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Tragiczny po˝ar w koszaliƒskim escape roomie zmienił sposób postrzegania

takich obiektów. Popularne pokoje zagadek okazały si´ miejscami, których

bezpieczeƒstwo po˝arowe pozostawia wiele do ˝yczenia. Przeprowadzone

po po˝arze kontrole pokazały niepokojàcà skal´ nieprawidłowoÊci 

– stwierdzono je w 438 z 511 skontrolowanych lokali. Zaowocowały

70 decyzjami o zakazie eksploatacji takich miejsc oraz decyzjami nakazujàcymi

usuni´cie nieprawidłowoÊci. Kontrole obna˝yły te˝ niebywałà niefrasobliwoÊç

zarzàdzajàcych takà formà działalnoÊci i uzmysłowiły potrzeb´ edukacji

społeczeƒstwa. Przyniosły tak˝e nowe rozwiàzania prawne (piszemy o nich w tym

numerze), które majà poprawiç sytuacj´. Czy tak si´ stanie, czas poka˝e. 

Krzysztof St´pniak zwraca uwag´ stra˝aków na zagro˝enie, z którym mogà

si´ zetknàç w czasie działaƒ ratowniczych z udziałem towarów niebezpiecznych.

Mowa o cieczach kriogenicznych. Ratownicy majà z nimi do czynienia choçby

podczas wypadków drogowych. Przytoczone przykłady zdarzeƒ pokazujà, jak

wa˝ne jest zachowanie elementarnych zasad bezpieczeƒstwa. Niech zatem to

behapowskie ABC stanie si´ lekturà obowiàzkowà dla ka˝dego stra˝aka.

Podobnie jak materiał o profilaktyce nowotworów. Nonszalancja w dbaniu

o higien´ po akcji ratowniczej (potwierdzona wynikami ankiet

przeprowadzonych wÊród stra˝aków) mo˝e skutkowaç powa˝nymi kłopotami

zdrowotnymi. Hasło: dobry ratownik to zdrowy ratownik – nabiera nowego

znaczenia. Autorzy przekonujà, ˝e dbanie o czystoÊç ubraƒ i sprz´tu, czyli pranie

ubrania specjalnego, kominiarek, r´kawic, hełmu i wszystkiego, co miało

kontakt z po˝arem, powinno byç jednym z najwa˝niejszych nawyków stra˝aków.

Na pewno w ten sposób zmniejszà ryzyko zachorowania na nowotwór.

A ˝e wiosna zbli˝a si´ wielkimi krokami, polecamy materiał Jana

Kaczmarowskiego o po˝arach podpowierzchniowych torfowisk. Sezon na nie

przychodzi zazwyczaj w drugiej połowie wiosny – podczas ciepłej i suchej

pogody. Ostatnie lata, pokazujàce deficyt opadów i przedłu˝ajàce si´ okresy

suszy, pozwalajà sàdziç, ˝e zagro˝enie tymi po˝arami b´dzie rosło. To bardzo

niebezpieczne zdarzenia. Niezauwa˝one – mogà rozwijaç si´ nieprzerwanie

przez wiele dni, miesi´cy, a nawet lat, siejàc spustoszenia w przyrodzie. 

Zapraszamy do lektury!
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

– Ubie gły rok był to rok cięż kiej, ale rze tel nej
pra cy, któ rą funk cjo na riu sze i pra cow ni cy cy wil -
ni PSP wy ko ny wa li w bar dzo sze ro kim za kre sie
przed się wzięć, udo wad nia jąc że są służ bą pro -
fe sjo nal ną, spraw ną i dzię ki ogrom nym środ -
kom do sko na le wy po sa żo ną. Wła śnie za ta ką
po sta wę pra gnę wszyst kim stra ża kom po dzię -
ko wać – po wie dział Ja ro sław Zie liń ski, se kre -
tarz sta nu w Mi ni ster stwie Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji pod czas od -
pra wy ka dry kie row ni czej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej. – Trud no so bie wy obra zić bez pie -
czeń stwo we wnętrz ne Pol ski i Po la ków, a tak że
wszyst kich, któ rzy do na sze go kra ju przy by wa ją, bez wa sze go udzia -
łu, bez ofiar no ści i pro fe sjo na li zmu, ja ki po ka zu je cie w dzia ła niach 
ra tow ni czych – za zna czył. 

Od pra wa po świę co na dzia łal no ści Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w 2018 r. od by ła się 7 lu te go w Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej.
Wzię li w niej udział: ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej gen. bry ga dier Le szek Su ski, za stęp cy ko men dan ta głów ne go
PSP, dy rek to rzy biur KG PSP, ko men dan ci wo je wódz cy PSP, ko men -
dan ci szkół PSP, dy rek tor CNBOP, ko men dan ci miej scy PSP oraz
przed sta wi cie le cen tral związ ko wych.

Wi ce szef MSWiA przy po mniał suk ces or ga ni za cyj ny i pro fe sjo -
nal ne za bez pie cze nie ope ra cyj ne szczy tu kli ma tycz ne go CO P24,
któ ry od był się w grud niu 2018 r. w Ka to wi cach, a tak że mi sję 

ra tow ni czą pol skich stra ża ków pod czas ga sze nia po ża rów la sów
w Szwe cji.

Ko men dant głów ny PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski wraz ze
swo imi za stęp ca mi przed sta wił pod su mo wa nie wszyst kich ob sza -
rów dzia łal no ści Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w ubie głym ro ku. 

– Chciał bym po dzię ko wać wszyst kim stra ża kom Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej oraz dru hom ochot ni czych stra ży po żar nych za efek tyw -
ną służ bę i pra cę w mi nio nym ro ku. Był to cięż ki rok, ale rów nież rok
do bry. Do świad czył stra ża ków tak trud ny mi zda rze nia mi, jak ka ta -
stro fy bu dow la ne w Mir sku, So snow cu i Po zna niu, a tak że roz sz czel -
nie nie ga zo cią gu w Mu ro wa nej Go śli nie. Stra ża cy wy szli z nich
zwy cię sko, po ka zu jąc pro fe sjo na lizm i spraw ną or ga ni za cję na szych
dzia łań – roz po czął swo je pod su mo wa nie ko men dant głów ny PSP. 

Pod su mo wa nie 
ro ku

Na dwu dnio wą kon fe ren cję (trwa ją cą
od 13 do 14 lu te go) przy by ło do War -

sza wy 65 de le ga cji za gra nicz nych. Pre zes
Ra dy Mi ni strów pod pi sał za rzą dze nie
w spra wie wpro wa dze nia na okres trwa -
nia kon fe ren cji pierw sze go stop nia alar -
mo we go (ALFA) oraz stop nia alar mo we go
BRAVO-CRP (dru gi w czte ro stop nio wej
ska li do ty czą cej bez pie czeń stwa te le in for -
ma tycz ne go).

Pań stwo wa Straż Po żar na re ali zo wa ła
sze reg dzia łań ma ją cych za pew nić bez -
pie czeń stwo na po zio mie kra jo wym, wo -
je wódz kim oraz po wia to wym (miej skim).
W za kre sie pre wen cji obej mo wa ły one
m.in. czyn no ści kon tro l no -roz po znaw cze
w obiek tach głów nych i ho te lo wych
w cza sie trwa nia kon fe ren cji, uwzględ nia -

ją ce oce nę wa run ków ewa ku acji, spraw -
no ści tech nicz nej i funk cjo nal nej urzą -
dzeń prze ciw po ża ro wych oraz wa run ków
pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych. Funk -
cjo na riu sze pio nu kon tro l no -roz po znaw -
cze go do ko na li oce ny sta nu
bez pie czeń stwa po ża ro we go 17 obiek -
tów wy ko rzy sty wa nych ja ko miej sca
głów nych wy da rzeń oraz sta no wią cych
ba zę noc le go wą.

W za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej
na te re nie woj sko wych obiek tów i te re -
nów pla no wa nych do przy ję cia de le ga cji
za gra nicz nych ko men dant głów ny PSP
współ pra co wał z sze fem Woj sko wej
Ochro ny Prze ciw po ża ro wej. 

Pań stwo wa Straż Po żar na re ali zo wa ła
tak że dzia ła nia ope ra cyj ne. W pierw szej
fa zie – 13 lu te go – obej mo wa ły one
wzmoc nie nie ope ra cyj ne Por tu Lot ni cze -
go Olsz tyn -Szy ma ny z wy ko rzy sta niem
dwóch za stę pów w ob sa dzie sze ściu stra -
ża ków PSP. W dniach 13-14 lu te go dzia ła -
nia re ali zo wa no przez ma zo wiec ką

By ło bez piecz nie
Po za bez pie cze niu CO P24 stra ża cy zmie rzy li się z ko lej ną ope ra cją na du żą
ska lę – za pew nie niem bez pie czeń stwa mię dzy na ro do wej kon fe ren cji po świę -
co nej bez pie czeń stwu Bli skie go Wscho du.
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W 2018 r. Pań stwo wa Straż Po żar na in ter we nio wa ła śred nio co
1 min i 2 s, a do po ża rów wy jeż dża ła co 3,5 min. PSP sa mo dziel nie
prze pro wa dzi ła po nad 250 tys. dzia łań oraz bli sko 110 tys. wspól -
nych dzia łań z ochot ni czy mi stra ża mi po żar ny mi. Pod czas od pra wy
zwró co no uwa gę na do brą współ pra cę obu for ma cji. W po rów na -
niu do 2017 r. spa dła licz ba sa mo dziel nych in ter wen cji PSP i OSP,
a za no to wa no wzrost licz by in ter wen cji wspól nych (o 8,5 proc.).

W ubie głym ro ku zo sta ły prze pro wa dzo ne czte ry du że kra jo we
ćwi cze nia ra tow ni cze. Uzu peł nie niem by ły nie za po wie dzia ne ma -
new ry zor ga ni zo wa ne w każ dym z wo je wództw. Ich sce na riu sze
do ty czy ły zda rzeń, któ re zgod nie z ana li za mi ry zy ka mo gą wy stą -
pić na da nym ob sza rze. Za po wie dzia no sys te ma tycz ną kon ty nu -
ację po dob nych ćwi czeń, pro wa dzą cych do zwięk sze nia

sku tecz no ści dzia łań jed no stek ochro ny prze -
ciw po ża ro wej i za pew nie nia bez pie czeń stwa
oby wa te lom. 

Rok 2018 był okre sem dal szej re ali za cji 
Pro gra mu Mo der ni za cji Służb Mun du ro wych.
W ra mach pro gra mu Pań stwo wa Straż Po żar na
re ali zo wa ła 43 in we sty cje bu dow la ne, 13 z nich
zo sta ło już za koń czo nych. Z do fi nan so wa nia
na re mont straż nic w łącz nej kwo cie 25 mln zł
sko rzy sta ło po nad 2,7 tys. jed no stek OSP.

W 2018 r. uda ło się wzmoc nić eta to wo
pion ope ra cyj ny – o 400 eta tów, a tak że pion
kon tro l no -roz po znaw czy – o 90 eta tów. 
Po nad to dzię ki wspar ciu Na ro do we go 
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej, wo je wódz kich fun du szy ochro ny
śro do wi ska i go spo dar ki wod nej, La sów 

Pań stwo wych i sa mo rzą dów lo kal nych za pew nio no środ ki na
za kup 961 sa mo cho dów dla jed no stek kra jo we go sys te mu ra tow -
ni czo -ga śni cze go. Gen. bry ga dier Le szek Su ski wska zał, że tak
istot ne wspar cie fi nan so we do ty czą ce in we sty cji i za ku pów sprzę -
tu dla PSP wy ma ga od po wie dzial ne go pla no wa nia i go spo da ro -
wa nia środ ka mi na każ dym szcze blu de cy zyj nym.

W cza sie od pra wy se kre tarz sta nu w MSWiA Ja ro sław Zie liń ski
wraz z ko men dan tem głów nym PSP gen. bry ga die rem Lesz kiem
Su skim wrę czył pod la skie mu ko men dan to wi wo je wódz kie mu
nad bryg. Ja ro sła wo wi Wen d to wi i ko men dan to wi Szko ły Aspi ran -
tów PSP w Po zna niu st. bryg. Ja no wi Koł de jo wi oko licz no ścio we
gra wer to ny z oka zji ukoń cze nia przez nich 50. ro ku ży cia.

TB

ope ra cję za bez pie cze nia. W jej ra mach
prze pro wa dzo no sześć po do pe ra cji
z udzia łem 348 stra ża ków i 103 po jaz dów
PSP. W dzia ła niach tych na mo cy de cy zji
ko men dan ta głów ne go PSP bra ło udział
rów nież pięt na stu pod cho rą żych Szko ły
Głów nej Służ by Po żar ni czej. W ra mach 

po do pe ra cji „ZAMEK” i „STADION” dzia ła -
nia za bez pie cza ją ce pro wa dzo ne by ły 
tak że w for mie pie szych dwu oso bo wych
pa tro li stra ża ków PSP.

15 lu te go re ali zo wa no ma ło pol ską
ope ra cję za bez pie cze nia, któ ra ob ję ła trzy
po do pe ra cje z udzia łem 121 stra ża ków

PSP i z wy ko rzy sta niem 24 po jaz dów.
W KG PSP przez ca ły czas funk cjo no wał
sztab ko men dan ta głów ne go PSP, któ ry
ko or dy no wał ope ra cję kra jo wą z udzia łem
ofi ce rów łącz ni ko wych.

Łącz nie od 12 do 15 lu te go w pra ce
szta bów i ope ra cji za bez pie cze nia kon fe -
ren cji na te re nie kra ju za an ga żo wa nych
by ło łącz nie 520 stra ża ków oraz 141 po -
jaz dów Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 
Po dob ne roz wią za nia zo sta ły za sto so wa -
ne w Pol sce pod czas EURO 2012, CO P19
w War sza wie w 2013 r., szczy tu NATO
w 2016 r., Świa to wych Dni Mło dzie ży
w 2016 r. czy w trak cie kon fe ren cji CO P24
w Ka to wi cach w grud niu ubie głe go ro ku.

18 lu te go mi ni ster spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji Jo achim Bru dziń ski
pod czas kon fe ren cji pra so wej zor ga ni zo -
wa nej w MSWiA po dzię ko wał za wzo ro -
wo zre ali zo wa ne za da nia ko men dan tom
Po li cji, Służ by Ochro ny Pań stwa, 
Stra ży Gra nicz nej i Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej.
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Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej 
go ści ła 31 stycz nia uczest ni ków Mię -

dzy na ro do wej Kon fe ren cji SUP FI RE 19 
„In sta la cje ga śni cze wod ne – na uka, in ży -
nie ria, sto so wa nie”. Pa tro nat ho no ro wy
nad nią ob jął ko men dant głów ny Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej. Zor ga ni zo wa -
na zo sta ła we współ pra cy ze Sto wa-
rzy sze niem In ży nie rów Bez pie czeń stwa

Po ża ro we go oraz przy wspar ciu me ry to -
rycz nym or ga ni za cji Eu ro pe an Fi re Sprin -
kler Ne twork (EFSN) i In ter na tio nal Wa ter
Mist As so cia tion.

Kon fe ren cja roz po czę ła się uro czy stym
otwar ciem w SGSP od dzia łu stu denc kie go
mię dzy na ro do wej or ga ni za cji So cie ty 
of Fi re Pro tec tion En gi ne ers (SFPE) przez 
dy rek tor wy ko naw czą SFPE Ni co le Te stę

Bo ston. 
Pre lek cje wy gło -

si li za gra nicz ni
i kra jo wi spe cja li ści,
re pre zen tu ją cy jed -
nost ki na uko wo -
-ba daw cze,
or ga ni za cje bran -
żo we oraz fir my 
in ży nier skie i ubez -
pie cze nio we. Re fe -
ra ty do ty czy ły m.in.
in sta la cji try ska czo -
wych i mgło wych
w Eu ro pie, no wo -
cze snych tech no lo -

gii ochro ny ma ga zy nów, współ pra cy in -
sta la cji try ska czo wych i wen ty la cji po ża ro -
wej, mo de lo wa nia kom pu te ro we go
in sta la cji ga śni czych oraz ochro ny tu ne li
dro go wych z uży ciem ta kich in sta la cji.
Oma wia no ro lę in sta la cji try ska czo wych
w za pew nia niu bez piecz nych wa run ków
ewa ku acji, no we wer sje nor my try ska czo -
wej VdS, cer ty fi ka cję w bran ży in sta la cji
ga śni czych w Eu ro pie oraz ko rzy ści pro -
jek to we wy ni ka ją ce ze sto so wa nia in sta la -
cji try ska czo wych.

Pod czas kon fe ren cji pro rek tor ds. na -
uko wo -dy dak tycz nych i stu denc kich SGSP
prof. SGSP dr hab. Mar cin Smo lar kie wicz
oraz pre zes EFSN Alan Brin son wrę czy li
sty pen dia na uko we dwóm stra ża kom
w służ bie kan dy dac kiej: ogn. pchor. To ma -
szo wi Do mań skie mu i st. ogn. pchor. Bar -
tło mie jo wi Ki dy biń skie mu. Sty pen dium
przy zna wa ne jest na mo cy po ro zu mie nia
SGSP z EFSN za pra cę na uko wą w ra mach
prac dy plo mo wych na rzecz roz wo ju in -
sta la cji ga śni czych wod nych w Pol sce.

Wszyst kie pre zen ta cje z kon fe ren cji do -
stęp ne są stro nie: http://sibp.pl/ma te ria ly.
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

In sta la cje ga Êni cze wod ne

Przez Ko tli nę Kłodz ką bie gną dro gi tran zy to we na po łu dnie Eu -
ro py: wzdłuż dróg kra jo wych nr 8 (przej ście gra nicz ne Ku do -

wa – Sło ne – Náchod) i 33 (przej ście gra nicz ne
Mię dzy le sie – Lich kov). Licz ne atrak cje re gio nu przy -
cią ga ją wie lu przy jezd nych za rów no zi mą, jak 
i la tem, co w po łą cze niu z li czą cą po nad 160 tys. po -
pu la cją po wia tu stwa rza nie la da wy zwa nie dla
służb ra tow ni czych. 

Zbior nik, na któ rym prze pro wa dzo no ma new ry,
znaj du je się w gmi nie Stro nie Ślą skie, po mię dzy
dwo ma pa sma mi gór ski mi w Su de tach – Gó ra mi
Bial ski mi i Ma sy wem Śnież ni ka. Piasz czy sta pla ża,
ką pie li sko, pięk ne wi do ki, świe że po wie trze, lo ka le
ga stro no micz ne, bo iska spor to we i wie le in nych
atrak cji czy nią z nie go miej sce ob le ga ne przez tu ry -
stów. W se zo nie pla ża jest strze żo na przez WOPR i to
głów nie na tej in sty tu cji spo czy wa bez pie czeń stwo
wy po czy wa ją cych tam oby wa te li. 

Zi mą zmie nia się ro dzaj za gro żeń – ist nie je du że praw do po do -
bień stwo, że po za rwa niu się lo du ktoś wpad nie do wo dy. Ob szar,
na któ rym znaj du je się za lew, ope ra cyj nie chro ni JRG By strzy ca
Kłodz ka. Za stę py PSP za dys po no wa ne z jed nost ki mu szą prze być
oko ło 28 km, za nim do ja dą na miej sce zda rze nia. W ta kim przy -
pad ku du żo szyb ciej po mo cy udzie lą jed nost ki z gmi ny, na któ rej
te re nie znaj du je się zbior nik, tj. OSP Stro nie Ślą skie (włą czo ne
do KSRG) – od da lo ne o oko ło 3 km od za le wu oraz OSP Sta ry Gie -
rał tów (7,5 km) i OSP Bo le sła wów (2,5 km) – obie jed nost ki niewłą -
czo ne do KSRG. Zgod nie z obo wią zu ją cy mi za sa da mi na po zio mie
pod sta wo wym czyn no ści ra tow ni cze wy ko ny wa ne na ob sza rach

U pod nó ̋ a Su de tów
KP PSP w Kłodz ku zor ga ni zo wa ła 2 lu te go warsz ta ty 
z za kre su ra tow nic twa wod no -lo do we go. Od by ły się one
w Sta rej Mo ra wie, na sztucz nym zbior ni ku re ten cyj no -
-re kre acyj nym o po wierzch ni 5,5 ha, na wy so ko ści 525 m
n.p.m. To je den z naj wy żej po ło żo nych te go ty pu obiek -
tów w Pol sce.
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Ju bi le uszo wa dzie sią ta edy cja Mię -
dzy na ro do we go Tur nie ju Służb

Mun du ro wych w Ha lo wej Pił ce Noż -
nej im. pod kom. An drze ja Stru ja od -
by ła się w dniach
13-15 lu te go w War sza wie. 

Ho no ro wy pa tro nat nad tur nie -
jem ob ję li: mi ni ster spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji, mi ni ster spor tu
i tu ry sty ki, pre zes Pol skie go Ko mi te tu
Olim pij skie go i pre zes Pol skie go
Związ ku Pił ki Noż nej.

W tym ro ku o pu char ko men dan ta
głów ne go Po li cji przez 3 dni w 10 war -
szaw skich ha lach spor to wych wal czy ło po -
nad 100 dru żyn. Na bo iskach moż na by ło
zo ba czyć re pre zen ta cje róż nych for ma cji
mun du ro wych i in sty tu cji z Pol ski oraz
z kil ku na stu kra jów. Ry wa li za cja od by wa ła
się w trzech ka te go riach: mę ska i ko bie ca
open oraz mę ska po wy żej 35 lat.

Po ro ze gra niu za cię tych me czów
na bar dzo wy so kim po zio mie spor to wym
w kla sy fi ka cji dru żyn mę skich open
na naj wyż szym stop niu po dium sta nę li

za wod ni cy z dru ży ny Di na mo MAI Moł da -
wia, po ko nu jąc w fi na le ze spół IPA Ro sja.
Bro nią cy ze szło rocz ne go ty tu łu stra ża cy
z re pre zen ta cji Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej tym ra zem za ję li piąte miej sce, co by ło
naj lep szym wy ni kiem wśród pol skich 
ze spo łów w tej ka te go rii.

Pań stwo wą Straż Po żar ną re pre zen to -
wa ły rów nież dwie dru ży ny Ko men dy 
Wo je wódz kiej PSP w War sza wie. Ze spół
w ka te go rii po wy żej 35 lat oka zał się naj -
lep szą pol ską mę ską dru ży ną pod czas 

te go tur nie ju, zaj mu jąc dru gie miej sce.
W fi na le uległ ukra iń skie mu ze spo ło wi IPA
Lwów.

W ka te go rii ko biet ze szło rocz ny ty tuł
obro ni ła re pre zen ta cja pol skiej Po li cji.

W imie niu ko men dan ta głów ne go Po li -
cji gen. insp. Ja ro sła wa Szym czy ka pu cha -
ry, sta tu et ki, me da le oraz na gro dy wrę czył
ko men dant sto łecz ny Po li cji nad insp. 
Pa weł Do bro dziej oraz dy rek tor Ga bi ne tu
KGP insp. Sła wo mir Li twin.

Piotr Ka li now ski / KG PSP

Pił ka w grze

wod nych (w tym za lo dzo nych) re ali zo wa ne są przez wszyst kie jed -
nost ki ra tow ni czo -ga śni cze Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, a tak że
przez in ne jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej lub in ne pod mio -
ty ra tow ni cze de kla ru ją ce w go to wo ści ope ra cyj nej zdol ność
do re ali za cji za dań we dług po sia da nych moż li wo ści or ga ni za cyj -
no -sprzę to wych i wy szko le nia, w sys te mie ca ło do bo wym i ca ło -
rocz nym. W związ ku z po wyż szym wska za ne by ło
prze pro wa dze nie ćwi czeń an ga żu jących si ły i środ ki wszyst kich
wy mie nio nych jed no stek. Po nad to ze wzglę du na wy szko le nie
i po sia da ny sprzęt do ra tow nic twa wod no -lo do we go w ćwi cze -
niach bra ły udział tak że jed nost ki włą czo ne do KSRG z są sia du ją -
cych gmin – OSP Lą dek -Zdrój i OSP Mię dzy le sie. 

Warsz ta ty zo sta ły po dzie lo ne na dwa eta py. Pierw szy z nich
obej mo wał część teo re tycz ną, pod czas któ rej omó wio no m.in. 
za sa dy za bez pie cze nia ra tow ni ków, tech ni ki ra tow ni cze za sa dy
współ pra cy ze Spe cja li stycz ną Gru pą Wod no -Nur ko wą czy pro ce -
du ry kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy sto so wa ne przy to nię ciu
i wy chło dze niu po szko do wa ne go.

Dru gi etap warsz ta tów był czę ścią prak tycz ną. Do ko na no roz -
po zna nia ope ra cyj ne go obiek tu, za zna jo mio no się z moż li wo ścia -
mi do jaz du i wła ści wym usta wie niem sa mo cho dów, któ re po zwo li
spraw niej zor ga ni zo wać za ło że nie tak tycz ne do wód cy. Na stęp nie
wy cię to prze rę bel w lo dzie, do któ re go wpusz czo no za bez pie czo -
ne go ra tow ni ka po zo ru ją ce go oso bę po szko do wa ną. Z brze gu
prze ćwi czo no pod ję cie oso by przy uży ciu rzut ki ra tow ni czej. 
Ko lej nym punk tem pro gra mu by ło udzie le nie po mo cy przez ra -
tow ni ków pra cu ją cych na lo dzie. Wy ko rzy sta no do te go przy po -

mnia ne wcze śniej tech ni ki ra tow ni cze oraz do stęp ny sprzęt: sa nie
wod no -lo do we, dra bi ny na sad ko we, de skę or to pe dycz ną czy pas
ra tow ni czy ty pu wę gorz. 

Te go ty pu ćwi cze nia po ka zu ją, jak waż ne jest prak tycz ne do -
sko na le nie umie jęt no ści i do bra współ pra ca po mię dzy stra ża ka mi
PSP i OSP. Nie ule ga wąt pli wo ści, że gdy doj dzie do zda rze nia
na zbior ni ku wod nym w Sta rej Mo ra wie, pierw sze na miej sce przy -
bę dą za stę py OSP i to one pierw sze po dej mą dzia ła nia ra tow ni cze.
Z pew no ścią to, w ja ki spo sób prze bie gnie ak cja, w du żym stop niu
bę dzie za le ża ło wła śnie od nich. Pew ne bra ki sprzę to we bę dą mu -
sia ły być nad ro bio ne do świad cze niem, zdo by tym m.in. na warsz -
ta tach. Ze wzglę du na od le głość od jed nost ki oraz gó rzy ste
ukształ to wa nie te re nu pierw szy KDR z PSP przy by ły na miej sce
zda rze nia mo że za stać sy tu ację opa no wa ną lub cał ko wi cie roz wo -
jo wą. Wszyst ko za le ży od te go, jak skom pli ko wa ne oka że się zda -
rze nie, a tak że jak szyb ko zbio rą się i wy ja dą za stę py OSP. 

Pod czas te go ty pu zda rzeń na le ży zwró cić uwa gę na lo gi sty kę
ak cji. W trak cie ćwi czeń stra ża cy mie li do dys po zy cji cie płe po -
miesz cze nie, w któ rym mo gli się przy go to wać do dzia łań, prze -
brać. W przy pad ku praw dzi we go zda rze nia w okre sie zi mo wym
po miesz cze nie to bę dzie z pew no ścią zim ne, przy naj mniej na po -
cząt ku. War to więc po my śleć na eta pie dys po no wa nia sił i środ -
ków o na mio cie pneu ma tycz nym z na grzew ni cą cie płe go
po wie trza, któ ry po słu ży tak że ja ko ide al ne miej sce za bez pie cze -
nia oso by po szko do wa nej wy cią gnię tej z wo dy do cza su przy by cia
ze spo łu ra tow nic twa me dycz ne go. 

Bar tosz Zd´ ga, do wód ca zmia ny JRG By strzy ca Kłodz ka
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Wdniach 11-12 lu te go w Bar ce lo nie
od by ło się 3. Po sie dze nie Dy rek to -

rów Ge ne ral nych Ochro ny Lud no ści Unii
na rzecz Re gio nu Mo rza Śród ziem ne go.
Zgro ma dzi ło ono przed sta wi cie li 
po nad 30 państw Eu ro py, Afry ki i Azji, 
pro wa dzą cych współ pra cę w ob sza rze ka -
ta strof oraz kry zy sów hu ma ni tar nych. 
Wy da rze nie po pro wa dzi li re pre zen tan ci
Ko mi sji Eu ro pej skiej, Jor da nii oraz Se kre -

ta ria tu Unii na rzecz Re gio nu Mo rza Śród -
ziem ne go.

De le ga cji pol skiej prze wod ni czył nad -
bryg. Ma rek Ja siń ski, za stęp ca ko men dan -
ta głów ne go PSP, za stęp ca sze fa OCK.

Pań stwa ob sza ru Mo rza Śród ziem ne go
zma ga ją się z za gro że nia mi, któ re nie jed -
no krot nie wy ma ga ły po mo cy ze stro ny
spo łecz no ści mię dzy na ro do wej. Po ża ry la -
sów w 2018 r. po ka za ły po nad to, że ka ta -

kli zmy o ska li
ko ja rzo nej za -
sad ni czo z kra -
ja mi Po łu dnia
wy ma ga ją od -
po wied nich
dzia łań pre -
wen cyj nych
i przy go to waw -
czych rów nież
w Eu ro pie Pół -
noc nej. Zmie -
nia ją cy się
kra jo braz ry zyk,
mi gra cje lud -
no ści oraz

zwięk sza nie się za leż no ści mię dzy 
pań stwa mi, sta ły się źró dłem wy mia ny 
do świad czeń i wspól nych ini cja tyw 
w za kre sie ra tow nic twa i ochro ny lud no -
ści.

Wy da rze nie po dzie lo no na czte ry se sje:
wzmac nia nie od por no ści państw śród -
ziem no mor skich – współ pra ca mię dzy in -
sty tu cjo nal na oraz dia log mię dzy
śro do wi skiem ope ra cyj nym i na uko wym;
przy go to wa nie do re ago wa nia przez roz -
wój zdol no ści; zwięk sza nie świa do mo ści
oraz an ga żo wa nie spo łe czeń stwa w za kre -
sie pre wen cji, przy go to wa nie oraz re ago -
wa nie przez wzmac nia nie ro li
wo lon ta riu szy i mło dzie ży; pro mo wa nie
efek tyw ne go wspar cia mię dzy na ro do we -
go pod czas ka ta strof.

Do dat ko wą se sję, za strze żo ną wy łącz -
nie dla państw Unij ne go Me cha ni zmu
Ochro ny Lud no ści, po świę co no wcho dzą -
cym w ży cie w mar cu te go ro ku zmia nom
w Me cha ni zmie, któ ry m.in. roz bu do wa ny
zo sta nie o do dat ko wą re zer wę za so bów
ra tow ni czych „rescEU”, prze zna czo ną
do dzia łań mię dzy na ro do wych.

Ad rian Bu ca łow ski / Biu ro Współ pra cy
Mi´ dzy na ro do wej KG PSP

LUTY 2019 /8

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Na rzecz re gio nu Mo rza Âród ziem ne go

– W wa szych rę kach nie jed no krot nie spo czy wa zdro wie, a na wet
ży cie na szych ro da ków. Dzię ki wa szej na tych mia sto wej re ak cji 
i po mo cy nie jed no ludz kie ży cie zo sta ło ura to wa ne. Chcę wam za to
ci che i skrom ne, ale praw dzi we bo ha ter stwo po dzię ko wać – po wie -
dział szef MSWiA. 

Pod czas spo tka nia w Ra do miu z udzia łem wi ce mi ni stra Paw ła
Ma jew skie go oraz przed sta wi cie li in sty tu cji, służb mun du ro wych
i ra tun ko wych mi ni ster wy róż nił 34 ope ra to rów nu -
me ru alar mo we go z ca łej Pol ski, któ rzy ze szcze gól -
nym za an ga żo wa niem i od po wie dzial no ścią
wy peł nia ją swo je obo wiąz ki. 

– To czę sto nie do ce nia na i nie zau wa ża na służ ba.
Tymczasem przez 365 dni w ro ku, przez 24 go dzi ny
na do bę, dzię ki wa sze mu po świę ce niu, wa sze mu pro fe -
sjo na li zmo wi Po la cy mo gą czuć się bez piecz ni – za zna -
czył szef MSWiA.

We wszyst kich sie dem na stu CPR w Pol sce w 2018 r.
za re je stro wa no nie mal 20 mln zgło szeń przy cho dzą -

cych. W po rów na niu do 2017 r. ich licz ba wzro sła o po nad 983 tys.
7 mln zda rzeń zgło szo nych na nu mer alar mo wy 112 zo sta ło prze ka -
za nych m.in. Po li cji, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i dys po zy to rom 
ze spo łów ra tow nic twa me dycz ne go. Zgło sze nia fał szy we lub nie za -
sad ne sta no wi ły w ubie głym ro ku po nad 42% wszyst kich zgło szeń.
To o 2,43% mniej niż w 2017 r. Mi ni ster Jo achim Bru dziń ski zwró cił
uwa gę na ko niecz ność edu ka cji w za kre sie ko rzy sta nia z nu me ru
alar mo we go 112. 

W ubie głym ro ku, m.in. dzię ki za an ga żo wa niu służb i ope ra to rów,
z suk ce sem prze pro wa dzo ne zo sta ło w ca łym kra ju prze łą cze nie nu -
me ru alar mo we go 997 do cen trów po wia da mia nia ra tun ko we go.
W efek cie wszyst kie zgło sze nia kie ro wa ne na nu mer 997 są obec nie
ob słu gi wa ne przez ope ra to rów 112. Dzię ki te mu, że in for ma cja
od ra zu tra fia do ope ra to rów CPR, moż li we jest jed no cze sne po wia -
do mie nie o zda rze niu wszyst kich wła ści wych służb. 

Dzieƒ 112
Eu ro pej ski Dzień Nu me ru Alar mo we go 112, ob cho dzo -
ny 11 lu te go, był oka zją do pod su mo wa nia funk cjo no wa -
nia cen trów po wia da mia nia ra tun ko we go. Z ope ra to ra mi
nu me ru alar mo we go spo tkał się mi ni ster Jo achim 
Bru dziń ski.
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Zo sta ła ona zor ga ni zo wa na z in spi ra cji
mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi -

ni stra cji Jo achi ma Bru dziń skie go i se kre ta -
rza sta nu w MSWiA Paw ła Sze fer na ke ra.
Przy by łych na uro czy stość jej otwarcia go -
ści przy wi tał Cze sław Hoc, po seł do Par la -
men tu Eu ro pej skie go, któ ry oso bi ście

za an ga żo wał się w przy go to wa nie wy sta -
wy. Za pre zen to wa ne na niej zdję cia
przed sta wia ją przy go to wa nie do wy jaz du,
po dróż i dzia ła nia ga śni cze pro wa dzo ne
w Szwe cji. Au to ra mi zdjęć są sa mi stra ża -
cy – nie spo dzie wa li się, że ich pra ce zo -
sta ną po ka za ne tak sze ro kie mu gre mium.

– Ta ki mi ak cja mi, jak mi sja pol skich stra -
ża ków w Szwe cji po ka zu je my, że moż na
na nas li czyć i je ste śmy wia ry god ni – pod -
kre ślił mi ni ster Jo achim Bru dziń ski.

Uro czy stość ta by ła rów nież do sko na łą
oka zją, aby po dzię ko wać mi ni stro wi go -
spo dar ki mor skiej i że glu gi śród lą do wej
Mar ko wi Gró bar czy ko wi oraz ko mi sa rycz -
ne mu za rząd cy Pol skiej Że glu gi Mor skiej
Paw ło wi Brze zic kie mu, któ rzy zor ga ni zo -
wa li bez płat ny trans port mor ski stra ża ków

wraz z cięż kim sprzę tem
do Szwe cji.

W otwar ciu wy sta wy wziął
tak że udział Torbjörn Ha ak, sta -
ły przed sta wi ciel Szwe cji
przy Ra dzie Eu ro py. Po dzię ko -
wał on pol skim ra tow ni kom
za po moc w wal ce z po ża rem,
któ ry swo im za się giem ob jął
ob szar po nad 6,5 tys. ha.

Pod czas uro czy sto ści otwar -
cia wy sta wy stra ża ków re pre -
zen to wa li funk cjo na riu sze

z Ko men dy Głów nej PSP oraz wo je -
wództw wiel ko pol skie go i za chod nio po -
mor skie go, w skła dzie: st. bryg. To masz
Ko ło dziej czyk, mł. bryg. Sła wo mir Brandt,
mł. bryg. To masz Gre lak, kpt. Mi chał Ku -
cier ski, mł. kpt. To masz Ku biak, st. ogn. 
Łu kasz Woj dy ło, st. sekc. Ar tur Or łow ski, 
st. sekc. Ce za ry Tu masz oraz st. kpt. Grze -
gorz Bo ro wiec, któ ry na fo rum Par la men tu
Eu ro pej skie go stre ścił prze bieg pol skiej
mi sji ra tow ni czej.

Na stęp nie stra ża cy dzię ki go ścin no ści
eu ro po sła Cze sła wa Ho ca oraz prof. Ry -
szar da Le gut ki – prze wod ni czą ce go Gru py
Eu ro pej skich Kon ser wa ty stów i Re for ma -
to rów mie li moż li wość za po znać się
z funk cjo no wa niem Eu ro par la men tu 
i to czą cy mi się w nim pra ca mi.

Przy po mnij my – la tem ubie głe go ro ku
Eu ro pę na wie dzi ła fa la upa łów, któ ra wy -
wo ła ła licz ne po ża ry, mię dzy in ny mi
w Szwe cji, Por tu ga lii i Gre cji. W ob li czu ka -
ta kli zmu o nie spo ty ka nej do tych czas ska li
rząd Szwe cji zwró cił się do Ko mi sji Eu ro -
pej skiej o ak ty wa cję Unij ne go Me cha ni -
zmu Ochro ny Lud no ści – po pro sił
o mo du ły do zwal cza nia po ża rów la sów
z po wie trza (Aerial Fo rest Fi gh ting Mo du -
les), a kil ka dni póź niej rów nież o mo du ły
do zwal cza nia po ża rów la sów z zie mi
przy uży ciu po jaz dów (Gro und Fo rest Fi re
Fi gh ting with Ve hic les). Kra je człon kow -
skie Me cha ni zmu, wśród nich Pol ska, od -
po wie dzia ły na proś bę, udo stęp nia jąc
swo je za so by ra tow ni cze. Pol ska do Szwe -
cji wy sła ła dwa z sze ściu obec nie ist nie ją -
cych w kra ju mo du łów GFFFV (GFFFV
Po znań oraz GFFFV Szcze cin, za si lo ne stra -
ża ka mi i sprzę tem z woj. ma zo wiec kie go
i lu bu skie go). Zo sta ły one po łą czo ne
w jed ną gru pę ra tow ni czą pod do wódz -
twem Ko men dy Głów nej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej i sta no wi ły naj więk szą 
za gra nicz ną gru pę ra tow ni czą dzia ła ją cą
w Szwe cji. Pol ska gru pa li czy ła 
w su mie 139 osób i 44 po jaz dy.

Sła wo mir Brandt / KW PSP Poznaƒ

Pol scy stra ̋ a cy w PE
Pol ska so li dar na w Eu ro pie. Pol scy stra ża cy w Szwe cji – to ty tuł wy sta wy fo to gra -
ficz nej otwar tej 12 stycz nia w Par la men cie Eu ro pej skim w Stras bur gu.

W 2018 r. zo sta ły od da ne do użyt ku no we sie dzi by Cen trów 
Po wia da mia nia Ra tun ko we go we Wro cła wiu i w Rze szo wie. Ko lej -
ne in we sty cje re ali zo wa ne bę dą m.in. w Kra ko wie, Byd gosz czy
i Bia łym sto ku. Mi ni ster Jo achim Bru dziń ski za pew nił, że na dal 
bę dzie sta rał się o po pra wę wa run ków za trud nie nia ope ra to rów
nu me ru alar mo we go.

– Kie dy do kład nie rok te mu za czy na łem swo ją pra cę w MSWiA,
na spo tka niu z pań stwem w Go rzo wie Wiel ko pol skim zo bo wią za łem
się do prze pro wa dze nia ko niecz nych zmian, by wa sza służ ba by ła sa -
tys fak cjo nu ją ca. To nie tyl ko otwar cie moż li wo ści awan su za wo do -
we go, ale rów nież zmia ny w wy mia rze fi nan so wym. Dzię ki
życz li wo ści pa na pre mie ra Ma te usza Mo ra wiec kie go i pa ni mi ni ster
fi nan sów Te re sy Czer wiń skiej uda ło się za bez pie czyć środ ki na pod -
wyż ki. To nie jest ostat nie sło wo – za pew nił szef MSWiA.

Jesz cze w tym ro ku wej dzie w ży cie zno we li zo wa na usta wa
wpro wa dza ją ca m.in. gra da cję wy na gro dzeń na sta no wi skach
w CPR, a tak że moż li wo ści roz wo ju oraz awan su za wo do we go
ope ra to rów. Roz wią za nia zo sta ły wy pra co wa ne w to ku dys ku sji

z przed sta wi cie la mi CPR.  W ra mach kon ty nu acji prac zwią za nych
z uła twie niem prze ka zy wa nia zgło szeń alar mo wych przez oso by
głu che i nie do sły szą ce w grud niu 2018 r. roz po czę to pi lo taż wdra -
ża nia apli ka cji mo bil nej Alarm 112. Apli ka cję udo stęp nio no gru pie
te stu ją cej wy ty po wa nej wspól nie ze śro do wi skiem osób nie sły szą -
cych. Ma ona umoż li wić ta kim oso bom sku tecz ną ko mu ni ka cję
z ope ra to ra mi nu me rów alar mo wych w CPR. Po zwo li rów nież
na wy sy ła nie wia do mo ści z proś bą o po moc w przy pad kach, gdy
zgła sza ją cy nie jest w sta nie z róż nych po wo dów wy ko nać po łą -
cze nia gło so we go. Bar dzo waż nym ele men tem apli ka cji jest tak że
moż li wość dwu stron nej ko mu ni ka cji opar tej na SMS, co umoż li wi
ze bra nie do dat ko wych in for ma cji o zgło sze niu alar mo wym, je śli
za ist nie je ta ka po trze ba. Po za koń cze niu pi lo ta żu oraz do ko na niu
ana li zy apli ka cji Alarm 112 pod ką tem funk cjo nal no ści i kom pa ty -
bil no ści z sys te mem in for ma tycz nym CPR MSWiA pla nu je udo -
stęp nić ją do po wszech ne go uży cia. Ma to na stą pić w tym ro ku.

MSWiA
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ro dzi ny w po ko jach za ga dek to co -
raz po pu lar niej sza for ma za ba wy.
Sce na riu sze gier są róż ne, jed nak

isto tą jest roz wią za nie w jak naj krót szym
cza sie za ga dek, od na le zie nie klu cza
i otwar cie za mknię tych drzwi. 

Do gry dziew czyn ki wy bra ły po kój za -
baw, któ ry miał po wierzch nię nie wie le
prze kra cza ją cą 7 m2. Pięt na sto lat ki po zna -
ły za sa dy i sce na riusz gry. Drzwi do po ko ju
zo sta ły za mknię te przez pra cow ni ka i tak
roz po czę ła się za ba wa.

