do je go usta leń. Wska zał w szcze gól no ści
na ko niecz ność opra co wa nia i za war cia w nim szcze gó ło wych pla nów
ewa ku acji z te re nu Kon fe ren cji CO P24 oraz z po szcze gól nych bu dyn -
ków wy ko rzy sty wa nych na po trze by te go wy da rze nia. Uwa gi te zo -
sta ły uwzględ nio ne w pla nie.

Ostat nia fa za
Na koń co wym eta pie przy go to wań do za bez pie cze nia Kon fe ren -

cji pro wa dzo ny był mo ni to ring i nad zór za dań re ali zo wa nych przez
ko men dan tów wo je wódz kich, miej skich i po wia to wych. Do ty czy ło to
głów nie ślą skie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP, któ ry m.in.
uzgad niał roz wią za nia za mien ne w sto sun ku do wy ma gań prze pi sów
prze ciw po ża ro wych dla obiek tów w stre fie Blue Zo ne, oraz ko men -
dan ta miej skie go PSP w Ka to wi cach, któ ry bez po śred nio przed roz -
po czę ciem wy da rze nia prze pro wa dzał czyn no ści kon tro l no -roz-
po znaw cze w obiek tach bu dow la nych i na te re nie tej stre fy.

Do świad cze nia z Kon fe ren cji CO P24 po ka zu ją jed no znacz nie po -
trze bę ko or dy na cji czyn no ści pio nu kon tro l no -roz po znaw cze go
na po zio mie cen tral nym przy po dej mo wa niu dzia łań na rzecz za pew -
nie nia od po wied nie go po zio mu ochro ny prze ciw po ża ro wej te go ty -
pu przed się wzięć. Po twier dza ją to rów nież wnio ski pły ną ce z in nych
istot nych wy da rzeń o cha rak te rze mię dzy na ro do wym, któ re mia ły
miej sce w ostat nich la tach. Na le żą do nich np. szczyt państw człon -
kow skich So ju szu Pół noc no atlan tyc kie go (NATO) zor ga ni zo wa ny
w lip cu 2016 r. w War sza wie, II Szczyt Ini cja ty wy Trój mo rza z udzia łem
pre zy den ta Sta nów Zjed no czo nych, ma ją cy miej sce rok póź niej
w War sza wie, czy też 41. Se sja Ko mi te tu Świa to we go Dzie dzic twa zor -
ga ni zo wa na te go sa me go ro ku w Kra ko wie.

mł. bryg. Ernest Zi´baczewski jest p.o. dyrektorem 
Biura Rozpoznawania Zagro˝eƒ KG PSP

Struk tu ra ope ra cji wo je wódz kiej CO P24



ierw sze spo tka nia do ty czą ce or ga ni za cji Kon fe ren cji CO P24
mia ły miej sce już w kwiet niu 2017 r., w Mi ni ster stwie Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji. Do ty czy ły głów nie na wią za -

nia współ pra cy z Mi ni ster stwem Śro do wi ska, któ re z ra mie nia rzą du
RP by ło od po wie dzial ne za or ga ni za cję wy da rze nia, w tym bez pie -
czeń stwo. W trak cie usta leń okre śla no wstęp nie stan dard po zio mu
bez pie czeń stwa oraz za kres od po wie dzial no ści po szcze gól nych służb
nad zo ro wa nych przez MSWiA. Szcze gó ły wy pra co wy wa ne by ły pod -
czas ko lej nych spo tkań z przed sta wi cie la mi Mi ni ster stwa Śro do wi ska,
w ści słej współ pra cy z przed sta wi cie la mi ONZ.

W związ ku z cha rak te rem Kon fe ren cji 10 stycz nia 2018 r. pre zy dent
RP An drzej Du da pod pi sał usta wę o szcze gól nych roz wią za niach moż -
li wych do za sto so wa nia ze wzglę du na or ga ni za cję w Rze czy po spo li tej
Pol skiej se sji Kon fe ren cji Stron Ra mo wej kon wen cji Na ro dów Zjed no -
czo nych w spra wie zmian kli ma tu, któ ra zo sta ła zno we li zo wa na 20 lip -
ca 2018 r. Ta tzw. spe cu sta wa po wo ły wa ła m.in. mię dzy re sor to wy ze spół
ds. or ga ni za cji CO P24, któ re go człon kiem był ko men dant głów ny PSP,
i peł no moc ni ka rzą du do spraw pre zy den cji Kon fe ren cji stron oraz okre -
śla ła za da nia dla or ga ni za to ra i go spo da rza Kon fe ren cji. 

Jed no cze śnie trwa ło opi nio wa nie ta kich do ku men tów, jak po ro -
zu mie nie mię dzy rzą dem Rze czy po spo li tej Pol skiej a Se kre ta ria tem
Ra mo wej kon wen cji Na ro dów Zjed no czo nych w spra wie zmian kli -
ma tu oraz pro to ko łu usta leń, któ ry do ty czył współ pra cy w za kre sie
bez pie czeń stwa po mię dzy Se kre ta ria tem Ra mo wej kon wen cji Na ro -
dów Zjed no czo nych w spra wie zmian kli ma tu, Pro to ko łu z Kio to 
i Po ro zu mie nia pa ry skie go a rzą dem Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Plan za bez pie cze nia ope ra cyj ne go 
Mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji za rzą dze niem nr 25

z 5 czerw ca 2018 r. po wo łał rów nież ze spół ds. ko or dy na cji dzia łań
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Z per spek ty wy 
ope ra cyj nej

JA CEK ZA LECH
AN DRZEJ KWA SI BOR SKI

W zabezpieczeniu operacyjnym
Konferencji COP24 przydały się

doświadczenia z wcześniejszych
imprez o podobnej skali. Mimo to

wydarzenie było sporym wyzwaniem.

P

ciw po ża ro we wy łącz ni ki prą du, ga śnice i agre ga ty prosz ko we, awa -
ryj ne oświe tle nie ewa ku acyj ne. 

Za bez pie cze nie ope ra cyj ne
Rów no cze śnie służ ba ope ra cyj na, ba zu jąc na da nych pre wen cyj -

nych, przy go to wy wa ła za bez pie cze nie ope ra cyj ne. Głów nym kie -
run kiem dzia łań by ła stre fa Blue Zo ne oraz obiek ty ho te lo we i tra sy
prze jaz dów ko lumn Służ by Ochro ny Pań stwa. Na każ dym eta pie pla -
no wa nia ope ra cyj ne go bra no pod uwa gę za gro że nia lo kal ne, o cha -
rak te rze ter ro ry stycz nym, a tak że pro te sty. Or ga ni za to ra mi te go
ty pu zgro ma dzeń naj czę ściej są mię dzy na ro do we sto wa rzy sze nia
i ugru po wa nia eko lo gicz ne, dys po nu ją ce du ży mi za so ba mi fi nan -
so wy mi, po tra fią ce zmo bi li zo wać we wspól nej spra wie wie le osób
z ca łe go świa ta – moc no zde ter mi no wa nych, bę dą cych w sta nie po -
świę cić du żo, by osią gnąć swój cel. Wy stą pie nia spo łecz ne mo gły
mieć for mę za rów no zgro ma dzeń pu blicz nych z udzia łem znacz nej
licz by osób, nie rzad ko zmie nia ją cych się w zbie go wi sko pu blicz ne
na ru sza ją ce po rzą dek praw ny, jak i hap pe nin gów zwra ca ją cych
uwa gę opi nii pu blicz nej na ja kiś draż li wy pro blem. Do te go ty pu in -
cy den tów do szło pod czas po przed nich szczy tów kli ma tycz nych. 

Usta le nia ze służ ba mi oraz po wyż sze da ne po zwo li ły na za pla no -
wa nie za bez pie cze nia ope ra cyj ne go w ra mach ope ra cji wo je wódz -
kiej CO P24 oraz po niż szych po do pe ra cji:

 po do pe ra cja BLUE ZONE i NOSPR (czas wej ścia do dzia łań – na -
tych mia sto wy),
 po do pe ra cja LĄDOWISKO-MUCHOWIEC (czas wej ścia do dzia -
łań – na tych mia sto wy),
 po do pe ra cja DROGI (czas wej ścia do dzia łań – 15 mi n),
 po do pe ra cja HOTELE (czas wej ścia do dzia łań – 8 mi n).

Po nad to mia sto Ka to wi ce na czas trwa nia szczy tu CO P24 za bez -
pie cza ne by ło przez trzy jed nost ki ra tow ni czo -ga śni cze. Łącz ny do -
bo wy stan mi ni mal ny w KM PSP Ka to wi ce wy no sił 53 stra ża ków
na służ bie. 

Po do pe ra cja BLUE ZONE trwa ła od 1 do 16 grud nia 2018 r. i po -
le ga ła na za bez pie cze niu stre fy eks te ry to rial nej, wy zna czo nej przez
służ by ONZ pod czas mi sji tech nicz nej w Ka to wi cach, za pew nie niu
de kon ta mi na cji (w tym jed nej prze wi dzia nej dla szpi ta la re fe ren cyj -
ne go) i zdal nej de tek cji. Za bez pie cze niu pod le ga ły:
 ha la wi do wi sko wo -spor to wa Spodek ja ko od ci nek bo jo wy
„Spodek” (C),
 MCK – Mię dzy na ro do we Cen trum Kon gre so we ja ko od ci nek bo -
jo wy „MCK” z do bu do wą (B, D, A),
 po zo sta łe obiek ty tym cza so we ja ko od ci nek bo jo wy „Kul tu ra” 
(E, F, G, H).

Po do pe ra cja ta by ła za bez pie cza na 24 go dzi ny na do bę przez pa -
tro le pie sze oraz wy dzie lo ne za stę py PSP sta cjo nu ją ce przy gra ni cy
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służb pod le głych i nad zo ro wa nych przez MSWiA. Rów no le gle w Ko -
men dzie Głów nej PSP od mar ca 2018 r. dzia łał ze spół do spraw ko or -
dy na cji i mo ni to ro wa nia dzia łań jed no stek or ga ni za cyj nych PSP
w związ ku z or ga ni za cją w Rze czy po spo li tej Pol skiej se sji Kon fe ren cji
Stron Ra mo wej kon wen cji Na ro dów Zjed no czo nych w spra wie zmian
kli ma tu w Ka to wi cach w 2018 r. Wy ni kiem je go prac był „Kra jo wy plan
za bez pie cze nia ope ra cyj ne go przez kra jo wy sys tem ra tow ni czo -ga -
śni czy”. Zgod nie z za pi sa mi spe cu sta wy na po zio mie Ko men dy Głów -
nej PSP opi nio wa no rów nież opra co wa ny przez wo je wo dę ślą skie go

„Plan za pew nie nia bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go pod czas
Kon fe ren cji CO P24”. Jed no cze śnie trwa ły in ten syw ne pra ce nad przy -
go to wa niem har mo no gra mu rze czo wo -fi nan so we go CO P24, w któ -
rym wska za no pla no wa ne wy dat ki na środ ki bie żą ce i in we sty cyj ne,
w tym orien ta cyj ną kwo tę zwią za ną z wy pra co wa niem go dzin po -
nadnor ma tyw nych przez stra ża ków pod czas za bez pie cze nia CO P24. 

Na ba zie do tych cza so wych do świad czeń z or ga ni za cji za bez pie -
cze nia bar dzo waż nych im prez, uro czy sto ści lub wy da rzeń, jak np.

szczyt NATO w 2016 r., w Ko men dzie Głów nej PSP spo rzą dzo no „Ra -
mo we wy tycz ne do za bez pie cze nia im prez, uro czy sto ści lub wy da -
rzeń oraz opra co wa nia pla nu za bez pie cze nia ope ra cyj ne go”, któ re
zo sta ły za twier dzo ne przez ko men dan ta głów ne go PSP w lip cu
2018 r. Do ku ment po rząd ko wał pro ces za bez pie cze nia w trzech ob -
sza rach: roz po znaw czym, pla ni stycz nym i ope ra cyj no -ra tow ni czym. 

Na ich pod sta wie Ko men da Wo je wódz ka PSP w Ka to wi cach przy -
go to wa ła kon cep cję ope ra cji wo je wódz kiej za bez pie cze nia CO P24,
z po dzia łem na po do pe ra cje oraz funk cjo no wa nie szta bu, któ ra na -
stęp nie zo sta ła zwe ry fi ko wa na w Ko men dzie Głów nej PSP. Do opra -
co wa nia pla nów za bez pie cze nia nie zbęd na by ła ści sła współ pra ca
z głów nym or ga ni za to rem CO P24 oraz przed sta wi cie la mi po zo sta łych
służb. 

23 li sto pa da 2018 r. pre zes Ra dy Mi ni strów wpro wa dził pierw szy
sto pień alar mo wy (sto pień ALFA), któ ry obo wią zy wał od 26 li sto pa -
da 2018 r. od godz. 00.00 do 15 grud nia 2018 r. do godz. 23.59. Sto -
pień alar mo wy zo stał wpro wa dzo ny na te re nie woj. ślą skie go oraz
Kra ko wa. W związ ku z nim wska za ne jed nost ki or ga ni za cyj ne PSP mia -
ły obo wią zek pod jąć kon kret ne dzia ła nia. Rów no cze śnie Sta no wi sko
Kie ro wa nia Ko men dan ta Głów ne go PSP na pod sta wie in for ma cji ze
sta no wisk kie ro wa nia ko mend wo je wódz kich PSP spo rzą dza ło ra por -
ty o pod ję tych dzia ła niach i zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi
prze ka zy wa ło je do Rzą do we go Cen trum Bez pie czeń stwa oraz Mi ni -
ster stwa Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji.

Po do pe ra cje i sztab
Na po trze by za bez pie cze nia za pla no wa no uru cho mie nie ope ra cji

kra jo wej oraz dwóch ope ra cji wo je wódz kich – w wo je wódz twie ślą -
skim i ma ło pol skim. Na te re nie wo je wódz twa ślą skie go za pla no wa -
no pięć ty pów po do pe ra cji. BLUE ZONE do ty czy ła za bez pie cze nia
stre fy eks te ry to rial nej, wy zna czo nej przez służ by ONZ. Pod le ga ły jej
za sad ni czo trzy obiek ty: Ha la Wi do wi sko wo -Spor to wa „Spodek”, 

Na mio ty de kon ta mi na cyj ne

ze stre fą Blue Zo ne. Na wspo mnia nych od cin kach bo jo wych funk -
cjo no wa ły dwu oso bo we pa tro le pie sze PSP, skła da ją ce się z do -
świad czo ne go stra ża ka PSP oraz słu cha cza CS PSP. Ich głów nym
za da niem by ło dzia ła nie pre wen cyj ne oraz w ra zie ko niecz no ści 

na tych mia sto we pod ję cie dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych za po mo -
cą pod ręcz ne go sprzę tu ga śni cze go sta no wią ce go wy po sa że nie
obiek tów oraz sprzę tu, któ ry znaj do wał się w ple ca ku stra ża ka (m.in.
ze staw do udzie la nia KPP, la tar ka, kap tur uciecz ko wy). Po nad to
w miej scu sta cjo no wa nia sił i środ ków pierw sze go rzu tu pod sta wo -

we go (par king C FIRE BRIGADE) spra wio ny był kon te ner do wo dze -
nia i łącz no ści oraz uru cho mio na by ła lo gi sty ka. Pierw szy rzut spe -
cja li stycz ny (SGRChem-Eko, SGRWys, SGPR) sta cjo no wał ca ły czas
w sie dzi bie JRG 1 Ka to wi ce i JRG My sło wi ce. Po za po wyż szy mi ja ko
od ci nek bo jo wy funk cjo no wa ła tak że zdal na de tek cja oraz de kon -
ta mi na cja. 

Pierw sza z nich po le ga ła na cią głym mo ni to ro wa niu at mos fe ry
na te re nie Kon fe ren cji CO P24 oraz w jej po bli żu urzą dze niem
do zdal nej de tek cji ska żeń che micz nych. Znaj do wał się on na par -
kin gu C FIRE BRIGADE. Na po trze by do wód cy po do pe ra cji BLUE
ZONE w cza sie jej trwa nia w CS PSP w Czę sto cho wie sta cjo no wał
bez za ło go wy sta tek po wietrz ny do użyt ku we wnątrz po miesz czeń. 

W po do pe ra cji BLUE ZONE bra ło udział 379 za stę pów oraz 2161
ra tow ni ków. Si ły i środ ki za bez pie cza ją ce tę po do pe ra cję w dniach
3-4 grud nia 2018 r. do dat ko wo za bez pie cza ły po do pe ra cję
NOSPR – ofi cjal ne roz po czę cie Kon fe ren cji CO P24. 

Ce lem po do pe ra cji LĄDOWISKO-MUCHOWIEC by ło za bez pie cza -
nie star tu i lą do wa nia śmi głow ców na te re nie lot ni ska Mu cho wiec
w Ka to wi cach. Mia ła być uru cha mia na we dług za po trze bo wa nia
Służ by Ochro ny Pań stwa, jed nak nie po ja wi ła się ta ka ko niecz ność. 

Po do pe ra cja DROGI po le ga ła na za bez pie cze niu tras, któ ry mi
prze miesz cza ły się ko lum ny po jaz dów ochra nia nych przez SOP. Pod -
le ga ły jej tra sy prze jaz du w cią gu dróg: A4, A1, S1, S86, DK1, DK79,

Wi dok ogól ny na par king sił I rzu tu przy stre fie eks te ry to rial nej 



Mię dzy na ro do we Cen trum Kul tu ry i obiek ty tym cza so we. Do dat ko -
wo w skład tej po do pe ra cji wcho dzi ły si ły przy go to wa ne do re ali za cji
de kon ta mi na cji oraz zdal nej de tek cji chmur sub stan cji nie bez piecz -
nych. W po do pe ra cji HOTELE za bez pie cza ne by ły zaś miej sca po by tu
VIP-ów. 

W wo je wódz twie ma ło pol skim za pla no wa no czte ry ty py po do pe -
ra cji. Oprócz tych obej mu ją cych lot ni sko, ho te le i dro gi prze jaz du zor -
ga ni zo wa no po do pe ra cję MIASTO, ma ją cą za bez pie czyć ob szar
chro nio ny mia sta Oświę cim, ze wzglę du na pla no wa ne zwie dza nie
mu zeum.

Na te ren woj. ślą skie go zo sta ły skie ro wa ne si ły i środ ki Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej z te re nu kra ju, skon fi gu ro wa ne w ra mach Cen -
tral ne go Od wo du Ope ra cyj ne go:
 30 słu cha czy z CS PSP w Czę sto cho wie skie ro wa nych do udzia łu
w za bez pie cze niu stre fy BLUE ZONE w ra mach pa tro li pie szych,
 ze staw do zdal nej de tek cji chmur sub stan cji nie bez piecz nych z ob -
słu gą dwu oso bo wą, 
 dwa cią gi de kon ta mi na cyj ne,
 spe cja li stycz ny dźwig SCDz 40,
 dwa ze sta wy oświe tle nio we Po wer -mo on,
 bez za ło go wy sta tek po wietrz ny do pra cy we wnątrz po miesz czeń
wraz z ob słu gą,
 bez za ło go wy sta tek po wietrz ny z ob słu gą,
 1000 pa kie tów de kon ta mi na cyj nych, w skład któ rych wcho dzą na -
są czo ne roz two rem de kon ta mi na cyj nym ze sta wy do prze my wa nia
od sło nię tych czę ści cia ła.

Po nad to ko men dant głów ny PSP po sta wił w stan go to wo ści pięć
kom pa nii szkol nych Cen tral ne go Od wo du Ope ra cyj ne go, w skła dzie:
 Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej: 80 pod cho rą żych i sze ściu funk -
cjo na riu szy z ka dry,
 Cen tral na Szko ła PSP w Czę sto cho wie: 50 ka de tów i trzech funk -
cjo na riu szy z ka dry,

 Szko ła Aspi ran tów PSP w Kra ko wie: 50 ka de tów i trzech funk cjo -
na riu szy z ka dry,
 Szko ła Aspi ran tów PSP w Po zna niu: 50 ka de tów i trzech funk cjo -
na riu szy z ka dry,
 Szko ła Pod ofi cer ska PSP w Byd gosz czy: 50 ka de tów i trzech funk -
cjo na riu szy z ka dry.

Oprócz te go w ra zie wy stą pie nia zda rzeń nad zwy czaj nych prze wi -
dzia no do za dys po no wa nia si ły COO z ościen nych wo je wództw: dol -
no ślą skie go, łódz kie go, opol skie go, świę to krzy skie go i pod kar pac kie go,
w po sta ci kom pa nii ga śni czych, kom pa nii spe cjal nych, pod od dzia łów
lo gi stycz nych i spe cja li stycz nych grup ra tow ni czych.

Po za Zin te gro wa nym Sta no wi skiem Do wo dze nia wszyst kich służb
w Ka to wi cach na po trze by za bez pie cze nia zo sta ły uru cho mio ne szta -
by na po zio mie ope ra cji wo je wódz kich (Kra ków i Ka to wi ce). 
W Ko men dzie Głów nej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej od 1 grud nia do
16 grud nia 2018 r. funk cjo no wał ze spół ko men dan ta głów ne go PSP ko -
or dy nu ją cy za bez pie cze nie ope ra cyj ne szczy tu kli ma tycz ne go CO P24
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Pa trol pie szy PSP w stre fie eks te ry to rial nej

DK94, DK86. Po do pe ra cja by ła uru cha mia na każ de go dnia na pod -
sta wie in for ma cji uzy ski wa nych od SOP. W ra zie gdy by w ko lum nie
po jaz dów SOP do szło do nie bez piecz ne go zda rze nia, dys po no wa -
no dwa naj bliż sze za stę py JRG/OSP oraz do dat ko wo za stęp z KP/KM
PSP, na te re nie któ rej ad mi ni stra cyj nie po ja wi ło się za gro że nie. 
Po do pe ra cja ta trwa ła od 1 do 5 grud nia oraz od 10 do 16 grud -
nia 2018 r. Bra ło w niej udział 110 za stę pów PSP oraz 660 ra tow ni -
ków, ze stro ny OSP KSRG: 61 za stę pów oraz 370 ra tow ni ków, a z OSP
spo za KSRG: 6 za stę pów oraz 33 ra tow ni ków.

Po do pe ra cja HOTELE do ty czy ła za bez pie cze nia obiek tów i ho te -
li, w któ rych prze by wa ły oso by ochra nia ne przez SOP. Wska za no 
ho te le zlo ka li zo wa ne na te re nie miej sco wo ści Woź ni ki (pow. 
lu bli niec ki), Za brza, Ka to wic oraz Gli wic. Nie za leż nie od te go, ba zu -
jąc na wy ka zie ba zy ho te lo wej prze ka za nej przez ope ra to ra, ko men -
dan ci po wia to wi/miej scy PSP woj. ślą skie go za pew ni li wła ści we
za bez pie cze nie ope ra cyj ne te re nu wła sne go dzia ła nia. Po do pe ra cja
ta trwa ła od 1 do 16 grud nia 2018 r. Bra ło w niej udział 141 za stę -
pów PSP oraz 462 ra tow ni ków, 9 za stę pów oraz 54 ra tow ni ków
z OSP w KSRG.

Roz ka zem ślą skie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP zo stał po -
wo ła ny sztab ko men dan ta wo je wódz kie go, któ ry funk cjo no wał
w Zin te gro wa nym Sta no wi sku Do wo dze nia (ZSD) – ko mór ce po wo -
ła nej spe cjal nie na po trze by spraw ne go za rzą dza nia i prze pły wu 

in for ma cji po mię dzy służ ba mi. Kie ru ją cy mi dzia ła nia mi ze stro ny
PSP na po zio mie stra te gicz nym (do wód ca ope ra cji) by li za stęp cy ślą -
skie go ko men dan ta wo je wódz kie go. Sztab stra te gicz ny PSP ko or -
dy no wał ca łość przed się wzięć w trak cie za bez pie cze nia CO P24.

Sztab dzia łał w skła dzie pię cio oso bo wym wraz z do wód cą ope ra cji
wo je wódz kiej. W ZSD pra co wa li ofi ce ro wie szta bu od po wie dzial ni

Obóz stra ża ków za bez pie cza ją cych wy da rze nie, w tle obiek ty tym cza so we
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na po zio mie kra jo wym, mo gą cy prze kształ cić się w sztab KG PSP w ra -
zie zda rze nia wy ma ga ją ce go pod ję cia dzia łań z po zio mu kra jo we go.

Po nad to ko men dant głów ny PSP w ra mach współ dzia ła nia służb
od de le go wał do Po li cyj ne go Cen trum Do wo dze nia w Le gio no wie
czte rech ofi ce rów łącz ni ko wych, któ rych za da niem by ło utrzy my wa -
nie sta łe go kon tak tu po mię dzy Sta no wi skiem Kie ro wa nia KG PSP
a służ ba mi zin te gro wa ny mi na po zio mie kra jo wym w ra mach PCD.
Na po trze by spraw ne go obie gu in for ma cji po mię dzy sta no wi ska mi
kie ro wa nia PSP opra co wa no w Kra jo wym Cen trum Ko or dy na cji Ra -
tow nic twa i Ochro ny Lud no ści KG PSP „Za sa dy obie gu in for ma cji pod -
czas za bez pie cze nia szczy tu kli ma tycz ne go CO P24”. Przy go to wa no
da ne kon tak to we wszyst kich pod mio tów współ dzia ła ją cych z KSRG,
opra co wa no też sche mat or ga ni za cji łącz no ści na po zio mie kra jo -
wym, za pew nia ją cy spraw ną łącz ność na po trze by za bez pie cze nia.

W prak ty ce
Łącz nie w za bez pie cze niu szczy tu kli ma tycz ne go CO P24 udział

bra ło: 6262 ra tow ni ków i 1363 po jaz dy, w tym 5487 stra ża ków PSP
i 1219 po jaz dów PSP oraz 775 dru hów OSP i 144 po jaz dy OSP. W ra -
mach Cen tral ne go Od wo du Ope ra cyj ne go ko men dant głów ny PSP
za dys po no wał 27 po jaz dów oraz 253 stra ża ków z wo je wództw: opol -
skie go, łódz kie go, pod kar pac kie go, ma zo wiec kie go oraz z Cen tral nej
Szko ły PSP w Czę sto cho wie. Oprócz za bez pie cze nia obiek tów głów -
nych i te re nu szczy tu CO P24 jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej za -
bez pie cza ły: tra sy prze jaz du, miej sca po by tu, ope ra cje lot ni cze oraz
prze strzeń pu blicz ną.

W związ ku z za bez pie cze niem CO P24 od no to wa no łącz nie 15 in -
ter wen cji, w tym osiem miej sco wych za gro żeń oraz sie dem alar mów
fał szy wych z in sta la cji wy kry wa nia i alar mo wa nia. Wśród miej sco wych
za gro żeń trzy in ter wen cje zwią za ne by ły z udzie la niem kwa li fi ko wa -
nej pierw szej po mo cy przez pa tro le pie sze, a jed na do ty czy ła wy pad -
ku ra dio wo zu po li cyj ne go w Ka to wi cach pro wa dzą ce go ko lum nę

pię ciu po jaz dów. Po nad to 24 li sto pa da 2018 r. w trak cie prac przy go -
to waw czych po wstał po żar w obiek cie tym cza so wym.

Wstęp ne wnio ski
Pra wi dło we za bez pie cze nie te go ty pu im pre zy wy ma ga sta ran ne go

przy go to wa nia. Nie zbęd ne są ćwi cze nia jed no stek ochro ny prze ciw po -
ża ro wej umoż li wia ją ce roz po zna nie ope ra cyj ne obiek tów, spraw dze nie
wa run ków łącz no ści, a przede wszyst kim prze pro wa dze nie ćwi czeń
zgry wa ją cych wszyst kich służb bio rą cych udział w za bez pie cze niu. 
Po twier dzi ła się słusz ność za bez pie cze nia głów nych obiek tów przez pa -
tro le pie sze PSP, któ rych głów nym za da niem by ło dzia ła nie pre wen cyj -
ne, w tym na tych mia sto wa we ry fi ka cja alar mów fał szy wych, a w ra zie
za gro że nia nie zwłocz ne pod ję cie dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych za po -
mo cą pod ręcz ne go sprzę tu ga śni cze go. Utwo rze nie Zin te gro wa ne go
Sta no wi ska Do wo dze nia w Ka to wi cach po zwo li ło na bar dzo do bre
współ dzia ła nie służb, bez po śred ni kon takt z do wód cą ope ra cji oraz
spraw ne ko or dy no wa nie dzia łań zwią za nych z za bez pie cze niem szczy -
tu. War to za uwa żyć, że póź ne wy ło nie nie ope ra to ra przed się wzię cia
i roz po czę cie prac pro jek to wych nad aran ża cją i przy sto so wa niem ist -
nie ją cych obiek tów i te re nu oraz póź ne opra co wa nie kon cep cji or ga ni -
za cji wy da rze nia utrud nia ło za pew nie nie mu wła ści we go po zio mu
bez pie czeń stwa. Rów nież prze ka zy wa nie obiek tów do eks plo ata cji
przy udzia le PSP bez po śred nio przed ter mi nem roz po czę cia Kon fe ren -
cji ogra ni cza ło moż li wość po dej mo wa nia dzia łań na praw czych, w szcze -
gól no ści w sfe rze tech nicz no -bu dow la nej. Po twier dza się ko niecz ność
pro wa dze nia przez PSP nad zo ru z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej
nad wy ko na ną na po trze by or ga ni za to ra aran ża cją ist nie ją cych obiek -
tów i te re nów oraz tym cza so wych obiek tów bu dow la nych.

bryg. Ja cek Za lech jest na czel ni kiem Wy dzia łu Pla no wa nia Ope ra cyj -
ne go i Ana liz w KCKRiOL, a st. bryg. An drzej Kwa si bor ski na czel ni kiem

Wy dzia łu Ko or dy na cji Ra tow nic twa w KCKRiOL

za dzia ła nia ope ra cyj ne, pre wen cję i łącz ność. Po zo sta łe oso by, od -
po wie dzial ne za lo gi sty kę, ob słu gę me diów, za bez pie cze nie me -
dycz ne i po moc psy cho lo gicz ną, peł ni ły służ bę w sie dzi bie KW PSP
w sys te mie dzien nym na za sa dzie dy żu rów w dys po zy cji. Spe cjal nie

na po trze by CO P24 uru cho mio no dwa do dat ko we sta no wi ska pra -
cy przy SKKW PSP w Ka to wi cach. Dwie oso by peł ni ły tam służ bę

w sys te mie ca ło do bo wym przez ca ły czas trwa nia za bez pie cze nia.
W stre fie Blue Zo ne służ bę w sys te mie 24 godz. na do bę peł nił łącz -
nik PSP, któ re go za da niem by ło po śred ni cze nie po mię dzy sze fem
bez pie czeń stwa ONZ a szta bem.

***
Kon fe ren cja CO P24 by ła naj więk szym wy da rze niem w hi sto rii

wo je wódz twa ślą skie go i ogrom nym przed się wzię ciem, wy ma ga ją -
cym za an ga żo wa nia wie lu służb, w tym PSP. Wy ma ga ła dłu go ter mi -
no wej pra cy na wie lu płasz czy znach. Ob szar kon fe ren cji był te re nem
eks te ry to rial nym, za pew nie nie uczest ni kom szczy tu naj wyż sze go
po zio mu bez pie czeń stwa, a w ra zie za gro żeń spraw nej i usys te ma -
ty zo wa nej ewa ku acji wy ma ga ło no wa tor skie go, kre atyw ne go i nie -
stan dar do we go po dej ścia. Im pre za wiązała się z wie lo mie sięcz nymi
przy go to waniami, któ re obej mo wały wie le ob sza rów z dzie dzi ny
dzia łal no ści ope ra cyj nej i pre wen cyj nej. Po zwo li ła na wy pra co wa -
nie no wych stan dar dów oraz zdo by cie du że go do świad cze nia, któ -
re z ca łą pew no ścią bę dzie owo co wa ło w ko lej nych la tach. 

mł. bryg. Wojciech Rapka jest zast´pcà naczelnika 
Wydziału Operacyjnego KW PSP w Katowicach 

bryg. Artur Dela jest zast´pcà naczelnika 
Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Katowicach 

Wi zy ta ko men dan ta głów ne go PSP gen. bry ga die ra Lesz ka Su skie go w szta bie PSP w Zin -
te gro wa nym Sta no wi sku Do wo dze nia



tej sy tu acji nie odzow ne są me -
dycz ne czyn no ści ra tun ko we,
jed nak tak że stra ża cy w ra -

mach kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy są
w sta nie zwięk szyć szan se po szko do wa ne go
na prze ży cie. Jed na z pro ce dur (nr 13) do ty -
czy wstrzą su hi po wo le micz ne go. Do cho dzi
do nie go, gdy krwi w na czy niach krwio no -
śnych jest zbyt ma ło. Czę sto ta ka sy tu acja wy -
stę pu je przy krwo to kach, dla te go wstrząs
hi po wo le micz ny na zy wa się też krwo tocz -
nym, cho ciaż po ja wia się tak że przy in nych za -
bu rze niach. Do wstrzą su mo że dojść rów nież
po opa rze niu du żych po wierzch ni cia ła
i na sku tek od wod nie nia or ga ni zmu (np.
w wy ni ku ob fi tych bie gu nek lub wy mio tów).
Przy czyn wy stą pie nia te go sta nu za gro że nia
ży cia jest jed nak znacz nie wię cej (po nad 15
we dług Mię dzy na ro do wej Kla sy fi ka cji Cho rób
i Pro ble mów Zdro wot nych ICD-10) – to m.in.
cho ro by we wnętrz ne, tok sy ny, ura zy. 

