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Sytuacja jak ze złego snu ratownika: po˝ar zagra˝a wielu ludziom,
którzy nie sà w stanie uciec. Taki scenariusz przyniósł 

ostatni dzieƒ sierpnia w Domu Pomocy Społecznej w Lublinie. 
Konieczna była natychmiastowa ewakuacja pensjonariuszy – 
na szcz´Êcie przebiegła szybko i sprawnie. O tym oraz innych aspektach
podj´tych wówczas działaƒ ratowniczo-gaÊniczych mo˝na przeczytaç
w artykule Wojciecha Miciuły.

Zdarzenie z udziałem du˝ej liczby poszkodowanych, wÊród nich
młodzie˝y i osób starszych, miało miejsce tak˝e w Âwiniarsku. 
Samochód ci´˝arowy zderzył si´ z autobusem, a finał okazał si´
tragiczny – dwie osoby zmarły w szpitalu, wiele zostało rannych. 
Jak wyglàdała akcja ratownicza? Szczegółowy opis kolejnych faz działaƒ
oraz wnioski i spostrze˝enia przedstawia Paweł Motyka.

Stra˝acy nieustannie napotykajà w swojej słu˝bie wyzwania, 
ale wyzwaniem szczególnym, wymagajàcym kompetencji nieco innego
rodzaju, jest udzielanie pomocy osobom o specjalnych potrzebach.
Nale˝à do nich osoby niesłyszàce. Tylko wiedza, jak porozumieç si´
z takim poszkodowanym, szczególne wyczucie, takt i empatia pozwolà
ratownikowi zadbaç w pełni o jego bezpieczeƒstwo. Aby móc sprostaç
potencjalnemu wyzwaniu, warto przekonaç si´, jak widzà te kwestie
przedstawiciele Polskiego Zwiàzku Głuchych.

JeÊli mowa o empatii i otwartoÊci na drugiego człowieka, to na pewno
w rozwoju tych wartoÊciowych cech pomo˝e platforma e-learningowa
Firefighters Plus. Warto, by ka˝dy stra˝ak, który ma ˝yłk´ społecznika,
chce zaanga˝owaç si´ w działania na rzecz prewencji i integracji
społecznej, a przy tym wykorzystaç swojà wiedz´ po˝arniczà, 
przeszedł to internetowe szkolenie. Co mo˝e dzi´ki temu zyskaç, wyjaÊni
rozmowa ze st. bryg. Robertem Klonowskim, koordynatorem projektu.

Aby realizowaç ambitne przedsi´wzi´cia na rzecz społecznoÊci, trzeba
zdobyç odpowiednie Êrodki finansowe. Ochotnicze stra˝e po˝arne
szukajà na to ró˝nych sposobów. JeÊli dana jednostka działa na terenie
miasta, Êwietnym pomysłem mo˝e byç… zwrócenie si´ do jego
mieszkaƒców z proÊbà o wsparcie konkretnego celu, który chcemy
osiàgnàç. O tym, jak działa finansowanie w ramach bud˝etu
obywatelskiego jednostek OSP w Katowicach, mo˝na dowiedzieç si´
z artykułu „Bud˝et dla stra˝aków”.

Ciekawej lektury!



Uroczystość oddania do użytku nowo
wybudowanego obiektu Komendy

Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej w Suwałkach odbyła się
8 października. Wzięli w niej udział m.in.

wiceminister spraw wewnętrznych
i administracji Jarosław Zieliński,
komendant główny Państwowej Straży
Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski,
podlaski komendant wojewódzki PSP
nadbryg. Jarosław Wendt i warmińsko-
-mazurski komendant wojewódzki PSP 

st. bryg. Bogdan Wierzchowski.
Budowę nowego obiektu rozpoczęto

14 stycznia 2018 r., łączny koszt inwestycji
wyniósł ponad 12 mln 134 tys. zł, a źródła
finansowania stanowiły: Program

modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Ochrony Państwa w latach 2017-2020, 
środki Komendy Głównej PSP oraz dotacja
wojewody.

W ramach inwestycji powstał budynek
główny, w którym ulokowano Komendę

Miejską PSP oraz Jednostkę Ratowniczo-
-Gaśniczą wraz z halą garażową
na dziesięć stanowisk, myjnią i zapleczem
technicznym. Łączna powierzchnia
użytkowa budynku wynosi 2151 m2.

Inwestycja objęła także budowę
parkingu z 23 miejscami,
wielofunkcyjnego boiska sportowego,
bieżni przeznaczonej na tor przeszkód
oraz wspinalni strażackiej z dobiegiem.

Kazimierz Golubiewski / KM PSP
w Suwałkach
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Minister Mariusz Kamiński zorganizował 1 października
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

wideokonferencję dotyczącą sytuacji w kraju po przejściu silnych
wichur. Wzięli w niej udział wiceszefowie resortu Paweł
Szefernaker i Jarosław Zieliński, a także komendant główny PSP
gen. brygadier Leszek Suski. Podczas połączenia z wojewodami
i komendantami wojewódzkimi PSP omawiano sytuację
w kontekście interwencji strażaków oraz działania władz
w zakresie pomocy materialnej dla poszkodowanych. 

30 września w niektórych częściach Polski wiatr osiągał
w porywach prędkość do 100 km/h. W całym kraju strażacy
odnotowali prawie 6,6 tys. interwencji związanych ze skutkami
wichur. Najwięcej, bo prawie 6 tys., dotyczyło usuwania
połamanych drzew i konarów, natomiast ponad 600
wypompowywania wody z piwnic zalanych obiektów. Strażacy
najczęściej interweniowali w Wielkopolsce (1001 razy),
w województwie łódzkim (875 razy), na Mazowszu (754 razy),
na Dolnym Śląsku (665 razy) oraz w województwie śląskim 
(657 razy). W działaniach brało udział prawie 34 tys. strażaków PSP
i OSP oraz prawie 7,5 tys. pojazdów.

W miejscowości Nowy Nart w powiecie niżańskim

na Podkarpaciu na przejeżdżający samochód spadło drzewo.
Na miejscu zginął 42-letni kierowca, a dwoje pasażerów zostało
rannych. W całym kraju w wyniku wichur rannych zostało 18 osób,
wśród nich pięciu strażaków. Uszkodzonych zostało prawie
397 dachów, w tym na 246 budynkach mieszkalnych.

MSWiA

Wideokonferencja w MSWiA 

Suwałki z nowà komendà
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Pierwszy krok do wzniesienia nowego
obiektu dla ryckich strażaków został

wykonany. 4 października odbyły się
uroczystości związane z podpisaniem
i wmurowaniem aktu erekcyjnego
pod budowę nowej siedziby Komendy
Powiatowej PSP w Rykach wraz
z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.

W wydarzeniu tym oprócz kadry
kierowniczej i strażaków ryckiej jednostki
udział wzięli m.in.: sekretarz stanu
w MSWiA Sylwester Tułajew, poseł
na Sejm RP Adam Kałaska oraz lubelski
komendant wojewódzki PSP st. bryg.
Grzegorz Alinowski wraz z zastępcami.

Komendanta głównego PSP
reprezentowali: dyrektor Gabinetu

Komendanta Głównego
bryg. Tomasz Kołodziejczyk,
zastępca dyrektora Biura
Kontroli, Skarg i Wniosków
KG PSP st. bryg. Sławomir
Dzielnicki oraz specjalista
w Krajowym Centrum
Koordynacji Ratownictwa
i Ochrony Ludności mł. kpt.
Marcin Glinka.

Budowa nowej siedziby
Komendy przy ul. Lubelskiej
rozpoczęła się jesienią 2018 r. Wcześniej
działkę pod budowę przekazał bezpłatnie
Urząd Miasta Ryki. Zakończenie inwestycji
planowane jest na jesień 2020 r. Środki
na jej realizację pochodzą z rządowego

Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-
2020. Koszt inwestycji to prawie 17 mln zł.
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Nowa siedziba ju˝ blisko

Kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji „Ochrona dóbr
kultury na wypadek szczególnych zagrożeń” odbyła się

w Krakowie w dniach 18-20 września. Wydarzenie to
organizowane jest cyklicznie co 2 lata przez Szkołę Aspirantów
PSP w Krakowie oraz komendanta głównego PSP – szefa Obrony
Cywilnej Kraju. 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji były nowoczesne
technologie w ochronie dziedzictwa. O ich szerokim zastosowaniu
mówili prelegenci reprezentujący różne dziedziny nauki i wiedzy.
Konferencja skierowana była do szerokiego grona odbiorców,
m.in. właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób
zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb
ratowniczych i ochrony oraz instytucji rządowych
i samorządowych związanych z tą tematyką. 

Konferencję wzbogaciły widowiskowe ćwiczenia ratowniczo-
-gaśnicze z rozbudowaną oprawą multimedialną i pokazem
nowoczesnego sprzętu ratowniczego. Scenariusz wydarzenia

zakładał pożar dachu zabytkowego klasztoru franciszkanów
w Krakowie – podczas akcji ratowniczej dokonano m.in.
częściowej ewakuacji zbiorów do ulokowanego przed budynkiem
kontenera.

Krzysztof Majdak / KG PSP

Jak chroniç zabytki
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Dyrektorzy generalni ochrony ludności
UE, Europejskiego Obszaru

Gospodarczego i państw kandydujących
obradowali 9 i 10 października
w Helsinkach. W posiedzeniu wzięli udział
również przedstawiciele kierownictw
wiodących instytucji ochrony ludności
z tych krajów. Polskiej delegacji
przewodniczył zastępca komendanta
głównego PSP, zastępca szefa OCK
nadbryg. Marek Jasiński.

Gospodarzem spotkania było

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Finlandii (kraju przewodniczącego unijnym
pracom w tym semestrze) oraz Komisja
Europejska.

Posiedzenie to stanowiło okazję
do podsumowania szczególnego roku dla
unijnej ochrony ludności. W marcu weszła
w życie zmiana legislacyjna, która
do Unijnego Mechanizmu Ochrony
Ludności wprowadza m.in. nową rezerwę
zasobów ratowniczych – rescEU, którą
uruchomiono już latem podczas pożarów

w Grecji (wykorzystane zostały m.in.
samoloty rescEU). 

Rezultatem wszystkich prac będą 
nie tylko nowe siły i środki
do międzynarodowych operacji
ratowniczych, ale także dodatkowe
przywileje finansowe dla państw
dysponujących zasoby do działań
Mechanizmu oraz pakiet unijnych działań
wspierających zapobieganie katastrofom
i przygotowanie na ich wystąpienie.

Adrian Bucałowski / KG PSP

O bez pie czeƒ stwie Eu ro pej czy ków
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Po˝egnanie

Na wieczną służbę 5 września odszedł
st. bryg. mgr inż. Dariusz Pacyna,

zastępca dyrektora Biura Informatyki
i Łączności Komendy Głównej PSP.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się
12 września na Cmentarzu Komunalnym
Południowym w Antoninowie 
k. Warszawy.

St. bryg. mgr inż. Dariusz Pacyna
ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską 
im. gen. A. Zawadzkiego w Opolu oraz
oficerskie studia podyplomowe w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Służbę rozpoczął w 1993 r., w Komendzie Wojewódzkiej PSP
w Opolu, a kontynuował ją od 1994 r. w Komendzie
Wojewódzkiej PSP w Koszalinie. W 1996 r. został przeniesiony
do Komendy Głównej PSP, gdzie zajmował stanowiska
od głównego specjalisty przez naczelnika wydziału

do zastępcy dyrektora Biura Informatyki
i Łączności. W trakcie pełnienia służby
w Komendzie Głównej PSP aktywnie
uczestniczył w licznych przedsięwzięciach
związanych z telekomunikacją
i teleinformatyką. Przyczynił się
do wdrożenia rozwiązań organizacyjno-
-technicznych mających istotny wpływ
na prawidłowe i skuteczne funkcjonowanie
systemów telekomunikacyjnych
w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Z ramienia KG PSP uczestniczył
w pracach wielu zespołów resortowych
i międzyresortowych w zakresie prawa,
rozwoju i organizacji szeroko rozumianej

łączności i informatyki na potrzeby służb bezpieczeństwa
publicznego.

Za kreatywność, zaangażowanie, profesjonalizm i oddanie
służbie st. bryg. Dariusz Pacyna był wielokrotnie odznaczany
i wyróżniany.

Wizyta w Gołdapi

Uroczysty apel połączony z oddaniem
rozbudowanej części budynku

Komendy Powiatowej PSP i otwarciem sali
edukacyjnej dla dzieci i młodzieży odbył
się 12 października w Gołdapi.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał
komendant główny PSP gen. brygadier
Leszek Suski w asyście warmińsko-
-mazurskiego komendanta
wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana
Wierzchowskiego, a także starosta
gołdapski Marzanna Wardziejewska oraz
parlamentarzyści Jerzy Małecki i Wojciech
Kossakowski.