Fe ral ny esca pe ro om usy tu owa no w bu -
dyn ku dwu kon dy gna cyj nym, mu ro wa nym,
ze stro pa mi żel be to wy mi i stro po da chem
żel be to wym kry tym pa pą. Część ścian by ła
mu ro wa na, a część kar to no wo -gip so wa.
Po miesz cze nia ogrze wa ne by ły pie cy ka mi
ga zo wy mi za si la ny mi ga zem pro pan -bu tan
z bu tli 11 kg. Obiekt miał in sta la cję elek -
trycz ną i wen ty la cyj ną. W po miesz cze niu,
w któ rym prze by wa ły dziew czyn ki, znaj do -
wa ły się dwa fo te le, lam pa, ele men ty aran -
ża cji i wy stro ju wnę trza oraz atra pa
ko min ka. Po kój miał otwór drzwio wy
z drzwia mi i otwór okien ny – z kra tą na ze -
wnątrz, a od środ ka szczel nie za kry ty pły tą
kar to no wo -gip so wą.

Zgło sze nie, roz po zna nie 
i za miar tak tycz ny
Zgło sze nie o zda rze niu wpły nę ło do Sta -

no wi ska Kie ro wa nia Ko men dan ta Miej skie -
go PSP w Ko sza li nie (SK KM) o 17.15. Mia ło
po stać for mat ki z Cen trum Po wia da mia nia
Ra tun ko we go (CPR) w Szcze ci nie. Wy ni ka -
ło z nie go, że pa li się po kój w Ko sza li nie
przy ul. Pił sud skie go, jed nak bra ko wa ło 

nu me ru bu dyn ku. Po chwi li z CPR w Szcze -
ci nie i Rze szo wie wpły nę ły do dat ko we da -
ne, z do kład nym ad re sem zda rze nia
i in for ma cją, że w środ ku są czte ry oso by. 

O 17.16 dy żur ny SK KM w pierw szym
rzu cie za dys po no wał na miej sce zda rze nia
trzy za stę py z JRG 1 (GBA 2,5/30 Pr 250,
GCBA 5/36, SH 25) w si le ośmiu stra ża ków.
Mie li do prze by cia dro gę 2,5 km, w po po -

łu dnio wym szczy cie ko mu ni ka cyj nym, 
do tar li na miej sce o 17.21. 

Po roz po zna niu wstęp nym KDR stwier -
dził roz wi nię ty po żar na par te rze bu dyn ku
dwu kon dy gna cyj ne go z po miesz cze nia mi
za aran żo wa ny mi na esca pe ro om. Ogień
i dym wy do sta wał się oknem i drzwia mi.
Przed bu dyn kiem stra ża cy na po tka li pra -
cow ni ka esca pe ro omu, jed nak męż czy zna

nie po tra fił jed no znacz nie okre ślić licz by
osób prze by wa ją cych w obiek cie ani wska -
zać pre cy zyj nie miej sca po by tu dziew czy -
nek i spo so bu do tar cia do nich. Udzie lił
stra ża kom in for ma cji, że w bu dyn ku znaj -
du ją się bu tle 11 kg z ga zem pro pan -bu -
tan, pie cy ki ga zo we oraz urzą dze nia
elek trycz ne. Bu dy nek jest za si la ny ener gią
elek trycz ną.

Kon cep cja pro wa dze nia dzia łań ra tow ni -
czo -ga śni czych okre ślo na za mia rem tak tycz -
nym przez KDR po le ga ła na za bezpie-
cze niu miej sca zda rze nia, za bez pie cze niu ra -
tow ni ków, od stą pie niu od za sad uzna nych
za bez piecz ne i wpro wa dze niu stra ża ków
do środ ka bu dyn ku bez po twier dze nia odłą -
cze nia ener gii elek trycz nej, po szu ki wa niu
i ewa ku owa niu osób po szko do wa nych,
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Po kój 
bez wyj Êcia

Gimnazjalistki: Amelia, Julia, Karolina, Małgorzata i Wiktoria
przypłaciły życiem świętowanie urodzin w jednym

z koszalińskich escape roomów. Do tragedii doszło 4 stycznia. 

U

Roz kład po miesz czeń na par te rze w bu dyn ku esca pe ro omu

MIROSŁAW PENDER



prze ka za niu ich ze spo łom ra tow nic twa me -
dycz ne go (ZRM) oraz lo ka li za cji i uga sze niu
po ża ru.

Naj waż niej szym ce lem dla stra ża ków
by ło usta le nie miej sca po by tu po szko do -
wa nych, do tar cie do nich, ewa ku owa nie ich
i prze ka za nie ZRM, a tak że uga sze nie
po ża ru.

Re ali za cja za mia ru 
tak tycz ne go i ce lów 
Po żar po wstał praw do po dob nie w po -

miesz cze niu po cze kal ni esca pe ro omu i był
już w fa zie roz wi nię tej. Przez okno i drzwi
wej ścio we na ze wnątrz wy do by wa ły się
pło mie nie i dym. KDR po le cił wpro wa dzić
ra tow ni ków do dzia łań ze sprzę tem ODO,
ka me rą ter mo wi zyj ną, li nia mi ga śni czy mi,
sprzę tem łącz no ści bez prze wo do wej,
sprzę tem bu rzą cym i oświe tle niem oso bi -
stym. Po pro sił SK KM PSP o za dys po no wa -
nie do dat ko wych sił (sta no wi sko skie-
ro wa ło je den za stęp z JRG 2 (GBA 2,5/24),
w si le sze ściu stra ża ków). Na miej scu był już
ze spół ra tow nic twa me dycz ne go, któ ry
udzie lił po mo cy męż czyź nie nad zo ru ją ce -
mu funk cjo no wa nie esca pe ro omu (miał
po pa rzo ną twarz i rę ce) oraz Po li cja, nie by -
ło na to miast po go to wia ener ge tycz ne go.

Miej skie sta no wi sko kie ro wa nia mia ło
rę ce peł ne ro bo ty. Ury wa ły się te le fo ny
od me diów, osób po stron nych do py tu ją -
cych o zda rze nie, trwa ło po wia da mia nie
służb, prze ka zy wa nie in for ma cji prze ło żo -
nym, pro wa dzo na by ła ko re spon den cja 
ra dio wa oraz zbie ra ne i wpro wa dza ne
na bie żą co do SWD da ne, prze ka zy wa ne
po tem do Sta no wi ska Kie ro wa nia Ko men -
dan ta Wo je wódz kie go PSP (SK KW PSP). 
Ko or dy na cja dzia łań i wspo ma ga nie KDR
przez sta no wi sko kie ro wa nia wy ma ga ło
sku pie nia i wspar cia. Dla te go w tym klu czo -
wym mo men cie jed no oso bo we sta no wi -
sko zo sta ło wzmoc nio ne przez do dat ko wą
oso bę – do wód cę zmia ny JRG 2, a na stęp -
nie przez na czel ni ka Wy dzia łu Ope ra cyj no -
-Szko le nio we go KM PSP w Ko sza li nie.

Na miej scu zda rze nia stra ża cy spra wi li
li nie ga śni cze. Po da li dwa prą dy wo dy
w na tar ciu z ze wnątrz, a na stęp nie we -
wnątrz obiek tu. Jed no cze śnie po szu ki wa li
po szko do wa nych. We wnątrz bu dyn ku pa -
no wa ła wy so ka tem pe ra tu ra i bar dzo du -
że za dy mie nie, co utrud ni ło i ogra ni cza ło
dzia ła nia stra ża ków. Oko ło 17.32 stra ża cy
od na leź li pierw szą oso bę po szko do wa ną
i na tych miast ewa ku owa li ją na ze wnątrz,

gdzie cze ka li już ra tow ni cy z ZRM. O 17.35
zlo ka li zo wa li ko lej ne dwie oso by, a o 17.38
na stęp ne dwie. Nie ste ty le karz stwier dził
zgon wszyst kich pię ciu. Za bra kło kil ku 
mi nut. 

Na miej sce zda rze nia do tar ło po go to wie
ener ge tycz ne i od cię ło do pływ prą du. Po li -
cja usta la ła da ne per so nal ne ofiar. Stra ża cy
do ga sza li po żar, prze szu ki wa li po go rze li -
sko, wy nie śli bu tle z ga zem. Dzia ła nia ra -

tow ni cze i ga śni cze do bie ga ły koń ca. Po ja -
wia ły się ro dzi ny dziew czy nek, gro ma dzi ły
się oso by po stron ne oraz me dia. O tra ge dii
w Ko sza li nie do no si ły już wszyst kie ogól no -
pol skie me dia.

Na miej sce zda rze nia do cie ra ły ko lej ne
oso by: do wód ca JRG 1 i ko men dant miej -
ski PSP w Ko sza li nie. W dro dze by ła rów nież
gru pa ope ra cyj na KW PSP i KG PSP. Na miej -
sce do tarł już pre zy dent Ko sza li na wraz
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Wi dok esca pe ro omu od stro ny wej ścia głów ne go do bu dyn ku



z pod le gły mi służ ba mi. Or ga ni zo wa na by -
ła po moc dla ro dzin ofiar, szcze gól nie po -
moc psy cho lo gicz na. Za dys po no wa no psy -
cho lo gów oraz ka pe la na stra ża ków wo je -
wódz twa za chod nio po mor skie go. Ro dzi ny
wraz z psy cho lo ga mi i ka pe la nem zo sta ły
prze wie zio ne do po bli skiej szko ły, gdzie
udzie lo na została im po moc.

Współ pra cę z me dia mi pod czas zda rze -
nia pod jął KDR, a na stęp nie wy łącz nie
rzecz nik pra so wy za chod nio po mor skie go
ko men dan ta wo je wódz kie go PSP, rzecz ni -
cy KM i KW Po li cji oraz rzecz ni cy pre zy den -
ta Ko sza li na. Ta kie roz wią za nie od cią ży ło
ra tow ni ków, po zwo li ło stra ża kom i in nym
służ bom za jąć się na miej scu zda rze nia wy -
łącz nie za da nia mi, któ re wy ni ka ją z za kre -
su ich za dań i kom pe ten cji. 

O 19.30 w Miej skim Cen trum Za rzą dza -
nia Kry zy so we go, któ re dzia ła w sie dzi bie
Ko men dy Miej skiej PSP w Ko sza li nie, zwo -
ła ny zo stał ze spół za rzą dza nia kry zy so we -
go. Omó wio no do tych cza so wy prze bieg
ak cji, ko or dy no wa no i pla no wa no dal sze
dzia ła nia wszyst kich służb i pod mio tów.
Od by ła się pierw sza wspól na kon fe ren cja
dla me diów. 

Na miej sce zda rze nia przy był wo je wo da
za chod nio po mor ski, za stęp ca za chod nio -
po mor skie go ko men dan ta wo je wódz kie go
PSP, człon ko wie gru py ope ra cyj nej KW PSP
w Szcze ci nie i KG PSP. Zo sta li za po zna ni
z do tych cza so wym i pla no wa nym prze bie -
giem dzia łań, obej rze li miej sce tra ge dii.
Przed sie dzi bą KM PSP zor ga ni zo wa na zo -
sta ła ko lej na kon fe ren cja pra so wa. 

Ostat nie za stę py PSP od je cha ły z miej -
sca zda rze nia o 21.41. Te ren zo stał za bez -
pie czo ny i prze ka za ny Po li cji. Dal sze
dzia ła nia pro wa dzo ne by ły pod nad zo rem
pro ku ra tu ry.

No cą 5 stycz nia na miej sce zda rze nia
przy był gen. bry ga dier Le szek Su ski, ko -
men dant głów ny PSP. Zo stał za po zna ny
z prze bie giem dzia łań ra tow ni czo -ga śni -
czych, pod dał oglę dzi nom miej sce zda rze -
nia. W go dzi nach po ran nych po ja wił się
tam rów nież za chod nio po mor ski ko men -
dant wo je wódz ki PSP. 

Dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze oraz dzia -
łal ność i bez pie czeń stwo po ża ro we w esca -
pe ro omach pod da no wstęp nej ana li zie,
po ja wi ły się pierw sze wnio ski i spo strze że -
nia. Zor ga ni zo wa na zo sta ła kon fe ren cja

pra so wa z udzia łem ko men dan ta głów ne -
go PSP.

Wnio ski i spo strze że nia
Na szcze gó ło we i osta tecz ne wnio ski

jest jesz cze zbyt wcze śnie, gdyż spo rzą dza -
na jest ana li za zda rze nia, jed nak te przed -
sta wio ne po ni żej na su nę ły się na tych miast.
� W po cząt ko wej fa zie dzia łań dy żur ny
sta no wi ska kie ro wa nia mu si w krót kim cza -
sie wy ko nać wie le czyn no ści, któ re ma ją
istot ny wpływ na sku tecz ność i ja kość dzia -
łań ra tow ni czo -ga śni czych. Ob sa da SK KM
PSP w Ko sza li nie jest bar dzo czę sto jed no -
oso bo wa. Aby re ali za cja tych czyn no ści
prze bie ga ła po praw nie, na le ży za tem nie -
zwłocz nie wzmoc nić ją ka dro wo.
� Aby wy eli mi no wać wąt pli wo ści i móc
sku tecz nie iden ty fi ko wać re dak to rów z po -
szcze gól nych me diów oraz uspraw nić prze -
ka zy wa nie im te le fo nicz nie in for ma cji,
za in te re so wa ne me dia po win ny we ry fi ko -
wać i prze ka zy wać do stra ży nu me ry te le -
fo nów swo ich dzien ni ka rzy, któ rzy mo gą
dzwo nić i po zy ski wać in for ma cje.
� Na miej scu zda rze nia służ by współ dzia -
ła ją ce mu szą na wią zać współ pra cę z me dia -
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mi. Na le ży wy zna czyć jed ne go ofi ce -
ra – rzecz ni ka pra so we go dzia łań ra tow ni -
czo -ga śni czych, któ ry bę dzie współ pra co wał
z ofi ce ra mi – rzecz ni ka mi pra so wy -
mi in nych służb, co za pew ni wspól -
ny i jed no li ty prze kaz. W przy pad ku
te go ty pu zda rzeń za sa dą po win no
być bar dzo szyb kie uru cho mie nie
ofi ce ra pra so we go ko men dan ta
po wia to we go/miej skie go PSP lub
rzecz ni ka pra so we go ko men dan ta
wo je wódz kie go PSP do współ pra -
cy z me dia mi, aby od cią żyć KDR.
� Aby zwięk szyć moż li wo ści dzia -
ła nia stra ża ków w stre fie za dy mio -
nej i po pra wić kom fort ich pra cy,
na le ży dą żyć do wy po sa że nia ich
w in dy wi du al ne la tar ki na hełm
oraz ze sta wy łącz no ści pod heł mo -
wej.
� W przy pad ku trud nych i trau ma tycz -
nych zda rzeń na le ży nie zwłocz nie za pew -
nić stra ża kom po moc psy cho lo gicz ną, co
po zwo li utrzy mać ich wła ści wą kon dy cję
psy cho fi zycz ną, a więc uzy skać cią głą go -
to wość do dzia łań.
� Kie dy gi ną lu dzie, bar dzo szyb ko na
miej scu zda rze nia po ja wia ją się człon ko wie

ich ro dzin. Istot nym ele men tem dzia łań
oraz współ pra cy wszyst kich służb jest szyb -
ka iden ty fi ka cja ofiar, po wia da mia nie ich

ro dzin oraz udzie le nie im po mo cy psy cho -
lo gicz nej.
� Obo wią zu ją ce w Pol sce prze pi sy z za -
kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej re gu lu ją
rów nież za sa dy bez pie czeń stwa w esca pe
ro omach. Ta i wie le in nych tra ge dii wska zu -
je, że prze pi sy te nie są sto so wa ne. Przy-
czy ną jest m.in. brak wie dzy i od po wie -

dzial no ści. Więk szy na cisk na le ży więc po -
ło żyć na edu ka cję i zwięk sze nie świa do mo -
ści za gro żeń m.in. wśród pro jek tan tów,

ar chi tek tów, wy ko naw ców i wła -
ści cie li firm pro wa dzą cych ta ką
wła śnie dzia łal ność.
� Du żą ro lę do ode gra nia ma ją
rów nież fir my ubez pie cze nio we,
któ re do star cza jąc swo je usłu gi
pod mio tom pro wa dzą cym róż ne
for my dzia łal no ści, mo gą i po win -
ny do dat ko wo wpły wać na zwięk -
sze nie bez pie czeń stwa.
� Kon tro le prze strze ga nia prze -
pi sów z za kre su ochro ny prze ciw -
po ża ro wej prze pro wa dzo ne
w esca pe ro omach w kra ju wy ka -
zu ją wie le nie pra wi dło wo ści. Tra -
ge dia w Ko sza li nie oraz licz ba
stwier dza nych pod czas kon tro li

nie pra wi dło wo ści z za kre su bez pie czeń -
stwa po ża ro we go po wo du ją, że tę for mę
dzia łal no ści na le ży ob jąć więk szym nad zo -
rem. 

st. bryg. Mirosław Pender jest
komendantem miejskim PSP w Koszalinie

REKLAMA

Obowiàzujàce w Polsce przepisy z zakresu
ochrony przeciwpo˝arowej regulujà równie˝
zasady bezpieczeƒstwa w escape roomach. 

Ta i wiele innych tragedii wskazuje, ˝e przepisy
te nie sà stosowane. Przyczynà jest m.in. brak
wiedzy i odpowiedzialnoÊci. Wi´kszy nacisk

nale˝y wi´c poło˝yç na edukacj´ i zwi´kszenie
ÊwiadomoÊci zagro˝eƒ m.in. wÊród

projektantów, architektów, wykonawców
i właÊcicieli firm prowadzàcych takà właÊnie

działalnoÊç.



e lem kontroli by ła we ry fi ka cja sta -
nu ochro ny prze ciw po ża ro wej
i wy eli mi no wa nie nie ak cep to wal -

nych wa run ków bez pie czeń stwa w ta kich
obiek tach. Dzia ła nia kon tro l ne roz po czę ły
się nie zwłocz nie, dzień po po ża rze. W su mie
od 5 do 18 stycz nia skon tro lo wa nych zo sta -
ło 511 spo śród 544 zi den ty fi ko wa nych lo ka li
te go ty pu. W 86% z nich od no to wa no nie -
pra wi dło wo ści z za kre su ochro ny prze ciw -
po ża ro wej. Ogó łem ujaw nio no 1894 ta kich
nie zgod no ści. 

Ja kie nie pra wi dło wo ści?
Bli sko po ło wa z nich do ty czy ła wa run -

ków ewa ku acji. Do głów nych uchy bień
w tym za kre sie na le ży za my ka nie drzwi ewa -
ku acyj nych w spo sób unie moż li wia ją cy ich
na tych mia sto we otwar cie w przy pad ku po -
ża ru lub in ne go za gro że nia, skła do wa nie
ma te ria łów pal nych na dro gach ewa ku acyj -
nych, umiesz cza nie w po miesz cze niach 
al bo na dro gach ewa ku acyj nych ła two za -
pal nych lub ka pią cych pod wpły wem ognia
okła dzin ścien nych, wy kła dzin pod ło go -
wych lub su fi tu. Od no to wy wa no tak że brak
awa ryj ne go oświe tle nia ewa ku acyj ne go,
nie wła ści wą sze ro kość dróg i wyjść ewa ku -
acyj nych, prze kro cze nia do pusz czal nych
dłu go ści przejść lub dojść ewa ku acyj nych
oraz brak ozna ko wa nia dróg i wyjść ewa ku -
acyj nych zna ka mi bez pie czeń stwa. 

In ne naj czę ściej stwier dza ne nie pra wi -
dło wo ści do ty czy ły bra ku ga śnic i urzą dzeń
prze ciw po ża ro wych (w szcze gól no ści hy -
dran tów we wnętrz nych i prze ciw po ża ro we -
go wy łącz ni ka prą du) lub ich wła ści we go
ozna ko wa nia zna ka mi bez pie czeń stwa,
a tak że bra ku ak tu al nych prze glą dów tech -
nicz nych i czyn no ści kon ser wa cyj nych ga -
śnic oraz urzą dzeń prze ciw po ża ro wych.

Sła bym punk tem jest rów nież brak okre so -
wych kon tro li in sta la cji użyt ko wych (ga zo -
wej, elek trycz nej, pio ru no chron nej oraz
ko mi no wej – dy mo wej, spa li no wej lub wen -
ty la cyj nej) oraz użyt ko wa nie pro wi zo rycz -
nych lub sto so wa nych do raź nie in sta la cji
użyt ko wych, mo gą cych być przy czy ną po -
ża ru (np. in sta la cji elek trycz nej lub ogrzew -
czej). Obiek ty te go ty pu nie mia ły tak że
in struk cji po stę po wa nia na wy pa dek po ża -
ru ani in struk cji bez pie czeń stwa po ża ro we -
go, okre śla ją cej m.in. spo sób po stę po wa nia
na wy pa dek po ża ru lub in ne go za gro że nia,
wa run ki i or ga ni za cję ewa ku acji lu dzi oraz
za da nia i obo wiąz ki w za kre sie ochro ny
prze ciw po ża ro wej dla osób bę dą cych sta ły -
mi użyt kow ni ka mi bu dyn ku.

Opi sy wa ne nie pra wi dło wo ści z za kre su
ochro ny prze ciw po ża ro wej stwier dzo no
w 438 z 511 skon tro lo wa nych lo ka li.
W aż 14% przy pad kach uchy bie nia zo sta ły
uzna ne przez wła ści wych ko men dan tów
po wia to wych (miej skich) Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej za mo gą ce po wo do wać za gro -

że nie ży cia lu dzi lub bez po śred nie nie bez -
pie czeń stwo po wsta nia po ża ru, cze go skut -
kiem by ło wy da nie 70 de cy zji o za ka zie
eks plo ata cji lo ka li. Po zo sta łe nie zgod no ści
są obec nie przed mio tem dzia łań po kon trol -
nych or ga nów Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
po dej mo wa nych w ra mach po stę po wań ad -
mi ni stra cyj nych, któ re ma ją cha rak ter in dy -
wi du al ny. Wy da wa ne są de cy zje ad mi -
ni stra cyj ne na ka zu ją ce usu nię cie stwier dzo -
nych uchy bień w okre ślo nych ter mi nach. 

Zmia ny w pra wie
Pod sta wo we wy ma ga nia w za kre sie

ochro ny prze ciw po ża ro wej dla bu dyn ków
lub ich czę ści prze zna czo nych na ce le uży -
tecz no ści pu blicz nej, do któ rych za li cza się
m.in. czę ści obiek tów z po miesz cze nia mi 
ty pu esca pe ro om, okre śla ją prze pi sy prze -
ciw po ża ro we, jak i tech nicz no -bu dow la ne.
Uję te są one w szcze gól no ści w roz po rzą -
dze niach mi ni stra in fra struk tu ry z dnia
12 kwiet nia 2002 r. w spra wie wa run ków
tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać
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Liczba lokali z pokojami typu escape room zidentyfikowanych przez PSP 544

Liczba skontrolowanych lokali 511

Liczba lokali nieskontrolowanych z uwagi na brak ich udostępnienia
do kontroli, pomimo podjęcia przez PSP działań w tym zakresie 33

Liczba lokali z nieprawidłowościami z zakresu ochrony przeciwpożarowej 438

Liczba lokali, dla których wydano decyzje o zakazie eksploatacji 70

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej
(ogółem) 1894

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie warunków ewakuacji 740

Liczba wydanych grzywien w drodze mandatów karnych 48

Działania kontrolne podjęte przez PSP i ich wyniki w odniesieniu do lokali z pomieszczeniami typu escape
room według stanu na 18 stycznia 2019 r.

Pod zwi´k szo nym
nad zo rem

RA FAŁ SZCZYP TA

ER NEST ZI¢ BA CZEW SKI

Tragedia w koszalińskim escape roomie dała początek ogólnokrajowej
akcji kontrolnej w podobnych budynkach i zmianom w prawie. 

C



bu dyn ki i ich usy tu owa nie (DzU z 2015 r.
poz. 1422 z późn. zm.) oraz 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 -
żaro wej bu dyn ków, in nych obiek tów
bu dow la nych i te re nów (DzU poz. 719
i z 2019 r. poz. 67).

Uwzględ nia jąc usta le nia do ko na ne
w trak cie ak cji kon tro l nej, ko men dant
głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
wy stą pił do mi ni stra spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji z pro jek -
ta mi zmian prze pi sów za war tych
w dwóch ak tach praw nych –
wspo mnia nym roz po rzą dze niu
MSWiA oraz usta wie z dnia
7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la -
ne (DzU z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

W wy ni ku tych dzia łań mi ni ster spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji 11 stycz -
nia 2019 r. wy dał roz po rzą dze nie zmie nia ją -
ce roz po rzą dze nie 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. Zo sta ło ono
opu bli ko wa ne w Dzien ni ku Ustaw Rze czy -
po spo li tej Pol skiej z dnia 14 stycz nia 2019 r.
(DzU poz. 67), a no we wy ma ga nia we szły
w ży cie 29 stycz nia 2019 r. No we li za cja wy -
ni ka ła z po trze by wzmoc nie nia wa run ków
for mal no praw nych w ob sza rze wy ma gań
ochro ny prze ciw po ża ro wej. Cho dzi ło głów -
nie o wa run ki i or ga ni za cję ewa ku acji
w obiek tach bu dow la nych lub ich czę ściach,
w któ rych pro wa dzo na jest dzia łal ność go -
spo dar cza o cha rak te rze roz ryw ko wym, po -
le ga ją ca na or ga ni zo wa niu gier lub za baw,
w trak cie któ rych ich uczest ni cy uwal nia ją
się z za mknię tej prze strze ni (jak np. w po -
miesz cze niach ty pu esca pe ro om) lub w in -
ny spo sób ogra ni czo na jest moż li wość ich
prze miesz cza nia się (jak np. w po miesz cze -
niach sal za baw dla dzie ci z tzw. mał pi mi ga -
ja mi). W ta kich wa run kach jest bo wiem
ogra ni czo na moż li wość ewa ku acji. 

No we wy ma ga nia uję te w § 17a roz po -
rzą dze nia MSWiA z dnia 7 czerw ca 2010 r.
na kła da ją za tem no we obo wiąz ki na wła da -
ją cych ta ki mi obiek ta mi bu dow la ny mi lub
ich czę ścia mi. Po le ga ją one na prze pro wa -
dze niu przed roz po czę ciem ich dzia łal no ści
oraz co naj mniej raz na 2 la ta: prak tycz ne go
spraw dze nia or ga ni za cji ewa ku acji lu dzi
w miej sce bez piecz ne, na ze wnątrz obiek tu
bu dow la ne go lub do są sied niej stre fy po ża -
ro wej, a tak że kon tro li speł nia nia wy ma gań
ochro ny prze ciw po ża ro wej. War to za zna -
czyć, że czyn no ści te po win ny być do ko ny -

wa ne przy udziale osób ma ją cych od po -
wied nie kwa li fi ka cje za wo do we – rze czo-
znaw ców do spraw za bez pie czeń prze ciw -
po ża ro wych, osób z ty tu łem za wo do wym
in ży nie ra po żar nic twa lub osób, któ re ukoń -
czy ły w Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej
stu dia wyż sze w za kre sie in ży nie rii bez pie -
czeń stwa w spe cjal no ści in ży nie ria bez pie -
czeń stwa po ża ro we go.

O ter mi nie tych kon tro li wła da ją cy obiek -
ta mi po win ni po wia do mić wła ści we go miej -
sco wo ko men dan ta po wia to we go (miej-
skie go) Pań stwo wej Stra ży Po żar nej co naj -
mniej sie dem dni przed ich prze pro wa dze -
niem. Oso by spraw dza ją ce obiekt są
zo bo wią za ne spo rzą dzić pro to kół za wie ra -
ją cy oce nę or ga ni za cji ewa ku acji lu dzi oraz
speł nie nia wy ma gań ochro ny prze ciw po ża -
ro wej, któ ry w ter mi nie sied miu dni od prze -
pro wa dze nia tych czyn no ści po wi nien
zo stać przed ło żo ny do wła ści wej ko men dy
po wia to wej (miej skiej) Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej.

Wła da ją cy obec nie funk cjo nu ją cy mi lo -
ka la mi ma ją obo wią zek do ko na nia wy ma -
ga nej we ry fi ka cji w ter mi nie 30 dni od dnia
wej ścia w ży cie roz po rzą dze nia, czy li do
koń ca 28 lu te go br.

Po stu lat ko men dan ta głów ne go Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej zmia ny prze pi sów
usta wy Pra wo bu dow la ne do ty czył za kre su
okre so wych kon tro li sta nu obiek tów bu -
dow la nych. Obec nie nie obej mu ją one prze -
pro wa dza nia in spek cji sta nu bez pie czeń-
stwa po ża ro we go. Mo dy fi ka cje do ty czy ły by
tak że do ko ny wa nia zmian spo so bu użyt ko -
wa nia obiek tów bu dow la nych lub ich czę ści,
obec nie nie jest prze wi dziany bowiem
udzia ł w ich re ali za cji osób spe cja li zu ją cych

się w za bez pie cze niach prze ciw po ża ro wych
ani też in for mo wa nie PSP o ich do ko ny wa -
niu, na wet w przy pad ku obiek tów, któ re są
istot ne z uwa gi na ochro nę prze ciw po ża ro -
wą (tj. ta kich, któ rych prze ka za nie do użyt -
ko wa nia po wy bu do wa niu wy ma ga ło by
od bio ru ze stro ny PSP).

Bę dzie bez piecz niej
In ten cją no wych re gu la cji praw nych jest

wzmoc nie nie nad zo ru Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej nad prze strze ga niem prze pi sów
prze ciw po ża ro wych w oma wia nych obiek -
tach. W dłuż szej per spek ty wie po win no to
wpły nąć na po pra wę ich sta nu bez pie czeń -
stwa po ża ro we go. Umoż li wi to w szcze gól -
no ści wy kry wa ne i eli mi no wa ne nie pra-
wi dło wo ści w wa run kach ewa ku acji czy
uchy bień mo gą cych po wo do wać bez po -
śred nie za gro że nie ży cia lu dzi lub nie bez pie -
czeń stwo po wsta nia po ża ru. 

Dzia ła nia kon tro l ne i le gi sla cyj ne pod ję -
te w re ak cji na tra ge dię spo wo du ją po pra -
wę sta nu bez pie czeń stwa po ża ro we go
w obiek tach z lo ka la mi za wie ra ją cy mi po -
miesz cze nia ty pu esca pe ro om, a w szer -
szym kon tek ście po win ny przy czy nić się
rów nież do ogra ni cze nia ry zy ka zwią za ne go
ze zmia na mi do ko ny wa ny mi w obiek tach
bu dow la nych w trak cie ich użyt ko wa nia.

mł. bryg. Ernest Zi´baczewski 
jest p.o. dyrektorem Biura Rozpoznawania

Zagro˝eƒ KG PSP
mł. bryg. Rafał Szczypta 

jest p.o. zast´pcà dyrektora 
Biura Rozpoznawania Zagro˝eƒ KG PSP
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a le ży do nich cie kły me tan, któ ry
po uru cho mie niu ter mi na lu LNG
w Świ no uj ściu trans por to wa ny

jest cy ster na mi do miejsc na te re nie ca łej
Pol ski w ilo ściach znacz nie więk szych niż
wcze śniej. 

War to za tem za po znać się z cha rak te ry -
sty ką krio cie czy, zwią za ny mi z ni mi za gro -
że nia mi, a tak że z za sa da mi bez piecz ne go
pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych, gdy
po do jeź dzie do miej sca zda rze nia oka że
się, że ra tow ni cy ma ją do czy nie nia wła -
śnie z ty mi eks tre mal nie zim ny mi sub stan -
cja mi. 

Ogól na cha rak te ry sty ka 
i za sto so wa nie 
Cie cze krio ge nicz ne cha rak te ry zu ją się

tem pe ra tu rą niż szą niż tem pe ra tu ra wrze -
nia me ta nu w wa run kach nor mal ne go ci -
śnie nia, czy li –162°C (111,1 K) [1]. Do naj -
pow szech niej uży wa nych w tech ni ce krio -
ge nicz nej sub stan cji za li cza ne są: azot, tlen,
hel i me tan. Ten ostat ni jest głów nym skład -
ni kiem LNG (Li qu efied Na tu ral Gas). 

Wśród pod sta wo wych za sto so wań krio -
cie czy moż na wy róż nić na stę pu ją ce: 
� cie kły azot: me dy cy na (krio chi rur gia,
krio te ra pia, prze cho wy wa nie ma te ria łu
bio lo gicz ne go), za mra ża nie żyw no ści, roz -
drab nia nie two rzyw sztucz nych i ob rób ka
me ta li, 
� cie kły tlen: re zer wu ar ga zo we go tle nu
na po trze by me dycz ne, prze mysł pe tro che -
micz ny, 
� cie kły hel: krio sta to wa nie nad prze wo -
dzą cych ma gne sów w to mo gra fach NMR

oraz uzy ski wa nie tem pe ra tur niż szych niż
1 K w chło dziar kach, 
� cie kły me tan: źró dło zim na, pa li wo na -
pę do we po jaz dów me cha nicz nych, za si la -
nie ogniw pa li wo wych wy twa rza ją cych
ener gię elek trycz ną oraz su ro wiec do syn -
te zy in nych związ ków or ga nicz nych. 

Oczy wi ście stra ża cy mo gą ze tknąć się
z cie cza mi krio ge nicz ny mi tak że wów czas,
gdy są one trans por to wa ne. We dług eu ro -
pej skiej umo wy ADR, do ty czą cej mię dzy na -
ro do we go prze wo zu dro go we go ma te-
ria łów nie bez piecz nych, za kwa li fi ko wa no
je do kla sy 2. In for ma cje na ten te mat za -
wie ra ta be la 1. 

Za gro że nia oraz środ ki 
ochro ny oso bi stej
Pod sta wo wym za gro że niem wy stę pu -

ją cym w cza sie pra cy z czyn ni ka mi krio ge -
nicz ny mi jest nie od wra cal ne wy mro że nie
ży wej tkan ki na sku tek bez po śred nie go
kon tak tu z zim nym pły nem lub z wy chło -
dzo ny mi ele men ta mi. Klu czo we jest za -
tem nie do pusz cze nie do ta kie go kon-
tak tu, a tak że ko rzy sta nie z od po wied nich
środ ków ochro ny oso bi stej za bez pie cza ją -
cych twarz (przy łbi ce z nie łam li we go po -
li wę gla nu), rę ce i ra mio na (rę ka wi ce
krio ge nicz ne z man kie ta mi), kor pus (far tu -
chy krio ge nicz ne lub dwu czę ścio we ubra -
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Nie bez piecz ne
krio cie cze 

KRZYSZTOF ST¢PNIAK Wśród towarów niebezpiecznych, z którymi
mogą się zetknąć strażacy w czasie działań

ratowniczych, są ciecze kriogeniczne. 

N

Na zwa Nr UN Kod Kem le ra Na lep ki ostrze gaw cze

azot
N2

1977
22 

gaz schło dzo ny 
skro plo ny, du szą cy

tlen
O2

1073

225 
gaz schłodzony

skroplony, utleniający
(wzmagający palenie)

hel
He 1963

22 
gaz schłodzony

skroplony, duszący

me tan
CH4

1972
223 

gaz schłodzony
skroplony, palny

Ta be la 1. Pod sta wo we da ne do ty czą ce ozna ko wa nia cie czy krio ge nicz nych w trans por cie [2]



nia) oraz sto py (krio ge nicz ne osło ny na
obu wie). 

Rę ka wi ce krio chro nią dło nie przed eks -
tre mal nym zim nem. War to pa mię tać, że
żad ne z nich nie są za pro jek to wa ne tak, by
za pew nić ochro nę przy za nu rze niu w cie -
czy krio ge nicz nej. Wy ko rzy sty wa nie skó rza -
nych środ ków ochro ny oso bi stej do pra cy
przy bar dzo ni skich tem pe ra tu rach jest błę -
dem, skó ra bo wiem wią że wil goć, co pro -
wa dzi do więk sze go prze wo dze nia zim na.
Z ko lei chro nią cą twarz przy łbi cę moż -
na w ogra ni czo nym za kre sie za stą pić ma -
ską apa ra tu ODO.

In ne po ten cjal ne za gro że nie to znacz ne
zmniej sze nie stę że nia tle nu w oto cze niu
na sku tek gwał tow ne go od pa ro wa nia cie -
czy krio ge nicz nej. Wy ni ka to przede
wszyst kim z fak tu, że ob ję tość po wsta łe go
na sku tek od pa ro wa nia ga zu jest znacz nie
więk sza w po rów na niu z ob ję to ścią cie czy
(np. w przy pad ku azo tu wzra sta po nad
sied miu set krot nie – ta be la 2). 

Po nie waż ga zy po wsta łe z cie czy krio ge -
nicz nych są bez barw ne, bez won ne i po zba -
wio ne sma ku, mo że oka zać się, że nie
spo sób stwier dzić or ga no lep tycz nie, czy
da ny gaz wy stę pu je w po wie trzu. Dla te go
w przy pad ku te go ro dza ju zda rzeń na le ży
kon tro lo wać at mos fe rę za po mo cą tle no -
mie rza i je śli po ja wią się ja kie kol wiek wąt -
pli wo ści, czy ilość tle nu jest wy star cza ją ca,
ra tow ni cy mu szą pra co wać w apa ra tach

ODO. Szcze gól ne nie bez pie czeń stwo wy -
zwo le nia du żych ilo ści ga zów wią że się
z otwie ra niem za mknię tych zbior ni ków 
lub po miesz czeń za wie ra ją cych cie cze.
Przed przy stą pie niem do ta kich dzia łań na -
le ży cią gle do star czać świe że po wie trze
za po mo cą wen ty la to ra. 

Ge ne ral nie pod sta wo wą ochro ną ra tow -
ni ków pod czas te go ro dza ju in ter wen cji są
apa ra ty ODO, któ re sta no wią za bez pie cze -
nie w przy pad ku lo kal ne go nie do stat ku tle -
nu w at mos fe rze, po nad to ma ska apa ra tu
chro ni twarz i oczy przed ewen tu al ny mi
roz pry ska mi cie czy krio. Pod kre ślić trze ba,
że ko rzy sta nie ze sprzę tu fil tru ją ce go pod -
czas zda rzeń z udzia łem wspo mnia nych
sub stan cji przy po ten cjal nie du żym nie do -
stat ku tle nu mo że mieć po waż ne ne ga tyw -
ne skut ki. Do pusz czal ne jest je dy nie uży cie
sprzę tu izo lu ją ce go dro gi od de cho we. 

Ko lej ne za gro że nia wy ni ka ją z nie bez -
piecz nych wła ści wo ści po szcze gól nych
krio cie czy. I tak, wśród oma wia nych sub -

stan cji za gro że nie po ża ro we ge ne ru je 
me tan. Dla te go w przy pad ku zda rzeń
z udzia łem te go ga zu na le ży ko rzy stać
z eks plo zy me trów i eli mi no wać po ten cjal -
ne źró dła za pło nu, a przy tym uży wać wy -
łącz nie na rzę dzi nie iskrzą cych oraz sprzę tu
w wy ko na niu prze ciw wy bu cho wym. 

Cie kły tlen nie jest pal ny, ale ja ko sil ny
utle niacz wzma ga spa la nie. Nie wol no do -
pu ścić, by ze tknął się z ma te ria ła mi ła two -

pal ny mi i or ga nicz ny mi – szcze gól nie na le -
ży zwró cić uwa gę na ubra nia spe cjal ne za -
nie czysz czo ne ele men ta mi or ga nicz ny mi
lub po po ża ro wy mi (w przy pad ku kon tak tu
ta kiej odzie ży z at mos fe rą o bar dzo wy so kim
stę że niu tle nu mo że dojść do jej sa mo za pa -
le nia). Ubra nie ob la ne cie kłym tle nem lub
pod da ne dzia ła niu at mos fe ry bo ga tej w tlen
naj le piej zdjąć i wie trzyć z da la od ewen tu -
al ne go źró dła ognia co naj mniej przez go -
dzi nę. W przy pad ku zda rzeń dro go wych
waż ne jest, by cie kły tlen nie miał kon tak tu
z pa li wem i ole ja mi. Na le ży rów nież pa mię -
tać, że cie kły hel i cie kły azot mo gą po wo do -
wać kon den sa cję tle nu z po wie trza. 

Wy bra ne zda rze nia z udzia -
łem cie czy krio ge nicz nych
Tra gicz ną ilu stra cją nie bez piecz nych

wła ści wo ści wszyst kich krio cie czy był 
wy pa dek w jed nej z ko sza liń skich firm
w 2015 r. – pra cow nik wpadł do ka dzi z cie -
kłym azo tem. Męż czy zna zgi nął na miej scu,
mi mo że po jem nik wy peł nio ny był za le d -
wie do wy so ko ści ok. 20 cm [4]. 

Zda rze nie, któ re za koń czy ło się tra gicz -
nie na sku tek du szą ce go dzia ła nia azo tu,
ro ze gra ło się w 2012 r. w po wie cie płoń -
skim. W przy droż nym ro wie me lio ra cyj nym
od kry to prze wró co ny do gó ry ko ła mi sa -
mo chód – Fiat Se icen to. Wszyst kie okna
w po jeź dzie by ły za mknię te i po kry te
od we wnątrz war stwą szro nu, a w środ ku
na miej scu kie row cy znaj do wa ły się zwło ki
przy pię te go pa sa mi bez pie czeń stwa męż -
czy zny. W ka bi nie zna le zio no dwa roz -
sz czel nio ne, opróż nio ne po jem ni ki do
prze cho wy wa nia cie kłe go azo tu o po jem -
no ści 12 l. Z póź niej szych usta leń wy ni kło,
że męż czy zna ten był zoo tech ni kiem in se -
mi nu ją cym zwie rzę ta, a w po jem ni kach
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Ta be la 2. Tem pe ra tu ra wrze nia azo tu, tle nu, he lu, me ta nu oraz ilość ga zu po wsta łe go z 1 l cie czy [3]

N2 O2 He CH4

tem pe ra tu ra wrze nia [°C] –196 –183 –269 –162

ilość ga zu z 1 dm3 cie czy [dm3] 701 797 701 590
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z cie kłym azo tem prze wo ził za mro żo ne na -
sie nie. Pod czas wy pad ku azot wy lał się ze
zbior ni ków [5]. 

Na jed nej z ame ry kań skich uczel ni 
stu dent zmarł pod czas na peł nia nia kolb
cie kłym azo tem. Pra co wał sa mot nie w po -
miesz cze niu bez sys te mu wen ty la cyj ne go
i przy za mknię tym oknie [6]. 

W 2013 r. w Mek sy ku na du żej im pre zie
ple ne ro wej wla no do ba se nu czte ry po jem -
ni ki cie kłe go azo tu w ce lu wy wo ła nia atrak -
cyj nej wi zu al nie, gę stej, ni skiej mgły.
Stę że nie tle nu nad po wierzch nią wo dy
zmniej szy ło się, co do pro wa dzi ło do ko -
niecz no ści ho spi ta li za cji ośmiu osób, jed -
na z nich za pa dła w śpiącz kę [7]. 

W 2012 r. na au to stra dzie w Chi nach do -
szło do wy pad ku cy ster ny trans por tu ją -
cej 20 t LNG, na stą pił wy ciek, a na stęp nie
wy buch me ta nu. W zda rze niu zgi nę ło pięć
osób, wśród nich trzech stra ża ków [8]. 