Wstrząs sam w so bie nie jest scho rze niem,
więc nie zo ba czy my go w sta ty sty kach do ty -
czą cych za cho ro wań po pu la cji da ne go re -
gio nu czy kra ju. Jed nak ja ko stan bezpo-
śred nie go za gro że nia ży cia wy stę pu je czę sto
i sta no wi po waż ne wy zwa nie ra tow ni cze nie
tyl ko dla osób udzie la ją cych kpp, ale rów nież
człon ków ZRM i le ka rzy. Wcze śniej czy póź niej
rów nież stra ża cy spo ty ka ją się z tym pro ble -
mem pod czas ak cji ra tow ni czo -ga śni czych. 

Aby wdro żo ne pro ce du ry me dycz ne by ły
jak naj bar dziej efek tyw ne, war to znać naj czę -
ściej wy stę pu ją ce przy czy ny wstrzą su i wie -
dzieć, ja kie da je on ob ja wy. O wstrzą sie
mó wi my wte dy, gdy ci śnie nie tęt ni cze (ozna -
cza ne ja ko RR, od na zwi ska wy na laz cy me to -
dy: Ri va -Roc cie go) na gle spa da po ni żej
nor my, a wraz z je go spad kiem zmniej sza się
dys try bu cja tle nu w or ga ni zmie. W ze sta wach
sprzę to wych KSRG nie wy stę pu ją apa ra ty
do po mia ru ci śnie nia tęt ni cze go, a jest to ba -
da nie klu czo we dla roz po zna nia wstrzą su
na eta pie przed szpi tal nym. Wy ko rzy stu je my
za tem in ne moż li wo ści okre śle nia, czy ma my
do czy nie nia z nie bez piecz nie ni skim ci śnie -

niem, by po twier dzić po dej rze nie wstrzą su.
Mo że my te go do ko nać przy naj mniej na dwa
spo so by – stwier dza jąc ni ską per fu zję (prze -
pływ krwi) na naj bar dziej od da lo nych od
ser ca na czy niach lub na wrót ka pi lar ny (za ró -
żo wie nie płyt ki pa znok cio wej). W pierw szym
przy pad ku im niż sze ci śnie nie wy stę pu je
u po szko do wa ne go, tym sła biej wy peł nio ne
tęt no wy czu je my w od da lo nych od ser ca, dy -
stal nych (koń co wych) czę ściach cia ła. Z ko lei
ba da jąc na wrót ka pi lar ny np. na pa znok ciu,
stwier dzi my, że jest on opóź nio ny – za ró żo -
wie nie płyt ki pa znok cio wej po uci sku wy dłu -
ża się (> 2 s). Na le ży jed nak wziąć pod uwa gę
czyn ni ki za kłó ca ją ce na wrót ka pi lar ny: wy -

chło dze nie koń czy ny, po de szły wiek po szko -
do wa ne go lub sła be oświe tle nie utrud nia ją ce
oce nę bar wy pa znok cia. 

Stwier dze nie ni skiej per fu zji na dwa opi sa -
ne wy żej spo so by jest moż li we z po wo du cen -
tra li za cji krą że nia. W ra zie za bu rzeń i pa to lo gii
w ukła dzie krwio no śnym or ga nizm dą ży
do za pew nie nia od po wied nie go, jak naj dłuż -
sze go na tle nie nia przede wszyst kim po ło żo -
nych cen tral nie, naj waż niej szych dla ży cia
na rzą dów, nie bę dąc w sta nie do star czyć
opty mal nej ilo ści tle nu od da lo nym od ser ca
czę ściom cia ła. 

Obec nie pro ce du ry i opra co wa nia z za -
kresu me dy cy ny ra tun ko wej za le ca ją, aby
w ra mach kpp pod czas ba da nia oso by nie -
przy tom nej po stwier dze niu nie pra wi dło we -

go od de chu lub je go bra ku re zy gno wać
z ba da nia tęt na (za rów no na tęt ni cy szyj nej,
jak i pro mie nio wej) z po wo du licz nych błę -
dów i nie wła ści wych in ter pre ta cji po mia ru
oraz stra ty cza su. Jed nak je śli ma my do czy -
nie nia z przy tom nym po szko do wa nym z roz -
wi ja ją cym się wstrzą sem, trze ba ta kie
ba da nie prze pro wa dzić. Dla ra tow ni ków
z pew nym do świad cze niem oraz in struk to -
rów i ko or dy na to rów ra tow nic twa me dycz -
ne go nie po win no ono sta no wić trud no ści
ani pod czas ak cji ra tow ni czej, ani pod czas
szko leń czy ćwi czeń – klu czo wa jest wła ści -
wa tech ni ka i wy zna cze nie miej sca ba da nia.
Dzię ki tym pro stym, bez in wa zyj nym ba da -

niom moż na stwier dzić, czy wy dol ność ukła -
du krą że nia jest pra wi dło wa, czy za bu rzo na.
Zmniej szo ne na tle nie nie or ga ni zmu naj czę -
ściej spo wo do wa ne jest dzia ła niem czte rech
me cha ni zmów: 
 zmniej sze nia ob ję to ści krą żą cej krwi,
 roz sze rze nia na czyń krwio no śnych,
 osła bie nia si ły mię śnia ser co we go,
 za bu rze nia wy mia ny ga zo wej w płu cach.

Na zmniej szo ne na tle nie nie naj bar dziej
wraż li wy jest mózg, dla te go pierw sze ob ja wy
nie do tle nie nia i roz wi ja ją ce go się wstrzą su
wy stę pu ją w ośrod ko wym ukła dzie ner wo -
wym (są to np. omdle nie, splą ta nie). Zmniej -
szo ne ci śnie nie krwi źle zno szą też ner ki.
Przy ci śnie niu po ni żej 90/60 mm Hg na rzą dy
te nie już są już wy dol ne, przy dal szym spad -
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

ŁU KASZ DU DZI¡ SKI Wstrzàs     
Jednym z cięższych stanów, z jakimi mogą się spotkać

ratownicy KSRG podczas działań ratowniczych, jest wstrząs. 

W

Fot. 1a -c. Na zdję ciach 1a i 1b przed sta wio no ba da nie efek tu na wro tu ka pi lar ne go na pa znok ciu. Na fot. 1a wi docz ny jest peł ny
na wrót ka pi lar ny (za ró żo wio ny ko niec pa znok cia), na fot. 1b – 4-5-mi li me tro wy bia ły łuk na koń cu pa znok cia. Fot. 1c przed sta -
wia ba da nie tęt na w li nii kciu ka na tęt ni cy pro mie nio wej
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ku ci śnie nia prze sta ją pra co wać, a to po wo -
du je nie peł ną fil tra cję i za trzy ma nie tok syn
w or ga ni zmie. Oczy wi ście oma wia ne spad ki
ci śnie nia i re ak cje or ga ni zmu do ty czą norm
prze wi dzia nych dla ci śnie nia tęt ni cze go
120/80 mm Hg, przy któ rych spa dek do
90/60 mm Hg bę dzie dla or ga ni zmu sy tu acją
pa to lo gicz ną i wy wo ła wi docz ne ob ja wy. Sy -
tu acja wy glą da ina czej w przy pad ku osób,
któ rych nor my ci śnie nia są sta le za ni żo -
ne – ich or ga nizm przy sto so wał się do niż -
szych war to ści. 

Po dział, przy czy ny, 
po wsta wa nie
Moż na wy róż nić czte ry ro dza je wstrzą su,

bio rąc pod uwa gę je go przy czy ny: 
 hi po wo le micz ny – na stę pu je uby tek krwi
w ło ży sku na czy nio wym,
 kar dio gen ny – nie do szło do od pły wu
krwi, za bu rze nia po wo du ją pro ble my z ser -
cem, któ re nie speł nia swo jej funk cji ja ko
pom pa,
 dys try bu cyj ny – ser ce jest wy dol ne,
a ilość krwi wła ści wa, kom pli ka cje po wo du je
za bu rzo na dys try bu cja (roz pro wa dza nie krwi
w or ga ni zmie) – dzie je się tak w przy pad ku
np. ana fi lak sji, sep sy lub pro ble mów neu ro -
gen nych,
 ob tu ra cyj ny – w któ rymś miej scu ob wo -
du wy stą pi ło zwę że nie za bu rza ją ce pra wi dło -
wy trans port krwi, np. w przy pad ku tam-
po na dy, za to ru tęt ni cy płuc nej, od my. 

War to w kil ku sło wach omó wić każ dą gru -
pę. Sta ty stycz nie naj czę ściej ma my do czy nie -
nia ze wstrzą sem hi po wo le micz nym (dla te go
w kpp wy stę pu je osob na pro ce du ra). Z tym
za bu rze niem mo gą się spo tkać stra ża cy pod -
czas ak cji ra tow ni czo -ga śni czych – po szko do -
wa ni, któ rym udzie la ją po mo cy, czę sto do zna li
ura zów cia ła spo wo do wa nych wy pad kiem 
ko mu ni ka cyj nym, upad kiem z wy so ko ści,
ude rze niem przez spa da ją ce z wy so ko ści
przed mio ty lub ele men ty kon struk cyj ne bu -
dyn ku. W tej gru pie przy czy ną wstrzą su mo że
być tak że krwo tok we wnętrz ny, spo wo do wa -
ny przez pęk nię ty wrzód lub ży lak (jest to stan
nie ura zo wy, więc sy tu acja rzad ka dla za stę -
pów stra ży po żar nej, chy ba że cho dzi o otwar -
cie miesz ka nia, by le karz mógł do trzeć
do cho re go), ale rów nież ty po wo ura zo wy

krwo tok ze wnętrz ny, np. z koń czy ny dol nej
(tęt ni ca udo wa). 

Do tej gru py wstrzą sów za li cza się też utra -
tę pły nów w spo sób in ny niż krwa wie nie, tj.
z po wo du sil nej bie gun ki, wy mio tów i roz le -
głych po wierzch nio wo opa rzeń. Fi zjo lo gicz -
nie ob ję tość krwi to ok 7% ma sy cia ła u oso by
do ro słej, a u dzie ci na wet do 9% ma sy cia ła.
Za tem u oso by o wa dze śred niej, tj. 70-80 kg,
bę dzie to oko ło 5-5,5 l. Do wstrzą su doj dzie,
gdy na stą pi utra ta po nad 15% (wg nie któ rych
opra co wań 20%) krwi w od po wied nio krót -
kim cza sie. Na stan po szko do wa ne go wpły ną
in ne czyn ni ki: ogól ny stan zdro wia, wiek, cho -
ro by prze wle kłe. 

Sto pień wstrzą su spo wo do wa ne go utra -
tą krwi (krwo to kiem) okre śla się we dług czte -
ro stop nio wej ska li ATLS (Ad van ced Trau ma
Li fe Sup port). Im wię cej krwi tra ci po szko do -

wa ny, tym je go stan jest cięż szy, a pa ra me try
ży cio we zmie nia ją się dy na micz niej (ci śnie nie
spa da, czę sto tli wość od de chów i tęt no wzra -
sta ją). Ła two do strzec rów nież zmia nę sta nu
świa do mo ści po szko do wa ne go, któ rą moż -
na okre ślić za po mo cą czte rech stop ni: nor -
ma, po bu dze nie, apa tia i splą ta nie oraz
sen ność. Dla te go ba da jąc po szko do wa ne go
w ra mach kpp, zgod nie z pro ce du rą nr 2 (se -
kwen cja me dycz nych dzia łań ra tow ni czych),
za czy na my od oce ny przy tom no ści. 

Ra tow ni cy KSRG sto su ją zwy kle do te go
ce lu pro stą ska lę AVPU (Alert – przy tom ny,
sku pia uwa gę, Ver bal – re agu je na po le ce nia
gło so we, Pa in – re agu je na bodź ce bó lo we,
Unre spon si ve – nie przy tom ny, nie re agu je
na żad ne bodź ce), na to miast ra tow ni cy
z ZRM bar dziej za awan so wa ną ska lę Glas gow
(otwie ra nie oczu, kon takt słow ny, re ak cja 

ru cho wa). W przy pad ku stwier dze nia hi po -
wo le mii ko niecz ne jest wdro że nie na stę pu ją -
cych pro ce dur kpp: 
 nr 11 (ra ny – za opa try wa nie ran, ta mo wa -
nie krwo to ków ze wnętrz nych), 
 nr 12 (am pu ta cja ura zo wa) – w sy tu acji,
gdy doj dzie do ta kie go ura zu, 
 nr 13 (wstrząs hi po wo le micz ny – po stę po -
wa nie wstęp ne, kon tro la ABC, tle no te ra pia,
po zy cja po szko do wa ne go, ter moizo la cja,
opie ka psy chicz na).

In ne ro dza je wstrzą sów
Wstrząs kar dio gen ny nie jest zwią za ny

bez po śred nio z ura zem, wy wo łu ją go cho ro -
by ser ca, któ re w efek cie nie za pew nia pra wi -
dło we go prze pły wu krwi przez waż ne
ży cio wo na rzą dy. Jest on zmniej szo ny (wy stę -
pu je hi po per fu zja przy za cho wa niu pra wi dło -
wej ob ję to ści na czy nio wej krwi). Dzie je się
tak w przy pad ku cho ro by wień co wej i za wa -
łu ser ca (sta ty stycz nie do wstrzą su do cho dzi
naj czę ściej przy za wa le ścia ny przed niej ser -
ca), cho ro by za pal nej mię śnia ser co we go. 

Ko lej na ka te go ria to wstrząs dys try bu cyj -
ny. Naj bar dziej zna ną i naj czę ściej wy stę pu -
ją cą po sta cią te go ro dza ju za bu rze nia jest
wstrząs ana fi lak tycz ny (omó wio ny do kład niej
w PP nr 5/2018). Naj czę ściej po wo du je go jad
owa dów, a tak że le ki (w tym an ty bio ty ki, pre -
pa ra ty hor mo nal ne i środ ki cie niu ją ce sto so -
wa ne w dia gno sty ce ob ra zo wej) oraz po -
kar my. W prak ty ce jed nak ana fi lak sję mo że
wy wo łać prak tycz nie każ da sub stan cja. 

W przy pad ku ana fi lak sji do cho dzi do nad -
wraż li wo ści or ga ni zmu (re ak cji uczu le nio wej)
z uwol nie niem du żej ilo ści hi sta mi ny. Ja ko
pierw sza re agu je skó ra (w ponad 90% przy -
pad ków ob ja wy to: po krzyw ka, ru mień, pod -
wyż szo na tem pe ra tu ra skó ry), na stęp nie
płu ca (po cząt ko wo po ja wia się uczu cie dra -
pa nia w gar dle i chryp ka, na stęp nie skurcz
oskrze li, dusz ność). Do dat ko wo hi sta mi -
na roz sze rza na czy nia krwio no śne (do cho dzi
do spad ku ci śnie nia) i po wo du je, że sta ją się
prze pusz czal ne (wy stę pu ją obrzę ki tka nek
mięk kich, w tym naj groź niej sze po wi kła -
nie – obrzęk płuc). Zja wi sko to ob ra zu je rys. 1. 

Za trzy ma nie roz wo ju re ak cji ana fi lak tycz -
nej, po dob nie jak w przy pad ku in nych ro dza -
jów wstrzą sów, wy kra cza po za kpp, w jej
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– jak ra to waç?

Rys. 1. Po glą do wy prze krój dwóch na czyń krwio no śnych.
W wer sji a) po ka za no stan zgod ny z nor mą, w wer sji b) wi -
dzi my efekt dzia ła nia hi sta mi ny – na czy nie jest roz sze rzo -
ne i prze pusz czal ne dla krwi 

a

b



ra mach moż na za sto so wać je dy nie tle no te -
ra pię, za pew nić po szko do wa ne mu kom fort
ter micz ny i wspar cie psy chicz ne. Nie zbęd ne
jest wdro że nie far ma ko lo gii, w tym le ków po -
da wa nych dro gą do mię śnio wą i do żyl ną.
Sku tecz ne le cze nie za pew nia ją trzy gru py
sub stan cji: 
 ad re na li na – blo ku je wy dzie la nie hi sta mi -
ny, pod no si ci śnie nie tęt ni cze, zwę ża jąc roz -
sze rzo ne na czy nia krwio no śne,
 le ki prze ciw hi sta mi no we – łą czą się z wy -
dzie lo ną hi sta mi ną, nie po zwa la jąc na po łą -
cze nie się jej z re cep to rem re ak cji aler gicz nej,
 le ki ste ry do we – blo ku ją re ak cje aler gicz -
ne hi sta mi ny już po łą czo nej (tzw. ak tyw nej).

Do wstrzą sów dys try bu cyj nych za li cza się
też wstrząs sep tycz ny. Jest on wy wo ła ny za -
ka że niem bak te ria mi (Gram+ oraz Gram –)
i sta no wi re ak cję or ga ni zmu na po socz ni cę
w prze bie gu np. nie do le czo nych lub w ogó -
le nie le czo nych sta nów za pal nych (za pa le nia
otrzew nej, dróg żół cio wych, płuc lub za tok).
Ob ja wy wstrzą su sep tycz ne go to: za ka że nie
(go rącz ka, dresz cze), hi per wen ty la cja, za bu -
rze nia świa do mo ści. W ko lej nej fa zie na stę -
pu je spa dek ci śnie nia, a czę sto tli wość pra cy
ser ca (ozna cza na ja ko HR – ang. he art ra te)
wzra sta. Gru pę ry zy ka sta no wią cho rzy po za -
bie gu ope ra cyj nym, z za ło żo nym na sta łe
cew ni kiem, tra che osto mią, mar sko ścią wą -
tro by, cu krzy cą, pod da ni le cze niu im mu no -
su pre syj ne mu (skut ku ją ce mu ob ni że niem
od por no ści, sto so wa ne mu po prze szcze -
pach). 

Czwar ta ka te go ria wstrzą sów to przy pad -
ki nie ura zo we (po wi kła nia cho rób we wnętrz -
nych: za to ro wość lub tam po na dy) i ura zo we,
np. od ma pręż na (za staw ko wa). Pod czas dzia -
łań ra tow ni czo -ga śni czych czę ściej bę dzie my
mie li do czy nie nia z sy tu acja mi ura zo wy mi,
w tym z od mą. Do cho dzi do niej, gdy po wie -
trze prze do sta je się do ja my opłuc nej wsku -
tek uszko dze nia płuc lub ścia ny klat ki
pier sio wej (sa mo ist nie, w wy ni ku cho rób, lub
przez uraz). Fi zjo lo gicz nie w płu cach wy stę -
pu je ci śnie nie do dat nie, ci śnie nie at mos fe -
rycz ne rów nież jest do dat nie, z ko lei w ja mie
opłuc nej – ujem ne. Pod czas ura zu klat ki pier -
sio wej (prze bi cia płu ca i opłuc nej) do cho dzi
do wy rów na nia ci śnień i za bu rze nia pra cy
płuc (od ma). Naj bar dziej zna ną i jed no cze -
śnie źle ro ku ją cą for mą te go za bu rze nia jest
od ma za staw ko wa (wen ty lo wa, pręż na) 
– na sku tek ura zu wy stę pu je ucisk płu ca i du -
żych na czyń żyl nych. Z każ dym wde chem
zwięk sza się ob ję tość po wie trza w ja mie
opłuc nej, bez moż li wo ści je go usu wa nia. Płu -

co po stro nie ura zu za pa da się, a pę che rzy ki
płuc ne i ota cza ją ce je na czy nia są ści śnię te.
To z ko lei po wo du je za stój krwi w płu cach,
wy dol ność krą że nia spa da, roz wi ja się
wstrząs. Tę sy tu ację ob ra zu je rys. 2.

W ocze ki wa niu na ZRM
Je śli pod czas ak cji ra tow ni czo -ga śni czej

za stę py PSP lub OSP znaj dą się na miej scu
zda rze nia przed ZRM, a u ko goś z po szko do -
wa nych zo sta nie roz po zna ny roz wi ja ją cy się
wstrząs, ko niecz ne bę dzie na tych mia sto we
wdro że nie od po wied nich pro ce dur. Na le ży
pa mię tać, że te prze wi dzia ne w ra mach kpp
nie wy star czą, by po wstrzy mać roz wój
wstrzą su, a więc i za że gnać nie bez pie czeń -
stwo utra ty ży cia przez po szko do wa ne go.
Pro ce du ry po stę po wa nia prze wi du ją pły no -
te ra pię i far ma ko te ra pię – po pra wią one wy -
dol ność or ga ni zmu na pe wien czas, ale nie-
zbęd na bę dzie jak naj szyb sza in ter wen cja
ZRM. Le karz lub ra tow nik wy ko na do stęp
do żyl ny (dwa wkłu cia o du żej śred ni cy)
lub – je śli oka że się to nie moż li we – al ter na -
tyw ny do stęp do szpi ko wy, na stęp nie prze -
to czy cie płe pły ny i le ki. Cho ry zo sta nie
szyb ko prze trans por to wa ny na naj bliż szy
SOR, gdzie w ra zie po trze by do ko na na bę -
dzie in ter wen cja chi rur gicz na, eli mi nu ją ca
przy czy ny lub po wi kła nia wstrzą su. 

Istot ne jest, aby na miej scu zda rze nia
w ocze ki wa niu na ZRM nie za bra kło do bre -
go prze pły wu in for ma cji. Na le ży ak tu ali zo -
wać je na bie żą co, po wia da miać o zmia nie
sta nu po szko do wa ne go dys po zy to rów ra -
tow nic twa me dycz ne go i PSP. Je śli pa ra me -
try ży cio we cho re go spa da ją, na le ży to
w pre cy zyj ny spo sób prze ka zać dys po zy to -
ro wi me dycz ne mu, aby przy go to wał na tę
sy tu ację zbli ża ją cy się ZRM (jed nak nie mo -
że to się prze ro dzić w cią głe po na gla nie ze -
spo łu). 

Je śli zro bi li śmy wszyst ko, na co po zwa la
nam pro ce du ra i sprzęt w ra mach kpp, 

po myśl my, w ja ki spo sób je ste śmy w sta nie
przy spie szyć wdro że nie me dycz nych czyn -
no ści ra tun ko wych, ja kie dzia ła nia po za me -
dycz ne pod jąć. W ocze ki wa niu na ZRM
mo że my po le cić wy zna czo nej oso bie, by
sta nę ła w po bli żu dro gi do jaz do wej do miej -
sca zda rze nia i uła twi ła me dy kom do tar cie
do po szko do wa ne go. Dru gie waż ne za da nie
to wła ści we usta wie nie lub prze sta wie nie
sa mo cho dów za rów no służb, jak i osób po -
stron nych, by am bu lans mógł pod je chać jak
naj bli żej po szko do wa ne go. 

Pod czas ak cji ra tow ni czo -ga śni czych na -
le ży też za sto so wać za sa dę ogra ni czo ne go
za ufa nia do oso by wzy wa ją cej te le fo nicz nie
służ by ra tun ko we. Zna ne są przy pad ki, że
do zda rzeń, w wy ni ku któ rych zo sta li po -
szko do wa ni lu dzie, nie dys po no wa no ze -
spo łów ra tow nic twa me dycz ne go, a je dy nie
za stę py PSP lub od wrot nie – kie dy nie zbęd -
na by ła po moc stra ża ków (np. w au cie
po wy pad ku zo stał uwię zio ny czło wiek), nie
dys po no wa no ich, tyl ko wy łącz nie me dy -
ków. Nie po ro zu mie nia wy ni ka ły z błęd ne go
zgło sze nia oso by dzwo nią cej po po moc.
Dys po zy tor me dycz ny lub dy żur ny SK po mi -
mo prze szko le nia i zna jo mo ści pro ce dur
przyj mo wa nia we zwań (w tym wie dzy, ja kie
py ta nia na le ży za da wać, by uszcze gó ło wić
zgło sze nie) nie do koń ca ma wpływ na to, co
wzy wa ją cy mu po wie i ja ka jest ja kość te go
prze ka zu. Oso ba zgła sza ją ca mo że znaj do -
wać się pod wpły wem sil nych emo cji czy al -
ko ho lu lub nie być w sta nie pre cy zyj nie
okre ślić, co się sta ło i ja kie za gro że nie wy stą -
pi ło, z po wo du swo je go mło de go lub prze -
ciw nie – za awan so wa ne go wie ku. 

Po stę po wa nie w ra mach kpp nie da je du -
żych moż li wo ści za trzy ma nia roz wi ja ją ce go
się wstrzą su. Dla te go stra ża cy PSP i OSP, 
sto su jąc za sa dę ogra ni czo ne go za ufa nia
do oso by zgła sza ją cej, po do je cha niu na
miej sce zda rze nia, do ko na niu roz po zna nia
i usta le nia osób po szko do wa nych (szcze gól -
nie w sta nie cięż kim), mu szą się upew nić,
czy ZRM zo stał w ogó le do te go zda rze nia
za dys po no wa ny. W prze ciw nym ra zie przy -
jazd me dy ków i wdro że nie me dycz nych
czyn no ści ra tun ko wych bę dą zna czą co
opóź nio ne, a w przy pad ku wstrzą su zbyt
wie le cza su nie ma.

mł. ogn. Łukasz Dudziƒski jest
instruktorem ratownictwa medycznego

w JRG 1 KM PSP w Lublinie

Li te ra tu ra do st´p na u au to ra
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Rys. 2. Po glą do wy ob raz płuc – ob ję tość pra wi dło wa 
i pa to lo gicz na w prze bie gu od my. Płu co zmniej sza swo ją
ob ję tość na wet o po ło wę

miejsce 
przebicia 
płuca

obszar 
zapadniętego 
płuca





a sa da Pri mum non no ce re (po pierw -
sze nie szko dzić) to fun da ment prak -
ty ki me dycz nej. Nie ste ty ba da nia

po ka zu ją, że w me dy cy nie głów ną przy czy -
nę błę dów sta no wi czyn nik ludz ki [6].

Szer szy za kres do stęp nych tech no lo gii,
dia gno sty ki, te ra pii i tech nik ra tow ni czych
spra wia, że ra tow ni cy pro wa dzą wię cej dzia -
łań z za kre su przed szpi tal ne go ra tow nic twa
me dycz ne go i są one co raz bar dziej zło żo ne.
Kom pli ku je to więk sza świa do mość osób
po szko do wa nych oraz wzrost ocze ki wań
wo bec ja ko ści udzie la nej po mo cy. Ła twość
do ku men to wa nia dzia łań (w po sta ci fil mu
czy zdjęć) rów nież zwięk sza ry zy ko oskar że -
nia ra tow ni ków o nie pra wi dło wo ści, ich od -
po wie dzial ność za błę dy ro śnie. Wszyst ko 
to po wo du je, że tra dy cyj ne po dej ście do
na ucza nia me dy cy ny, w tym ra tow nic twa 
me dycz ne go, po le ga ją ce na zdo by wa niu
wie dzy i na by wa niu umie jęt no ści przy łóż -
ku cho re go (w przy pad ku stu den tów uczel -
ni me dycz nych) czy ucze niu się na so bie
na wza jem (w przy pad ku ra tow ni ków), jest
nie wy star cza ją ce. 

Na rzę dzie XXI wie ku
Na rzę dziem sto so wa nym dziś sze ro ko

w edu ka cji jest sy mu la cja. Nikt już na przy -
kład nie wy obra ża so bie, aby za ste ra mi sa -
mo lo tu za sia dał pi lot, któ ry nie ćwi czył

wcze śniej na sy mu la to rach. Do ty czy to tak -
że wie lu ob sza rów me dy cy ny za bie go wej
(chi rur gii, oku li sty ki), ale tak że ane ste zjo -
logii (sy mu la to ry do re su scy ta cji) czy wie lu
za bie gów wy ko ny wa nych w me dy cy nie ra -
tun ko wej. Żoł nie rze ćwi czą w za kre sie me -
dy cy ny po la wal ki na sy mu la to rach wy so kiej
wier no ści, po nie waż tyl ko w ta ki spo sób
mo gą zdo być umie jęt no ści, któ re po zwo lą
im ra to wać ran nych w dzia ła niach wo jen -
nych. Za da niem sy mu la cji nie jest za stą pie -
nie tra dy cyj ne go na ucza nia me dy cy ny, lecz
jak naj lep sze przy go to wa nie uczą cych się
do kon tak tu z pa cjen tem/po szko do wa nym.
Sam sy mu la tor to nie tyl ko fan tom, na któ -
rym moż na sy mu lo wać pro ste czyn no ści, jak
wen ty la cja czy uci ska nie klat ki pier sio wej,
lecz urzą dze nie po zo ru ją ce wie le ob ja wów,
któ re mo gą być zmie nia ne przez in struk to -
ra lub opro gra mo wa nie, da jąc moż li wość
wy ko ny wa nia za rów no pro stych, jak i za -
awan so wa nych pro ce dur ra tow ni czych.
Wszyst ko za le ży od po trzeb ćwi czą cych.

W„Za sa dach do sko na le nia za wo do we go
w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej” pod kre ślo -
no, że jest ono „nie roz łącz nym ele men tem
stra żac kiej służ by”. Je go cel sta no wi nie wąt -
pli wie ak tu ali za cja wie dzy i umie jęt no ści
oraz utrzy ma nie ich na wy so kim po zio mie.
„Za sa dy…” zwra ca ją uwa gę na ko niecz ność
stwo rze nia do stę pu do ak tu al nej wie dzy

tech nicz nej i or ga ni za cyj nej oraz re ali zo wa -
nie jej z za sto so wa niem no wo cze snej tech -
no lo gii. W ob sza rze ra tow nic twa me dy-
cz ne go wy mo gi te speł nio ne są bez wąt pie -
nia w przy pad ku za jęć wy ko rzy stu ją cych sy -
mu la cję.

Sy mu la cja me dycz na
We dług de fi ni cji przy to czo nej w en cy klo -

pe dii PWN sy mu la cja to „sztucz ne od twa rza -
nie wła ści wo ści da ne go obiek tu, zja wi ska
lub prze strze ni wy stę pu ją cych w na tu rze,
lecz trud nych do ob ser wo wa nia, zba da nia,
po wtó rze nia”, któ re „umoż li wia pro wa dze nie
po mia rów, ba dań, na uki, tre nin gów w wy -
bra nym miej scu i cza sie”. W me dy cy nie jest
no wo cze sną me to dą szko le nia pra cow ni -
ków służ by zdro wia i pod mio tów ra tow ni -
czych za po mo cą za awan so wa nej tech no-
lo gii edu ka cyj nej. 

Moż na po wie dzieć, że po cząt ki sy mu la cji
me dycz nej się ga ją sta ro żyt no ści. W tym
okre sie zro bio ne z gli ny i ka mie nia mo de le
pa cjen tów po ka zy wa ły ce chy kli nicz ne po -
szcze gól nych cho rób. No wo cze sna era sy -
mu la cji me dycz nej roz po czę ła się we
wcze snych la tach 60. ubie głe go stu le cia.
Wów czas Au smund La er dal pod wpły wem
pu bli ka cji Pe te ra Sa fa ra na te mat pro wa dze -
nia re ani ma cji ser co wo -płuc nej za pro jek to -
wał sy mu la tor do na uki sztucz nej wen ty la cji
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MA RIUSZ CHO MON CIK 
JA CEK NI TEC KI 
SŁA WO MIR WOJ TA 

Na ucza nie 
przez po zo ro wa nie

Symulacja medyczna staje się
standardem w doskonaleniu
zawodowym strażaków i ratowników
medycznych. Jakie daje możliwości?
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me to dą usta -usta. Ma ne kin na zwa ny przez
kon struk to ra Re su sci -An ne umoż li wiał na -
ucza nie sku tecz ne go udraż nia nia dróg od -
de cho wych i pro wa dze nia sztucz nej wen-
ty la cji. Póź niej La er dal na proś bę Sa fa ra
umie ścił we wnę trzu ma ne ki na sprę ży nę
przy mo co wa ną do ścia ny klat ki pier sio wej.
Po zwo li ło to na na ukę wy ko ny wa nia ze -
wnętrz ne go ma sa żu ser ca. W 1968 r. dok tor
Mi cha el Gor don z Uni ver si ty of Mia mi Me di -
cal Scho ol za pre zen to wał pa cjen ta kar dio lo -
gicz ne go na zwa ne go Ha rvey. Ma ne kin ten
da wał moż li wość roz po zna wa nia po przez
osłu chi wa nie ser ca róż nych cho rób kar dio -
lo gicz nych. Re su sci -Ann i Ha rvey da ły po czą -
tek no wo cze snej sy mu la cji me dycz nej. 