Podczas uroczystości przekazano
również nowy samochód ratowniczo-
-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Baniach Mazurskich oraz umowy
dofinansowania dla jednostek
ochotniczych straży pożarnych. 

W ramach przyjętych rozwiązań
prawnych ochotnicze straże pożarne
otrzymały w 2019 r. dofinansowanie
w wysokości 82 mln zł z rezerwy budżetu
państwa. Do powiatu gołdapskiego trafiły
środki w wysokości 70 tys. zł, które zostały
przekazane do wszystkich jednostek OSP
z terenu powiatu.

Rafał Melnyk / KW PSP w Olsztynie fo
t. 

R
af

ał
 M

el
ny

k 
/ K

W
 P

SP
 w

O
ls

zt
yn

ie
 (2

)



Częścią obchodów 20. rocznicy
wstąpienia Polski do NATO był

zorganizowany 5 października
w Warszawie festiwal orkiestr
w mundurach, z udziałem muzyków
Wojska Polskiego oraz służb podległych
MSWiA. Zgromadził on ponad 20 tys.
gości. Prawie 400 wykonawców z siedmiu
orkiestr zagrało ponad 130 utworów.
Wśród zespołów muzycznych znalazła się
strażacka Orkiestra Ochotniczej Straży
Pożarnej z Nadarzyna, którą założył
i dyryguje nią nieprzerwanie od 1998 r.
Mirosław Chilmanowicz.

Jeszcze przed koncertem na terenie
zewnętrznym Stadionu PGE Narodowego
rozpoczął się największy w kraju piknik
wojskowy. Na ponad 60 stoiskach
promocyjnych i promujących służby
pokazano sprzęt wojskowy: pojazdy
kołowe i gąsienicowe, wyposażenie
indywidualne żołnierzy, infrastrukturę
szpitala polowego oraz słynne Rosomaki
czy czołgi Leopard. 

Na pikniku nie zabrakło również służb
mundurowych podległych MSWiA,
a wśród nich Państwowej Straży Pożarnej,
którą reprezentowali funkcjonariusze

Komendy Miejskiej m.st. Warszawy. 
Jak zwykle dużą atrakcją, zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych, okazały się stoiska
demonstrujące sprzęt wykorzystywany
w pracy przez ratowników z grup
specjalistycznych.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się
stoisko prewencji społecznej. Zwiedzający
mogli otrzymać informacje dotyczące
m.in. zagrożeń sezonu grzewczego.
Najmłodsi zaś po wykazaniu się wiedzą

z zakresu bezpieczeństwa otrzymywali
odblaski oraz papierowy model
samochodu strażackiego do złożenia.

Podczas tego wydarzenia komendanta
głównego PSP reprezentował dyrektor
Biura Szkolenia KG PSP st. bryg. Tomasz
Naczas i jego zastępca bryg. Marceli Sobol
oraz zastępca dyrektora Biura Kadr KG PSP
st. bryg. Piotr Strawa.

Marta Wawiórko

/ 2019 PAŹDZIERNIK 7

Orkiestry w mundurach

Naukowcy dla stra˝aków

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
zorganizował 26 września seminarium „Bezpieczniej w straży pożarnej”.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki najnowszych badań dotyczących przede
wszystkim specjalistycznej odzieży strażaków oraz ich możliwości fizycznych
zmieniających się wraz z wiekiem. Wystąpienia
poświęcone były m.in. zagadnieniom wielkości
obciążenia cieplnego funkcjonariuszy
prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze
w odzieży specjalnej oraz wpływowi tego
obciążenia na ich możliwości psychofizyczne.
Przedstawiono w nich nowatorski program
komputerowy, który po wprowadzeniu
określonych danych, dotyczących m.in. rodzaju
akcji ratowniczej, intensywności wysiłku
fizycznego czy czasu narażenia
na promieniowanie cieplne, dobierał
odpowiednią odzież ochronną i bieliznę dla
strażaków. Interesujące były również wyniki
projektu badającego funkcjonalność systemów
sygnalizacji zagrożeń do stosowania
z inteligentną odzieżą ochronną. 

Ostatnią część seminarium poświęcono

zagadnieniom związanym ze zdrowiem
i możliwościami fizycznymi strażaków,
także tych z większym stażem służby.
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o men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej gen. bry ga dier
Le szek Su ski od kil ku lat ogła sza kon kur sy ka len da rzo we dla
dzie ci i mło dzie ży. Ma ją one na ce lu po pu la ry za cję wie dzy

na te mat bez pie czeń stwa w sy tu acji za gro że nia oraz dzia łal no ści stra -
ży po żar nej. Za da nia kon kur so we za miesz cza ne są na od wro cie ka -
len da rza pla ka to we go PSP.

W ostat niej edy cji kon kur su stra ża cy prze ka za li 51 660 ka len da rzy
pod czas 16 011 spo tkań w szko łach na te re nie ca łe go kra ju, w któ -
rych uczest ni czy ło 375 516 osób. Ta kie przed się wzię cie od bi ło się sze -
ro kim echem wśród dzie ci i mło dzie ży, a za an ga żo wa nie pe da go gów
prze szło naj śmiel sze ocze ki wa nia or ga ni za to rów.

Efek tem kon kur sów są m.in. cie ka we gry te re no we oraz spo ty fil -
mo we. Spo ty moż na obej rzeć na stro nie in ter ne to wej www. straz.
gov.pl/ak tu al no sci/Spo ty_fil mo we_Kon kur su_Ka len da rzo we -
go_2019. W dwóch kon kur sach kla so wych na gro da mi dla lau re atów
by ły wy ciecz ki do szkół PSP. 

War szaw ska przy go da
Zdo byw cy pierw szych miejsc – ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej

nr 2 im. Ma rii Ko nop nic kiej z An dry cho wa (woj. ma ło pol skie) i Szko ły
Pod sta wo wej im. Paw ła Gó ry z Mrze zi na (woj. po mor skie) spę dzi li wy -
peł nio ne atrak cja mi czte ry dni (16-19 wrze śnia) w Szko le Głów nej
Służ by Po żar ni czej. Po zna wa li dzia łal ność na uko wą i dy dak tycz ną
uczel ni – m.in. wcie la li się w ro lę dzien ni ka rza w stu dio TV, roz wią zy -
wa li che micz ne za gad ki w pra cow ni CBRN, la li wo dę i uczy li się ko-
rzy sta nia z ga śnic w pra cow ni sprzę tu ra tow ni czo -ga śni cze go.

Uczest ni czy li tak że w za ję ciach w pra cow ni edu ka cyj nej „Bez piecz ny
dom” i w Jed no st ce Ra tow ni czo -Ga śni czej SGSP. Mło dzież od wie dzi ła
rów nież JRG 6 (spe cja li za cja: ra tow nic two che micz no -eko lo gicz ne)
i JRG 1 (spe cja li za cja: ra tow nic two wod no -nur ko we) Ko men dy Miej -
skiej PSP m. st. War sza wy. 

Ko lej nym punk tem by ło zwie dza nie War sza wy z prze wod ni kiem.
Szcze gól nym za in te re so wa niem mło dych lu dzi cie szy ło się Cen trum
Na uki Ko per nik, gdzie od kry wa li ta jem ni ce świa ta na uki.

Atrak cję spe cjal ną sta no wił wy jazd do Prze ciw po ża ro wej Ba zy Le -
śnej SGSP w Za mczy sku No wym na te re nie Pusz czy Kam pi no skiej
pod czas trwa ją ce go zgru po wa nia kan dy dac kie go K -2019.

Wie le wra żeń w Byd gosz czy
Od 23 do 25 wrze śnia Szko ła Pod ofi cer ska PSP w Byd gosz czy go -

ści ła lau re atów 2. miej sca w kon kur sie na spot fil mo wy – kla sę VIII
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im. Ada ma Mic kie wi cza w Szcze cin ku (woj.
za chod nio po mor skie). Po zna nie po li go nu, pra cow ni spe cja li stycz -
nych szko ły, a tak że moż li wość obej rze nia dy na micz ne go po ka zu
uwal nia nia osób za klesz czo nych w sa mo cho dzie to tyl ko część atrak -
cji, któ ra cze ka ła na uczniów. Zwie dzi li oni po nad to Cen trum Ochro -

ny Prze ciw po ża ro wej dla Dzie ci i Mło dzie ży OGNIK w Gru dzią dzu,
Jed nost kę Ra tow ni czo -Ga śni czą nr 1 w Byd gosz czy oraz Ośro dek
Szko le nia KW PSP w To ru niu z sie dzi bą w Łu bian ce.

Dla lau re atów przy go to wa no tak że kul tu ro we i kra jo znaw cze
atrak cje – po kaz w Ży wym Mu zeum Pier ni ka oraz zwie dza nie to ruń -
skiej Sta rów ki i cie ka wych miejsc w Byd gosz czy.
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Szko ły PSP
gosz czà lau re atów

Nagrodą dla zwycięzców konkursów kalendarzowych były obfitujące w atrakcje
wycieczki do szkół PSP w Warszawie, Bydgoszczy, Częstochowie, Krakowie i Poznaniu.
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Cie ka wie w Czę sto cho wie
Cen tral na Szko ła PSP w Czę sto cho wie od 10 do 12 wrze śnia go ści -

ła dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej nr 8 im. Jó ze fa We szki z Ru doł to wic
(woj. ślą skie). Zdo byw cy 2. miej sca w kon kur sie na sce na riusz gry te -
re no wej zo ba czy li szkol ne la bo ra to ria, naj więk szy w Pol sce po li gon
po żar ni czy oraz Jed nost kę Ra tow ni czo -Ga śni czą CS PSP. W Czę sto -

cho wie zo ba czy li Klasz tor Ja sno gór ski oraz Mu zeum Mo net i Me da li
Ja na Paw ła II. Po nad to dzie ci wzię ły udział w za ję ciach w Cen trum
Edu ka cji Prze ciw po ża ro wej przy Ko men dzie Miej skiej PSP w Cho rzo -
wie, a na stęp nie zwie dzi li Cen tral ne Mu zeum Po żar nic twa w My sło -
wi cach.

Od kry wa nie Kra ko wa
26 i 27 wrze śnia w mu rach Szko ły Aspi ran tów PSP w Kra ko wie go -

ści li ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej im. Św. Ja na Kan te go w Bła żo wej
(woj. pod kar pac kie). Mło dzież zwie dzi ła bu dyn ki szko ły i za po zna ła
się z prze bie giem i spe cy fi ką kształ ce nia po żar ni cze go.

W dru giej czę ści po by tu za pla no wa no spa cer po Su kien ni cach i wej -
ście na szczyt wie ży ko ścio ła ma riac kie go, z obo wiąz ko wym zdję ciem
z peł nią cym w niej służ bę hej na li stą. Oczy wi ście nie oby ło się bez zwie -
dza nia Ko pal ni So li w Wie licz ce oraz Mu zeum Lot nic twa Pol skie go.

Atrak cje w Po zna niu
W mu rach Szko ły Aspi ran tów w Po zna niu w dniach 24 i 25 wrze -

śnia go ści ła gru pa mło dzie ży ze Szko ły Pod sta wo wej w Tu pli cach (woj.
lu bu skie). Plan po by tu zwy cię skiej kla sy w po znań skiej szko le aspi -
ran tów obej mo wał za ję cia z fi zy ko che mii spa la nia i pod staw udzie la -

nia pierw szej po mo cy, od wie dze nie po li go nu po żar ni cze go, a na za -
koń cze nie każ dy prze szedł przez ko mo rę dy mo wą. 

Lau re aci po zna li za sa dy dzia ła nia ga śni cy i sy mu la to ra po ża rów
do pod ręcz ne go sprzę tu ga śni cze go, zo ba czy li też po ka zo wy wy jazd
alar mo wy z dzia ła nia mi ra tow ni czo -ga śni czy mi i pro gram edu ka cyj -
ny Ognik za pre zen to wa ny w JRG 7 Ko men dy Miej skiej PSP w Po zna -
niu.

Po nad to dzie ci obej rza ły naj cie kaw sze za byt ki mia sta: Ko piec Wol -
no ści, ka te drę i Sta ry Ry nek z je go naj więk szą atrak cją – po znań ski mi
ko zioł ka mi. Ostat nim punk tem wy ciecz ki by ła pa no ra ma z ta ra su wi -
do ko we go Zam ku Kró lew skie go, re zy den cji Prze my sła II. W dro dze
po wrot nej gru pa z Tu plic od wie dzi ła Wiel ko pol skie Mu zeum Po żar -
nic twa w Ra ko nie wi cach.