W 1944 r. w ame ry kań skim Cle ve land
w East Ohio Gas Com pa ny mia ła miej sce
naj więk sza ka ta stro fa z udzia łem LNG
w hi sto rii. Na stą pił tam wy ciek me dium
na uli cę oraz do ka na łów bu rzo wych, a na -
stęp nie po żar i wy buch. Pół go dzi ny
po pierw szej eks plo zji do szło do ko lej ne -
go wy bu chu. Zgi nę ło 131 osób, 225 zo sta -
ło ran nych, a po nad 600 stra ci ło do my.
Ob li czo no, że eks plo zje rów ne by ły jed nej
szó stej mo cy bom by ato mo wej zrzu co nej
na Hi ro szi mę. Przy czy ny zda rze nia nie od -
kry to [9]. 

Za sa dy pro wa dze nia dzia łań
ra tow ni czych 
W cza sie pro wa dze nia dzia łań ra tow ni -

czych, a za tem rów nież w trak cie dzia łań
z udzia łem cie czy krio ge nicz ny ch, stra ża -
ków obo wią zu je roz po rzą dze nie MSWiA
z 16 wrze śnia 2008 r. w spra wie szcze gó ło -
wych wa run ków bez pie czeń stwa i hi gie ny
służ by stra ża ków Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej. Dwa pa ra gra fy do ku men tu czę ścio wo
do ty czą po ten cjal nych za gro żeń wy stę pu -
ją cych w cza sie dzia łań z cie cza mi krio ge -
nicz ny mi: ni skie go stę że nia tle nu w po-
wie trzu (§ 75) oraz po ja wie nia się ujem nych
tem pe ra tur (§ 100). 

In ter wen cje, pod czas któ rych do szło
do uwol nie nia cie czy krio ge nicz nych, kwa -
li fi ku je się ja ko dzia ła nia z za kre su ra tow-
nic twa che micz ne go, dla te go stra ża ków
obo wią zu ją „Za sa dy or ga ni za cji ra tow -
nic twa che micz ne go i eko lo gicz ne go
w kra jo wym sys te mie ra tow ni czo -ga śni -

czym” z lip ca 2013 r. Z ana li zy uję tych 
w do ku men cie za dań wy ni ka, że gru py spe -
cja li stycz ne po win ny być wy po sa żo ne
w środ ki ochro ny krio. Na po zio mie pod sta -
wo wym nie są one ko niecz ne. 

Część czwar ta wspo mnia ne go do ku -
men tu za wie ra ogól ne za sa dy pro wa dze nia
dzia łań z za kre su ra tow nic twa che micz -
ne go i eko lo gicz ne go tak że w za kre sie 
bez pie czeń stwa. Zgod nie z ni mi po za dys -
po no wa niu do zda rze nia z udzia łem cie-
czy krio ge nicz nych za stę py po win ny do je -
chać na miej sce z wia trem i usta wić po jaz -
dy w gór nych par tiach te re nu przy mi ni -
mal nej od le gło ści od miej sca zda rze nia nie
mniej szej niż 150 m. Po do ko na niu roz po -
zna nia ta od le głość mo że zo stać zmie -
niona. Na le ży za pew nić moż li wość spra-
w ne go wy co fa nia – w ra zie po trze by – sił
i środ ków. 

Na stęp nie miej sce zda rze nia za bez pie -
cza się za rów no przed przy pad ko wym
wjaz dem lub wej ściem osób po stron nych
do stre fy za gro że nia, jak i przed roz prze -
strze nie niem się za gro że nia po za stre fę.
W przy pad ku krio cie czy na tym eta pie na -
le ży wziąć pod uwa gę: 
� za gro że nie po ża ro we/wy bu cho we me -
ta nu – ko niecz na jest eli mi na cja wszel kich
po ten cjal nych źró deł za pło nu, przy go to -
wa nie prą dów wo dy i prosz ku ga śni cze -
go C, spra wie nie kur tyn wod nych i za bez-
pie cze nie stu dzie nek; 
� moż li wo ści utle nia ją ce tle nu – nie zbęd -
na jest li kwi da cja wszel kich po ten cjal nych
źró deł za pło nu, przy go to wa nie prą dów ga -
śni czych, spra wie nie kur tyn wod nych, za -
bez pie cze nie stu dzie nek, od izo lo wa nie
ma te ria łów pal nych (np. przez przy kry cie
pia ną), by nie ze tknę ły się z uwal nia nym tle -
nem; z ko lei w przy pad ku po ża ru, gdy do -
cho dzi do wy do sta nia się cie kłe go tle nu,
na le ży prio ry te to wo trak to wać za trzy ma -
nie wy cie ku; 
� za gro że nie pły ną ce z wła ści wo ści du szą -
cych azo tu, he lu, me ta nu, spo wo do wa ne
przez kil ku set krot ny przy rost ob ję to ści
po od pa ro wa niu krio cie czy – spra wie nie
kur tyn wod nych, przy go to wa nie wen ty la -
to rów, za bez pie cze nie stu dzie nek.

Na le ży za zna czyć, że ewen tu al ny kon -
takt wo dy z cie czą krio ge nicz ną pro wa dzi
do do star cze nia jej cie pła i do gwał tow ne -
go wzro stu szyb ko ści jej pa ro wa nia. 

W cza sie dzia łań ra tow ni czych bez -
względ nie nie wol no po da wać prą dów wo -
dy na za wo ry bez pie czeń stwa cy stern

i zbior ni ków. Je śli tak się sta nie, za mar z ną
i za blo ku ją się – mo że to skut ko wać groź -
nym wzro stem ci śnie nia we wnątrz zbior ni -
ka bez au to ma tycz nej moż li wo ści je go
ob ni że nia. 

Je że li zbior nik lub cy ster na są ogrze wa -
ne w trak cie po ża ru, na le ży ko niecz nie
schła dzać je prą da mi wo dy tak że przez
dłuż szy czas po je go uga sze niu. Na ra że nie
zbior ni ka z krio cie czą na dłu go trwa łe od -
dzia ły wa nie wy so kiej tem pe ra tu ry mo że
do pro wa dzić do je go ro ze rwa nia. 

Mi mo że w nor mal nych wa run kach
oma wia ne sub stan cje w for mie ga zo wej
ma ją gę stość bli ską gę sto ści po wie trza lub
są od nie go lżej sze, to bar dzo ni ska tem pe -
ra tu ra par wpły wa na ich du żą gę stość
wzglę dem po wie trza. Dla te go na le ży mieć
na uwa dze kwe stię za bez pie cze nia stu dzie -
nek. 

Roz po zna nie w przy pad ku zda rzeń
z udzia łem krio cie czy po le ga na iden ty fi -
ka cji sub stan cji nie bez piecz nej, ro dza ju
i za się gu za gro że nia oraz uzy ska niu wszel -
kich moż li wych in for ma cji o oko licz no -
ściach zda rze nia, przede wszyst kim
o ewen tu al nej obec no ści osób po stron -
nych w stre fie nie bez piecz nej. Je śli się
w niej znaj du ją, ra to-w ni cy wy po sa że ni
w nie zbęd ne środ ki ochro ny oso bi stej
(w tym za wsze apa ra ty ODO) po win ni ewa -
ku ować po szko do wa nych, pod dać ich
ewen tu al nej de kon ta mi na cji oraz udzie lić
kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy. W ra zie
po trze by na le ży rów nież prze pro wa dzić
ewa ku ację pre wen cyj ną po ten cjal nie za -
gro żo nych osób, któ re znaj du ją się w po -
bli żu miej sca in ter wen cji.

W przy pad ku zda rzeń z udzia łem me ta -
nu wcho dząc do stre fy I (go rą cej), trze ba
mieć świa do mość, że sprzęt łącz no ści
w wy ko na niu in nym niż prze ciw wy bu cho -
we mo że do pro wa dzić do za pło nu ga zu.
Ko niecz ne jest po nad to spraw dze nie po de -
szew bu tów na wy pa dek do sta nia się
pod nie gwoź dzi lub żwi ru, któ re w trak cie
mar szu w kon tak cie z twar dym pod ło żem
mo gą wy wo łać wy ła do wa nia iskro we.
Ubra nie zaś po win no być an ty elek tro sta -
tycz ne. 

W trak cie roz po zna nia wy zna cza się
stre fy za gro że nia na podstawie wy ni ków
po mia rów – w przy pad ku me ta nu do ko na -
nych eks plo zy me trem, w po zo sta łych przy -
pad kach – tle no mie rzem. Na le ży pa mię tać,
że po miar wy bu cho wo ści me ta nu za po -
mo cą urzą dze nia z sen so rem ka ta li tycz -
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nym, gdy stę że nie tle nu od bie ga od nor my,
da je wy nik nie pra wi dło wy. 

Je śli do zda rze nia do szło pod czas trans -
por tu, du żym wspar ciem dla do wo dzą ce -
go jest kon takt ze spe cja li stą – nu mer
te le fo nu do nie go za miesz cza się w do ku -
men tach prze wo zo wych, a w przy pad ku
cy  stern nie któ rych prze woź ni ków do dat ko -
wo na na lep kach ulo ko wa nych po dwóch
stro nach zbior ni ka. 

Waż ną kwe stią jest zgło sze nie przez
KDR po trze by za dys po no wa nia spe cja li -
stycz nej gru py ra tow nic twa che micz ne go
w przy pad ku, gdy za kres ko niecz nych
do re ali za cji za dań prze kra cza kom pe ten -
cje obec nych na miej scu za stę pów po zio -
mu pod sta wo we go. 

W ce lu za pew nie nia bez pie -
czeń stwa ra tow ni kom dzia ła nia
w stre fie za gro że nia pro wa dzo -
ne są za wsze przez mi ni mum
dwie oso by. Stra ża cy prze by -
wa ją cy w stre fie nie bez piecz nej
po win ni być ase ku ro wa ni przez
co naj mniej dwóch ko le gów
wy po sa żo nych w sprzęt
ochron ny o ta kim sa mym stop -
niu za bez pie cze nia, ja kim 
dys po nu ją oni. W ce lu umoż -
liwie nia ko mu ni ka cji z ra tow ni -
ka mi prze by wa ją cy mi w stre fie
I i stra ża ka mi ase ku ru ją cy mi na -
le ży wy dzie lić do dat ko wy ka nał
łącz no ści. Bar dzo waż na jest
tak że kon tro la cza su prze by wa -
nia ra tow ni ków w stre fie za gro -
że nia. 

War to rów nież usta lić wcze -
śniej sy gnał do na tych mia -
sto wej ewa ku acji wszyst kich stra ża ków po -
za ob szar nie bez piecz ny. Zo stał by on nada -
ny w ra zie za gro że nia ży cia i zdro wia
ra tow ni ków w stre fie. 

Na czy nia do prze cho wy wa nia
cie czy krio ge nicz nych
Prze cho wy wa nie cie czy krio ge nicz nych

przez dłuż szy czas wy ma ga spe cjal nych
wa run ków – świet nej izo la cji ter micz nej.
Wa run ki ta kie za pew nia ją na czy nia De wa -
ra (wy ma wia ne ja ko [djụ:ara]), zwa ne 
w Pol sce krót ko de wa ra mi. Po cząt ko wo wy -
ko ny wa no je ze szkła. Obec nie naj czę ściej
sto so wa ne są na czy nia me ta lo we, któ re
ma ją gor sze wła ści wo ści izo la cyj ne, ale są
bar dziej od por ne na uszko dze nia me cha -
nicz ne. De wa ry zbu do wa ne są z bar dzo

cien kich po dwój nych ścia nek. Prze strzeń
po mię dzy ni mi jest szczel nie za mknię ta
i pa nu ją w niej wa run ki tzw. próż ni tech -
nicz nej. Dzię ki te mu prze pływ cie pła po -
mię dzy oto cze niem a krio cie czą jest nie mal
cał ko wi cie wy eli mi no wa ny. 

Po jem ność na czyń De wa ra jest bar dzo
róż na i za le ży od ich prze zna cze nia. Naj czę -
ściej spo ty ka ne są na czy nia bez ci śnie nio -
we, za mknię te luź nym kor kiem, miesz czą ce
do 50 l cie czy ro bo czej. Z ko lei de wa ry
o du żej po jem no ści wy po sa ża ne są w za -
wo ry bez pie czeń stwa (na czy nia ci śnie nio -
we). 

Dla ra tow ni ków waż na jest wie dza, że
krio ciecz z po wo du nie do sko na łej izo la cji
ter micz nej po jem ni ka pa ru je nie ustan nie.

Za tem w przy pad ku dzia łań ra tow ni czych
nie moż na do pro wa dzić do trwa łe go do -
szczel nie nia zbior ni ka bez moż li wo ści ob -
ni że nia ci śnie nia pa nu ją ce go we wnątrz.
W przy pad ku „sku tecz ne go” za mknię -
cia/uszczel nia nia cy ster ny lub de wa ra ci -
śnie nie we wnątrz bę dzie po wo li wzra stało
aż do mo men tu, w któ rym zbior nik sam się
roz sz czel ni w spo sób stwa rza ją cy za gro że -
nie. 

Au to cy ster ny do cie czy 
krio ge nicz nych
Cy ster ny krio ge nicz ne skła da ją się

z dwóch kon cen trycz nych zbior ni ków:
zbior ni ka we wnętrz ne go oraz pan ce rza ze -
wnętrz ne go, któ ry wspie ra we wnętrz ny po -
jem nik za po mo cą czte rech ele men tów

cy lin drycz nych. Ele men ty te, przy po mi na -
ją ce wy glą dem garn ki, znaj du ją się z ty łu
(nie ru cho me) i z przo du cy ster ny (ru cho -
me) – po zwa la ją na nie ogra ni czo ny skurcz
we wnętrz ne go zbior ni ka w trak cie pro ce su
ob ni ża nia tem pe ra tu ry. Ze wnętrz ny pan -
cerz, wy ko na ny naj czę ściej ze sta li wę -
glo wej, słu ży ja ko za bez pie cze nie oraz pod -
po ra. Zbior nik we wnętrz ny skła da się 
z ko mo ry oraz jed ne go lub dwóch we -
wnętrz nych fa lo chro nów. 

W prze strze ni o sze ro ko ści mak sy mal -
nie 10 cm po mię dzy ścia na mi we wnętrz ne -
go zbior ni ka i ze wnętrz ne go pan ce rza
utrzy my wa ne jest ob ni żo ne ci śnie nie. Wy -
peł nia ją do dat ko wo izo la cja per li to wa
(star sze na cze py) lub izo la cja wie lo war -

stwo wa (now sze). Ta ka kon struk cja ma
na ce lu zmniej sze nie prze wod nic twa ciepl -
ne go, a tym sa mym ilo ści cie pła do cie ra ją -
ce go do krio cie czy.

Ci śnie nie ro bo cze na cze py cy ster ny
krio ge nicz nej ge ne ral nie wy no si mniej
niż 4 bar (ni skie ci śnie nie). Nie któ re mniej -
sze cy ster ny utrzy mu ją śred nie ci śnie -
nie – mię dzy 4 a 20 bar.

Od pa ro wy wacz at mos fe rycz ny, zwy kle
usy tu owa ny pod na cze pą krio ge nicz ną,
słu ży do pod wyż sza nia ci śnie nia we wnętrz -
ne go zbior ni ka i ma kształt wę żow ni cy wy -
po sa żo nej w uże bro wa nie (naj czę ściej
wy ko ny wa ne z alu mi nium). 

Szaf ka ste row ni cza krio ge nicz na, usy -
tu owa na naj czę ściej z ty łu na cze py, za-
wie ra wy po sa że nie ste ru ją ce i oprzy rzą-
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do wa nie bez pie czeń stwa, jak rów nież za wo ry, ma no me try, wskaź -
nik po zio mu, od po wietrz ni ki i urzą dze nia do prze dmu chi wa nia.
W szaf ce tej znaj du ją się dwa za wo ry bez pie czeń stwa, al bo z wy -
rzu tem dol nym (star sze cy ster ny), al bo z wy rzu tem gór nym (now -
sze po jaz dy). 

Cy ster na wy po sa żo na jest w za wo ry ste ro wa ne ręcz nie lub pneu -
ma tycz nie (w ukła dzie pa nu je ci śnie nie nie mniej sze niż
7 bar). W przy pad ku cy stern z LNG wszyst kie za wo ry pneu ma tycz -
ne ma ją ręcz ne od po wied ni ki. 

Po zio mow skaz ma tar czę wy ska lo wa ną w li trach lub w pro cen -
tach po jem no ści zbior ni ka (od 0 do 100%) i co istot ne – po da je pra -
wi dło we war to ści wy łącz nie przy nor mal nej po zy cji cy ster ny, 
tj. na ko łach. 

Przy pod no sze niu te go ro dza ju po jaz dów na le ży sto so wać moż -
li wie jak naj szer sze pa sy, od ra dza się wy ko rzy sta nie lin. Pa sy mo cu -
je się przy czte rech punk tach kon struk cji wspor czej zbior ni ka
we wnętrz ne go (cha rak te ry stycz nych „garn kach”). 

Po dej mu jąc de cy zję w kwe stii po stę po wa nia z wy wró co ną cy -
ster ną, któ rej za war to ści nie moż na prze pom po wać do in nej, war to
wziąć pod uwa gę koszt ła dun ku (np. cie kły azot w hur cie jest wy ce -
nia ny na ok. 300-400 zł za to nę) oraz ewen tu al ne kosz ty na pra wy
uszko dzo nej cy ster ny. W każ dym przy pad ku na le ży kon tak to wać się
z wła ści cie lem oraz spe cja li stą. 

Nie rzad ko uwol nie nie krio cie czy w po sta ci ga zu do at mos fe ry
przez pa row ni cę znacz nie uła twi pod nie sie nie cy ster ny. Przy spraw -

nym pro wa dze niu pro ce su od pa ro wy wa nia opróż nie nie mo że trwać
do 2 godz. Cie kły hel, któ ry jest wy jąt ko wo dro gim ga zem, trans por -
tu je się w Pol sce wy łącz nie w cy ster nach, w któ rych zbior nik we -
wnętrz ny chło dzo ny jest cie kłym azo tem. 

Uwa gi koń co we
Z po wyż sze go ma te ria łu moż na wy snuć na stę pu ją ce wnio ski:

� Za gro żeń ze stro ny krio cie czy sto sun ko wo ła two unik nąć, dys -
po nu jąc co naj mniej pod sta wo wą wie dzą na ich te mat. 
� Nor ma tyw ne wy po sa że nie za stę pu (GBARt) po zwa la na bez -
piecz ne pro wa dze nie dzia łań ra tow ni czych na po zio mie pod sta -
wo wym pod czas zda rzeń z udzia łem cie czy krio ge nicz nych. 
� Gru py spe cja li stycz ne po win ny być za opa trzo ne w środ ki
ochro ny krio. Za ku pio ne kil ka lat te mu przez PSP sa mo cho dy spe -
cjal ne ra tow nic twa che micz ne go nie dys po nu ją ni mi, ale w skład
ich wy po sa że nia wcho dzi ubra nie dwu czę ścio we, za kła da ne
na che mo od por ne ubra nie ga zosz czel ne (CUG), któ re za pew nia
ochro nę przed ochla pa niem pod czas prac w oto cze niu skro plo -
nych ga zów, ta kich jak chlor i amo niak, czy li w tem pe ra tu rze
do ok. –70°C [11]. Ubra nia te czę sto my lo ne są ze środ ka mi ochro -
ny krio. 

Ar ty kuł po wstał na pod sta wie pra cy dy plo mo wej au to ra tek stu, na -
pi sa nej pod kie run kiem mł. bryg. dr. inż. Zdzi sła wa Sa la mo no wi cza
w Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej. Du żą po moc sta no wi ły warsz ta -
ty ra tow ni cze w Dą bro wie Gór ni czej zor ga ni zo wa ne przez Cen tral ną
Szko łę Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, pro wa dzo ne przez kie row ni ka ds.
trans por tu Air Li qu ide An drze ja Klu skę. Au tor mógł li czyć rów nież
na sta łe me ry to rycz ne wspar cie bryg. w st. sp. mgr. inż. Bo gu sła wa Dud -
ka z Ko men dy Wo je wódz kiej PSP w Ka to wi cach.

mł. bryg. Krzysztof St´pniak jest stra˝akiem od 1996 r., 
aktualnie słu˝y jako dowódca zmiany w JRG nr 1 KM PSP w Lublinie

i jednoczeÊnie zast´pca dowódcy Specjalistycznej Grupy
Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Lublin-1
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rze wi dy wa ne zmia ny kli ma tu spo wo du ją zwięk sze nie za gro -
że nia po ża ro we go na tor fo wi skach. Na sku tek wzro stu tem pe -
ra tu ry doj dzie do ob ni że nia po zio mu wód grun to wych

i zmniej sze nia wil got no ści po kła dów tor fu. Już te raz po ja wia ją się
symp to my te go zja wi ska. 

Dwu krot nie pod czas za gra nicz nych wy jaz dów do ka ta stro fal nych
po ża rów la sów pol skim stra ża kom przy szło zmie rzyć się z po ża ra mi
pod po wierzch nio wy mi. Za rów no w 2010 r. w Ro sji, jak i w 2018 r.
w Szwe cji kom plek sy le śne pło nę ły wraz z po kła da mi tor fu. Naj więk -
sze mu po ża ro wi la su, ja ki miał do tej po ry miej sce w Pol sce (Kuź nia
Ra ci bor ska, 1992 r.), tak że to wa rzy szy ło zja wi sko po ża rów pod po -
wierzch nio wych (rys. 1). Wy ga sza nie ich na te re nach z za le ga ją cy mi
po kła da mi tor fu trwa ło do dat ko we dwa ty go dnie, mi mo cią głych
opa dów desz czu. Po ża ry te go ro dza ju, choć sto sun ko wo rzad kie w na -
szym kra ju (3% po ża rów la su), oka zu ją się groź nym i wy ma ga ją cym
prze ciw ni kiem. 

Pa li wo (ko pal ne)
Zło ża tor fo we są szcze gól nym ro dza jem pod ło ża ze wzglę du

na wy so ką za war tość wę gla or ga nicz ne go. Torf po wsta je bo wiem
wsku tek nie peł ne go roz kła du szcząt ków ro ślin no ści ba gien nej, za cho -
dzą ce go w wa run kach bez tle no wych, na sku tek dłu go trwa łe go lub
sta łe go za ba gnie nia. Cha rak te ry zu je go wy so ka ka lo rycz ność 
(28 000 kJ/kg). Przy je go spa la niu wy dzie la ją się bar dzo du że ilo ści cie -
pła (1 m3 tor fu emi tu je 690 800 kJ), dla te go mo że słu żyć ja ko opał.
Jesz cze na prze ło mie XIX i XX stu le cia w na szym kra ju ist nia ło spo re
za in te re so wa nie wy ko rzy sta niem tor fu ja ko al ter na ty wy dla wę gla czy
ro py naf to wej. Do tej po ry w bi lan sie za so bów ko pa lin fi gu ru je on ja -
ko su ro wiec ener ge tycz ny.

W Pol sce znaj du je się po nad 49 tys. złóż tor fo wych, któ re zaj mu ją
łącz nie 4% po wierzch ni kra ju. Wy stę pu ją głów nie w pół noc nej czę ści,
ale re jo nem z naj więk szą po wierzch nią ba gien jest Lu belsz czy zna.
Zdro wy roz są dek zda je się za prze czać, by po ża ry mo gły wy stę po wać
na ob sza rach, któ re cha rak te ry zu ją się m.in. du żą wil got no ścią gle by.
Jed nak zde cy do wa na więk szość mo kra deł zo sta ła osu szo na wsku tek
dzia łań me lio ra cyj nych – sta ły się łą ka mi. 

Na tor fo wi skach o za bu rzo nej hy dro lo gii wy stę pu je zja wi sko do -
dat nie go sprzę że nia zwrot ne go (efek tu ku li śnież nej), zwięk sza ją ce -
go po dat ność ob sza ru na po żar pod po wierzch nio wy. Za cho dzą cy
pro ces mur sze nia ma cha rak ter nie od wra cal ny. Na sku tek ob ni że nia
po zio mu wód grun to wych roz po czy na się pro ces roz kła du tor fu. 
Je go struk tu ra ule ga prze mia nom fi zycz nym, w wy ni ku któ rych wzra -

JAN KACZ MA ROW SKI Po ̋a ry 
pod po wierzch nio we 

Na najbliższe dziesięciolecia prognozowany jest wzrost częstotliwości
i uporczywości pożarów torfowisk. W wyniku takich zdarzeń tereny

wyjątkowo cenne przyrodniczo mogą zostać całkowicie zniszczone,
a do atmosfery przedostaną się duże ilości dwutlenku węgla.
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Rys. 1. Ma pa: za pa le nia po kła dów tor fo wych w Kuź ni Ra ci bor skiej w 1992 r.



sta je go gę stość. Gęst szy torf go rzej prze wo dzi wo dę, co po wo du je
dal szy spa dek wil got no ści gle by. W efek cie na ra sta ją co po stę pu je za -
gęsz cze nie je go warstw i spa dek wil got no ści. Ni ska wil got ność i du -
ża gę stość to naj waż niej sze czyn ni ki wpły wa ją ce na po dat ność tor fu
na za płon i zwięk sza ją ce upo rczy wość po ża rów. Na me trze kwa dra -
to wym wy su szo ne go tor fo wi ska sku mu lo wa na jest na wet to na ma -
te ria łu, któ ry mo że ulec spa le niu. 

Po ża ry pod po wierzch nio we tor fo wisk w przy pad ku dłu go utrzy -
mu ją cej się su szy mo gą wy stą pić tak że na szcze gól nie cen nych przy -
rod ni czo ob sza rach w sta nie nie odwod nio nym (tj. na grun tach
le śnych). Głę bo kość spa la nia jest tam jed nak znacz nie mniej sza niż
w przy pad ku po ża rów tor fo wisk zme lio ro wa nych.

Po żar tlą cy się skry cie 
W no men kla tu rze po żar ni czej wy róż nia się czte ry ro dza je po ża -

rów la su. Jed nym z nich są wła śnie po ża ry pod po wierzch nio we (w li -
te ra tu rze i ję zy ku po tocz nym na zy wa ne rów nież po ża ra mi ziem ny mi,
pod ziem ny mi lub wgłęb ny mi) – spa le niu ule ga na gro ma dzo na w gle -
bie le śnej war stwa wy schnię te go tor fu, mur szu ba gien ne go, próch -
ni cy (sku mu lo wa ne ro ślin ne szcząt ki w sta dium roz kła du), a na wet
płyt ko za le ga ją ce po kła dy wę gla bru nat ne go. Zja wi sko po ża ru pod -

po wierzch nio we go na te re nach za drze wio nych mo że my ob ser wo -
wać rów nież na hał dach gór ni czych – w tym przy pad ku przy czy ną
jest sa mo za płon ma te ria łu zwa ło we go. 

Tak sa mo jak po żar wierz choł ko wy, tak i po żar pod po wierzch nio -
wy roz po czy na się naj czę ściej od ob ję cia pło mie nia mi po kry wy gle -
by. Je go roz wój uza leż nio ny jest od lo kal nych wa run ków – mo że ca ły
czas roz wi jać się w prze strze ni dwu wy mia ro wej lub przy za ist nie niu
sprzy ja ją cych oko licz no ściach wdra pać się w gó rę ku wierz choł kom
drzew lub we drzeć się w głąb gle by. Ener gia ciepl na wy two rzo na pod -
czas po ża ru po kry wy gle by mo że być wy star cza ją ca do za ini cjo wa nia
spa la nia bez pło mie nio we go tor fu, tzn. roz po czę cia po ża ru pod po -
wierzch nio we go. Ry zy ko wy stą pie nia tej sy tu acji jest tym wyż sze, im
bar dziej tor fo wi sko po ro śnię te jest ro ślin no ścią krze wia stą lub drze -
wa mi. Wią że się to z więk szym na gro ma dze niem nad ziem nej bio ma -
sy ro ślin (pa li wa) niż na tor fo wi skach te re nów otwar tych, co wpły wa
na wzrost in ten syw no ści spa la nia. 

Dzia ła to tak że w dru gą stro nę. Po ża ry pod po wierzch nio we mo gą
przy czy nić się do po wsta nia po ża ru po kry wy gle by. W cza sie wietrz -
nej po go dy, gdy po wie trze do trze do stre fy spa la nia, spod po wierzch -

ni zie mi mo gą wy do być się ni skie ję zy ki pło mie ni za pa la ją ce ro ślin -
ność na po wierzch ni grun tu (fot. 1). 

Choć po ża ro wi pod po wierzch nio we mu to wa rzy szą niż sze tem pe -
ra tu ry, w je go przy pad ku na stę pu je więk sze prze ni ka nie cie pła w głąb
grun tu, niż kie dy ma my do czy nie nia z pło mie nio wym po ża rem po -
kry wy gle by. Po wol ny prze bieg spa la nia bez pło mie nio we go skut ku -
je wy dłu że niem eks po zy cji ni żej po ło żo nych warstw gle by na od dzia-
ły wa nie wy so kich tem pe ra tur. Po kła dy tor fu z re gu ły tlą się w tem pe -
ra tu rze oscy lu ją cej w gra ni cach 500-600°C, w sprzyja ją cych wa run -
kach mo że być ona wyż sza i do cho dzić do 1000°C.

To wła śnie skom pli ko wa ny pro ces bez pło mie nio we go (he te ro ge -
nicz ne go) spa la nia war stwy or ga nicz nej za cho dzą cy we wnątrz gle by
jest isto tą i wy róż ni kiem te go ro dza ju po ża rów. W je go pierw szej fa -
zie do cho dzi do pod grza nia i od pa ro wa nia wo dy z tor fu. Torf mo że
za cząć się tlić na wet przy wil got no ści względ nej rzę du 70%. W prze -
su szo nym ma te ria le do cho dzi do re ak cji pi ro li zy i utle nia nia ma te rii
or ga nicz nej, jed nak sub stan cje ule ga ją ce spa la niu nie prze cho dzą
w stan lot ny. 

Po żar pod po wierzch nio wy wsku tek sła be go do stę pu po wie trza
prze miesz cza się wol no, z szyb ko ścią za le d wie kil ku do kil ku na stu me -
trów na do bę. Roz prze strze nia nie się w płasz czyź nie po zio mej – z po -

wo du du że go do stę pu do tle nu at mos fe rycz ne go – na stę pu je
szyb ciej niż spa la nie w głąb gle by. Wzrost wil got no ści lub gę sto ści
tor fu spo wal nia prze miesz cza nie się po ża ru. Pe ne tru je on pod po -
wierzch nio we za so by ma te ria łów pal nych w prze strze ni trój-
wy mia ro wej, za rów no w głąb, jak i na bo ki. Pro ces ten prze bie ga jed -
nak z nie wiel ką in ten syw no ścią, po stę pu jąc do kil ku na stu me trów
na do bę – co tak że od róż nia ten ro dzaj po ża rów od po zo sta łych.
O bra ku gwał tow no ści tych po ża rów świad czyć tak że mo że ich dłu -
go trwa łość – po kła dy tor fu po tra fią tlić się przez kil ka mie się cy.

Wraz z roz prze strze nia niem się ognia w głąb po stę pu je pro ces gro -
ma dze nia się po pio łu – dzia ła on jak war stwa izo la cyj na zmniej sza-
ją ca utra tę cie pła, co zwięk sza in ten syw ność spa la nia. Po kła dy po pio -
łów ogra ni cza ją tak że do pływ tle nu do niż szych warstw gle by. Na sku -
tek pro ce su spa la nia, w któ rym wy stę pu je je go nie do bór
(w sty gną cych po kła dach o tem pe ra tu rze spa da ją cej do oko ło 450°C),
two rzą się war stwy bi tu micz nych for ma cji hy dro fo bo wych (wę gla pi -
ro li tycz ne go, przy po mi na ją ce go frag men ty wę gla drzew ne go), nie -
prze puszczal ne dla środ ków ga śni czych. Po wło ka ta do sko na le chro ni
ni żej po ło żo ne po kła dy przed wo dą, co umoż li wia dal szy roz wój spa -
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Fot. 1. Pło mie nie wy do by wa ją ce się spod zie mi Fot. 2. Głęb sze wy pa le nie w po bli żu ko rze ni drze wa
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la nia bez wy raź nych oznak te go pro ce su na (zda wa ło by się już uga -
szo nej) po wierzch ni. To bar dzo istot na prze szko da w okre śla niu rze -
czy wi stych gra nic po ża rów pod po wierzch nio wych i ich li kwi da cji.
Moż li wa jest sy tu acja, w któ rej po żar w dol nych war stwach gle by roz -
prze strze nia się szyb ciej niż przy po wierzch ni. Pro wa dzi to do po wsta -
nia na wi sów nie spa lo ne go tor fu, po ni żej któ rych znaj du je się wol na,
wy pa lo na prze strzeń (tzw. ja ma lub kie szeń), co stwa rza nie bez pie -
czeń stwo za pa da nia się lu dzi, zwie rząt oraz po jaz dów i sprzę tu po -
żar ni cze go w ogień roz prze strze nia ją cy się pod po wierzch nią gór nej
war stwy gle by. Istot ne są rów nież na tu ral nie wy stę pu ją ce wnę ki skry -
te pod po wierzch nią grun tu, ta kie jak roz bu do wa ne sys te my nor, ko -
mo ry gniaz do we i krę te ko ry ta rze zwie rząt. Miej sca te są szcze gól nie
nie bez piecz ne ze wzglę du na do pływ po wie trza i wy two rzo ny ciąg,
któ ry umoż li wia pro ces spa la nia pło mie nio we go. Roz wój ta kich pod -
ziem nych ognisk pro wa dzi m.in. do wy pa le nia ko rze ni drzew znaj du -
ją cych się da le ko od okre ślo nej gra ni cy po ża ru. Wią że się to z dal szą
nie kon tro lo wa ną eks pan sją ży wio łu oraz za gro że niem dla ra tow ni -
ków z uwa gi na prze wra ca ją ce się drze wa.

Głę bo kość wy pa le nia tor fo wisk w sta nie na tu ral nym zwy kle nie
prze kra cza po zio mu 20 cm. Do głęb szej pe ne tra cji, się ga ją cej po -
nad 1,5 m, do cho dzi tyl ko na ob sza rach o za bu rzo nej hy dro lo gii.

Na tor fo wi skach po ro śnię tych ro ślin no ścią drze wia stą głę bo kość wy -
pa le nia jest z re gu ły więk sza niż na tor fo wi skach otwar tych. Obec ność
drzew sprzy ja spad ko wi wil got no ści i wzro sto wi gę sto ści tor fu, po nie -
waż drze wa po bie ra ją po trzeb ną do wzro stu wo dę z pod ło ża. Sil niej -
sze wy pa le nia wi docz ne są na wet wo kół po je dyn czych drzew (fot. 2).

Ca ło rocz ny se zon
Po ża ry pod po wierzch nio we mo gą trwać nie prze rwa nie przez wie -

le dni, mie się cy, a na wet lat. Za tem okres pal no ści tor fo wisk to na wet
ca ły rok. Jed nak wcze sną wio sną na tor fo wi skach częst szym zja wi -
skiem są po ża ry po wierzch nio we. O tej po rze ro ku gle ba by wa jesz -
cze dość do brze uwil got nio na po roz to pach, a cza sa mi na wet wciąż
za mar z nię ta po zi mie. Spa le niu ule ga wów czas wy ła nia ją ca się spod
top nie ją ce go śnie gu ze szło rocz na ro ślin ność. Praw dzi wy se zon na po -
ża ry tor fo wo -mur szo we roz po czy na się do pie ro w dru giej po ło wie
wio sny (pod czas cie płej i su chej po go dy) i trwa aż do koń ca mie się cy
let nich. Po od ta ja niu śnie gów na te re nie ca łe go kra ju po ja wia się de -
fi cyt opa dów at mos fe rycz nych. Sprzy ja ją mu prze dłu ża ją ce się okre -
sy su szy, na sku tek któ rych na stę pu je ob ni że nie po zio mu wód

grun to wych i prze su sze nie ma te ria łu pal ne go. Po żar tor fu zna mio nu -
je za zwy czaj lek ki, bia ła wy dym (fot. 3) o cha rak te ry stycz nym, mdła -
wym za pa chu, uno szą cy się nad po wierzch nią gle by. Za dy mie nie
wy raź nie wzra sta do pie ro wie czo rem lub ko lej ne go dnia ran kiem, gdy
tem pe ra tu ra po wie trza osią ga tzw. punkt ro sy. 

Na ob sza rach od da lo nych od sie dzib ludz kich nie zau wa żo ne wio -
sen ne po ża ry mo gą roz wi jać się w swo im po wol nym tem pie aż
do mie się cy let nich. Wraz z na dej ściem su chej po go dy ich po wierzch -
nia mo że gwał tow nie wzro snąć. To zja wi sko czę ste m.in. w Ro sji. Je śli
po żar po wstał np. na sku tek wio sen ne go wy pa la nia tra wy, to w środ -
ku la ta śla dy po tym zda rze niu bę dą już nie wi docz ne i z te go wzglę du
trud no bę dzie usta lić przy czy nę ich po wsta nia. Dla te go też po ża rom
tor fo wisk przy pi su je się spon ta nicz ne sa mo za pa le nie, co na le ży od ra -
zu zde men to wać. Torf na ba gnie ni gdy nie za pa li się sa mo rzut nie, z jed -
nym wy jąt kiem – zja wi sko to mo że wy stą pić je dy nie w wy do by tym
i zma ga zy no wa nym w nie wła ści wy spo sób tor fie o wil got no ści oko -
ło 35%, przy za ist nie niu sprzy ja ją cych wa run ków me te oro lo gicz nych.
W głęb szych war stwach te go ma te ria łu mo że dojść do pro ce su po wol -
ne go utle nia nia, cze mu to wa rzy szy wy twa rza nie nie wiel kich ilo ści cie -
pła. Brak moż li wo ści od da nia cie pła do oto cze nia po wo du je, że
w dłuż szym cza sie (ty go dnie lub mie sią ce) przy rost tem pe ra tu ry jest
na ty le wy so ki, że przy osią gnię ciu jej kry tycz nych war to ści rzę du
60-65°C mo że na stą pić sa mo ist ny za płon we wnątrz hał dy.

W let nich mie sią cach wraz ze wzro stem tem pe ra tu ry po wie trza
i spad kiem wil got no ści tor fu zwięk sza się ry zy ko wy stą pie nia po ża ru
pod po wierzch nio we go. Czę stym po wo dem ta kich zda rzeń jest brak
wie dzy o pod ło żu gle by u osób roz pa la ją cych ogni ska (fot. 4). Zda rza
się, że w nie wła ści wie zli kwi do wa nym ogni sku, po zor nie już uga szo -
nym, na dal ża rzą się po zo sta ło ści ma te ria łu pal ne go. To od nich na -
stę pu je za płon próch ni cy lub mur szu, a na stęp nie wierzch nich
po kła dów tor fu. Spa la nie za cho dzi wte dy na nie wiel kiej po wierzch ni
ok. 0,5-1 m2, ogień roz prze strze nia się w głąb za le ga ją cych po kła dów,
a na stęp nie ob ję to ścio wo we wszyst kich kie run kach od punk tu za pa -
le nia. Let nie po ża ry pod po wierzch nio we są ła twiej sze do wy kry cia niż
wio sen ne. La tem su chy torf o luź nej struk tu rze spa la się kil ka krot nie
szyb ciej niż gęst szy i mo kry. 

Układ wa run ków uwil got nie nia po wo du je, że je sien ne po ża ry tor -
fu są po dob ne do wio sen nych. Na szczę ście ze wzglę du na zbli ża ją cy
się okres opa dów za zwy czaj nie ma ją wy star cza ją co du żo cza su, by
roz prze strze nić się na znacz nej po wierzch ni. W mie sią cach zi mo wych
po ża ry pod po wierzch nio we zwy kle ga sną sa mo ist nie. W bez śnież ne
zi my torf mo że jed nak tlić się skry cie aż do wio sny i ro snąć w si łę w ko -
lej nym ro ku. 

W po szu ki wa niu gra nic
Uta jo ny ogień roz wi ja się bar dzo po wo li i je go ujaw nie nie na stę -

pu je nie raz do pie ro po kil ku na stu go dzi nach, a na wet kil ku do bach.
Symp to ma mi świad czą cy mi o po wsta niu po ża ru, po moc ny mi w osza -
co wa niu je go roz mia ru oraz gra nic, są: wy do by wa ją cy się dym, pod -
wyż szo na tem pe ra tu ra i zmia na bar wy dar ni ny. Z po wo du nie-
rów no mier ne go spa la nia tor fu i po wsta ją cych na kra wę dziach na wi -
sów trud no jed nak jed no znacz nie okre ślić je go rze czy wi ste gra ni ce.
Gry zą cy dym o mdłym za pa chu snu je się ni sko po zie mi jak mgła, nie
zdra dza jąc miej sca wy do by wa nia się na po wierzch nię. Nie kie dy
przy sil nym wie trze mo gą po ja wić się wi docz ne na po wierzch ni grun -
tu pło mie nie, jed nak nie są one po moc ne przy usta la niu rze czy wi -
stych gra nic ży wio łu. 

Fot. 3. Dym cha rak te ry stycz ny dla pod po wierzch nio wych po ża rów tor fo wisk



Do pre cy zyj ne go usta le nia za się gu i roz mia ru po ża ru pod po -
wierzch nio we go naj le piej po słu ży apa ra tu ra ter mo wi zyj na lub ter -
mo me try do gle bo we. W przy pad ku roz le głych ob sza rów po moc ne
mo że oka zać się ob ra zo wa nie lot ni cze w za kre sie bli skiej pod czer -
wie ni. 

Ist nie ją jed nak mniej skom pli ko wa ne me to dy i na rzę dzia. Do naj -
prost szych na le ży szpa del. Prze ko pu jąc gle bę tor fo wą, moż na pre cy -
zyj nie okre ślić prze bieg obrze ży stre fy tle nia. Zgod nie z li te ra tu rą
przed mio tu, choć wbrew za sa dom BHP, miej sce po ża ru okre ślić moż -
na w przy bli że niu rów nież za po mo cą mniej bez piecz nej me to dy or -

ga no lep tycz nej – przez do tknię cie zie mi dło nią. Je śli tem pe ra tu ra
gle by na da nym ob sza rze jest wyż sza niż tem pe ra tu ra ludz kie go cia -
ła, znaj du je się on bli sko te re nu opa no wa ne go przez po żar. To nie bez -
piecz na me to da, po nie waż  pod zwar tą, nie prze bar wio ną war stwą
dar ni ny mo że znaj do wać się na wpół wy pa lo ny po kład tor fu, co za -
gra ża za pad nię ciem się oso by wy ko nu ją cej po miar w głąb pod ło ża.

Na pod sta wie prze pro wa dzo ne go roz po zna nia na le ży okre ślić ob -
szar po ża ru za ję ty przez ogień, po sze rza jąc go o do dat ko wą, bez -
piecz ną stre fę bu fo ro wą o sze ro ko ści oko ło 1 m. W przy pad ku
roz le głych po ża rów usta lo ną gra ni cę po win no się w mia rę moż li wo -
ści ozna czyć w te re nie (np. opa li ko wać lub użyć bia ło -czer wo nej ta -
śmy ostrze gaw czej). Wy mie nio ne me to dy sta no wią rów no cze śnie
spo so by kon tro li sku tecz no ści ga śni czej – dzię ki niej żad ne ob sza ry
o wy so kiej tem pe ra tu rze gle by, na któ rych mo gło by dojść do po now -
ne go tle nia się ognia już po za koń cze niu dzia łań, nie zo sta ną po mi -
nię te. 

Po żar pod po wierzch nio wy oprócz po kła dów tor fu tra wi tak że znaj -
du ją ce się pod po wierzch nią grun tu ko rze nie drzew. Tra cą one wów -
czas sta bil ne umo co wa nie w pod ło żu i upa da ją. Na pod sta wie
roz kła du wy wró co nych drzew moż na okre ślić kie ru nek roz prze strze -
nia nia się po ża ru, gdyż pa da ją one ko ro na mi w stro nę wy pa lo nej po -
wierzch ni. 