Obec nie ma my do dys po zy cji urzą dze nia
wy ko rzy stu ją ce naj now sze zdo by cze tech -
no lo gii. Sy mu la to ry fi zjo lo gicz ne sta no wią
naj do sko nal sze i naj bar dziej za awan so wa ne
roz wią za nie. Od zwier cie dla ją one ży we go
czło wie ka (je go ana to mię, fi zjo lo gię, re ak cję
na le ki, sub stan cje tok sycz ne, ob ra że nia itp.),
słu żąc do na uki oraz do sko na le nia umie jęt -
no ści me dycz nych zwią za nych z opie ką
nad pa cjen tem, w tym w sta nach za gro że -
nia zdro wia i ży cia. Są do sko na łym po łą cze -
niem naj now szych osią gnięć na uki i tech-
ni ki. Po zwa la ją na do sko na le nie nie tyl ko
umie jęt no ści tech nicz nych (ma nu al nych),
ale i ko mu ni ka cji z pa cjen tem/po szko do wa -
nym oraz po mię dzy człon ka mi ze spo łu, uczą
ra dze nia so bie ze stre sem. Za pew nia ją za -
tem szko le nie in ter dy scy pli nar ne. Ma te ma -
tycz ne mo de le fi zjo lo gii czło wie ka, far ma -
ko ki ne ty ki i far ma ko dy na mi ki le ków po zwa -
la ją na stan da ry za cję szko le nia – sy mu la tor
obiek tyw nie i zgod nie z fi zjo lo gią/pa to fi zjo -
lo gią re agu je w cza sie rze czy wi stym na wy -
ko ny wa ne czyn no ści i za bie gi me dycz ne
oraz po da wa ne le ki.

Na le ży jed nak pa mię tać, że no wo cze sna

sy mu la cja me dycz na to nie tyl ko wy so ko -
spe cja li stycz ne ma ne ki ny, lecz rów nież 
wy ko rzy sta nie w pro ce sie edu ka cji za wo do -
wych i nie za wo do wych ak to rów do por tre -
to wa nia pa cjen tów. W la tach 60. ubie głe go
wie ku dok tor Ho ward Bar rows za uwa żył, że
wie lo krot ne ba da nie te go sa me go pa cjen ta
w krót kim cza sie pro wa dzi do je go iry ta cji.
Po nad to pa cjen ci sta ją się ma ło wia ry god ni,
po nie waż mo dy fi ku ją swo je ob ja wy. W tym
przy pad ku cho dzi ło o ob ja wy neu ro lo gicz -
ne. Dok tor Bor rows pod czas swo ich za jęć za -
czął re gu lar nie wy ko rzy sty wać zdro wych
ak to rów, ucząc ich, jak ma ją się za cho wy wać
i ja kie ob ja wy zgła szać. Okre śle nie „znor ma -
li zo wa ny pa cjent/po szko do wa ny” od no si się
do sy tu acji, kie dy zdro wa oso ba jest prze -
szko lo na pod ką tem sy mu lo wa nia okre ślo -
ne go przy pad ku kli nicz ne go lub kie dy
wy edu ko wa ny pa cjent pre zen tu je swo ją
cho ro bę w pe wien ustan da ry zo wa ny spo -
sób. Dzi siaj pod czas wie lu ćwi czeń sto su je -
my tę me to dę z tzw. po zo ran ta mi, jed nak
wy ma ga ona szcze gól nej sta ran no ści w od -
zwier cie dle niu re al no ści ob ser wo wa nych
zja wisk.

Z ca łą pew no ścią sy mu la cja me dycz -
na jest naj lep szą me to dą na ucza nia,
a w przy pad ku za sto so wa nia sy mu la to rów
umoż li wia kre owa nie re ali stycz nych sy tu acji
bez na ra ża nia lu dzi. Po zwa la też na udo ku -
men to wa nie szko le nia w za kre sie okre ślo -
nych kom pe ten cji. Jest prze pro wa dza-
na w bez piecz nym dla pa cjen ta i stu den ta
śro do wi sku. Po zwa la na na by cie i obiek tyw -
ne oce nie nie po żą da nych kom pe ten cji
przed wy ko ny wa niem da nych czyn no ści
na pa cjen cie. Ta ka edu ka cja za pew nia uczą -
cym się kon takt z róż ne go ro dza ju pa cjen ta -
mi/po szko do wa ny mi, umoż li wia po wta-
rza nie sce na riu szy aż do osią gnię cia wła ści -
we go po zio mu wie dzy i umie jęt no ści
oraz – co waż ne – da je uczą ce mu się szyb ką
i obiek tyw ną in for ma cję zwrot ną.

Sy mu la cja to tre ning pro wa dzo ny w wa -
run kach jak naj bar dziej zbli żo nych do na tu -
ral nych i opar ty na sprzę że niu zwrot nym
po mię dzy ćwi czą cy mi a sy mu lo wa nym po -
szko do wa nym/pa cjen tem, czy li sy mu la to -
rem. Sa mo ćwi cze nie, a więc pra ca ze spo łu
z ma ne ki nem zgod nie z za pla no wa nym
przez in struk to ra sce na riu szem zda rze nia,
trwa za zwy czaj nie wię cej niż kil ka na ście mi -
nut. Czas ten za wsze po prze dza pra ca in -
struk to ra: okre śle nie ce lu dy dak tycz ne go,
za pla no wa nie zda rze nia, przy go to wa nie pa -
cjen ta wraz z je go hi sto rią me dycz ną, stwo -

rze nie sce na riu sza, spre cy zo wa nie ocze ki wań
wo bec ćwi czą cych, przy go to wa nie sprzę tu. 

Pod czas trwa ją ce go 40-45 min de brie fin -
gu, prze pro wa dza ne go po sy mu la cji, gru pa
przy glą da się na gra niom swo ich dzia łań. Ko -
lej nym eta pem jest dys ku sja pro wa dzą ce go
z kur san ta mi, ma ją ca do pro wa dzić do wy -
cią gnię cia wnio sków do ty czą cych po stę po -
wa nia. To na uka na wła snych błę dach.

Za sto so wa nie sy mu la cji w PSP
Je śli weź mie my pod uwa gę wy so ki re -

alizm ta kich ćwi czeń, na ucza nie, do sko na le -
nie i we ry fi ka cję wie dzy oraz umie jęt no ści
przed pod ję ciem dzia łań w sy tu acji re al nej,
a tak że do sko na le nie pra cy ze spo ło wej,
aspekt psy cho lo gicz ny czy zdo by cie umie -
jęt no ści, któ rych nie moż na się uczyć
„na so bie”, jak np. wkłu cia do żyl ne, ła two
stwier dzi my, że w przy pad ku szko leń spe cja -
li stycz nych dla sy mu la cji nie ma al ter na ty wy.
Wy ko rzy sta nie pra cow ni sy mu la cji me dycz -
nej na wszyst kich po zio mach na ucza nia da -
je naj lep sze re zul ta ty. 

To nie wąt pli wie na rzę dzie przy dat ne
w szko le niu stra ża ków – łą czą oni bo wiem
w swo jej pra cy wie le ob sza rów ra tow nic twa
spe cja li stycz ne go z ra tow nic twem me dycz -
nym. Sy mu la to ry po win ny być wy ko rzy sty -
wa ne za rów no pod czas kształ ce nia w za -
kre sie kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy, 
jak i w za kre sie kształ ce nia in struk to rów ra -
tow nic twa me dycz ne go i spe cja li stów 
ra tow nic twa me dycz ne go – ra towni ków
me dycz nych peł nią cych służ bę w PSP. Od -
po wied nio przy go to wa ne pro gra my szko le -
nia dla ra tow ni ków me dycz nych po zwo lą
na sta łe do sko na le nie umie jęt no ści prak -
tycz nych i po głę bia nie wie dzy teo re tycz nej.
To zaś wpły nie na po pra wie nie ja ko ści czyn -
no ści ra tow ni czych. Po nad to ra tow ni cy me -
dycz ni bę dą mo gli utrzy mać wła ści wy
po ziom umie jęt no ści i wie dzy, wy ma ga ny
obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, oraz uzy ski wać
punk ty edu ka cyj ne po trzeb ne do wy ko ny -
wa nia ich za wo du. 
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koordynatorem ratownictwa medycznego 
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tra ża cy to gru pa za wo do wa na ogół zdrow sza niż prze cięt ni
oby wa te le. Ich spraw ność i zdro wie są wni kli wie oce nia ne
przed przy ję ciem do służ by, w to ku po stę po wa nia re kru ta cyj -

ne go. Stra ża cy na ogół dba ją o do brą kon dy cję, są tak że czę ściej dia -
gno zo wa ni z ra cji co rocz nych ba dań zdro wot nych. Mi mo to w XXI w.
wy da ją się umie rać czę ściej z po wo du cho rób no wo two ro wych niż
resz ta spo łe czeń stwa, co po twier dza ją ba da nia pro wa dzo ne w róż -
nych kra jach.

Ce lem te go cy klu ar ty ku łów jest prze gląd do stęp nych in for ma -
cji z za kre su pro fi lak ty ki za cho ro wań, ich usys te ma ty zo wa nie, a tak -
że upo wszech nie nie po rad i za le ceń. Po dej ście in dy wi du al ne jest
bo wiem obok dzia łań sys te mo wych naj waż niej szym i pierw szym
fron tem wal ki z cho ro bą.

W czym pro blem?
Nie ste ty nie do ce nia my za gro że nia ze stro ny dy mu – za rów no

z per spek ty wy dzia łań ga śni czych, jak i ochro ny zdro wia. Sub stan -
cje nie bez piecz ne, któ re po wsta ją w wy ni ku nie kon tro lo wa ne go
pro ce su spa la nia, w tym tok sycz ne oraz ra ko twór cze, nie zo sta ły
jesz cze do koń ca roz po zna ne. In te rak cje po mię dzy mo le ku ła mi tych
związ ków che micz nych w śro do wi sku ko lum ny kon wek cyj nej po -
ża ru są obec nie przed mio tem ba dań na uko wych czo ło wych ośrod -
ków ba daw czych na świe cie. Wie my, że współ cze sne po ża ry
cha rak te ry zu ją się więk szą dy na mi ką niż w ubie głych de ka dach. Po -
żar w po miesz cze niach roz wi ja się na wet ośmio krot nie szyb ciej niż
kie dyś! Nie wąt pli wie wpły wa na to wszech obec ne wy ko rzy sta nie
two rzyw sztucz nych. Co waż ne, przy ich spa la niu po wsta je oko ło
trzy na stu ra zy wię cej dy mu niż pod czas spa la nia drew na [1]. Roz pa -
la jąc gril la, mu si my mieć świa do mość, że pro duk ty spa la nia zwy kłe -
go drew na rów nież nie na le żą do bez piecz nych [2]. Za wie ra ją
bo wiem sa dzę, wie lo pier ście nio we wę glo wo do ry aro ma tycz ne
(WWA), ben zen i wie le in nych sub stan cji z pierw szej gru py sub stan -
cji ra ko twór czych kla sy fi ka cji IARC [3]. 

Two rzy wa sztucz ne, bę dą ce czę sto pro duk ta mi ob rób ki ro py 
naf to wej, w kon tek ście po ża ro wym sta no wią jesz cze więk szy pro -
blem [4]. W pro duk tach każ de go spa la nia po ża ro we go znaj du ją się
sub stan cje, któ rych ra ko twór czość udo wod nio no, ale tak że sub stan -
cje „praw do po dob nie” i„moż li wie ra ko twór cze” (we dług kla sy fi ka cji
IARC). Cięż ko jed no znacz nie okre ślić, ja ki jest sy ner gicz ny wpływ

na na sze zdro wie wszyst kich tych sub stan cji. Pro blem za cho ro wal -
no ści na no wo two ry wśród stra ża ków zo stał jed nak wy raź nie za uwa -
żo ny. Pa ra dok sal nie, z po rów na nia wy ni ków ba dań z 1991 i 2015 r.
wy ni ka, że o 26% spa dła licz ba zgo nów, któ rych przy czy ną by ły no -
wo two ry. Jest to spo wo do wa ne roz wo jem me dy cy ny i spo so bów
le cze nia [5]. 

Bry tyj ski chi rurg Per ci val Pott (1714-1788) był pierw szym na -
ukow cem, któ ry wy ka zał zwią zek mię dzy czyn ni ka mi śro do wi -
sko wy mi a za cho ro wal no ścią na no wo two ry. Ba dał wów czas ko mi -
nia rzy. W owych cza sach pra ca dzie ci by ła po wszech na, więc ze
wzglę du na drob ną bu do wę cia ła czysz cze niem ko mi nów od środ -
ka zaj mo wa li się mło dzi chłop cy. Zu peł ny brak świa do mo ści za gro -
żeń, ja kich kol wiek stan dar dów BHP, od po wied niej odzie ży po zwa lał
na da le ko po su nię tą eks po zy cję na pro duk ty spa la nia, co skut ko wa -
ło ma ka brycz ny mi kon se kwen cja mi zdro wot ny mi. Pott stwier dził
wów czas m.in., że ma li ko mi nia rze w wie ku już na wet 8 lat cho ru ją
na ra ka mosz ny, po tocz nie na zy wa ne go z te go po wo du ra kiem ko -
mi nia rzy. Na pod sta wie je go ba dań udo wod nio no w póź niej szych
la tach m.in. dzia ła nie ra ko twór cze ben zo(a)pi re nu, bio rą ce go udział
w po wsta wa niu sa dzy [4]. 
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DA WID SŁU PIK
SZY MON KO KOT -GÓ RA
RA FAŁ PO ROW SKI Za po bie ga nie

no wo two rom (cz. 1)

Jedną z głównych przyczyn śmierci strażaków, 
obok zawałów i udarów, są nowotwory.

S

Ta be la 1. Ana li za no wo two rów, któ re są przy czy ną śmier ci wśród stra ża ków [5]
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Epi de mio lo gia
Nie po ko ją ce tren dy w sfe rze za cho ro wal no ści na no wo two ry

wśród stra ża ków po twier dza wie le ba dań wy ko ny wa nych na ca łym
świe cie. Ta be la 1 przed sta wia prze gląd naj waż niej szych z nich. O ile
ich wy ni ki nie są kom plek so we, o ty le zde cy do wa nie wska zu ją
na pra wi dło wo ści w ob sza rze za cho ro wań w na szej gru pie za wo do -
wej.

Pierw sze z ba dań przed sta wio nych w ta be li wy ka za ło zwięk szo -
ne ry zy ko za cho ro wa nia stra ża ków m.in. na ra ka ją der (o 102%, 
nie uję te w ta be li), chło nia ka nie ziar ni cze go (o 51%), szpi cza ka mno -
gie go (o 53%) czy ra ka skó ry (o 39%) w po rów na niu do po pu la cji
ogól nej [6]. Dru gie ba da nie (NIOSH) do wio dło m.in. o 14% więk sze -
go ry zy ka śmier ci z po wo du no wo two rów wśród stra ża ków w po -
rów na niu do po pu la cji ogól nej. Trze cie ba da nie, wy ko na ne w pię ciu
kra jach skan dy naw skich,
po ka za ło zwięk szo ną
licz bę przy pad ków za -
cho ro wa nia na ra ka pro -
sta ty (o 159%) i czer nia-
ka (o 62%) w gru pie wie -
ko wej 30-49 lat. W gru -
pie wie ko wej > 70 lat
zwięk szo ne ry zy ko za -
cho ro wa nia wy stę po wa -
ło w przy pad ku ra ka
skó ry (o 40%), szpi cza ka
mno gie go (o 69%), gru -
czo la ko ra ka płu ca (o
90%), czy mię dzy bło nia -
ka (o 159%). Ba da cze
stwier dzi li też, że po-
ten cjal ne na ra że nie na
WWA (np. za war te
w spa li nach), azbest
i pra ca zmia no wa, któ ra
za kłó ca rytm do bo wy,
mo gą czę ścio wo wy ja -
śniać te wy ni ki. War to
wspo mnieć, że w tym
ba da niu, w prze ci wień -
stwie do wcze śniej szych,
czę stość wy stę po wa nia
ra ka ją der spa dła do
war to ści po ni żej pro -
gno zo wa nej.

Przy to czo ne in for ma -
cje po ka zu ją, że moż -
na spie rać się o punk ty pro cen to we, róż ni ce po mię dzy
po szcze gól ny mi ba da nia mi, brak ba dań w więk szej licz bie kra jów,
ale nie za prze czal ny jest fakt, że stra ża cy są na ra że ni na więk sze ry -
zy ko za cho ro wa nia na po szcze gól ne ty py no wo two rów w po rów -
na niu do ogó łu lud no ści. Uzu peł nie niem tej in for ma cji niech bę dzie
fakt, że w 2010 r. Mię dzy na ro do wa Agen cja Ba dań nad Ra kiem
(IARC), bę dą ca agen dą Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Zdro wia
(WHO), opu bli ko wa ła mo no gra fię, w któ rej zi den ty fi ko wa ła trzy ro -
dza je pra cy stwa rza ją ce zwięk szo ne ry zy ko za cho ro wa nia na ra ka:
ma lo wa nie, ga sze nie po ża rów i pra ca zmia no wa [7]. War to za uwa -

żyć, że nasz za wód łą czy dwa z trzech wska za nych czyn ni ków, bo -
wiem wy stę pu je w nim wal ka z po ża ra mi (eks po zy cja na sub stan -
cje) i pra ca zmia no wa (ob ni że nie ogól nej od por no ści or ga ni zmu
z po wo du za kłó ceń na tu ral ne go ryt mu do bo we go). 

Skó ra jak gąb ka
Skup my się za tem na dro gach eks po zy cji. Do or ga ni zmu stra ża -

ka sub stan cje ra ko twór cze do sta ją się trze ma dro ga mi: wziew nie,
przez układ po kar mo wy oraz przez skó rę. O ile dro ga wziew na wy -
da je się być oczy wi sta, o ty le dwie po zo sta łe z pew no ścią za sta no -
wią nie któ rych czy tel ni ków. Po niż szy sche mat po zwo li le piej
ob ja śnić pro ble ma ty kę eks po zy cji.

Na ogół ro zu mie my pro blem ab sorb cji sub stan cji tok sycz nych
przez dro gi od de cho we, ale czy zda je my so bie spra wę z wchła -

nia nia ich przez skó -
rę – głów ną dro gę
przy swa ja nia szko -
dli wych sub stan cji
w po ża rze (szcze gól -
nie w przy pad ku
WWA)?

Ba da nie Flu ore -
scent ae ro sol scre -
ening test (O. Jef frey,
Gra ce G. Stull, 2015)
wy ka za ło, że cząst ki
dy mu są w sta nie
w zna czą cy spo sób
prze ni kać przez
wszyst kie czę ści
odzie ży ochron nej
stra ża ka i że naj bar -
dziej na ra żo ne na za -
bru dze nia są: szy ja,
po licz ki, uszy i wło sy
(tu taj pro szek flu ore -
scen cyj ny z ła two ścią
prze nik nął przez ko -
mi niar kę). Zna czą co
skon ta mi no wa ny był
też brzuch (wol na
prze strzeń mię dzy
kurt ką a spodnia mi)
oraz nad garst ki i dło -
nie. Po mi mo na kła -
da nia się na du żym
od cin ku bu tów i no -

ga wek spodni rów nież łyd ki no si ły śla dy moc ne go za bru dze nia.
Myl ne jest twier dze nie, że dym i pro duk ty spa la nia nie prze do -

sta ją się przez mem bra nę ubra nia spe cjal ne go lub są za trzy my wa -
ne przez war stwę ze wnętrz ną. Gdy więc wie my już, że na sze ubra nia
nie chro nią nas przed sub stan cja mi kan ce ro gen ny mi znaj du ją cy mi
się w dy mie, na le ża ło by za py tać, czy i jak te sub stan cje wchła nia ją
się przez na szą skó rę. Otóż sto pień ab sorp cji trans der mal nej za leż -
ny jest od stę że nia sub stan cji szko dli wych, ob sza ru eks po zy cji skó -
ry na te sub stan cje i cza su eks po zy cji [9]. 

Za cznij my od ba da nia wy ko na ne go na stra ża kach z Ot ta wa Fi re

(1) Po żar jest źró dłem sub stan cji szko dli wych, któ re lo ka li zu ją się w ota cza ją cej nas at mo-
s fe rze i na róż nych po wierzch niach bądź przed mio tach bę dą cych w za się gu dzia ła nia po ża -
ru, skąd roz no szą się da lej. (2) At mos fe ra i po wierzch nie wza jem nie się kon ta mi nu ją. Szko -
dli we sub stan cje po wo du ją za nie czysz cze nie po wierzch ni, a cza sem wnę trza przed mio tów
(np. pa sków apa ra tu). Po wierzch nie z ko lei w róż nym cza sie uwal nia ją po chło nię te ga zy i pa -
ry, a ru chy po wie trza po now nie uno szą cząst ki sta łe do at mos fe ry. Ten ostat ni pro ces wi dać
szcze gól nie do brze na po go rze li sku w stru mie niu świa tła la tar ki. (3) Roz prze strze nia nie sub -
stan cji szko dli wych przed sta wio ne na gra fi ce ob ra zu je rów nież kon ta mi na cję do tąd czy stych
po wierzch ni (do ty ka nie przed mio tów przez stra ża ka, od kła da nie za bru dzo nych na rzę dzi)
i at mos fe ry (py le nie czą stek sta łych i uwal nia nie sub stan cji szko dli wych znaj du ją cych się
w ubra niu stra ża ka). (4) Stra żak, wy ko nu jąc ru ty no we ru chy i czyn no ści, prze no si za bru dze -
nia mię dzy czę ścia mi cia ła i odzie ży, a tym sa mym po więk sza ob szar za bru dzeń. War to zo -
ba czyć film pt. „PPE Pol lu tion EM” (za miesz czo ny na YouTube), ob ra zu ją cy prze no sze nie
za nie czysz czeń przez stra ża ka.



Se rvi ce w 2017 r. Prób ki mo czu i prób ki po bra ne ze skó ry wy ka za ły
od 2,9 do 5,3 ra zy wię cej me ta bo li tów wie lo pier ście nio wych wę glo -
wo do rów aro ma tycz nych po po ża rze niż przed i czte ro krot nie więk -
sze ry zy ko uszko dze nia DNA [8]. Umac nia to hi po te zę o wchła nia niu
sub stan cji szko dli wych przez skó rę i po trze bie jak naj szyb szej wstęp -
nej de kon ta mi na cji i czysz cze nia sprzę tu. Nie ste ty to nie ko niec
złych in for ma cji. Jak wie my, w cza sie po ża ru stra żak na ra żo ny jest
na wy so kie pro mie nio wa nie ciepl ne. Po nad to, wy ko nu jąc wy si łek fi -
zycz ny, pod no si cie pło tę swo je go cia ła. Po za zwięk szo nym ukrwie -
niem skó ry i otwar ciem po rów każ dy wzrost tem pe ra tu ry o 5°C

zwięk sza prze ni kal ność trans der mal ną o 400% [5]. Szcze gól nie po -
dat ne są oko li ce pach, pa chwin oraz szyi. Do cho dzą do te go jesz cze
ele men ty znaj du ją ce się po za na szą kon tro lą, ta kie jak: gru bość na -
skór ka, uszko dze nia skó ry, cho ro by czy sto pień na wil że nia/na tłusz -
cze nia skó ry.

Jak za po bie gać
Du żo cza su po świę ca my na to, co ro bić w trak cie po ża ru, a czy

wie my, co na le ży zro bić po nim? Sprzęt uży wa ny przy po ża rze 
naj czę ściej jest moc no za bru dzo ny – do ty czy to przede wszyst kim
od cin ków wę żo wych, no sza ków, apa ra tów i na szych ubrań (szcze -
gól nie rę ka wic, rów nież we wnątrz). Nie jed no krot nie za bru dzo ny
sprzęt lą du je w ka bi nie za ło gi, gdzie za nie czysz cza ko lej ne po -
wierzch nie i at mos fe rę. Wie lu stra ża ków ra dzi so bie w ta kich sy tu -
acjach m.in. przez ko rzy sta nie z rę ka wi czek me dycz nych (ni try -
lo wych, la tek so wych czy in nych) lub ba weł nia nych. Te ostat nie 
re du ku ją eks po zy cję dło ni na za bru dze nia o oko ło 80%, a rę ka -
wicz ki me dycz ne izo lu ją skó rę dło ni od za nie czysz czeń z ze -
wnątrz [10]. 

Nie co bar dziej kon tro wer syj ne jest wkła da nie pod rę ka wi ce uży -
wa ne pod czas po ża ru rę ka wic ni try lo wych. Ten spo sób bar dzo do -
brze speł nia za da nie izo lo wa nia dło ni od za bru dzeń znaj du ją cych
się w rę ka wi cach oraz w śro do wi sku po ża ru. Bu do wa rę ka wic utrud -
nia ich do kład ne wy czysz cze nie, w związ ku z tym mi mo do kład ne -
go pra nia rę ka wi ce po zo sta ją za bru dzo ne w środ ku. Dło nie sta no wią
naj szyb szą dro gę roz prze strze nia nia za bru dzeń. Czę sto mi mo wol -

nie prze cie ra my pot z czo ła, do ty ka my czy stych przed mio tów, któ -
rych póź niej uży wa my. Z wła sne go do świad cze nia wie my, że na wet
do kład ne umy cie rąk po po ża rze nie da je za do wa la ją cych re zul ta -
tów i wciąż na skó rze wy czu wal ny jest za pach po ża ru. 

Pro po no wa ny spo sób ochro ny ma wie le za let, ale rów nież sła be
stro ny. Po pierw sze od pro wa dza nie wil go ci z dło ni stra ża ka jest bli -
skie ze ru. Po ja wia ją się też gło sy, że no sze nie do dat ko wych rę ka wi -
czek pod rę ka wi ca mi po żar ni czy mi jest nie bez piecz ne, szcze gól nie
w przy pad ku rę ka wic ni try lo wych (moż li we po wi kła nia przy po pa -
rze niach). Tem pe ra tu ra pi ro li zy więk szo ści pa liw to oko ło 200°C, 

za kres tem pe ra tu ro wy sto so wa nia rę ka wic ni try lo wych (z NBR) we -
dług pro du cen ta to do 120°C. Opa rze nia mo gą po wsta wać
przy prze kro cze niu tem pe ra tu ry ok. 55°C [11]. Bio rąc pod uwa gę
em pi rycz ne i lo gicz ne prze słan ki, za ist nie nie za gro że nia dla trwa ło -
ści ma te ria łu (120°C) jest rów no znacz ne z po pa rze niem dło ni na wet
bez za ło żo nych rę ka wi czek ni try lo wych. Do pusz cze nie do ta kiej sy -
tu acji jest za tem wy ni kiem bra ku wie dzy na te mat dzia ła nia ŚOI lub
nie zwy kle rzad kim wy pad kiem. Ma jąc na uwa dze ochro nę
przed czyn ni ka mi ra ko twór czy mi, na le ży wy ko nać bi lans ry zy ka
i na tej pod sta wie od po wie dzieć na py ta nie, czy jest to wła ści wy
spo sób ochro ny. Twier dzi my, że jak naj bar dziej.

Za nim ubra nie spe cjal ne i wy po sa że nie uży wa ne w śro do wi sku
po ża ru przej dzie pra nie i wła ści we my cie, war to wy ko nać na miej -
scu zda rze nia tzw. de kon ta mi na cję wstęp ną, co naj mniej spłu ku jąc
stru mie niem wo dy za bru dzo ne ubra nia i przed mio ty. Do brze jest
tak że wy po sa żyć każ dy po jazd w du że, moc ne wor ki na śmie ci
do prze wo że nia za bru dzo nych ubrań czy przed mio tów (przy kład
choć by ze szwedz kiej pro ce du ry de kon ta mi na cji wstęp nej wy ko ny -
wa nej na miej scu zda rze nia – film na YouTube „He al thy Fi re fi gh ters
and the Skel le ftea Mo del”). Do brym roz wią za niem jest rów nież tzw.
mo duł hi gie nicz ny z do zow ni kiem my dła, pa pie ro wy mi ręcz ni ka mi
i źró dłem wo dy do my cia w skryt ce wo zu bo jo we go. De kon ta mi na -
cja wstęp na na miej scu zda rze nia po przez szo ro wa nie (zwy kłą
szczot ką) z uży ciem wo dy i pły nu do my cia na czyń po zwa la na zre -
du ko wa nie za nie czysz cze nia WWA na kurt kach ubra nia spe cjal ne -
go śred nio o 85% [10]. 
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Pro fe sjo nal ne urzą dze nie do my cia stra żac kich ŚOI, w tym apa ra tów po wietrz nych, heł -
mów, a na wet rę ka wic i obu wia. Te sty pierw sze go w Pol sce urzą dze nia od by ły się w grud -
niu 2018 r. w Ośrod ku Szko le nia KW PSP w Olsz ty nie

Pod czas alar mu z in sta la cji wy kry wa nia po ża ru stra żak za ło żył, a na stęp nie zdjął apa rat po -
wietrz ny, cze go wy ni kiem by ło wi docz ne na zdję ciu za bru dze nie rąk. Ta kie za nie czysz cze -
nia ła two prze no szą się do śro do wi ska pra cy stra ża ka i do sta ją się do or ga ni zmu. Dla te go
pro jekt no we li zo wa ne go roz po rzą dze nia bran żo we go w sprawie BHP prze wi du je m.in. obo -
wią zek re gu lar ne go czysz cze nia ka bi ny oraz sprzę tu
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War to wspo mnieć o chu s tecz kach na wil ża nych. Ich uży wa nie
bez po śred nio po za koń cze niu dzia łań zwią za nych z kon ta mi na cją
czyn ni ka mi kan ce ro gen ny mi mo że zre du ko wać eks po zy cję na te
czyn ni ki na wet o 54% [12]. Nie któ re ba da nia wska zu ją na sku tecz -
niej sze dzia ła nie, ale ich me to do lo gia nie zo sta ła opu bli ko wa na. 
Na le ży wy trzeć z du żą do kład no ścią, uży wa jąc kil ku chu s te czek na -
wil ża nych, ca łą twarz, szy ję, kark, oko li ce no sa, uszu, oczo do łów,
a na wet wło sy i tor s. Za le ca się tak że na sam ko niec wy dmu cha nie
no sa w chu s tecz kę. Ca łą pro ce du rę przed sta wia ją krok po kro ku fil -
my do stęp ne w in ter ne cie (np. film na YouTube „How to Use He ro
Wi pes FIRE for On -Sce ne De con”).

Naj lep szym spo so bem na usu nię cie za gro że nia znaj du ją ce go się
na na szym cie le jest wzię cie prysz ni ca po po ża rze tak szyb ko, jak to
moż li we (do go dzi ny). Wska za ne jest, by był to naj pierw chłod -
ny/zim ny prysz nic z za sto so wa niem my dła lub in ne go de ter gen tu,
któ ry roz pusz cza sub stan cje hy dro fo bo we. Wy so ka tem pe ra tu ra wo -
dy zwięk sza wchła nia nie sub stan cji przez skó rę. W tym przy pad ku
na le ża ło by zmo dy fi ko wać pe wien slo gan i po wie dzieć: czę ste my -
cie wy dłu ża ży cie!

Choć wie le ba dań wy ka za ło, że ko rzy sta nie z sau ny w po łą cze -
niu ze zdro wym sty lem ży cia (od po wied nia ilość snu, na wod nie nie,
zbi lan so wa na die ta i ćwi cze nia) po pra wia stan zdro wia i mo że re gu -
lo wać po ziom nie któ rych sub stan cji che micz nych w cie le, to zna -
cze nie tej me to dy cie pło lecz nic twa nie jest dla stra ża ków prze -
są dzo ne. Żad ne z do tych cza so wych ba dań nie okre śli ło ko rzy sta nia
z sau ny ja ko me to dy sku tecz nej w usu wa niu z or ga ni zmu sub stan -
cji tok sycz nych, na któ re stra żak jest na ra żo ny [13]. 

W cią gu do by czło wiek wy da la śred nio oko ło trzy krot nie wię cej
wo dy z mo czem niż z po tem. Nie ste ty więk szość sub stan cji za war -
tych w dy mie (WWA, WAA, związ ki he te ro cy klicz ne) jest hy dro fo bo -
wa i nie wy da la się wraz z po tem. Za miast sau ny, któ ra do dat ko wo
od wad nia nasz or ga nizm i utrud nia pra cę ne rek (od po wie dzial nych
za oczysz cza nie na sze go or ga ni zmu), za le ca się do bre na wad nia nie.
Związ ki nie roz pusz czal ne w wo dzie w wy ni ku pro ce sów bio che -
micz nych sta ją się bar dziej hy dro fi lo we i kie ro wa ne są do ne rek.
Związ ki hy dro fo bo we są wy da la ne głów nie z żół cią do dwu nast ni -
cy i zwrot nie wchła nia ne, wcho dząc w cykl krą że nia je li to wo -wą tro -
bo we go kwa sów żół cio wych. Efek tyw nym spo so bem wy da la nia
tru cizn hy dro fo bo wych jest prze rwa nie krą że nia je li to wo -wą tro bo -
we go. Moż na to zro bić, zwięk sza jąc ilość pek tyn w die cie (np. spo -
ży wa jąc jabł ka, po ma rań cze czy grejp fru ty). Aby uspraw nić pro ce sy
bio che micz ne od po wie dzial ne za usu wa nie szko dli wych sub stan -
cji, war to też za dbać o uzu peł nia nie die ty w wi ta mi ny z gru py B, 
wi ta mi nę C, cynk czy se len. Stra ża cy, pij cie wo dę po po ża rze!