Zwy cięz com gra tu lu je my i za pra sza my do ko lej nej edy cji kon kur -
sów ka len da rzo wych PSP – na 2020 r.
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am pa nia wy star to wa ła 1 paź dzier ni -
ka w me diach spo łecz no ścio wych
(Fa ce bo ok, Twit ter) oraz na stro nie

www.straz.gov.pl. Do ini cja ty wy Ko men dy
Głów nej PSP do łą czy ły ko men dy wo je -
wódz kie PSP, a tak że ko men dy po wia to we
i miej skie PSP.

Do ko go do trzeć?
Głów nym ce lem wszyst kich ini cja tyw

po dej mo wa nych w ra mach kam pa nii jest
zmniej sze nie licz by ofiar po ża rów i za truć
tlen kiem wę gla w miesz ka niach oraz do -
mach jed no ro dzin nych. Dzia ła nia pro wa -
dzo ne są w ob sza rze edu ka cji, in for ma cji
i pro mo cji.

Stra ża cy chcą do trzeć do jak naj więk sze -
go gro na od bior ców: miesz kań ców wsi i ma -
łych miast, miesz kań ców aglo me ra cji, dzie ci
i mło dzieży, se nio rów. Ta ostat nia gru pa jest
bar dzo istot nym od bior cą. Bez pie czeń stwo
se nio rów stanowi spra wę prio ry te to wą. Dla -
cze go? Jest to bo wiem gru pa, któ ra czę sto
po trze bu je po mo cy in nych, aby za pew nić
so bie bez pie czeń stwo. Od no si się to rów nież
do osób z nie peł no spraw no ścia mi. Przy po -
mi na my, że stra ża cy mo gą po móc w mon ta -
żu czu jek, je śli zaj dzie ta ka po trze ba.

Waż ne jest rów nież uświa do mie nie wła -
ści cie lom i za rząd com bu dyn ków obo wiąz -
ku okre so we go do ko ny wa nia prze glą dów
i czysz cze nia prze wo dów ko mi no wych oraz
spraw dza nia in sta la cji wen ty la cyj nej, a tak -
że za pew nie nia okre so wych prze glą dów
i kon ser wa cji po zo sta łych in sta la cji.

Pro pa gu jąc ogól no pol ską kam pa nię
edu ka cyj no -in for ma cyj ną „Czuj ka na stra ży
Two je go bez pie czeń stwa!”, ko men dy PSP
wspól nie z przed sta wi cie la mi in sty tu cji ko -
mi niar skich or ga ni zu ją kon fe ren cje skie ro -
wa ne do przed sta wi cie li urzę dów gmin,
spół dziel ni miesz ka nio wych, dy rek to rów
szkół. Kon fe ren cjom to wa rzy szą me dia,

dzię ki któ rym moż na do trzeć z tym waż nym
te ma tem do sze ro kie go gro na od bior ców.

Jak do trzeć?
Kam pa nia wy ko rzy stu je ak ty wi zu ją ce

for my pro mo cji: kon kur sy, ak cje edu ka cyj -
ne, hap pe nin gi. Pod su wa rów nież te ma ty
do roz mów przy oka zji lek cji w sal kach edu -
ka cyj nych dzia ła ją cych przy jed nost kach

PSP, a tak że w trak cie wi zyt w szko łach. 
Dla stra ża ków edu ko wa nie naj młod szych
w za kre sie sze ro ko po ję te go bez pie czeń -
stwa jest bar dzo istot ne – mło de po ko le nie,
przy swa ja ją ce sobie wła ści we po sta wy
obec nie, w do ro słym ży ciu bę dzie uzna wa -
ło je za oczy wi ste i ko niecz ne. 

Stra ża cy PSP za an ga żo wa ni w kam pa nię
„Czuj ka na stra ży Two je go bez pie czeń -

stwa!” z wie dzą i ulot ka mi uda ją się na tar -
go wi ska, ba za ry, do cen trów han dlo wych
czy na ryn ki miast, włą cza jąc w te dzia ła nia
rów nież mło dzież oraz dru hów OSP.

Ko men dant głów ny PSP tak że w tym ro -
ku wy sto so wał apel, któ ry bę dzie od czy ty-
wa ny w grud niu w ko ścio łach katolickich
oraz świąty niach in nych związ ków wy zna -
nio wych. Wszyst ko po to, by uświa da miać

lu dziom w każ dym wie ku ist nie nie za gro -
żeń w do mu pod czas se zo nu grzew cze go
oraz spo so by ich unik nię cia. 

Na rzę dzia ko mu ni ka cyj ne wy ko rzy sty -
wa ne pod czas kam pa nii to m.in. stro na in -
ter ne to wa Ko men dy Głów nej PSP (www.
straz.gov.pl), na któ rej za miesz czo ny zo stał
„pa kiet star to wy”, za wie ra ją cy me ry to rycz -
ne ma te ria ły in for ma cyj ne w for mie elek -
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„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” – ogólnopolska

kampania edukacyjno-informacyjna Państwowej Straży Pożarnej
w sezonie 2019-2020 rozpoczęta!

Montowanie czujki podarowanej potrzebującej rodzinie w ramach akcji „Szlachetna Paczka”
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tro nicz nej, do stęp ne dla każ de go za in te re -
so wa ne go.

Pa kiet skła da się z pre zen ta cji w pro gra -
mie PowerPoint, ulo tek (do po bra nia w pli -
kach PDF) oraz in fo gra fik. In for ma cje umie-
sz cza ne są na stro nach in ter ne to wych po -
zo sta łych jed no stek or ga ni za cyj nych Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej (ko mend wo je -
wódz kich, po wia to wych, miej skich, jed no -
stek ra tow ni czo -ga śni czych).

Czuj ka ra tu je
Ko lej ny ele ment kam pa nii to uświa do -

mie nie od bior com ko rzy ści, ja kie nie sie
za so bą za mon to wa nie i wła ści wa eks plo -
ata cja czu jek dy mu i tlen ku wę gla w miesz -
ka niach lub do mach jed no ro dzin nych. 

Na za tru cie tlen kiem wę gla są na ra że ni
przede wszyst kim miesz kań cy do mów
i miesz kań, w któ rych ko rzy sta się z ko tłów,
ga zo wych pod grze wa czy wo dy czy ko min -
ków oraz miesz kań w blo kach i ka mie ni -
cach, w któ rych funk cjo nu ją wspól ne pio ny
wen ty la cyj ne.

Czuj nik tlen ku wę gla (cza du) wy kry wa
gaz uno szą cy się w po wie trzu i sy gna li zu je
je go wy so kie stę że nie alar mem dźwię ko -
wym. Na le ży go za mon to wać w miej scu
na ra żo nym na wy dzie la nie dy mu (np. w po -
bli żu pie ca), na wy so ko ści gło wy i w miej -
scu, w któ rym nie zo sta nie ni czym za -
sło nię ty, a bę dzie do brze sły szal ny. Naj le -
piej za in sta lo wać urzą dze nia w sy pial niach
lub w ich bez po śred nim są siedz twie. Wie le

wy pad ków zda rza się, gdy do mow ni cy śpią
i nie są w sta nie za re ago wać na nie po ko ją -
ce ob ja wy.

Na ryn ku do stęp nych jest wie le róż nych
ro dza jów czuj ni ków dy mu – wy kry wa ją po -
je dyn cze sub stan cje lub kil ka na  raz, mo gą
mieć do dat ko we funk cje, np. wy świe -
tlacz LCD. Urzą dze nia na le ży mon to wać
do su fi tu, w po miesz cze niach, w któ rych
po ten cjal nie mo że wy stą pić po żar. Przy za -
ku pie na le ży przede wszyst kim zwró cić
uwa gę na to, czy wy bra ne urzą dze nie ma
cer ty fi ka ty po twier dza ją ce je go sku tecz -
ność w ochro nie prze ciw po ża ro wej. 

Co zro bić, gdy po ja wią się nie po ko ją ce
ob ja wy, ta kie jak: ból gło wy, dusz ność, sen -
ność, osła bie nie czy przy spie szo na czyn -
ność ser ca, mo gą ce świad czyć o obec no ści
tlen ku wę gla w po miesz cze niu? Naj bez -
piecz niej szym za cho wa niem jest na tych -
mia sto we prze wie trze nie po miesz cze nia,
ewa ku owa nie współ miesz kań ców, wyj ście
na ze wnątrz, we zwa nie stra ży po żar nej i za -
się gnię cie po ra dy le kar skiej.

Wie dza w pi guł ce
� Tle nek wę gla to tru ją cy gaz, ale go
NIE usły szysz! NIE zo ba czysz! NIE po -
czu jesz!
� W okre sie grzew czym urzą dze nia
opa la ne drew nem, wę glem, ga zem,
ole jem opa ło wym mo gą stać się przy -
czy ną po ża ru lub ulat nia nia się tlen ku
wę gla.
� Za dbaj o obo wiąz ko we okre so we
prze glą dy i czysz cze nie prze wo dów ko -
mi no wych oraz spraw dze nie in sta la cji
wen ty la cyj nej.
� Za in sta luj czuj kę dy mu i tlen ku wę -
gla, dbaj o jej stan tech nicz ny (m.in.
wy mia nę ba te rii).
� Stra ża cy po ma ga ją oso bom z dys -
funk cją ru chu w za mon to wa niu czuj ni -
ka lub wy mia nie w nim ba te rii.
� Pa mię taj, że czuj ka tlen ku wę gla
nie za stą pi prze glą du tech nicz ne go
prze wo dów wen ty la cyj nych i ko mi no -
wych.
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bli ża się ko lej na edy cja kon kur sów
ka len da rzo wych PSP – w tym ro ku
bę dzie ich aż pięć: trzy in dy wi du al -

ne i dwa ze spo ło we lub kla so we.

Ko miks
Mło dzi ry sow ni cy mo gą wy ka zać się

swo im ta len tem ar ty stycz nym, two rząc ob -
raz ko wą hi sto ryj kę. Uczest nik z klas 1-8 wy -
bie ra je den z te ma tów: „Ta to, nie jedź tak
szyb ko”, „Wiem, jak bez piecz nie opu ścić bu -
dy nek” lub „Po żar w kuch ni – nie pa ni kuj”.

Głów nym ce lem kon kur su jest po pu la ry -
za cja wie dzy o stra ży po żar nej, a tak że bez -
pie czeń stwie przez ry su nek, wy ko rzy sta nie
wie dzy oraz wy obraź ni. 

Krzy żów ka
W dru gim in dy wi du al nym kon kur sie,

prze zna czo nym dla naj młod szych – ucz-
niów klas 1-3, za da nie po le ga na roz wią za -
niu krzy żów ki. Bę dzie moż na po brać ją
do wy dru ko wa nia ze stro ny Ko men dy Głów -
nej PSP www.straz.gov.pl z za kładki Ak tu al -
no ści / Kon kur sy or ga ni zo wa ne przez KG
PSP / Ka len da rzo we. Uka że się w dru giej po -
ło wie li sto pa da.

Zdję cie
Ostat ni kon kurs in dy wi du al ny – fo to gra -

ficz ny za chę ca do wy ko na nia i zgło sze nia
zdjęć pt. „Straż po żar na w mo jej miej sco wo -
ści”. Skie ro wa ny jest do uczniów klas 5-8.

Spot fil mo wy
Ko lej ne kon kur sy ad re so wa ne są do klas

oraz ich opie ku nów, któ rych za an ga żo wa nie
pod czas re ali za cji za da nia bę dzie nie zbęd -
ne. Pierw szy z nich po le ga na stwo rze niu
spo tu fil mo we go na je den z te ma tów
do wy bo ru: „Czy wiesz, co zro bić pod czas
bu rzy” lub „Bez piecz nie nad wo dą”. Prze-
zna czo ny jest dla uczniów klas 6-8. 

Pio sen ka
Dru gi z kon kur sów ze spo ło wych po le ga

na stwo rze niu pio sen ki o te ma ty ce stra żac -
kiej. Skie ro wa ny jest do uczniów klas 1-8. 
Je go głów ny ce l to po pu la ry za cja wie dzy
na te mat sze ro ko po ję te go bez pie czeń stwa
oraz od po wied nich za cho wań poprzez ję zyk
i mu zy kę.

Kwe stie for mal ne
Za in te re so wa ni udzia łem w kon kur sach

po win ni za po znać się z re gu la mi na mi oraz
wzo ra mi kart zgło sze nio wych i oświad czeń,
któ re bę dą do stęp ne w dru giej po ło wie li -
sto pa da na stro nie Ko men dy Głów nej PSP
www.straz.gov.pl, w za kład ce Ak tu al no ści /
Kon kur sy or ga ni zo wa ne przez KG PSP / Ka -
len da rzo we.

Or ga ni za to rem kon kur sów jest Ko men -
dant Głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 

Pra ce kon kur so we na le ży prze słać pocz -
tą na ad res:

Ko men da Głów na PSP
Wy dział Pre wen cji Spo łecz nej
ul. Pod cho rą żych 38
00-463 War sza wa

z do pi skiem na zwy kon kur su (Ko miks, Krzy -
żów ka, Zdję cie, Spot lub Pio sen ka).