Mo dli twa o deszcz
Ir land czy cy ma wia ją, że naj lep szym spo so bem wal ki z po ża ra mi

tor fów jest mo dli twa o deszcz. Jed nak na wet ulew ne opa dy nie za -
wsze są w sta nie uga sić pod po wierzch nio wy tlą cy się ogień, po nie -
waż po trze ba do te go aż 1 t wo dy na 1 m3 spa la ne go ma te ria łu.
Dla te go zwal cza nie po ża rów tor fu jest bar dzo uciąż li we i wy ma ga

żmud nej, dłu go trwa łej oraz an ga żu ją cej znacz ne si ły i środ ki ak cji ga -
śni czej. Po ża ry te go ro dza ju roz wi ja ją się wol niej niż ja kie kol wiek in -
ne – dzię ki te mu na wcze snych eta pach roz wo ju mo gą być zwy kle
ga szo ne przez nie licz ne za stę py, bez ry zy ka dla zdro wia i ży cia uczest -
ni ków in ter wen cji. Je śli jed nak upły nę ło wię cej cza su, a po żar wszedł
w głąb osu szo ne go zło ża tor fu na znacz nej po wierzch ni, to ko niecz -
ne bę dzie za an ga żo wa nie du żych sił i środ ków – wie lo krot nie więk -
szych niż do opa no wa nia po ża ru la sów na ta kim sa mym ob sza rze.
Za tem za sad ni cze zna cze nie dla za koń cze nia ak cji ga śni czej suk ce -
sem i ob ni że nia jej kosz tów ma bar dzo wcze sne roz po zna nie i sku -
tecz ne roz po czę cie dzia łań. Każ de za nie dba nie po wo du je wie lo krot ny
wzrost wy dat ków na prze pro wa dze nie in ter wen cji i znisz cze nie czę -
sto je dy nych w swo im ro dza ju te re nów o szcze gól nych war to ściach
przy rod ni czych.

Ga sze nie we wcze snej fa zie: mie sza dło 
Je śli po żar tor fu zo sta nie szyb ko wy kry ty, to je go uga sze nie jest

moż li we jesz cze te go sa me go dnia. W tej sy tu acji na le ży mie szać z wo -
dą pło ną cy torf i torf z są sied nie go ob sza ru, w któ rym nie tli się jesz -
cze ogień, aż do cał ko wi te go ochło dze nia. Wo dę na le ży do pro wa dzić
do stre fy spa la nia prą dem zwar tym pod wy so kim ci śnie niem, ru cha -
mi okręż ny mi w kie run ku od środ ka (tam pa nu je naj wyż sza tem pe -
ra tu ra) na ze wnątrz, w ce lu znisz cze nia zbi tej struk tu ry tor fu. W tym
sa mym cza sie ko niecz ne jest od cię cie ło pa tą gle by w pro mie niu co
naj mniej 20 cm wo kół ob wo du po ża rzy ska. Po wsta nie ob szar bu fo -
ro wy do oko ła gra ni cy spa la nia – gle bę na le ży sta ran nie wy mie szać,
roz bi ja jąc gru dy, aż utwo rzy się jed no li ta, wy stu dzo na błot ni sta ma -
sa. Szcze gól ną uwa gę na le ży zwró cić na wy stę pu ją ce w spa le ni sku
ko rze nie drzew, po nie waż ukry te po zo sta ło ści po ża ru mo gą w nich
prze trwać i do pro wa dzić do je go wzno wie nia na wet po kil ku dniach. 

Ga sze nie więk szych po ża rów: fo sa
Pod czas in ter wen cji na roz le głym te re nie nie zwy kle waż ne jest

pra wi dło we roz po zna nie rze czy wi stych gra nic za się gu ży wio łu. Ga -
sze nie du żych po ża rów na le ży roz po cząć od kra wę dzi i prze su wać się
w kie run ku środ ka. Mie sza nie ło pa ta mi ma sy tlą ce go się tor fu z wo -
dą, któ re zwięk sza efek tyw ność jej dzia ła nia, po win no być pro wa dzo -
ne ca ły czas. Po zwa la to na bez piecz niej szą pra cę, a tak że zmniej sza
praw do po do bień stwo wy pa le nia się jam. Z upły wem cza su cen tral -
ne ob sza ry po ża ru mo gą ochło dzić się bez ga sze nia, spa lić się do gle -
by mi ne ral nej lub do war stwy wo do no śnej. W ta kich przy pad kach
dal sze prze miesz cza nie się ku środ ko wej czę ści jest nie prak tycz ne. 

Za pew nie nie cią gło ści po da wa nia wo dy w tak du żych ilo ściach,
naj czę ściej na du że od le gło ści, w dłu gim okre sie stwa rza po waż ne
pro ble my or ga ni za cyj ne i zna czą co zwięk sza kosz ty pro wa dze nia ak -
cji ga śni czej. Za miast jed nak ogra ni czać się do sto so wa nia tej me to -
dy opa no wa nia ży wio łu, moż na przy stą pić do usu wa nia ma te ria łów
pal nych – czy li po zba wie nia trój ką ta spa la nia jed ne go z ra mion. Tak -
ty ka ta po le ga na lo ka li za cji po ża ru przez wy ko pa nie ro wów izo la cyj -
nych – dzię ki te mu torf wy pa li się aż do za głę bie nia, w kon se kwen cji
ogień prę dzej czy póź niej mu si wy ga snąć. 

Po okre śle niu, do kąd się ga po żar, na le ży roz po cząć ko pa nie ro wu
w do sta tecz nej od le gło ści od przy pusz czal nej gra ni cy tle nia się ognia,
co jest uza leż nio ne od tem pa po wsta wa nia fo sy i cza su po trzeb ne go
na jej wy ko na nie. Na le ży bo wiem wy ko nać prze kop do oko ła ob sza -
ru ob ję te go spa la niem na ty le szyb ko, by dzia ła ją cy w głę bi gle by i roz -
sze rza ją cy się tam nie wi docz nie po żar nie zdo łał prze kro czyć li nii
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Fot. 4. Efekt ogni ska roz pa lo ne go w le sie na gle bie tor fo wej
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ro wu, za nim ten zo sta nie wy ko na ny. Im więk szy jest re jon po ża ru i im
mniej lu dzi uczest ni czy w ak cji ra tun ko wej, tym da lej od ob sza ru ob -
ję te go spa la niem mu si być od su nię ta ta li nia.

Ze wzglę dów bez pie czeń stwa jesz cze przed roz po czę ciem bez po -
śred niej wal ki z po ża rem na le ży usu nąć z tra sy pla no wa ne go wy ko -
pu wszyst kie nie bez piecz ne drze wa z nad pa lo ny mi ko rze nia mi.
Na ra żo ne na upa dek, sta no wią za gro że nie dla ży cia i zdro wia ra tow -
ni ków, mo gą tak że two rzyć prze szko dy te re no we lub stać się po mo -
sta mi, dzię ki któ rym ogień wy do sta nie się na dru gą stro nę ro wu.
Oba lo ne drze wa naj le piej po ciąć na mniej sze ka wał ki i roz mie ścić je
w ta ki spo sób, by nie utrud niać pro wa dze nia dzia łań na tor fo wi sku.
Na te re nie ob ję tym po ża rem pod po wierzch nio wym war to tak że
w mia rę moż li wo ści usu nąć pnia ki, po nie waż umoż li wia ją sta łe ża rze -
nie się ognia w zie mi.

Wy kop o sze ro ko ści oko ło 1 m po -
wi nien być wy ko na ny na głę bo ko ści
za le ga ją ce go po kła du, względ nie
do osią gnię cia po zio mu gle by mi ne -
ral nej lub wo dy grun to wej. Ca ły wy -
ko pa ny ma te riał na le ży prze rzu cić
na ob szar po prze ciw nej stro nie ro wu,
nie do tknię ty ogniem. 

W cza sie wy ko ny wa nia prac ziem -
nych wy zna czo ne jed nost ki po win ny
rów no cze śnie pro wa dzić ak cję ga śni -
czą. Wy ko pa ną fo sę naj le piej wy peł nić wo dą (je śli to moż li we, ze środ -
kiem zwil ża ją cym, ob ni ża ją cym na pię cie po wierzch nio we wo dy).
W tym ce lu na le ży bu do wać ma gi stra le wod ne z uży ciem pomp du -
żej wy daj no ści.

Ga sze nie przez za ta pia nie
Czę sto, szcze gól nie wio sną, gdy po ziom wód po wierzch nio wych

jest sto sun ko wo wy so ki, po żar pod po wierzch nio wy moż na po pro -
stu za to pić. Je że li w po bli żu znaj du ją się na tu ral ne cie ki wod ne, moż -
na je wy ko rzy stać, spię trza jąc wo dę i kie ru jąc roz le wi sko na ob sza ry
ob ję te spa la niem bez pło mie nio wym. Sto su jąc tę tak ty kę, na le ży pa -
mię tać, że na sy co ny wo dą torf tra ci swo ją no śność ja ko grunt. W re -
zul ta cie sprzęt ga śni czy mo że grzę znąć w roz mięk czo nym pod ło żu.
Na le ży rów nież uwa żać, by nie stwo rzyć – w wy ni ku re ten cji wo dy
na jed nym ob sza rze – jej nie do bo ru na in nym te re nie, na któ rym po -
trzeb ne są jej du że ilo ści.

Ist nie ją jesz cze in ne spo so by zwal cza nia po ża rów pod po wierzch -
nio wych. Urzą dze niem za pro jek to wa nym do ga sze nia po ża rów
w miej scach trud no do stęp nych jest lan ca wy so ko ci śnie nio wa, któ ra
po dob nie jak prą dow ni ca wod na sta no wi za koń cze nie li nii ga śni czej.
Ru ra wy pły wo wa o dłu go ści ok. 1,5 m po wbi ciu w gle bę po zwa la
na wtło cze nie w tor fo wi sko od po wied nich roz two rów wod nych
pod ci śnie niem. W Ro sji sto su je się tak że tzw. me to dę Sre teń skie go,
po le ga ją cą na zmie sza niu pło ną ce go tor fu z wil got nym lub nie pal -
nym pod ło żem na tu ral nym za po mo cą spy cha rek gą sie ni co wych.
Dzia ła nie to jest jed nak sku tecz ne wy łącz nie na te re nach o płyt kich
po kła dach tor fu. 

Do zór
Pod czas po ża rów pod po wierzch nio wych moż na za sto so wać róż -

ne kom bi na cje po łą czo nych tech no lo gii ga sze nia. Jed nak nie za leż nie
od przy ję tej me to dy uga szo ne po ża rzy sko mu si znaj do wać się

pod sta łym do zo rem za stę pów, któ rych za da niem jest ga sze nie po -
wsta ją cych za rze wi ognia. Na le ży pro wa dzić re gu lar ne pa tro le wzdłuż
kra wę dzi po ża rzy ska. W prze pro wa dza niu re ko ne san su po win ny
uczest ni czyć mi ni mum dwie oso by. Szcze gól nie za le ca się oglę dzi ny
po ran ne i wie czor ne, kie dy dym jest bar dziej wi docz ny, a za pach tlą -
ce go się tor fu i róż ni ce tem pe ra tur gle by są ła twiej wy czu wal ne i le -
piej wi docz ne na apa ra tu rze ter mo wi zyj nej. Je śli w cią gu ty go dnia nie
doj dzie do po wtór ne go za pło nu, to po żar moż na uznać za sku tecz -
nie uga szo ny. 

Bez pie czeń stwo 
Ak cje ga śni cze na pło ną cych tor fo wi skach są wy jąt ko wo nie bez -

piecz ne. Pod czas wy ko ny wa nia dzia łań ma ją cych na ce lu opa no wa -
nie ży wio łu na le ży pa mię tać, że
w tym przy pad ku stra ża cy zwy kle
pra cu ją dłu żej niż przy in nych ro dza -
jach po ża rów. Przy czy nia się to do
ku mu la cji zmę cze nia i ob ni że nia kon -
cen tra cji. Dłu go trwa łe prze by wa nie
w stre fie za dy mie nia gro zi za tru ciem
pro duk ta mi spa la nia. Brak ko lum ny
kon wek cyj nej i wy so ka wil got ność
zwy kle przy czy nia ją się do te go, że
sub stan cje te nie ulat nia ją się, lecz za -
le ga ją w za głę bie niu, po kry wa jąc tor -

fo wi sko war stwą bia łe go, nie przej rzy ste go dy mu tor fo we go. Jest to
je den z naj bar dziej tok sycz nych pro duk tów spa la nia wśród tych, któ -
re po wsta ją w wy ni ku po ża rów ze wnętrz nych. 

Pod czas po ża rów tor fo wisk w po wie trzu stwier dza się zmniej szo -
ną za war tość tle nu oraz obec ność py łów za wie szo nych PM2,5 w stę -
że niach sta no wią cych za gro że nie dla ra tow ni ków pra cu ją cych bez
apa ra tów ochro ny dróg od de cho wych. W związ ku z tym w skład wy -
po sa że nia szta bu ak cji po wi nien wcho dzić mier nik ga zów. Do dat -
kowe za gro że nia cha rak te ry stycz ne dla te go ro dza ju po ża ru to
upa da ją ce drze wa i ry zy ko za pad nię cia się lu dzi i sprzę tu w wy pa lo -
ne ja my w pod ło żu. Ob ra że nia do zna ne pod czas ta kich zda rzeń mo -
gą być śmier tel ne.

Za koń cze nie
Moż na za uwa żyć wy raź ny zwią zek mię dzy zmia na mi kli ma tu i po -

ża ra mi tor fo wisk. Wraz z po stę pu ją cym ocie ple niem wzra stać bę dzie
czę sto tli wość po ża rów la su. O ile jed nak drze wo stan w per spek ty wie
kil ku dzie się ciu lat po po ża rze mo że się od no wić, po bie ra jąc część wę -
gla z at mos fe ry, to spa lo ny torf – ze wzglę du na nie zwy kle wol ne tem -
po aku mu la cji – gi nie wła ści wie bez pow rot nie. 

Po ża ry pod po wierzch nio we tor fo wisk cha rak te ry zu ją się oko ło stu -
krot nie więk szą emi sją dwu tlen ku wę gla niż po ża ry po wierzch nio we
na te re nie tej sa mej wiel ko ści – w kon se kwen cji jest ona naj więk sza,
bio rąc pod uwa gę wszyst kie ro dza je po ża rów ze wnętrz nych. Ogień
po chła nia bez owoc nie do dat ko we gi ga to ny wę gla – do cho dzi
do znacz nej emi sji ga zów cie plar nia nych. To z ko lei sprzy ja jesz cze sil -
niej sze mu ocie ple niu kli ma tu, skut ku ją ce mu dal szym wzro stem za -
gro że nia po ża ro we go. I tak błęd ne ko ło się krę ci… 

Jan Kaczmarowski zajmuje si´ ochronà przeciwpo˝arowà lasu, 
jest pracownikiem Wydziału Ochrony Lasu 

Dyrekcji Generalnej Lasów Paƒstwowych

Po˝ary podpowierzchniowe torfowisk
pochłaniajà gigatony w´gla – dochodzi

do znacznej emisji gazów cieplarnianych. 
To z kolei sprzyja jeszcze silniejszemu

ociepleniu klimatu, skutkujàcemu dalszym
wzrostem zagro˝enia po˝arowego.

I tak bł´dne koło si´ kr´ci….



obec nej sy tu acji, po wpro wa dze niu cen tral nej dys po -
zy tor ni w sys te mie Pań stwo we go Ra tow nic twa Me -
dycz ne go, pod mio ty KSRG bę dą wzy wa ne rów nież

do izo lo wa nych zda rzeń me dycz nych. Pra wo prze wi du je dys po no -
wa nie jed no stek OSP/PSP przez dys po zy to ra me dycz ne go, je śli czas
do jaz du ZRM mo że prze kro czyć me dia nę cza su do tar cia stra ża ków
na miej sce zda rze nia. Mo że to bu dzić kon ster na cję – w ja ki spo sób
stra żak po mo że przy bó lach w klat ce pier sio wej czy bó lach brzu -
cha? Na wet je śli jest ra tow ni kiem me dycz nym czy le ka rzem, bez
moż li wo ści dia gno stycz nych mo że co naj wy żej po trzy mać cho re go
za rę kę. Jed nak istot na po moc w ta kim przy pad ku to rów nież wspar -
cie psy chicz ne, ze bra nie wy wia du na wy pa dek utra ty przy tom no ści
cho re go lub roz po czę cie RKO w ra zie nie ko rzyst ne go dla pa cjen ta
roz wo ju sy tu acji. Stra żak mo że rów nież wy ko rzy stać je dy ny lek do -
stęp ny na po zio mie kpp, czy li tlen. Aby jed nak ro bić to mą drze, war -
to do wie dzieć się o nim wię cej. 

Za bu rze nia od dy cha nia
Za cznij my więc od fi zjo lo gii. Pra wi dło wa

czę sto tli wość od de chu u do ro słe go to 12-16
na mi nu tę (1-2 na 10 se kund) – co istot ne, pa -
cjent nie po wi nien wie dzieć, że li czy my je go
od de chy. U męż czyzn mię śniem do mi nu ją cym
pod czas od de chu jest naj czę ściej prze po na (tor
brzusz ny), u ko biet mię śnie mię dzy że bro we (tor
pier sio wy). Wdech po wi nien być mi ni mal nie
krót szy od wy de chu. Śred nio płu ca za wie ra ją
3 l po wie trza, z cze go tyl ko oko ło 0,5 l wy mie -
nia my pod czas spo koj ne go od dy cha nia. 

Do wła ści we go funk cjo no wa nia or ga ni zmu po trzeb na jest rów -
no wa ga kwa so wo -za sa do wa. Jed nym ze skład ni ków wa run ku ją cych
pH krwi, jest stę że nie CO2, a ono z ko lei ma zwią zek z czę sto tli wo -
ścią od de chu oraz stę że niem O2. Aby utrzy mać rów no wa gę, nasz
or ga nizm po trze bu je za rów no O2, jak i CO2. Hi po wen ty la cja (po ni -
żej 12 od de chów na minutę) po wo du je kwa si cę od de cho wą, któ ra
zwięk sza po ziom CO2 we krwi (brak wi docz nych ob ja wów), na to -
miast hi per wen ty la cja (po wy żej 16 od de chów na mi nu tę) pro wa dzi
do za sa do wi cy od de cho wej – spa da stę że nie CO2 we krwi, a to z ko -
lei zmniej sza licz bę jo nów wap nia w or ga ni zmie (stan ten zo sta nie
opi sa ny w dal szej czę ści ar ty ku łu). 

Ist nie je kil ka roz wią zań w ra mach tle no te ra pii bier nej. Tlen po -
da je my za po mo cą: 
� cew ni ka („wą sów”),
� ma ski tle no wej, 
� ma ski tle no wej z re zer wu arem. 

Z wła sne go do świad cze nia wiem, że je śli po szko do wa ny nie wy -
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MA TE USZ KRZE MI¡ SKI Stra ̋a ku, 
tlen!

W jaki sposób strażak jest
w stanie pomóc choremu,
jeśli zostanie wezwany
do izolowanego zdarzenia
medycznego? Jedyny lek,
który może podać, to tlen.
Dlatego warto przypomnieć
najważniejsze zasady
tlenoterapii. 

W

Sprzęt Moż li wy prze pływ O2
Moż li we stę że nie O2

w mie sza ni nie od de cho wej

cew nik do po da wa nia O2 1-3 l/min 24-40%

ma ska pro sta O2 5-8 l/min 46-60%

ma ska czę ścio wo zwrot na
z wor kiem re zer wu aro wym 7-15 l/min 70-95%

ma ska O2 z za staw ką Ven tu rie go
przy za sto so wa niu od po wied niej za staw ki i wła ści wym prze pły wie
stę że nie tle nu w mie sza ni nie od de cho wej we dług pro du cen ta mo że
wy no sić: 24, 25, 28, 35, 40, 50 i 60%

Po rów na nie moż li wo ści sprzę tu do tle no te ra pii
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ma ga agre syw nej tle no te ra pii, le piej za sto so wać cew nik niż ma -
skę – czę sto ze stre so wa ny pa cjent zbyt nio sku pia się na wal ce z ma -
ską i za bu rza to fi zjo lo gicz ny tor od de chu. Przede wszyst kim jed nak
wy bór od po wied nie go sprzę tu za le ży od sta nu cho re go i je go re ak -
cji na le cze nie. 

Tle no te ra pia krok po kro ku
Punk tem wyj ścia do roz po czę cia tle no te ra pii po wi nien być wy -

nik od czy ta ny z pul sok sy me tru, czy li sa tu ra cja (wy sy ce nie he mo glo -
bi ny czą stecz ka mi tle nu w krwi wło śnicz ko wej – ile pro cent
he mo glo bi ny wią że się z tle nem). Urzą dze nie po mia ro we za kła da -
my na pa lec rę ki lub no gi, w przy pad ku cen tra li za cji krą że nia lub wy -
chło dze nia ob wo do we go da ne mo gą zo stać za fał szo wa ne. Wy-
dłu że nie na wro tu ka pi lar ne go jest toż sa me z bra kiem wia ry god no -
ści wy ni ku. Je śli doj dzie do ta kiej sy tu acji, urzą dze nie na le ży za ło -
żyć na czę ści cia ła znaj du ją ce się bli żej twa rzy – ucho i nos. Za rad ny
ra tow nik jest w sta nie za mo co wać na nich po wszech nie do stęp ne
pul sok sy me try na pal co we, war to jed nak za in we sto wać w urzą dze -
nie z de dy ko wa nym czuj ni kiem w po sta ci klip sa na pła tek ucha.

Na sze dzia ła nia pro wa dzi my do uzy ska nia wy ni ku 94-98% SpO2.
Ist nie je kil ka wy jąt ków od tej za sa dy:
� Cho rzy cier pią cy na scho rze nia ukła du od de cho we go – je śli nie
po ja wia się dusz ność, in ter we niu je my do pie ro w chwi li, gdy sa tu ra -
cja spad nie do 88%, nie po win ni śmy prze kro czyć po zio mu 95% – za -
le ca ne są ni skie prze pły wy.
� Ból w klat ce pier sio wej – je śli cho ry nie zgła sza dusz no ści, tlen
po da je my od mo men tu spad ku po ni żej po zio mu 90% SpO2.
� Po dej rze nie za tru cia tlen kiem wę gla – pul sok sy metr nie od róż -
nia po łą cze nia he mo glo bi ny z tle nem i tlen kiem wę gla; je śli od -
czy ta my wy nik 100%, tlen na le ży po da wać za po mo cą ma ski w wy -
so kich prze pły wach.
� Hi per wen ty la cja – czę sto tli wość od de chu pa cjen ta wy no si po -
wy żej 20/min, wy nik sa tu ra cji to 100%. Cho ry po pa da w pa ni kę, do -
cho dzi do ob ja wów tę życz ki (sy me trycz ne drę twie nie i kur cze
mię śni – wy krę co ne dło nie, usta kar pia, sto py koń sko -szpo ta -
we) – wska za ne jest, choć nie ła two osią gal ne ze wzglę du na trud ną
współ pra cę z pa cjen tem, skło nie nie go do od dy cha nia do wor ka.
Lep szym roz wią za niem jest po da nie ma ski z re zer wu arem bez prze -
pły wu tle nu lub z prze pły wem o war to ści 1 l/min i kon tro lo wa nie
zwol nie nia od de chu al bo skło nie nie po szko do wa ne go do wy po wia -
da nia peł nych zdań przez za da wa nie mu py tań. 
� Na głe za trzy ma nie krą że nia – na le ży po dać 100% tle nu, naj le piej
przy za bez pie cze niu droż no ści dróg od de cho wych.

Pa mię taj my, że do wła ści we go funk cjo no wa nia or ga ni zmu w zu -
peł no ści wy star cza ilość tle nu znaj du ją ca się w po wie trzu at mos fe -
rycz nym. Do pie ro kie dy do cho dzi do upo śle dze nia funk cjo no wa nia
ukła du od de cho we go, na le ży wdra żać wspo ma ga nie w po sta ci tle -
no te ra pii. Nie każ dy uraz czy cho ro ba wpły wa na układ od de cho wy,
na to miast udo wod nio no już licz ne przy kła dy ne ga tyw ne go od dzia -
ły wa nia nie wła ści we go stę że nia tle nu we krwi na in ne jed nost ki cho -
ro bo we, za tem stan dar dem po win no być sto so wa nie tle no te ra pii
do przy wró ce nia rów no wa gi kwa so wo -za sa do wej or ga ni zmu. 
Po da waj my tlen, je śli skła nia do te go wskaź nik sa tu ra cji, a u cho re -
go po ja wi uczu cie dusz no ści.

Mateusz Krzemiƒski jest ratownikiem medycznym pracujàcym 
dla Nowego Szpitala w Âwieciu oraz członkiem OSP Szlachta



ie dza na te mat emi sji tok sycz nych sub stan cji pod czas
po ża ru jest nie wiel ka. Za gad nie nie to nie by ło do tąd
szcze gó ło wo roz pa try wa ne, bo z punk tu wi dze nia
osób po szko do wa nych w po ża rze nie ma du że go zna -

cze nia – ich jed no ra zo we od dzia ły wa nie w nie wiel kim je dy nie stop -
niu wpły wa na zdro wie. Zu peł nie ina czej wy glą da to w przy pad ku
stra ża ków, któ rzy na ra że ni są na czę sty kon takt z dy mem z pa lą cych
się ma te ria łów. 

Tok sycz ność po ża ro wa
War to pod kre ślić, że wy ko na nie ba dań w tym za kre sie jest trud -

ne – ze wzglę du na róż no rod ność ma te ria łów wy ko rzy sty wa nych
we wnę trzach. Nie wia do mo rów nież, ja ka jest emi sja tru ją cych sub -
stan cji z uwa gi na po kry wa nie ele men tów wy po sa że nia wnętrz
środ ka mi ognio chron ny mi. W bu dyn kach miesz kal nych głów ny mi
ele men ta mi ule ga ją cy mi za pa le niu są ele men ty kon struk cyj ne i ele -
men ty wy po saże nia – wy ko na ne za zwy czaj z two rzyw sztucz nych.
Wie my, że naj bar dziej nie bez piecz ny mi pro duk ta mi roz kła du spa la -
nia ter micz ne go i spa la nia ma te ria łów są: tle nek wę gla, cy ja no wo -
dór, chlo ro wo dór, tlen ki azo tu, tlen ki siar ki oraz WWA. Oto krót ka
cha rak te ry sty ka wy bra nych związ ków po wsta ją cych w śro do wi sku
po ża ru [1]:
� izo cy ja nia nów,
� lot nych związ ków or ga nicz nych (VOCs): sty renu, ben zenu,
� wie lo pier ście nio wych wę glo wo do rów aro ma tycz nych (PAH): 
pi re nu i di ben zo pi re nu,
� nie orga nicz nych pro duk tów spa la nia: CO2, CO, HBr, HCl, HCN,
NOx i Sb. 

Izo cy ja nia ny
Re ak tyw ność izo cy ja nia nów czy ni je szko dli wy mi dla ży wych tka -

nek. Są tru ją ce i wy wo łu ją aler gicz ne za pa le nie pę che rzy ków płuc -
nych oraz tzw. ast mę za wo do wą. Obie te cho ro by po wsta ją
w wy ni ku in ha la cji oraz kon tak tu skór ne go, dla te go po win no się uni -
kać za rów no wdy cha nia par izo cy ja nia nów, jak i ich bez po śred nie -
go kon tak tu ze skó rą.

Lot ne związ ki or ga nicz ne (VOCs)
Lot ne związ ki or ga nicz ne wy stę pu ją ja ko ubocz ne pro duk ty

w wie lu pro ce sach prze my sło wych i sta no wią za sad ni cze źró dło 
za nie czysz czeń śro do wi ska. Szcze gól ne zna cze nie ma wtór ne za -
nie czysz cze nie sub stan cja mi po wsta ją cy mi w wy ni ku re ak cji che -

micz nych z ich udzia łem, któ re za cho dzą w śro do wi sku. W ta ki spo -
sób po wsta je np. ozon tro pos fe rycz ny.

Sty ren
Do sta je się do or ga ni zmu czło wie ka po przez układ od de cho wy,

a tak że (w nie wiel kim stop niu) przez skó rę. Sty ren przede wszyst -
kim dzia ła de pre syj nie na ośrod ko wy układ ner wo wy oraz za bu rza -
nie prze wod nic twa ner wo we go, jak rów nież po przez od dzia ły wa nie
róż nych form tlen ku sty re nu na po szcze gól ne ele men ty ukła du ner -
wo we go. Mo że pro wa dzić do mar sko ści wą tro by. W or ga ni zmie
czło wie ka sty ren jest me ta bo li zo wa ny w wą tro bie, głów nie szla kiem
pro wa dzą cym przez tle nek sty re nu, gli kol sty re no wy, kwas mig da -
ło wy lub kwas ben zo eso wy do kwa sów hi pu ro we go i fe ny lo gliok -
sy lo we go, któ re są wy da la ne z mo czem.

Ben zen
W więk szych ilo ściach jest tok sycz ny. Po wo du je za rów no ostre,

jak i prze wle kłe za tru cia. Do cho dzi do nich za zwy czaj po przez wdy -
cha nie par, jed nak moż li wa jest rów nież ab sorp cja przez skó rę
i wchła nia nie wraz z po kar mem. Daw ka oko ło 6,4 g/m³ po wo du je
ostre za tru cie w cią gu go dzi ny in ha la cji, zaś daw ka dzie się cio krot -
nie więk sza – na tych mia sto wy zgon.

Wie lo pier ście nio we wę glo wo do ry aro ma tycz ne
Wie le z nich ma udo wod nio ne wła sno ści ra ko twór cze. Po wsta ją

pod czas nie cał ko wi te go spa la nia wszyst kich wę glowo do rów, z wy -
jąt kiem me ta nu. Wy dzie la ją się tak że w trak cie spa la nia drew na igla -
ste go, pa le nia ty to niu, pro duk cji as fal tu, pra cy pie ców kok sow ni czych.
Są obec ne w spa li nach sa mo cho do wych i smo le po ga zo wej. WWA
zmie sza ne z czą stecz ka mi pa ry wod nej sta no wią ele ment smo gu. 
Wy ka zu ją sil ne wła ści wo ści ge no tok sycz ne, mu ta gen ne oraz kan-
cero gen ne. 16 ro dza jów WWA jest szcze gól nie nie bez piecz nych,
a na pierw szym miej scu wy mie nia się ben zo(a)pi ren. Związ ki te wy -
ka zu ją sto sun ko wo ni ską tok sycz ność ostrą, ale bar dzo wy raź ną tok -
sycz ność prze wle kłą. Or ga nizm ludz ki z żyw no ścią przyj mu je 3-4 mg
WWA, a ich do pusz czal ne stę że nie w wo dzie wy no si 0,2 mg/dm3. 
Są to związ ki bar dzo nie bez piecz ne, po nie waż wy wo łu ją zmia ny no -
wo two ro we w róż nych tkan kach. 

Pi ren
W tem pe ra tu rze po ko jo wej jest bez barw ną sub stan cją kry sta licz -

ną. Po wsta je w wa run kach nie cał ko wi te go spa la nia wy bra nych 
ma te ria łów sta łych. Jest sła bo tok sycz ny, ale bar dzo moc no ra ko -
twór czy. Ata ku je ner ki i wą tro bę.

Ben zo(a)pi ren
To je den z naj bar dziej tok sycz nych skład ni ków smo gu, tj. mgły
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DA WID SŁU PIK
SZY MON KO KOT -GÓ RA
RA FAŁ PO ROW SKI Za po bie ga

Podczas pożarów standardowych materiałów wyposażenia wnętrz
w budynkach mieszkalnych wraz z dymem i gorącymi produktami

spalania rozprzestrzenia się w atmosferze wiele niebezpiecznych
związków chemicznych – również rakotwórczych. 
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za wie ra ją cej za nie czysz cze nia po wie trza. Ben zo(a)pi ren gro ma dzi
się w or ga ni zmie i mo że po wo do wać no wo two ry, upo śle dzać płod -
ność i dzia łać szko dli wie na dziec ko w ło nie mat ki. Z po wo du obec -
no ści w dy mie ben zo pi re ny do sta ją się do żyw no ści pod czas
wę dze nia po traw.

Dba nie o czy stość ubrań i sprzę tu
Pra nie ubra nia spe cjal ne go, ko mi niar ki, rę ka wic, bie li zny itd. po -

win no być jed nym z naj waż niej szych na wy ków stra ża ków. Ba da nie
an kie to we prze pro wa dzo ne w gru pie 443 stra ża ków [2] do wo dzi
m.in. ist nie nie więk szej po trze by dba nia o czy stość ubrań spe cjal -
nych i ko mi nia rek. W przy pad ku ubrań spe cjal nych czę sto tli wość
pra nia oce nio na ja ko za do wa la ją ca lub po praw na zo sta ła okre ślo -
na dla 37% an kie to wa nych. Dba łość o pra nie ko mi niar ki wy ka -
za ło 58% stra ża ków. Po zo sta li re spon den ci nie przy kła da li wy star -
cza ją cej wa gi do pra nia wy żej wy mie nio nych ŚOI. Moż na spie rać się
o war to ści pro cen to we, ale ce lem po win no być 100%. Bio rąc
pod uwa gę fakt, że zna jo mość ak cji „Zdro wy ra tow nik” za zna czy -
ło 85,5% an kie to wa nych stra ża ków, są to wy ni ki, któ re mo gły by ulec
po pra wie. W tym miej scu na le ży tak że wspo mnieć o ogra ni cze niach,
któ re mo gą wpły wać na wy ni ki ba dań (brak re zer wo we go ubra nia,
brak pral ki w jed no st ce, ma ła licz ba wy jaz dów
do po ża rów itp.).

Po dob ne ba da nie an kie to we wy ko nał kpt.
Pa weł Ła będz ki w gru pie 300 stra ża ków [3],
któ rzy bra li udział w do dat ko wych ćwi cze niach
z za kre su po ża rów we wnętrz nych. 

W przy pad ku ko mi nia rek: nie pio rę w ogó le
(6%), raz na rok (7%), dwa ra zy w ro ku (13%),
raz na kwar tał (23%) od po wie dzia ło w su -
mie 49% an kie to wa nych. Z ko lei od po wie dzi:
raz na dwa mie sią ce (14%), raz na mie siąc
(20%), dwa ra zy w mie sią cu (12%), raz na ty -
dzień (5%) za zna czy ło 51% stra ża ków. 

W przy pad ku ubrań spe cjal nych: nie pio rę
w ogó le (11%), raz na rok (16%), dwa ra zy w ro -
ku (20%), raz na kwar tał (25%) od po wie dzia ło
w su mie 72% an kie to wa nych. Od po wie dzi: raz
na dwa mie sią ce (11%), raz na mie siąc (11%),
dwa ra zy w mie sią cu (5%), raz na ty dzień (1%)
za zna czy ło 28% re spon den tów. Nie ste ty nie
ma my moż li wo ści oce ny sta nu za bru dze nia po -
szcze gól nych ŚOI an kie to wa nych stra ża ków,
więc sa ma in for ma cja o czę sto ści pra nia ubrań
jest nie wy star cza ją ca. Oba ba da nia an kie to we
słu żą zo bra zo wa niu pew nej pro por cji za cho -
wań. Moż na stwier dzić, że w tej ma te rii stra ża -
cy po win ni prze ja wiać więk sze sta ra nia.

Po za pra niem ubrań spe cjal nych i ko mi nia -
rek na le ży za dbać o czy stość heł mu (rów nież
we wnątrz), bu tów, bie li zny oraz wszel kiej

odzie ży, któ ra uży wa na by ła w po ża rze. Ab so lut nie nie wła ści we jest
trans por to wa nie ubrań w pry wat nym sa mo cho dzie. Po mi ja jąc sam
fakt py le nia czą stek sta łych osia dłych na ma te ria łach, na le ży uświa -
do mić so bie jesz cze je den me cha nizm. Ubra nia uwal nia ją (ang. off -
-ga sing) do at mos fe ry część sub stan cji szko dli wych zgro ma dzo nych
w ich wnę trzu [4]. Za bru dzo ną odzież i przed mio ty na le ży trans por -
to wać w szczel nie za my ka nych pla sti ko wych tor bach. Trze ba do ło -
żyć wszel kich sta rań, by w ka bi nie wo zu bo jo we go nie prze wo zić
za bru dzo nych wę ży stra żac kich (czę sto zwi ja nych też go ły mi rę ko -
ma), na rzę dzi czy ubrań (w przy pad ku któ rych na le ży sto so wać za -
sa dy po dob ne do wspo mnia nych po wy żej).

Moc no za bru dzo ne ubra nia przed pra niem wła ści wym po win ny
być na ma cza ne w cie płej wo dzie (np. 40-60°C) z de ter gen tem, co
zwięk sza roz pusz czal ność szko dli wych związ ków. Ko niecz ne mo że
być wie lo krot ne wy ko na nie pra nia. Przed tą czyn no ścią na le ży bez -
względ nie za po znać się ze wska za nia mi pro du cen ta odzie ży. Na le -
ży pa mię tać, by ta kie go pra nia nie wy ko ny wać w pry wat nych,
do mo wych pral kach. Ist nie ją prze zna czo ne dla stra ży po żar nych roz -
wią za nia prze my sło we go pra nia ubrań i in nych ŚOI. Spe cjal ne pral -
ni ce do zu ją ce do bra ny śro dek pio rą cy czysz czą sku tecz nie
z za nie czysz czeń, a na wet im pre gnu ją ubra nie spe cjal ne po od po -

nie no wo two rom (cz. 2)

Pro wa dze nie przez stra ża ków JRG 1 Sta lo wa Wo la de kon ta mi na cji wstęp nej po po ża rze sor tow ni su row ców wtór nych



wied niej licz bie prań, we dług za le ceń pro du cen ta. Na su wa się wnio -
sek, że war to od po wied nio zor ga ni zo wać pro ces utrzy ma nia hi gie -
ny: wy zna czyć oso by od po wie dzial ne za nad zór nad za pa sem
środ ków, licz bą prań itd.

Duń scy stra ża cy na pod sta wie ba dań i te stów za le ca ją pra nie ze -
wnętrz nych i we wnętrz nych warstw ubrań spe cjal nych osob no (je -
śli jest to moż li we). Jak twier dzi Tom my Ba ek ga ard Kja er, pre zy dent
Duń skie go Sto wa rzy sze nia Ra ka w Stra ży, pra nie ca łe go ubra nia ra -
zem po wie lu cy klach spo wo du je, że we wnętrz na war stwa bę dzie
bar dziej brud na niż ze wnętrz na [5]!

Dziś już brud ne ubra nie czy śla dy sa dzy na twa rzy nie są i nie po -
win ny być punk tem ho no ru, a je dy nie ozna ką nie świa do mo ści lub
non sza lan cji wobec wła sne go zdro wia. Co raz wię cej stra ża ków ma
ubra nia spe cjal ne w ja snym ko lo rze (pia sko wym). Po za lep szą wi -
docz no ścią ra tow ni ka w dzia ła niach ich waż ną za le tą jest wi docz -
ność za bru dzeń, skła nia ją ca do pra nia wte dy, kie dy jest to
ko niecz ne.

Utrzy ma nie czy sto ści ŚOI to spra wa fun da men tal na, a jed no-
cze śnie nie ma łe wy zwa nie. Jed nym z naj bar dziej za bru -
dzo nych sprzę tów jest apa rat po wietrz ny. Tek sty lia ma ją ce zwięk -
szać kom fort i er go no mię no sze nia, umiesz czo ne np. na pa sach ra -
mien nych czy pa sie bio dro wym, do sko na le chło ną za bru dze nia,
któ re prze ni ka ją w głąb. My cie ręcz ne przy no si z po zo ru za do wa la -
ją ce efek ty. Wpraw dzie wi zu al nie ma te riał wy da je się czy sty, jed nak
część bru du wraz z de ter gen tem uży wa nym do je go usu nię cia jest
wciera na do wnę trza. My cie sprzę tu za po mo cą ma szy ny za pre zen -

to wa nej w pierw szej czę ści cy klu po zwa la uwi docz nić ten pro ces:
z bęb na ma szy ny wy do by wa ją się du że ilo ści pia ny i je dy nie uży cie
środ ka prze ciw spie nia niu po zwa la po praw nie prze pro wa dzić my -
cie. Na mar gi ne sie: zja wi sko wy płu ki wa nia de ter gen tu do ty czy -
ło 100% spo śród kil ku dzie się ciu apa ra tów, któ re umy to pod czas
te sto wa nia urzą dze nia.

Ma jąc na uwa dze te oko licz no ści, pro du cen ci sprzę tu wy cho dzą
na prze ciw po trze bom stra ża ków. Fir ma In ter spi ro wprowa dzi ła
na ry nek mo del apa ra tu po zba wio ny znacz nej czę ści tek styl nych
ele men tów, któ re chło ną za bru dze nia. Pod czas te stów oka za ło się,
że po ziom kom for tu czy er go no mii prak tycz nie się nie zmie nił,
a apa rat na dal jest wy god ny w uży ciu. Na wet je śli w opi nii da ne go
użyt kow ni ka bę dzie ina czej, w za mian za nie znacz ne ob ni że nie
kom for tu no sze nia (któ re z ko lei nie jest za zwy czaj wy dłu żo ne w cza -
sie) zna czą co zwięk sza my po ziom hi gie ny i moż li wo ści czysz cze nia
sprzę tu.

Ma secz ki prze ciw py ło we
War to pa mię tać o al ter na tyw nych spo so bach ochro ny dróg od de -

cho wych, ja ki mi są pół ma ski fil tru ją ce jed no ra zo we go użyt ku oraz
z wy mien ny mi fil tra mi (sku tecz niej sze choć by z uwa gi na do pa so wa -
nie do twa rzy i szczel ność). W przy pad ku użyt ko wa nia pół ma sek fil -
tru ją cych (na zew nic two zgod ne z PN-EN 149) przez stra ża ków
naj lep szym roz wią za niem są fil try kla sy FFP3, za pew nia ją ce naj wyż -
szy sto pień ochro ny przed za nie czysz cze nia mi. Na wet je śli tak wy-
so ka kla sa fil tra cji nie jest w da nym zda rze niu po trzeb na, to
wpro wa dze nie dwóch lub trzech ro dza jów ma se czek do użyt ku mo -
że stwo rzyć nie po trzeb ne za mie sza nie. Kla sa FFP3 ofe ru je co naj -
mniej 99% sku tecz ność fil tra cji, czy li prze chwy ty wa nia czą ste czek
do wiel ko ści 0,6 μm. Dla klas FFP2 i FFP1 jest to 94% i 80% sku tecz no -
ści fil tra cji. O ile pół ma ski FFP3 chro nią użyt kow ni ka przed czą stecz -
ka mi: tok sycz ny mi, bio lo gicz ny mi (wi ru sy, bak te rie, grzy by) czy na wet
ra ko twór czy mi i ra dio ak tyw ny mi, o ty le nie za pew nia ją wy star cza ją -
cej ochro ny w przy pad ku ga zów, czy np. spa lin sil ni ków Die sla [6]. 
Gdy za cho dzi wąt pli wość co do sku tecz no ści pół ma sek fil tru ją -
cych, sto sow ne jest uży cie sprzę tu izo lu ją ce go dro gi od de cho we.