Za pra sza my do lek tu ry ko lej nej czę ści ar ty ku łu, w któ rej opi sze -
my m.in. pro ble ma ty kę czysz cze nia środ ków ochro ny in dy wi du al -
nej oraz pro ce sy prze ni ka nia nie bez piecz nych związ ków che mi-
cz nych po wsta łych w śro do wi sku po ża ru przez kon struk cję ele men -
tów ubrań ochron nych stra ża ków.

mł. bryg. Szymon Kokot-Góra jest zast´pcà naczelnika 
OÊrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie, 

bryg. dr hab. in˝. Rafał Porowski zast´pcà dyrektora CNBOP-PIB,
a str. Dawid Słupik pełni słu˝b´ w KM PSP w ˚orach 

Dzię ku je my dia gno ście la bo ra to ryj ne mu Pa try ko wi Idzi ko wi (ka nał
YouTube „Pod mi kro sko pem”) za kon sul ta cję me ry to rycz ną.
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PSP nie stwo rzo no pla nu przy go to wa nia mo to rycz -
ne go, dla te go też ja ko stra żak i jed no cze śnie tre-
ner chciał bym za pro po no wać plan tre nin go wy dla

funk cjo na riu szy na szej for ma cji. Za pre zen to wa ne ćwi cze nia opie -
ra ją się na pod sta wo wych wzor cach ru cho wych i roz wi ja ją naj waż -
niej sze zdol no ści ru cho we – dzię ki te mu każ dy funk cjo na riusz 
je wy ko na i jed no cze śnie stop nio wo bę dzie po pra wiał swo ją
spraw ność.

Wzor ce ru cho we to na stę pu ją ce po so bie se kwen cje ru chu, któ -
re prak ty ku je my od po cząt ku na sze go ży cia. Ak tyw no ści te po ma -
ga ją w spraw nym po ru sza niu się w jak naj bar dziej er go no micz ny
spo sób. Wy ko nu je my je bar dziej lub mniej świa do mie, dla te go war -
to zwró cić uwa gę na ich po praw ność. 

Wy róż nia my sześć głów nych wzor ców ru cho wych: 
 przy siad – wy stę pu je np. pod czas wcho dze nia po scho dach, 
 ruch za wia so wy w bio drze – np. pod czas pod no sze nia mo to -
pom py z zie mi, 
 ruch wy py cha ją cy – np. przy wy py cha niu przed mio tu przed sie -
bie, 
 ruch przy cią ga ją cy – np. przy cią ga nie li nii ga śni czej, 
 cho dze nie/no sze nie – np. chód z dwo ma no sza ka mi w rę kach, 
 skręt/ro ta cja – np. przy prze rzu ca niu wor ków z pia skiem pod -
czas bu do wa nia wa łów. 

Jak wi dać, wzor ce ru cho we to wa rzy szą nam na co dzień, prze -
pla ta ją się i łą czą. War to dbać o ich po praw ne wy ko na nie, po nie waż
ja kość wzor ców na szej ak tyw no ści prze kła da się na lep szą er go no -
mię ru chu, mniej sze ry zy ko kon tu zji oraz zwięk sze nie na sze go po -
ten cja łu ru cho we go.

Je śli wie my z pierw szej czę ści cy klu „Spraw ny stra żak – lep szy ra -
tow nik”, czym są zdol no ści ru cho we i wzbo ga ci my się o wie dzę
o wzor cach ru cho wych, mo że my przy stą pić do opra co wa nia jed -
nost ki tre nin go wej. 

Bu do wa jed nost ki tre nin go wej 
Wła ści wie za pro jek to wa ny pro gram ćwi czeń skła da się z kil ku

ele men tów. Pierw szym z nich jest roz grzew ka – ma ona na ce lu
pod nie sie nie tem pe ra tu ry tka nek, ak ty wa cję od po wied nich grup
mię śnio wych, mo bi li za cję ukła du ru chu oraz po bu dze nie ukła du
ner wo we go, jed nym sło wem przy go to wa nie nas do wy sił ku fi zycz -
ne go. Ty pów roz grze wek jest pew nie ty le, ilu ćwi czą cych, ja jed nak
po le cam trzy mać się pew ne go sche ma tu. Za czy naj my od pod nie -
sie nia tem pe ra tu ry cia ła, wy ko nu jąc ma ło in ten syw ne ru chy car dio
(np. 3-5 min wio sło wa nia na er go me trze). Na stęp nie war to wy ko -
nać dy na micz ne roz cią ga nie w for mie wy ma chów, wy kro ków i skrę -
tów cia ła, któ re po słu ży mo bi li za cji ukła du ru chu i zwięk sze niu
za kre su ru cho mo ści w sta wach. Ko lej ny krok to po bu dze nie grup
mię śnio wych pra cu ją cych pod czas tre nin gu. Przy dat na mo że oka -
zać się po pu lar na de ska, dzię ki któ rej wy ko na my pro ste ćwi cze nie
ak ty wu ją ce mię śnie kor pu su od po wie dzial ne za sta bi li za cję cia ła.
Ostat nim eta pem jest przy go to wa nie na wy si łek ukła du ner wo we -
go – war to przed czę ścią głów ną tre nin gu wy ko nać se rie roz grzew -
ko we i ćwi cze nia na ko or dy na cję ru cho wą. 

Na stęp nie prze cho dzi my do tre nin gu głów ne go – je go for mu -
ły mo gą być róż ne, za leż nie od te go, nad ja ką zdol no ścią chce my
pra co wać. Ist nie je jed nak kil ka za sad, któ rych war to prze strze gać: 
 Ćwi cze nia szyb ko ścio we, roz wi ja ją ce moc czy zwin ność wy ko -
nuj my przed si ło wy mi. 
 Ćwi cze nia wie lo sta wo we, pod czas któ rych pra cu ją du że gru py
mię śnio we, po win ny być za pla no wa ne na po czą tek tre nin gu. 
 Ćwi cze nia wy trzy ma ło ścio we wy ko nuj my po czę ści si ło wej lub
w in nej jed no st ce tre nin go wej. 
 Przed tre nin giem war to za dać so bie kil ka py tań: co chce my uzy -
skać dzię ki nie mu i ja ki mi me to da mi – czy na pew no są one są od po -
wied nie? Po mo że to zmak sy ma li zo wać efek ty ak tyw no ści fi zycz nej.
 War to za czy nać od naj prost szych wer sji ćwi czeń i stop nio wo, co -
raz le piej opa no wu jąc tech ni kę, prze cho dzić do trud niej szych. 

Aby unik nąć sta gna cji, na le ży zwięk szać ob cią że nie tre nin go we.
W zin ten sy fi ko wa niu tre nin gu po zwo li: 
 w przy pad ku ćwi czeń si ło wych – do da nie po wtó rzeń, se -
rii, zwięk sze nie cię ża ru, wy ko na nie trud niej szej wer sji ćwi -
cze nia, zwięk sze nie za kre su ru chu, zwol nie nie fa zy ne ga-

tyw nej lub przy spie sze nie fa zy po zy tyw nej; 
 w przy pad ku ćwi czeń wy trzy ma ło ścio wych – wy ko na nie

więk szej licz by po wtó rzeń/se rii w da nym cza sie, wy ko na nie ćwi cze -
nia w szyb szym tem pie lub dłu żej w okre ślo nym tem pie; 
 w przy pad ku ćwi czeń szyb ko ścio wych – wy ko na nie więk szej licz -
by po wtó rzeń/se rii lub zwięk sze nie tem pa, wy bór trud niej szej wer -
sji ćwi cze nia; 
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Bezsprzecznie aby być silniejszym, wytrzymalszym, ogólnie rzecz

biorąc sprawniejszym, należy odpowiednio trenować. 
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 w przy pad ku ćwi czeń po pra wia ją cych gib kość – dłuż szy czas roz -
cią ga nia, utrud nie nie ćwi cze nia, do da nie cię ża ru, zwięk sze nie za -
kre su ru chu; 
 w przy pad ku ćwi czeń po pra wia ją cych ko or dy na cję ru cho -
wą – utrud nie nie ćwi czeń, do da nie ko lej nych ele men tów, szyb sze
tem po. 

Tre ning koń czy my fa zą schło dze nia – na sze cia ło wra ca do sta -
nu rów no wa gi. Po tre nin gu wy trzy ma ło ścio wym za le ca ne jest roz -
cią ga nie i schło dze nie, któ re za pew ni np. bieg o ni skiej in ten-
syw no ści, na to miast po tre nin gu si ło wym war to za sto so wać sa mo
roz cią ga nie naj bar dziej zmę czo nych par tii mię śnio wych.

Dobór ćwi czeń i czę sto tli wość tre nin go wa
Ukła da jąc plan tre nin go wy, war to zwró cić uwa gę na ba lans struk -

tu ral ny – cho dzi o to, aby np. wzo rzec wy ci ska nia nie wy stę po wał
trzy ra zy czę ściej niż ruch od wrot ny, czy li przy cią ga nie, bo mo gło -
by to do pro wa dzić do prze cią że nia i kon tu zji. Fi la rem tre nin gu si ło -
we go po win ny być ta kie ćwi cze nia, jak: wy ci ska nie na klat kę,
wy ci ska nie żoł nier skie, mar twy ciąg, wio sło wa nie, pod cią ga nie,
pomp ki, wszel kie for my przy sia dów czy wy kro ków. 

Brak pro fe sjo nal ne go sprzę tu w si łow ni JRG nie mu si ozna czać
re zy gna cji z te go ro dza ju tre nin gu – rów nie do brze moż na wy ko -
rzy stać przy rzą dy do stęp ne w naj bliż szym oto cze niu, np. apa rat po -
wietrz ny ja ko do dat ko we ob cią że nie czy sta rą opo nę od cią gni ka

ja ko obiekt do pod no sze nia.
W tre nin gu wy trzy ma ło ścio -
wym przy dat ny oka że się er -
go metr wio ślar ski czy ro we rek
sta cjo nar ny, z ko lei wy dol ność
moż na roz wi jać przez bie ga -
nie i sko ki na ska kan ce czy
ćwi cze nia si ło we o ni skiej in -
ten syw no ści. 

Wa run kiem ko niecz nym
sku tecz ne go tre nin gu jest 
od po wied nia re gu lar ność.
W mia rę ada pta cji do ob cią że -
nia tre nin go we go na sza kon -
dy cja się po pra wia, ale je śli
nie da je my or ga ni zmo wi ko -
lej nych bodź ców, roz wój
spraw no ści się za trzy ma,
a po pew nym cza sie spad nie
do po przed nie go po zio mu.
Naj le piej by ło by tre no wać
trzy, czte ry ra zy w ty go dniu,
uwzględ nia jąc w swo im pla -
nie wszyst kie zdol no ści ru -
cho we. 

mł. kpt. Karol Jonczyƒski jest
dowódcà zast´pu w JRG 
KP PSP w Aleksandrowie

Kujawskim, certyfikowanym
trenerem personalnym oraz
instruktorem cross-treningu

i kettlebells;
na fanpage’u serwisu

Facebook CrossFire998
popularyzuje aktywnoÊç

fizycznà wÊród stra˝aków 

   k – lep szy ra tow nik (cz. 2)

Ro dzaj zdol no ści 
ru cho wej

Rodzaj wzorca
ruchowego Nazwa ćwiczenia Liczba serii 

i powtórzeń
Czas odpoczynku

między seriami

moc ruch zawiasowy
w biodrze

wymachy
odważnikiem
kettlebell

5 serii 
po 3-5 powtórzeń tyle, ile potrzeba

siła wyciskanie wyciskanie sztangi
na ławce poziomej

3-4 serie 
po 3-6 powtórzeń 2-3 min

siła / wytrzymałość
siłowa przysiad przysiad bułgarski

z hantlami
3 serie 
po 6-10 powtórzeń ok. 2 min

siła / wytrzymałość
siłowa przyciąganie podciąganie na drążku

nachwytem

3 serie, każdą serię
wykonaj z zapasem
na 2 powtórzenia

ok. 2 min

wytrzymałość siłowa noszenie spacer farmera
jednostronny

2 serie, każda seria
to 50 m chodu, 25 m
z obciążeniem prawej
strony i 25 m
z obciążeniem lewej

ok. 2 min

Przy kła do wa jed nost ka tre nin go wa dla stra ża ków – z uży ciem sprzę tu si ło we go 

Ro dzaj zdol no ści 
ru cho wej

Rodzaj wzorca
ruchowego Nazwa ćwiczenia Liczba serii 

i powtórzeń
Czas odpoczynku

między seriami

szybkość bieg sprint 20-60 m

5 serii krótkich
sprintów, w każdej
kolejnej serii
dodatkowe 10 m

tyle, ile potrzeba

siła / wytrzymałość
siłowa wyciskanie

pompka, na poziomie
zaawansowanym
można ćwiczyć
w aparacie
powietrznym

3-4 serie, w każdej
serii 1-2 powtórzenia
w zapasie

2-3 min

wytrzymałość
beztlenowa

wykrok / bieg /
ruch zawiasowy
w biodrze /
przyciąganie

wykroki chodzone /
bieg /
przerzucanie opony /
uderzenia młotem
w oponę

4 serie, ćwiczenia
wykonujemy jedno
po drugim, dopiero
po ukończeniu całości
robimy przerwę;
30 wykroków / 200 m
biegu / 15 przerzutów
opony / 15 uderzeń
młotem

tyle samo lub krócej,
niż trwał wysiłek

Przykładowa jednostka treningowa dla strażaków – bez użycia specjalistycznego sprzętu siłowego



a szczę ście ludz kość od daw na wie,
czym gro żą prze wo dy ko mi no we
i wen ty la cyj ne w cza sie po ża ru. Znaj -

dą się wpraw dzie ma nia cy twier dzą cy, że ko -
min w no wo cze snym do mu jest nie po trzeb ny.
Tro chę się w tym nie my lą, jed nak mó wią pół -
praw dę. Je śli ogrze wa ją dom wy łącz nie prą -
dem, pom pą cie pła i wła snym od de chem, to
ko min w zna cze niu prze wo dów dy mo wych
i spa li no wych po trzeb ny nie jest, ale wy rzut -
nia i czerp nia po wie trza – już tak. Ma ło te go,
im no wo cze śniej szy bu dy nek, tym róż ne go ro -
dza ju prze wo dów wen ty la cyj nych ma wię -
cej – prze cież okien w ta kim do mu się nie
otwie ra (oszczęd ność ener gii po nad wszyst -
ko), a żyć trze ba, naj le piej bez smro du. 

Ro dza je prze wo dów 
ko mi no wych
Ma ło kto uwie rzy, ale daw no te mu ko mi -

nów istot nie nie by ło. W kur nej cha cie dym
z pa le ni ska wy do by wał się przez dwa otwo -
ry w szczy cie da chu, a wszy scy miesz kań cy
by li mniej lub bar dziej uwę dze ni. Z wen ty la -
cją sta ra no się wal czyć, gdyż ozna cza ła utra -
tę cie pła. 

Po tem pa le ni ska obu do wy wa no, zwłasz -
cza gdy bu dy nek zy skał po wa łę lub wię cej niż
jed ną kon dy gna cję. Nie ko niecz nie ro bio no je
z ce gły – z gli ny tak. Ale gli na sa ma z sie bie
trzy mać się nie chce, pę ka, opa da: wy ma ga
zbro je nia. Zbro je niem by ło drew no, a wła ści -
wie – chrust. To i tak do brze – z drew na też sta -
wia no ko mi ny, rów nież w mia stach, mi mo

ist nie nia po rząd ków ognio wych. Nic dziw ne -
go, że pło nę ło wszyst ko szyb ko i sku tecz nie,
bar dzo czę sto bez prze ry wa nia lu dziom snu. 

Tak by ło kie dyś, czy li jesz cze oko ło 200 lat
te mu. Po tem na sta ła era ko mi nów: naj pierw
w mia stach, a po tem w wy da niu wiej skim.
Wen ty la cję aż do koń ca XX w. za pew nia ła
nie szczel na sto lar ka okien na i drzwio wa, co
nie za wsze by ło sku tecz ne, gdyż z jej nie -
szczel no ścią wal czo no. 

Obec nie roz róż nia się trzy ro dza je prze wo -
dów słu żą cych do od pro wa dza nia z do mu 
dy mu i bez u ży tecz nych ga zów: dy mo we, spa -
li no we i wen ty la cyj ne. I trze ba te róż ni ce znać,
by zwięk szyć praw do po do bień stwo do ży cia
póź nej sta ro ści w zdro wiu oraz bez nie po -
trzeb nych strat ma jąt ko wych, w tym nie -
zmier nie uciąż li wych re mon tów. Bo w ślad
za ty mi na zwa mi, a jed no cze śnie funk cja mi,
po szły wy ma ga nia prze pi sów, sta ra nia pro du -
cen tów i nie wi dzial na rę ka wol ne go ryn ku. 
Są to więc wy spe cja li zo wa ne funk cjo nal nie
wy ro by, znacz nie róż nią ce się ce ną i wła ści wo -
ścia mi użyt ko wy mi. Eko no mi ka spra wia, że
wy ko nu je się je na gra ni cy bez pie czeń stwa,
a jed no cze śnie opła cal no ści pro duk cyj nej.
Tym sa mym kto prze chy trzy, ten stra ci: jed ne
prze wo dy nie za stą pią dru gich. 

Prze wo dy dy mo we
Jak wska zu je na zwa, słu żą do od pro wa -

dza nia dy mu, a nie spa lin. Czym dym róż ni
się od spa lin? Za war to ścią czą stek sta łych
w pro duk tach spa la nia, któ re w dy mie są, zaś

w spa li nach ich nie ma, a przy naj mniej nie
po win no być. 

Ge ne ral nie rzecz bio rąc, dym po wsta je
wte dy, gdy spa la się cia ło sta łe: wę giel, 
drew no, sło ma, sia no oraz wy ro by wę glo -
i drew no po chod ne ma ją ce po stać sta łą. 
Wi docz ne go dy mu jest tym mniej, im le piej
pa li się ma te riał (czy li im wię cej jest tle nu)
i im wię cej wę gla w wę glu, a drew na w drew -
nie. 

Spa la nie ciał sta łych po le ga na uwal nia -
niu z nich czą stek pal nych w po sta ci ga zo wej
i łą cze niu ich z tle nem. Zwie się to ucze nie
spa la niem ho mo ge nicz nym, gdyż za rów no
utle niacz, jak i ma te riał pal ny są w tym sa -
mym sta nie sku pie nia – w tym przy pad ku
ga zo wym. To, co się nie uwol ni, ża rzy się, aż
do wy pa le nia lub spo pie le nia. Spa la nie ża ro -
we ucze ni zo wią he te ro ge nicz nym, gdyż ma -
te riał pal ny i utle niacz po zo sta ją w róż nych
sta nach sku pie nia. Ca ła sztu ka w tym, by każ -
de spa la nie ciał sta łych mia ło po stać jak naj -
bar dziej „ho mo”, a nie „he te ro”. Ze spa la nia
ga zo we go po wsta je mniej za nie czysz czeń
czy od pad ków. Przy cia łach sta łych za wsze
jed nak za cho dzi uwal nia nie du żych czą stek
pal nych ma te ria łu, któ re nie ma ją po sta ci ga -
zo wej. W po sta ci spa lo nej czy nie do pa lo nej
wcho dzą one w skład pro duk tów spa la nia,
a wi docz ne są ja ko dym. Im mniej czar ne go
dy mu, tym spa la nie sku tecz niej sze, wię cej
ener gii idzie w tem pe ra tu rę, mniej mar nu je
się w po sta ci dy mu, więk sza jest spraw ność
urzą dze nia ogrzew cze go. 

ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

PA WEŁ RO CHA LA

Dy mo we, spa li no      
W naszej szerokości geograficznej nie da się ogrzewać domów samym 

słońcem przez okrągły rok. Przewody kominowe i wentylacyjne, stanowiące
źródło pożarów i drogę ich rozprzestrzeniania, były, są i będą potrzebne. 

N



Po nad to cia ła sta łe ma ją w swej bu do wie
spo ro czę ści nie pal nych, po zo sta ją cych ja ko
po piół. Im mniej tych skład ni ków, tym spa la -
nie lep sze, wy daj ność ener ge tycz na więk sza,
no i mniej dy mu. 

W przy pad ku spa la nia ciał sta łych w wa -
run kach do mo wych ma my ten pro blem, że
na wet w no wo cze snych pie cach trud no o wy -
so ką spraw ność. Nie ko niecz nie jest to wa dą
pie ców: naj czę ściej wi nę po no si pa li wo, za -
wie ra ją ce np. za du żo wo dy lub ka mie nia. 
Co wte dy się dzie je? Po zo sta je bar dzo du żo
czą stek sta łych, nie do pa lo nych. Z go rą cym
stru mie niem ga zów tra fia ją do ko mi na,
a przez ko min do at mos fe ry. To mar no traw -
stwo pa li wa, ale też znacz ne ob cią że nie dla
ko mi na. Nie spo sób ta kich sy tu acji unik nąć,
gdyż za wsze za cho dzi „do pa la nie” pa li wa
w dy mie, czy to z uwa gi na nie peł ną spraw -
ność pie ca, czy też ze wzglę du na nie do sko -
na łość (za nie czysz cze nie) pa li wa. Z te go
po wo du prze wód do od pro wa dza nia dy mu
mu si być bar dzo od por ny na dzia ła nie wy so -
kich tem pe ra tur. Co gor sza, je śli spa la nie nie
za cho dzi, jak na le ży, nie do pa lo ne pa li wo osa -
dza się na ścian kach ko mi na. I moż na za ob -
ser wo wać za leż ność, że im wię cej wo dy
za wie ra pa li wo, tym wię cej sa dzy po zo sta nie
w ko mi nie. 

Oto przy kład mo kre go wę gla. Zgod nie
z po tocz ną wie dzą wę giel pa li się le piej, gdy
jest po la ny wo dą. To bzdu ra – wę giel ten pa li
się przez to dłu żej, a jed no cze śnie spa la się
go wte dy za du żo. Wo dę w pro ce sie spa la nia
trze ba z wę gla od pa ro wać, co już ozna cza
zu ży cie czę ści ener gii na jej wy sła nie w ko -
min. Pa ra wod na roz cień cza tlen, tym sa mym
roz sze rza się ob szar i czas nie peł ne go spa la -
nia (w tym zwięk sze nia pro duk cji tlen ku wę -
gla, pó ki jed nak jest na le ży ty ciąg ko mi no wy,
tle nek wę gla po zo sta je zja wi skiem nie groź -
nym, gdyż ula tu je z dy mem). Pa ra wod -
na ochła dza się szyb ko, zmie nia stan
sku pie nia z ga zo we go w cie kły i przy wie ra
do czą stek wę gla i po pio łu, a w do dat ku zle -
pia je w więk sze czę ści. Te zaś, ja ko wil got ne,
ła twiej le pią się do ścia nek prze wo du ko mi -
no we go. Tak two rzy się sa dza w ko mi nie. 

Zja wi sko sa dzy jest nie unik nio ne – tyl ko
przy na le ży tym spa la niu, czy li przy do brym

pie cu, ko mi nie, pa li wie i do stę pie po wie trza
do ko mo ry spa la nia, jej przy rost jest mi ni -
mal ny. Je śli jed nak coś jest nie tak, sa dzy lub
in ne go na ga ru przy by wa zdu mie wa ją co
szyb ko, aż do za tka nia prze wo du.

Po dob nie spra wy się ma ją, gdy ktoś pa li
w pie cu nie do su szo nym drew nem, szcze gól -
nie z drzew igla stych. Obec ność ży wic przy -
spie sza pro ces spa la nia, więc ule ga my
złu dze niu, że wszyst ko jest w po rząd ku. Otóż
nie – wil goć z drew na dzia ła tak sa mo, jak wil -
goć z wę gla, tyl ko prze wód ko mi no wy za ra -
sta jesz cze szyb ciej i nie ty le sa dzą, co
na ga rem (mie sza ni ną wo dy z olej ka mi), któ -
ry mo że mieć róż ne po sta cie, w tym gę ste go
szla mu, a je go usu nię cie jest nie zmier nie
trud ne. Prze wód mo że za ro snąć na ga rem
w kil ka ty go dni.

Za tem ma my w prze wo dzie dy mo wym
za wsze dwa groź ne zja wi ska: „do pa la nie”
w ko mi nie i za wę ża nie prze wo du ko mi no -
we go przez osa dy. Z tym wią że się trze cie zja -
wi sko, bę dą ce gro zą wie ków mi nio nych,
a obec nie, z uwa gi na upo wszech nie nie bu -
dow nic twa ognio trwa łe go, trak to wa ne ra -
czej w ka te go rii cie ka wo stek: po żar sa dzy. 

Na gar w prze wo dzie ko mi no wym po zo -
sta je ma te ria łem pal nym. Wo da z nie go kie -
dyś od pa ru je, po zo sta nie sa dza, czy li smo-
li sty wę giel. Ciąg ko mi no wy za pew ni do pływ
po wie trza, go rą ce ga zy już ma my z ogni ska
pie ca, kuch ni czy ko min ka, a wte dy ko min
wy glą da, zwłasz cza no cą, jak by z nie go wy -
la ty wa ły fa jer wer ki, na ogół bar dzo ci che,
choć cza sa mi pło ną cy ko min wy da je z sie bie
ryk. Tem pe ra tu ra po ża ru sa dzy ko mi no wych
by wa znacz nie wyż sza niż w pa le ni sku pie ca,
sa mo zaś zja wi sko nie trwa dłu go, naj wy żej
kil ka na ście mi nut. Je śli ma te riał prze wo du
ko mi no we go nie był wy star cza ją co trwa ły,
prze wód ko mi no wy ule ga znisz cze niu bądź
uszko dze niu: bę dzie się kru szyć, prze pusz -

czać dym i tem pe ra tu rę, co sa mo w so bie jest
już groź ne. Je śli kon struk cja jest wy trzy ma ła,
prze wód ko mi no wy po po ża rze bę dzie bar -
dzo czy sty. 

Prze wo dy dy mo we po win ny być za tem
wy ko ny wa ne z ma te ria łów ognio trwa łych.
Kie dyś by ła to wy łącz nie peł na ce gła wy so kiej
ja ko ści (tzw. ko mi nów ka), obec nie są to rów -
nież go to we kształt ki ce ra micz ne z obu do wą
pod trzy mu ją cą i izo la cją ter micz ną. I choć ce -
gła speł nia swo ją ro lę bar dzo do brze, to roz -
wią za nie sys te mo we jest znacz nie lep sze:
two rzy ko min w ko mi nie, przy czym we -
wnętrz ny wkład ce ra micz ny jest sta bi li zo wa -
ny nie pal ną izo la cją ter micz ną z weł ny
mi ne ral nej. Po wo du je to szyb sze na grza nie
prze wo du, a za tem lep szy ciąg. Jed no cze śnie
izo la cja ter micz na od ci na in ne ele men ty bu -
dyn ku od nie po trzeb ne go na grze wa nia, a ko -
min w niej so bie „pra cu je”, roz sze rza jąc się
i kur cząc, bez szko dy dla wła snej szczel no ści.
Po za tym prze krój kształ tek jest okrą gły, co
sprzy ja prze pły wom. Kan cia sty prze krój prze -
wo dów ce gla nych przy czy nia się na to miast
do osia da nia za nie czysz czeń, a je go prze krój
uży tecz ny jest znacz nie mniej szy. Jest jesz cze
kwe stia chro po wa to ści: jak bar dzo by się mu -
rarz nie sta rał, nie osią gnie tak gład kie go
wnę trza, ja kie ma ce ra micz na, ognio trwa ła
ru ra. Wil got ne skład ni ki dy mu wsią ka ją
w mur, na ru sza ją spo istość za pra wy, z cza sem
po wo du ją nie szczel no ści. Szkli wio nej kształt -
ki nie czy sto ści go rzej się trzy ma ją, po za tym
jest szczel na. Oczy wi ście i kształt kę moż -
na uszko dzić, ale przy wła ści wym jej mon ta -
żu jest bar dzo trwa ła. 

Za pa mię taj my: głów ną ce chą prze wo -
dów dy mo wych jest ich ognio - i ża ro od por -
ność, sa ma nie pal ność to za ma ło. Wy ma-
ga na jest, jak we wszyst kich ro dza jach prze -
wo dów, szczel ność. 

Prze wo dy spa li no we 
Jak wska zu je na zwa, słu żą do od pro wa -

dza nia spa lin. Spa li ny róż nią się od dy mu bra -
kiem bądź bar dzo ogra ni czo ną ilo ścią
czą stek sta łych. Spa li ny, ja ko „dym”, po win ny
się skła dać z dwóch za sad ni czych skład ni -
ków: wo dy, ja ko pro duk tu utle nie nia wo do -
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     we, wen ty la cyj ne

Uwa ga! 
Wo dy do pło ną ce go ko mi na wle wać nie moż na, gdyż szok ter micz ny znisz czy prze -

wód ko mi no wy. Ko min mu si po wo li osty gnąć. Do ga sze nia po ża rów sa dzy uży wa no
sit ko mi no wych. By ła to gę sta siat ka na ra mie, któ rą na kła da no na ko min. Tym sa mym
zmniej sza no ciąg, co już ob ni ża ło tem pe ra tu rę spa la nia, oraz ogra ni cza no do mi ni -
mum wy do by wa nie się groź nych iskier czy ca łych pła tów roz ża rzo nej sa dzy.



ru, i dwu tlen ku wę gla, ja ko pro duk tu utle nie -
nia wę gla. 

Co jest pa li wem spa la ją cym się tak czy -
sto? Przede wszyst kim wszel kie ga zy pal ne,
za rów no ko pal ny me tan, jak i wy two rzo ne
przez czło wie ka: tle nek wę gla (tak tak, czad
by wał nie gdyś ga zem uży wa nym w ce lach
oświe tle nio wych, ja ko je den z za sad ni czych
skład ni ków tzw. ga zu miej skie go, o nie go
cho dzi w sło wach pio sen ki: „od krę ci ła gaz,
nie za pu kał nikt na czas”), mie sza ni na me ta -
no wa z bio ga za mi oraz ga zy płyn ne po wsta -
ją ce w wy ni ku ra fi na cji ro py naf to wej:
pro pan i bu tan oraz ich mie sza ni ny. Nie ste -
ty, nie do ro śli śmy jesz cze do umie jęt no ści ta -
niej pro duk cji wo do ru – na praw dę szko da.
Wszyst kie ga zy spa la ją się na czy sto, nie dy -
mią. Kop ce nie ozna cza za nie czysz cze nie pa -
li wa lub awa rię urzą dze nia spa la ją ce go. 

W dru giej ko lej no ści są pa li wa płyn ne,
głów nie tzw. olej opa ło wy, któ ry prak tycz nie
ni czym nie róż ni się od ole ju na pę do we go,
zwa ne go po tocz nie ro pą. Pa li wa płyn ne to
pod wzglę dem che micz nym mniej sze lub
więk sze cią gi związ ków wę gla i wo do ru. By -
wa, że kop cą na wet bar dzo moc no, ale
w przy pad ku ole ju opa ło we go to kwe stia za -
nie czysz czeń lub nie peł ne go spa la nia. Spa -
la nie jest zło żo ną re ak cją che micz ną. Je śli coś
się nie do pa la (nie do re ago wu je), po wsta ją
więk sze cząst ki, zwłasz cza wę gla (wo dór jest
bar dziej re ak tyw ny i wy pa la się szyb ko),
a w związ ku z tym wi docz ny jest dym, w ślad
za nim po wsta je na gar, sa dza, stra ty na
spraw no ści. 

Ga zy i pa li wa płyn ne są spa la ne w ko mo -
rach pie ców w spo sób bar dzo pre cy zyj ny, ze
spraw no ścią nie osią gal ną dla do mo wych
pie ców na pa li wa sta łe. Spraw ność ta jest
na ty le du ża, że z pie ca wy cho dzą spa li ny

o nie wie le wyż szej tem pe ra tu rze niż pa ra
z czaj ni ka. Tym sa mym prze wo dy spa li no we
nie mu szą mieć znacz nej od por no ści ognio -
wej, gdyż ogień bę dzie ich do ty czył bar dzo
rzad ko. W ich przy pad ku naj waż niej szą ce -
chą jest od por ność na wil goć: za sad ni czym
skład ni kiem spa lin jest pa ra wod na, któ ra
w ze tknię ciu z zim ną po wierzch nią skra pla
się. Dla te go im zim niej szy ko min, tym wię cej
wo dy spły wa je go ścian ka mi. Moż na by więc
mó wić o sa mo oczysz cza niu ko mi na, gdy by
nie ko lej na nie do god ność.