Termin nadsyłania prac to 3 kwiet nia
2020 r. (de cy du je da ta stem pla pocz to we go).

In for ma cja o lau re atach za miesz czo na
zo sta nie na stro nie www.straz.gov.pl oraz
na ła mach „Prze glądu Po żar ni czego”.
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-wyłączny przedstawiciel dla butów strażackich HAIX w Polsce
-ubrania strażackie specjalne

Fire Eagle Fire Flash 2.0

NOWY MODEL 
Ubranie 

strażackie 
specjalne

TIGER Plus
w komplecie 

z kurtką 
lekką 

Bushfire



om Po mo cy Spo łecz nej im. Mat ki
Te re sy z Kal ku ty w Lu bli nie funk -
cjo nu je od 1957 r. Na prze strze ni

pra wie 60 lat bu dy nek prze szedł kil ka re -
mon tów i mo der ni za cji. Obec nie to śre d-
nio wy so ki, czte ro kon dy gna cyj ny bu dy nek
mu ro wa ny w kształ cie li te ry C, kry ty bla chą,
za li czo ny do ka te go rii za gro że nia lu dzi ZL II.
Obiekt nie daw no roz bu do wa no o do dat ko -
we skrzy dło od stro ny pół noc nej. 

31 sierp nia o godz. 1.57 dy żur ni sta no wi -
ska kie ro wa nia otrzy ma li in for ma cję te le fo -
nicz ną o po ża rze, a o godz. 1.58 ko mu ni kat
z sys te mu sy gna li za cji po ża ro wej. 

Po czą tek dzia łań – ewa ku acja 
W pierw szym rzu cie dy żur ni SK, zgod nie

z pro ce du ra mi, za dys po no wa li trzy za stę py
z JRG 1 w Lu bli nie, a po roz po zna niu do ko -
na nym przez KDR – ko lej ne si ły i środ ki
z JRG 2, JRG 3, JRG 4, JRG Beł ży ce oraz jed -
no stek OSP z te re nu po wia tu lu bel skie go.

Zwró cili się rów nież z proś bą do SK KW PSP
w Lu bli nie o wspar cie. 

Za stę py, któ re przy by ły na miej sce zda -
rze nia ja ko pierw sze, za sta ły po żar da chu
bu dyn ku w fa zie roz wi nię tej. Na da chu
o kon struk cji drew nia nej, kry tym bla chą
(tem pe ra tu ra spo wo do wa ła, że mia ła ko lor
ró żo wy), ogień szyb ko się roz prze strze niał. 

Po prze pro wa dze niu wni kli we go roz po -
zna nia kie ru ją cy dzia ła niem ra tow ni czym
po le cił za bez pie cze nie miej sca zda rze nia
oraz wpro wa dze nie do bu dyn ku ro ty ra tow -
ni ków z li nią ga śni czą w ce lu zlo ka li zo wa nia
źró dła po ża ru. W tym sa mym cza sie stra ża cy
z JRG 1 w Lu bli nie, wspól nie z pra cow ni ka mi
ośrod ka, po li cjan ta mi, ra tow ni ka mi me dycz -
ny mi oraz oso ba mi po stron ny mi, roz po czę li
ewa ku ację 109 pen sjo na riu szy z któ rych
więk szość nie by ła w sta nie sa mo dziel nie się
po ru szać. W pierw szej fa zie dzia łań ra tow ni -
czych ewa ku acja sta no wi ła prio ry tet. Pen -
sjo na riu sze by li ewa ku owa ni na ko cach,

krze słach i wóz kach in wa lidz kich – naj pierw
na ul. Je rze go Po pie łusz ki, a na stęp nie do
au to bu sów ko mu ni ka cji miej skiej, za dys po -
no wa nych przez pra cow ni ków Wy dzia łu Bez -
pie czeń stwa Miesz kań ców i Za rzą dza nia
Kry zy so we go Urzę du Mia sta Lu bli na. 

Oso by star sze i scho ro wa ne by ły w szo -
ku. Nie chcia ły opusz czać swo ich łó żek
w środ ku no cy. Stra ża cy oraz wszy scy za an -
ga żo wa ni w ewa ku ację udzie la li pen sjo na -
riu szom wspar cia psy chicz ne go. Na szczę -
ście tem pe ra tu ra tej no cy wy no si ła 18°C i nie
by ło opa dów, więc wa run ki po go do we nie
utrud ni ły ak cji ra tow ni czej.

Z uwa gi na szyb ko roz prze strze nia ją cy
się po żar oraz ni skie ci śnie nie w sie ci hy dran -
to wej KDR po le cił za dys po no wać do dat ko -
we si ły i środ ki.

Pro blem z do tar ciem 
do bu dyn ku
Ko lej ną po waż ną kom pli ka cją, z któ rą

mu sie li so bie po ra dzić stra ża cy,
był utrud nio ny do jazd do bu -
dyn ku. Pro blem sta no wi ły drze -
wa o wy so ko ści prze kra cza-
ją cej 3 m, ro sną ce z dwóch stron
obiek tu – z te go wzglę du nie
moż na by ło do trzeć do okien
lub da chu za po mo cą pod no śni -
ków czy dra bin. Dro ga po ża ro -
wa od ul. B. Gło wac kie go po -
zwo li ła na wjazd na plac we -
wnętrz ny, ale nie bez kom pli -
kacji – sa mo cho dy sto ją ce
na wy zna czo nych miej scach
par kin go wych na ul. Gło wac kie -
go utrud nia ły ma new ro wa nie
po jaz da mi po żar ni czy mi. Kie dy
wresz cie uda ło się po ko nać tę
prze szko dę – usu nię to au -
ta – oka za ło się, że te ren
przed bu dyn kiem ob ję tym po -
ża rem sta no wi… plac bu do wy.

RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

WOJ CIECH MI CIU ŁA

Pożar dachu czterokondygnacyjnego budynku sam w sobie jest trudnym
przeciwnikiem. Jeszcze bardziej sytuację skomplikować mogą dodatkowe

okoliczności, wśród nich konieczność ewakuacji ponad setki osób.
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Wjazd na roz ko pa ny i nie utwar dzo ny te ren
ogra ni cza ły zma ga zy no wa ne tam ma te ria ły
oraz ma szy ny bu dow la ne.

Po czę ścio wym oczysz cze niu pla cu we -
wnętrz ne go pod ję to pró by roz sta wie nia
dra bin me cha nicz nych SCD-42 oraz SCD-37,
by po dać dwa prą dy wo dy na pa lą cy się
dach. Nie ste ty, ze wzglę du na nie utwar dzo -
ne pod ło że ope ra to rzy mie li du że pro ble my
z wła ści wym i bez piecz nym wy po zio mo wa -
niem dra bin. 

Pod ję to pró bę wpro wa dze nia li nii ga śni -
czej klat ką scho do wą od stro ny pla cu we -
wnętrz ne go. Po wy wa że niu drzwi ewa ku-
acyj nych i do sta niu się do wła zu na pod da -
sze po da no prąd wo dy z li nii W52 za koń czo -
nej prą dow ni cą. Nie ste ty nie przy nio sło to
efek tu. Po nad to dach za czął się roz pa dać,
stwa rza jąc re al ne za gro że nie dla ra tow ni -
ków. Wy so ka tem pe ra tu ra pa nu ją ca na pod -

da szu nie po zwo li ła na wpro wa dze nie ro ty
ra tow ni ków oraz po da nie prą du wo dy
na źró dło po ża ru. Aby za pew nić cią głe 
po da wa nie środ ka ga śni cze go na śro do wi -
sko po ża ru, stwo rzo no bu for wod ny z po jaz -
dów o naj więk szej po jem no ści zbior ni ków
wod nych (GCBA 9,5/56/2 Sca nia, kon te ner
wod ny), do któ rych do wo żo no wo dę z hy -
dran tu wy so kiej wy daj no ści znaj du ją ce go się
na ul. Pu ław skiej (od da lo ne go o oko ło 1 km). 

Po przy jeź dzie SHD 25 z JRG Beł ży ce,
SCD-37 z JRG Pu ła wy oraz SD-30 z OSP KSRG
Wil czo po le zbu do wa no trzy ko lej ne sta no -
wi ska ga śni cze od stro ny ul. Po pie łusz ki. 
Ra tow ni cy pra cu ją cy w ko szach au to dra bin
wy ko na li otwo ry w da chu, aby sku tecz nie
po dać prąd wo dy na źró dło po ża ru. Z uwa -

gi na pa nu ją cą wy so ką tem pe ra tu rę, sil ne
za dy mie nie oraz trud ne wa run ki pra cy ist -
nia ła ko niecz ność czę stej wy mia ny ra tow ni -
ków dzia ła ją cych w sprzę cie ochro ny ukła du
od de cho we go. 

Po opa no wa niu sy tu acji po ża ro wej wy -
ko na ne zo sta ły nie zbęd ne pra ce roz biór ko -
we. Na stęp nie in spek tor nad zo ru bu dow-
la ne go, pro ku ra tor oraz funk cjo na riu sze 
Po li cji do ko na li oglę dzin bu dyn ku.

Trud no ści pod czas ak cji
Naj więk sze pro ble my, któ re wy stą pi ły

pod czas dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych, to:
� brak pre cy zyj nej in for ma cji o licz bie osób
prze by wa ją cych w Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej (opie ku no wie pen sjo na riu szy zna li tyl ko
swo ich pod opiecz nych na da nym pię trze);
� ko niecz ność ewa ku acji osób o ogra ni czo -
nej zdol no ści po ru sza nia się (pen sjo na riu sze
DPS to oso by star sze i scho ro wa ne, nie
chcia ły w środ ku no cy opusz czać swo ich 
łó żek);
� utrud nio ny do jazd (wą skie ulicz ki, na któ -
rych za par ko wa ne by ły sa mo cho dy oso bo -
we – świad ko wie zda rze nia ze pchnę li je
na bok);
� roz ko pa ny plac we wnętrz ny, na któ rym
znaj do wa ły się ma te ria ły oraz ma szy ny bu -
dow la ne (stra ża cy by li zmu sze ni uprząt nąć

plac, aby umoż li wić wjazd i roz sta wie nie au -
to dra bin);
� ni skie ci śnie nie w sie ci hy dran to wej (do -
wo żo no wo dę z hy dran tu wy so kiej wy daj -
no ści usy tu owa ne go przy ul. Pu ław skiej);
� nie wy star cza ją ce si ły i środ ki w pierw szej
fa zie dzia łań (prio ry te t stanowiła ewa ku acja
pen sjo na riu szy, w któ rą za an ga żo wa ni by li
wszy scy stra ża cy);
� brak moż li wo ści wbi cia lan cy ga śni czej

w po szy cie da chu oraz wy ko na nia otwo rów
w ce lu wpro wa dze nia środ ka ga śni cze go
z ko sza dra bin me cha nicz nych (nie sta bil ne
pod ło że na pla cu we wnętrz nym unie moż li -
wia ło roz sta wie nie dra bi ny bli sko bu dyn ku,
tak aby z ko sza moż na by ło po dać sku tecz -
ny prąd wo dy).

mł. bryg. Wojciech Miciuła jest
funkcjonariuszem Wydziału Operacyjnego

KW PSP w Lublinie

Ar ty kuł po wstał na pod sta wie in for ma cji uzy ska nych
od pierw sze go kie ru ją ce go dzia ła niem ra tow ni -
czym – kpt. Kon ra da Wój ci ka, do wód cy zmia ny
w JRG 1 KM PSP w Lu bli nie, oraz kpt. Prze my sła wa Czop -
ka, do wód cy sek cji w JRG 1 KM PSP w Lu bli nie. Po nad -
to wy ko rzy sta no in for ma cje przy go to wa ne przez bryg.
Pio tra No sa la, na czel ni ka Wy dzia łu Kon tro l no -Roz po -
znaw cze go KM PSP w Lu bli nie.
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W dzia ła niach ra tow ni czych 
bra ło udział:

� 50 funk cjo na riu szy PSP (21 po jaz -
dów),

� 99 stra ża ków OSP KSRG (18 po jaz -
dów),

� 14 stra ża ków OSP (2 po jaz dy),
� a tak że m.in. po li cja, straż miej ska, 

po go to wie ra tun ko we, ener ge tycz ne
i ga zo we oraz żoł nie rze z 2. Lu bel skiej
Bry ga dy Obro ny Te ry to rial nej.

o wał bez bron nych
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ru gie go wrze śnia 2019 r. o godz.
10.23 do Sta no wi ska Kie ro wa nia
Ko men dan ta Miej skie go PSP w No -

wym Są czu wpły nę ła for mat ka z WCPR
w Kra ko wie do ty czą ca zda rze nia dro go we go
w Świ niar sku (gmi na Cheł miec). Dy żur ni SK
za dys po no wa li łącz nie dzie sięć za stę pów 
– czte ry z JRG 1 w No wym Są czu, je den
z JRG 2 w No wym Są czu oraz pięć za stę pów
z naj bli żej po ło żo nych jed no stek OSP.