Na ma secz ce po nie dłu gim cza sie użyt ko wa nia moż na za ob ser -
wo wać na mna ża nie bak te rii oraz grzy bów. [7] Sprzy ja to po wsta wa -
niu np. in fek cji gar dła. Na le ży pa mię tać za tem, że jest to sprzęt
jed no ra zo we go użyt ku.

Apa ra ty po wietrz ne
Uży wa nie apa ra tów po wietrz nych pod czas po ża rów, dzia łań w za -

dy mie niu, po ża rów sa mo cho dów, śmiet ni ków oraz śmie ci w prze -
strze niach otwar tych itp. jest po trze bą nie wy ma ga ją cą do dat ko we go
ko men ta rza. Zaj mij my się mniej oczy wi stą kwe stią. Jak po ka zu je ba -
da nie Fi re Se rvi ce Sa fe ty Cul tu re Su rvey, mniej niż 60% ame ry kań -
skich stra ża ków pod czas do ga sza nia i prac na po go rze li sku (ang.
over haul) uży wa apa ra tów [9]. In ne z ko lei ba da nie z USA, bar dziej
opty mi stycz ne, wska zu je, że 80% stra ża ków uży wa apa ra tów pod -
czas do ga sza nia [8]. An kie ta prze pro wa dzo na w stycz niu 2019 r.
na pro fi lu „Dro ga Ra tow ni ka” na Fa ce bo oku (pró ba 397 osób) od bie -
ga od re zul ta tu po wyż szych ba dań. W od po wie dzi na py ta nie: „Czy
pod czas prze by wa nia i pra cy na po go rze li sku bez po śred nio po ak cji
ga śni czej (np. prze pro wa dza jąc roz biór kę, do ga sza jąc tlą ce się ele -
men ty kon struk cji), uży wasz apa ra tów po wietrz nych?” tyl ko 27% re -
spon den tów od po wie dzia ło „tak”. 73% od po wie dzi by ło prze czą cych.
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Z uwa gi na ja kość do star czo nych wy ni ków i nie wąt pli wie róż ne przy -
czy ny ta kie go sta nu rze czy mo że my sfor mu ło wać tyl ko ogól ne wnio -
ski. Te jed nak z ca łą pew no ścią są alar mu ją ce i da le kie
od ak cep to wal nych. Na wet po uga sze niu po ża ru, gdy prze glą da się
i do ga sza po go rze li sko (czę sto trwa to dłu żej niż sa mo ga sze nie po -
ża ru), a w po wie trzu nie wi dać dy mu, w at mos fe rze znaj du ją się 
sub stan cje prze kra cza ją ce po ziom NDSCh oraz mak sy mal ne do pusz -
czal ne nor my, co zo sta ło po twier dzo ne wie lo ma ba da nia mi [9-12].
Uży wa nie apa ra tów po wietrz nych w cza sie dzia łań na po go rze li sku,
bez po śred nio po dzia ła niach ga śni czych, jest pro stym roz wią za niem
ob ni ża ją cym ry zy ko za cho ro wa nia na no wo twór.

Ba da nia ame ry kań skie wska zu ją, że sto so wa nie AODO pod czas
do ga sza nia i prac na po go rze li sku po win no za czy nać się od stę że -
nia 150 ppm tlen ku wę gla. Po ni żej te go po zio mu po win no sto so -
wać się pół ma ski fil tru ją ce (choć oczy wi ście nie chro nią one
przed sa mym tlen kiem wę gla) [9]. Próg 150 ppm opie ra się na
60 mi nu to wym na ra że niu (za ło żo ny czas dzia łań na po go rze li sku)
w cza sie 8 godz. pra cy, co w prze li cze niu wy no si 18,75 ppm 
(150 ppm × 60 min/480 min). Jest to war tość o 25% niż sza od li mi -
tu 25 ppm wg ACGIH TLV (war tość pro go wa sub stan cji, na któ rą pra -
cow nik mo że być na ra żo ny dzień po dniu przez ca łe ży cie bez
ne ga tyw nych skut ków). CO w stę że niach ok. 52-210 ppm po kil ku
go dzi nach eks po zy cji skut ku je bó lem gło wy [16]. Jed nak że, co bar -
dzo waż ne, po miar stę że nia CO nie po wi nien słu żyć do prze wi dy -
wa nia obec no ści lub stę że nia in nych sub stan cji szko dli wych
w śro do wi sku po po ża ro wym. Wie le róż nych szko dli wych sub stan -
cji jest obec nych w śro do wi sku po ża ru, na wet je śli mier ni ki nie wy -
ka zu ją obec no ści CO i HCN [9, 14, 15]. Ma jąc to na uwa dze, na le ży
do ko nać oce ny ry zy ka, uwzględ nia jąc etap dzia łań, sto pień wen ty -
la cji po go rze li ska, do stęp ne SIŚ, a na der wszyst ko zdro wie stra ża -
ków. Po wie trze w bu tli jest w ca ło ści wła sno ścią stra ża ka, któ ry no si

je na ple cach i po wi nien z nie go ko rzy stać. Do dat ko wo po win no 
się re ali zo wać pod mia ny stra ża ków wy ko nu ją cych pra cę na po go -
rze li sku.

Do pie ro po oko ło 72 godz. od uga sze nia po ża ru po go rze li sko sta -
je się stre fą zim ną, czy li ob ser wu je się znacz ną re duk cję za gro żeń
zwią za nych z ga za mi i py ła mi [16]. Jed nak pod czas prze miesz cza -
nia się po te re nie po ża ru wzbu dza się czą stecz ki sta łe i ga zy, co su -
ge ru je po trze bę uży wa nia od po wied nich środ ków ochro ny.
Na eta pie do ga sza nia, prze le wa nia i roz grze by wa nia po go rze li ska
po win ni śmy uży wać ade kwat nych środ ków ochro ny dróg od de cho -
wych, zgod nie z po wyż szy mi za sa da mi. Na le ży tu taj wspo mnieć, że
bie gli są do wi w za kre sie po żar nic twa czy tech ni cy wy ko nu ją cy pra -
ce na po go rze li sku są za zwy czaj bar dziej na ra że ni na czyn ni ki szko -
dli we niż stra ża cy. Jest to spo wo do wa ne cza sem eks po zy cji
i bra kiem ochro ny [17]. Eks po zy cja na śro do wi sko po po ża ro we bez
izo lo wa nia dróg od de cho wych roz re gu lo wu je układ im mu no lo gicz -
ny i zwięk sza ry zy ko cho rób płuc, w tym ra ka [17].

Naj bez piecz niej szy dla zdro wia spo sób zdej mo wa nia AODO zo -
stał przed sta wio ny w fil mie „Za le ca na, bez piecz na me to da zdej mo -
wa nia AODO” (https://www. youtu be. com/watch? v=TR0Do7sZFek).
W tej me to dzie od pię cia au to ma tu od de cho we go nie wy ko nu je się
na sa mym po cząt ku, lecz prak tycz nie na sa mym koń cu, zdejmu jąc
suk ce syw nie ko lej ne ele men ty ubra nia po me cha nicz nym usu nię -
ciu z sie bie czą stek sta łych, np. za po mo cą rę ka wic lub szczot ki.

W ko lej nej czę ści ar ty ku łu opo wie my o star cie kam pa nii spo łecz -
nej na rzecz zdro wia stra ża ków, a tak że o psy cho lo gicz nych aspek -
tach po ru sza nej pro ble ma ty ki.

mł. bryg. Szymon Kokot-Góra jest zast´pcà naczelnika OÊrodka
Szkolenia KW PSP w Olsztynie, bryg. dr hab. in˝. Rafał Porowski jest

zast´pcà dyrektora CNBOP-PIB, a str. Dawid Słupik pełni słu˝b´
w KM PSP w ˚orach
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rze my sło we mia sto – Ma gni to gorsk
mie ści się w po łu dnio wej Ro sji, nie -
da le ko gra ni cy ro syj sko -ka zach skiej.

Pierw sza osa da w tej azja tyc kiej czę ści Ura -
lu zo sta ła za ło żo na w 1743 r. Jed nak do pie -
ro w 1929 r. ru szy ła bu do wa le wo brzeż nej
czę ści mia sta, a w 1931 r. osa da otrzy ma ła
pra wa miej skie. Dziś li czy po nad 400 tys.
miesz kań ców. Po wsta nie i roz wój miej sco -
wo ści był ści śle zwią za ny z po kła da mi ru dy
że la za i bu do wą hu ty że la za. 

Ma gni to gorsk to klu czo wy ośro dek prze -
my sło wy nie tyl ko w ob wo dzie cze la biń -
skim, ale rów nież w Ro sji. Głów nie za
spra wą prze my słu hut ni cze go, kok so che -
micz ne go, ma te ria łów bu dow la nych i ma -
szy no we go. Za li cza ny jest nie chlub nie
do 25 naj bar dziej za nie czysz czo nych miast
na świe cie. Prócz prze my słu w Ma gni to gor -
sku sie dzi bę ma wy twór nia for te pia nów
ma rek Rytm i Przy jaźń. To rów nież ro syj ski
ośro dek na uko wy. A z cie ka wo stek – w Ma -
gni to gor sku moż na prze miesz czać się po -
mię dzy kon ty nen ta mi, po dró żu jąc tram -
wa jem na dru gi brzeg rze ki (umow ną gra -

ni cę po mię dzy Eu ro pą i Azją wy zna cza mię -
dzy in ny mi rze ka Ural).

Opis bu dyn ku 
Bu dy nek, w któ rym do szło do tra ge dii,

mie ścił się przy jed nej z głów nych ulic Ma -
gni to gor ska – Ka ro la Mark sa, pod nu me -
rem 164/2. Wie lo ro dzin ny blok miesz kal ny
zo stał zbu do wa ny w 1973 r. Je go kon struk -
cja ba zo wa ła na tech no lo gii wiel ko pły to wej,
tak cha rak te ry stycz nej dla bu dow nic twa te -
go okre su. Bu dy nek był dzie wię cio pię tro wy
i miał łącz nie 12 kla tek scho do wych. Licz ba
miesz kań w ca łym blo ku wy no si ła 623, za -
miesz ki wa ło je oko ło 1300 osób.

Tra ge dia za czę ła się o 6.00 nad ra nem cza -
su lo kal ne go (w Pol sce by ła 2.00 w no cy),
a do kład nie o 6.02. W siód mej klat ce blo ku
na stą pi ła po tęż na eks plo zja. Do wy bu chu
do szło naj praw do po dob niej na pierw szym
lub dru gim pię trze. Po tęż ny ha łas i drga nia,
po dob ne do trzę sie nia zie mi, obu dzi ły
miesz kań ców. Dla wie lu mo gły być my lą ce,
kil ka mie się cy wcze śniej ta kie zda rze nie na -
wie dzi ło Ma gni to gorsk – trzę sie nie zie mi 

o si le 5,6 stop ni w ska li Rich te ra na stą pi ło
5 wrze śnia 2018 r. na Ura lu, a je go epi cen -
trum znaj do wa ło się wła śnie w ob wo dzie
cze la biń skim). Nie któ rzy ucie kli z bu dyn ku.
We dług świad ków po kil ku mi nu tach na stą -
pi ła eks plo zja, okna za czę ły pę kać, a ca ła klat -
ka scho do wa ru nę ła w dół. Pło mie nie ob ję ły
dru gie i trze cie pię tro, a tak że bal ko ny
na wyż szych kon dy gna cjach. Je den z miesz -
kań ców re la cjo no wał, że straż po żar na przy -
by ła szyb ko i opa no wa ła po żar. Znisz czo nych
zo sta ło 48 miesz kań. Za wa lo ną część bu dyn -
ku za miesz ki wa ło 120 osób. Za mel do wa -
nych by ło 111 osób, dzie więć wy naj mo wa ło
miesz ka nia. Roz po czę ła się wal ka z cza sem.
Z cza sem, po nie waż każ da mi nu ta pod gru -
za mi w ta kich wa run kach at mos fe rycz nych
zmniej sza ła dra stycz nie szan se na prze ży cie.
Tem pe ra tu ra w dzień wy no si ła –17°C, w no -
cy mia ła oscy lo wać wo kół –29°C. 

Dzia ła nia stra ży po żar nej
i służb
W od le gło ści ki lo me tra od blo ku miesz -

kal ne go znaj du je się jed nost ka ra tow ni czo -

ZA GRANICĄ

RE NA TA GOL LY Tra ge dia, któr
Był poniedziałek, 31 grudnia 2018 r. Na ulicach Magnitogorska panowała

wszechobecna cisza. Ostatni dzień roku w Rosji jest jak Wigilia w Polsce.
Była 6.02, kiedy niektórzy spośród mieszkańców bloku przy ul. Karola

Marksa 164 obudzili się, nie wiedząc, co dzieje się wokół nich.
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-ga śni cza, któ ra ja ko pierw sza przy by ła
na miej sce zda rze nia. Do dzia łań zo sta li za -
dys po no wa ni rów nież spe cja li ści – gru pa
po szu ki waw czo -ra tow ni cza Cen tro spas,
a tak że psy cho lo dzy. Na miej scu ak cji ra to-
w ni cy pra co wa li na dwie zmia ny. Jed na
zmia na trwa ła czte ry go dzi ny, póź niej na stę -
po wa ła pod mia na. Pierw sze go dnia na miej -
scu ak cji pra co wa ło 575 osób i 123 jed nost ki
sprzę tu. Ze wzglę du na ni ską tem pe ra tu rę
ru mo wi sko by ło ogrze wa ne na grzew ni ca mi.
Pod czas ak cji po szu ki waw czej pra co wa li tak -
że ra tow ni cy z psa mi ra tow ni czy mi. W trak -
cie prze szu ki wa nia gru zo wi ska ogła sza no co
pół go dzi ny ci szę, by móc usły szeć dźwię ki
spod gru zów, któ re świad czy ły by o obec no -
ści ży ją cych po szko do wa nych.

Na miej scu zda rze nia pra co wa ło po -
nad 40 spe cja li stów z Cen trum Po mo cy Psy -
cho lo gicz nej. Po moc psy cho lo gicz na zo sta ła
zor ga ni zo wa na za rów no na miej scu ak cji
po szu ki waw czej, jak i w dwóch li niach te le -
fo nicz nych. Na te re nie Li ceum nr 14 utwo -
rzo no cen tra lę ope ra cyj ną i punkt in for ma cji
o po szko do wa nych. Zor ga ni zo wa no rów -
nież zbiór kę cie płych ubrań, je dze nia i środ -
ków pierw szej po trze by. W po bli skiej szko le,
tym cza so wym ośrod ku za kwa te ro wa nia,
pra co wa ło oko ło 150 osób. W sto łów ce szko -
ły zor ga ni zo wa no go rą ce po sił ki, za rów no
dla ra tow ni ków pra cu ją cych na miej scu zda -
rze nia, jak i dla ofiar oraz ich ro dzin. Po szko -
do wa nych oto czy li opie ką rów nież du -
chow ni.

Do spraw dze nia, jak wy glą da kon struk cja
jesz cze sto ją ce go bu dyn ku oraz do oce ny
sta bil no ści gór nych czę ści i struk tur blo ku,
wy ko rzy sta no dro ny. Gru zo wi sko przy ul. Ka -
ro la Mark sa oświe tlo no re flek to ra mi, aby ra -
tow ni cy mo gli kon ty nu ować pra cę rów nież
w no cy. Każ da mi nu ta by ła istot na, lu dzie
po zo sta ją cy pod gru za mi mo gli umrzeć nie
z po wo du ura zów, ale z zim na. Na te re nie ak -
cji ra tow ni czej roz miesz czo no dwa na mio ty.
Je den – dla przed sta wi cie li władz, dru gi dla
cen trum pra so we go. Na miej scu ka ta stro fy
po ja wił się m.in. pre zy dent Ro sji Wła di mir
Pu tin. Od wie dził tak że po szko do wa nych
prze by wa ją cych w szpi ta lu. 

Ra tow ni cy za po mo cą urzą dze nia do ba -
da nia cią gło ści kon struk cyj nej bu dyn ku me -

to dą dźwię ko wą Stre la -P zba da li struk tu ry
pię ciu czę ści blo ku, w któ rym na stą pi ła eks -
plo zja. Me to da ta słu ży okre śle niu praw -
dopo do bień stwa za gro że nia dal szym za -
wa le niem się blo ku, po le ga na przy sta wia -
niu czuj ni ków do kon struk cji i ana li zie ja -
kości nada wa ne go sy gna łu. Na miej scu
wy ko rzy sta no cięż ki sprzęt do od gru zo wa -
nia i za ła dun ku wy wro tek. W cią gu za le d wie
jed nej do by z miej sca zda rze nia usu nię to 37
wy wro tek gru zu, resz tek kon struk cji bu dow -
la nych i śmie ci. W nie ca łą do bę służ by 
przy wró ci ły za si la nie ener gią elek trycz ną
w ośmiu klat kach scho do wych (od pierw szej
do czwar tej i od dzie wią tej do dwu na stej).
Wła dze Ma gni to gor ska we zwa ły wszyst kie
lo kal ne fir my ga zow ni cze do prze pro wa dze -
nia do dat ko wych kon tro li w ca łym mie ście. 

Na stęp ne go dnia po wy bu chu o 9.00 
cza su lo kal ne go po da no ak tu al ne in for ma -
cje na te mat licz by ofiar i po szko do wa nych.
Od po cząt ku ak cji po szu ki waw czo -ra tow ni -
czej od na le zio no i wy do by to spod gru zu
12 osób. Sie dem z nich zmar ło, nie by ło
wśród nich dzie ci. Pięć oca la łych osób,
wśród nich jed no dziec ko, zo sta ło prze wie -
zio nych do pla có wek me dycz nych. Z go -
dziny na go dzi nę bi lans ofiar wzra stał.
Tym cza sem po po nad 30 godz. od za wa le -
nia się bu dyn ku za bły sła iskier ka na dziei. Ra -
tow ni cy prze szu ku ją cy gru zo wi sko usły sze li
płacz dziec ka. Po kil ku pró bach lo ka li za cji
od gło sów zna leź li i wy do by li je de na sto mie -
sięcz ne go chłop ca. Moż na to okre ślić mia -
nem cu du. Dziec ko owi nię te ko cem w łó-
żecz ku prze trwa ło na nie mal 30-stop nio -
wym mro zie po nad 30 godz. Prze trans por -
to wa no je do szpi ta la w Mo skwie. 

Cia ło ostat niej ofia ry wy do by to spod gru -
zów 3 stycz nia 2019 r. Osta tecz na licz ba ofiar
to 39 osób, wśród nich sze ścio ro dzie ci. Przez
czte ry dni z gru zo wi ska usu nię to oko ło
2000 m3 ele men tów bu dyn ku. Na miej scu
zda rze nia pra co wa ło po nad 1300 ra tow ni -
ków, a oko ło 200 wo lon ta riu szy udzie la ło
po mo cy po szko do wa nym w miej scach ich
tym cza so we go po by tu. 12 stycz nia por tal
Ga ze ta.ru po dał, że ósma klat ka scho do wa
zo sta ła wy bu rzo na. Po zo sta łe czę ści bu dyn -
ku (klat ki od 1 do 5 oraz od 9 do 12) we dług
spe cja li stów by ły bez piecz ne. Trwa ły dys ku -

sje na te mat bez pie czeń stwa kon struk cji
i moż li wo ści użyt ko wa nia klat ki 6.

Wspar cie fi nan so we
Wła dze re gio nal ne zo bo wią za ły się za -

pew nić ofia rom miej sce tym cza so we go po -
by tu w aka de mi ku lub re kom pen sa tę
pie nięż ną za wy na jem miesz ka nia w wy so -
ko ści 15 tys. ru bli na trzy mie sią ce. W związ -
ku z utra tą wła sno ści każ da ro dzi na, któ ra
miesz ka ła w miesz ka niu trzy po ko jo wym,
otrzy ma 500 tys. ru bli, 400 tys. ru bli tra fi
do ro dzin miesz ka ją cych w miesz ka niach
dwu po ko jo wych, 300 tys. ru bli do zaj mu ją -
cych miesz ka nie jed no po ko jo we. Rząd Cze -
la biń ska wy pła ci 1 mln ru bli oso bom, któ re
stra ci ły w wy bu chu człon ków ro dzi ny,
400 tys. ru bli tym, któ rzy od nie śli po waż ne
lub umiar ko wa ne ob ra że nia, a 200 tys. ru bli
oso bom, któ re od nio sły drob ne ob ra że nia.
Trze cie co do wiel ko ści przed się bior stwo zaj -
mu ją ce się ob rób ką sta li – Ma gni to gorsk
Iron and Ste el Works (MMK) ogło si ło, że za -
mie rza prze ka zać ofia rom tra ge dii oko ło
100 mln ru bli.

Za koń cze nie
Nie ofi cjal nie ja ko przy czy nę opi sa nej tra -

ge dii po da je się wy buch ga zu. Sta ty sty ki
zda rzeń, któ rych przy czy ną by ł wła śnie wy -
buch ga zu, w Ro sji nie ste ty wy glą da ją bar -
dzo nie cie ka wie. W 2018 r. do 31 grud nia
od no to wa no 29 ta kich wy pad ków, po -
nad 80 osób zo sta ło w nich ran nych, a 14
zmar ło. Tra ge dia z 31 grud nia 2018 r. jest naj -
bar dziej po ra ża ją ca. 

1 stycz nia 2019 r. na po bli skiej uli cy do -
szło do ko lej ne go wy bu chu. Nie na stą pił jed -
nak w bu dyn ku, a w środ ku trans por tu.
Zgi nę ły trzy oso by. Przy czy na wy bu chu po -
da na przez ro syj skie wła dze to eks plo zja
prze wo żo nych przez pa sa że rów dwóch bu -
tli z ga zem. Nie któ rzy Ro sja nie od no szą się
do tych in for ma cji z pew ną do zą nie uf no ści
i łą czą ze so bą te dwa wy da rze nia. Po zo sta -
je cze kać, aż bie gli po twier dzą przy czy ny
tra ge dii, któ ra wstrzą snę ła Ro sją. 
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kąd te emo cje? Po żar to stra ty, cza sa mi bar dzo du że. Spraw -
ca, a je śli by ła to pra ca nie bez piecz na pod nad zo rem, to rów -
nież je go pra co daw ca, mu si nie tyl ko po nieść ka rę, ale i speł nić

rosz cze nia od szko do waw cze.
Zgod nie z wy ma ga nia mi prze pi sów, za nim doj dzie do ta kich prac,

wła ści ciel, za rząd ca lub użyt kow nik obiek tu ma obo wią zek speł nie -
nia kil ku wy ma gań or ga ni za cyj nych, za cy to wa nych w ram ce [1], któ -
rych za sto so wa nie wy ma ga cał kiem po waż nej wie dzy na te mat
or ga ni za cji pra cy i ochro ny prze ciw po ża ro wej. Brzmie nie prze pi su jest
po chod ną cza sów, w któ rych po wsta wał: kie dyś więk szość prac wy -
ko ny wa no w przed się bior stwach pań stwo wych, z bar dzo nie wiel kim
sek to rem usług. Nic dziw ne go, że prze pis brzmi, jak by każ dy wła ści -
ciel miał być so bie sam wi nien – bez pie czeń stwo za ła twia no wów czas
urzę do wo i mię dzy urzę da mi pań stwo wy mi, z któ rych ca ła istot na go -
spo dar ka się skła da ła. Nie prze wi dy wa no, że ja kaś bab cia mo że za -
trud nić fa chow ca, by na pra wił jej me ta lo wą furt kę obok zbior ni ka
na gaz płyn ny. 

Li nia obro ny spraw cy w ta kiej sy tu acji ro zu mie się sa ma przez się:
to nie on jest wi nien, a zle ce nio daw ca ro bo ty. Ro bi się z te go po waż -
ny kło pot są do wy – udo wod nie nie wi ny jest z ca łych sił utrud nia ne,
oby dwie stro ny po wo łu ją bie głych, przy czym nie rzad ką prak ty ką jest
oskar ża nie ichh o nie rze tel ność. 

Jest jesz cze je den ele ment za ciem nia ją cy ob raz sy tu acji, a tkwi on
w sa mej isto cie za pró sze nia ognia. Przy czy na po ża ru wy ni ka ją ca
z pro wa dze nia w spo sób nie wła ści wy prac nie bez piecz nych
pod wzglę dem po ża ro wym tyl ko na po zór wy da je się jed no znacz na.
Po żar nie ko niecz nie wy bu cha jesz cze w cza sie pra cy, a oso ba za pró -
sza ją ca ogień mo że być świę cie prze ko na na, że nie zro bi ła ni cze go
złe go. To ktoś in ny mu siał spo wo do wać nie szczę ście te 15-30 min
po za koń cze niu spa wa nia, cię cia czy na grze wa nia, a na wet – co się
rzad ko zda rza – po po sprzą ta niu przez eki pę! 

Prze rzu ca nie się ar gu men ta mi trwa ca łe la ta, a na wet de ka dy.
Praw ne kwe stie wi ny i ka ry są jed nak spra wą wtór ną – prze cież po żar
od cze goś się za czy na. Przyj rzyj my się za tem wła śnie te mu.
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ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

Pra ce 
Pośród przyczyn pożarów jest jedna dająca szczególne emocje

sądowe. Myślicie: podpalenie? Wcale nie! Podpalenie jest sprawą
zbyt oczywistą. Chodzi o zaprószenie ognia podczas prac

niebezpiecznych pod względem pożarowym.

PA WEŁ RO CHA LA

S

Pal ne ma te ria ły, któ rych usu nię cie po za za sięg roz pry sków spa wal ni czych jest nie moż li we,
osła nia my w spo sób gwa ran tu ją cy bez pie czeń stwo: 1 – ekran z bla chy, 2 – koc azbe sto wy [3]

Z izo lo wa nych ru ro cią gów, na któ rych pro wa dzi się pra ce spa wal ni cze, na le ży usu nąć izo la cję
ciepl ną na od cin ku gwa ran tu ją cym bez pie czeń stwo, a w ra zie po trze by (izo la cja ła two pal na)
chło dzić sku tecz nie np. spo so bem po ka za nym na ry sun ku: 1 – prze wo dy do pro wa dza ją ce 
wo dę, 2 – zwo je sznu ra azbe sto we go [3]
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Nie win ny po ża rek
Rzad ko ścią by wa po żar roz bu cha ny w chwi li po wsta nia do wiel kich

roz mia rów, bo nie wszę dzie są zbior ni ki z cie cza mi lub ga za mi pal ny -
mi al bo skła dy ma te ria łów wy bu cho wych. Zwy kle za czy na się od cze -
goś na praw dę nie wiel kie go i wy glą da ją ce go cał kiem nie groź nie.
Za pa le nie za pał ki ini cju je przecież drob ne zja wi sko – po tar cie głów ki
o dra skę, da ją ce po czą tek re ak cji che micz nej bę dą cej re ak cją łań cu -
cho wą, czy li ma ją cą skłon ność do sa mo na pę dza nia się. Re ak cja ta mo -
że ustać sa mo ist nie, gdy za brak nie któ re go kol wiek z od czyn ni ków:
ma te ria łu pal ne go, ener gii i tle nu (al bo in ne go utle nia cza). O tym, czy
zmie ni się w po żar, de cy du je moż li wość jej dal sze go roz wo ju do roz -
mia rów szko dli wych. Je śli się nie roz wi nie (a na szczę ście tak jest
w więk szo ści przy pad ków za pró sze nia ognia), po ża ru, czy li zja wi ska
wy so ce szko dli we go, nie bę dzie. Skoń czy się na nie zau wa żal nym spa -
le niu cze goś wiel ko ści głów ki od za pał ki. Nie ma dy mu i ognia, nie ma
strat: nie ma po ża ru. 

Jest jed nak ele ment, któ ry owe nie po żą da ne zja wi ska, bez wzglę -
du na to, jak nie wiel ki mi by nie by ły, na ka zu je wy klu czyć al bo co naj -
mniej ogra ni czyć w śro do wi sku czło wie ka. Każ de z nich jest bo wiem
zdol ne roz wi nąć się w po żar, je śli tyl ko za ist nie ją ku te mu wa run ki.
A ist nie ją wszę dzie, gdzie są ja kie kol wiek ma te ria ły pal ne w po sta ci
po dat nej na za pa le nie. Nie win ny po ża rek mo że zmie nić się w groź ny
po żar, któ ry na wet je śli nie spa li ca łe go bu dyn ku, to prze cież za kop ci
ścia ny, me ble, ubra nia, a mo że i za tru je lu dzi. 

Pro blem w tym, że pra ce nie bez piecz ne pod wzglę dem po ża ro -
wym nie bez przy czy ny tak wła śnie się na zy wa ją – są po pro stu groź -
ne. Ich isto tą jest prze cież miej sco we do star cza nie ener gii w ilo ści

znacz nie prze kra cza ją cej war to ści za pa le nia nie tyl ko ma te ria łów
nie bez piecz nych po ża ro wo, ale wszel kich ma te ria łów pal nych. Ba,
ilość ener gii swo bod nie wy star cza do znisz cze nia ma te ria łów nie -
pal nych!

Spa wa nie
Spa wa nie to naj częst sza przy czy na za pró sze nia ognia przy pra -

cach nie bez piecz nych pod wzglę dem po ża ro wym. Sko ro jest naj bar -
dziej oczy wi sta, to i naj żar liw sze w tym za kre sie to czą się są do we bo je.
Ist nie je kil ka ro dza jów spa wa nia, ale dla nas istot ne bę dzie, że ge ne -
ral nie spa wa się na dwa spo so by: ga zo wo i elek trycz nie. W każ dym
z tych ro dza jów na stę pu je miej sco we roz grza nie me ta lu do ta kiej
tem pe ra tu ry, by choć na krót ki czas przy jął po stać cie kłą. Wią żą się
z tym nie bez pie czeń stwa po ża ro we dwo ja kie go, a na wet tro ja kie go
ro dza ju. 

Gdy by ta tem pe ra tu ra chcia ła tkwić tyl ko w miej scu spa wa nia,
nie by ło by żad ne go pro ble mu. Spaw zaj mu je kil ka mi li me trów, na -
grza nie groź ne się ga ło by kil ku cen ty me trów – wszyst ko wi dać,
a więc da się nad tym za pa no wać. Nie ste ty, me tal jest bar dzo do -
brym prze wod ni kiem wszyst kie go, rów nież cie pła. To, że spa wa się
ru rę wcho dzą cą w ścia nę, nie ozna cza, że z po cząt kiem ścia ny za -
czy na się świat w peł ni mu ro wa ny i nie pal ny. Ścia na mo że oka zać
się nie mu ro wa ną, tyl ko drew nia ną, al bo za ścia ną na ru rze wi si so -
bie coś tyl ko cze ka ją ce go na to, że by zo stać pod grza nym do tem -
pe ra tu ry sa mo za pa le nia. Me tal wca le nie mu si za pa lać tyl ko wte dy,
gdy jest roz grza ny do czer wo no ści – gdy ma 400°C, wy glą da jak zim -
ny, czy li „nic się nie dzie je”. 

Jest na to pro sty spo sób, zna ny od cza sów wy na le zie nia spa wa nia,
po le ca ny we wszel kich po rad ni kach. Spo sób, któ re go do bro wol ne go
za sto so wa nia jesz cze nie wi dzia łem – lu dzie nie lu bią się wy si lać
zanad to, a po za tym: „Pa nie! Ty le ra zy spa wa łem i nic się nie sta ło!”.
Mia no wi cie owi ja się ru rę (czy in ny spa wa ny ele ment) po oby dwu
stro nach spa wa nia mo kry mi szma ta mi. Nie ma si ły, że by ru ra na grza -
ła się po wy żej 100°C – naj pierw mu si od pa ro wać wo da ze szmat. A jak
od pa ru je, to naj pierw za pa li się szma ta. 

Dru gie za gro że nie jest ta kie, że ani pło mień z pal ni ka, ani mie sza -
ni na ga zów w sta nie pla zmy, od pry sków żuż lu i me ta lu, wy do by wa -
ją ca się spod elek tro dy, ni jak nie chce się koń czyć w miej scu spa wa nia,
tyl ko się ga a to za przed miot, a to pod nie go, a to znów jesz cze da lej,
zwłasz cza od pry ska mi. A od pry ski, cał kiem spo re ka wał ki żuż la czy
me ta lu, osią ga ją wiel kość głów ki od za pał ki, tyl ko zdol ność za pa la nia
ma ją więk szą i są przy tym bar dzo pod stęp ne. Nie pa lą się pło mie -
niem, więc za gro że nia z ich stro ny nie wi dać, ale po zo sta ją bar dzo go -
rą ce tym dłu żej, w im cia śniej sze za ka mar ki wpa da ją. Gdy na tra fia ją
na me tal lub be ton – szyb ko się wy chła dza ją. Gdy na otwar tą, twar dą
płasz czy znę, na wet pal ną – je dy nym za gro że niem, ja kie stwa rza ją, jest
moż li wość uklęk nię cia na nich, po ło że nia dło ni i opa rze nia się. Gdy
na drew no, pa pier, tka ni nę, zwłasz cza z do dat kiem two rzyw sztucz -
nych (a in nych już nie ma), jest pro blem – od da ją cie pło do ma te ria łu
ma ją ce go spo re wła ści wo ści izo la cyj ne, a przy tym pal ne go. 

nie bez piecz ne 

Nie wiel kie po jem ni ki, mo gą ce za wie rać pal ne ga zy lub pa ry cie czy pal nych, za bez pie cza my
sku tecz nie przed za pa le niem lub wy bu chem, na peł nia jąc je wo dą – 1 [3]



I tu py ta nie: czy oprócz te go, że za pach siar ki był od czu wal ny, czu -
je my, że pa li się gdzieś pa ty czek za pał ki?… A wła śnie tak wy glą da po -
czą tek po ża ru. Tli się, nie wie le dy miąc: pod pod ło gą, za ko szem
na śmie ci, pod sza fą. 

Tych pro ble mów uni ka się, sto su jąc ko ce, bla chy itp. za sło ny
z ma te ria łów nie pal nych, któ ry mi od ci na się oto cze nie od miej sca
spa wa nia. Przy oka zji chro ni się oto cze nie nie tyl ko przed po ża rem,
ale tak że od osmo le nia. Ni gdy jed nak nie wi dzia łem, by któ ryś spa -
wacz chro nił w ten spo sób es te ty kę po miesz czeń, a śla dy nie chro -
nie nia – czę sto. 

Trze ci z pro ble mów to ta ki, że spa wacz w cza sie pra cy jest śle py,
prze cież za sła nia so bie oczy od ośle pia ją cych roz bły sków. Przez czar -
ną szyb kę wi dzi tyl ko punkt przy ło że nia pal ni ka lub elek tro dy. Od sta -
wia za sło nę tyl ko na chwi lę, pa trzy na pra cę i spa wa da lej. I nie
moż na się te mu dzi wić – spa wa nie nie zno si dłu gich przerw, a naj le -
piej, gdy by do ko ny wa ło się jed nym ru chem. Gdy spa wacz skoń czy
pra cę, otrze pot z czo ła, ro zej rzy się – co mo że zo ba czyć, na wet je śli
się nie na świe tlił? Z pew no ścią nie wi dzi ni cze go nie po ko ją ce go, chy -
ba że pło mień lub dym są wy raź ne. Wte dy ga si to, bo prze cież pod -
pa la czem nie jest. I w ten spo sób nie do wia du je my się o więk szo ści
po ża rów spo wo do wa nych spa wa niem. Po zo sta je mniej szość – nie -
win ne po żar ki tlą ce się przez kil ka na ście mi nut. A po tem udo wad nia -
nie, że zro bił to ktoś in ny. 

Cię cie
Nie każ de cię cie jest pra cą nie bez piecz ną pod wzglę dem po ża ro -

wym. Gdy ktoś tnie sznu rek no żem, pa pier no życz ka mi al bo ga łę zie
drzew se ka to rem – za gro że nia po ża ro we go nie ma. Uży wa ne si ły, 
na rzę dzia i ma te ria ły nie po wo du ją na grza nia cię te go ma te ria łu po -
wy żej tem pe ra tu ry sa mo za pa le nia ani tym bar dziej nie wy twa rza ją
iskier. (Ale gdy by ktoś upu ścił z wy so ko ści na ka mien ną po sadz kę se -
ka tor, a po ja wi ły się tam opa ry ben zy ny al bo gaz, to jed nak… To z te -
go po wo du na rzę dzia do pra cy w stre fach za gro że nia wy bu chem są
wy ko ny wa ne z ma te ria łów nie iskrzą cych, czy li z me ta li ko lo ro wych.) 

Cho dzi o cię cie za po mo cą urzą dzeń me cha nicz nych wy so ko obro -
to wych. Nie bę dzie my gdy bać, że pi łą łań cu cho wą po na tra fie niu
na gwóźdź w drew nie mo że my wy wo łać iskrę – to zda rze nie ma ło
praw do po dob ne i szyb ciej uszko dzi my na rzę dzie, niż co kol wiek zdo -
ła my pod pa lić. Ale gdy ktoś tnie za po mo cą pi ły tar czo wej, po wi nien
mieć na wzglę dzie, że trzy ma w rę ku coś do krze sa nia ognia. 

Uni wer sal nym na rzę dziem, przy spie sza ją cym wszel kie pra ce, są
szli fier ki ką to we. Be ton, stal – nic im się nie oprze, to tyl ko kwe stia od -
po wied niej tar czy i przy ło żo nej mo cy. Tar cza, wy so kie ob ro ty plus
moc rów na ją się wy twa rza niu cie pła. Sno py iskier te mu to wa rzy szą -
ce nie są tyl ko efek ta mi świetl ny mi pro ce su two rze nia czy nisz cze nia.
Tej ener gii jest do syć, by pod pa lić pal ny gaz lub ciecz, po dob nie jak
ster tę tro cin. I jak na gro ma dzo ne la ta mi pa ję czy ny i kurz, a mo że jesz -
cze ja kiś pa pie rek, tkwią ce w szpa rze mię dzy de ska mi pod ło gi lub
w za kąt ku pod da sza. Czy li są w sta nie wy wo łać nie win ny po ża rek zu -
peł nie tak sa mo, jak spa wa nie. 

Środ ki za po bie gaw cze są po dob ne, jak przy spa wa niu w po dob -
nych oko licz no ściach: za kry wa nie miejsc na ra żo nych na ude rze nia
iskier ko cem, bla chą, pły tą. Od su nię cie się z pra cą od miej sca nie bez -
piecz ne go. Oraz szczyp ta zdro we go roz sąd ku, o co by wa cał kiem
trud no: w in ter ne cie nie brak fil mów uka zu ją cych osob ni ków szli fu -
ją cych czy tną cych coś za wzię cie, kie ru ją cych przy tym snop iskier
na ze staw bu tli z tle nem i z ace ty le nem, al bo pod sta wia ją cych twarz
pod coś ta kie go. Pły nie z te go na uka, by do wy ko ny wa nia prac nie -
bez piecz nych pod wzglę dem po ża ro wym kie ro wać wy łącz nie lu dzi
zdro wych na umy śle. 
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Cie ka wost ka
Je śli stę że nie ga zów pal nych lub par pal nych cie czy prze kra -

cza 50% dol nej gra ni cy wy bu cho wo ści (DGW), moż na trak to wać
tę war tość ja ko sy gnał bez po śred nie go nie bez pie czeń stwa wy bu -
chu. To bar dzo istot na war tość przy dzia ła niach ra tow ni -
czych – ozna cza prze rwa nie wszel kich prac w ta kim miej scu
i wy co fa nie sił tu dzież środ ków. 

Czy moż na pro wa dzić pra ce nie bez piecz ne pod wzglę dem po -
ża ro wym w obec no ści pal nych ga zów i par cie czy? Prze pi sy do -
pusz cza ją ta ką moż li wość, pod wa run kiem, że stę że nie ga zów i par
cie czy pal nych nie prze kra cza 10% DGW w miej scu pra cy. 

By wa ją jed nak oko licz no ści, w któ rych do pusz cza się spa wa -
nie, choć wy da wać by się mo gło, że jest to pro sze nie się o nie -
szczę ście. Otóż nie kie dy ga zy pal ne prze cho wu je się
w zbior ni kach ni sko ci śnie nio wych. Po zo sta ją tam one w fa zie ga -
zo wej – tak jest ta niej, mniej kło po tli wie i bez piecz nie, gdyż wy -
klu cza się je den z awa ryj nych czyn ni ków – ci śnie nie. Wa dą jest
znacz na ob ję tość ta kich zbior ni ków. Naj pow szech niej szym ma te -
ria łem, z ja kich się je wy ko nu je, jest stal. Cza sa mi ta ki zbior nik się
roz sz czel nia, a wte dy ucie ka z nie go gaz. Nie wy pom po wu je się
jed nak ca łe go ga zu ze zbior ni ka, nie ob ni ża we wnątrz stę że nia
po ni żej 10% DGW, lecz prze ciw nie – do ła do wu je się gaz, by mieć
pew ność, że we wnątrz zbior ni ka wca le nie bę dzie po wie trza. Z ze -
wnątrz do sta wia się rusz to wa nie lub pod no śnik hy drau licz ny
i spa wacz spa wa nie szczel ność mi mo wy do by wa ją ce go się ga zu.
Ten oczy wi ście pło nie w je go obec no ści, ale gaz we wnątrz nie wy -
buch nie – nie ma tam tle nu, więc nie ma z czym re ago wać – gór -
na gra ni ca wy bu cho wo ści też prze cież ist nie je. Zna kiem, że
nie szczel ność zli kwi do wa no, jest zga śnię cie pło mie nia. A po tem
spaw sty gnie i wszyst ko jest w po rząd ku. 

Nie ste ty – w przy pad ku zbior ni ków wy so ko ci śnie nio wych ta -
kie na pra wy są wy klu czo ne. Nie wol no pod grze wać bu tli z ga za -
mi pal ny mi, gdyż wów czas ci śnie nie we wnątrz niej mo że
wzro snąć po wy żej war to ści kry tycz nej i bu tla wy buch nie
pod wpły wem ci śnie nia, a na stęp nie wy buch nie gwał tow nie roz -
prę ża ją cy się gaz.

Przed roz po czę ciem prac nie bez piecz nych pod wzglę dem po -
ża ro wym (…) wła ści ciel, za rząd ca lub użyt kow nik obiek tu:

1) oce nia za gro że nia po ża ro we w miej scu, w któ rym pra ce bę -
dą wy ko ny wa ne,

2) usta la ro dzaj przed się wzięć ma ją cych na ce lu nie do pusz cze -
nie do po wsta nia i roz prze strze nia nia się po ża ru lub wy bu chu,

3) wska zu je oso by od po wie dzial ne za od po wied nie przy go to -
wa nie miej sca pra cy, za prze bieg pracy oraz za bez pie cze nie miej -
sca po za koń cze niu pra cy,

4) za pew nia wy ko ny wa nie prac wy łącz nie przez oso by do te -
go upo waż nio ne, po sia da ją ce od po wied nie kwa li fi ka cje,

5) za zna ja mia oso by wy ko nu ją ce pra ce z za gro że nia mi po ża -
ro wy mi wy stę pu ją cy mi w re jo nie wy ko ny wa nia prac oraz z przed -
się wzię cia mi ma ją cy mi na ce lu nie do pusz cze nie do po wsta nia
po ża ru lub wy bu chu.
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Pod grze wa nie
Przed ro stek „pod” wziął się tu z roz pa la nia ognia pod ma te ria ła mi,

któ re chcia no do pro wa dzić do sta nu bar dziej płyn ne go. A mia ło to
zna cze nie od cza sów wy na le zie nia pa py. Jej ar ku sze ukła da no na za -
kład na de sko wa niu, przy bi ja no spe cjal ny mi gwoź dzia mi – pa pia ka -
mi, a do dat ko wo skle ja no le pi kiem. Pęk nię cia uszczel nia no smo łą.
Smo ła i le pik są bar dzo gę ste – tym bar dziej, im niż sza jest tem pe ra -
tu ra. Zi mą moż na je po my lić z ka mie niem. Je śli je pod grzać, zmie nia -
ją się w ciecz, da ją cą się ła two roz pro wa dzać szczot ką. 