Nie ste ty, po śród za nie czysz czeń ga zów
i pa liw płyn nych (wę gla też) do mi nu je jed no:
siar ka. Pło nie w in nych tem pe ra tu rach, ale
pod grza na jest go to wa do re ak cji, zresz tą ja -
ko pro dukt spa la nia (tlen ki siar ki) rów nież.
Ota cza ją pa ra wod na, co ozna cza, że to, co
spły wa po ścian kach ko mi na, nie jest sa mą

wo dą, a wod nym roz two rem kwa su siar ko -
we go. Roz twór ten ma nie ko rzyst ną ce -
chę – wni ka głę biej niż wo da i „zże ra”
ma te riał. Mu ry ce gla ne i ca ła po ro wa ta ce ra -
mi ka bu dow la na, w ro dza ju kształ tek, pu sta -
ków, są nie od por ne na spa li ny. Od por no ścią
wy ka zu ją się kształt ki ce ra micz ne szkli wio ne
bądź prze wo dy ze sta li nie rdzew nej. Zwy kła
stal de gra du je się bły ska wicz nie, po dob nie
jak bar dzo po pu lar ne ela stycz ne „har mo nij -
ki” z me ta li lek kich. 

Nisz cze nie mu ru przez spa li ny to nie tyl -
ko ko niecz ność kosz tow nych i uciąż li wych
na praw. Ozna cza nie szczel no ści, co w dal szej
kon se kwen cji gro zi za tru ciem miesz kań ców
bu dyn ku tlen kiem wę gla. Bo spa la nie spa la -
niem, ale nie za wsze tle nu do nie go wy star -
cza: tle nek wę gla to wa rzy szy każ de mu
spa la niu. A prze cież i dwu tle nek wę gla nie
jest obo jęt ny dla zdro wia. Za tem je śli ktoś ma
dom z ko mi nem ce gla nym, a chciał by za ło -

żyć piec ga zo wy lub na olej opa ło wy, ko -
niecz nie mu si do ce ny in we sty cji do li czyć
koszt wkła du ko mi no we go ze sta li kwa so od -
por nej oraz pa mię tać o gro ma dzą cych się
skro pli nach. 

W tej sy tu acji cał kiem roz sąd nie bę dzie za -
opa trzyć się w piec o moż li wie ma łej mo cy
z tak zwa ną za mknię tą ko mo rą spa la nia.
Przy tym wca le nie re kla mo wa na przez pro -
du cen tów spraw ność ener ge tycz na ta kie go
urzą dze nia jest tu waż na (któ ra ob ja wia się
tyl ko w spe cjal nych oko licz no ściach), a bez -
pie czeń stwo i wy go da użyt ko wa nia. Do urzą -
dze nia o mo cy rzę du 5 kW (wy star cza
do ogrza nia do brze za izo lo wa ne go do mu
jed no ro dzin ne go na wet w cza sie wiel kich
mro zów) ko mi na nie trze ba bu do wać. Prze pi -
sy do pusz cza ją wy pro wa dze nie prze wo du
spa li no we go przez ścia nę ze wnętrz ną. 
Dla nas waż ne jest, że prze wód ten mo że być
tzw. współ o sio wym ko mi nem, ja ko ru ra w ru -
rze. Ru ra we wnętrz na słu ży do od pro wa dze -
nia spa lin, a ru ra ze wnętrz na za sy sa po wie -
trze, któ re jed no cze śnie ogrze wa się od ru ry
we wnętrz nej. Piec sam za ssie so bie po wie trze,
sam wy dmuch nie na ze wnątrz spa li ny, nie an -
ga żu jąc do te go pro ce su po wie trza z we -
wnątrz bu dyn ku ani nie czę stu jąc go
spa li na mi. Co waż ne, coś ta kie go nie wy ma -
ga wzno sze nia cięż kie go ko mi na ani pro wa -
dze nia przez kil ka kon dy gna cji wkład ki ze sta li
kwa so od por nej, zwy kle za wą skiej i za dłu giej,
by za pew nić kom for to we wa run ki ko mo rze
spa la nia. 

Prze wo dy wen ty la cyj ne
Prze wo dy wen ty la cyj ne, jak wska zu je na -

zwa, słu żą do wen ty lo wa nia i wy łącz nie do te -
go ce lu. Nie wol no z nich ko rzy stać ja ko
z prze wo dów do od pro wa dza nia dy mu lub
spa lin – gro zi to śmier cią in nych osób od za -
cza dze nia oraz roz nie ce niem po ża ru we
wszyst kich po miesz cze niach, przez któ re ta ki
prze wód prze cho dzi. Gro zi na róż ne spo so by,
bo je dy ne wy ma ga nie, ja ki prze wód wen ty la -
cyj ny ma speł niać, to je go szczel ność. Jest ona
ro zu mia na bar dzo swo iście. 

Po nie waż w teo rii prze wo dy wen ty la cyj -
ne w bu dyn kach miesz kal nych nie słu żą
do trans por tu sub stan cji nie bez piecz nych,
w prak ty ce je den prze wód zbior czy mo że
ob słu gi wać kil ka prze wo dów po bocz nych.
Zu peł nie ina czej jest w prze wo dach dy mo -
wych i spa li no wych: każ dy prze wód trans -
por tu je sub stan cję nie bez piecz ną, w związ ku
z tym mu si być po pro wa dzo ny in dy wi du al -
nie od pa le ni ska do wy rzut ni, bez żad nych
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Dzi siej sze pie ce, ko min ki i pie cy ki ze wnętrz ne (ko zy) to urzą dze nia wy spe cja li zo wa ne
do da ne go ro dza ju pa li wa. Je śli coś jest na wę giel, to na wę giel, a je śli na drew no, to na drew -
no. Pro du cen ci wy raź nie za zna cza ją moż li wość sto so wa nia róż nych pa liw. 

No wo cze sne pie ce grzew cze sa me od mie rza ją por cje wę gla lub pel le tu drew nia ne go,
spa la ją go w po trzeb nej ilo ści, przy tym wy ko rzy stu ją cie pło z wy so ką spraw no ścią (chłod -
niej szy dym), a ich wen ty la to ry ste ru ją na dmu chem po wie trza i wy dmu chem dy mu. Ale wę -
giel do nich mu si mieć okre ślo ny wy miar. Eko gro szek ma ty le sa mo wspól ne go z eko lo gią,
co wę giel: to po pro stu od sia na frak cja wę gla o ma łym roz mia rze, uży tecz nym w pre cy zyj -
nym spa la niu. 

Do pie ców, ko min ków i kóz war to do pro wa dzić in dy wi du al ne prze wo dy na po wie trza -
ją ce, ka na ły. Co raz czę ściej ta ki ka nał moż na pod łą czyć szczel nie do urzą dze nia, co oszczę -
dza użyt kow ni kom wy dmu chów dy mu do po miesz czeń. Ka nał, choć prze pi sy te go nie
na ka zu ją, po wi nien być wy ko na ny z ma te ria łów nie pal nych i od izo lo wa ny ognio trwa łym
ma te ria łem: by wa, że wiatr dmuch nie w ko min, a wte dy w ka na le go ści ogień z pa le ni ska.



„przy ka na li ków” (z nie wiel ki mi wy jąt ka mi). 
Po za tym wa ru nek względ nej szczel no ści

prze wo dów wen ty la cyj nych mo że być speł -
nio ny na róż ne spo so by, a przy tym, ze
wzglę du na kosz ty, z uży ciem ma te ria łów,
któ re z ognio trwa ło ścią czy nie pal no ścią nie -
wie le ma ją wspól ne go. Moż na je wy ko nać
jak ko mi ny dy mo we, ale jest to bar dzo dro -
gie. Prze wo dy wen ty la cyj ne w bu dow nic -
twie in dy wi du al nym i za gro do wym są
wy ko ny wa ne z na stę pu ją cych ma te ria łów,
przy czym ich szczel ność za le ży wy łącz nie
od sta ran no ści mon ta żu: 
 kształ tek ce ra mi ki bu dow la nej bez pod -
por no ści ognio wej, przy tym na sią kli wych, 
 na sią kli wych kształ tek z be to nu i ke ram -
zy to be to nu, da ją cych nie de fi nio wal ną od -
por ność ognio wą, za leż ną od sta ran no ści
zle pie nia za pra wą mu rar ską,
 rur sta lo wych, bez od por no ści ognio wej,
 rur z two rzyw sztucz nych, bar dzo szczel -
nych, ale ła two pal nych. 

Ostat nie roz wią za nie, czy li sto so wa nie rur
z two rzyw sztucz nych, jest szcze gól nie po -
pu lar ne w no wo cze snym bu dow nic twie
ener go osz częd nym. Mia no wi cie każ dy ta ki
dom jest wy po sa żo ny w sys tem wen ty la cji
wy mu szo nej, z od zy skiem cie pła w wy mien -
ni ku (tzw. re ku pe ra to rze). Wen ty la tor wy -
mu sza obieg po wie trza we wszyst kich
po miesz cze niach po przez sys tem rur zbior -
czych i od ga łę zień. Po wie trze świe że z zu ży -
tym prze cho dzą przez ka na ły wy mien ni ka
cie pła, co pro du cen ci za chwa la ją ja ko czy sty
zysk, więc in we stor cie szy się z in we sty -
cji. I rze czy wi ście zysk prze kra cza na wet koszt
na pę dza nia wen ty la cji, jed nak nie koszt sa -
mej in sta la cji. Są tu istot ne war to ści do da ne,
przede wszyst kim fil tra cja po wie trza, da lej
moż li wość je go na wil że nia lub osu sze nia, na -
grza nia i ozię bie nia, no i od cię cie od ha ła sów
ze wnętrz nych dzię ki nie otwie ra niu okien. 

Nie ste ty, są też wa dy. Pierw szą jest nie bez -
pie czeń stwo roz wo ju po ża ru na ca ły bu dy nek
po przez sieć wen ty la cyj ną, obej mu ją cą prze -
cież wszyst kie po miesz cze nia. Dru gą – pod -
trzy ma nie roz wo ju po ża ru przez tę sieć, je śli
wy ko na no ją z ma te ria łów pal nych i/lub za -
izo lo wa no pal ny mi ma te ria ła mi, a ta kie są tań -
sze i wy god niej sze w mon ta żu od nie pal nych.
Trze cią – na pę dze nie po ża ru przez wen ty la -
tor wy mien ni ka, pó ki sam nie spło nie. Dla te -
go, choć prze pi sy nie za bra nia ją sto so wa nia
pla sti ko wych kształ tek, je śli już ktoś chce lub
po wi nien zbu do wać sys tem wen ty la cji wy -
mu szo nej, niech zde cy du je się na ru ry sta lo -
we i za izo lu je je ter micz nie (i aku stycz nie)

weł ną mi ne ral ną. Jest jesz cze czwar ta nie do -
god ność użyt ko wa nia wen ty la cji wy mu szo -
nej. Mia no wi cie tam, gdzie ona wy stę pu je, nie
wol no sto so wać urzą dzeń z otwar tą ko mo rą
spa la nia: wen ty la cja naj pew niej utrud ni spa -
la nie, czy li spo wo du je spa la nie nie peł ne, no
i za ssie do po miesz czeń to, co naj gor sze – tle -
nek wę gla. Do ty czy to za rów no ko min ków,
pie ców, jak i po czci wych kuch ni do go to wa -
nia po sił ków, a pie cy ków ła zien ko wych
w szcze gól no ści. 

Je śli idzie o wen ty la cję po miesz czeń, naj -
bar dziej new ral gicz nym miej scem pod
wzglę dem po ża ro wym jest kuch nia. Pro du -
cen ci i pro jek tan ci wen ty la cji z od zy skiem
cie pła za le ca ją, by prze wo dy wy sy sa ją ce
mon to wać w ła zien ce i w kuch ni, ja ko że tam
wy dzie la się naj wię cej cie pła do od zy ska nia
(du że ilo ści cie pła ze wzglę du na znacz ną wil -
got ność po wie trza). Ale kto wprost za sto su -
je się do tych wska zań, ten ga pa: prze wo dy
ku chen ne są naj brud niej sze w ca łym do mu,
bo za nie czysz czo ne tłusz czem, a to ma te riał
pal ny. Któ re goś dnia tłuszcz za pa li się i za -
dzia ła jak sa dza w ko mi nie. Dla te go do brze
mieć je śli nie filtr ku chen ny, to naj pry mi-
tyw niej szy na wet po chła niacz za pa chów,
a za nim do pie ro prze wód. Prze wód ten ko -
niecz nie na le ży wy ko nać z bla chy kwa so od -
por nej, z moż li wo ścią ła twe go mon ta żu
i de mon ta żu – i war to czę sto do nie go za glą -
dać. To tam za wsze bę dzie naj wię cej groź -
nych po ża ro wo za nie czysz czeń. 

Fil try ku chen ne na le ży wy mie niać tak czę -
sto, jak nas na to stać: tłuszcz z nich nie 
po wi nien do sta wać się do prze wo dów wen -
ty la cyj nych. Osta tecz ną ozna ką ko niecz no ści
wy mia ny fil trów są brą zo we kro pel ki tłusz czu
pod ni mi: to znak, że w ru rach też moż na się
go spo dzie wać, nie mó wiąc o na praw dę dro -
gich fil trach re ku pe ra to ra. War to wy mie niać
fil try z jesz cze jed ne go wzglę du: one już ja ko
czy ste są pal ne, gdyż ich głów ny skład nik sta -
no wi wę giel ak ty wo wa ny, a po na są cze niu
tłusz czem tem pe ra tu ra ich za pa le nia ob ni ża
się do war to ści kry tycz nych. 

Ko niecz ność czysz cze nia 
prze wo dów 
Czysz cze nie wszyst kich ro dza jów prze -

wo dów jest pierw szym i naj waż niej szym wa -
run kiem ich bez piecz ne go użyt ko wa nia.
W kon tek ście po da nych wy żej in for ma cji cał -
kiem zro zu mia łym. Art. 34 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. 119) sta no wi, że:

„1. W obiek tach lub ich czę ściach, w któ -
rych od by wa się pro ces spa la nia pa li wa sta -
łe go, cie kłe go lub ga zo we go, usu wa się
za nie czysz cze nia z prze wo dów dy mo wych
i spa li no wych w okre sach ich użyt ko wa nia:

1) od pa le nisk za kła dów zbio ro we go
ży wie nia i usług ga stro no micz nych – co naj -
mniej raz w mie sią cu, je że li prze pi sy miej sco -
we nie sta no wią ina czej;

2) od pa le nisk opa la nych pa li wem sta -
łym nie wy mie nio nych w pkt 1 – co naj mniej
raz na 3 mie sią ce;

3) od pa le nisk opa la nych pa li wem
płyn nym i ga zo wym nie wy mie nio nych
w pkt 1 – co naj mniej raz na 6 mie się cy.

2. W obiek tach lub ich czę ściach, o któ -
rych mo wa w ust. 1, usu wa się za nie czysz -
czenia z prze wo dów wen ty la cyj nych co
naj mniej raz w ro ku, je że li więk sza czę sto tli -
wość nie wy ni ka z wa run ków użyt ko wych.

3. Czyn no ści, o któ rych mo wa w ust. 1 i 2,
wy ko nu ją oso by po sia da ją ce kwa li fi ka cje 
ko mi niar skie.

4. Prze pi su ust. 3 nie sto su je się przy usu -
wa niu za nie czysz czeń z prze wo dów dy -
mowych, spa li no wych i wen ty la cyj nych
bu dyn ków miesz kal nych jed no ro dzin nych
oraz obiek tów bu dow la nych bu dow nic twa
za gro do we go i let ni sko we go.”.

W prze ło że niu na po tocz ny ję zyk wy glą -
da to tak. 

Je śli w bu dow nic twie in dy wi du al nym lub
za gro do wym użyt ku je się prze wo dy dy mo -
we, na le ży je czy ścić co naj mniej co trzy mie -
sią ce. Je śli spa li no we – nie rza dziej niż raz
na pół ro ku. Raz w ro ku wy pa da prze czy ścić
prze wo dy wen ty la cyj ne. 

W bu dyn kach jed no ro dzin nych (czy li nie
wię cej niż dwu ro dzin nych) i za gro do wych
mo że my wszyst kie prze wo dy czy ścić sa -
mi – je śli coś zro bi my nie tak, to na wła sny 
ra chu nek. Mo że my oczy wi ście wy na jąć spe -
cja li stę, czy li ko mi nia rza i rób my tak, gdy 
czu je my ja kieś po dej rza ne za pa chy lub nie -
spraw ność urzą dzeń mi mo wła sno ręcz ne go
czysz cze nia. 

W bu dyn kach za miesz ka nia zbio ro we go,
gdzie prze wo dy są dłu gie i prze cho dzą przez
wie le wła sno ści, sa mi miesz kań cy nie po win -
ni ich czy ścić: wszel kie czyn no ści po wi nien
wy ko ny wać ko mi niarz. I war to do pil no wać,
że by zro bił to rze tel nie – ina czej bę dzie cza -
do wo. 
st. bryg. Pa weł Ro cha la jest p.o. dy rek to rem

Cen tral ne go Mu zeum Po ̋ ar nic twa 
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Kra ko wie zna leźć moż na ich
aż je de na ście (w tym jed ną
w KSRG), w Po zna niu pięć

(trzy w KSRG), a w sa mej War sza wie pręż nie
dzia ła ją trzy ochot ni cze jed nost ki wcho dzą -
ce w skład kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -
-ga śni cze go. Na le żą do nich: OSP Ur sus, 
OSP We so ła oraz OSP Sta ra Mi ło sna. 

Rys hi sto rycz ny
Hi sto ria OSP Sta ra Mi ło sna się ga cza -

sów I woj ny świa to wej, do kład nie 1916 r.
Wte dy to nie miec ki oku pant na mo cy usta -
wy To wa rzy stwa św. Flo ria na wy ra ził zgo dę
na po wsta nie przy za kła do wej stra ży ognio -
wej przy dzia ła ją cej w Sta rej Mi ło snej ce giel -
ni Lan gne ra i Po ra dow skie go. Pierw szym jej
ko men dan tem zo stał wie lo let ni za rząd ca za -
kła du Ro man Mos dorf. 

Od po cząt ku ist nie nia jed nost ki stra ża cy
zaj mo wa li się nie tyl ko dzia ła nia mi sta tu to -
wy mi (w tym do ko ny wa niem kon tro li bez -
pie czeń stwa po ża ro we go obiek tów), lecz
rów nież po dej mo wa li wie le ak cji dy wer syj -
nych wo bec oku pan ta oraz bra li udział
w póź niej szych wal kach o osta tecz ny kształt
gra nic. W li sto pa dzie 1918 r. pod przy wódz -
twem ko men dan ta Mos dor fa roz bro ili nie -
miec ki gar ni zon sta cjo nu ją cy w oko li cy.
W sierp niu 1920 r. po ma ga li w bu do wie za -
ple cza i przy go to wa niu umoc nień na li nii
schro nów Przed mo ścia War szaw skie go.
Część z nich zaś, za si la jąc sze re gi Woj ska Pol -

skie go, wzię ła udział w bez po śred nim star -
ciu z woj ska mi bol sze wic ki mi w bi twie war -
szaw skiej, póź niej na zwa nej przez Ed ga ra
d'Aber no na osiem na stą prze ło mo wą bi twą
w dzie jach świa ta. 

Pod czas II woj ny świa to wej jed nost ka za -
cho wa ła cią głość ist nie nia. Co wię cej, jej
człon ko wie dys po no wa li m.in. spe cjal ny mi
prze pust ka mi upo waż nia ją cy mi do po ru sza -
nia się po oko li cy na wet po go dzi nie po li cyj -
nej. By ło to moż li we dzię ki prze pi som, któ re
prze kształ ci ły ją w po moc ni czą jed nost kę
po li cji ognio wej. Za rząd nad jed nost ką spra -
wo wał jed nak wy zna czo ny przez hi tle row -
ców ko mi sarz. 

Pierw sze la ta po wo jen ne prze bie ga ły
pod zna kiem usu wa nia znisz czeń. Szcze gól -
nie do tkli we oka za ły się po ża ry wznie ca ne
przez nie wy bu chy i mi ny. To był tak że czas,
gdy jed nost ka mu sia ła opu ścić zaj mo wa ne
do tych czas lo kum (zo sta ło ono od da ne
na po trze by klu bu lot ni cze go) i po szu kać
no wej sie dzi by. W 1947 r. los jed nost ki zo stał
zwią za ny po dziś dzień z Trak tem Brze skim.
W tam tym cza sie mie ścił się tam je dy nie ba -
rak, wy ko rzy sty wa ny wcze śniej przez SS
do ce lów szko le nio wych. Z uzy ska ne go od -
szko do wa nia za utra co ną straż ni cę oraz ze
środ ków ofia ro wa nych przez miesz kań ców
Sta rej Mi ło snej roz bu do wa no go, stwo rzo no
świe tli cę, w któ rej or ga ni zo wa ne by ły se an -
se ki na ob jaz do we go oraz urzą dza no po tań -
ców ki. Ko lej ne la ta przy nio sły dal sze sta ra nia

o prze bu do wę i w koń cu bu do wę no wej
straż ni cy. Dzię ki sta ra niom ów cze snej pre -
zes Elż bie ty Koł biuk obiekt, w któ rym obec -
nie mie ści się sie dzi ba jed nost ki, zo stał
od da ny do użyt ku w 2006 r. Ostat nie la ta
upły nę ły na mo der ni za cji za ple cza sa ni tar -
ne go, re mon cie sa li kon fe ren cyj no -szko le -
nio wej oraz ogrom nych in we sty cjach
w sprzęt uży wa ny w dzia ła niach ra tow ni czo -
-ga śni czych. W 2016 r. po zy ska no rów nież
przy le głą do obec nej sie dzi by dział kę, dzię -
ki cze mu moż li we by ło wy ko na nie awa ryj -
nej bra my wy jaz do wej oraz po sze rze nie
pla cu ma new ro we go. 

Dru ho wie OSP Sta ra Mi ło sna od za wsze
do kła da li sta rań o jak naj lep sze przy go to wa -
nie bo jo we i utrzy ma nie go to wo ści jed nost -
ki na po zio mie od po wia da ją cym wy ma ga-
nym stan dar dom. Wy si łek ten do ce nił gen.
bry ga dier Fe liks De la i jed nost ka zo sta ła włą -
czo na do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -
-ga śni cze go od sa me go po cząt ku je go
ist nie nia, tj. od stycz nia 1995 r. 

Dzia ła nia
Wy da wać by się mo gło, że na te re nie

War sza wy, mia sta chro nio ne go przez 17 bar -
dzo do brze wy po sa żo nych i wy szko lo nych
jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych oraz JRG
Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej, ro la OSP
bę dzie mar gi nal na. A jed nak rok rocz nie OSP
Sta ra Mi ło sna od no to wu je oko ło 200 wy jaz -
dów do po ża rów i miej sco wych za gro żeń.
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SPRAWY OCHOTNIKÓW

KA TA RZY NA TE TŁAK
GRZE GORZ SZCZE PA NIAK 
PA WEŁ GRA BIEC

Jednostki ochotniczych
straży pożarnych
zwykło się utożsamiać
głównie z terenami
wiejskimi, jednak wiele
z nich z powodzeniem
funkcjonuje
w największych
miastach Polski. 

W



Po nad to po dej mu je dzia ła nia z za kre su za -
bez pie cza nia re jo nów ope ra cyj nych war -
szaw skich JRG. W 2018 r. by ło ich aż 99.
Dru ho wie an ga żu ją się rów nież w dzia ła nia
ma ją ce na ce lu wal kę z afry kań skim po mo -
rem świń (ASF) uczest ni cząc wspól nie 
z Po li cją, Stra żą Miej ską i La sa mi Miej ski mi
War sza wa w ak cjach po szu ki wa nia zwłok
pa dłych dzi ków na te re nie m.st. War sza wy. 

Do naj częst szych ro dza jów zda rzeń,
szcze gól nie la tem, na le żą jed nak in ter wen -
cje zwią za ne z usu wa niem ro jów lub gniazd
owa dów błon ko skrzy dłych (tylko w 2018 r.
by ło ich 66). Bli skość dróg kra jo wych (nr 2
i 17) skut ku je co rocz nie ro sną cą licz bą in ter -
wen cji z za kre su ra tow nic twa tech nicz ne go.
Z pew no ścią de cy zja o bu do wie wschod niej
ob wod ni cy War sza wy prze bie ga ją cej przez
te ren We so łej (jed ną z dziel nic War sza wy)
przy czy ni się do jesz cze gwał tow niej sze go
wzro stu tej ten den cji. O tym, jak ogrom ne
za gro że nie i jak tra gicz ne skut ki nio są ze so -
bą wy pad ki ko mu ni ka cyj ne, dru ho wie prze -
ko na li się nie raz. Wciąż ży we w ich pa mię ci
jest zda rze nie z ma ja 2016 r., kie dy to zo sta li
za dys po no wa ni do wy pad ku sa mo cho du
oso bo we go z cy ster ną na dro dze kra jo wej
nr 17 pro wa dzą cej do Lu bli na (tzw. szo sie lu -
bel skiej). Prze ka za na przez dys po zy to ra in -
for ma cja wska zy wa ła je dy nie na po żar
po jaz du oso bo we go, jed nak na miej scu zda -
rze nia ob raz przed sta wiał się zgo ła ina -

czej – za gro żo ny był ła du nek cy ster ny,
33 tys. l pa li wa lot ni cze go. Dzia ła nia po le ga -
ją ce na schła dza niu płasz cza cy ster ny i uwal -
nia niu cia ła kie row cy z sa mo cho du
oso bo we go trwa ły łącz nie 11 godz.

Do strze ga jąc dy na micz ny cha rak ter za -
gro żeń i po trze bę do po sa ża nia jed nost ki
w wy so kiej kla sy sprzęt ra tow ni czy, Za rząd
OSP Sta ra Mi ło sna, wów czas re pre zen to wa -
ny przez pre ze sa dh. Zbi gnie wa Mi ko sa
z se kre ta rzem, a obec nie pre ze sem Paw łem
Grab cem, na czel ni kiem Grze go rzem Szcze -
pa nia kiem oraz wi ce na czel ni kiem Grze go -
rzem Ro mań czu kiem, w 2014 r. roz po czął
sta ra nia o po zy ska nie no we go sa mo cho du
ra tow ni czo -ga śni cze go wraz z osprzę tem.
Uwień czo ne one zo sta ły suk ce sem, w li sto -
pa dzie ubie głe go ro ku do dru hów tra fił
GBARt 4,5/29/4,7 MAN TGM 18.340 fir my
Mo to Truck. Za stą pił on wy słu żo ne GCBA
5/32 Jelcz, wo bec te go zde cy do wa no się
na nie tu zin ko we wśród śred nich sa mo cho -
dów ga śni czych roz wią za nie i zbior nik
wod ny o po jem no ści aż 4500 l. Wy po sa że -
nie MAN-a po zo sta je na ty le kom plek so we
(m.in. kom plet na rzę dzi hy drau licz nych We -
ber Re scue, mo ni tor ska żeń ra dio ak tyw -
nych, de fi bry la tor, sa nie lo do we, ka me ra
wzier ni ko wa, prze no śne GPS-y, ubra nia
kwa so łu go we), że z je go wy ko rzy sta niem
z po wo dze niem moż na re ali zo wać za da nia
z za kre su róż nych ro dza jów ra tow nic twa
spe cja listycz ne go. Sa mo chód i je go wy po -
sa że nie sfi nan so wa ne zo sta ły ze środ ków
po zy ska nych z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go na la ta 2014-
2020, dzia ła nie 5.1 Do sto so wa nie do zmian
kli ma tu – typ pro jek tów – Wzmoc nie nie
po ten cja łu ochot ni czych stra ży po żar nych

(ok. 576 tys. zł) oraz z wkła du z m.st. War -
sza wy (737 tys. zł). 

Prócz MAN-a w wy po sa że niu OSP Sta ra
Mi ło sna po zo sta ją  jesz cze: GBARt 2,5/30/
2,5 Re nault Mi dlum, SH 18 Star 200, SLRr
Peu ge ot Bo xer oraz SLRr Nis san Pa th fin der. 

Ak tyw ni spo łecz nie
Po za dzia ła nia mi stric te ra tow ni czy mi

dru ho wie nie szczę dzą cza su na udział
w pik ni kach edu ka cyj nych, pre lek cjach
w oko licz nych szko łach i przed szko lach czy
w ak cjach cha ry ta tyw nych (m.in. ho no ro -
wym krwio daw stwie czy mi ko łaj ko wej wi zy -
cie w Cen trum Zdro wia Dziec ka w ra mach
kam pa nii „Stra ża cy Wspól nie Prze ciw Bia -
łacz ce”). 

Uczest ni czą rów nież ak tyw nie w ży ciu 
lo kal nej spo łecz no ści, bio rąc udział w uro -
czy sto ściach ko ściel nych, peł niąc war ty przy
Gro bie Pań skim czy nio sąc bal da chim pod -
czas pro ce sji Bo że go Cia ła. 

Za pa leń cy znaj du ją też czas na do sko na -
le nie umie jęt no ści i tę ży zny fi zycz nej po -
przez udział w róż ne go ro dza ju kon kur sach
i tur nie jach, nie rzad ko się ga jąc przy tym
po naj wyż sze lau ry. De biu tanc ki udział czte -
ro oso bo wej eki py z OSP Sta ra Mi ło sna 
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Sa mo cho dy sta no wią ce wy po sa że nie OSP Sta ra Mi ło sna (li sto pad 2018 r.)

Zde rze nie cy ster ny prze wo żą cej pa li wo lot ni cze z sa mo -
cho dem oso bo wym (maj 2016 r.)
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w mi strzo stwach Pol ski w udzie la niu pierw -
szej po mo cy oraz kwa li fi ko wa nym ra tow nic -
twie na tra sie za awan so wa nej w 2015 r.
w Płoc ku za koń czył się zwy cię stwem. Suk -
ces ten zo stał po wtó rzo ny w dwóch ko lej -
nych edy cjach za wo dów: w Kra ko wie (2016)
i Pszczy nie (2017). Ko bie ca dru ży na zdo by ła
m.in. III miej sce pod czas VII Bar bór ko we go
Tur nie ju Stra ża ków i Ra tow ni ków w Wie licz -
ce w 2015 r., gdzie w peł nym umun du ro wa -
niu i sprzę cie ochro ny dróg od de cho wych
po ko ny wa ła szyb Da ni ło wi cza, li czą cy 110 m
wy so ko ści, czy li ok. 650 scho dów. Druh ny
zwy cię ży ły rów nież w swo jej ka te go rii pod -
czas bie gu na szczyt 37-pię tro we go wie żow -
ca Ron do 1 w War sza wie w 2016 r. 

Jed nost kę two rzą lu dzie
OSP Sta ra Mi ło sna ze swą sie dzi bą

przy Trak cie Brze skim 28 to jed nost ka wie lo -
po ko le nio wa i wie lo kul tu ro wa. Jej człon ka -

mi są za rów no ne sto rzy, jak i mi lu siń scy, ro -
do wi ci war sza wia cy, ale i gó ra le czy Po mo -
rza nie. Naj star szy z człon ków – Ga briel
Gra bic ki jest zwią za ny z jed nost ką od po -
nad 50 lat (wstą pił w jej sze re gi w 1966 r.)
i choć ze wzglę du na ogra ni cze nie wie ko we
nie wy jeż dża już do ak cji ra tow ni czo -ga ś-
ni czych, to wciąż słu ży me ry to rycz nym
wspar ciem dla prac Za rzą du. Czy ni to nie -
prze rwa nie od 1974 r. Naj młod szy mi adep -
ta mi po żar ni cze go rze mio sła po zo sta ją
człon ko wie Mło dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni -
czej (ofi cjal nie oso by, któ re ukoń czy ły 12. rok
ży cia, jed nak zda rza się, że i młod sze dzie ci
przy cho dzą się przy słu chi wać). Ich spo tka -
nia od by wa ją się cy klicz nie, a na cisk kła dzio -
ny jest głów nie na na ukę pierw szej po mo cy.
Jed nym z naj bar dziej za an ga żo wa nych
przed sta wi cie li mło de go po ko le nia po zo sta -
je 14-let ni Mi ko łaj Szcze pa niak, któ ry od naj -
młod szych lat z du mą po dzie la pa sję

oj ca – na czel ni ka jed nost ki. W ubie głym ro -
ku sto wa rzy sze nie do cze ka ło się też pierw -
sze go mał żeń stwa wśród swo ich dru hów. 