Sy tu acja na miej scu zda rze nia
Pierw sze za stę py z JRG 1 w No wym Są czu

przy by ły do Świ niar ska o godz. 10.30, po po -
ko na niu 5,5 km. Roz po zna nie wy ka za ło, że
wy pa dek miał miej sce na dro dze po wia to wej
nr 1544K, obok cen trum han dlo we go Le wia -
tan. W zda rze niu bra ły udział trzy po jaz dy:
trzy osio wy sa mo chód cię ża ro wy skrzy nio wy
mar ki Sca nia, au to bus kur so wy mar ki Mer ce -
des re la cji No wy Sącz – Brze zna – Li tacz oraz
sa mo chód oso bo wy Se at Cor do ba. 

Z re la cji świad ków wy ni ka ło, że kie ru ją cy
sa mo cho dem cię ża ro wym wpadł w po ślizg
na mo krej na wierzch ni dro gi, a na stęp nie
w nie kon tro lo wa ny spo sób zje chał na dru gi
pas jezd ni, ude rza jąc pra wym bo kiem na wy -
so ko ści zbior ni ka pa li wa w ja dą cy swo im pa -
sem au to bus. W tył au to bu su ude rzył z ko lei
ja dą cy za nim Se at Cor do ba. 

Po zde rze niu sa mo chód cię ża ro wy zje chał
z dro gi, sto czył się z nie wiel kiej skar py i ude rzył
w ro sną cą w po bli żu brzo zę, na któ rej się za -
trzy mał. Przód au to bu su wbił się w sa mo chód
cię ża ro wy i prze mie ścił na po bo cze, tył zna lazł
się na jezd ni. Se at ude rzył czo ło wo w tył au to -
bu su i po zo stał na swo im pa sie ru chu. 

Na stą pił wy ciek pa li wa i pły nów eks plo -
ata cyj nych z po jaz dów uczest ni czą cych
w zda rze niu. Ruch zo stał cał ko wi cie za blo -
ko wa ny. W po bli żu ze wzglę du na bli skość
cen trum han dlo we go znaj do wa ło się wie le
osób po stron nych i po jaz dów.

Po szko do wa ni
Więk szość pa sa że rów wy do sta ła się z au to -

bu su przez tyl ne drzwi – o wła snych si łach lub
przy po mo cy świad ków zda rze nia. Kie row cy
sa mo cho dów cię ża ro we go i oso bo we go,
a tak że pa sa żer sa mo cho du osobo we go znaj -
do wa li się po za po jaz da mi, by li w szo ku. We -
wnątrz au to bu su po zo sta wa ły czte ry oso by
po szko do wa ne, dwie z nich by ły za klesz czo -
ne. Kie row ca au to bu su znaj do wał się na swo -
im fo te lu, a pa sa żer ka na schod kach drzwi
wej ścio wych z przo du. Dwie oso by do ro słe le -
ża ły na pod ło dze w przej ściu mię dzy fo te la mi
z przo du po jaz du. Ze wzglę du na od nie sio ne
ob ra że nia nie by ły one w sta nie sa mo dziel nie
wy do stać się na ze wnątrz. 

Trzy oso by po stron ne bę dą ce świad ka mi
zda rze nia udzie la ły po mo cy po szko do wa -
nym. Jed ną oso bę znaj du ją cą się mię dzy fo -
te la mi ewa ku owa li po li cjan ci, któ rzy do tar li
na miej sce kil ka dzie siąt se kund przed pierw -
szym za stę pem stra ży po żar nej. 

Dzia ła nia ra tow ni cze 
– pierw sza fa za
Dzia ła nia pierw szych za stę pów stra ży po -

żar nej po le ga ły na za bez pie cze niu miej sca
zda rze nia, m.in. przez wy dzie le nie ob sza ru
dzia łań ta śmą ostrze gaw czą, a w za kre sie
prze ciw po ża ro wym – przez roz wi nię cie jed -
nej li nii ga śni czej za koń czo nej prą dow ni cą
pia no wą. Po da no pia nę cięż ką w miej sce wy -
cie ku pa li wa, tj. w oko li ce zbior ni ka sa mo -
cho du cię ża ro we go oraz na przód au to bu su. 

RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

PAWEŁ MOTYKA
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Tragiczne zderzenie
Jeden z pierwszych dni września okazał się dramatyczny dla uczestników

wypadku z udziałem autobusu, samochodu ciężarowego i osobowego,
do którego doszło w Świniarsku na Sądecczyźnie.

Bi lans po szko do wa nych 
w wy pad ku

� w zda rze niu bra ło udział 38 osób,
� na miej scu udzie lo no po mo cy 29 oso -
bom (15 z nich nie mia ło ukoń czo nych
18 lat),
� 18 osób prze wie zio no ka ret ka mi 
po go to wia do szpi ta li w No wym Są czu,
Gor li cach, Brze sku i Kra ko wie, a 3 prze-
trans por to wa no śmi głow ca mi LPR do
szpi ta li w Kra ko wie,
� 2 osób nie uda ło się ura to wać – zmar -
ły w szpi ta lu w No wym Są czu.



Pierw szy kie ru ją cy dzia ła niem ra tow ni -
czym, któ rym był za stęp ca do wód cy JRG 1
w No wym Są czu mł. bryg. Ja cek Gu cwa,
prze pro wa dził wstęp ną oce nę sy tu acji
pod ką tem se gre ga cji po szko do wa nych
i skie ro wał pierw sze si ły i środ ki do osób naj -
bar dziej po trze bu ją cych po mo cy. W pierw -
szej fa zie dzia łań ko lo rem czer wo nym
ozna czo no czte ry oso by (trzy po zo sta ją ce
w au to bu sie i jed ną znaj du ją cą się na ze -
wnątrz), ko lo rem żół tym ko lej ne czte ry oso -
by (znaj du ją ce się na ze wnątrz w po zy cji
le żą cej). 

Pod ję to de cy zję o ewa ku acji po szko do -
wa nych po zo sta ją cych w au to bu sie. Oso ba
le żą ca w przej ściu by ła przy tom na, mia ła jed -
nak ob ra że nia ze wnętrz ne i przy pusz czal nie
we wnętrz nie. Ewa ku owa no ją na no szach ty -
pu de ska przez tyl ne drzwi au to bu su. Dwóm
ko lej nym oso bom po zo sta ją cym w po jeź -
dzie udzie lo no po mo cy przez sta bi li za cję
ręcz ną gło wy i dróg od de cho wych. Kie row -
ca był za klesz czo ny mię dzy fo te lem a de ską
roz dziel czą, na to miast pa sa żer ka – mię dzy
przo dem po jaz du a ba rier ką i drzwia mi wej -
ścio wy mi. Obo je mie li za cho wa ny od dech
i tęt no, jed nak by li nie przy tom ni, z wi docz -
ny mi ob ra że nia mi ze wnętrz ny mi, praw -
dopo dob nie do zna li rów nież ob ra żeń we-
wnętrz nych. Stra ża cy pro wa dzi li dzia ła nia
ma ją ce na ce lu wy ko na nie do stę pu do po -
szko do wa nych za po mo cą na rzę dzi hy drau -
licz nych, pi ły ra tow ni czej i prze ci nar ki
stal -be ton oraz ich ewa ku ację na no szach 
ty pu de ska. Na stęp nie prze ka za no ich pod
opie kę ze spo łów ra tow nic twa me dycz ne go. 

Ko lej ne za stę py przy by łe na miej sce prze -
ję ły po szko do wa nych we dług wstęp ne go
tria ge. Wszy scy ozna cze ni ko lo ra mi czer wo -
nym i żół tym mie li przy dzie lo nych ra tow ni -
ków, któ rzy udzie la li im kpp. U po szko -
do wa nych ozna czo nych ko lo rem zie lo nym
stwier dzo no ra ny cię te, stłu cze nia, krwa wie -
nia, zła ma nia. Zaj mo wa li się ni mi po zo sta li
ra tow ni cy i oso by cy wil ne. 

Dzia ła nia ra tow ni cze 
– dru ga fa za
O godz. 10.50 na miej sce zda rze nia do-

tarł za stęp ca ko men dan ta miej skie go PSP 
st. bryg. Pa weł Mo ty ka wraz z gru pą ope ra cyj -
ną w skła dzie: bryg. Ma rian Mar sza łek i kpt.
Ma riusz Pi wo war. Po za po zna niu się z sy tu -
acją za stęp ca ko men dan ta prze jął do wo dze -
nie. Pod trzy mał pod ję te de cy zje oraz po lecił
po dzie lić te ren pro wa dzo nych dzia łań na
dwa od cin ki bo jo we. Za da nia na pierw szym

z nich wią za ły się z bez po śred ni mi dzia ła nia -
mi ra tow ni czy mi – by ły to: ko or dy na cja czyn -
no ści kpp, wspar cie ko or dyna to ra me dycz-
ne go w prze pro wa dze niu ponow ne go tria ge
(okre śle nie licz by osób po trze bu ją cych po -
mo cy i usta le nie ko lej no ści jej udzie la nia) oraz
wy zna cze nie punk tu dla osób, któ rych stan
okre ślo no ja ko cięż ki (ko lor czer wo ny). 

Do stra ża ków dzia ła ją cych na II od cin ku
bo jo wym na le ża ło wy zna cze nie i przy go to -
wa nie lą do wisk dla śmi głow ców LPR. Znaj -
do wa ły się one w bli skim są siedz twie miej sca
ak cji. Do wód ca od cin ka bo jo we go na wią zał
kon takt ra dio wy z pi lo ta mi po szcze gól nych
śmi głow ców LPR i prze ka zał in for ma cję
o miej scach lą do wa nia oraz za gro że niach,
wy ni ka ją cych głów nie z lo ka li za cji na po -
wietrz nych li nii ener ge tycz nych, te le ko mu -
ni ka cyj nych, drzew i za bu do wań. Stra ża cy
udzie la li po mo cy ra tow ni kom me dycz nym
w trans por cie po szko do wa nych do ka re tek
po go to wia i śmi głow ców LPR. 

Ostat ni uczest nik wy pad ku zo stał za bra -
ny z miej sca zda rze nia o godz. 14.04. Dzia-
ła nia ra tow ni cze trwa ły 6 godz. i 29 min,
za koń czo no je o godz. 16.52.

Po uzy ska niu wstęp nej opi nii bie głe go
z za kre su re kon struk cji wy pad ków dro go -
wych kie row ca cię ża rów ki usły szał 4 wrze -
śnia za rzut umyśl ne go spo wo do wa nia
ka ta stro fy w ru chu lą do wym ze skut kiem
śmier tel nym. 

Wnio ski i spo strze że nia
War to zwró cić uwa gę na po zy tyw ne

aspek ty dzia łań ra tow ni czych i sprzy ja ją ce
ak cji oko licz no ści:
� na miej scu zna la zło się wie lu stra ża ków
PSP i OSP (dzię ki nie wiel kiej od le gło ści
od JRG w No wym Są czu oraz bli sko ści kil ku
pręż nie dzia ła ją cych OSP) – wszy scy po szko -
do wa ni mo gli li czyć na szyb ką po moc;

� człon ko wie gru py ope ra cyj nej, po li cjan ci
i ko or dy na tor dzia łań ra tow ni czych ewi den -
cjo no wa li po szko do wa nych na po trze by do -
ku men ta cji – od cią ży ło to stra ża ków bio -
rą cych udział w ak cji;
� pra cow ni cy po bli skie go cen trum han dlo -
we go udo stęp ni li kli ma ty zo wa ne po mie-
sz cze nia oso bom lżej po szko do wa nym (ra -
tow ni cy nie mu sie li wo bec te go roz kła dać
na mio tów me dycz nych) oraz do star czy li wo -
dę dla uczest ni ków zda rze nia;
� w pro wa dze niu me dycz nych dzia łań ra -
tow ni czych ak tyw nie uczest ni czy li człon ko -
wie OSP i ra tow ni cy po go to wia;
� na miej scu dość szyb ko po ja wi ło się dzie -
sięć ka re tek i trzy śmi głow ce LPR – sys tem
Pań stwo we go Ra tow nic twa Me dycz ne go
oka zał się wy dol ny;
� współ pra ca mię dzy po szcze gól ny mi służ -
ba mi pod czas ak cji ra tow ni czej by ła do -
bra – m.in. dzię ki wspól nym ćwi cze niom PSP,
OSP, Po li cji oraz PRM, or ga ni zo wa nym od
wie lu lat.

st. bryg. Paweł Motyka jest zast´pcà
komendanta miejskiego PSP w Nowym

Sàczu, podczas akcji ratowniczej
w Âwiniarsku był jednym z kierujàcych

działaniami ratowniczymi
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Udział służb ra tow ni czych
� 9 za stę pów PSP (29 stra ża ków), 4 za -
stę py OSP KSRG (22 stra ża ków), 1 za stęp
OSP (3 stra ża ków), ogó łem 14 za stę pów
stra ży po żar nej (54 stra ża ków),
� 10 ka re tek po go to wia ra tun ko we go
oraz 3 śmi głow ce LPR (33 ra tow ni ków
me dycz nych),
� 16 sa mo cho dów po li cji (44 po li cjan -
tów), 
� 3 sa mo cho dy z in nych pod mio tów
(ITD, bie gły, pro ku ra tor) – 7 osób.
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ra dy cyj nym ele men tem otwar cia 
ro ku aka de mic kie go w SGSP by ło ce -
re mo nial ne ślu bo wa nie stra ża ków

w służ bie kan dy dac kiej. Uro czy stość roz po -
czę ła się zło że niem mel dun ku ko men dan to -
wi głów ne mu Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
gen. bry ga die ro wi Lesz ko wi Su skie mu. 