Sa ma więc tech no lo gia kła dze nia wy ma ga ła uży wa nia ognia
otwar te go, naj le piej jak naj bli żej miej sca uży wa nia, że by ani smo ła,
ani le pik nie zdą ży ły osty gnąć i zgęst nieć przed uży ciem. Za tem pa -
lo no ogni ska na da chach – na owych de sko wa niach i pa pach, czy li
na ma te ria łach pal nych. Wy da je się, że to nie do rzecz ność, ale tak się
dzia ło. By ły to pra ce jak naj bar dziej nie bez piecz ne pod wzglę dem
po ża ro wym. Nie raz de ka rze spa li li bu dy nek, nie tyl ko po przez pod -
pa le nie da chu, ale rów nież przez roz pa le nie ognia zbyt bli sko bu dyn -
ku, gdy np. ko cio łek ze smo łą się prze wró cił i zmie nił w roz le wi sko
cie czy pal nej – aż wy da no pra wa za bra nia ją ce pod grze wa nia smo ły
i le pi ku w od le gło ści mniej szej niż 5 m od bu dyn ku, a na da chach ze -
zwo lo no na pod grze wa nie w spe cjal nych pa le ni skach. 

Wbrew po zo rom owa pal na pa pa z pal nym le pi kiem na pal nym
de sko wa niu by ła istot nym kro kiem na przód pod wzglę dem po ża ro -
wym. Od 1928 r. uzna wa no za ognio trwa łe po kry cie da chu zło żo ne
z co naj mniej trzech warstw pa py. Bo też istot nie róż ni ło się trwa ło -
ścią ognio wą od strzech i gon tów czy go łych de sko wań, a by ło znacz -
nie tań sze od praw dzi wie ognio trwa łych po kryć: da chów ki
ce ra micz nej, ce men to wej i bla chy. Pod pa le nie te go by le ognia mi lot -
ny mi by ło trud ne, ale moż li we. Prze bi cie się na wet spo rych ża gwi
do wnę trza pod da sza przez trzy war stwy pa py – nie ła twe. Sa mo
przy po ża rze nie wy twa rza ło tak groź nych ogni lot nych, jak strze cha
i gont.

Na stał po stęp. Obec nie pa pa zwy czaj na na dal funk cjo nu je, ale za -
stę pu je ją co raz po wszech niej pa pa ter mo zgrze wal na – grub sza, le -
piej wy ko na na, moc niej sza i nie spły wa z niej smo ła z le pi kiem. Ma
ona wła sną war stwę le pią cą, wy ko na ną fa brycz nie. Dzię ki te mu kil ka

eta pów kle je nia zwy kłej pa py, to jest pod grza nie, prze no sze nie, na -
kła da nie i sma ro wa nie, za stą pio no jed ną ope ra cją – pod grza nia. 

Pro ces kła dze nia pa py ter mo zgrze wal nej jest krót szy niż w przy -
pad ku pa py tra dy cyj nej, ale oszczęd no ści cza so we wy stę pu ją rów nież
na eta pie użyt ko wa nia, a zwłasz cza kon ser wa cji. Przy tra dy cyj nej pa -
pie raz, dwa ra zy w ro ku na le ża ło prze sma ro wać smo łą ca ły dach, rów -
nież z te go wzglę du, że po ja wia ły się pęk nię cia i szczel no ści. Pa pa
ter mo zgrze wal na nie ła two pę ka, pra cu je rów no mier nie z po ła cią da -
cho wą, więc wi zy ty uszczel nia ją ce na da chu są zde cy do wa nie rzad -
sze. 

Owa ter mo zgrze wal ność ma jed ną istot ną wa dę: po ża ro wą. 
Kła dze nie pa py ter mo zgrze wal nej, jak wska zu je jej na zwa, po le ga

na roz wi ja niu ar ku sza i opa la niu go pal ni ka mi ga zo wy mi, a cza sem
ich ze sta wem, by jed no cze śnie pod grze wać ca ły bryt. Pło mie nie są
du że i wy raź nie nie chcą się koń czyć na pa pie, dla te go za bro nio ne
jest uży wa nie tej tech no lo gii na de sko wa niu. Za ka zy te rzad ko są
prze strze ga ne. 

Je śli więc wy buchł po żar pod da sza lub da chu bu dyn ku wkrót ce
po tym, jak kła dzio no na da chu ja kąś pa pę i wi dzia no tam lu dzi z pal -
ni ka mi ga zo wy mi, wska zy wa nie zwar cia in sta la cji elek trycz nej ja ko
przy czy ny zda rze nia moż na trak to wać ja ko swo isty żart. 

Co i jak ro bić? 
Pra ca nie bez piecz na pod wzglę dem po ża ro wym to spra wa za rów -

no jej zle ce nio daw cy, jak i zle ce nio bior cy. Prze pis nie bez przy czy ny sta -
no wi o obo wiąz kach wła ści cie la (za rząd cy, użyt kow ni ka) obiek tu.
Nor mal ną jest prze cież spra wą, że mó wi się o za gro że niach, zwłasz cza
o nie oczy wi stych – i ostrze ga przed ni mi oso by nie zna ją ce bu dyn ku. 
Te kil ka słów wy ja śnie nia mo że wszyst kim oszczę dzić po waż nych kło -
po tów. W obiek tach, w od nie sie niu do któ rych wy ma ga się na pi sa nia
in struk cji bez pie czeń stwa po ża ro we go, sło wa te są jej od ręb nym roz -
dzia łem, ze wzo ra mi oświad czeń, któ re pod pi su ją oso by wy ko nu ją ce
pra ce. 

Wy ko naw ca nie mo że jed nak tłu ma czyć się, że nie wie dział, iż pło -
mień jest go rą cy, a tro ci ny pal ne. Prze pis w tym za kre sie jest bar dzo
ja sny, mi mo ogól nej wy mo wy. Je go treść, ukształ to wa na po ko le nia -
mi bo le snych do świad czeń, znaj du je się w ram ce [2]. 

Dla tych zaś, co czy ta ją nie chęt nie lub bez zro zu mie nia, pół wie ku
te mu opra co wa no pi smo ob raz ko we w po sta ci „Wy tycz nych za bez -
pie cze nia prze ciw po ża ro we go pro ce sów spa wal ni czych pod czas prac
re mon to wo -bu dow la nych” [3] z 1974 r., któ re uka za ły się dru kiem
w 1981 r. Jak do tych czas ni cze go lep sze go nie wy na le zio no. To stam -
tąd po cho dzą ilu stra cje do ni niej sze go ar ty ku łu i – co naj le piej świad -
czy o ja ko ści opra co wa nia – rysunki do wszyst kich ilu stro wa nych
in struk cji bez pie czeń stwa po ża ro we go. 

st. bryg. Pa weł Ro cha la jest do rad cà 
ko men dan ta głów ne go PSP

Przy pi sy
[1] § 36 ust. 1 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 (DzU nr 109, poz. 719).
[2] § 36 ust. 2 roz po rzą dze nia jw. 
[3] Za rzą dze nie nr 7/74 ko men dan ta głów ne go stra ży po żar nych z 7 sierp nia 1974 r. w spra -
wie wpro wa dze nia wy tycz nych za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go pro ce sów spa wal ni czych
pod czas prac re mon to wo -bu dow la nych, War sza wa 1981.

Przy wy ko ny wa niu prac, o któ rych mo wa w ust. 1, na le ży:
1) za bez pie czyć przed za pa le niem ma te ria ły pal ne wy stę pu ją -

ce w miej scu wy ko ny wa nia prac oraz w re jo nach przy le głych,
w tym rów nież ele men ty kon struk cji bu dyn ku i znaj du ją ce się
w nim in sta la cje tech nicz ne;

2) pro wa dzić pra ce nie bez piecz ne pod wzglę dem po ża ro wym
w po miesz cze niach lub przy urzą dze niach za gro żo nych wy bu -
chem lub w po miesz cze niach, w któ rych wcze śniej wy ko ny wa no
in ne pra ce zwią za ne z uży ciem ła two pal nych cie czy lub pal nych
ga zów, je dy nie wte dy, gdy stę że nie par cie czy lub ga zów w mie -
sza ni nie z po wie trzem w miej scu wy ko ny wa nia prac nie prze kra -
cza 10% ich dol nej gra ni cy wy bu cho wo ści;

3) mieć w miej scu wy ko ny wa nia prac sprzęt umoż li wia ją cy li -
kwi da cję wszel kich źró deł po ża ru;

4) po za koń cze niu prac pod dać kon tro li miej sce, w któ rym pra -
ce by ły wy ko ny wa ne, oraz re jo ny przy le głe;

5) uży wać do wy ko ny wa nia prac wy łącz nie sprzę tu spraw ne -
go tech nicz nie i za bez pie czo ne go przed moż li wo ścią wy wo ła nia
po ża ru.



o wa Sól to mia sto po wia to we w wo je wódz twie lu bu skim, po -
ło żo ne nad Od rą. Jest ści śle zwią za ne z rze ką, dzię ki któ rej po -
wsta ło, ale któ ra by wa ła też po wo dem wie lu nie szczęść,

zwłasz cza czę stych, wręcz re gu lar nie wy stę pu ją cych po wo dzi. W wal -
ce z ich skut ka mi za wsze uczest ni czy li stra ża cy. Na te re nie po wia tu znaj -
du ją się też in ne akwe ny, na któ rych co rocz nie prze pro wa dza ne są
in ter wen cje. Już w la tach 70. ubie głe go wie ku no wo sol ska Za wo do wa
Straż Po żar na dys po no wa ła woj sko wą ło dzią de san to wą i sil ni kiem za -
bur to wym oraz ry bac ką sie cią, a pierw sze od no to wa ne przy pad ki po -
szu ki wań ciał osób, któ re uto nę ły, po cho dzą z lat 50. Po utwo rze niu
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej licz ba te go ty pu zgło szeń ro sła, a miej sco -
wa jed nost ka ra tow ni czo -ga śni cza nie by ła do nich przy go to wa na.

Praw dzi wi za pa leń cy
Idea utwo rze nia w no wo sol skiej JRG gru py ra tow nic twa wod no -

-nur ko we go zo sta ła pod da na przez Zbi gnie wa Mosz ko wi cza, lo kal -
ne go pa sjo na ta płe two nur ko wa nia. Po mysł nie zna lazł jed nak
po par cia ów cze sne go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP, więc gru pa
stra ża ków i kil ku cy wil nych płe two nur ków wy bra ło for mu łę sto wa -
rzy sze nia ochot ni czej stra ży po żar nej. Z ini cja ty wy dwu na stu miesz -
kań ców No wej So li, dwóch z po bli skie go No we go Mia stecz ka
i jed ne go z są sied nie go Ko żu cho wa 10 sierp nia 1993 r. zwo ła no ze -
bra nie za ło ży ciel skie. Już 19 sierp nia or ga ni za cja zo sta ła wpi sa -
na do re je stru sto wa rzy szeń, 30 sierp nia do ko na no wy bo ru władz OSP,
a na jej cze le ja ko pre zes za rzą du sta nął Zbi gniew Mosz ko wicz. 

Tak utwo rzo no pierw szą w wo je wódz twie zie lo no gór skim straż
po żar ną spe cja li zu ją cą się w płe two nur ko wa niu. Od chwili jej po wsta -
nia bar dzo do brze ukła da ła się współ pra ca z no wo sol ską jed nost ką
ra tow ni czo -ga śni czą PSP pod do wódz twem st. kpt. Mar ka Szczyp czy -
ka, z któ rą 23 wrze śnia 1993 r. pod pi sa no po ro zu mie nie o wza jem nej
bez płat nej po mo cy sprzę to wej, ba zo wej i or ga ni za cyj nej. Dzię ki te -
mu OSP mo gła ulo ko wać swo ją sie dzi bę w obiek tach PSP, co do ce lo -
wo umoż li wi ło prze cho wy wa nie cen ne go wy po sa że nia w do zo -
ro wa nym po miesz cze niu. 

Po cząt ki funk cjo no wa nia sto wa rzy sze nia by ły bar dzo trud ne, bra -
ko wa ło sprzę tu, a ten, któ rym dys po no wa ła gru pa, sta no wił pry wat -
ną wła sność je go człon ków. Bra ko wa ło też fun du szy na za kup
ak ce so riów oraz na dro gie szko le nie, a mia sto jesz cze nie wspie ra ło

or ga ni za cji. Jak wspo mi na je den z za ło ży cie li i pierw szy na czel nik OSP
Ro bert Bur da je wicz: – By ła ta ka za sa da na po cząt ku: chcesz się do nas
przy łą czyć, je steś pa sjo na tem, to chodź, za pra sza my, ale my nie mo że -
my ni cze go ci dać, a jesz cze mu sisz so bie ku pić wła sne ABC, czy li płe twy,
ma skę i faj kę. To we ry fi ko wa ło praw dzi wych za pa leń ców. Aby w ja kiś
spo sób te mu za ra dzić, pod ję to de cy zję o roz po czę ciu dzia łal no ści go -
spo dar czej na po trze by sta tu to we, m.in. otwo rzo no za kład le ga li za cji
i na peł nia nia ga śnic, wy ko ny wa no pra ce pod wod ne, my to okna 
w bu dyn kach, a na wet most na Od rze. 

Dzię ki wy pra co wa nym środ kom w 1995 r. prze szko lo no pierw szą
gru pę dzie się ciu płe two nur ków w ośrod ku Li gi Obro ny Kra ju. Osiem
osób zdo by ło upraw nie nia w za kre sie pod sta wo wym (wów czas
tzw. III kla sy), jed na pod nio sła kom pe ten cje do po zio mu II kla sy, a jed -
na – do po zio mu I kla sy. Ko lej ną część wy pra co wa nych środ ków prze -
zna czo no na za kup sil ni ka za bur to we go do ło dzi. Co praw da OSP
ta ko wej nie po sia da ła, ale dys po no wa ła nią jed nost ka ra tow ni czo -ga -
śni cza – by ła jed nak po zba wio na sil ni ka. Dla te go za ku pi ła go OSP i uży -
czy ła JRG, w za mian otrzy mu jąc moż li wość wy ko rzy sty wa nia ło dzi.
Przy nio sło to obo pól ną ko rzyść, po zwa la jąc na przy kład na zor ga ni zo -
wa nie la tem 1995 r. pierw sze go w wo je wódz twie kur su ster mo to rzy -
stów dla człon ków stra ży po żar nych, da ją ce go upraw nie nia za wo do we
do pro wa dze nia jed no stek pły wa ją cych o mo cy sil ni ka sta cjo nar ne go
do 100 kM i bez ogra ni czeń mo cy dla sil ni ków do czep nych. Szko le nie
prze pro wa dzo ne zo sta ło we współ pra cy z In spek to ra tem Że glu gi
Śród lą do wej we Wro cła wiu oraz wy kła dow ca mi tam tej sze go Li ceum
Że glu gi Śród lą do wej. 

Trze ba do dać, że utwo rze nie OSP chcą cej spe cja li zo wać się w dzia -
łal no ści zwią za nej z wo dą prze ko na ło Ko men dę Wo je wódz ką PSP, że
jed nak na le ża ło by zor ga ni zo wać po dob ną gru pę w JRG w No wej So li
i roz sze rzyć za kres jej ak tyw no ści o ra tow nic two eko lo gicz ne na wo -
dzie. Tak też uczy nio no i we wspo mnia nym kur sie ster mo to rzy stów
wzię ła udział gru pa stra ża ków za wo do wych. W tam tym okre sie zda -
rza ły się już pierw sze wspól ne po szu ki waw cze ak cje pod wod ne na te -
re nie re jo nu, a na wet po za nim.

Sta bil ny roz wój 
9 mar ca 1996 r. od by ło się wal ne ze bra nie OSP i wy bra ny zo stał 

jej za rząd w ka den cji 1996-2000, na cze le z An drze jem Mle kic kim. 

LUTY 2019 /38

SPRAWY
OCHOTNIKÓW

MA REK SZCZYP CZYK åwierç wie cze 
wod nych wy zwaƒ

Kilkunastu miłośników płetwonurkowania powołało 26 lat temu jednostkę
OSP ratownictwa wodnego w Nowej Soli. Od tej pory rozwinęła skrzydła, 

a jej członkowie wykonali wiele ważnej pracy na rzecz miasta i powiatu. 

N
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Go ściem ze bra nia był ów cze sny pre zy dent No wej So li Krzysz tof Go -
net, któ ry po usły sze niu spra woz da nia z dzia łal no ści jed nost ki, do ce -
nia jąc jej do tych cza so we sta ra nia, za de kla ro wał jed no ra zo wą po moc
fi nan so wą, któ ra po zwo li ła na za kup peł ne go wy po sa że nia płe two -
nur ka. Gest ode bra no nie tyl ko ja ko znacz ne wspar cie, ale też ja ko sy -
gnał chę ci pod ję cia dal szej, dłu go trwa łej współ pra cy. 

W lip cu 1996 r. do wód cą JRG zo stał asp. sztab. Le szek Tom czyk,
współ pra cu ją cy z Urzę dem Mia sta No wej So li w za kre sie ochro ny
prze ciw po ża ro wej. Zdo łał on do pro wa dzić do uję cia w uchwa le bu d-
że to wej Ra dy Mia sta na 1997 r. do fi nan so wa nia dzia łal no ści OSP.
Od tam tej po ry mia sto co rocz nie prze zna cza na ten cel okre ślo ną
kwo tę. Dzię ki do ta cjom w la tach 1997-2000 zdo ła no skom ple to wać
nie zbęd ne wy po sa że nie oso bi ste płe two nur ków i sprzęt łącz no ści 
ra dio wej, w szyb kim tem pie prze szko lić znacz ną licz bę człon ków
na kur sach płe two nur ko wa nia wszyst kich stop ni oraz umoż li wić im
zdo by cie upraw nień do dat ko wych, nie zbęd nych do pro wa dze nia
czyn no ści pod wo dą i na jej po wierzch ni. Za bie gi te po zwo li ły na re -
gu lar ny udział w ćwi cze niach or ga ni zo wa nych przez PSP oraz wspar -
cie pro wa dzo nych przez nią ak cji. Płe two nur ko wie pierw szy raz
wy star to wa li też w mi strzo stwach Pol ski. 

W 2000 r. z funk cji zre zy gno wał do tych cza so wy pre zes OSP i je go
miej sce do koń ca ka den cji za jął An drzej Ze li sko, z za mi ło wa nia wod -
niak, a z wy kształ ce nia ofi cer że glu gi śród lą do wej. Szko le nia sta ły się
bar dziej in ten syw ne. Od był się m.in. ko lej ny kurs ster mo to rzy stów dla
po nad 80 stra ża ków za wo do wych i ochot ni ków z jed no stek woj. lu -
bu skie go po sia da ją cych ło dzie o na pę dzie mo to ro wym. Nad lu bu s-
ki mi je zio ra mi zor ga ni zo wa no pierw sze szko le nio we obo zy let nie
i zi mo we dla płe two nur ków – są prze pro wa dza ne nie prze rwa nie co
ro ku do chwi li obec nej. 

Ko lej nym pre ze sem, wy bra nym w 2001 r., zo stał Grze gorz Szew -
czyk, któ ry peł nił funk cję do ro ku 2004. Ce chą cha rak te ry stycz ną te -
go okre su by ło prze zna cza nie znacz nych środ ków na za ku py
więk sze go ka li bru. To wła śnie wte dy za ku pio no agre gat prą do twór -
czy o mo cy 9 kVA, sprę żar kę elek trycz ną do ła do wa nia bu tli, łódź z sil -
ni kiem za bur to wym o mo cy 40 kM oraz przy czep kę do jej trans por tu. 

W 2004 r. do ko na no wy bo ru no wych władz, pre ze sem zo stał 
To masz So snow ski. Po sta no wio no rów nież zmie nić nie któ re za pi sy
w sta tu cie, aby uspraw nić funk cjo no wa nie or ga ni za cji, a dla pod kre -

śle nia głów ne go za ję cia jed nost ki zmie nio no jej na zwę na„Ochot ni -
cza Straż Po żar na Ra tow nic twa Wod ne go” (OSP RW). Pod ję to też
uchwa łę o przy stą pie niu do Związ ku OSP RP. 

Pod kie row nic twem pre ze sa So snow skie go dzia łal ność sta ła się
bar dzo upo rząd ko wa na, nie za nie dby wa no szko le nia, a je den z człon -
ków OSP uzy skał upraw nie nia in struk to ra płe two nur ko wa nia. Po ja -
wi ły się pierw sze suk ce sy spor to we i or ga ni za cyj ne wy kra cza ją ce
po za te ren mia sta i po wia tu no wo sol skie go. W 2004 r. płe two nur ko -
wie zdo by li ty tuł mi strzów wo je wódz twa lu bu skie go, zwy cię ży li
w Mo to ro wod nych Mi strzo stwach w Ra tow nic twie Wod nym w Sła -
wie oraz wzię li udział w Eu ro re gio nal nych Mi strzo stwach Pol ski Płe -
two nur ków. W 2005 r. wspól nie z Ko men dą Po wia to wą PSP
zor ga ni zo wa li na Od rze i ka na le por to wym I Otwar te Za wo dy Mo to -
ro wod ne o Pu char Ko men dan ta Po wia to we go, któ re w na stęp nych
la tach we szły do pro gra mu ob cho dów Dni No wej So li, roz gry wa ne
ja ko za wo dy o pu char pre zy den ta mia sta. Bra ły w nich udział dru ży -
ny stra ża ków za wo do wych, ochot ni ków oraz człon ko wie dru żyn
WOPR. OSP RW od pierw szej edy cji bra ła udział w Pu cha rze Pol ski Za -
chod niej w Ra tow nic twie Wod nym i Po wo dzio wym, a tak że wie lo -
krot nie w mi strzo stwach Pol ski stra ża ków ochot ni ków w tym ro dza ju
ra tow nic twa – w 2014 r. w jed nej z kon ku ren cji no wo sol scy wod nia -
cy zdo by li ty tuł mi strzów Pol ski.

Po jazd dla płe two nur ków 
Naj do nio ślej szym wy da rze niem ka den cji 2004-2008 sta ło się jed -

nak po zy ska nie przez or ga ni za cję sa mo cho du dla płe two nur ków.
Ochot ni cy zwró ci li się do Za rzą du Od dzia łu Wo je wódz kie go ZOSP RP
Wo je wódz twa Lu bu skie go w Zie lo nej Gó rze, Wo je wódz kie go Fun du -
szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Zie lo nej Gó rze oraz
do wło da rzy No wej So li z wnio ska mi o do fi nan so wa nie za ku pu, któ -
ry miał być zre ali zo wa ny w ra mach du że go prze tar gu na sa mo cho dy
ra tow ni cze, pro wa dzo ne go przez Za rząd Głów ny ZOSP RP. W wy ni ku
wie lu sta rań, a tak że dzię ki ogrom ne mu wspar ciu władz No wej So -
li 22 grud nia 2006 r. dłu go ocze ki wa ny pię cio oso bo wy po jazd mar ki
GAZ Ga ze la stał się wła sno ścią OSP RW. Na le ży pod kre ślić wiel ką przy -
chyl ność i po moc Elż bie ty Po lak – dy rek to ra Biu ra OW ZOSP RP Wo je -
wódz twa Lu bu skie go, Ka zi mie rza Kę sa – w tam tym okre sie pre ze sa
WFOŚiGW oraz pre zy den ta No wej So li Wa di ma Tysz kie wi cza. Uro czy -

Pod czas ćwi czeń na „La gu nie” w 2016 r., fot. „Ty go dnik Krąg” 

38-40 PP woda_Layout 1  05.03.2019  08:29  Strona 39



ste prze ka za nie po jaz du na stą pi ło 27 lu te go 2007 r., a je go po sia da -
nie z pew no ścią uła twi ło wy ko ny wa nie za dań sta tu to wych w ko lej -
nych la tach. 

Od 2008 r. jed nost ka pro wa dzo na by ła przez ko lej ny za rząd,
pod kie row nic twem pre ze sa Woj cie cha Bocz kow skie go, któ re go ka -
den cja trwa ła do 2013 r. W tym cza sie jej dzia łal ność by ła usta bi li zo -
wa na, a za du że osią gnię cie moż na uznać po zy ska nie – dzię ki
wspar ciu władz mia sta oraz do ta cji z Ko men dy Głów nej PSP – no wej
ło dzi „Ma zu ry” z sil ni kiem za bur to wym, o war to ści po nad 80 tys. zł.

No wa sie dzi ba OSP RW
Z uwa gi na ustą pie nie władz przed za koń cze niem ka den cji 

w 2013 r. od by ło się nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie, na któ re przy by -
ło 34 spo śród wszyst kich 56 człon ków OSP. Do ko na no wy bo ru za rzą -
du na la ta 2013-2016 – na sta no wi sko pre ze sa po now nie wy bra no
To ma sza So snow skie go. 

Pierw szym, nie cier pią cym zwło ki dzia ła niem władz by ło za pew -
nie nie jed no st ce ma ga zy nu na sprzęt. W ga ra żach od da nej do użyt -
ku w 2013 r. sie dzi bie KP PSP w No wej So li tym cza so wo ulo ko wa no
sa mo chód i łódź na le żą ce do OSP, po zo sta łe wy po sa że nie umiesz czo -
no w ob szer nej ha li użyt ko wa nej przez Wy dział Za rzą dza nia Kry zy so -
we go Sta ro stwa Po wia to we go. Po nad to Ko men da Po wia to wa PSP
uży czy ła ochot ni kom po miesz cze nia na biu ro. 

Tak zor ga ni zo wa ną jed nost kę prze ka za no ko lej ne mu za rzą do wi,
wy bra ne mu w 2016 r. Pre ze so wi Ja ro sła wo wi In t ko wi w 2018 r. przy -
padł w udzia le przy wi lej uczcze nia 25-le cia ak tyw no ści OSP RW. Uro -
czy stość od by ła się w grud niu, wzię li w niej udział przed sta wi cie le
Urzę du Mia sta i Ko men dy Po wia to wej PSP. 

Edu ka cja i eko lo gia
Dzia łal ność jed nost ki na prze strze ni lat to m.in. udział w wie lu ak -

cjach wspie ra ją cych Pań stwo wą Straż Po żar ną. Ochot ni cy współ pra -
cu ją z za wo do wą for ma cją nie tyl ko na wo dzie, ale z ra cji wy po sa że nia
jed nost ki dys po no wa ni są w in nych sy tu acjach, zwłasz cza pod czas
dłu go trwa łych ak cji, np. do oświe tle nia miejsc zda rze nia czy wy pom -
po wy wa nia wo dy z za la nych obiek tów. Bar dzo czę sto uczest ni czą
w usu wa niu skut ków wi chur. Po za tym za sa dą jest udział stra ża ków

OSP i PSP we wspól nych wod nych szko le niach i za wo dach. Do naj -
waż niej szych w ostat nim cza sie na le ży za li czyć ćwi cze nia zor ga ni zo -
wa ne w 2016 r. przez Wy dział Za rzą dza nia Kry zy so we go Sta ro stwa
Powiatowego w Nowej Soli, prze pro wa dzo ne w nur cie Od ry na miej -
skim stat ku wy ciecz ko wym „La gu na”, z udzia łem wie lu pod mio tów
i kil ku dzie się ciu po zo ran tów. 

OSP RW w No wej So li przy wią zu je du żą wa gę do przed się wzięć
na rzecz lo kal ne go śro do wi ska. Pro wa dzo ne są pro jek ty pro pa gu ją ce
bez pie czeń stwo na wo dzie, któ re ma ją na ce lu za po bie ga nie nie roz -
waż nym za cho wa niom, a w kon se kwen cji uto nię ciom. Wśród nich na -
le ży wy mie nić kil ka krot nie or ga ni zo wa ną na kry tych ba se nach ak cję
„Pierw szy od dech pod wo dą”, pod czas któ rej dzie ci z do mów dziec ka
po zna wa ły za sa dy bez piecz nej za ba wy w wo dzie. Każ de z nich mo -
gło spró bo wać praw dzi we go nur ko wa nia w sprzę cie pod opie ką
człon ków OSP RW. Dla dzie ci by ło to nie zwy kłe prze ży cie, po czu ły się
też wy róż nio ne tym, że ak cję prze pro wa dzo no wła śnie dla nich. Wzru -
sze nia nie ukry wa li rów nież płe two nur ko wie. 

Tra dy cją co rocz nych fe rii zi mo wych są za ję cia na ba se nie z ucznia -
mi no wo sol skich szkół, wpro wa dza ją ce w ar ka na nur ko wa nia, uczą -
ce bez piecz ne go za cho wa nia nad wo dą oraz po łą czo ne z na uką
udzie la nia kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy. Po dob ne tre nin gi pro -
wa dzo ne są na let nich obo zach człon ków MDP z te re nu po wia tu.

Zwy cza jem sta ło się za bez pie czae nie nad odrzań skich im prez, spły -
wów po Od rze czy za wo dów smo czych ło dzi oraz co rocz ne oczysz -
cza nie ką pie lisk z nie bez piecz nych przed mio tów znaj du ją cych się
pod wo dą. Zda rza ły się też bar dzo nie ty po we pra ce na rzecz mia sta,
jak cho ciaż by po bór z dna ba se nu por to we go pró bek grun tu w ce lu
okre śle nia stop nia ich za nie czysz cze nia czy wy ko na nie ma py głę bi -
no wej te go akwe nu, a na wet udział w wy do by ciu z je go dna za byt -
ko wej ko twi cy, któ ra po kon ser wa cji zo sta ła wy eks po nowa na na
na brze żu por to wym. OSP RW współ pra cu je z ob słu gą no wo sol skiej
ma ri ny – wy ko nu je prze glą dy po mo stów, oczysz cza nie dna i pra ce
za pew nia ją ce utrzy ma nie od po wied niej głę bo ko ści.

Ochot ni cy pro wa dzą wszel kie dzia ła nia bez płat nie, ni gdy nie po -
bie ra ją i nie po bie ra li ekwi wa len tu za wy jaz dy do in ter wen cji i ćwi -
czeń. Ich dzia łal ność zo sta ła za uwa żo na w 2018 r. przez PKN Or len
i do ce nio na fi nan so wym wspar ciem w ra mach ak cji „Or len dla stra ży
po żar nej”. Cen ny czek ochot ni cy otrzy ma li pod czas uro czy stej ga li
w Kiel cach. 

Dla władz mia sta No wej So li ist nie nie OSP RW to rów nież je den
z do wo dów na słusz ność pro pa go wa nej przez nie od lat idei po wro -
tu do Od ry – rze ki od koń ca lat 80. ubie głe go wie ku za nie dba nej, jed -
nak w ostat nich kil ku na stu la tach po now nie do ce nio nej. 

Zna cze nie jed nost ki pod kre śla no wo sol ski ko men dant po wia to -
wy PSP mł. bryg. Cze sław Mły nar czyk: – Dzię ki OSP RW tra fi ło w na sze
sze re gi wie lu stra ża ków, dzi siaj człon ków na szej spe cja li stycz nej gru py
ra tow nic twa wod no -eko lo gicz ne go, przy go to wa nych wcze śniej nie tyl -
ko spe cja li stycz nie, ale też men tal nie do ta kich dzia łań. Chwa ła im, że
prze nie śli do nas wła sną pa sję, a ich służ ba nie jest je dy nie bez na mięt -
nym wy ko ny wa niem za wo du. 

st. bryg. w st. sp. Marek Szczypczyk jest jednym z zało˝ycieli 
OSP RW w Nowej Soli i wieloletnim członkiem jej zarzàdu; 

do 2005 r. pełnił słu˝b´ w PSP, był zast´pcà lubuskiego 
komendanta wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim; 

pasjonuje si´ historià po˝arnictwa ziemi lubuskiej
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dniach 3 i 4 lu te go 2000 r.
w Pa ry żu od był się Świa to wy
Szczyt Wal ki z Ra kiem. Wów -

czas to przy ję to tzw. Kar tę pa ry ską, ob li gu -
ją cą rzą dy do two rze nia me tod le cze nia ra ka
oraz opra co wy wa nia pro gra mów słu żą cych
za po bie ga niu cho ro bom no wo two ro wym.
Dzień 4 lu te go usta no wio no Świa to wym
Dniem Wal ki z Ra kiem. 

W Pol sce w zma ga niach z tą gru pą cho -
rób, na zy wa ną czę sto głów nym za bój cą lu -
dzi na świe cie, w co raz więk szym za kre sie
uczest ni czą nie tyl ko pla ców ki na uko we
i me dycz ne, ale tak że wspo ma ga ją ce wy sił ki
le ka rzy or ga ni za cje i sto wa rzy sze nia. Ich dy -
na micz ny roz wój wy ni ka z co raz po wszech -
niej szej świa do mo ści spo łe czeń stwa, że
szcze gól nie waż nym wspar ciem dla cho rych
są daw cy krwi i szpi ku kost ne go. W przy pad -
ku bia łacz ki zna le zie nie „ge ne tycz ne go bliź -
nia ka” nie rzad ko wręcz wa run ku je sku tecz ne
le cze nie. Nie ma za tem prze sa dy w stwier -
dze niu, że są to dzia ła nia na wa gę ży cia.

Czę sto też by wa tak, że ak tyw ność spo -
łecz na wy zwa la się pod wpły wem kon kret -
ne go przy pad ku, np. kie dy w naj bliż szym
oto cze niu znaj du je się cho ry wy ma ga ją cy
na tych mia sto wej po mo cy w po sta ci prze -
szcze pu szpi ku kost ne go. Ale by wa, że po -
ja wia ją się tak że ini cja ty wy wy bie ga ją ce
po za do raź ną po moc. Oka zjo nal na ak cja po -
szu ki wa nia daw cy prze ista cza się w dłu go -
fa lo we, sko or dy no wa ne dzia ła nie. I to jest
nie zwy kle cen ne, sta ty sty ki po ka zu ją bo -
wiem, że za cho ro wal ność na no wo two ry
sta le ro śnie. 

Na ra tu nek ma łej Ali
W stycz niu 2016 r. w Krze czy nie Wiel kim

w gmi nie Lu bin na Dol nym Ślą sku ro ze szła

się wieść o cięż kiej cho ro bie 4,5-let niej
dziew czyn ki. W li czą cej nie speł na 800 miesz -
kań ców wsi ta ka wia do mość nie mal na tych -
miast do tar ła do wszyst kich. Stwier dzo na
u Ali cji bia łacz ka li mo fo bla stycz na wy ma ga -
ła na tych mia sto wych dzia łań, by zna leźć od -
po wied nie go daw cę szpi ku. 

Jak wspo mi na dh Pa weł Gę bal ski z miej -
sco wej OSP, a jed no cze śnie gór nik do ło wy
ko pa lni mie dzi KGHM, dra ma tycz na sy tu acja
ma łej Ali wy zwo li ła w nim ogrom ną po trze -
bę zro bie nia cze goś, co mo gło by dać na -
dzie ję i zwięk szyć szan se na ra tu nek. Jak sam
przy zna je, je go mo ty wa cja by ła tak że na -
stęp stwem dra ma tycz nych do świad czeń ro -
dzin nych zwią za nych z wal ką ze zło śli wą
po sta cią ra ka. Po mysł Paw ła, aby zmo bi li zo -
wać za rów no stra ża ków, jak i miesz kań ców
wsi i po bli skie go Lu bi na do ho no ro we go
od da nia krwi i do re je stro wa nia się w cha -
rak te rze po ten cjal nych daw ców szpi ku kost -
ne go, oka zał się strza łem w dzie siąt kę.

Na miej sce pierw szej ak cji wy bra no je -
den z po pu lar nych lu biń skich mar ke tów.
W or ga ni za cji te go przed się wzię cia po mógł
ko men dant po wia to wy PSP w Lu bi nie.
Do ak cji włą czy li się tak że stra ża cy jed no stek
OSP ze Ści na wy, Le gnic kie go Po la oraz Rze -
szo tar. Stra żac ka ini cja ty wa spo tka ła się z du -
żym po par ciem spo łecz nym. Pod czas tej
pierw szej ak cji ze bra no 21 l krwi i za re je -
stro wa no 90 po ten cjal nych daw ców szpi ku
kost ne go. 

Fun da ment sto wa rzy sze nia
Ini cja to rzy ak cji, zbu do wa ni jej po zy tyw -

ny mi re zul ta ta mi, po sta no wi li pójść za cio -
sem i prze pro wa dzić ko lej ne. Jed no cze śnie
na ro dził się po mysł, aby nadać for mal ny
kształt ich spo łecz nej ak tyw no ści. Od te go

był już tyl ko krok do de cy zji o po wo ła niu
Sto wa rzy sze nia Ochot ni cza Straż Po żar -
na Gru pa Ra tow nic twa Spe cja li stycz ne go
Stra ża cy Wspól nie Prze ciw  Bia łacz ce. 

Do cza su ze bra nia za ło ży ciel skie go, któ -
re od by ło się 2 la ta te mu, w lu tym 2017 r.,
ochot ni cy prze pro wa dzi li dzie sięć ak cji zbie -
ra nia krwi i re je stra cji osób go to wych od dać
szpik kost ny. Udział w ze bra niu za ło ży ciel -
skim Sto wa rzy sze nia wzię li dru ho wie OSP
z dwóch wo je wództw – dol no ślą skie go i ślą -
skie go. Wśród za ło ży cie li by li m.in. re pre zen -
tan ci OSP: Ści na wa, Ro goź ni ca, Le gnic kie
Po le, Rze szo ta ry, Gro dziec, Lu bli niec oraz 
Ja czo wa. Na cze le za rzą du sta nął dh Pa weł
Gę bal ski – ener gicz ny i pe łen po my słów.

Już pod czas ze bra nia za ło ży ciel skie go
moc no za ak cen to wa ne zo sta ło dą że nie stra -
ża ków do moż li wie sze ro kie go roz pro pa go -
wa nia idei wal ki z ra kiem krwi. Wkrót ce
zna la zło to swój wy raz tak że w po sze rze niu
skła du za rzą du Sto wa rzy sze nia. Zna leź li się
w nim przed sta wi cie le ko lej nych wo je -
wództw: An drzej Sa jak z OSP Ści na wa, Nor -
bert Mal czew ski z OSP Le gnic kie Po le,
Mał go rza ta Gę bal ska z OSP GRS SWPB oraz
Grze gorz Oba ra z OSP Zim na Wo da, a za ra -
zem pre zes Za rzą du Od dzia łu Gmin ne go
ZOSP RP w Lu bi nie – woj. dol no ślą skie, Ali -
cja Ku char ska z OSP Ko mor ni ki – Wiel ko pol -
ska, Łu kasz Gó ra z OSP Dę bo łę ka – woj.
łódz kie, Sła wo mir Wo ziń ski z OSP Ry tel 
– woj. po mor skie i Jan Mi kul ski z OSP Sar bi -
no wo Dru gie – woj. ku jaw sko -po mor skie.

Do raź nie i dłu go fa lo wo
Ini cja to rzy po wo ła nia Sto wa rzy sze nia

od po cząt ku ar gu men to wa li, że wpraw dzie
na te re nie kra ju dzia ła ją OSP or ga ni zu ją ce
zbior ki krwi i re je stra cję daw ców szpi ku, ale
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działalność na rzecz osób cierpiących na nowotwory.
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są to za zwy czaj ak cje do raź nie. A jak pod kre -
śla dh Pa weł Gę bal ski, nad rzęd ną ideą Sto -
wa rzy sze nia, któ rym kie ru je, jest dzia łal ność
per ma nent na, sze ro ko za kro jo na i wie lo kie -
run ko wa. 

To prze sła nie zna la zło swo je od zwier cie -
dle nie w przy ję tym sta tu cie – wśród ce lów
na pierw szym miej scu wid nie je pro pa go wa -
nie idei daw stwa szpi ku kost ne go oraz za an -
ga żo wa nie w tę dzia łal ność jak naj więk szej
licz by wo lon ta riu szy, głów nie OSP i PSP. I rze -
czy wi ście, przez okres 2 lat dzia łal no ści uda -
ło się zna czą co roz bu do wać Sto wa rzy sze nie.
We dle ostat nich da nych sku pia ono już 88
jed no stek OSP. Spo rym po par ciem cie szy się
je go dzia łal ność tak że wśród stra ża ków za -
wo do wych. Ak tyw ny mi wo lon ta riu sza mi są
stra ża cy PSP jed no stek z So ko ło wa Pod la -
skie go, Sie dlec, Le gni cy, Lu bliń ca, Gło go wa,
Krap ko wic, Nie mo dli na i Kielc. 

W wie lu dzia ła niach człon ko wie Sto wa -
rzy sze nia ko rzy sta ją też ze wspar cia or ga ni -
za cyj ne go ko men dan tów wo je wódz kich
i po wia to wych PSP. Ta kiej po mo cy udzie la li
m.in. wiel ko pol ski i dol no ślą ski ko men dant
wo je wódz ki PSP, a tak że ko men dan ci szcze -
bla po wia to we go – z Lu bi na, Ja sła, Obor nik,
So ko ło wa Pod la skie go oraz Lu bliń ca. Trze ba
też za zna czyć, że w Sto wa rzy sze niu są wo -
lon ta riu sze z woj sko wej stra ży po żar nej oraz
jed no stek po wietrz nych i de san to wych Woj -
ska Pol skie go. 

Róż ne for my – je den cel
Re ali za cja ce lów sta tu to wych wy ma ga

wie lu róż no rod nych dzia łań. Człon ko wie Sto -
wa rzy sze nia od po cząt ku sta wia ją na uczest -
nic two w roz ma itych stra żac kich (i nie tyl ko)
przed się wzię ciach o cha rak te rze spor to wym,
jak np. za wo dy lek ko atle tycz ne, bie gi prze ła -
jo we czy tzw. bie gi ka torż ni ków. Wte dy bo -
wiem nada rza się zna ko mi ta spo sob ność
do te go, aby z ha sła mi pro pa gu ją cy mi wal kę
z cho ro ba mi on ko lo gicz ny mi do trzeć
do moż li wie sze ro kie go gro na od bior ców,
or ga ni zu jąc przy oka zji zbiór kę krwi i re je -
stra cję chęt nych do od da nia szpi ku.

Po za tym ci, któ rzy upra wia ją róż ne dys -
cy pli ny spor tu, są naj czę ściej wraż li wi na te -
go ro dza ju ape le – no i speł nia ją wy mo gi
zdro wot ne. Tu war to pod kre ślić, ja kie zna -
cze nie ma jak naj więk sza licz ba kan dy da tów
do od da nia szpi ku po zy ska nych pod czas ta -
kich ak cji. We dle sta ty styk po trze ba śred -
nio 20 tys. za re je stro wa nych daw ców, aby
zna leźć wła ści wy ge no typ. W nie któ rych
przy pad kach zaś do zna le zie nia wła ści we go

daw cy po trzeb ny jest mi lion i wię cej kan dy -
da tów do prze szcze pu. Tym więk sza by ła 
ra dość i du ma człon ków Sto wa rzy sze nia,
kie dy aż w trzech ofi cjal nie po twier dzo nych
przy pad kach za re je stro wa ni przez nich daw -
cy oka za li się ge ne tycz ny mi bliź nia ka mi i od -
da li swój szpik kost ny cho rym na ra ka. By li
to pa cjen ci ze Sta nów Zjed no czo nych, Re -
pu bli ki Czech i pol ski po li cjant ze Zło to ryi
w wo je wódz twie dol no ślą skim

Po nie waż Sto wa rzy sze nie zna czą co się
roz ro sło i dzia ła już prak tycz nie na te re nie
ca łe go kra ju, trud no pre cy zyj nie okre ślić np.
wiel kość od da nych jed no stek krwi. 
Pa weł Gę ba la oce nia, że w przy bli że niu jest
to 2,5 tys. l. W ca łym kra ju za re je stro wa no też
oko ło ty sią ca po ten cjal nych daw ców szpi ku
kost ne go. Tu war to do dać, że Sto wa rzy sze -
nie współ pra cu je z Ośrod kiem Daw ców
Szpi ku Me di gen w War sza wie. 