Jed nost kę Ope ra cyj no -Tech nicz ną (JOT)
two rzy 48 osób, wśród nich czte ry ko bie ty.
Mi mo to za pew nie nie cią gło ści go to wo ści
bo jo wej po zo sta je ogrom nym wy zwa niem.
Więk szość dru hów na co dzień pra cu je
w dzien nym sys te mie cza su pra cy, a jak po -
wszech nie wia do mo, pra co daw ca nie ma
obo wiąz ku zwol nie nia stra ża ka ochot ni ka
z wy ko ny wa nych przez nie go za dań na czas
trwa nia dzia łań ra tow ni czych. Dla te go też
na czel nik od po wie dzial ny za funk cjo no wa -
nie JOT na bie żą co mo ni to ru je do stęp ność
każ de go z dru hów i do kła da wszel kich sta -
rań, aby w ra zie po trze by o do wol nej po rze
za stęp był w sta nie wy je chać. Do brą prak ty -
ką jest też or ga ni zo wa nie sta łych dy żu rów
w sie dzi bie jed nost ki (obiekt jest wy po sa żo -
ny w peł ne za ple cze sa ni tar ne dla sze ściu
osób), wte dy czas dys po no wa nia znacz nie
się skra ca. Nie za wsze jed nak się to uda je,
dla te go też waż ne jest usta wicz ne po zy ski -
wa nie no wych człon ków i zwięk sza nie ob -
sa dy, co po zo sta je nie ma łym wy zwa niem.
Mi mo kam pa nii pla ka to wej pro wa dzo nej
na te re nie War sza wy i oko lic oraz in for ma -
cyj nej w me diach spo łecz no ścio wych wciąż
naj sku tecz niej szym spo so bem na przy cią -
gnię cie no wych człon ków po zo sta je do bry
przy kład ak tyw nie dzia ła ją cych już dru hów
w śro do wi skach, w któ rych się ob ra ca ją.

Na ko lej ne 100 lat
Choć jed nost ka w cią gu ostat nich lat bar -

dzo się roz wi nę ła, za rów no pod wzglę dem
za ple cza tech nicz ne go, jak i sprzę to we go,
ochot ni cy ze Sta rej Mi ło snej do strze ga ją po -
trze bę dal szych zmian i cią głe go kształ ce nia.
Po szu ki wa nie do dat ko wych źró deł fi nan -
sowa nia, zwięk sze nie czę sto tli wo ści we -
wnętrz nych szko leń (z uwzględ nie niem
ob słu gi no wo cze sne go sprzę tu) oraz po zy -
ski wa nie no wych człon ków JOT to tyl ko 
nie licz ne z prio ry te tów na 2019 r. Ci chym
ma rze niem jest rów nież po zy ska nie cięż kie -
go sa mo cho du ra tow ni czo -ga śni cze go oraz
przy wró ce nie daw nej świet no ści sta re mu
bu dyn ko wi i roz bu do wa nie ga ra ży. To am -
bit ne za mie rze nia, ale w prze cią gu ostat -
nich 100 lat dru ho wie z OSP Sta ra Mi ło sna
nie  raz udo wod ni li, że ra zem po tra fią wie le.

Ka ta rzy na Te tłak, Grze gorz Szcze pa niak 
i Pa weł Gra biec sà stra ̋ a ka mi -ra tow ni ka mi

w OSP Sta ra Mi ło sna 
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Zdję cie gru po we stra ża ków OSP Sta ra Mi ło sna (lu ty 2017 r.)
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YBERFIRE to akro nim pro jek tu re ali zo wa ne go ze środ ków 
fi nan so wych Na ro do we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju, któ -
re go ce lem jest stwo rze nie no wo cze sne go roz wią za nia w za -

kre sie szko le nia stra ża ków i ra tow ni ków. Za kła da on przy go to wa nie
oraz wdro że nie sy mu la to rów do wir tu al ne go (w tech no lo gii Ca ve 3D
i He ad Mo un ted Di splay, HMD) oraz fi zycz ne go sys te mu szko le nia stra -
ża ków w ob sza rze zwal cza nia po ża rów we wnętrz nych. In no wa cyj ne
na rzę dzia, ta kie jak m.in. plat for ma in te gru ją ca sy mu la tor fi zycz ny
z sy mu la to ra mi wir tu al ny mi, umoż li wią zop ty ma li zo wa nie dzia łań
w za kre sie zwal cza nia po ża rów we wnętrz nych. Stwo rze nie wir tu al -
ne go śro do wi ska na po trze by pro ce su szko le nia ma słu żyć wy pra co -
wa niu pra wi dło wych czyn no ści, a tym sa mym tech nik (me tod)
i do brych na wy ków, któ re prze ło żą się na po pra wę prak tycz nych
umie jęt no ści stra ża ków i sku tecz no ści pro wa dzo nych przez nich 
dzia łań. 

Re zul ta tem pierw sze go eta pu pro jek tu jest po wsta nie de mon stra -
to ra sys te mu prze zna czo ne go do ba dań w wa run kach zbli żo nych
do rze czy wi stych. Stwo rzo no wer sję la bo ra to ryj ną za adap to wa ne go
szko le nio we go sy mu la to ra fi zycz ne go. Waż nym ele men tem pierw -
szej fa zy by ła rów nież mo der ni za cja ist nie ją cej ko mo ry ognio wej
na pa li wo sta łe, co po zwo li w przy szło ści ogra ni czyć za nie czysz-
cza nie śro do wi ska wy stę pu ją ce w przy pad ku tra dy cyj nych me tod
szko le nia.

Ga zo we sy mu la to ry ognio we
W jed nym z no wo do sta wio nych kon te ne rów w wy dzie lo nych po -

miesz cze niach zo sta ły za in sta lo wa ne trzy ga zo we sy mu la to ry ognio -
we za si la ne ga zem LPG. Na po trze by pro jek tu wy ko na no ze wnętrz ną

oraz we wnętrz ną sieć hy dran to wą (w czę ści kon te ne ra na pa li wo sta -
łe), któ ra ma słu żyć do de mon stra cji dzia ła nia sys te mów za bez pie -
czeń prze ciw po ża ro wych i pod ręcz ne go sprzę tu ga śni cze go. 

Je den z ga zo wych sy mu la to rów ognio wych ulo ko wa no w wy dzie -
lo nym po miesz cze niu – po zo ru je pa lą cą się kuch nię ga zo wą (atra pa
ku chen ki) z trze ma punk ta mi ognio wy mi: do sy mu la cji po ża ru pły ty
grzew czej, oka pu ku chen ne go oraz roz le wi ska ole ju. Ist nie je moż li -
wość uru cho mie nia wszyst kich trzech ele men tów lub za sto so wa nia
in nej kon fi gu ra cji. 

Ko lej ne dwa urzą dze nia znaj du ją się dal szej czę ści za adap to wa ne -
go kon te ne ra i są to sy mu la to ry ty pu rol lo ver/fla me over oraz go rą ce
drzwi. Pierw szy z nich po zo ru je po żar w ga ra żu, ma ga zy nie czy po -
ko ju. Two rzy wa run ki zbli żo ne do tych pa nu ją cych przed roz go rze -
niem, kie dy w stre fie pod su fi to wej prze ta cza ją się ję zy ki ognia
w wy ni ku za pa la nia się ga zów po ża ro wych. 

Sy mu la tor ty pu go rą ce drzwi po zo ru je przy kła do we skut ki otwar -
cia drzwi do po miesz cze nia ob ję te go po ża rem oraz od zwier cie dla wy -
so ką tem pe ra tu rę na ich po wierzch ni. W wa run kach rze czy wi stych
po do pły wie po wie trza mo że na stą pić nie bez piecz ne zja wi sko zwa -
ne wstecz nym cią giem pło mie ni, z ang. back draft (w sy mula to rze 
do cho dzi do kon tro lo wa ne go wy rzu tu pło mie ni na ze wnątrz). Tre -
ning na tym urzą dze niu po zwo li do sko na lić prak tycz ne za sto so wa -
nie za sad pra wi dło we go otwie ra nia drzwi przez stra ża ków pod czas
po ża rów w za mknię tych po miesz cze niach. Sy mu la tor za in sta lo wa ny
jest przy wej ściu do kon te ne ra, otwie ra się na ze wnątrz i wy glą da jak
stan dar do we drzwi wej ścio we do lo ka lu miesz kal ne go. Drzwi
przed otwar ciem są go rą ce (wy so ką tem pe ra tu rę ich po wierzch ni
spraw dza się, po le wa jąc wo dą gór ną część i ob ser wu jąc sto pień jej
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trudności podczas przygotowania strażaków do walki z żywiołem.
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od pa ro wa nia). Na ob wo dzie po łą cze nia fu try ny z drzwia mi wy do by -
wa się dym, a na wet nie wiel ki pło mień, na to miast po nie pra wi dło -
wym wy ko na niu tech ni ki otwar cia lub zbyt sze ro kim otwar ciu drzwi
mo że na stą pić gwał tow ne po więk sze nie pło mie nia (urzą dze nie po -
zwa la na uru cho mie nie ta kiej funk cji). 

Wszyst kie ele men ty ga zo wych sy mu la to rów po ża ru wy ko na ne są
z wy so kiej ja ko ści sta li, od por nej na dzia ła nie wy so kiej tem pe ra tu ry,
wo dy oraz od kształ ce nia i ko ro zję. In struk tor mo że ob słu gi wać urzą -
dze nia za po mo cą pi lo ta lub pa ne lu znaj du ją ce go się w ste row ni. 

Sy mu la to ry wir tu al ne
W trak cie dru gie go eta pu pro jek tu opra co wa no m.in. ba zę sce na -

riu szy do szko leń dla stra ża ków KSRG. Ich część sta no wią ze sta wy pra -
wi dło wych i błęd nych czyn no ści, któ re mo że wy ko nać przo dow nik
ro ty I i je go po moc nik, uwzględ nia ją ce wpływ za bez pie czeń prze ciw -
po ża ro wych na szyb kość roz wo ju nie bez piecz nych zja wisk ty pu 
fla sho ver i back draft. Przy ję ta for ma ćwi czeń po zwo li szko lą cym się
stra ża kom na usys te ma ty zo wa nie i we ry fi ka cję zdo by tych do tych czas
umie jęt no ści oraz do sko na le nie ich w wa run kach zbli żo nych do re al -

ne go śro do wi ska po ża ru. Od no si się to do ćwi czeń za rów no na sy mu -
la to rze rze czy wi stym, jak i wir tu al nym. W dru gim eta pie pro jek tu
opra co wa ne zo sta nie śro do wi sko wir tu al ne dla sy mu la to rów szko le -
nio wych, na stą pi im ple men ta cja sce na riu szy szko le nio wych w śro do -
wi skach wir tu al nych oraz po wsta nie in no wa cyj na plat for ma
in te gru ją ca, któ ra po słu ży do gro ma dze nia da nych otrzy my wa nych
pod czas szko leń stra ża ków. Skon stru owa no już wer sję la bo ra to ryj ną
sy mu la to ra szko le nio we go wy ko rzy stu ją ce go tech ni kę rze czy wi sto -
ści wir tu al nej ty pu CAVE 3D oraz sy mu la to ra szko le nio we go za nu rze -
nio wej rze czy wi sto ści wir tu al nej ba zu ją ce go na wy świe tla czach ty pu
HMD (ang. He ad Mo un ted Di splay). 

O zna cze niu edu ka cji pra cow ni ków w za kre sie pro ce dur re ago wa -
nia w sy tu acjach kry zy so wych przez wy ko rzy sta nie sy mu la cji kom pu -
te ro wych pi sze m.in. prof. Gra bow ski z CIOP-PIB, pod kre śla jąc, że
za sto so wa nie tech nik rze czy wi sto ści wir tu al nej umoż li wi wy kształ ce -
nie i prze ćwi cze nie w kon tro lo wa nych, bez piecz nych wa run kach pra -
wi dło wych za cho wań w sy tu acjach za gro że nia. Zwra ca przy tym
uwa gę, że bodź ce wi zu al ne i słu cho we w wir tu al nym śro do wi sku pod -
czas re ali stycz nej, in te rak tyw nej sy mu la cji po zwa la ją na utrzy ma nie
za in te re so wa nia szko le niem oraz uła twia ją za pa mię ta nie in for ma cji
i utrwa le nie na by tych umie jęt no ści. 

Z punk tu wi dze nia in struk to rów ognio wych klu czo we wy da je się

wy ko rzy sta nie tech nik rze czy wi sto ści wir tu al nej do ob ser wa cji za cho -
wań stra ża ków w sy tu acji stre so wej bez ko niecz no ści na ra ża nia się
na szko dli we od dzia ły wa nie po ża ru. 

Udo sko na le nie me tod szko le nia
Naj istot niej sze za da nia sto ją ce przed in struk to ra mi ognio wy mi

w pro ce sie szko le nia dwu oso bo we go ze spo łu stra ża ków -ra tow ni ków
z wy ko rzy sta niem ga zo wych sy mu la to rów ognio wych to: 

1) do sko na le nie umie jęt no ści ope ro wa nia prą da mi ga śni czy mi,
m.in. opty ma li za cja uży cia wo dy i pod ręcz ne go sprzę tu ga śni cze go,
pra wi dło wa ob słu ga prą dow ni cy, prak tycz na zna jo mość za sad otwie -
ra nia drzwi do po miesz cze nia ob ję te go po ża rem i prze ciw dzia ła nia
wy stą pie niu nie bez piecz nych zja wisk, tj. po da nie wła ści we go ro dza -
ju prą du wo dy we wła ści we miej sce w od po wied nim cza sie, a tak że
zna jo mość spo so bów prze szu ki wa nia za dy mio nych po miesz czeń
i tech nik ewa ku acji osób po szko do wa nych; 

2) spraw dze nie sku tecz no ści sto so wa nych tech nik i za sad dzia ła -
nia przy po ża rach we wnętrz nych w opar ciu o sza cun ko we ma try ce; 

3) oce na do pa so wa nia sprzę tu do sto so wa nych tech nik ga śni -
czych i tech nik do wy ko rzy sty wa nej apa ra tu ry. 

Przy stę pu jąc do prac zwią za nych z re ali za cją pro jek tu, szcze gól ną
uwa gę zwró co no na uzy ska nie więk szej spraw no ści sys te mów do sy -
mu la cji po ża rów we wnętrz nych przez za pew nie nie po wta rzal no ści
sce na riu szy po ża ro wych oraz po pra wę do sko na le nia kom pe ten cji
stra ża ków dzię ki za sto so wa niu róż nych po zio mów trud no ści w pro -
ce sie zdo by wa nia kom pe ten cji prak tycz nych. Na le ży przez to ro zu -
mieć roz sze rze nie za jęć prak tycz nych o dwa eta py (w tym przy pad ku
ozna czo ne ja ko b i c), po zwa la ją ce na ugrun to wa nie i spraw dze nie
umie jęt no ści na by wa nych przez stra ża ków pod czas szko le nia. 

a) Po pierw szym eta pie – na by wa nia wie dzy teo re tycz nej na wy -
kła dach – stra żak nie zo sta nie wrzu co ny na głę bo ką wo dę, czy li nie
przej dzie od ra zu do kon tak tu z rze czy wi stym po ża rem, po nie waż ko -
lej ną fa zą edu ka cji bę dzie na uka w wa run kach wir tu al nych oraz ob -
ser wa cja roz wo ju po ża ru na mo de lach po miesz czeń i bu dyn ków
w ska li mi kro. 

b) Na eta pie szko le nia w rze czy wi sto ści wir tu al nej stra żak na bę -
dzie umie jęt no ści prak tycz ne m.in. z za kre su ob słu gi praw dzi wej 
prą dow ni cy, spe cjal nie przy go to wa nej do pra cy w śro do wi sku wir tu -
al nym, od zwier cie dla ją cym wa run ki po ża ro we za ło żo ne w sce na riu -
szach. Do te go ce lu po słu ży sy mu la tor rze czy wi sto ści wir tu al nej ty pu
HMD (He ad Mo un ted Di splay) oraz sy mu la tor w tech no lo gii CAVE 3D. 
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Układ po miesz czeń w mo der ni zo wa nym tre na że rze ognio wym z za zna czo ny mi ga zo wy mi 
sy mu la to ra mi po ża ru 

Po miesz cze nie, w któ rym za in sta lo wa no ga zo wy sy mu la tor ty pu pło ną ca ku chen ka
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c) Ko lej na fa za edu ka cji to we ry fi ka cja zdo by tej do tych czas wie -
dzy i umie jęt no ści prak tycz nych dzię ki szko le niu od by te mu w śro do -
wi sku zbli żo nym do wa run ków rze czy wi stych, mia no wi cie w czę ści
tre na że ra ognio we go z ga zo wy mi sy mu la to ra mi po ża rów, na trzech
opi sa nych po wy żej sta no wi skach. Na le ży za zna czyć, że jed nym
z głów nych za ło żeń szko le nia z uży ciem ga zu LPG jest do sko na le nie
tech nik ope ro wa nia prą da mi ga śni czy mi. 

d) Ostat nim eta pem na uki jest na by wa nie wie dzy i umie jęt no ści
prak tycz nych w śro do wi sku sy mu la cji po ża rów z uży ciem ma te ria łów
pal nych po cho dze nia na tu ral ne go. Ćwi cze nia pro wa dzo ne są w czę -

ści tak tycz nej tre na że ra ognio we go, z uży ciem prze no śnych ko szy
z ma te ria łem pal nym, umiesz cza nych w róż nych miej scach, zgod nie
z za pla no wa ny mi sce na riu sza mi za jęć. 

Wpro wa dze nie opi sa nych wy żej roz wią zań zwięk szy trwa łość wie -
dzy zdo by tej pod czas tre nin gu na sy mu la to rach fi zycz nych oraz za -
pew ni bar dzo do brą po wta rzal ność wa run ków ćwi czeń. Tym sa mym
uzu peł ni szko le nie opar te na uży ciu pa liw sta łych, szcze gól nie w ob -
sza rze ope ro wa nia prą da mi ga śni czy mi, a przez to wpły nie na uspraw -
nie nie ćwi czeń pro wa dzo nych w wa run kach rze czy wi stych. Jest to
bar dzo waż na kwe stia w przy pad ku szko le nia grup więk szych niż
12-oso bo we. 

In te gra cja sy mu la to rów i ich wdro że nie
Na trze cim, obec nie trwa ją cym eta pie pro jek tu pla no wa ne jest

opra co wa nie plat for my in te gru ją cej sy mu la tor rze czy wi sty i wir tu al -
ne, przy go to wa nie opro gra mo wa nia kom pu te ro we go wspo ma ga ją -
ce go pro wa dze nie ana liz na po trze by szko le nio we, prze te sto wa nie
i zmo dy fi ko wa nie sy mu la to rów szko le nio wych ko rzy sta ją cych z tech -
nik rze czy wi sto ści wir tu al nej oraz spo rzą dze nie pro gra mu szko leń
spe cja li stycz nych z za kre su me to dy ki dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych
pod czas po ża rów we wnętrz nych. 

Ostat ni, czwar ty etap ma na ce lu zmniej sze nie kosz tów szko le -
nia i zu ży cia sprzę tu dzię ki za sto so wa niu róż nych ty pów sy mu la to -
rów, a tak że wy pra co wa nie re ko men da cji praw nych do ty czą cych
wy ko rzy sta nia efek tów pro jek tu. Po nad to zo sta nie spo rzą dzo na do -
ku men ta cja tech nicz na, a pro to typ sy mu la to ra rze czy wi ste go przej -
dzie ba da nia kwa li fi ka cyj ne. Pla no wa na jest fi nal na im ple men ta cja
wszyst kich trzech sy mu la to rów oraz wy ko na nie do ku men ta cji tech -
nicz nej dla sy mu la to ra rze czy wi ste go, wir tu al ne go ty pu CAVE, sy -
mu la to ra za nu rze nio wej rze czy wi sto ści wir tu al nej (HMD), plat for my

in te gru ją cej, a tak że opra co wa nie ma te ria łów dy dak tycz nych dla
stra ża ków. 

Bez pie czeń stwo szko leń, bez pie czeń stwo 
in struk to rów
W tym kon tek ście du że go zna cze nia na bie ra pro wa dze nie za jęć

w tre na że rach ognio wych, zwłasz cza za si la nych ga zem LPG, zgod nie
z za sa da mi bez pie czeń stwa. Wpływ na to ma od po wied ni po ziom
przy go to wa nia in struk to rów z za kre su ga sze nia po ża rów we wnętrz -
nych, wła ści wy stan tech nicz ny urzą dzeń i in sta la cji czy sto so wa nie
środ ków ochro ny in dy wi du al nej o wy so kim stop niu za bez pie cze nia,
szcze gól nie przez in struk to rów ognio wych. War to za zna czyć, że obec -
nie wie lu tych spe cja li stów pra cu je w sys te mie ośmio go dzin nym.
Ozna cza to, że cha rak ter i śro do wi sko ich pra cy nie prze wi du je na ra -
że nia na czyn ni ki szko dli we wy stę pu ją ce pod czas po ża rów (czę sto nie
są one wy mie nio ne w kar cie oce ny ry zy ka za wo do we go), któ re wska -
zy wa ły by na nie do god no ści i nie bez piecz ne zda rze nia, z któ ry mi sty -

ka ją się w cza sie wy ko ny wa nia obo wiąz ków. Tym cza sem in struk tor
ognio wy z za kre su ga sze nia po ża rów we wnętrz nych, pro wa dząc za -
ję cia, wie lo krot nie pod le ga na ra że niu na szko dli we, czę sto kan ce ro -
gen ne czyn ni ki. Dla te go też na le ża ło by dą żyć do ujed no li ce nia
za pi sów praw nych, tak by wa run ki pra cy stra ża ków pro wa dzą cych
szko le nia nie od bie ga ły od tych za pew nia nych funk cjo na riu szom
uczest ni czą cym w dzia ła niach ra tow ni czo -ga śni czych w ra mach sys -
te mu zmia no we go. 

mł. bryg. Damian Saleta jest starszym wykładowcà 
w Wydziale Nauczania w CS PSP w Cz´stochowie, 

przez 6 lat pracował w JRG KM PSP w Bytomiu

Pu bli ka cję opra co wa no na pod sta wie wy ni ków re ali za cji pro jek tu nr
DOB–BIO7/22/02/2015 „Sy mu la to ry szko le nio we w za kre sie zwal cza nia
po ża rów we wnętrz nych (CYBERFIRE)” fi nan so wa ne go przez Na ro do we
Cen trum Ba dań i Roz wo ju w la tach 2015-2018.

Li te ra tu ra do st´p na u au to ra

Fo to gra fia na str. 41 – sy mu la tor rze czy wi sty usy tu owa ny na te re nie po li go nu
Cen tral nej Szko ły PSP w Czę sto cho wie, stra ża cy ćwi czą na ga zo wym sy mu la -
to rze ty pu go rą ce drzwi.

Ka dry z fil mu przed sta wia ją ce go moż li wo ści sy mu la to ra ty pu CAVE pod czas szko le nia do ty -
czą ce go zda rzeń dro go wych. Film na krę co ny w pra cow ni tech nik rze czy wi sto ści wir tu al nej
CIOP-PIB

Sche mat uka zu ją cy spo sób wy ko rzy sta nia apa ra tu ry umoż li wia ją cej stwo rze nie sta no wi ska
za nu rze nio wej rze czy wi sto ści wir tu al nej. Na głów nym zdję ciu wi docz ny jest HMD (He ad 
Mo un ted Di splay – oku la ry rze czy wi sto ści wir tu al nej) o po lu wi dze nia 110° (FOV 110), na le -
wym dol nym – HMD o po lu wi dze nia 45°(FOV 45)



a ta stro fy ko le jo we to zda rze nia
o wstrzą sa ją cym wy mia rze. Pa mię -
ta my ostat nią tra ge dię pod Szcze -

ko ci na mi – 3 mar ca 2012 r. zgi nę ło
16 osób, a 57 zo sta ło cięż ko ran nych.
Wcze śniej sza hi sto ria od no to wa ła rów nie
dra ma tycz ne wy da rze nia. 28 wrze śnia
1946 r. w Ło dzi Ka li skiej zgi nę ło 21 osób,
a 42 zo sta ły ran ne. 9 paź dzier ni ka 1962 r.
pod Piotr ko wem Try bu nal skim śmierć po -
nio sły 32 oso by, 67 od nio sło ob ra że nia.
19 sierp nia 1980 r. pod Otło czy nem zgi nę -
ło 67 osób, 64 zo sta ły ran ne. Za nim jed nak
ja sny sta nie się roz miar tra ge dii, za wsze tli
się na dzie ja, któ rą nio są służ by ra tow ni cze,
wśród nich stra ża cy. Wte dy li czy się czas,
a przede wszyst kim wie dza i umie jęt no ści
po dej mo wa nia czyn no ści ra tow ni czych
przy obiek tach trans por to wych o du żych
ga ba ry tach.

Łą cze nie wie dzy z prak ty ką
Ze wzglę du na ogra ni czo ne moż li wo ści

pro wa dze nia ćwi czeń i do sko na le nia za wo -
do we go na ko le jo wych lub tram wa jo wych
ze spo łach trak cyj nych szko ły Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej two rzy ły sta no wi ska po li -
go no we da ją ce na miast kę wa run ków
do ćwi czeń w tym za kre sie. Za zwy czaj
ogra ni cza ły się one do po je dyn cze go ze sta -
wu tram wa jo we go. Przy ję te w grud -
niu 2016 r. Za sa dy do sko na le nia za wo do-
we go w PSP wpro wa dzi ły spe cja li za cję szkół
i ośrod ków szko le nia. Po znań ska szko ła,
któ rej po wie rzo no spe cja li za cję ra tow nic -
twa tech nicz ne go, pod ję ła wszel kie sta ra -
nia, by do sto so wać do no wych wy ma gań
wa run ki dy dak tycz ne oraz prak tycz ną na -
ukę ra tow nic twa spe cja li stycz ne go na po -
li go nie szkol nym. 

Ćwi cze nia są bar dzo waż nym ogni wem
pro ce su do sko na le nia za wo do we go – po -
zwa la ją łą czyć wie dzę z umie jęt no ścia mi
prak tycz ny mi. Wła ści we przy go to wa nie
sta no wisk do ćwi czeń po win no zaś od -
zwier cie dlać pe łen prze krój za gro żeń wy -
stę pu ją cych pod czas zda rzeń, ich spe cy fi kę
oraz wa run ki zbli żo ne do rze czy wi stych.
Mu szą one rów nież cha rak te ry zo wać się
funk cjo nal no ścią i za pew niać bez pie czeń -
stwo uczest ni kom za jęć. Ta kie za ło że nia
przy świe ca ły kon cep cji tre na że ra do pro -
wa dze nia ak cji ra tow ni czych pod czas ka ta -
stro fy ko le jo wej, któ ry po wstał w Szko le
Aspi ran tów Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Po zna niu.

Two rze nie sta no wisk po li go no wych
na tak wy so kim po zio mie wy ma ga za an -
ga żo wa nia znacz nych środ ków fi nan-
so wych. Ich po zy ska nie by ło moż li we
dzię ki wspar ciu ko men dan ta głów ne go
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. W ra mach
współ pra cy z Ko men dą Głów ną PSP zre ali -
zo wa ny zo stał pro jekt pod na zwą
„Uspraw nie nie sys te mu ra tow nic twa
w trans por cie ko le jo wym – etap I” w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra stru-
k tu ra i Śro do wi sko 2014-2020, prio-
ry tet V Roz wój trans por tu ko le jo we go
w Pol sce, dzia ła nie 5.2 Roz wój trans por tu
ko le jo we go po za TEN-T. 

Tre na żer do pro wa dze nia ak cji ra tow ni -
czych pod czas ka ta strof ko le jo wych po -
wsta ły w SA PSP w Po zna niu skła da się
z kil ku ele men tów. Cał ko wi ta war tość pro -
jek tu, obej mu ją ca do sta wę, mon taż i uru -
cho mie nie tre na że ra, wy nio sła 4 177 080 zł
brut to. Re ali za cja pro jek tu po prze dzo na zo -
sta ła bu do wą in fra struk tu ry ko le jo wej, sfi -
nan so wa ną ze środ ków bu dże to wych

i do cho dów szko ły. Obej mu je ona od ci nek
dwu to ro wej li nii ko le jo wej o dłu go -
ści 98 m, 20-me tro wy pe ron ko le jo wy wraz
z po chyl nia mi, czte ry słu py sie ci trak cyj nej
wraz z sie cią trak cyj ną bez na pię cia, z wy -
wie szo ną atra pą dru tów jezd nych i lin no -
śnych. Cał ko wi ty koszt bu do wy in fra -
struk tu ry ko le jo wej za mknął się kwo -
tą 950 048 zł.

Tre na żer elek trycz ne go ko le -
jo we go ze sta wu trak cyj ne go 
Ba zę do zbu do wa nia tre na że ra sta no wił

elek trycz ny ko le jo wy ze staw trak cyj ny wy -
pro du ko wa ny po 1970 r. Skła da się on
z dwóch mo du łów – mo duł I to frag ment
EZT prze wró co ny na bok, mo duł II jest usta -
wio ny na to ro wi sku. Każ dy z nich ma prze -
strzeń pa sa żer ską i prze dział ma szy ni sty,
od dzie lo ne ścia ną po kry tą bla chą z osa dzo -
ny mi sta lo wy mi drzwia mi. Ko niec prze -
strze ni pa sa żer skiej jest za śle pio ny. 
Mo du ły ma ją 30 m dłu go ści i są do sto so wa -
ne do sze ro ko ści to ru 1435 mm (nor mal no -
to ro we). Wa go ny nie ma ją okła dzin
we wnętrz nych pod ło go wych, ścien nych,
su fi to wych, in sta la cji elek trycz nych, pneu -
ma tycz nych oraz hy drau licz nych, a tak że
ukła dów i pod ze spo łów: sil ni ków na pę do -
wych, sprę ża rek po wietrz nych, ra dio wych,
ste ru ją cych, wen ty la cji, sy ren dźwię ko wych
i sy gna li za cji po ża ro wej. Kształt ki lamp ze -
wnętrz nych EZT zo sta ły po zba wio ne szkła
i od bły śni ków i za śle pio ne bla chą sta lo wą
od zwier cie dla ją cą ich kształt.

Mo duł ra tow ni czy tre na że ra I umoż li wi
prze pro wa dze nie wie lu ćwi czeń: ewa ku acji
po szko do wa nych oknem ewa ku acyj nym,
drzwia mi czy po przez wy ko na ny otwór
w po szy ciu da chu, ewa ku acji ma szy ni sty
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Tre na ̋er 
ko le jo wy

TO MASZ WI ÂNIEW SKI
AR TUR BA NA SIAK

Zda rze nia na ko lei są dla ra tow ni ków bar dzo trud ne. War to do brze
się do nich przy go to wać. Po mo że w tym spe cja li stycz ny tre na żer.

K



przez przed nie okno i drzwi roz dzie la ją ce
prze dział ma szy ni sty od prze dzia łu pa sa -
żer skie go, usu wa nia za po mo cą ra tow ni -
czych na rzę dzi hy drau licz nych fo te li
prze dzia łu pa sa żer skie go w ce lu do tar cia
do po szko do wa nych, a tak że se gre ga cji po -
szko do wa nych pod czas zda rzeń o cha rak -
te rze ma so wym (tria ge).

Punkt po ża ro wy zlo ka li zo wa ny zo stał
w prze dzia le ma szy ni sty mo du łu ra tow ni -
cze go II, w ob rę bie dol nej czę ści kok pi tu.
In sta la cja ga zo wa do ćwi czeń w zwal cza -
niu po ża rów wy ko na na zo sta ła zgod nie
z obo wią zu ją cy mi w tym za kre sie prze pi -
sa mi, nor ma mi i za sa da mi wie dzy tech -
nicz nej. Umoż li wia uzy ska nie pło mie nia
w wy so ko ści mi ni mum 0,5 m i mo cy
250 kW. Wszyst kie ele men ty punk tu po ża -
ro we go i kok pi tu ma szy ni sty wy ko na ne są
ze sta li od por nej na tem pe ra tu rę ge ne ro -
wa ną bez po śred nim dzia ła niem pło mie -
nia, gwał tow ne zmia ny tem pe ra tu ry,
ko ro zję, od kształ ce nia i dzia ła nie środ ków
ga śni czych (wo dy, pia ny ga śni czej). Punkt
po ża ro wy za si la ny jest z bu tli 11 kg z ga -
zem pro pan -bu tan. 

Tre na żer cy ster ny ko le jo wej
Zo stał zbu do wa ny na ba zie wa go nu 

cy ster ny do prze wo zu pro duk tów naf to -
wych. 