– Dro ga, któ rą wy bie ra ją ci mło dzi lu dzie,
przy no si wie le sa tys fak cji, sza cun ku spo łecz -
ne go, ale cza sem oku pio na jest cięż ką pra cą
i tru dem. Choć na le ży pa mię tać, że to nie jest
pra ca – to służ ba. Służ ba dla dru gie go czło wie -
ka. Cięż ka pra ca i trud, ja ki wkła da ka dra do -
wód cza, dy dak tycz na i na uko wa w ak tu al ny
wi ze ru nek na szej uczel ni, wska zu je na cią gły
roz wój. SGSP ma już pierw szych dok to rów, co

jest tak że hoł dem i uczcze niem 80. rocz ni cy
pierw sze go kur su ofi cer skie go w mu rach na -

szej uczel ni – pod kre ślił rek tor -ko men dant
SGSP nad bryg. dr hab. inż. Pa weł Kęp ka, pro -
fe sor uczel ni. Ży czył, by akt ślu bo wa nia był
prze sła niem na dal sze ży cie kan dy da tów.
Zwra ca jąc się do im ma try ku lo wa nych, wy -
ra ził na dzie ję, że stu den ci cy wil ni i mun du -
ro wi od naj dą swo ją ścież kę roz wo ju.

Sło wa ślu bo wa nia na stu den ta wy po wie -
dzia ło 90 osób za kwa li fi ko wa nych na stu dia
sta cjo nar ne pierw sze go stop nia dla stra ża -
ków w służ bie kan dy dac kiej, któ re ukoń czy -
ły prze szko le nie z za kre su ochro ny prze ciw-
po ża ro wej, a tak że przed sta wi cie le osób za -
kwa li fi ko wa nych na sta cjo nar ne i nie sta cjo -
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Gau de amus w SGSP
Szkoła Główna Służby Pożarniczej rok akademicki 2019/2020
zainaugurowała 28 września. Uroczystość tę zapoczątkowała 
msza święta, którą odprawiono w bazylice katedralnej
pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
na warszawskiej Pradze.

T

W krakowskiej aspirantce
Ślubowanie miało miejsce 5 października na placu zewnętrznym
placówki. Do grona Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie dołączyło
86 słuchaczy. To już XXIX turnus kształcenia dziennego.

dniu uro czy sto ści zo sta ła od pra -
wio na msza świę ta w ko ście le
pw. Naj święt sze go Ser ca Pa na

Je zu sa, któ rej prze wod ni czył ka pe lan ma-
ło pol skich stra ża ków ks. bryg. Wła dy sław 
Ku lig. 

Wy da rze nie roz po czę ło się od zło że nia
przez do wód cę uro czy sto ści kpt. Mi cha ła
Ku cze rę sto sow ne go mel dun ku. Po nim na -
stą pił prze gląd pod od dzia łów i przy wi ta nie
stra ża ków przez za stęp cę ko men dan ta
głów ne go PSP nad bryg. Mar ka Ja siń skie go.

Ja ko pierw szy głos za brał ko men dant
szko ły st. kpt. Ma rek Chwa ła. Po dzię ko wał
słu cha czom za wy bra nie kra kow skiej aspi -
rant ki ja ko miej sca zdo by wa nia kwa li fi ka cji.
Sło wa uzna nia i wdzięcz no ści skie ro wał tak -

że do ro dzi ców pod opiecz nych. Ka drze
szko ły w związ ku z Dniem Edu ka cji Na ro -
dowej ży czył zaś nie ga sną cej pa sji, za pa łu
i sa tys fak cji z do brze
wy ko ny wa nych obo-
wiąz ków oraz wszel -
kiej po myśl no ści
w ży ciu oso bi stym.

Tak że skie ro wa -
ne na rę ce ko men -
dan ta szko ły li sty:
ko men dan ta głów -
ne go Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej gen.
bry ga die ra Lesz ka
Su skie go, mi ni stra
in fra struk tu ry An -

drze ja Adam czy ka, wo je wo dy ma ło pol skie -
go Pio tra Ćwi ka oraz wy stą pie nie nad bryg.
Mar ka Ja siń skie go peł ne by ły słów wdzięcz -
no ści, gra tu la cji i ży czeń.

Trzem ślu bu ją cym plu to nom to wa rzy -
szy ła kom pa nia ho no ro wa SA PSP w Kra ko -
wie oraz pocz ty sztan da ro we jed no stek OSP.
Wy ra zem stra żac kiej so li dar no ści i współ pra -
cy by ła opra wa mu zycz na świę ta, któ rą przy -
go to wa ła Or kie stra OSP Nie po ło mi ce.

SA PSP Kra kówW
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b cho dy roz po czę ła 11 paź dzier -
ni ka msza świę ta na Ja snej Gó rze
w in ten cji ka de tów i ich ro dzin,

w któ rej udział wzię ła ka dra szko ły, ślu bu ją -
cy i za pro sze ni go ście. Po niej na stą pił prze -
marsz pod od dzia łów z Ja snej Gó ry na plac
Wła dy sła wa Bie gań skie go.

Na wstę pie do wód ca uro czy sto ści bryg.
Ma rek Gra ba łow ski zło żył mel du nek nad -
bryg. Mar ko wi Ja siń skie mu, za stęp cy ko -
men dan ta głów ne go PSP.

Do uro czy ste go ślu bo wa nia przy stą pi -
ło 94 słu cha czy, wśród nich dwie ko bie ty. 

– Służ ba w sze re gach Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej jest trud na i od po wie dzial na. Wy ma -
ga har tu du cha, od wa gi i po świę ce nia w nie sie -
niu po mo cy dru gie mu czło wie ko wi, zgod nie
z mot tem „Bo gu na chwa łę, lu dziom na po ży -
tek”. Ślu bo wa nie na sztan dar szko ły ma szcze -
gól ne zna cze nie dla was i wa szych ro dzin, któ re
swo ją obec no ścią na da ją jej szcze gól ną ran gę.
Pra gnę, aby sło wa skła da ne go dzi siaj ślu bo wa -

nia za pa dły wam głę bo ko w pa mięć i w ser ca.
Mu si cie mieć świa do mość, że by cie stra ża kiem
to ho nor i za szczyt, a mun dur zo bo wią zu je
do god ne go za cho wa nia i od po wied niej po sta -
wy – pod kre ślał ko men dant Cen tral nej Szko -
ły PSP mł. bryg. Piotr Pla cek, prze ma wia jąc 
do ślu bu ją cych stra ża ków.

Od kan dy da tów do służ by w Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej wy ma ga się speł nie nia sze -
re gu kry te riów, mię dzy in ny -
mi: do bre go przy go to wa nia
z przed mio tów ści słych, zna -
ko mi tej spraw no ści fi zycz nej
oraz od po wied nich pre dys -
po zy cji. Skła da ją cy ślu bo wa -
nie speł ni li te wy ma ga nia.
Prze szli nie speł na dwu mie -
sięcz ne prze szko le nie z za -
kre su ochro ny prze ciwpo ża -
ro wej w trud nych po lo wych
wa run kach, z dys cy pli ną
służ by we wnętrz nej.

W trak cie uro czy sto ści za pro sze ni go ście
w swo ich prze mó wie niach po gra tu lo wa li
ślu bu ją cym oraz ich ro dzi nom. Zo sta ły od -
czy ta ne rów nież li sty gra tu la cyj ne, m.in. wi -
ce mi ni stra spraw we wnętrz nych i admi ni-
stra cji Ja ro sła wa Zie liń skie go i ko men dan ta
głów ne go PSP gen. bry ga die ra Lesz ka Su -
skie go. Po uro czy stym ślu bo wa niu bło go sła -
wień stwa ka de tom udzie lił ks. st. bryg. dr Jan
Kry nic ki. Pod czas uro czy sto ści za stęp ca ko -
men dan ta głów ne go PSP nad bryg. Ma rek
Ja siń ski sym bo licz nie prze ka zał klu czy ki
od no we go sa mo cho du ra tow ni cze go, któ -
ry bę dzie ko lej nym po jaz dem wy ko rzy sty -
wa nym w pro ce sie dy dak tycz nym przez
adep tów po żar nic twa w CS PSP.

CS PSP

/ 2019 PAŹDZIERNIK 19

Âlubowanie z jubileuszem
Ślubowanie słuchaczy XXIII turnusu dziennego Studium Aspirantów
było połączone z uroczystościami 25-lecia istnienia Centralnej
Szkoły PSP.
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nar ne stu dia pierw sze go i dru gie go stop nia
na kie run ku in ży nie ria bez pie czeń stwa i bez -
pie czeń stwo we wnętrz ne. 

Stra ża cy w służ bie kan dy dac kiej ma ją
za so bą trud ny i dłu go trwa ły pro ces re kru -
ta cyj ny, na sta wio ny na wy se lek cjo no wa nie
naj lep szych kan dy da tów, któ rzy w przy szło -
ści za si lą sze re gi ofi ce rów PSP. Jak co ro ku
o przy ję ciu de cy do wa ły wy ni ki ma tur
oraz – w przy pad ku stra ża ków w służ bie
kan dy dac kiej – wy ni ki eg za mi nu spraw no -
ścio we go. W ko lej nym eta pie po stę po wa nia
kwa li fi ka cyj ne go przy ję ci do służ by kan dy -
dac kiej mu sie li po myśl nie przejść nie speł -
na dwu mie sięcz ne szko le nie przy go to-
waw cze z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro -
wej, prze pro wa dzo ne w wa run kach po li go -
no wych w Prze ciw po ża ro wej Ba zie Le śnej
SGSP w Za mczy sku No wym. Je go ce lem by -
ło przy go to wa nie uczest ni ków do udzia łu
w ak cjach ra tow ni czych oraz do peł nie nia
służ by w Jed no st ce Ra tow ni czo -Ga śni czej
SGSP i w wa run kach sko sza ro wa nia. 

Wy kład in au gu ra cyj ny pt. „Ro la pre wen -

cji ter ro ry stycz nej w aspek cie bez pie czeń -
stwa po wszech ne go” wy gło sił przed sta wi -
ciel Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne-
go (ABW) mjr Ar tur Sy bic ki z Cen trum Pre -
wen cji Ter ro ry stycz nej ABW. Pod czas uro czy -
sto ści od czy ta no list prze ka za ny przez
pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej An -
drze ja Du dę. Prof. dr hab. inż. Sta ni sław
Dwo rec ki, prze cho dzą cy na za opa trze nie
eme ry tal ne, ode brał po dzię ko wa nia za dłu -

go let nią pra cę i za an ga żo wa nie w roz wój
SGSP.

W uro czy sto ści wzię li udział przed sta wi -
cie le władz pań stwo wych, re pre zen tan ci
jed no stek or ga ni za cyj nych PSP, śro do wi ska
aka de mic kie go i za przy jaź nio nych in sty tu -
cji. Opra wę ar ty stycz ną za pew ni ły Chór
Scho la Can to rum Ma xi mi lia num i or kie stra
OSP Nada rzyn.

SGSP



o prze dzi ła je msza świę ta w pa ra fii
rzym sko ka to lic kiej pw. św. Trój cy w Po -
zna niu, któ rą kon ce le bro wał ka pe lan

wiel ko pol skich stra ża ków ks. Ma te usz Drob.
Zgod nie z po żar ni czym ce re mo nia łem kul -

mi na cyj na część wy da rze nia roz po czę ła się
od zło że nia mel dun ku przez do wód cę uro -
czy sto ści kpt. Prze my sła wa Za rad nia ka.
Po nim na stą pił prze gląd pod od dzia łów
i przy wi ta nie stra ża ków przez dy rek to ra Biu ra
Szko le nia Ko men dy Głów nej PSP st. bryg. 
To ma sza Na cza sa.