Do bry po mysł, zna czą ce 
efek ty
Wśród sta łych form dzia ła nia zna czą ce

miej sce zaj mu ją ak cje na rzecz cho rych dzie -
ci, wspie ra ją ce le ka rzy w ich wy sił kach
na rzecz ra to wa nia zdro wia i ży cia. Są to np.
ak cje or ga ni zo wa ne w skle pach wiel ko po -
wierzch nio wych czy pod czas roz ma itych im -
prez ma so wych, kie dy wspól nie z pracow-
ni ka mi me dycz ny mi moż na ze brać spo ro
krwi i za re je stro wać ko lej nych daw ców szpi -
ku. Tak by ło np. na uro czy sto ści otwar cia 
sta dio nu w Ści na wie czy pod czas Mi ko-
łaj ko wych Dni Szpi ku, kie dy to w mar ke tach
prze by wa ło szcze gól nie du żo klien tów, do
któ rych tra fi ły ar gu men ty, że trze ba po móc. 

Ale w po szu ki wa niu ko lej nych daw ców
człon ko wie Sto wa rzy sze nia się ga ją tak że

po po my sły nie tu zin ko we. Do ta kich na le ży
nie wąt pli wie prze pro wa dze nie ak cji na szczy -
cie Śnież ki. Dy rek tor Kar ko no skie go Par ku
Kra jo bra zo we go naj pierw nie krył za sko cze -
nia, a po tem roz ma itych wąt pli wo ści, ale
osta tecz nie wy dał zgo dę na to przed się wzię -
cie – i nie ża ło wał. Uda ło się. In nym do brym
po mysłem oka zał się wy jazd człon ków Sto -
wa rzy sze nia na do rocz ną in sce ni za cję bi twy
pod Grun wal dem. Tam tak że by ło wie le lu dzi
i wie lu chęt nych do udzie le nia po mo cy.

Sta łą for mą dzia łal no ści jest też udział
w ak cji „Pacz ka dla Dzie cia ka na Świę ta
od Stra ża ka”. Stra ża cy OSP bę dą cy człon ka -
mi Sto wa rzy sze nia od wie dza ją szpi tal ne od -
dzia ły on ko lo gicz ne i spo ty ka jąc się z ma -
ły mi pa cjen ta mi, ofia ru ją sło dy cze, otu chę
i ra dość. Ta kie wi zy ty skła da li stra ża cy m.in.
na dzie cię cych od dzia łach on ko lo gicz nych
szpi ta li w War sza wie, Po zna niu, Cho rzo wie,
Za brzu, a ostat nio tak że we wro cław skim
szpi ta lu Przy lą dek Na dziei.

Sto wa rzy sze nie Ochot ni cza Straż Po żar -
na Gru pa Ra tow nic twa Spe cja li stycz ne go
Stra ża cy Wspól nie Prze ciw Bia łacz ce już
daw no stra ci ło lo kal ny cha rak ter, zy sku jąc
wy miar ogól no pol ski. I wie le wska zu je na to,
że na dal bę dzie się roz ra sta ło. Zo sta ło też 
za uwa żo ne i do ce nio ne przez naj wyż sze
wła dze Rze czy po spo li tej. Aż dwu krot nie de -
le ga cja Sto wa rzy sze nia na za pro sze nie pre -
zy den ta RP An drze ja Du dy uczest ni czy ła
w uro czy sto ści roz da nia na gród „Dla do bra
wspól ne go” w Pa ła cu Pre zy denc kim. Dzia łal -
ność Sto wa rzy sze nia zo sta ła rów nież zgło -
szo na do świa to we go kon kur su or ga ni zo -
wa ne go przez fir mę Ma gi rus, w któ rym
ubie ga się ono o ty tuł naj lep szej or ga ni za cji
for ma cji stra ży po żar nej na świe cie.
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r ga ni za cja 24. 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), któ ra od by ła się
w grud niu 2018 r. w Ka to wi cach, wy ma ga -
ła przy go to wa nia spe cjal nej struk tu ry 
ope ra cyj nej. Zo sta ła ona stwo rzo na
przez służ by mun du ro we od po wia da ją ce
za utrzy ma nie bez pie czeń stwa za rów no
uczest ni ków kon fe ren cji, jak i miesz kań ców
wo je wódz twa ślą skie go i ma ło pol skie -
go – na tych ob sza rach od by wa ły się wy da -
rze nia to wa rzy szą ce, a tak że prze jaz dy
przed sta wi cie li państw uczest ni czą cych
w ob ra dach. Waż nym aspek tem stwo rze nia
struk tu ry ope ra cyj nej by ło za sto so wa nie
no wych tech no lo gii i spe cy ficz nych roz wią -
zań w za kre sie or ga ni za cji dzia łań, w tym
od po wied nie za pro jek to wa nie łącz no ści 
ra dio wej. 

Wy da rze nia szczy tu kli ma tycz ne go od -
by wa ły się w obiek tach sta łych Mię dzy na -
rodo we go Cen trum Kon gre so we go (MCK)
i Ha li Wi do wi sko wo -Spor to wej Spodek 
(HWS Spodek) oraz tym cza so wych ha lach
po łą czo nych za mknię ty mi cią ga mi ko mu ni-
ka cyj ny mi z bu dyn ka mi Spodka i MCK. 
Po wstał roz le gły kom pleks – przej ście z jed -
ne go je go krań ca na dru gi wy ma ga ło spo ro
cza su.

Ca ły ten ob szar zo stał wy dzie lo ny ja ko
za mknię ta stre fa eks te ry to rial na (Blue Zo ne),
nad zo ro wa na przez służ by za bez pie cza ją ce
wy da rze nie, w tym pa tro le pie sze PSP, któ re
po zo sta wa ły do dys po zy cji uczest ni ków
kon fe ren cji w cią gu dnia. Wstęp do Blue 
Zo ne mia ły tyl ko oso by po sia da ją ce iden ty -

fi ka to ry uczest ni ka, a w no cy – człon ko wie
ob słu gi tech nicz nej. 

W okre sie za bez pie cza nia wy da rze nia, tj.
w dniach 1-16 grud nia 2018 r., si ły i środ ki
PSP roz lo ko wa ne zo sta ły w bez po śred nim
są siedz twie stre fy Blue Zo ne, na te re nie KW
PSP, a tak że w jed nost kach ra tow ni czo -ga -
śni czych w Szo pie ni cach i My sło wi cach,
na lot ni sku Mu cho wiec oraz na te re nie Sa -
mo dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du Opie ki
Zdro wot nej Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji w Ka to wi cach. Ko or -
dy na cja dzia łań od by wa ła się w zin -
te gro wa nym sta no wi sku do wo dze nia
wszyst kich służb, zlo ka li zo wa nym w bu -
dyn kach od dzia łów pre wen cji Po li cji 
w Ka to wi cach. 

Na po tka ne pro ble my 
i za pro po no wa ne roz wią za nia
Spe cy fi ka kon struk cji obiek tów sta łych

i tym cza so wych, ukształ to wa nie te re nu oraz
do świad cze nie przy pro jek to wa niu sys te -
mów łącz no ści dla trud nych kon struk cji in -
ży nie ryj nych, któ ry mi bez wąt pie nia są
obiek ty MCK i HWS Spodek, zro dzi ły oba wy
w kon tek ście pro ce su pla no wa nia i or ga ni -
za cji łącz no ści ra dio wej PSP. Po prze pro wa -
dze niu ćwi czeń i kon tro li bez po śred nio
w obiek tach sta ło się ja sne, że są uza sad nio -
ne. Jed nym z głów nych pro ble mów by ło 
za pew nie nie bez po śred niej ko mu ni ka cji ra -
dio wej przez ra dio te le fo ny na sob ne w stre -
fie Blue Zo ne po mię dzy do wód cą ak cji
a pod le ga ją cy mi mu pa tro la mi, prze miesz -
cza ją cy mi się w ha lach po wsta łe go mia -
stecz ka.

Ko rzy sta jąc z do świad cze nia Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej zdo by te go przy pro jek to wa -
niu sys te mów łącz no ści ra dio wej dla obiek -
tów trud nych ko mu ni ka cyj nie (np. tu ne li
dro go wych, sta dio nów lub hal spor to wych),
usta lo no, że ko niecz ne jest zbu do wa nie sie -
ci opar tej na prze mien ni kach ra dio wych
pra cu ją cych na ka na łach du osim plek so -
wych. Do dat ko wo usy tu owa nie szta bu ak cji
w bu dyn ku nie za rzą dza nym przez PSP oraz
znacz ny ob szar dys lo ka cji jed no stek PSP wy -
dzie lo nych do za bez pie cze nia CO P24 wy -
mu si ły zbu do wa nie sys te mu łącz no ści
ra dio wej przy uży ciu tech no lo gii IP i cy fro -
wej łącz no ści ra dio wej w stan dar dzie DMR,
przy za cho wa niu za sad obo wią zu ją cych
w PSP.

Jed nym z pod sta wo wych czyn ni ków
umoż li wia ją cych od po wied nie przy go to -
wa nie sys te mu łącz no ści by ła ak cep ta cja
przez Ko men dę Głów ną PSP wnio sku
o cza so we przy zna nie do dat ko wych ka na -
łów ra dio wych sim plek so wych z moż li wo -
ścią pra cy w emi sji ana lo go wej oraz
du osim plek so wych w try bie pra cy w emi -
sji ana lo go wej i cy fro wej. Ka na ły te zo sta ły
wy ko rzy sta ne do uru cho mie nia sie ci ra dio -
wych KRG (ka nał ra tow ni czo -ga śni czy)
oraz KDW (ka nał do wo dze nia i współ dzia -
ła nia). 

Ja ko lo ka li za cja ra dio prze mien ni ka
i miej sce bu do wy kom plet nej in sta la cji ra -
dio wej zo sta ła wy bra na ha la Spodek. Urzą -
dze nia ra dio we za in sta lo wa no w ko pu le
obiek tu, gdzie by ły za bez pie czo ne przed
nie ko rzyst nym wpły wem wa run ków at mos -
fe rycz nych i do stę pem osób po stron nych.
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MA RIUSZ SZOJ DA
PRZE MY SŁAW SZU LA KOW SKI 
TA DE USZ KIES Łàcz noÊç

bez gra nic
Jednym z wyzwań organizacji COP24 było przygotowanie

odpowiedniego systemu łączności radiowej, dostosowanego do założeń
operacyjnych przyjętych w planach zabezpieczeń wydarzenia.
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In sta la cje an te no we wy pro wa dzo ne zo sta ły
na dach – tam na bez in wa zyj nych masz tach
ulo ko wa no an te ny.

Na bu dyn ku Spodka za mon to wa no
dwa dzia ła ją ce nie za leż nie iden tycz ne
urzą dza nia prze mien ni ko we), za bez pie -
czo ne do dat ko wo wła snym pod trzy ma -
niem ba te ryj nym, pra cu ją ce na ka na łach
du osim plek so wych przy zna nych przez KG
PSP – pod sta wo wym i re zer wo wym. Moż -
li wość zmia ny ka na łów i mo ni to ro wa nia
pod sta wo wych pa ra me trów ich pra cy
(SWR, tem pe ra tu ry pra cy itp.) by ła nad zo -
ro wa na przez pra cow ni ków Wy dzia łu 
In for ma ty ki i Łącz no ści KW PSP w Ka-
to wi cach. Od by wa ło się to dzię ki za pro jek -
to wa nej przez nich sie ci IP wy ko rzy stu ją cej
tu nel VPN po łą czo ny z KW PSP zbu do wa -
ny w opar ciu o sieć GSM oraz dzię ki 
od po wied niej kon fi gu ra cji śro do wi ska ra -
dio we go. 

Wy ko rzy sta nie te go ty pu urzą dzeń po -
zwo li ło na:

� znacz ne zwięk sze nie za się gu pra cy sie ci
ra dio wej dla ra dio te le fo nów na sob nych uży -
wa nych przez pa tro le, 
� za pew nie nie od po wied niej ja ko ści trans -
mi sji gło su (wzmoc nie nie go), 
� pro wa dze nie nie za kłó co nej ko mu ni ka cji
ra dio wej mię dzy ra tow ni ka mi znaj du ją cy mi
się w róż nych miej scach w obiek tach Blue
Zo ne, a tak że mię dzy ra tow ni ka mi roz lo ko -
wa ny mi w róż nych punk tach Ka to wic, któ -
rych od le głość od stre fy Blue Zo ne się ga ła
miej sca mi 4 km w li nii pro stej. 

Ze zwo le nie na emi sję cy fro wą znacz nie
zwięk szy ło moż li wo ści łącz no ści ra dio wej,
głów nie dzię ki wy ko rzy sta niu ra dio te le fo -
nów w dwóch szcze li nach cza so wych, co
po dwo iło licz bę ka na łów roz mow nych. 

Sys tem łącz no ści ra dio wej
Do zre ali zo wa nia za mie rzo nych ce lów

w za kre sie or ga ni za cji łącz no ści ra dio wej PSP,
umoż li wia ją cej ko or dy na cję dzia łań szta bu
ak cji PSP oraz sił i środ ków prze wi dzia nych

w pla nach za bez pie cze nia, wy ko rzy sta ny zo -
stał Zin te gro wa ny Sys tem Łącz no ści Ra dio -
wej DGT MCS IP fir my DGT, użyt ko wa ny
na co dzień w Ko men dzie Wo je wódz kiej PSP
w Ka to wi cach, oraz sieć IP OST112. Za sto so -
wa nie te go sys te mu otwo rzy ło wie le moż li -
wo ści, po zwo li ło na za sto so wa nie no wych
roz wią zań, któ re nie mia ły by szans na wdro -
że nie, gdy by nie wpro wa dze nie no wych
tech no lo gii te le in forma tycz nych.

Przy go to wa nie tak du że go przed się wzię -
cia wy ma ga ło od pra cow ni ków Wy dzia łu In -
for ma ty ki i Łącz no ści KW PSP w pierw szej
fa zie od po wied nie go do sto so wa nia war -
stwy sie cio wej umoż li wia ją cej ko mu ni ka cję
urzą dzeń ra dio wych i te le ko mu ni ka cyj nych
zin te gro wa ne go sys te mu łącz no ści. W sie -
dzi bie szta bu PSP po wstał do dat ko wy wę zeł
ko mu ni ka cyj ny – od po wied nio prze kon fi -
gu ro wa no urzą dze nia brze go we i sieć VPN
w ta ki spo sób, aby moż li we by ło wy ko rzy -
sta nie cen tra li te le fo nicz nej znaj du ją cej się
w KW PSP. 
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Na stęp nie przy go to wa no kon fi gu ra cję
ra dio te le fo nów (sta cjo nar nych, prze woź -
nych i na sob nych) oraz – dzię ki współ pra cy
z ser wi sem fir my DGT – do przy ję tej struk tu -
ry ope ra cyj nej CO P24 Ka to wi ce do sto so wa -
no zin te gro wa ny sys tem łącz no ści ra dio wej.

Do stwo rze nia sys te mu wy ko rzy sta no
m.in.: 
� kon so le dys po zy tor skie umiesz czo ne
w szta bie ak cji PSP, Sta no wi sku Kie ro wa nia
Ko men dy Wo je wódz kiej PSP, w JRG w My -
sło wi cach i Szo pie ni cach oraz w SK KM PSP
w Ka to wi cach,
� ra dio te le fo ny sta cjo nar ne z tym cza so wy -
mi in sta la cja mi an te no wy mi i ser we ra mi 
ra dio wy mi DGT włą czo ny mi do zin te gro-
wa ne go sys te mu ra dio we go, za in sta lo wa ne -
go w wy mie nio nych wy żej lo ka li za cjach,
� ra dio prze mien ni ki.

Za sto so wa nie no wych tech no lo gii
w dzie dzi nie ra dio ko mu ni ka cji i wy ko rzy -
sta nie zin te gro wa ne go sys te mu łącz no ści
ra dio wej po zwo li ło spraw dzić w prak ty ce
przy dat ność wie lu funk cji dys po zy tor skich
ofe ro wa nych przez te go ty pu sys te my. Naj -
waż niej sze z nich to:
� moż li wość wy ko rzy sta nia w peł ni za so -
bów łącz no ści ra dio wej i te le fo nicz nej ko -
men dy wo je wódz kiej PSP w obiek tach
in nych służb;
� zor ga ni zo wa nie w bar dzo krót kim cza sie
kom plet ne go łącz no ścio we go sta no wi ska
dys po zy to ra w do wol nym miej scu pra cy
szta bu ak cji; 
� moż li wość wy ko rzy sta nia łącz no ści te le -
fo nicz nej na ba zie li nii we wnętrz nych, ze -
wnętrz nych, OST 112, łącz no ści ra dio wej,
in ter ko mu do ko mu ni ka cji po mię dzy sta no -
wi ska mi sta cjo no wa nia SiŚ wy po sa żo nych
w kon so le dys po zy tor skie;
� moż li wość za sto so wa nia i spraw dze nia
funk cji dys po zy tor skich, ja kie da je użyt kow -
ni ko wi cy fro wa łącz ność ra dio wa w tech no -
lo gii DMR, do któ rych na le ży m.in.:

–  pre zen ta cja ra dio te le fo nów wy po sa żo -
nych w urzą dze nia GPS na pod kła dach ma -
po wych apli ka cji,

–  iden ty fi ka cja nadaw cy na kon so li i wy -
świe tla czu ra dio te le fo nu,

–  moż li wość pro wa dze nia ko re spon den -
cji bez po śred niej i gru po wej,

–  spraw dze nie do stęp no ści ra dio te le fo -
nów w sie ci ra dio wej,

–  wy sy ła nie krót kich ko mu ni ka tów tek -
sto wych na ra dio te le fo ny prze no śne,

–  moż li wość zdal ne go wy łą cze nia i włą -
cze nia ra dio te le fo nu,

–  pro wa dze nie zdal ne go na słu chu oto -
cze nia ra dio te le fo nu. 

Dwa sche ma ty dzia ła nia
Wy dział Ope ra cyj ny KW PSP prze ka zał

do re ali za cji Wy dzia ło wi In for ma ty ki i Łącz -
no ści dwa sce na riu sze w za kre sie or ga ni za -
cji łącz no ści ra dio wej PSP. Pierw szy z nich
do ty czył bez po śred nie go za bez pie cze nia
CO P24 w stre fie Blue Zo ne, a dru gi sy tu acji
pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych
przez SIŚ wy zna czo ne do za bez pie cze nia ca -
łej ope ra cji CO P24 Ka to wi ce. 

Pierw szy sce na riusz za kła dał utwo rze nie
dwóch sie ci ra dio wych – szta bo wej oraz
Blue Zo ne na ba zie ra dio prze mien ni ka i ka -
na łu BF183 pra cu ją ce go w try bie emi sji cy -
fro wej tech no lo gii DMR. Po dzie lo no go
na dwie szcze li ny cza so we, przy po rząd ko -
wa ne do wy żej wy mie nio nych sie ci ja ko
szcze li na S1 i S2. 

Sieć szta bo wa pra cu ją ca w pierw szej
szcze li nie cza so wej S1 słu ży ła do ko or dy na -
cji dzia łań po mię dzy naj waż niej szy mi punk -
ta mi sta ły mi ope ra cji CO P24 Ka to wi ce.
Głów ny mi ko re spon den ta mi w tej sie ci by li: 
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� sztab ak cji PSP,
� „łącz nik PSP” – miał on bez po śred ni kon -
takt ze szta bem ONZ w stre fie Blue Zo ne, 
� SKKW i SKKM w Ka to wi cach, 
� sta no wi sko dys po no wa nia sił i środ ków
„REDUTA”, zbu do wa ne na ba zie kon te ne ra
do wo dze nia i łącz no ści z KM PSP w Czę sto -
cho wie,
� do wód cy od cin ków bo jo wych. 

Do alar mo wa nia SiŚ za bez pie cza ją cych
kon fe ren cję, ale sta cjo nu ją cych w JRG Szo -
pie ni ce i JRG My sło wi ce słu ży ła kra jo wa sieć
współ dzia ła nia (KSW). 

Do ko or dy na cji dzia łań jed no stek PSP
w stre fie eks te ry to rial nej Blue Zo ne wy ko -
rzy sta na zo sta ła dru ga szcze li na cza so -
wa – S2, a jej głów ny mi użyt kow ni ka mi by li:
� do wód cy od cin ków bo jo wych w stre fie
Blue Zo ne,
� do wód ca ope ra cji Blue Zo ne, 
� „łącz nik PSP”.

Pa tro le pie sze za bez pie cza ją ce po szcze -
gól ne obiek ty roz miesz czo ne na te re nie
Blue Zo ne dzia ła ły na trzech od cin kach bo -
jo wych – ko re spon den cję pro wa dzi ły na
do dat ko wych ka na łach KRG, przy zna nych
na czas trwa nia CO P24 przez KG PSP.

Roz le gły te ren i róż no rod ność kon struk -
cji obiek tów w stre fie Blue Zo ne na jed nym
z od cin ków skom pli ko wa ła pro wa dze nie
łącz no ści ra dio wej mię dzy po szcze gól ny mi
stra ża ka mi uży wa ją cy mi ra dio te le fo nów na -
sob nych. W ce lu ich eli mi na cji uru cho mio no
do dat ko wy ka nał pra cy dla wspo mnia ne go
od cin ka, wy ko rzy stu jąc za pa so wy ra dio -
prze mien nik. Roz wią za nie to po zwo li ło
zwięk szyć ob szar dzia ła nia ra dio te le fo nów
na sob nych pra cu ją cych w tej sie ci i roz wią -
zać pro blem bra ku za się gu.

Dru gi sce na riusz dru gi za kła dał uru cho -
mie nie łącz no ści ra dio wej dla wy dzie lo nych
sił i środ ków za dys po no wa nych przez sztab
ak cji do pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych.
Do za ło żeń pierw sze go sce na riu sza, funk cjo -
nu ją ce go nie za leż nie, do da no uru cho mie -
nie sie ci KDW i KRG.

Do bu do wy KDW wy ko rzy sta no ra dio wą
sieć re trans mi syj ną RSR przy uży ciu ka na łu
BF 171, uru cha mia ne go do raź nie przez
„REDUTĘ” w przy pad ku wy stą pie nia za gro że -
nia w stre fie Blue Zo ne zgło szo ne go przez
„łącz ni ka PSP”. Za sto so wa nie te go roz wią za -
nia po zwo li ło ob jąć za się giem ra dio wym dla
ra dio te le fo nów na sob nych ob szar ca łej stre -

fy Blue Zo ne. Dal sze się dzia ła nia mia ły być
pro wa dzo ne zgod nie z przy ję ty mi za sa da mi
i me to dy ką or ga ni za cji łącz no ści ra dio wej
PSP. 

Or ga ni za cja łącz no ści ra dio wej dla tak du -
że go wy da rze nia, ja kim był szczyt kli ma tycz -
ny CO P24, po ka za ła, że ist nie je ko niecz ność
ko rzy sta nia z no wych tech no lo gii te le ko mu -
ni ka cyj nych w ce lu za pew nie nia spraw nej
i sta bil nej łącz no ści. Spe cy fi ka przed się wzię -
cia wy mu si ła rów nież wyj ście po za stan dar -
do we sche ma ty dzia ła nia przy or ga ni zo-
wa niu pra cy w ob sza rze sie ci ra dio wych po -
szcze gól nych ze spo łów ra tow ni czych. Zre ali -
zo wa nie za ło żeń do wio dło, że Pań stwo wa
Straż Po żar na dys po nu je moż li wo ścia mi
tech nicz ny mi oraz wy kwa li fi ko wa ną ka drą,
któ re po zwa la ją wy ko nać tak skom pli ko wa -
ne za da nia. Zdo by te do świad cze nie z pew -
no ścią za pro cen tu je w przy szło ści.

st. bryg. Mariusz Szojda jest naczelnikiem,
st. kpt. Przemysław Szulakowski – zast´pcà

naczelnika, a mł. kpt. Tadeusz Kies 
– starszym specjalistà w Wydziale
Informatyki i ŁàcznoÊci Komendy
Wojewódzkiej PSP w Katowicach 
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o utwo rze nia jed no li tej pol skiej or -
ga ni za cji czer wo no krzy skiej oraz
jej roz wo ju przy czy ni ło się wie le

wy bit nych oso bi sto ści. W tym gro nie,
o czym war to pa mię tać, są tak że pol skie ko -
bie ty. Co wię cej, to wła śnie one zna czą co
przy czy ni ły się do po wo ła nia w 1919 r. PCK
oraz stwo rze nia je go spraw nie dzia łają-
cych struk tur. One za bie ga ły nie stru dze nie
o wzrost zna cze nia or ga ni za cji, któ ra
po II woj nie świa to wej, choć po zba wio -
na ma jąt ku i ze pchnię ta na mar gi nes, prze -
trwa ła do dziś ja ko naj star sza pol ska
or ga ni za cja po za rzą do wa. 

Mi łość bez in te re sow na
i bez wa run ko wa
Na ra da z udzia łem wszyst kich pol skich

or ga ni za cji po mo cy hu ma ni tar nej, a tak że
przed sta wi cie li woj ska, władz cy wil nych i sa -
mo rzą do wych, któ ra od by ła się 18 stycz -
nia 1919 r. w war szaw skim ho te lu Bri stol,
zo sta ła zor ga ni zo wa na z ini cja ty wy Sto wa -
rzy sze nia Sa ma ry ta nin Pol ski. Trze ba pod -
kre ślić, że wśród sa ma ry ta nek by ło wie le
pol skich dziew cząt i ko biet, człon kiń two rzo -
nych wów czas żeń skich dru żyn sa ma ry tań -
sko -po żar ni czych. Ini cja ty wa sa ma ry ta nek
wpi sy wa ła się w sze ro ki ruch pol skie go ra -
tow nic twa roz wi ja ny w po szcze gól nych 
za bo rach i by ła wy ra zem po wszech ne go dą -
że nia do po wo ła nia au to no micz nej pol skiej
or ga ni za cji cha ry ta tyw nej.

Ko bie ce dru ży ny sa ma ry tań sko -po żar ni -
cze po wsta wa ły na dłu go przed od zy ska -
niem nie pod le gło ści, głów nie w za bo rze
au striac kim. Ich człon ki nie peł ni ły ro lę pie lę -
gnia rek i sa ni ta riu szek. Ale nie tyl ko, po nie -

waż uczest ni czy ły tak że w dzia ła niach ra -
tow ni czych i z za kre su ochro ny prze ciw -
poża ro wej. Do dru żyn przyj mo wa no dziew -
częta 17-let nie, a na wet młod sze, choć w ta -
kich przy pad kach po trzeb na by ła zgo da ro -
dzi ców. Do sta wa ły umun du ro wa nie i no si ły
gra na to we be re ty ba skij skie z wpię tym zna -
kiem związ ko wym.

Pod dam skim pa tro na tem
Stycz nio wa na ra da w war szaw skim ra tu -

szu w sen sie ide owym by ła więc pod po rząd -
ko wa na re ali za cji tych war to ści, któ re
od daw na przy świe ca ły m.in. sa ma ry tan -
kom. Nie tyl ko hu ma ni tar nych, ale tak że pa -
trio tycz nych. Na prze bieg sa mej na ra dy
zna czą cy wpływ mia ła pa tro nu ją ca jej 
ko bie ta – He le na Pa de rew ska, pry wat nie 
żo na wiel kie go kom po zy to ra i po li ty ka Igna -
ce go Pa de rew skie go. Pa tro nat ten nie był
dla niej funk cją czy sto ho no ro wą i re pre zen -
ta cyj ną. Od po cząt ku bar dzo za an ga żo wa ła
się w dzia łal ność Pol skie go To wa rzy stwa
Czer wo ne go Krzy ża. 

Na pierw sze go pre ze sa po wsta łe go
w 1919 r. w War sza wie Pol skie go To wa rzy -
stwa Czer wo ne go Krzy ża dla Ga li cji wy bra -
no księ cia Paw ła Sa pie hę, wiel kie go pa trio tę
i spo łecz ni ka. Wcze śniej ksią żę był pre ze sem
ist nie ją ce go od 1891 r. Kra jo we go Sto wa rzy -
sze nia Czer wo ne go Krzy ża Męż czyzn i Dam
dla Ga li cji. 

W 1913 r. Pa weł Sa pie ha sta nął na cze le
au to no micz ne go pol skie go to wa rzy stwa 
– no szą ce go na zwę Ga li cyj skie To wa rzy stwo
Pań i Pa nów Czer wo ne go Krzy ża, z sie dzi bą
we Lwo wie. By ło to o ty le istot ne, że au striac -
ki Czer wo ny Krzyż, w prze ci wień stwie do ro -

syj skie go i nie miec kie go, wy ra ził zgo dę
na utwo rze nie au to no micz nej pol skiej or ga -
ni za cji. A to mia ło swo je po li tycz ne kon se -
kwen cje.

Ra tow nic two za wła sne 
pie nią dze
Wiel kim wspar ciem dla księ cia by ła je go

żo na, Ma tyl da, któ ra nie ba cząc na swo ją po -
zy cję to wa rzy ską, włą czy ła się w wir pra cy
przy urzą dza niu za ple cza dla pro wa dze nia
dzia łal no ści hu ma ni tar nej. Ksią żę or ga ni zo -
wał szpi ta le, spro wa dzał po ściel, bie li znę i le -
ki dla ran nych i cho rych. Na po trze by tej
dzia łal no ści ku pił z wła snych fun du szy sa na -
to rium na Ły cza ko wie we Lwo wie. 

Księż na Ma tyl da we wspo mnie niach tak
opi sa ła tam ten okres: „Pa weł wszedł od ra zu
w go rącz ko we czyn no ści przy go to waw cze
i urzą dza nie szpi ta li Czer wo ne go Krzy ża, my
ca ły mi dnia mi szy je my bie li znę dla ran nych
i cho dzi my na kur sa sa ma ry tań skie. Ćwi czy -
my się w ban da żo wa niu, mu szę przy znać, że
nie wie le sko rzy sta łam z tej udzie lo nej łap
cap na uki i ha nieb nie prze pa dłam na eg za -
mi nie, gdy mia łam de mon stro wać ban da żo -
wa nie no sa”.

Kie dy zaś na sku tek prze su wa nia się fron -
tu I woj ny świa to wej mał żeń stwo Sa pie hów
mu sia ło opu ścić Lwów, w Kra ko wie roz po -
czę ła się ko lej na wiel ka pra ca przy or ga ni zo -
wa niu na tym te re nie dzia łal no ści hu ma-
ni tar nej. „By łam nie zmier nie szczę śli wa, że
mo głam Paw ło wi po ma gać, pro wa dząc ra -
chun ki przez pierw szy rok, pil nu jąc ka sę
i bio rąc udział we wszyst kich po czy na -
niach” – pi sze księż na Ma tyl da i wy szcze -
gólnia: „Trze ba by ło przede wszyst kim
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LECH LE WAN DOW SKI Ko bie ty
PCK

Historia Polskiego Czerwonego Krzyża, który obchodzi w tym roku
setną rocznicę powstania, jest nierozerwalnie spleciona z dziejami

odrodzonego po 123 latach zaborów państwa polskiego.
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wy po sa żyć i roz bu do wać tzw. Kran ken halt
(Izba Cho rych) na dwor cu, gdzie przyj mo -
wa no, prze opa try wa no i po krze pia no prze -
jeż dża ją cych cho rych i ran nych”. 

I tu księż na pod no si aspekt waż ny dla
roz wo ju Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża, pi -
sząc: „Sa ni ta riusz ki, któ re tę pra cę roz po czę -
ły i im pro wi zo wa ły, na le ża ły do or ga ni za cji
pol skiej „Sa ma ry ta nin” z krzy żem nie bie skim
ja ko go dło. Trze ba ich by ło prze ko nać, by
wstą pi ły do Czer wo ne go Krzy ża, ina czej po -
zba wio ne praw i przy wi le jów mię dzy na ro -
do wej or ga ni za cji Czer wo ne go Krzy ża,
sy tu acja ich na fron cie by ła by nie moż li wa”. 

Oczy wi ście uwa gi księż nej mia ły zwią zek
z utwo rze niem na te re nie Ga li cji wspo mnia -
nej au to no micz nej pol skiej or ga ni za cji Czer -
wo ne go Krzy ża. To zaś otwo rzy ło dro gę
do dal sze go sa mo dziel ne go roz wo ju or ga -
ni za cyj ne go pol skie go ru chu czer wo no krzy -
skie go. Dzię ki te mu w 1915 r., wspie ra jąc
nie pod le gło ścio wy wy si łek Po la ków, Mię -
dzy na ro do wy Ko mi tet Czer wo ne go Krzy ża
w Ge ne wie utwo rzył spe cjal ną pol ską 
sek cję.

Da ma z ko kosz ką 
Do gro na wy bit nych Po lek i dzia ła czek

czer wo no krzy skich na le ży nie wąt pli wie
He le na Pa de rew ska, któ ra po ustą pie niu 
ks. Paw ła Sa pie hy ze sta no wi ska pre ze sa
PTCK ob ję ła tę funk cję. Spra wo wa ła ją twar -
dą rę ką do 24 sierp nia 1920 r., kie dy to wraz 
z mę żem wy je cha li do swo je go ma jąt ku
w Szwaj ca rii. No wa pa ni pre zes Za rzą du
Głów ne go PCK od zna cza ła się ener gią, 
ale i trud nym cha rak te rem. By ła rów nież
zna na z te go, że choć opa no wa ła kil ka ję -
zy ków i mia ła sze ro kie za in te re so wa nia, to
jed no cze śnie jej wiel ką pa sją by ła… ho -
dow la kur.

Jak na pi sał o niej Jan Le choń: „Ona Na -
czel ni ka Pań stwa i sta ny sej mo we i mi ni -
strów w ku pie, za nic ma. Krę ci Pol ską ni by
łyż ką w zu pie”. I rze czy wi ście, po tra fi ła na wet
z zu peł nie oso bi stą spra wą bez ce re mo nial -
nie wtar gnąć do ga bi ne tu pre mie ra Pa de -
rew skie go, gdzie on aku rat od by wał ofi -
cjal ną kon fe ren cję. By wa ło, że gu bi ła pań -
stwo we do ku men ty. Zna na by ła tak że 
z te go, że sa mo wol nie otwie ra ła pocz tę dy -
plo ma tycz ną. Wy ko rzy stu jąc swo ją po zy cję,
bez ogró dek wtrą ca ła się w spra wy ka dro we.
Po li tyk, któ ry miał z nią na pień ku, nie rzad -
ko był od su wa ny. 

Za to nikt nie umniej sza za sług pa ni pre -
zes PTCK na po lu jej dzia łal no ści pu blicz nej.

War to też przy po mnieć, że by ła ini cja tor ką
po wsta nia w USA Pol skie go Bia łe go Krzy ża.
By ła to or ga ni za cja nio są ca po moc ofia rom
woj ny. W ra mach tej dzia łal no ści m.in. wer -
bo wa no ochot nicz ki do służ by pie lę gniar -
skiej, a tak że sze rzo no oświa tę. W ten spo sób
gro no pol skich ko biet za an ga żo wa nych
w dzia łal ność czer wo no krzy ską zna ko mi cie
się roz ra sta ło.

Słyn ne by ły szma cia ne „lal ki Pa de rew -
skiej”. Ubra ne w stro je z róż nych re gio nów
Pol ski, sta ły się sym bo lem Pol skie go Bia łe go
Krzy ża i by ły nie zwy kle mod ne wśród kul tu -
ral nych elit ame ry kań skich. Dzię ki środkom
zy ska nym z ich sprzedaży He le na Pa de rew -
ska po ma ga ła ubo gim i cho rym ar ty stom.
Lal ki He le ny Pa de rew skiej prze trwa ły do
dziś i są eks po no wa ne w Mu zeum Pol skim
w Chi ca go.

Z bom bą w ko szy ku
Wiel kie za słu gi dla PCK po ło ży ła tak że 

żo na pre zy den ta Igna ce go Mo ścic kie go 
– Mi cha li na, któ ra by ła za ra zem wiel ką bo -
jow nicz ką o nie pod le głość. Dość przy po -
mnieć, że sa ma kon stru owa ła i prze my ca ła
bom by uży wa ne w za ma chach na ro syj skie
wła dze. By ła dzia łacz ką Pol skiej Or ga ni za cji
Woj sko wej.

Hi sto ry cy wska zu ją, że to jej na le ży przy -
pi sać wy da nie przez pre zy den ta spe cjal ne -
go roz po rzą dze nia po świę co ne go ru cho wi
czer wo no krzy skie mu. W re zul ta cie 1 wrze -

śnia 1927 r. Pol skie To wa rzy stwo Czer wo ne -
go Krzy ża zmie ni ło na zwę na Pol ski Czer -
wo ny Krzyż. Jed no cze śnie gło wa pań stwa
spre cy zo wa ła sta tus praw ny or ga ni za cji,
a tak że ofi cjal nie ob ję ła nad nią pa tro nat. 
Był to do ku ment da le ko wzrocz ny. Za pi sa no
w nim m. in.: „Głów nym za da niem sto wa rzy -
sze nia Pol ski Czer wo ny Krzyż jest współ dzia -
ła nie z in sty tu cja mi sa ni tar no -woj sko wy mi

w cza sie woj ny i przy go to wy wa nie się do te -
go współ dzia ła nia w cza sie po ko ju”.

Jej eks ce len cja sa ni ta riusz ka
W dniu, kie dy pre zy dent Mo ścic ki pod pi -

sał roz po rzą dze nie w spra wie PCK, w skład
Za rzą du Głów ne go PCK we szła hra bi na
Ma ria Tar now ska – ko bie ta pod wie lo ma
wzglę da mi nie zwy kła. Po cząt ki jej dzia łal no -
ści cha ry ta tyw nej są zwią za ne z pra cą mę ża,
Ada ma Tar now skie go, ga li cyj skie go ary -
stokra ty i dy plo ma ty. W okre sie pierw szej
woj ny bał kań skiej w 1912 r. (dru ga woj na
wy bu chła tuż po pierw szej i za koń czy ła się
w 1913 r.) mąż hra bi ny peł nił służ bę w am -
ba sa dzie au striac kiej w Buł ga rii. Wte dy to,
pod wy pły wem wo jen nych nie szczęść, Ma -
ria za an ga żo wa ła się ochot ni czo do pra cy
w cha rak te rze pie lę gniar ki.

Po la tach hra bi na tak wspo mi na ła swo je
po cząt ki w służ bie zdro wia: „Mąż po wie rzył
mi pie czę nad per so ne lem am ba sa dy Au -
strii; wkrót ce za przy jaź ni łam się ser decz nie
z wszyst ki mi pra cow ni ka mi. Po sta no wi łam
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Ob cho dy świę ta Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża w Za lesz czy kach, 1934 r.

fo
t. 

ar
ch

. N
A

C



sko rzy stać z oka zji i na uczyć się pie lę gniar -
stwa. Za py ta łam o zda nie le ka rza am ba sa dy,
któ ry po chwa lił mój za miar i od dał mnie
pod opie kę sio stry An ge li. To by ła wspa nia -
ła ko bie ta. Gdy zja wi łam się ran kiem, ty tu ło -
wa ła mnie per „wa sza eks ce len cjo”, lecz
po wło że niu bia łe go far tu cha mu sia łam słu -
chać jej po le ceń na rów ni z buł gar ski mi sio -
stra mi. Nie zda wa łam so bie spra wy, że
pod ję ta wów czas de cy zja wpły nie na mo je
dal sze ży cie”.

Hra bi na pra co wa ła nie tyl ko w am ba sa -
dzie, ale tak że w buł gar skim woj sko wym
szpi ta lu. Po po wro cie do kra ju co raz bar dziej
an ga żo wa ła się w dzia łal ność PTCK. Dzię ki
środ kom wła snym i po zy ski wa nym da ro wi -
znom współ or ga ni zo wa ła szpi tal po lo wy,
w któ rym zo sta ła kwa li fi ko wa ną pie lę g-
niar ką. 

Od zy ska nie nie pod le gło ści po wi ta ła
emo cjo nu ją cym wpi sem w dzien ni ku: 
„Nie wie le jest w ży ciu do znań, któ re moż -
na po rów nać ze świa do mo ścią, że od ra dza
się oj czy zna. Przez kil ka mie się cy wszyst kie
ma rze nia lat dzie cię cych i mło dzień czych,
wy sił ki i na dzie je do ro słe go ży cia wie lu po -
ko leń sta ły się dla Po la ków cu dow ną i osza -
ła mia ją cą rze czy wi sto ścią”. 

Re wo lu cyj ny pro jekt 
Miesz ka jąc w swo im wiej skim ma jąt ku

Świer że, Ma ria opra co wu je pro jekt, któ ry zy -
sku je po wszech ną apro ba tę. Do strze ga jąc
ogrom ne za nie dba nia w ochro nie zdro wia
i hi gie ny miesz kań ców wsi, naj pierw or ga ni -
zu je pierw szy wiej ski ośro dek zdro wia
w swo jej miej sco wo ści. Na ten cel prze zna -
cza je den z bu dyn ków wcho dzą cych w skład
jej po sia dło ści. Za wła sne pie nią dze do pro -
wa dza tam wo dę i ener gię oraz wy po sa ża
przy szły ośro dek zdro wia w nie zbęd ny
sprzęt.

Po mysł hra bi ny, by zor ga ni zo wać po dob -
ne ośrod ki w ra mach ogól no pol skiej ak cji
Czer wo ne go Krzy ża, spo tkał się z du żym po -
par ciem. 1 kwiet nia 1929 r. hra bi na sta je
na cze le utwo rzo ne go Kor pu su Sióstr PCK.
Je go ce lem jest przy go to wa nie za ple cza pie -
lę gniar skie go. W ko lej nych la tach uru cha -
mia no no we szko ły pie lę gniar stwa, m.in.

w Ka to wi cach i War sza wie, a wcze śniej 
w Po zna niu. Ab sol went ki by ły przyj mo wa ne
w po czet sióstr po go to wia sa ni tar ne go.

Do wy bu chu II woj ny świa to wej w 1939 r.
w kra ju by ło już oko ło 300 wiej skich ośrod -
ków zdro wia, w któ rych pra co wa ły set ki pol -
skich pie lę gnia rek. W paź dzier ni ku 1939 r.
hra bi na Ma ria Tar now ska, ja ko już zna na
dzia łacz ka, zo sta je wi ce pre ze sem ZG PCK.
Peł ni tę funk cję do 1944 r. W cza sie woj ny zo -
sta je aresz to wa na i uwię zio na przez oku pan -
tów na Pa wia ku. Po wyj ściu z wię zie nia
wstę pu je do AK. Po woj nie zno wu zo sta je
aresz to wa na i uwię zio na, przez… wła dze
PRL.