Tre na żer ten za pew nia moż li wość pro -
wa dze nia roz ma itych ćwi czeń z za kre su ka -
ta strof ko le jo wych. Mo gą to być za ję cia
z roz po zna nia sub stan cji nie bez piecz nej,
cze mu słu żą znor ma li zo wa ne dwie po ma -
rań czo we ta bli ce ADR/RID 40 x 30 cm wraz
sze ścio ma kom ple ta mi czar nych cyfr od 0
do 9 oraz X na ma tach ma gne tycz nych,
umoż li wia ją cy mi mo dy fi ka cję nu me rów
UN i ko dów Kem le ra, oraz czte ry kom ple ty
ozna ko wa nia ADR/RID. Słu cha cze mo gą tu
tak że tre no wać uszczel nia nie wy cie ków
przy kil ku ro dza jach sy mu la cji: 

1) wy cie ku z płasz cza zbior ni ka po przez
pęk nię cie pio no we o dłu go ści 30 mm i sze -
ro ko ści 5 mm w po ło wie płasz cza zbior ni -
ka; wy cie ku z płasz cza zbior ni ka po przez
pęk nię cie po zio me o dłu go ści 50 mm i sze -
ro ko ści 5 mm w dol nej czę ści płasz cza
zbior ni ka, 200 mm nad ra mą wa go nu;

2) wy cie ku z płasz cza zbior ni ka po przez
otwór o śred ni cy 30 mm, zlo ka li zo wa ny
u do łu zbior ni ka; wy cie ku z płasz cza zbior -
ni ka po przez otwór o śred ni cy 30 mm usy -
tu owa ny na płasz czyź nie czo ło wej, w po-
ło wie płasz cza zbior ni ka;

3) wy cie ku ga zu po przez sze ro ko kąt ną
dy szę stoż ko wą mgło wą, usy tu owa ną
w dol nej czę ści płasz cza zbior ni ka w od le -
gło ści 200 mm od ra my sy mu la to ra (dy sza
nie mo że wy sta wać po nad płasz czy znę
płasz cza zbior ni ka, dy sza za pew nia po -
wsta wa nie wy so ko za to mi zo wa ne go sze-
ro ko kąt ne go stru mie nia stoż ka przy mi -
ni mal nym ci śnie niu 2 bar);

4) prze chwy ty wa nia sub stan cji nie bez -
piecz nych;

5) prze pom po wy wa nia sub stan cji nie -
bez piecz nych (ćwi cze nia te re ali zo wa ne

bę dą za po mo cą stan dar do wej ar ma tu ry
sta no wią cej wy po sa że nie tre na że ra cy -
ster ny).

Tre na żer sa mo cho du oso bo -
we go
Tre na żer to atra pa czte ro drzwio we go

sa mo cho du oso bo we go ty pu se dan z prze -
strze nia mi tech nicz ny mi oraz zin te gro-
wa ny mi (wbu do wa ny mi) w kon struk cję
trze ma od dziel ny mi punk ta mi po ża ro wy -
mi: ko mo ra sil ni ka, prze strzeń pa sa żer ska,
ba gaż nik tyl ny. W prze strze ni pa sa żer skiej
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1, 2. Tre na żer elek trycz ne go ko le jo we go ze sta wu trak cyj ne go zbu do wa ny na ba zie elek trycz ne go ko le jo we go ze sta wu trak cyj -
ne go, przy sto so wa ny do ćwi czeń pod czas ka ta strof ko le jo wych
3, 4, 5. Tre na żer elek trycz ne go ko le jo we go ze sta wu trak cyj ne go – wi dok wnę trza 
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znaj du je się atra pa de ski roz dziel czej wraz
z kie row ni cą oraz po je dyn cze sie dze nia
przed nie i ka na pa tyl na. Tre na żer zo stał wy -
po sa żo ny w in sta la cję ga zo wą do ćwi czeń
w zwal cza niu po ża rów po jaz dów me cha -
nicz nych. Mo że być wie lo krot nie wy ko rzy -
sty wa ny do za jęć z za kre su do sko na le nia
tech nik uwal nia nia osób po szko do wa nych

w ko li zjach na prze jaz dach ko le jo wych 
po przez:

– prze cię cie za po mo cą na rzę dzi ra tow -
ni czych hy drau licz nych słup ków A, C, D po -
jaz du (ele men ty wy mien ne) oraz zdję cie
da chu po jaz du,

– prze cię cie za po mo cą na rzę dzi ra tow -
ni czych hy drau licz nych kon struk cji dol nej

czę ści opar cia sie dze nia fo te la kie row cy
i pa sa że ra (dol na część opar cia fo te la jest
ele men tem wy mien nym).

Drzwi po jaz du, kla pa ba gaż ni ka i po kry -
wa sil ni ka zo sta ły tak skon stru owa ne, by
otwie rać je wie lo krot nie za po mo cą na rzę -
dzi hy drau licz nych. Za mon to wa na zo sta ła
tak że atra pa aku mu la to ra, umoż li wia ją ca
od krę ce nie prze wo dów za si la ją cych.

Tre na żer sa mo cho du 
cię ża ro we go
Umoż li wia wie lo krot ne prze pro wa dze -

nie ćwi czeń z za kre su ra tow nic twa tech -
nicz ne go pod czas ko li zji z udzia łem
po jaz dów szy no wych. Ka bi na tre na że ra po -
zwa la na ćwi cze nie do tar cia do po szko do -
wa nych i ich ewa ku acji po przez sta bi li za cję
ka bi ny, usu wa nie szy by przed niej, usu wa -
nie drzwi, cię cie słup ków A, zgnia ta nie
i prze ci na nie pro gów, od chy la nie przed niej
czę ści ka bi ny. Część trans por to wa tre na że -
ra skła da się z czę ści za ła dun ko wej i cy ster -
ny. Da je spo sob ność do ćwi czeń z za kre su
uszczel nia nia wy cie ków z uszko dzo ne go
zbior ni ka cy ster ny, prze pom po wy wa nia
sub stan cji nie bez piecz nych z cy ster ny, za -
bez pie cza nia ła dun ku oraz prze ła dun ku
be czek lub pa le ty za po mo cą dźwi gu lub
wóz ka wi dło we go.

Wy po sa że nie tre na że ra to: ze staw na -
rzę dzi hy drau licz nych, dio do wo -aku mu la -
to ro wy ze staw prze no śny do oświe tla nia
te re nu ak cji na masz cie, ze staw do sta bi li -
za cji – pod po ry me cha nicz ne do sta bi li za -
cji po jaz dów wiel ko ga ba ry to wych, ze staw
kli nów do sta bi li za cji, pi ła tar czo wa aku mu -
la to ro wa, ze staw le wa rów ko le jo wych, ze -
staw ścią gacz łań cu cho wy do sta bi li za cji
po jaz dów wiel ko ga ba ry to wych, ze staw
sys te mu szyb kiej sta bi li za cji po jaz dów, ze -
staw pod ręcz ne go sprzę tu bu rzą ce go, pod -
ręcz ne na rzę dzie do pod wa ża nia i cię cia
ele men tów me ta lo wych o róż nych koń -
ców kach, ze staw pod pór sta bi li za cyj nych
z gwin tem we wnętrz nym, wy su wa nym
me cha nicz nie, ze staw na rzę dzi pneu ma -
tycz nych do cię cia, po dest ra tow ni czy,
mier nik wie lo ga zo wy z pomp ką i osprzę -
tem, 15 ma ne ki nów ra tow ni czych i ze staw
sy mu la cyj ny ran oraz kon te ne ry do prze -
cho wy wa nia sprzę tu.

bryg. To masz Wi Êniew ski jest za st´p cà
ko men dan ta SA PSP w Po zna niu, 

a bryg. Ar tur Ba na siak głów nym spe cja li stà
w Wy dzia le Kształ ce nia SA PSP w Po zna niu
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Tre na żer cy ster ny ko le jo wej zbu do wa ny na ba zie wa go nu cy ster ny do prze wo zu pro duk tów naf to wych 

Tre na żer sa mo cho du oso bo we go Wi zu ali za cja pro jek to wa

Tre na żer sa mo cho du ciężarowego Wi zu ali za cja pro jek to wa

Tre na żer – ze staw II Wi zu ali za cja pro jek to wa
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tan wyż szej ko niecz no ści jest nie tyl -
ko waż ną in sty tu cją funk cjo nu ją cą
na grun cie pra wa kar ne go, wy łą cza -

ją cą bez praw ność czy nu lub wi nę, ale i oko -
licz no ścią słu żą cą spraw nej re ali za cji przez
Pań stwo wą Straż Po żar ną usta wo wych za -
dań. W pew nych sy tu acjach ko niecz ne jest
ra to wa nie do bra praw ne go na wet kosz tem
in ne go do bra chro nio ne go przez pra wo.
Nie ste ty, mi mo że stra ża cy wie dzą o za ist -
nie niu ta kiej moż li wo ści pod czas pro wa dze -
nia dzia łań ra tow ni czych, w prak ty ce na dal
za uwa żal ny jest brak wła ści we go ro zu mie -
nia gra nic tej in sty tu cji.

Gra ni ce sta nu wyż szej ko niecz no ści mu -
szą być tak wy zna czo ne, aby za że gna nie
nie bez pie czeń stwa by ło moż li we przy jak
naj mniej szym po świę ce niu cu dze go do bra
praw ne go. Przy ich za kre śla niu na le ży roz -
pa try wać od ręb nie każ dy przy pa dek, po -
nie waż za leż nie od sy tu acji prze su nię cie
gra ni cy mo że być znacz ne lub nie wiel kie.

Po ję cie sta nu wyż szej 
ko niecz no ści
In sty tu cja sta nu wyż szej ko niecz no ści

zo sta ła ure gu lo wa na w art. 26 Ko dek su kar -

ne go. Jej isto ta spro wa dza się do ra to wa nia
do bra za gro żo ne go bez po śred nim nie bez -
pie czeń stwem kosz tem in ne go do bra, je że li
za gro że nia nie moż na ina czej unik nąć,
a war tość do bra po świę ca ne go nie jest wyż -
sza od war to ści do bra ra to wa ne go [1].

Waż na jest za tem wła ści wa in ter pre ta cja
kil ku klu czo wych po jęć. Pierw szym z nich
jest do bro praw ne, czy li naj ogól niej mó -
wiąc, war to ści ma te rial ne lub nie ma te rial ne
pod le ga ją ce ochro nie. W dok try nie i orzecz -
nic twie pa nu je zgod ność co do te go, że ży -
cie czło wie ka jest naj waż niej szym do brem
praw nym [2]. Dla te go też w przy pad ku oce -
ny tej war to ści nie moż na sto so wać kry te -
rium ilo ścio we go. Ży cie wie lu lu dzi nie jest
bo wiem cen niej sze niż ży cie jed ne go czło -
wie ka [3].

Dru gim po ję ciem waż nym dla wła ści we -
go ro zu mie nia sta nu wyż szej ko niecz no ści
jest nie bez pie czeń stwo. Słow nik ję zy ka pol -
skie go de fi niu je je ja ko stan, sy tu ację, po ło -
że nie gro żą ce czymś złym [4]. Bę dą to za tem
wszel kie go ro dza ju sy tu acje, któ re po ten -
cjal nie mo gą po cią gać za so bą przy kre skut -
ki. Ści ślej mó wiąc, cho dzi o na ru sze nie lub
za gro że nie do bra chro nio ne go przez pra wo. 

Za zwy czaj okre śle nie da nej sy tu acji mia -
nem nie bez piecz nej opie ra się na wie dzy
i do świad cze niu ży cio wym, z któ re go wy ni -
ka, że okre ślo ny prze bieg zda rzeń nie -
uchron nie pro wa dzi do na ru sze nia do bra
praw ne go [5]. Nie moż na jed nak z gó ry
prze wi dzieć te go, co się sta nie, po nie waż
sy tu acja za gro że nia zwy kle jest na gła, nie -
spo dzie wa na i dy na micz na. 

Klu czo we zna cze nie w okre śle niu sta nu
wyż szej ko niecz no ści ma ją za sa dy sub sy -
diar no ści (po dej mo wa ne dzia ła nia są nie -
zbęd ne, aby unik nąć nie bez pie czeń stwa)
i pro por cjo nal no ści (do bro po świę co ne nie
mo że przed sta wiać war to ści w spo sób
oczy wi sty wyż szej niż do bro ra to wa ne). 
Na le ży pa mię tać, że pierw sza z za sad na-
ka zu je za sto so wa nie środ ków naj mniej in -
wa zyj nych. W prak ty ce ozna cza to, że
w pierw szej ko lej no ści na le ży dą żyć do od -
wra cal nych i tym cza so wych zmian w do -
brach in nych osób, uni kać, do pó ki jest to
moż li we, ich znisz cze nia. In ny mi sło wy, je -
że li w da nym mo men cie ist nie je kil ka spo -
so bów dzia ła nia, na le ży wy brać to roz -
wią za nie, któ re spo wo du je naj mniej szą
szko dę.
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Zdarzają się sytuacje,
kiedy kierujący
działaniem ratowniczym
ma prawo poświęcić
określone dobro w imię
ratowania innego,
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Do prze sła nek sta nu wyż szej ko niecz no -
ści za li cza się bez po śred niość nie bez pie -
czeń stwa. Do zda rzeń nie bez piecz nych
do cho dzi na gle i nie wy klu czo ne, że za gro -
że nie mo że na ra stać. Jed nak do pie ro wte -
dy, gdy uzy ska ono ce chę bez po śred nio ści,
do pusz czal ne jest po świę ce nie jed ne go do -
bra w ce lu ra to wa nia in ne go. Na le ży rów -
nież za uwa żyć, że wzrost ska li nie bez-
pie czeń stwa mo że wpły nąć na zmia nę 
spo so bów je go za że gna nia. Dla te go też
w chwi li, gdy po ja wia się za gro że nie, mo że
ist nieć kil ka roz wią zań, na to miast w mia rę
upły wu cza su mo że oka zać się, że ist nie je
już tyl ko jed no wyj ście z sy tu acji. 

Kie ru ją cy dzia ła niem 
ra tow ni czym i je go 
upraw nie nia 
Z pro ble ma ty ką sta nu wyż szej ko niecz -

no ści łą czy się bez po śred nio sta tus kie ru ją -
ce go dzia ła niem ra tow ni czym. Prze pi sy
praw ne z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro -
wej, re gu lu ją ce moż li wość oraz za sa dy pro -
wa dze nia dzia łań ra tow ni czych, okre śla ją
je go pra wa i obo wiąz ki. Już sa ma na zwa
wska zu je na po sia da nie przez ten pod miot
upraw nie nia do kie ro wa nia. Prze -
pi sy praw ne wy po sa ża ją go bo -
wiem w moż li wość wy da wa nia
dys po zy cji pod mio tom uczest ni -
czą cym w dzia ła niu ra tow ni czym.
Bę dą to nie tyl ko stra ża cy, ale rów -
nież oso by po stron ne, znaj du ją ce
się w stre fie za gro że nia. 

Usta wy z za kre su ochro ny prze -
ciw po ża ro wej [6], jak rów nież prze -
pi sy wy ko naw cze wy da ne na ich
pod sta wie [7], okre śla ją za mknię ty
ka ta log upraw nień kie ru ją ce go dzia ła niem
ra tow ni czym. Ge ne ral nie moż na je po dzie -
lić na dwie ka te go rie [8]. Pierw sza to moż li -
wość wy da wa nia za rzą dzeń (ewa ku acji lu dzi
i mie nia z te re nu ob ję te go dzia ła nia mi ra -
tow ni czy mi, na ka za nia ko niecz nych prac
wy bu rze nio wych i roz biór ko wych, wstrzy -
ma nia ko mu ni ka cji w ru chu lą do wym, żą da -
nia udo stęp nie nia po jaz dów, środ ków
i przed mio tów nie zbęd nych do ak cji ra tow -
ni czej, wpro wa dze nia za ka zu prze by wa nia
osób po stron nych w stre fie za gro że nia, od -
stą pie nia od za sad dzia ła nia uzna nych po -
wszech nie za bez piecz ne). Za rzą dze nia te są
de cy zja mi, któ rym moż na nadać ry gor na -
tych mia sto wej wy konal no ści. 

Dru gi ro dzaj upraw nień to pra wo żą da -
nia po mo cy od in sty tu cji pań stwo wych,

jed no stek go spo dar czych, or ga ni za cji spo -
łecz nych i oby wa te li. W tej ka te go rii mie ści
się za tem współ udział w re ali za cji za dań wy -
ni ka ją cych z za rzą dzeń KDR lub wy ko na nie
okre ślo nych przez nie go czyn no ści. Re ali za -
cja wy mie nio nych upraw nień na stę pu je
wy łącz nie w oko licz no ściach uza sad nio -
nych sta nem wyż szej ko niecz no ści. Prze pi -
sy praw ne pre cy zu ją, w ja kich przy pad kach
sko rzy sta nie z kon kret nej pre ro ga ty wy na -
le ży po twier dzić na pi śmie, a kie dy wy star -
czy ust ne po le ce nie, re gu lu ją rów nież
kwe stię wy da wa nia po kwi to wa nia po prze -
ję ciu mie nia w użyt ko wa nie [9]. 

Kie ru ją cy dzia ła niem ra tow ni czym zo bli -
go wa ny jest do zło że nia ra por tu i prze ka za -
nia go swo je mu prze ło żo ne mu w każ dym
przy pad ku sko rzy sta nia z wy żej wy mie nio -
nych upraw nień. Ele men ty ob li ga to ryj ne ta -
kie go ra por tu okre śla ją prze pi sy wy ko -
naw cze. 

Spe cy fi ka dzia łań 
ra tow ni czych
Z re gu ły dzia ła nia ra tow ni cze prze bie ga -

ją we dług okre ślo ne go sche ma tu. W mo -
men cie za ist nie nia oznak nie bez pie -

czeń stwa, tj. po ża ru, klę ski ży wio ło wej czy
też in ne go miej sco we go za gro że nia, roz pa -
tru je się moż li we roz wią za nia ogra ni cza ją -
ce eska la cję za gro że nia. W szcze gól no ści
mo wa o przy go to wa niu wy ma ga nej licz by
ra tow ni ków, za so bów tech nicz nych oraz
do ko na niu czyn no ści nie zbęd nych do prze -
pro wa dze nia ak cji ra tow ni czej [10].

Kie ro wa nie ze spo łem lu dzi pod czas
skom pli ko wa nych dzia łań ra tow ni czych
ozna cza nie kie dy dzia ła nie pod pre sją cza -
su. Trud no ści i nie opa no wa nie za gro że nia
w je go po cząt ko wej fa zie mo gą do pro wa -
dzić do na gro ma dze nia się ne ga tyw nych
oko licz no ści. 

Spe cy fi ka pro wa dze nia ak cji ra tow ni czej
oraz cha rak ter za gro żeń w przy pad ku po ża -
rów, wy pad ków i ka ta strof po wo du je wie le

kom pli ka cji w sy tu acjach, w któ rych za gro -
żo ne są do bra róż nych pod mio tów pra wa.
Nie jed no krot nie je dy ną moż li wo ścią od da -
le nia bez po śred nie go nie bez pie czeń stwa
jest na ru sze nie in ne go do bra praw ne go.
W ta kich przy pad kach funk cjo na riu sze po -
żar nic twa, któ rzy dzia ła ją w ce lu opa no wa -
nia ist nie ją ce go za gro że nia, są nie jed-
no krot nie zmu sze ni wkro czyć w sfe rę praw
osób trze cich. Dla te go też usta wo daw ca
prze wi dział in stru ment praw ny umoż li wia -
ją cy roz wią zy wa nie ta kich sy tu acji kon flik -
to wych, w któ rych do cho dzi do ko li zji
dóbr – in sty tu cję sta nu wyż szej ko niecz no -
ści [11]. 

Kon se kwen cją dzia ła nia stra ża ków wal -
czą cych z za gro że niem bę dzie, co do za sa -
dy, pe wien uszczer bek w za kre sie do bra
po świę co ne go. Na le ży jed nak pa mię tać, że
sy tu acja ta ka nie jest re gu łą [12]. Pro blem
zwią za ny z wy ko rzy sta niem opi sy wa nej ka -
te go rii w od nie sie niu do pro wa dzo nych
dzia łań ra tow ni czych po le ga na tym, że
w da nym przy pad ku kie ru ją cy dzia ła niem
ra tow ni czym mo że błęd nie zin ter pre to wać
oko licz no ści i za sto so wać nie wła ści we roz -
wią za nie, co bę dzie ozna cza ło prze kro cze -

nie gra nic sta nu wyż szej ko-
niecz no ści.

Od po wie dzial ność 
kie ru ją ce go dzia ła niem
ra tow ni czym
Po dej mo wa nie de cy zji przez

kie ru ją ce go dzia ła niem ra tow ni -
czym wią że się bez po śred nio
z ewen tu al ną od po wie dzial-
no ścią za pod ję cie nie wła ści wych
czyn no ści. Waż ne jest za tem, aby

był on świa do my za kre su swo ich praw
i obo wiąz ków. Sze ro ki za kres upraw nień
kie ru ją ce go dzia ła niem ra tow ni czym po cią -
ga za so bą szer szy za kres od po wie dzial no -
ści. Prze kro cze nie kom pe ten cji lub za -
nie cha nie wy ko na nia okre ślo nych czyn no -
ści mo że skut ko wać od po wie dzial no ścią
kar ną, cy wil ną i dys cy pli nar ną [13]. Kie ru ją -
cy dzia ła niem ra tow ni czym mu si mieć świa -
do mość, czym jest stan wyż szej ko nie-
cz no ści, kie dy mo że z nie go sko rzy stać,
a tak że ja kie kon se kwen cje po cią ga za so bą
prze kro cze nie upraw nień. 

Na ru sze nie prze pi sów do ty czą cych pod -
sta wy dzia ła nia w sta nie wyż szej ko niecz no -
ści w oko licz no ściach, któ re wy klu cza ją
ta kie po stę po wa nie, mo że skut ko wać od -
po wie dzial no ścią kar ną (np. art. 231 k.k.;
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art. 160 § 2 k.k. w zw. z art. 155 k.k. w zw.
art. 11 § 2 k.k.). Po ten cjal nie mo że to do ty -
czyć np. na ru sze nia za sa dy pro por cjo nal no -
ści, kie dy do cho dzi do po świę ce nia ży cia
ra tow ni ka dla ra to wa nia mie nia ma te rial ne -
go. Ko lej nym przy kła dem mo że być pro wa -
dze nie prac wy bu rze nio wych w sy tu acji,
gdy nie za cho dzi ta ka po trze ba. W ta kim
przy pad ku po ja wia się kwe stia ewen tu al nej
re kom pen sa ty za szko dę w mie niu po wsta -
łą w związ ku z prze pro wa dzo ną in ter wen -
cją (art. 415 k.c. i art. 417 k.c. [14]). 

Je śli cho dzi o od po wie dzial ność cy wil ną,
naj czę ściej wy stę pu je wów czas, gdy w trak -
cie ak cji ra tow ni czej do cho dzi do znisz cze -
nia lub uszko dze nia mie nia – np. za la nia
miesz kań po ło żo nych na niż szej kon dy gna -
cji na sku tek pro wa dze nia dzia łań ga śni -
czych w lo ka lach znaj du ją cych się wy żej.
Za sa dy tej od po wie dzial no ści re gu lu je usta -
wa z dnia 7 ma ja 1999 r. o od po wie dzial no -
ści ma jąt ko wej funk cjo na riu szy służb mun -
du ro wych [15]. W spra wach nie ure gu lo wa -
nych w prze pi sach tej usta wy sto su je się
prze pi sy ko dek su cy wil ne go.

Kie dy uzna je my sy tu ację
za stan wyż szej ko niecz no ści?
Po ja wia się za tem py ta nie, w któ rym 

mo men cie po win na na stą pić mia ro daj na
oce na za ist nie nia wszyst kich prze sła nek po -
zwa la ją cych okre ślić da ną sy tu ację sta nem
wyż szej ko niecz no ści? Czy w chwi li pod ję -
cia kon kret nych dzia łań, któ rych skut kiem
jest po świę ce nie jed ne go do bra dla ra to wa -
nia dru gie go? Czy też pra wo do pusz cza
moż li wość oce ny ex post wa run ków uza -
sad nia ją cych po wo ła nie się na stan wyż szej
ko niecz no ści? Słusz ne jest przy ję cie pierw -
sze go z wy żej wy mie nio nych roz wią zań.
Wszyst kie prze słan ki mu szą za ist nieć obiek -
tyw nie w mo men cie pro wa dze nia dzia łań.
Za tem brak ko li zji dóbr lub bez po śred nie -
go nie bez pie czeń stwa dla jed ne go z nich
unie moż li wia po wo ła nie się na stan wyż szej
ko niecz no ści, na wet w sy tu acji, gdy by te
prze słan ki moż na by ło stwier dzić ex post
[16]. 

Trze ba mieć na uwa dze, że nie za wsze
kie ru ją cy dzia ła niem ra tow ni czym dys po -
nu je wy star cza ją cy mi in for ma cja mi o za ist -
nia łym zda rze niu. Ła two wy obra zić so bie
sy tu ację, w któ rej stra ża cy otrzy mu ją zgło -
sze nie o wy bu chu po ża ru w ga le rii han -
dlowej, nie ma jąc moż li wo ści okre śle nia
kon kret nej licz by osób znaj du ją cych się
w bu dyn ku. W ta kim przy pad ku kie ru ją cy

dzia ła niem ra tow ni czym opie ra się na
hi po te tycz nych za ło że niach, że wy stą pi ło
za gro że nie ży cia i zdro wia wie lu osób. Po -
dej mo wa ne przez do wód cę de cy zje bę dą
za sad ni czo uza leż nio ne od czyn ni ka cza su
i oko licz no ści. 

Przy kład
Za sa da pro por cjo nal no ści wy ma ga, aby

do bro po świę co ne nie przed sta wia ło war -
to ści w spo sób oczy wi sty wyż szej niż do bro
ra to wa ne. Wyż sza war tość wi docz na jest
na pierw szy rzut oka, co ilu stru je po niż szy
przy kład. Pod czas upal ne go la ta w bez po -
śred nim są siedz twie la su wy buchł po żar
drew nia nej szo py. Po cząt ko wo ob jął je dy -
nie znaj du ją ce się w po bli żu kom plek su le -
śne go po la upraw ne, ale na sku tek sil ne go
wia tru za czę ły pło nąć tak że drze wa.
Po przy by ciu na miej sce pierw sze go za stę -
pu stra ży po żar nej i prze pro wa dze niu roz -
po zna nia wod ne go usta lo no, że w nie-
wiel kiej od le gło ści od miej sca po ża ru znaj -
du je się pry wat ny staw. Kie ru ją cy dzia ła -
niem ra tow ni czym, ma jąc na uwa dze
utrud nio ny do jazd i ko niecz ność nie ustan -
ne go po da wa nia wo dy, pod jął de cy zję
o po bra niu jej z te go zbior ni ka wod ne go.
Po żar uda ło się opa no wać, jed nak skut kiem
pod ję tych dzia łań by ło uszko dze nie gro bli
i spusz cze nie wo dy ze sta wu. W ana li zo wa -
nym przy kła dzie war tość sta wu nie by ła
w spo sób oczy wi sty wyż sza niż war tość la -
su. Bio rąc pod uwa gę si ły i środ ki, ja ki mi
dys po no wa ła straż po żar na w da nej sy tu -
acji, by ła to je dy na me to da uga sze nia po ża -
ru i ochro ny kom plek su le śne go.

Po wyż sze roz wa ża nia war to pod su mo -
wać stwier dze niem, że w pew nych sy tu -
acjach po świę ce nie cu dze go do bra praw-
ne go bę dzie nie tyl ko upraw nie niem, ale
tak że obo wiąz kiem. W wa run kach wyż szej
ko niecz no ści nie cho dzi bo wiem o uni ka-
nie za gro że nia, lecz o je go cał ko wi tą re duk -
cję.

Wnio ski 
Upraw nie nie kie ru ją ce go dzia ła niem ra -

tow ni czym do sko rzy sta nia z in sty tu cji sta -
nu wyż szej ko niecz no ści w uza sad nio nych
przy pad kach jest jed ną z waż niej szych pre -
ro ga tyw te go pod mio tu. W isto cie po le ga
ona na po dej mo wa niu praw nie do zwo lo -
nych dzia łań go dzą cych w chro nio ne do bro,
o ile tyl ko jest to uza sad nio ne szcze gól nym
ce lem, ja kim jest za że gna nie nie bez pie -
czeń stwa. Nie moż na za tem przyj mo wać, że

kie ru ją cy dzia ła niem ra tow ni czym za wsze
mo że po wo łać się na stan wyż szej ko niecz -
no ści.

An na So biƒ ska jest rad cà praw nym, 
a dr Da mian Wit czak praw ni kiem 

peł nià cym słu˝ b´ w KCKRiOL
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Skąd po mysł na książ kę o stra ża kach?
Kie dy po ja wi ła się pierw sza in spi ra -
cja? 
To był rok 1999 r., pod czas re la cjo no wa -

nia skut ków trzę sie nia zie mi, któ re do tknę -
ło tu rec ką pro win cję Ko ca eli i mia sto
Gol cuk. By łam na miej scu z ko le gą fo to re -
por te rem Szy mo nem Ła szew skim. Przy go -
to wy wa li śmy re la cję dla „Ży cia War sza wy”
i „Ty go dni ka Ku li sy”. Na miej scu, w zrów na -
nej z zie mią wio sce, spo tka li śmy gru pę pol -
skich stra ża ków, któ rzy na na szych oczach
wy cią gnę li spod gru zów ma łe go
chłop ca. To by ło nie zwy kłe prze ży -
cie. Po tem, przy go to wu jąc ma te ria -
ły do pra sy, wie lo krot nie sta wa li śmy
się świad ka mi ofiar no ści i bo ha ter -
stwa stra ża ków tak że po tra gicz nych
wy da rze niach w Pol sce, m.in. po za -
wa le niu się ha li MTK w Ka to wi cach. 

Wszyst ko to zło ży ło się na po trze -
bę uho no ro wa nia ich pra cy w po sta -
ci książ ki. Po dob ny po mysł miał
tak że nasz re dak tor, któ ry ma stra ża ków
w ro dzi nie. Uzna li śmy, że cho ciaż służ ba
po żar ni cza w Pol sce jest do ce nia na, to
ofiar ność stra ża ków trak tu je się ja ko coś
oczy wi ste go. Co cie ka we, do tej po ry nie
by ło ta kiej po zy cji na ryn ku wy daw ni czym.
Po sta no wi li śmy więc to zmie nić. 

Jak wy glą da ła pra ca nad książ ką?
Pro szę zdra dzić kil ka szcze gó łów
z warsz ta tu re por te ra. 
Ma te ria ły zbie ra li śmy przez po nad pół ro -

ku, ko lej ne mie sią ce za ję ło nam na mie rza nie
bo ha te rów, któ rzy w więk szo ści za koń czy li

już służ bę, tak więc od na le zie nie ich nie by -
ło pro stym za da niem. Mu si my pa mię tać, że
więk szość hi sto rii w książ ce po cho dzi sprzed
kil ku na stu, a na wet kil ku dzie się ciu lat. Jed -
nak mi mo upły wu cza su stra ża cy, do któ rych
do tar li śmy, pa mię ta ją naj drob niej sze szcze -
gó ły. Wi dać, że służ ba to dla nich ca łe ży cie
i na wet na eme ry tu rze nie po tra fią usie dzieć
na miej scu. Ma ją nie ustan ną po trze bę nie -
sie nia po mo cy i dzia ła nia.

Wra ca jąc do sa me go pro ce su po wsta -
wa nia książ ki – sta ra li śmy się ze brać jak naj -

wię cej do ku men tów i re la cji ze wszyst kich
wy da rzeń. Za le ża ło nam, że by jak naj wier -
niej je zre kon stru ować. Po szu ki wa li śmy nie
tyl ko bo ha te rów, ale tak że wy cin ków
sprzed lat, fa cho wych opra co wań. Oglą da -
li śmy sta re kro ni ki fil mo we i fil my do ku -
men tal ne. Po chło nę li śmy set ki go dzin
na grań i ty sią ce stron ra por tów oraz pod -
su mo wań ze śledztw. Po cząt ko wo pla no -
wa li śmy opi sać tak że in ne zda rze nia,
z lat 70. i 80., m.in. naj więk szy po żar w ra fi -
ne rii w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach, ale oka -
za ło się, że nie ma już prak tycz nie szans

na kon takt z uczest ni ka mi tych wy da rzeń.
Więk szość z nich nie ste ty już nie ży je.

Wcze śniej wy da li pań stwo książ kę
o po li cjan tach. To dwie róż ne służ by,
in ny cha rak ter za dań. A lu dzie? Ja cy
są po li cjan ci, a ja cy stra ża cy? 
To dwie róż ne gru py za wo do we, nie

spo sób ich po rów nać. Stra ża cy na pew no
nie chęt nie opo wia da ją o swo jej pra cy ja ko
o czymś wy jąt ko wym. Dla nich ta ofiar ność
jest cał ko wi cie na tu ral na. Wsty dzą się, krę -
pu ją, kie dy sta wia my ich na pie de sta le.

Gdy by mo gli, scho wa li by się w cie -
niu. Wie rzą, że to, co ro bią, jest cał -
ko wi cie na tu ral ne i nie za słu gu je
na ja kie kol wiek wy róż nie nie. 

Po li cjan ci są chy ba nie co bar dziej
otwar ci. Po za tym by ło nam ła twiej,
bo Ra fał pra cu je z po li cją od po -
nad 20 lat ja ko re por ter kry mi nal ny
i śled czy. Zna set ki po li cjan tów,
a od wie lu uczył się za wo du. 