Ja ko go spo darz pierw szy
głos za brał ko men dant Szko -
ły Aspi ran tów PSP w Po zna -
niu st. bryg. dr inż. Jan Koł dej.
Po po wi ta niu wszyst kich przy-
by łych po dzię ko wał słu cha -
czom za pod ję cie na uki w po -
znań skiej szko le po żar ni czej,
któ ra przez naj bliż sze dwa 
la ta sta nie się ich do mem. 
Ko men dant po dzię ko wał
rów nież za ich go to wość

do peł nie -
nia służ by
na rzecz osób za gro żo -
nych i po trze bu ją cych,
a ro dzi com i bli skim po -
gra tu lo wał wy cho wa nia
cór ki i sy nów w du chu pa -
trio tycz nych tra dy cji i war-
to ści.

Sło wa uzna nia i wdzię-
cz no ści skie ro wał tak że
do ka dry szko ły, któ ra
przy go to wu je ka de tów
do dal szej ścież ki służ bo -
wej i roz po czę cia w dal -

szym eta pie służ by sta łej w jed nost kach or ga -
ni za cyj nych PSP. 

Trzem ślu bu ją cym plu to nom to wa rzy szył
sztan dar szko ły i kom pa nia ho no ro wa. 

Uro czy stość za szczy ci li zna mie ni ci go ście,
m.in. ka dra kie row ni cza wo je wództwa wiel -
ko pol skie go, by li ko men dan ci szko ły, a tak że
przed sta wi cie le Po li cji, Woj ska Pol skie go, Stra -

ży Gra nicz nej, Stra ży Miej skiej i in nych służb 
i in sty tu cji na co dzień zwią za nych ze szko łą
oraz bliscy słu cha czy.

Z oka zji ślu bo wa nia do szko ły wpły nę ło
wie le oko licz no ścio wych pism. Pod czas uro -
czy sto ści od czy ta no list ko men dan ta głów ne -
go PSP gen. bry ga die ra Lesz ka Su skie go.

Po uro czy sto ści ka de ci mło de go rocz ni ka
za pro sze ni zo sta li na uro czy sty obiad, a na -
stęp nie uda li się do swo ich do mów – na
pierw szą, dłu go wy cze ki wa ną i za słu żo ną
prze pust kę.

SA PSP w Po zna niu
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P

y ła to for ma do ce nie nia ich za an ga -
żo wa nia w roz wój szkół i ośrod ków
szko le nia Pań stwo wej Stra ży Po żar -

nej i za ra zem po dzię ko wa nie za służ bę
i pra cę w pio nie szko le nio wym. Na spo tka -
niu w Ko men dzie Głów nej PSP gen. bry ga -
dier Le szek Su ski pod kre ślił ro lę nad zo ru

nad ja ko ścią kształ ce nia, szko le nia i do sko -
na le nia za wo do we go oraz sku tecz ne go
mo ni to ro wa nia re ali za cji do sko na le nia za -
wo do we go.

Z oka zji świę ta edu ka cji po dob ne spo -
tka nia z ka drą szkół po żar ni czych od by li ko -
men dan ci Szkół Aspi ran tów PSP w Kra -

ko wie i Po zna niu, Cen tral nej Szko ły PSP,
Szko ły Pod ofi cer skiej PSP w Byd gosz czy,
a tak że ko men dant -rek tor Szko ły Głów nej
Służ by Po żar ni czej. Po dzię ko wa li ka drze
dy dak tycz nej za za an ga żo wa nie w pro ces
edu ka cji stu den tów, ka de tów, słu cha czy
szko leń i kur sów. Mi łym ak cen tem pod czas
tych zbió rek by ło prze ka za nie wy róż nia ją -
cym się pra cow ni kom na gród przy zna nych
przez ko men dan ta głów ne go PSP. W su mie
de cy zją ko men dan ta głów ne go PSP zo sta -
ło na gro dzo nych szes na ście osób. 

Gen. bry ga dier Le szek Su ski skie ro wał
do funk cjo na riu szy pio nu szko le nio we go
list z ży cze nia mi i po dzię ko wa nia mi. Pod -
kre ślił, że choć w przy pad ku każ de go z nas
mi nę ły cza sy uro czy stych szkol nych ob cho -
dów świę ta 14 paź dzier ni ka, to war to w tym
dniu pa mię tać o tych, któ rzy w na szej for -

Nagrody komendanta
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniający się strażacy
i pracownicy cywilni Biura Szkolenia Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej oraz szkół PSP otrzymali nagrody pieniężne
od komendanta głównego PSP. 

B

Wielkopolscy kadeci
99 słuchaczy XXIX dziennego studium aspiranckiego 
Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu złożyło 10 października
uroczyste ślubowanie. 
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ma cji dba ją o cią gły roz wój za wo do wy stra -
ża ków. Za zna czył, że „nie każ dy z nas uświa -
da mia so bie ro lę Dnia Edu ka cji Na ro do wej
w na szym funk cjo no wa niu. Tym cza sem jest

to bar dzo waż ne świę to dla wie lu stra ża -
ków, wy ko nu ją cych obo wiąz ki w pio nie
szko le nio wym oraz uczest ni czą cych w pro -
ce sie pod no sze nia kwa li fi ka cji i do sko na le -

nia za wo do we go. War to za tem do strzec
i do ce nić tak że ten aspekt na szej dzia łal no -
ści – nie odzow nej w służ bie ra tow ni czej.
Mo że my być dum ni, że wy pra co wa li śmy
wła sny sys tem kształ ce nia, szko le nia i do -
sko na le nia za wo do we go, któ ry jest czę ścio -
wo po wią za ny z sys te mem oświa ty oraz
sys te mem szkol nic twa wyż sze go. Z uzna -
niem wy po wia da ją się o nim funk cjo na riu -
sze in nych służb, a na wet bio rą z nie go
przy kład. W sa mym pio nie szko le nio wym
na szej for ma cji słu ży po nad pię ciu set stra -
ża ków, ale nie na le ży za po mi nać o po zo sta -
łych in struk to rach, do wód cach zmian,
do wód cach jed no stek ra tow ni czo -ga śni -
czych i ko men dan tach po szcze gól nych
szcze bli. Wszy scy oni bio rą udział w pro ce -
sie szko le nia i do sko na le nia za wo do we go,
pro fe sjo nal nie przy go to wu ją ka dry Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej do ra to wa nia ży cia,
zdro wia i mie nia”.

Nauczyciele akademiccy Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej  spotkali się z Jarosławem
Zielińskim, wiceministrem spraw
wewnętrznych i administracji. 

– Dzię ku ję za pra ce ba daw cze, za świet ną dy dak ty kę, ja ką Pań stwo
re ali zu je cie – zwró cił się do ze bra nych Ja ro sław Zie liń ski. – Dzię ku ję
i gra tu lu ję wszyst kie go, co Pań stwo osią gnę li. Oby wa sza pra ca słu ży -
ła ko lej nym funk cjo na riu szom i przy szłym pra cow ni kom róż nych in sty -
tu cji, głów nie for ma cji mun du ro wych.

Pod czas spo tka nia wi ce mi ni ster Ja ro sław Zie liń ski wrę czył na gro -
dy mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji. Na gro dy za zna czą -
ce osią gnię cia w za kre sie dzia łal no ści na uko wej otrzy ma li dr hab. inż.

Wio let ta Ro gu la -Ko złow ska i mł. bryg. dr inż. Pa weł Ogrod nik. Na gro -
da mi za ca ło kształt do rob ku uho no ro wa no dr. hab. inż. An drze ja Mi -
zer skie go, a na gro dę w za kre sie dzia łal no ści wdro że nio wej otrzy mał

ze spół w skla dzie: kpt. dr To masz
Wę sier ski, mł. bryg. dr inż. Mał go -
rza ta Maj der -Ło pat ka oraz kpt.
mgr inż. Wik tor Wą sik.

W spo tka niu wzię li udział m.in.
ko men dant głów ny Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej gen. bry ga dier 
Le szek Su ski, rektor -ko men dant
Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni -
czej nad bryg. dr hab. inż. Pa weł 
Kęp ka, I za stęp ca ko men dan ta
głów ne go Po li cji nad insp. Da riusz
Au gusty niak oraz ko men dant -rek -
tor Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt -
nie insp. dr hab. Ma rek Fał dow ski.
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Fi re fi gh ters Plus, czy li co?
Mię dzy na ro do wy pro jekt stra ży po żar -

nych z pię ciu kra jów – Da nii, Hisz pa nii, Ho -
lan dii, Wiel kiej Bry ta nii i Pol ski pod ha słem
„Fi re fi gh ters Plus – straż po żar na ja ko pod -
miot mo de lo wy in te gra cji spo łecz nej”. Jest
on fi nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej w ra mach pro gra mu Era smus+. Je go
re zul tat sta no wi zaś świe żo uru cho mio -
na bez płat na plat for ma e -le ar nin go wa. 

Skąd po mysł Ko men dy Wo je wódz kiej
PSP w Po zna niu na do łą cze nie do te go
pro jek tu?
Od wie lu lat pro wa dzi my oży wio ną

współ pra cę mię dzy na ro do wą. Kła dzie my
w niej na cisk na dwa aspek ty: in no wa cyj ność
w dzia ła niu oraz osią gnię cie wy mier nych
efek tów dla jak naj więk szej gru py stra ża ków.
Kil ka lat te mu ze stra żą po żar ną z Nor thum -
ber land zre ali zo wa li śmy pro jekt Bez piecz ny
Emi grant, w ra mach któ re go za trosz czy li śmy
się o bez pie czeń stwo po ża ro we Po la ków
w An glii. To wła śnie z Wiel kiej Bry ta nii wpły -
nę ło do nas za pro sze nie do udzia łu w pro jek -
cie Fi re fi gh ters Plus, a do ty ka on mię dzy
in ny mi tej pro ble ma ty ki.

Dla ko go przede wszyst kim kie ru je cie
kurs e -le ar nin go wy?
Plat for ma e -le ar nin go wa zo sta ła stwo -

rzo na głów nie z my ślą o stra ża kach Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej i ochot ni czych

stra ży po żar nych za in te re so wa nych te ma ty -
ką pre wen cji i in te gra cji spo łecz nej. Bę dzie
tak że przy dat na na uczy cie lom i uczniom
klas mun du ro wych. Tak na praw dę każ da
oso ba za in te re so wa na bez pie czeń stwem
znaj dzie tam coś dla sie bie.

Cze go moż na się na uczyć, bio rąc
udział w tym szko le niu? Ja kie ko rzy ści
z nie go pły ną? 
Przede wszyst kim ten kurs wy peł nia lu kę

edu ka cyj ną, któ ra po ja wi ła się w ob sza rze
za dań re ali zo wa nych przez straż po żar ną. 
Ja ko for ma cja ro bi my w tym za kre sie co raz
wię cej, jed nak od no szę wra że nie, że wciąż
wie le osób nie ro zu mie isto ty pre wen cji spo -
łecz nej – ja ko głów nej dro gi roz wo ju kra-
jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go.
Nie wie le osób po tra fi za pla no wać i zre ali zo -
wać pro fe sjo nal ne ak cje w tym ob sza rze. 
Na sza plat for ma uzu peł nia nie do bór edu ka -
cyj ny w obu tych zakresach. Ale oczy wi ście
nie wy czer pu je te ma tu.

Kurs nie jest krót ki. Trwa kil ka dzie siąt
go dzin. Dla cze go war to po świę cić na
nie go ten czas?
Plat for mę Fi re fi gh ters Plus otwie ra ją dwa

py ta nia: „Czy je steś stra ża kiem PSP lub OSP?”
i „Czy chcesz zro bić coś wię cej dla lo kal nej
spo łecz no ści?”. Klu czo we jest tu sfor mu ło -
wa nie „czy chcesz zro bić coś wię cej”. Tyl ko lu -
dzie, któ rzy od po wie dzą „tak”, za an ga żu ją się

dziś w przed się wzię cia pre wen cji spo łecz nej.
W cza sie dwóch edy cji te stów pi lo ta żo wych
tej plat for my za pro si li śmy do współ pra cy
w su mie kil ku dzie się ciu stra ża ków z ko mend
miej skich i po wia to wych, rów nież z po dzia -
łu bo jo we go. Ich opi nie po za po zna niu się
z ca łym ma te ria łem by ły en tu zja stycz ne
i upew ni ły nas w prze ko na niu, że ro bi my coś
war to ścio we go i przy dat ne go. Za pa dła mi
w pa mięć opi nia jed ne go ze stra ża ków.
Stwier dził, że po cząt ko wo w ogó le nie miał
ocho ty mie rzyć się z tym kur sem, bo prze -
cież jest za ro bio ny po uszy, ale kie dy się
prze mógł i wszedł na plat for mę, to ona bły -
ska wicz nie go wcią gnę ła i nie ża łu je ani jed -
nej mi nu ty, któ rą po świę cił kur so wi. War to
za zna czyć, że nie trze ba ro bić ca łe go kur su
od ra zu. Do stęp ne są rów nież go to we sche -
ma ty dzia łań pre wen cyj no -edu ka cyj nych.
War to jed nak za po znać się z ca ło ścią kur su,
że by po tem wie dzieć, ja kie na rzę dzia i me -
to dy mo że my w na szej dzia łal no ści wy ko -
rzy stać. 