W nie ła sce
W la tach 30. ubie głe go wie ku Pol ski Czer -

wo ny Krzyż po sia dał m.in. sześć szpi ta li, dwa
sa na to ria, 26 po rad ni prze ciw gruź li czych,
18 sta cji opie ki nad mat ką i dziec kiem,
20 ga bi ne tów na świe tleń, trzy sta cje po go -
to wia ra tun ko we go, dwie sta cje „Kro pli mle -
ka dla dzie ci”, dwie sta cje sa ni tar no -od-
żyw cze, a po nad to bur sy, schro ni ska, do my
let ni sko we i ochron ki.

W 1921 r. utwo rzo no Ko mi tet Pań, któ ry
z ko lei po wo łał Ko mi tet Dzia ła czek Spo łecz -
nych PCK. Je go za da niem by ło pro wa dze nie
szko leń dla ko biet pod ha słem: „Każ da ko -
bie ta w każ dej ro dzi nie mu si przejść prze -
szko le nie, aby w ra zie nie bez pie czeń stwa
być go to wą do wal ki z nie przy ja cie lem”.
Prze szko lo no 20 tys. pań.

W PRL, po cząw szy od 1948 r., Pol ski Czer -
wo ny Krzyż był sys te ma tycz nie po zba wia ny
swo je go ma jąt ku i moż li wo ści pro wa dze nia
do tych cza so wej sta tu to wej dzia łal no ści.
Wła dze pań stwo we bez za dość uczy nie nia fi -
nan so we go ode bra ły PCK szpi ta le, pre wen -
to ria, sa na to ria, przy chod nie le kar skie, izby
zdro wia, ga bi ne ty den ty stycz ne, sta cje opie -
ki nad mat ką i dziec kiem, a tak że sta cje po -
go to wia ra tun ko we go. Po upad ku sys te mu
re al ne go so cja li zmu na stą pił zwrot ma jąt ku
PCK, np. w Cze cho sło wa cji czy na Wę grzech.
Bar dzo pręż ny jest Nie miec ki Czer wo ny
Krzyż. Jed nak mi mo zmian ustro jo wych
w przy pad ku PCK do tej po ry nic się pod tym
wzglę dem nie zmie ni ło. 

Roz mo wa 
ze Sta ni sła wem 

Kra ci kiem, 
pre ze sem ZG PCK

Po wsta nie PCK na stą pi ło dzię ki ini -
cjatyw ie Sto wa rzy sze nia Sa ma ry ta nin
Pol ski. By ła to or ga ni za cja o ob li czu hu -
ma ni tar nym, ale i pa trio tycz nym, w któ -
rej dzia ła ło tak że wie le dziew cząt i ko biet.
Na ile jej ha sła są ak tu al ne i dziś?

Pol ski Czer wo ny Krzyż po wstał dzię ki po -
łą cze niu sił kil ku or ga ni za cji sa ma ry tań skich
dzia ła ją cych wów czas na zie miach trzech za -
bo rów. Z ini cja ty wy He le ny Pa de rew skiej
18 stycz nia 1919 r. w ho te lu Bri stol w War -
sza wie spo tka li się przed sta wi cie le tych or -
ga ni za cji (m.in. Sa ma ry ta ni na Pol skie go,
Kra jo we go Sto wa rzy sze nia Męż czyzn i Dam
Czer wo ne go Krzy ża w Ga li cji, Ra dy Głów nej
Opie kuń czej czy Pol skie go Ko mi te tu Po mo -
cy Sa ni tar nej) i na ro dzi ło się Pol skie To wa -
rzy stwo Czer wo ne go Krzy ża. 

Jed ną z głów nych dzia łal no ści PCK by ła
i jest na dal po moc po szko do wa nym, sze ro ko
ro zu mia na po moc hu ma ni tar na. W 1919 r.
na sze pie lę gniar ki z dru żyn sa ni tar nych opa -
try wa ły ran nych żoł nie rzy i jeń ców, nio sły 
po moc cho rym żoł nie rzom i cy wi lom, or ga -
ni zo wa ły szpi ta le. Współ cze śnie pra ca ra tow -
ni ków i ra tow ni czek PCK wy glą da tro chę
ina czej, ale na dal po ma ga ją oni po szko do wa -
nym w wy ni ku klęsk i ka ta strof. Udzie la ją
pierw szej po mo cy me dycz nej, do star cza ją je -
dze nie i odzież, ko ce, środ ki sa ni tar ne i wie le
in nych rze czy, któ re po trzeb ne są po szko do -
wa nym. Dla wo lon ta riu szy i pra cow ni ków
PCK naj waż niej sze jest nie sie nie po mo cy
wszyst kim tym, któ rzy te go po trze bu ją. 

W okre sie mię dzy woj nia PCK był sil ną
i zna czą cą or ga ni za cją o uzna nym mię -
dzy na ro do wym au to ry te cie. Na wet pod -
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Pol ski Czer wo ny Krzyż to: Prze szłość, któ rą pa mię ta każ dy żoł nierz. Te raź niej szość, 
wi docz na na wie lu pla ców kach spo łecz ne go czy nu. Przy szłość, któ ra wy ma ga zor ga ni zo wa -
ne go wy sił ku ca łe go spo łe czeń stwa dla za pew nie nia peł ni sił w każ dym przy pad ku.

Igna cy Mo ścic ki, Za mek Kró lew ski, 14 czerw ca 1935 r.

Od po wia da my
na po trze by

spo łecz ne



czas nie miec kiej oku pa cji wła śnie PCK za -
cho wał pra wo do pro wa dze nia swo jej
dzia łal no ści. A ja ka jest dziś si ła i po zy cja
or ga ni za cji, na któ rej cze le pan stoi?

Pol ski Czer wo ny Krzyż obec ny jest w ca -
łym kra ju. Ma my 16 od dzia łów okrę go wych
i pra wie 200 od dzia łów re jo no wych. W na -
szych sze re gach dzia ła 80 000 wo lon ta riu szy
i po nad 78 000 człon ków PCK zrze szo nych
w ko łach i klu bach. PCK jest jed ną z trzech or -
ga ni za cji dzia ła ją cych w Pol sce, któ re cie szą
się naj więk szym za ufa niem na szych ro da ków. 

W dzi siej szym świe cie jest wie le kon -
flik tów zbroj nych i ofiar ocze ku ją cych hu -
ma ni tar nej po mo cy. Czy we dług pa na
ak tyw ność Pol skie go Czer wo ne go Krzy -
ża po win na być w tej dzie dzi nie więk sza?

Sta ra my się po ma gać wszyst kim, któ rzy
te go po trze bu ją, w ra mach na szych moż li -
wo ści. Na co dzień pro wa dzi my wie le 
pro gra mów po mo co wych w Pol sce, ale
w ob li czu sy tu acji kry zy so wych na świe cie
ape lu je my tak że do spo łe czeń stwa pol skie -
go o przy łą cze nie się do zbió rek i dzia łań
mię dzy na ro do wych, pro wa dzo nych za po -
śred nic twem Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji
Czer wo ne go Krzy ża. 

Pol ski Czer wo ny Krzyż jest czę ścią Mię -
dzy na ro do we go Ru chu Czer wo ne go Krzy ża
i Czer wo ne go Pół księ ży ca, któ ry ma od dzia -
ły w po nad 190 kra jach na świe cie. PCK
utrzy mu je part ner skie re la cje z cen tra lą
w Ge ne wie oraz z brat ni mi sto wa rzy sze nia -
mi Czer wo ne go Krzy ża, któ re re ali zu ją pro -
gra my zbli żo ne do tych, na któ re za po-
trze bo wa nie jest w Pol sce. Współ pra ca po -
le ga na wy mia nie wie dzy, do świad czeń i do -

brych prak tyk, a tak że na prze no sze niu
wzor ców pro jek to wych na in ny grunt. 

Nie miec ki CK po mógł nam roz wi nąć ra -
tow nic two, duń ski wsparł na sze dzia ła nia
na rzecz dzie ci i se nio rów, bry tyj ski uczy, jak
wdra żać kam pa nie fun dra isin go we. PCK ma
z ko lei bo ga te do świad cze nia w za kre sie
krwio daw stwa czy pro gra mów dla naj młod -
szych, ty pu „Wie wiór ka – przy ja ciół ka Ku by
i Oli”, któ re po do ba ją się bia ło ru skie mu CK. 

Sieć sto wa rzy szeń spraw dza się rów nież
w sy tu acjach kry zy so wych. Mo gli śmy li czyć
na sze ro kie wspar cie na szych za gra nicz nych
ko le ża nek i ko le gów pod czas po wo dzi
w Pol sce w 1997 r. i 2010 r., po moc do tar ła
wów czas na wet z ka na dyj skie go CK. Z ko lei
gdy na Ukra inie roz go rzał kon flikt zbroj ny,
Pol ski Czer wo ny Krzyż po śpie szył z le ka mi,
odzie żą, środ ka mi hi gie nicz ny mi i in ny mi
nie zbęd ny mi ma te ria ła mi za na szą wschod -
nią gra ni cę. Po słu gu jąc się za sa da mi jed no -
ści i po wszech no ści, sta ra my się do trzeć
wszę dzie tam, gdzie po moc jest po trzeb na,
co jest moż li we wła śnie dzię ki współ pra cy
w ra mach Ru chu.

Co pa na zda niem na le ża ło by zro bić,
aby PCK, ze swo im stu let nim do świad cze -
niem i roz wi nię tą struk tu rą, był le piej 
wy ko rzy sty wa ny w roz wią zy wa niu dzi-
siej szych pro ble mów, za rów no w kra ju,
jak i na ska lę mię dzy na ro do wą?

Pol ski Czer wo ny Krzyż jest or ga ni za cją
hu ma ni tar ną. W sy tu acji kry zy su sku pia my
się na po mo cy po szko do wa nym, a w cza sie
po ko ju pro wa dzi my na szą co dzien ną dzia łal -
ność, wy ni ka ją ca z na szych ce lów sta tu to -
wych – ma my ich 21. Jed nym z na szych

głów nych dzia łań jest edu ko wa nie spo łe -
czeń stwa z za kre su pierw szej po mo cy. 
Pro wa dzi my ak cje dla dzie ci z ro dzin po trze-
bu ją cych, któ re nie ma ją szans na edu ka cję
i roz wój oso bi sty. In we stu je my na szą wie dzę
i środ ki w przy szłe po ko le nia, bo wie rzy my,
że do bre dzie ciń stwo pro cen tu je.

Stra te gia Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża
wpi su je się w stra te gię Fe de ra cji, z od po -
wied nim do sto so wa niem do po trzeb i wy -
zwań w na szym kra ju. Na sze pro gra my
kra jo we wpi su je my rów nież w ce le zrów no -
wa żo ne go roz wo ju. Ce le te zo sta ły okre ślo -
ne przez ONZ w „Agen dzie na rzecz
zrów no wa żo ne go roz wo ju 2030” i obej mu ją
sze ro ki za kres wy zwań, ta kich jak ubó stwo,
głód, zdro wie, edu ka cja, rów ność płci, zmia -
ny kli ma tu, zrów no wa żo ny roz wój, po kój,
spra wie dli wość spo łecz na. Ja ko pierw sza or -
ga ni za cja spo łecz na przy stą pi li śmy do Part -
ner stwa na Rzecz Ce lów Zrów no wa żo ne go
Roz wo ju, któ re go za da niem jest pod kre śle -
nie ro li wie lo sek to ro we go part ner stwa
w efek tyw nej re ali za cji ce lów w Pol sce.

Gdy by po rów nać Pol ski Czer wo ny
Krzyż z ana lo gicz ny mi or ga ni za cja mi
dzia ła ją cy mi u na szych są sia dów –
w Niem czech, Re pu bli ce Czech czy na
Wę grzech, to jak pa na zda niem wy pa da -
my w tym ze sta wie niu?

Wszyst kie sto wa rzy sze nia Czer wo ne go
Krzy ża i Cczer wo ne go Pół księ ży ca, re ali zu jąc
swo ją mi sję, kie ru ją się sied mio ma pod sta -
wo wy mi za sa da mi. Są to: hu ma ni ta ryzm,
do bro wol ność, bez stron ność, jed ność, na tu -
ral ność, nie za leż ność i po wszech ność.

Z wy mie nio nych przez pa na kra jów naj -
bli żej nam do Cze chów. Nie ma my ta kiej
struk tu ry, jak Nie miec ki Czer wo ny Krzyż
i ina czej dzia ła my, ale jak już wspo mnia łem,
to wła śnie nie miec ki CK po ma gał roz wi jać
nasz sys tem ra tow nic twa. W tej chwi li ma -
my 20 świet nie wy szko lo nych i dzia ła ją cych
grup ra tow nic twa (w tym dwie ra tow nic twa
me dycz ne go). Z ko lei tak sa mo jak Cze ski
Czer wo ny Krzyż ma my w Pol sce usta wę
o dzia łal no ści PCK. Na sze dzia ła nia wy ni ka -
ją z re al nych po trzeb spo łecz nych i w każ -
dym kra ju mo gą one być in ne w da nym
mo men cie. Sta ra my się wy mie niać do świad -
cze nia mi z in ny mi sto wa rzy sze nia mi Czer -
wo ne go Krzy ża i Czer wo ne go Pół księ ży ca
i w ten spo sób uspraw niać na szą co dzien ną
pra cę. 

roz ma wiał Lech Le wan dow ski 
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Sta ni sław Kra cik – pol ski po li tyk i sa mo rzą do wiec, po seł na Sejm II i III ka den cji, od 1990 do 2009 r. bur mistrz Nie po ło mic, 
od 2009 r. do 2011 r. wo je wo da ma ło pol ski, od 2012 r. pre zes za rzą du Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża – w 2016 r. wy bra ny po now -
nie, na ka den cję 2016-2020
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gra bia ny i nisz czo ny od wie ków przez Ro sjan, Szwe dów
i Niem ców ze spół zam ko wo -pa ła co wy pol sko -li tew skie go
ro du ma gnac kie go Ra dzi wił łów, obej mu ją cy rów nież for -

ty fi ka cje oraz park kra jo bra zo wy, do dziś prze trwał w sen ty men tal nej
pa mię ci Po la ków z Kre sów Wschod nich. W ich wspo mnie niach sta-
no wił cząst kę oj czy zny po gra ni cza, któ rą mu sie li opu ścić. W dwu -
dziesto le ciu mię dzy wo jen nym stał się sym bo lem szcze gól ne go
pa trio ty zmu i przy wią za nia do pol sko ści dzię ki spo tka niu Jó ze fa Pił -
sud skie go i pol skiej ary sto kra cji, któ re zor ga ni zo wa no na te re nie re -
zy den cji po prze wro cie ma jo wym. 

Mo nu men tal ny kom pleks re zy den cjo nal ny, speł nia ją cy rów nież
funk cję mi li ta ry stycz ne go ba stio nu, zo stał za pro jek to wa ny na pla nie
kwa dra tu przez ar chi tek ta Ja na Ma rię Ber nar do nie go. W ko lej nych 
stu le ciach ten póź no re ne san so wy obiekt był wie le ra zy od bu do wy -
wa ny, prze ra bia ny i mo der ni zo wa ny na sku tek róż nych zda rzeń hi sto -
rycz nych. W koń cu za czął łą czyć ele men ty wie lu ar chi tek to nicz nych
sty lów, m.in. ba ro ku, kla sy cy zmu, neo go ty ku czy sty lów współ cze -
snych. Nie wąt pli wie ta im po nu ją ca bu dow la wzmac nia ła po czu cie
toż sa mo ści oby wa te li II Rze czy po spo li tej – aż do chwi li wy bu chu po -
ża ru, któ ry sym bo licz nie za po wia dał ko niec wy wal czo nej z ta kim tru -
dem wol no ści. 

Po żar zam ku w II Rze czy po spo li tej
W wi gi lij ne po po łu dnie 1938 r. w le wym skrzy dle zam ku z nie wia -

do mych przy czyn wy buchł po żar, któ ry bar dzo szyb ko roz prze strze -
nił się na ko lej ne sa le i po miesz cze nia. W nie dłu gim od stę pie cza su
na miej scu zja wi ły się za alar mo wa ne jed nost ki ochot ni czej stra ży
ognio wej z Nie świe ża, Stoł piec, Ho ro dzie ja, Klec ka, Ła ni oraz za stę py
woj sko wej stra ży po żar nej z 27. Puł ku Uła nów im. Kró la Ste fa na Ba to -
re go, któ ry w cza sie kam pa nii wrze śnio wej wszedł w skład No wo -
gródz kiej Bry ga dy Ka wa le rii. 

Woj sko wa straż od ra zu prze ję ła do wódz two w dzia ła niach ga śni -
czych i ra tow ni czych. Zor ga ni zo wa no tak że pod od dział po rząd ko wy,
któ ry miał w pierw szej ko lej no ści utwo rzyć kor don wo kół zam ku
i w ten spo sób za bez pie czyć po sia dłość przed gra bie ża mi dzieł sztu -
ki, an ty ków i po zo sta łych cen nych przed mio tów. Woj sko wy od dział
ga śni czy ja ko pierw szy prze do stał się też na strych i dach zam ku oraz
do pło ną cych wnętrz, by od na leźć źró dło po ża ru. 

Po kil ku go dzin nej ak cji ga śni czej przy stą pio no do okre śla nia strat.
Już na stęp ne go dnia pra sa co dzien na po in for mo wa ła czy tel ni ków, że
w po żo dze do szczęt nie spło nę ła sa la kró lew ska oraz część da chu po -

kry te go mie dzia ną bla chą, któ ra ule gła sto pie niu. Po żar znisz czył pod -
ło gi i su fi ty w kom na tach ksią żę cych. Stra ty by ły ogrom ne. Nie po da -
no wów czas do wia do mo ści wiel ko ści szkód ani też nie wy mie nio no
utra co nych dóbr. Z no tat ki pra so wej prze sła nej do wie lu lo kal nych
ga zet moż na by ło je dy nie do wie dzieć się, że nikt z do mow ni ków i wła -
ści cie li nie ucier piał, po nie waż w tym cza sie wraz z go ść mi prze by wa li
na tra dy cyj nym po lo wa niu w oko licz nych la sach. 

W rok po tam tych wy da rze niach po nad pię ciu set let ni za mek i jesz -
cze star sze mia sto, zwa ne „ma łą War sza wą”, zo sta ły za ję te przez woj -
ska ra dziec kie. Wo je wódz two no wo grodz kie włą czo no do Bia ło ru skiej
So cja li stycz nej Re pu bli ki Ra dziec kiej. No wi wła ści cie le zam ku za adap -
to wa li go po cząt ko wo na szpi tal, a na stęp nie na sa na to rium. Na po -
cząt ku lat 90. XX w. wła dze bia ło ru skie uzna ły obiekt za na ro do wy
po mnik hi sto rii i kul tu ry. Ze spo ło wi pa ła co wo -par ko we mu nada no
mia no Na ro do we go Mu zeum – Re zer wa tu Hi sto rycz no -Kul tu ral ne go,
a od 2005 r. znaj du je się on na Li ście świa to we go dzie dzic twa
UNESCO.

Klą twa no cy wi gi lij nej 2002 r. 
W 64 la ta po znisz cze niu czę ści re zy den cji przez ogień, rów nież

w gru dnio wy wi gi lij ny dzień, za raz po zmierz chu na sku tek za nie dbań
eki py re mon to wej do szło do ko lej ne go po ża ru. Pło mie nie stra wi ły po -
nad 300 m kw. da chu, pod da sza i prze pie rze nia gór nych pię ter w cen -
tral nej i po łu dnio wo -za chod niej czę ści pa ła cu. Ga sze nie po ża ru trwa ło
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HISTORIA I TRADYCJE

DA NU TA JA NA KIE WICZ -OLEK SY Âwia dek
dzie jów

Licząca 500 lat imponująca rezydencja rodu magnackiego Radziwiłłów
w Nieświeżu była nękana przez najeźdźców, ale i przez bezwzględny żywioł ognia.

O

Za mek Ra dzi wił łów w Nie świe żu, 1927 r. 
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ca łą noc i by ło utrud nio ne ze wzglę du na nie ty po wy układ ar chi tek -
to nicz ny re zy den cji, ale tak że na tem pe ra tu rę na ze wnątrz, się ga ją cą
–20°C. Czas i wa run ki nie sprzy ja ły bia ło ru skim stra ża kom, któ rzy jed -
nak po kil ku go dzi nach opa no wa li po żar. Po tam tych wy da rze niach
eu ro pej skie me dia pi sa ły o kil ku dzie się ciu mi lio nach do la rów, któ re
na le ża ło by wło żyć w od bu do wę i re mont bez cen ne go za byt ku. Uda -
ło się przy wró cić je go świet ność – pra ce za koń czy ły się w 2012 r. 

Za mek po ło żo ny nad rze ką Uszą na te re nie dzi siej szej Bia ło ru si, bę -
dą cy nie gdyś pol ską en kla wą, po raz ko lej ny do świad czył więc tra ge -
dii. Nie któ rzy wie ko wi miesz kań cy tam tych oko lic uwa ża ją, że sta ło
się to na sku tek klą twy lub ostrze że nia Czar nej Da my w oso bie wiel -
kiej księż nej li tew skiej i pol skiej kró lo wej Bar ba ry Ra dzi wił łów ny, żo -
ny kró la Zyg mun ta Au gu sta. Le gend o du chu tej ary sto krat ki jest
wie le, ale tyl ko ta z kre so we go mia sta do cze ka ła się in sce ni za cji na de -
skach bia ło ru skich te atrów. Dra mat no si ty tuł: „Czar na Pan na z Nie -
świe ża”.

Ochro na za byt ko wych bu dow li przed po ża ra mi
Co ro ku na ca łym świe cie w wy ni ku za rów no ce lo wej, jak i nie -

umyśl nej dzia łal no ści czło wie ka oraz nisz czą cych sił przy ro dy do-
cho dzi do uszko dze nia bądź znisz cze nia za byt ków ru cho mych,
nie ru cho mych i ar che olo gicz nych, sta no wią cych świa dec two mi nio -
nych epok i zwią za nych z ni mi zda rzeń. Wszyst kie one ma ją du żą war -
tość hi sto rycz ną, kul tu ro wą, na uko wą i ar ty stycz ną, dla te go na le ży je
chro nić – m.in. przed po ża ra mi. 

W za bez pie cze niu cen nych obiek tów waż ne jest, by sto so wa ne
środ ki i sys te my ognio chron ne nie in ge ro wa ły w znacz ny spo sób
w pro jekt ar chi tek to nicz ny, po nie waż za by tek po wi nien za cho wać
swo ją ory gi nal ną kon struk cję. Po glą dy kon ser wa to rów, hi sto ry ków
sztu ki oraz spe cja li stów w za kre sie bez pie czeń stwa i ochro ny prze -
ciw po ża ro wej są róż ne, jed nak war to, by wy mie nio ne gru py za wo do -
we dą ży ły do wy pra co wa nia kom pro mi sów i efek tyw nych roz wią zań
tech no lo gicz no -na uko wych. 

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

Li te ra tu ra
[1] „Dzien nik Bia ło stoc ki”, nr 300 z 27 paź dzier ni ka 1926 r., s. 1.
[2] „Świa to wid – Ty go dnik Ilu stro wa ny”, nr 45 (118) z 6 li sto pa da 1926, s. 1-3.
[3] „Ilu stro wa ny Ku rier Co dzien ny”, nr 358 z 29 grud nia 1938 r., s. 15.
[4] Dzien nik Pol ski 24 / Ak tu al no ści, „Po żar u Ra dzi wił łów”, 27.12.2002, https://dzien nik pol ski -
24.pl/po zar -u -ra dzi wil low/ar/2420764.

Sko ro ter min „kar na wał” wy wo dzi się praw -
do po dob nie od wło skie go „po że gna nia z mię -
sem”, to zgod nie z tra dy cją trze ba się by ło nim
po rząd nie na jeść przed na dej ściem su ro we go
Wiel kie go Po stu. Praw do po dob nie pierw szy
chrze ści jań ski kar na wał od był się już na prze -
ło mie X i XI w. we Wło szech, a jak gło si le gen -

da, miał zwią zek z lę kiem przed koń cem świa ta, któ ry miał na stą pić
z koń cem ro ku 1000. Kie dy tak się nie sta ło, za pa no wa ła po wszech na ra -
dość, wy ra ża ją ca się w tań cach i uczto wa niu.

Trud no jed nak prze oczyć, że te ka to lic kie tra dy cje co raz mniej wi docz -
ne są we współ cze snym hi per kon sump cyj nym świe cie. Kie dyś lu dzie cze -
ka li ca łe mie sią ce na to, aby móc się ba wić zgod nie z ko ściel nym ryt mem
ży cia. Te raz wie lu ba wi się wła ści wie ca ły rok, na wet w Wiel ki Pią tek. Za tar -
ła się już nie mal gra ni ca po mię dzy po stem a kar na wa łem. Kar na wał to dziś
ra czej ha sło czy sto ko mer cyj ne, czym trud no się czuć za sko czo nym, sko ro
tak sa mo jest z Wiel ka no cą czy też Bo żym Na ro dze niem. 

Tym cza sem kar na wa ło wa ra dość przy po mi na o isto cie chrze ści jań stwa.
Bóg przy szedł prze cież na zie mię nie po to, aby śmy się smu ci li, lecz po to,
by Je go ra dość by ła w nas i by na sza ra dość by ła peł na. To nie przy pa dek,
że w Bi blii sło wo ra dość po ja wia się set ki ra zy. Bi blia to prze cież opo wieść
o zdu mie wa ją cej hi sto rii mi ło ści Bo ga do czło wie ka. Chrze ści jań stwa nie
wol no ko ja rzyć ze smut kiem, cier pie niem i re zy gna cją z ra do ści ży cia.

Czło wiek mo że zmie nić swo je ży cie w swo isty kar na wał Bo żej ra do ści,
któ ry mo że trwać za wsze. Re cep tą na peł ną, praw dzi wą, trwa łą ra dość jest
jed nak na śla do wa nie Chry stu sa i Je go mi ło ści. To ra dość, któ ra nie jest je -
dy nie cie le sna ani też je dy nie du cho wa. Syn Bo ży przy jął na szą cie le sność
po to, aby śmy z ra do ścią przy ję li wszyst ko to, co w nas fi zycz ne i wi dzial -
ne, a nie tyl ko to, co du cho we i nie wi dzial ne. Bóg, któ ry stał się cia łem, za -
pra sza do ra do ści lu dzi, a nie tyl ko anio łów.

Dla chrze ści ja ni na ta ki kar na wał nie koń czy się ni gdy, na wet w Śro dę
Po piel co wą, gdyż prze cież Wiel ki Post, któ ry nie dłu go bę dzie my prze ży -
wa li, jest po to, aby nic nie za gra ża ło na szej peł nej ra do ści. W tym cza sie
naj waż niej sze nie jest wca le umar twie nie, lecz ochro na na szej chrze ści jań -
skiej ra do ści. Chrze ści ja nin nie mo że pre zen to wać du cho we go pe sy mi -
zmu. Nie cho dzi to, aby pre fe ro wać tak mod ne dziś ha sło: śmiej się cią gle,
ni czym się nie martw. Na sza wia ra w Je zu sa nie jest prze cież czymś pro -
stym i oczy wi stym, ła twym i spon ta nicz nym. Sa ma Ewan ge lia jest bar dzo
trud na, bo wią że się z nie sie niem krzy ża. Chrze ści jań ska ra dość wy ni ka
przede wszyst kim z na szej re la cji z Bo giem, z na dziei zmar twych wsta nia.
Jak mó wił nie daw no pa pież Fran ci szek, Bóg „pu ka z czu ło ścią” do drzwi
każ de go z nas, a my nie po win ni śmy „sta wiać opo ru” Je go mi ło ści. Sta wia -
jąc opór mi ło ści Bo ga w imię po szu ki wa nia szczę ścia i ra do ści na wła sną
rę kę, czło wiek nie po tra fi ani po ścić, ani też ba wić się. Nie jest też chy ba
przy pad kiem, że post prze ży wa dziś swo isty re ne sans, a cza sem wy da je
się wiel kim współ cze snym od kry ciem, choć nie raz w ode rwa niu od re li gij -
ne go wy mia ru. Uczmy się więc po ścić, umar twiać, ale i umiej my też cie -
szyć się kar na wa łem. Uczmy się czer pać ra dość z na sze go co dzien ne go
ży cia ro dzin ne go, spo łecz ne go, prze ży wa ne go w służ bie, na wet je śli ma -
my po wo dy do smut ku.

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

Chrześcijański
karnawał

� SŁUŻBA I WIARA

Dzie dzi niec zam ku, 2012 r.
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� Trzy róż ne tak ty ki ga śni cze sto so wa ne przez służ by ra tow ni cze
(Three Dif fe rent Fi re Sup pres sion Ap pro aches Used by Fi re and Re scue
Se rvi ces), Ste fan Sar dqvist, An ders Jons son, Paul Grim wo od, „Fi re
Tech no lo gy” 2018.

Czy moż li we jest stwo rze nie jed nej spój nej tak ty ki dzia łań ga śni czych
dla wszyst kich służb na ca łym świe cie? Z pew no ścią nie. Jed nak moż -
na i war to sfor mu ło wać naj waż niej sze re gu ły przy dat ne pod czas każ dej
ak cji. 

Au to rzy ar ty ku łu wzię li pod lu pę róż ne po dej ścia do ga sze nia, kła -
dąc na cisk na aspek ty zwią za ne z in ten syw no ścią i efek tyw no ścią dzia -
łań oraz ogra ni czo ny mi za so ba mi ludz ki mi. Tekst jest efek tem ana li zy
aż 6 tys. ra por tów spo rzą dzo nych po za koń cze niu ak cji ga śni czych.
Uzy ska ne da ne ja ko ścio we i ilo ścio we po zwa la ją okre ślić sta ty stycz ną
ilość środ ka ga śni cze go po da wa ną na każ dy metr kwa dra to wy po -
wierzch ni po ża ru. Uka zu ją one zna czą ce róż ni ce, nie ko niecz nie naj le -
piej opi sy wa ne do tych czas w li te ra tu rze przed mio tu. Co jest przy czy ną
ta kie go sta nu rze czy? Ostat nie de ka dy ga lo pu ją ce go po stę pu tech no -
lo gicz ne go przy nio sły ze so bą nie zna ne wcze śniej za gro że nia. No we
ma te ria ły sto so wa ne są co raz po wszech niej, w co raz więk szych ilo -
ściach. Przez pry zmat tych zmian zu peł nie ina czej pa trzy się na dzia ła -
nia ga śni cze. 

Ar ty kuł z pew no ścią za cie ka wi nie tyl ko stra ża ków zaj mu ją cych się
za gad nie nia mi ope ra cyj ny mi, ale tak że in ży nie rów za in te re so wa nych
bez pie czeń stwem po ża ro wym. 

� Ana li za i oce na ry zy ka w za pew nie niu bez pie czeń stwa in te li -
gent nej kuch ni (Risk Ana ly sis and As ses sment to En han ce Sa fe ty 
in a Smart Kit chen), Ra mi Yared, Bes sam Ab dul ra zak, „Fi re Tech no -
lo gy” 54 (2018), s. 555-577.

W ar ty ku le po ru szo no pro ble ma ty kę bez pie czeń stwa po ża ro we go
w kuch ni. Au to rzy prze ana li zo wa li cha rak te ry stycz ne za gro że nia zwią -
za ne z przy go to wy wa niem po sił ków, ta kie jak po pa rze nie, po żar oraz za -
tru cie tok sycz ny mi pro duk ta mi roz kła du ter micz ne go. Uwzględ ni li
przy tym wiel kość stę żeń mie sza nin lot nych, al ko ho lu, tlen ku wę gla
w dy mie, a tak że uży cie przy bo rów ku chen nych. Sta ra li się za pre zen to -
wać wy ni ki ba dań w ta ki spo sób, aby sta no wi ły punkt wyj ścia do okre -
śle nia wa run ków, któ re speł nia kuch nia uzna na za in te li gent ną, tzn.
mi ni ma li zu ją ca za gro że nie pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści obar czo -
nych re la tyw nie wy so kim ry zy kiem po ża ro wym.

W to ku ana li zy li te ra tu ry przed mio tu wy ka za no, że za gad nie nie bez -
pie czeń stwa w kuch ni wy ma ga do pre cy zo wa nia. Sto so wa nie po je dyn -
czych czu jek (np. ga zu, pło mie nia, dy mu) oka zu je się bo wiem ma ło
efek tyw ne w do bie do stę pu do roz bu do wa nych roz wią zań de tek cyj nych,
opie ra ją cych się cho ciaż by na tech no lo giach da ta fu sion. W związ ku z po -
wyż szym za pro po no wa no two rze nie ukła dów wie lo de tek to ro wych, łą -
czą cych kil ka ro dza jów czu jek w je den sys tem.

Sta no wi sko ba daw cze w po sta ci ku chen ki elek trycz nej wy po sa żo no
w czuj ni ki obec no ści ma te ria łu pal ne go (we wnątrz na czy nia słu żą ce go
do przy go to wy wa nia po sił ku), tem pe ra tu ry (roz miesz czo ne na pły cie
grzej nej oraz przy oka pie), a tak że wil got no ści, al ko ho lu, stę żeń mie sza -
nin lot nych oraz tlen ku wę gla (zlo ka li zo wa nych wy łącz nie przy oka pie).

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

Wśród wy ni ków ba dań war to wy róż nić zo bra zo wa ną na wy kre sie li -
nio wym za leż ność stę żeń (w ppm) mie sza nin lot nych oraz al ko ho lu
w funk cji cza su dla wy bra nych po traw. Ze sta wio no je z war to ścia mi cha -
rak te ry zu ją cy mi ry zy ko po ża ro we, co po zwo li ło okre ślić prze dzia ły cza -
so we od po wia da ją ce po szcze gól nym po zio mom ry zy ka. Na przy kład
po 15 min pod grze wa nia ole ju stę że nia te wią za ły się z wy so kim ry zy -
kiem po ża ro wym. Prze ana li zo wa no rów nież po wierzch nie roz grze wa ją -
ce się do tem pe ra tur o war to ściach wy star cza ją cych do po wsta nia
po pa rzeń cia ła ludz kie go. Uzy ska no wy kre sy li nio we ob ra zu ją ce wła ści -
we po zio my ry zy ka w funk cji cza su dla wy bra nych czę ści sta no wi ska ba -
daw cze go. 

Cie ka we spo strze że nia sfor mu ło wa no na ba zie wy ni ków po mia rów
tlen ku wę gla. Naj wyż szy po ziom ry zy ka okre ślo no dla war to ści stę żeń
wy stę pu ją cych po 1500 s sma że nia ziem nia ków, przy wi docz nym sko ku
war to ści po zio mu za gro że nia w cza sie od 1300. do 1500. s ba da nia.

Licz ne opi sy in ter pre ta cyj ne wy ni ków ba dań po ka zu ją zło żo ność pro -
ble ma ty ki bez pie czeń stwa po ża ro we go w kuch ni. Dal szych in for ma cji
na ten te mat moż na szu kać w 41 po zy cjach li te ra tu ry, do któ rych od wo -
łu ją się au to rzy ar ty ku łu.

� Wpływ czyn ni ków ko gni tyw nych i po staw użyt kow ni ków na za -
cho wa nia ogra ni cza ją ce ry zy ko po wsta nia po ża ru (In si ghts in to the
Ef fects of Co gni ti ve Fac tors and Risk At ti tu des on Fi re Risk Mi ti ga tion
Be ha vior), Tian zhuo Liu, Hu ifang Jiao, „Com pu ta tio nal Eco no -
mics” 2018, nr 52, s. 1213-1232.

Chi ny, jed na z ko le bek cy wi li za cji, mo że po chwa lić się uni ka to wy mi
za byt ka mi. Nie ste ty w wie lu z nich do cho dzi do po ża rów, trud nych
do opa no wa nia ze wzglę du na bu du lec – drew no. Po szu ki wa ne są za -
tem róż ne me to dy ogra ni cza ją ce ry zy ko ich po wsta nia.

Au to rzy ar ty ku łu po sta no wi li spoj rzeć na pro blem z dwóch per spek -
tyw. Z jed nej stro ny po szu ku ją związ ku po mię dzy po znaw czy mi aspek -
ta mi funk cjo no wa nia czło wie ka w spo łe czeń stwie a moż li wym wpły wem
na ry zy ko po ża ru. Z dru giej stro ny ba da ją, czy sa ma po sta wa czło wie ka
wo bec za gro że nia, któ re mu sta wia czo ła, w tym za gro że nia po ża ro we -
go, mo że mieć istot ny wpływ na spo sób ogra ni cza nia ry zy ka. 

W ar ty ku le opi sa ny pro blem zo stał do głęb nie prze ana li zo wa ny (co
jest szcze gól nie cen ne) w kon tek ście sza co wa nia ry zy ka, ale tak że po -
gra ni cza psy cho lo gii i bez pie czeń stwa po ża ro we go, a do kład nie wpły -
wu za cho wań ludz kich na bez pie czeń stwo in dy wi du al ne. Wie le uwa gi
po świę co no me to dom ogra ni cza nia ry zy ka po ża ro we go. Po prze pro wa -
dze niu nie mal 220 an kiet au to rzy do szli do in te re su ją cych wnio sków. 

Mo gło by się wy da wać, że róż ni ce men tal no ści po mię dzy spo łe czeń -
stwem pol skim a ty po wo ko lek ty wi stycz nym spo łe czeń stwem chiń skim
dys kwa li fi ku ją wy ni ki ba dań w kon tek ście moż li wo ści od nie sie nia ich
do re aliów na sze go kra ju. Czy jed nak w ob li czu za gro że nia, nie za leż nie
od kul tu ry wią żą cej się z kra jem po cho dze nia, każ dy z nas nie za cho wa
się zgod nie z pier wot nym in stynk tem: „ucie kaj al bo walcz”?

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

Syberyjski zabytek

Za pra sza my do od wie dze nia stro ny mun dur nie zbro ja.pl. Sta no wi
ona wi zy tów kę kam pa nii edu ka cyj nej or ga ni zo wa nej przez fun da cję
„OnkoCafe – Ra zem Le piej”, skie ro wa nej do funk cjo na riu szy służb mun -
du ro wych, a jej ce lem jest zwięk sze nie świa do mo ści z za kre su pro fi lak -
ty ki no wo two ro wej. 

W wy ni ku pro wa dzo nych na ca łym świe cie ba dań po twier dzo no, że
ry zy ko no wo two rów wśród stra ża ków jest du żo więk sze niż w przy pad -
ku resz ty spo łe czeń stwa, dla nie któ rych ro dza jów no wo two rów dwu -
krot nie. Okres roz wo ju ra ka mo że roz cią gnąć się na wet na 25 lat.
Ozna cza to, że ob ja wy cho ro by po ja wią się, gdy funk cjo na riusz przej -
dzie na eme ry tu rę, a w wy pad ku stra ża ka ochot ni ka, gdy nie bę dzie
uczest ni czył czyn nie w dzia ła niach.

Do prio ry te tów fun da cji na le ży pro pa go wa nie wie dzy na te mat pro -
fi lak ty ki no wo two ro wej wśród stra ża ków, za chę ca nie ich do sys te ma -
tycz ne go wy ko ny wa nia ba dań, a po nad to zbie ra nie in for ma cji na te mat
le cze nia on ko lo gicz ne go, przede wszyst kim innowacyjnymi formami ra -

Do cho dze nia po po ża ro we 

W 2019 r. na kła dem Biu ra Eks per tyz Po żar ni czych
Łu kasz Pa te ra uka za ła się książ ka pt. „Va de me cum bie -
głe go są do we go z dzie dzi ny po żar nic twa” au tor stwa 
To ma sza Sa wic kie go.

Pu bli ka cja ta jest no wa tor skim na pol skim ryn ku wy -
daw ni czym opra co wa niem, pre zen tu ją cym w spo sób
skon kre ty zo wa ny i ob ra zo wy bo ga ty zbiór in for ma cji
o cha rak te rze prak tycz nym, po moc nych przy spo rzą -
dza niu opi nii w spra wach o usta le nie przy czyn po ża -
rów. 

Książ ka skła da się z sied miu roz dzia łów. W pierw szym z nich omó wio ne zo sta ły
za gad nie nia zwią za ne ze spe cy fi ką spa la nia ma te ria łów o róż nym sta nie sku pie nia.
W dru gim roz dzia le omó wio no wła ści wo ści pal ne ciał sta łych, cie czy i ga zów. 
W trze cim przed sta wio no cha rak te ry sty kę róż nych źró deł cie pła po wo du ją cych 
po ża ry lub wy bu chy. W czwar tym roz dzia le omó wio no pro ce sy wy bu chu che micz -
ne go, a w pią tym róż ne zja wi ska to wa rzy szą ce po ża rom. W roz dzia le szó stym prze -
ana li zo wa no spo sób ba da nia po go rze li ska z udzia łem bie głe go, a w ostat nim,
siód mym, przed sta wio no de fi ni cje nazw i ter mi nów wy bra nych obiek tów i przed -
mio tów oglę dzin (…). 

Pra ca za wie ra rów nież 112 ta bel z wy ni ka mi ba dań na uko wych oraz 38 sche ma -
tów i zdjęć. W po szcze gól nych roz dzia łach książ ki istot ne in for ma cje zo sta ły wy róż -
nio ne w ram kach.

Książ ka sta no wi bo ga te kom pen dium wie dzy, przy dat ne każ de mu bie głe mu są -
do we mu z dzie dzi ny po żar nic twa, a tak że in nym oso bom, któ re z ra cji wy ko ny wa ne -
go za wo du uczest ni czą w pro ce sie usta la nia przy czyn po ża rów. [ze wstę pu
do książ ki]

T. Sa wic ki, „Va de me cum bie głe go są do we go z dzie dzi ny po żar nic twa”, 
Su cha Be skidz ka 2019, ISBN 978-83-951192-0-0. 
Kon takt: wy daw nic two.biu ro ek spoz@gma il.com.
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� WARTO
PRZECZYTAĆ

Omsk to dru gie co do wiel ko ści mia sto na Sy be rii, po No -
wo sy bir sku. Po wsta ło w 1716 r. u zbie gu rzek Ir tysz i Om, ja -
ko for te ca bro nią ca po łu dnio wej gra ni cy Ro sji. Zbu do wa no
głów nie je z drew na, co po wo do wa ło czę ste po ża ry, dla te go
też wcze sne pod ję cie dzia łań ga śni czych by ło spra wą nie -
zwy kle istot ną. W 1912 r. Du ma Miej ska pod ję ła uchwa łę
o bu do wie mu ro wa nej ob ser wa cyj nej wie ży stra żac kiej
w miej scu do tych cza so wej drew nia nej. W 1915 r. obiekt
o wy so ko ści 32 m zo stał prze ka za ny stra ża kom – w je go dol -
nej czę ści znaj do wa ła się rów nież re mi za. Z cza sem wie ża
sta ła się za byt kiem i wi zy tów ką mia sta, o czym świad czy
umiesz cze nie jej na znacz ku wy da nym 6 sierp nia 2016 r.
w Fe de ra cji Ro syj skiej z oka zji 300-le cia Omska. Obiekt zbu -
do wa ny z cha rak te ry stycz nej czer wo nej ce gły wi docz -
nya jest po le wej stro nie.

Ma ciej Sa wo ni

Ochrona przed rakiem

dio te ra pii. Wi try na kam pa nii, choć prak tycz nie po zba wio na ele men tów
gra ficz nych, jest czy tel na, ła two znaj dzie my in te re su ją ce nas in for ma cje. 

Każ dy, bez wy jąt ku, po wi nien po świę cić kil ka mi nut i za po znać się
z tre ścia mi za war ty mi na stro nie. Na sze zdro wie jest naj cen niej szym do -
brem, dla te go war to do wie dzieć się, co zro bić, by cie szyć się nim jak
naj dłu żej. 

TB
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