Z dru giej stro ny nie ma my wąt pli -
wo ści, że i po li cjan ci, i stra ża cy gra ją w jed -
nej dru ży nie. Na wet mó wią o so bie „bra cia”.
Łą czy ich etos służ by, po świę ce nie i bez in te -
re sow ność. Dla nas po li cjan ci i stra ża cy to
przede wszyst kim pa sjo na ci. Bo więk szość
z nich nie słu ży dla pie nię dzy, tyl ko by ro bić
coś dla in nych. To na praw dę ra czej ro dzaj
pa sji niż ścież ka ka rie ry za wo do wej.

Czy pod czas pra cy nad książ ką i zbie -
ra nia do niej ma te ria łów coś pań stwa
za sko czy ło, zdzi wi ło? Cze go no we go
do wie dzie li się pań stwo o stra ża kach,
stra ży po żar nej?
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W skó rze 
bo ha te rów

Doczekaliśmy się wreszcie publikacji o strażakach pióra 
wytrawnych reporterów. O pracy nad książką opowiadają 

jej autorzy – Joanna i Rafał Pasztelańscy. 

Niemal z ka˝dego naszego rozmówcy trzeba
było siłà wyciàgaç jego histori´. I absolutnie 

nie dlatego, ˝e byli niech´tnie nastawieni do nas
czy do ksià˝ki. Byli po prostu a˝ nadmiernie
skromni. Mówili, ˝e ratowali, „bo tak właÊnie

trzeba było zrobiç”.



Po zna li śmy ca łą ma sę cie ka wo stek o hi -
sto rii stra ży i jed no stek z ca łej Pol ski. Zo -
ba czy li śmy, że wbrew nie któ rym ste reo-
ty pom, do ty czą cym na przy kład ochot ni -
czych stra ży po żar nych, to nie jest za ba wa
do ro słych lu dzi w stra ża ków, ale peł nie nie
służ by z ta kim sa mym za pa łem, jak w stra -
ży za wo do wej. A czę sto mo że i więk szym,
bo w więk szo ści przy pad ków nie stoi
za tym prak tycz nie żad ne wy na gro dze nie. 

Za sko czy ło nas mo że to, że wie lu stra ża -
ków z PSP, zwłasz cza z ka dry do wód czej,
po odej ściu ze służ by wią że się z OSP
w swo im ro dzin nym mie ście lub po wie cie.
Nie mo gą żyć bez stra ży. Nie wy obra ża ją
so bie, że mo gli by ro bić coś in ne go. Nie wie -
le jest za wo dów, w któ rych moż na mó wić
aż o ta kim od da niu, do koń ca ży cia. 

Czy cięż ko by ło do trzeć do stra ża ków,
któ rzy bra li udział w opi sy wa nych
zda rze niach, ma ją cych miej sce prze -
cież wie le lat te mu? Czy chęt nie o nich
opo wia da li? 
Nie ma się co oszu ki wać – nie mal z każ -

de go na sze go roz mów cy trze ba by ło si łą
wy cią gać je go hi sto rię. I ab so lut nie nie dla -
te go, że by li nie chęt nie na sta wie ni do nas
czy do książ ki. By li po pro stu aż nad mier nie
skrom ni. Mó wi li, że ra to wa li, „bo tak wła śnie
trze ba by ło zro bić”. Nie mia ło zna cze nia, czy
spra wa do ty czy ła ma sa kry na dro dze, czy
za wa le nia ha li wy sta wo wej. Ale jak już się
prze ła ma li, to wspo mnie nia aż się z nich
wy le wa ły. Tak jak by nie wie rzy li wcze śniej,
że ko goś te opo wie ści mo gą za in te re so -
wać. Przy zna wa li, że o nie któ rych spra -

wach, zda rze niach mó wią po raz pierw szy
od dzie się cio le ci. Wi dać by ło, że choć mi nę -
ły la ta od opi sy wa nych wy da rzeń, to one
wciąż gdzieś w nich tkwią. A to prze cież nie
by ły je dy ne tra ge die, z któ ry mi przy szło im
się w cza sie ich wie lo let niej służ by zmie -
rzyć. 

Dla te go jesz cze raz i do koń ca świa ta bę -
dzie my dzię ko wa li wszyst kim na szym roz -
mów com. Przede wszyst kim za za ufa nie.
Bo prze cież my, la icy w spra wach po żar nic -
twa, wkro czy li śmy do nie mal świę tej czę ści
ich ży cia. Za da wa li śmy nie kie dy in tym ne
py ta nia, pro si li śmy o po wrót do bo le snych
zda rzeń. Wie le by ło przy tym wzru szeń,
wie le emo cji trze ba by ło prze pra co wać raz
jesz cze. 

Ja ki był klucz wy bo ru zda rzeń? Za -
bra kło mi w książ ce mniej zna nych
i mniej opi sa nych, a rów nie tra gicz -
nych ak cji – jak na przy kład po żar
w Ka mie niu Po mor skim sprzed kil ku
lat. 
Chcie li śmy przy po mnieć przede wszyst -

kim ak cje z ry sem nie co bar dziej hi sto rycz -
nym. To miał być tak że prze gląd tzw.
ka ta lo gu wy da rzeń, któ ry mi zaj mu je się
straż po żar na. Po ka zać, że wal czy ze
wszyst ki mi ży wio ła mi: wo dą, ogniem, zie -
mią i po wie trzem. 

Zda je my so bie spra wę, że wie lu zda rzeń
w książ ce nie ma, ale w pierw szej ko lej no ści
chcie li śmy sku pić się na ak cjach sprzed lat,
bo im wię cej cza su upły wa, tym trud niej do -
trzeć do bo ha te rów. A za le ża ło nam na tym,
by książ ka zbu do wa na by ła nie tyl ko na
su chych fak tach, lecz przede wszyst kim
na opo wie ściach uczest ni ków zda rzeń.

Nie wy klu cza my, że po wsta nie roz sze -
rzo ne wy da nie „Stra ża ków” lub dru ga część,
przed sta wia ją ca m.in. ak cje z ostat nich lat
oraz in ne aspek ty służ by, o któ re pro szą nas
w wie lu wia do mo ściach sa mi stra ża cy.

Nie wy da je się pań stwu, że ta książ ka
utwier dza dość ste reo ty po we po -
strze ga nie stra ża ków – ja ko he ro sów?
Czy to na pew no przy bli ża nas do re -
al ne go, rze czy wi ste go ob ra zu stra ża -
ka i stra ży po żar nej? 
Na si bo ha te ro wie to lu dzie z krwi i ko ści.

Ze swo imi pro ble ma mi i sła bo ścia mi. Nie
za mie rza li śmy zro bić z nich he ro sów
z Olim pu, bo przede wszyst kim oni sa mi nie
chcą ta ki mi być. Chcie li śmy po ka zać tru dy
co dzien nej służ by oraz od two rzyć prze bieg
ak cji sprzed lat, któ re dla wie lu mło dych
stra ża ków są wzo rem do na śla do wa nia. 

roz ma wia ła El˝ bie ta Przy łu ska
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Ak cja ra tow ni cza po trzę sie niu zie mi w Ne pa lu – po świę co ny jest jej fragment książ ki

Jo an na i Ra fał Pasz te laƒ scy – dzien ni ka rze, re por te rzy, zaj mu jà ich te ma ty trud ne i nie oczy -
wi ste. W 2016 r. na kła dem wy daw nic twa Ho ry zont Znak uka za ła si´ ksià˝ ka „Po li cjan ci.
Za ce n´ ˝y cia”, a pod ko niec 2018 r. „Stra ̋ a cy. Tam, gdzie za czy na si´ bo ha ter stwo”. Obie
sà ich wspól nym dzie łem. 
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rzed się bior stwo to zwią za ne by ło z prze my słem gór ni czym.
Spe cja li zo wa ło się w pro duk cji i sprze da ży m.in. apa ra tów po -
wietrz nych, ma sek ochron nych i in nych sprzę tów prze zna -

czo nych do ochro ny dróg od de cho wych sto so wa nych w nie-
miec kich ko pal niach. 

Pol ski „oży wiacz”
In ha bad to daw ny przy rząd me dycz ny, za po mo cą któ re go wy -

ko ny wa no sztucz ne od dy cha nie, czy li nic in ne go, jak do star cza no
po wie trze do płuc. W pierw szej po ło wie XX w. znaj do wał się w wy -
po sa że niu stra ży po żar nych – wy szko lo nych po żar ni czych od dzia -
łów sa ni tar nych, ra tow ni ków w ko pal niach wę gla
ka mien ne go, sa ni ta riu szy po lo wych, od dzia łów woj -
sko wych i szpi ta li w ca łej Eu ro pie. W Pol sce uży wa ny
był jesz cze do po ło wy lat 50. XX w. W ter mi no lo gii
bran żo wej funk cjo no wał ja ko „oży wiacz”, na zwa ta fi -
gu ro wa ła w prze pi sach i in struk cjach użyt ko wa nia
sprzę tów ra tun ko wych, z któ rych ko rzy sta ły stra że
po żar ne i ra tow ni cy gór ni czy. Ge ne zy te go okre śle -
nia na le ży zaś szu kać w opi sach hi sto rycz nych – wy -
ko ny wać czyn no ści re su scy ta cyj ne ozna cza ło nic
in ne go, jak oży wić czło wie ka, czy li przy wró cić go
do ży cia.

Nikt ze współ cze snych chy ba na wet nie zda je so -
bie spra wy z te go, że tech ni ki udzie la nia po mo cy
przez sztucz ne od dy cha nie mo że my od szu kać już
w sa mej Bi blii, a do kład nie w Sta rym Te sta men cie,
gdzie czy ta my: (…) chło piec le żał mar twy (…) na stęp -
nie wszedł Eli ze usz na łóż ko, roz cią gnął się na dziec ku,
po ło żył twarz swo ją na je go twa rzy, oczy swo je na je go
oczach, dło nie swo je na je go dło niach i po chy lo ny
nad nim po zo sta wał, tak, iż się roz grza ło cia ło chłop ca.
Opis w tzw. w Dru giej Księ dze Kró lew skiej mo że wzbu dzać dzi siaj
kon tro wer sje, nie mniej jed nak ba da cze Bi blii są zda nia, iż w tym za -
pi sie jest mo wa o po cząt kach ra to wa nia lu dzi. 

Prze dziw ne me to dy sta ro żyt nej cy wi li za cji mo gą wzbu dzać nie -
do wie rza nie. Do hi sto rii we szły m.in. wzmian ki o wie sza niu lu dzi 
gło wą do zie mi. Ar che olo dzy od kry li w Egip cie re lief da to wa ny
na ok. 3000 lat przed Chry stu sem, któ ry przed sta wia czyn ność wy -
ko na nia otwo ru w tcha wi cy cho re go. 

Bu do wa i za sto so wa nie apa ra tu
Przy rząd o bar dzo pro stej bu do wie miał być ła twy w uży ciu

i trans por cie. Dzię ki nie mu cho ry miał otrzy mać na tych mia sto wą
po moc w miej scu zda rze nia. Oży wiacz skła dał się z de ski w kształ -
cie grusz ki, pod par tej nóż ka mi o wy so ko ści ok. 120 mm, by two rzyć
rów nię po chy łą. Do nó żek przy mo co wa na by ła ob ro to wa ra ma
z me ta lo wych ru rek w kształ cie tra pe zu. W je go gór nej czę ści znaj -
do wa ła się skó rza na po dusz ka z za głę bie niem prze zna czo na do od -
po wied nie go uło że nia gło wy ra to wa ne go. Do koń ców ra my
za mo co wa ne by ły me ta lo we łań cusz ki prze cho dzą ce przez od po -
wied nie blocz ki umiesz czo ne z obu stron de ski i łą czą ce się za po -

mo cą tzw. re gu lo wa ne go pa sa brzusz ne go. Po obu stro nach,
w gór nej czę ści apa ra tu, na bocz nej ra mie za mon to wa ne by ły rów -
nież prze suw ne skó rza ne man kie ty do pod trzy my wa nia rąk. 

Po szko do wa ne go ukła da no na de sce tak, aby je go gło wa spo -
czy wa ła w za głę bie niu po dusz ki. Rę ce mo co wa no w prze gu bach
do man kie tów ra my, a pas brzusz ny za pi na no tak, by spo czy wał
na gór nej czę ści brzu cha i dol nych łu kach że ber. Czyn no ści ra tow -
ni cze po le ga ły na prze su nię ciu ra my tra pe zu w stro nę gło wy i po -
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HISTORIA I TRADYCJE

DA NU TA JA NA KIE WICZ -OLEK SY O˝y wiacz
Inhabad to sprzęt medyczny projektu szwedzkiego lekarza i naukowca 

dr. Karla Antona Emanuela Friesa. Opatentował to urządzenie 15 lipca 1911 r.
w Sztokholmie. Rok później w Niemczech, w firmie Inhabad GmbH

Berlin-Charlottenburg, rozpoczęła się jego seryjna produkcja.
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In ha bad w zbio rach CMP
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cią gnię ciu za so bą ra mion po szko do wa ne go. Na le ża ło przy tym wy -
ko nać oko ło 15 ru chów dźwi gni na mi nu tę. Po wo do wa ło to z ko lei
roz cią gnię cie klat ki pier sio wej i wdech. Dol ne koń ce ra my po ni żej
osi prze su wa ły się w stro nę pa sa brzusz ne go, dzię ki cze mu je go
ucisk zo sta wał zwol nio ny. Na stęp nie skła da no ra mę w kie run ku nóg.
Zwią za ne z nią rę ce ra to wa ne go zbli ża no do klat ki pier sio wej, któ ra
dzię ki te mu kur czy ła się i tym sa mym na stę po wał wy dech. 

Eks po nat z mu zeum 
In ha bad w zbio rach Cen tral ne go Mu zeum Po żar nic twa znaj du je

się od 1975 r. Ten nie spo ty ka ny już sprzęt ra tun ko wy, obec nie za by -
tek tech ni ki z po cząt ku XX w., nie gdyś uży wa ny był przez Za kła do -
wą Straż Po żar ną Hu ty Me ta li Nie że la znych Szo pie ni ce. Kil ka lat
te mu dzię ki sta ra niom mu ze al ni ków prze szedł pro ces re no wa cji
i kon ser wa cji. Usu nię to che micz ne za bru dze nia i za bez pie czo no go
przed ko ro zją i znisz cze niem. Dru gi ta ki sprzęt eks po no wa ny jest
w Mu zeum Gór nic twa Rud Że la za w Czę sto cho wie. 

Da nu ta Ja na kie wicz -Olek sy pra cu je 
w Wy dzia le Do ku men ta cji Zbio rów CMP 
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Od wiecz ny plan Bo ży, eks po nu ją cy wiel ką
mi łość do lu dzi, uwzględ nia na szą ludz ką nie -
wier ność. Wy cho dząc więc na prze ciw ludz kim
sła bo ściom, Bóg zszedł na zie mię, aby przy -
brać po stać czło wie ka i zmie nić sta tus ludz kiej
na tu ry, pod nieść czło wie czeń stwo, nadać mu
wy miar trans cen dent ny. Wy brał Ma ry ję ja ko

Ro dzi ciel kę czło wie ka, Je zu sa z Na za re tu, ale za ra zem i Bo ga. Plan Bo ży
za kła dał, aby ma cie rzyń stwo Ma ryi sta no wi ło dla Niej cel ży cia, obo wią -
zek, ale i speł nie nie po przez mi łość. Ma ry ja zo sta ła jed nak nie tyl ko 
Mat ką Bo ga, ale i ca łe go Ko ścio ła, bio rąc na sie bie po dwój ną od po wie -
dzial ność. Sta ła się Mat ką każ de go z nas, bez żad ne go wy jąt ku, bez wzglę -
du na spo łecz ny sta tus, a na wet mo ral ną i re li gij ną kon dy cję. Z te go
wzglę du ma my moż li wość zwra cać do niej ze wszyst ki mi spra wa mi, któ -
re nas bo lą, mę czą, prze ra ża ją, ale i z ty mi, któ re nas cie szą, ra du ją, po -
chła nia ją. Spraw tych jest bez wąt pie nia co raz wię cej, sko ro ży je my
w cza sach, gdy wszyst ko dzie je się szyb ko, ner wo wo, by le jak. Czę sto
i za na szym udzia łem. Tyl ko je śli wyj dzie się z te go za klę te go krę gu i wej -
dzie w per spek ty wę Bo żych za my słów i pla nów, czło wiek ma szan sę od -
na leźć spo kój i po czu cie, że idzie słusz ną, choć nie po zba wio ną wy zwań
dro gą. 

Ko niec jed ne go ro ku i po czą tek no we go to spo sob ność do od no wie -
nia swo ich ży cio wych ce lów i ana li zy spo so bów ich osią gnię cia. To wy jąt -
ko wa oka zja do ukła da nia no wych pla nów i snu cia pro jek tów, ale tak że
ro bie nia po sta no wień. Kie ru je też na szą uwa gę w stro nę ma cie rzyń stwa,
bo u po cząt ku każ de go ży cia za wsze stoi Mat ka. Nie bez ra cji więc Ko ściół
usta no wił wła śnie 1 stycz nia świę tem Ma cie rzyń stwa Naj święt szej Ma ryi
Pan ny. Wraz z po cząt kiem ko lej ne go ro ku po ja wia się oka zja do roz po -
czę cia ży cia na no wo, pod opie ką Tej, któ rą sam Bóg wy brał, aby sta ła
u po cząt ku. 

Obok tych naj częst szych po sta no wień no wo rocz nych, sa mych w so -
bie słusz nych, a do ty czą cych die ty, ćwi czeń fi zycz nych, czy do bre go wy -
ko rzy sta nia cza su wol ne go, umie ścić trze ba, i to na pierw szym miej scu,
te du cho we. Je dy nie stan du szy jest w isto cie waż ny. Tyl ko to jed no tak
na praw dę się li czy w dro dze do peł ni cza su, gdy nie bę dzie już prze szło -
ści i przy szło ści, lecz wiecz ność – z Bo giem, al bo bez Nie go. Zdro wie i uro -
da prze mi ja ją, lecz stan na szej du szy ni gdy nie prze sta nie być istot ny.
Tro ska o jej stan, o świę tość, po win na więc w naj więk szej mie rze wy peł -
niać nasz czas.

No wy Rok roz po czy na my, wspo mi na jąc naj więk szy cud w dzie jach,
na ro dzi ny Bo ga – Czło wie ka. Dzię ki tam te mu wy da rze niu czło wiek nie
jest już sam, na wet je śli nie ma na zie mi ni ko go bli skie go. Ża den czło wiek
ni gdy nie bę dzie już sie ro tą, gdyż na za wsze jest sy nem Ma ryi. Na sza sa -
mot ność zo sta ła prze zwy cię żo na. Do brze jest wie dzieć, że je ste śmy umi -
ło wa ny mi dzieć mi Bo ga, a to na sze dzie cięc two ni gdy nie mo że być nam
ode bra ne. Mat ko Bo ża Ro dzi ciel ko – do po móż nam w po strze ga niu na -
sze go ży cia ja ko pla nu Bo że go, do zwól nam kro czyć dro gą, któ rą wy brał
dla nas Bóg. Bądź z na mi w tru dzie bu do wa nia pięk nych ro dzin, spo łecz -
no ści i re ali za cji eto su służ by.

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

Matka Boga 
i ludzi

 SŁUŻBA I WIARA

Sche mat bu do wy apa ra tu
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 Ga sze nie tlą cych się po ża rów pe le tów drzew nych za po mo cą
wo dy: ba da nia eks pe ry men tal ne (Extin gu ishing Smol de ring Fi res 
in Wo od Pel lets with Wa ter Co oling: An Expe ri men tal Stu dy), Ra gni
Fjel l ga ard Mi kal sen, Bjar ne Chri stian Ha gen, Bjar ne Chri stian Ha -
gen, Ulrich Krau se, Vi dar Fret te, Fi re Tech no lo gy 2018, doi: 10.1007/
s10694 -018-0789-9.

Po ża ry tlą cej się bio ma sy są bar dzo trud ne do uga sze nia w miej scach
ich skła do wa nia. Sa mo na grze wa nie bio ma sy to spo ry pro blem. W ar ty -
ku le tym au to rzy za ję li się spo so ba mi od pro wa dza nia cie pła ze stre fy
spa la nia ja ko me to dy ga sze nia po ża rów bez pło mie nio wych. Po ża ry te -
go ty pu trud no wy kryć (wy ma ga ją np. mo ni to rin gu tem pe ra tu ry czy ga -
zów po cho dzą cych z tle nia), nie ła twa jest tak że ak cja ga śni cza. Po le ga
ona zwy kle na usu nię ciu ma te ria łu ob ję te go po ża rem i prze la niu wo dą.
Bar dzo czę sto unie moż li wia to dal sze użyt ko wa nie bio ma sy. Co jed nak,
je że li bio ma sa skła do wa na jest nie w si lo sach, a na otwar tych skła do wi -
skach? W ta kim przy pad ku me to da ta nie jest sku tecz na, a cał ko wi te uga -
sze nie po ża ru bę dzie bar dzo trud ne, dłu go trwa łe i kosz tow ne. 

Czy ist nie ją in ne moż li we roz wią za nia? Na to py ta nie po sta no wi li po -
szu kać od po wie dzi au to rzy ar ty ku łu. Prze pro wa dzi li ba da nia w ska li la -
bo ra to ryj nej, gdzie pod da wa li ba da niu prób ki pe le tu drzew ne go
o ma sie 1,25 kg, co od po wia da ob ję to ści 1,8 l. Do prób ki wpro wa dzi li ru -
rę me ta lo wą w kształ cie li te ry U, co po zwo li ło na stwo rze nie obie gu 
za mknię te go wo dy chło dzą cej. Czy roz wią za nie oka za ło się sku tecz ne?
Czy ba da nia prze pro wa dzo ne w ska li la bo ra to ryj nej ma ją po ten cjał apli -
ka cyj ny w ska li rze czy wi stej? Czy tel nik znaj dzie od po wiedź na te py ta -
nia w pre zen to wa nym ar ty ku le. 

 Stu dium eks pe ry men tal ne za cho wa nia po ża ru pła skich kon -
struk cji da cho wych ze zło żo nych pa ne li fo to wol ta nicz nych PV (Expe -
ri men tal Stu dy of the Fi re Be ha vio ur on Flat Ro of Con struc tions with
Mul ti ple Pho to vol ta ic (PV) Pa nels), J. Ste eman Kri sten sen, G. Jo ma as,
Fi re Tech no lo gy 2018, nr 54, s. 1807-1828.

Au to rzy opi su ją pięć eks pe ry men tów słu żą cych okre śle niu dy na mi ki
i za cho wa nia się po ża ru, któ re go od dzia ły wa niu pod da no czte ry ro dza je
ukła dów fo to wol ta icz nych zbu do wa nych z sze ściu pa ne li. Uzy ska no dzię -
ki te mu cen ne in for ma cje na te mat ry zy ka po ża ro we go sys te mów PV.

W ba da niu wy ko rzy sta ne zo sta ły mem bra ny ba zu ją ce na po li chlor ku
wi ny lu. Za kon struk cyj ną mo dy fi ka cję po słu ży ły war stwy wierzch nie wy -
two rzo ne z weł ny mi ne ral nej (o gru bo ści 30 mm) bądź po liizo cy ja no ura -
tu PIR (o gru bo ści 40 mm). Wszyst kie kon struk cje mia ły 6 m dłu go ści.
Róż ni ły się sze ro ko ścią (2,4 m dla eks pe ry men tów 1 i 2, a tak że 4,8 m dla
eks pe ry men tów 3 i 4). Pod mem bra na mi PV umiesz czo no pod kła dy
drew nia ne, któ re za pew nia ły za płon ba da nych ma te ria łów po oko ło
7-8 min. Na le ży pod kre ślić, że po tym cza sie po żar wy kra czał za się giem
swo je go od dzia ły wa nia po za po wierzch nię wy zna cza ną przez pa ne le
o wy mia rach 5,1 x 2 m. Nie mniej jed nak po za ba da ną po wierzch nią nie
za ob ser wo wa no za pło nu ma te ria łów pal nych (np. kon struk cji pod trzy -
mu ją cej).

W cią gu pierw szej go dzi ny ba da nia od no to wa no tem pe ra tu rę 175°C
i 243°C dla eks pe ry men tów z wy ko rzy sta niem od po wied nio weł ny mi -
ne ral nej oraz PIR. Roz bież no ści wy ni ka ją z de gra da cji ter micz nej ma te -
ria łu ochron ne go po upły wie oko ło go dzi ny w przy pad ku PIR.

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

W ar ty ku le szcze gó ło wo opi sa no kon struk cję pa ne li pod da wa nych
ba da niu. Za pre zen to wa no wy kre sy roz kła du tem pe ra tur w funk cji cza -
su dla róż nych sce na riu szy. Ca łość uzu peł nio no o ry sun ki po glą do we
ukła dów pa ne lu fo to wol ta icz nych i ukła dów ter mo par po mia ro wych.
Szcze gól nie cen ne są zdję cia wy ko na ne w trak cie po szcze gól nych prób
oraz po ich za koń cze niu. 

Ge ne ral nie udo wod nio no, że za płon ma te ria łu pal ne go pod po -
wierzch nią pa ne lu fo to wol ta icz ne go mo że do pro wa dzić do za gro że nia
o zło żo nych sce na riu szach, wy ni ka ją cych z dy na mi ki roz wo ju po ża ru
na po wierzch ni da chu zmo dy fi ko wa nej obec no ścią PV. Au to rzy sko men -
to wa li uzy ska ne re zul ta ty ba dań em pi rycz nych. Od nie śli je do obo wią -
zu ją cych norm tech nicz nych oraz po wią za li z 29 po zy cja mi li te ra-
tu ro wy mi do głęb szej eks plo ra cji pro ble ma ty ki ba dań.

 Okre śla nie uogól nio ne go ry zy ka po ża ro we go miesz ka nia z uży -
ciem wstęp nych mo de li po ża ru z an kie tą i da ny mi fi zycz ny mi 
(Qu an ti fy ing Ge ne ra li zed Re si den tial Fi re Risk Using En sem ble Fi re
Mo dels with Su rvey and Phy si cal Da ta), A. An der son, O.A. Eze koye,
Fi re Tech no lo gy 2018, nr 54, s. 715-747.

W ar ty ku le od nie sio no się do ilo ścio we go okre śla nia po zio mu ry zy -
ka po ża ro we go, bio rąc pod uwa gę obiek ty miesz kal ne. Pod kre ślo no,
że uję cie ilo ścio we po zwa la na bar dziej ra cjo nal ne po dej mo wa nie de -
cy zji z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej niż je go ja ko ścio wy od po -
wied nik.

Ba da nie zo sta ło za pro jek to wa ne w ta ki spo sób, by od zwier cie dlać
cha rak te ry sty kę sub stan cji miesz ka nio wej w Sta nach Zjed no czo nych
Ame ry ki Pół noc nej, ty po we wa run ki in fra struk tu ral ne i wy po sa że nie, da -
ne o po ża rach, uzy ska ne w dro dze eks pe ry men tów współ czyn ni ki wy -
dzie la nia cie pła (ang. he at re le ase ra te, HRR), współ czyn ni ki de gra da cji
ma te ria łów pal nych, a tak że da ne do ty czą ce ter mo fi zycz nych wła ści wo -
ści wy po sa że nia obiek tów miesz kal nych. Na ich pod sta wie zbu do wa no
mo del ana li tycz ny po zwa la ją cy wy zna czać ogól ny po ziom strat po ża ro -
wych w do mach jed no ro dzin nych. Do ba dań wy bra no pięć ka te go rii
obiek tów bu dow la nych, któ re re pre zen to wa ły 45% ogó łu ame ry kań -
skich do mów jed no ro dzin nych. Au to rzy na pod sta wie baz da nych na ro -
do we go sys te mu ra por to wa nia zda rzeń po ża ro wych wy od ręb ni li
in for ma cje ze zda rzeń, od wzo ro wa li ty po we ukła dy wy po sa że nia wnętrz
oraz naj częst sze miej sca po wsta nia po ża ru. Na tej pod sta wie zi den ty fi -
ko wa li ogó łem 5167 sce na riu szy, bę dą cych re zul ta ta mi kom bi na cji naj -
bar dziej praw do po dob nych roz kła dów po miesz czeń miesz kal nych, ich
wy po sa że nia oraz źró deł za pło nu. Sce na riu sze po słu ży ły do dal szych
ana liz z wy ko rzy sta niem opro gra mo wa nia CFAST.

Na ukow cy wy ko rzy sta li wy ni ki prze pro wa dzo nych ana liz do okre śle -
nia sce na riu szy de cy zyj nych zwią za nych z za gad nie nia mi ochro ny prze -
ciw po ża ro wej. Uka za li tym sa mym spo łecz ny wy miar ba dań po ża-
ro wych – ba dań, któ rych re zul ta ty mo gą mieć istot ne prze ło że nie na ad -
mi ni stro wa nie bez pie czeń stwem w obiek tach miesz kal nych. 

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

Drezdeńskie 150–lecie

Niemal każdy marzył kiedyś o lataniu. Mityczny Ikar to symbol
dążenia ludzi do wzniesienia się ponad horyzont. Postęp cywilizacyjny
doprowadził do powstania wycenianego na biliony dolarów przemysłu
lotniczego. Samoloty stały się powszechne i dostępne praktycznie 
dla wszystkich. 

Witryna internetowa www.Flightradar24.com powstała w 2006 r.,
jako hobbystyczny projekt dwóch szwedzkich miłośników lotnictwa,
którzy zdecydowali się na budowę sieci odbiorników ADS-B w Europie
Północnej i Środkowej. Ta sieć, wraz z rządową kontrolą ruchu
lotniczego i innymi źródłami danych, pozwala Flightradar24 śledzić
samoloty na całym świecie. 

Na początku możemy poczuć się wręcz przytłoczeni liczbą
materiałów dostępnych na stronie. Jednak po zapoznaniu się
z portalem nikt nie powinien mieć problemów z nawigacją. Umożliwia
on śledzenie lotów w czasie rzeczywistym, a ponadto udostępnia
obszerną bazę modeli samolotów czy linii lotniczych z całego świata. 

Niewątpliwie Flightradar24. com zapewnia ciekawą rozrywkę
i zaspokaja głód wiedzy, co dzieje się nad naszymi głowami.
Obserwacja położenia samolotów, trasy lotów na mapie, a nawet widok
z pozycji wirtualnego kokpitu potrafią przykuć do ekranu na długi czas. 

Polecam wszystkim zapoznanie się z radarem lotów, tym bardziej że
portal od dawna funkcjonuje również w postaci aplikacji na urządzenia
mobilne. TB

Bezpieczny dach nad głową 

Wielość źródeł informacji w zakresie
bezpieczeństwa pożarowego, tj. rozporządzeń, norm,
wytycznych i instrukcji, sprawia, że pole do interpretacji
obowiązujących wymagań i przepisów jest bardzo
szerokie. Dlatego właśnie Stowarzyszenie DAFA
w ramach Grupy Merytorycznej PPOŻ. opracowało
praktyczne wytyczne określające jednolite wymogi
z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dachów, zasady
doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej
i zalecenia dla wykonawców. 

Niniejsza publikacja jest autorskim opracowaniem zespołu specjalistów,
wywodzących się z firm członkowskich Stowarzyszenia. Intencją autorów było, 
by wytyczne te stanowiły merytoryczne wsparcie dla wykonawców, architektów,
projektantów, konstruktorów, producentów, inwestorów, rzeczoznawców, a także
specjalistów prowadzących i kontrolujących procesy budowlane.

„Bezpieczeństwo pożarowe dachów” to profesjonalne spojrzenie na ważną
problematykę pod kątem różnych rozwiązań oraz doświadczeń uczestników procesu
budowlanego. Niepowtarzalność poradnika polega na przedstawieniu w nim
zarówno teorii, jak i praktyki. Zaprezentowana wiedza praktyczna ogniskuje się
wokół projektowania w kontekście dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla
wykonawców oraz interpretacji szczególnych przypadków. Poradnik zawiera również
zestawienie rozwiązań w zakresie konstrukcji dachów wraz z klasyfikacjami
ogniowymi.

Prezentowana publikacja to wyraźny krok w kierunku świadomego
projektowania – nawet pozornie drobne odstępstwa od zalecanych układów mogą
zmienić właściwości i klasyfikacje ogniowe całych elementów budowlanych.
Omawiane opracowanie to przydatny katalog prawidłowych rozwiązań dla dachów
płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – ze szczególnym uwzględnieniem
wszystkich wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej.

Stowarzyszenie DAFA

 WARTO
PRZECZYTAĆ

Już od 1863 r. w Dreźnie działała ochotnicza straż
pożarna. Szybki rozwój przemysłu i infrastruktury
spowodował, że 1 lipca 1868 r. Rada Miasta powołała
zawodową straż pożarną. Na jej komendanta mianowano
Gustawa Ritza, wybitnego pożarnika, dotychczasowego
dowódcę straży ochotniczej. Z okazji 150-lecia pierwszej
zawodowej formacji pożarniczej 1 lipca 2018 r. wydano
w Dreźnie znaczek personalizowany poświęcony temu
wydarzeniu.

Maciej Sawoni

Oderwać się od ziemi
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