Jest też aspekt służ bo wy ukoń cze nia te -
go kur su – za li cza się on ja ko szko le nie 
w ra mach „Za sad or ga ni za cji do sko na le nia
za wo do we go w Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej”, co po twier dza cer ty fi kat, któ ry otrzy -
mu je się po zda niu te stu koń co we go.

Pro jekt Fi re fi gh ters Plus trwał w su mie
dwa la ta. To pra ca zbio ro wa, po wsta -
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ją ca w wie lu kra jach i przy udzia le wie -
lu pod mio tów. Któ re do świad cze nia
oka za ły się wam szcze gól nie przy dat -
ne?
Szyb ko oka za ło się, że za pro po no wa ne

przez or ga ni za cje nie stra żac kie tre ści teo re -
tycz ne są nie zwy kle uni wer sal ne i przy dat -
ne dla stra ża ków. Z ko lei z funk cjo na riu sza mi
z in nych kra jów kon sul to wa li śmy na bie żą -
co po szcze gól ne czę ści kur su i mo gli śmy
zbli żyć je do na szych re aliów, je śli by ła ta ka
po trze ba. Nie zwy kle cie ka wa oka za ła się
kon fron ta cja stra żac kich po trzeb z róż nych
kra jów, o róż nym po zio mie roz wo ju spo łecz -
no -go spo dar cze go, a tak że zmie rze nie się
z wy zwa nia mi mul ti kul tu ro wo ści spo łe -
czeństw za chod nich czy ma so wym na pły -
wem emi gran tów. Pol ską spe cy fi ką by ła
z ko lei ogrom na ro la i po ten cjał ochot ni -
czych stra ży po żar nych oraz mło dzie żo wych
dru żyn po żar ni czych w ob sza rze pre wen cji
i in te gra cji spo łecz nej. Pro jekt Fi re fi gh ters
Plus był świet ną oka zją, aby za pre zen to wać
na are nie eu ro pej skiej zna czą ce osią gnię cia
stra ży po żar nej w Pol sce w tym zakresie.

Co by ło naj trud niej sze przy przy go to -
wy wa niu plat for my?
Na po cząt ku wy da wa ło się, że naj trud -

niej szy bę dzie aspekt tech nicz ny, gdyż ani
ja, ani dru ga ko or dy na tor ka pro jek tu 
– st. kpt. Ali cja Bo ruc ka nie ma my przy go to -
wa nia in for ma tycz ne go. Na szczę ście na rzę -
dzia plat for my Go ogle są in tu icyj ne i bar dzo
przy ja zne użyt kow ni kom, a po nad to otrzy -
ma li śmy moc ne wspar cie tech nicz ne od na -
szych ko le gów z ko men dy, zwłasz cza bryg.
Sła wo mi ra Brand ta, któ ry wciąż czu wa
nad in for ma tycz ną stro ną pro jek tu. Po raz
ko lej ny oka za ło się, że stra ża cy osią ga ją suk -
ces tyl ko wte dy, je śli pra cu ją w ze spo le.

Stra ża cy z Wiel ko pol ski ko rzy sta li
z wie dzy zdo by tej na kur sie, or ga ni zu -
jąc swo je pi lo ta żo we przed się wzię cia.
Jak oni oce ni li pro jekt? 
Pre wen cja spo łecz na w Wiel ko pol sce

prze szła już daw no z po zio mu ak cji na po -
ziom pro gra mu – wy da je się, że po ko na li -
śmy naj więk szą ba rie rę, czy li ba rie rę men-
tal ną wśród sa mych stra ża ków. Oni już wie -
dzą, że dzia ła nia pre wen cji spo łecz nej ma ją
sens i przy no szą okre ślo ny sku tek – nie trze -
ba ich do te go prze ko ny wać. No, ale „Wiel -
ko pol ski pro gram za po bie ga nia i wal ki
z po ża ra mi – edu ka cja i pro fi lak ty ka po ża ro -
wa” funk cjo nu je w na szym wo je wódz twie
już od 2010 r. W każ dym po wie cie dzia ła 
po wia to wy ko or dy na tor pre wen cji spo łecz -

nej, więc w Wiel ko pol sce od dol na pre sja
szko le nio wa by ła sil niej sza niż w in nych re -
jo nach na sze go kra ju. Nie mie li śmy żad nych
kło po tów z na bo rem ochot ni ków do te sto -
wa nia ma te ria łu kur so we go, opi nie te ste rów
by ły szcze gó ło we, ale rów nież nie zwy kle
przy chyl ne i za chę ca ją ce do dal szej pra cy
nad plat for mą, a efek ty koń co we w po sta ci
fil mów do ku men tu ją cych zre ali zo wa ne
w róż nych po wia tach dzia ła nia pre wen cji
spo łecz nej sta no wią in te gral ną część plat -
for my. Te fil my mó wią sa me za sie bie.

A jak oce ni li pro jekt ci, do któ rych by -
ły skie ro wa ne ini cja ty wy stra ża ków?
My ślę, że wła śnie opi nie pły ną ce spo -

za śro do wi ska stra żac kie go są naj bar dziej
zna czą ce. Mó wię o opi niach dziew cząt
z mło dzie żo we go ośrod ka so cjo te ra pii, któ -
re stra ża cy prze dzierz gnę li w edu ka tor ki
bez pie czeń stwa po ża ro we go, czy mło dych
mam, któ re na uczy li ra to wa nia ich nie daw -
no na ro dzo nych dzie ci. Ale gru py, do któ -
rych do tar li do tych czas stra ża cy z prze sła-
niem bez pie czeń stwa, są o wie le licz niej -
sze. I wszyst kie in for ma cje zwrot ne by ły bar -
dzo po zy tyw ne. Bo stra ża cy mo gą zro bić dla
swo jej spo łecz no ści więcej niż ja ka kol wiek
in na gru pa za wo do wa. Lu dzie nam ufa ją i to
sta no wi nasz ka pi tał spo łecz ny. 

Ja kim za in te re so wa niem cie szy się
kurs obec nie?
Uru cho mi li śmy go do pie ro we wrze śniu,

więc trud no na ra zie mó wić o ska li za in te re -
so wa nia, ale licz nik od wie dzin po mie sią cu
wska zy wał pra wie 11 tys. od słon. Plat for ma
jest cał ko wi cie bez płat na, nie wy ma ga żad -
ne go lo go wa nia. Wy star czy wejść na stro nę
www.fi re fi gh ter splus.eu i już moż na ko rzy -
stać ze wszyst kich jej moż li wo ści w ta ki 
spo sób, ja ki się użyt kow ni ko wi po do ba. 
Za chę ca my do przy sy ła nia ko or dy na to rom

pro jek tu swo ich wnio sków, opi nii i pro po zy -
cji dal szej roz bu do wy plat for my edu ka cyj -
nej Fi re fi gh ters Plus. Cze ka my rów nież
na ory gi nal ne fil my z prze pro wa dzo nych ak -
cji pre wen cji spo łecz nej. Kon takt do ko or -
dyna to rów znaj du je się oczy wi ście na plat-
for mie.

Co da lej?
Plat for ma sta no wi wła sność Pań stwo -

wej Stra ży Po żar nej, za tem mo że my ją 
do wol nie roz bu do wy wać i uzu peł niać.
Obec nie cze ka my na ko lej ne in spi ru ją ce hi -

sto rie stra żac kie, któ re bę dzie my mo gli za -
mie ścić na plat for mie. Mam tu na my śli
nie sza blo no we dzia ła nia pre wen cyj no -in -
te gru ją ce gru py dru hen z OSP By czy ny
(woj. ma ło pol skie) lub hi sto rię dys po zy to -
ra KM PSP w Wa do wi cach, któ ry pro wa dzi
ro dzin ny dom dziec ka. 

Przez ostat nie dwa dzie ścia lat straż po -
żar na prze szła re wo lu cję sprzę to wo -szko le -
nio wą. Nie ste ty licz ba ofiar śmier tel nych
w po ża rach jest ta ka sa ma, jak wte dy. Co ro -
ku tra ci my w ten spo sób oko ło 500 osób
w ca łym kra ju. Je że li chce my ten tra gicz ny
bi lans zmniej szyć, to mu si my prze aran żo -
wać swo je my śle nie o ra tow nic twie, bo
więk szość tych ofiar nie ży je już w mo men -
cie, gdy ktoś alar mu je straż po żar ną i na wet
naj le piej wy szko le ni stra ża cy, wy po sa że ni
w naj no wo cze śniej szy sprzęt nie ma ją żad -
nych szans na ich ura to wa nie. Ta ką szan sę
stwa rza na to miast roz wój pro fe sjo nal nej
pre wen cji spo łecz nej w KSRG. Przy kład kra -
jów za chod nich po ka zu je, że to się uda je.
Plat for ma e -le ar nin go wa w ob sza rze pre -
wen cji i in te gra cji spo łecz nej mo że po móc
nam ten cel osią gnąć.

roz ma wia ła An na Łaƒ duch
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ta cza ją ca nas rze czy wi stość się zmie nia, a świat, rów nież ten
za wo do wy, pę dzi do przo du, nie po zwa la jąc nam na sta nie
w miej scu. Już nie wy star czy raz na uczyć się swo je go za wo -

du. Że by być fa chow cem w tym, co się ro bi, trze ba nie ustan nie do sko -
na lić swo je rze mio sło. Klu czo wą kom pe ten cją jest obec nie umie jęt ność
szyb kie go do sto so wy wa nia się, ucze nia, zdo by wa nia no wych kwa li fi -
ka cji. Stwier dze nie, że „ro bię tak, jak mnie kie dyś na uczo no” al bo „prze -
cież za wsze tak ro bi łem” mo że świad czyć o tym, że już od pew ne go
cza su wy ko nu jesz swo ją pra cę nie zgod nie z naj now szą wie dzą, tech -
ni ka mi czy też moż li wo ścia mi, ja kie po ja wi ły się w dzie dzi nie, któ rą się
zaj mu jesz. Jed no cze śnie ogrom do cie ra ją cych do nas in for ma cji po wo -
du je, że co raz trud niej jest się w nich od na leźć, od dzie lić to, co waż ne
i war to ścio we, od tre ści nie istot nych, nie praw dzi wych i wpro wa dza ją -
cych w błąd. Pew ne i ła two do stęp ne źró dło in for ma cji oszczę dza nasz
czas, gwa ran tu jąc jed no cze śnie ich ja kość i rze tel ność.

Ta ka idea przy świe ca ła bu do wa niu Ba zy Wie dzy – wir tu al nej prze -
strze ni, w któ rej moż na zna leźć in for ma cje nie zbęd ne w pra cy za wo -
do wej oraz w kształ ce niu, szko le niu i do sko na le niu za wo do wym.

Ba za umiesz czo na zo sta ła na stro nie www.straz.gov.pl, a do stęp
do niej moż li wy jest na czte ry spo so by:
� po przez link https://www. straz. gov. pl/pan stwo wa_straz_po zar -
na/Ba za_wie dzy/,
� ze stro ny głów nej po przez wy bra nie za kład ki „Ba za Wie dzy” w sek -
cji „Na skró ty” (na do le stro ny),
� wy bra nie za kład ki „Ba za Wie dzy” na pa sku znaj du ją cym się na do -
le stro ny głów nej lub
� przej ście po przez na stę pu ją ce za kład ki: „Pań stwo wa Straż Po żar -
na”, „Kształ ce nie w PSP”, „Ba za wie dzy”.

Ma te ria ły umiesz czo ne w Ba zie zo sta ły po dzie lo ne na 19 ka te go -
rii te ma tycz nych. Pierw sze z nich to dzie dzi ny ra tow ni cze i za gad nie -
nia, z któ ry mi w swo jej co dzien nej pra cy sty ka się każ dy stra żak:
ga sze nie po ża rów, ra tow nic two wy so ko ścio we, ra tow nic two wod ne,
ra tow nic two tech nicz ne, ra tow nic two che micz ne i eko lo gicz ne, dzia -
ła nia po szu ki waw czo -ra tow ni cze, ra tow nic two me dycz ne, Lot ni cze
Po go to wie Ra tun ko we, psy cho edu ka cja.

Każ de z wy żej wy mie nio nych za gad nień to od ręb na za kład ka
w Ba zie. W po szcze gól nych za kład kach moż na zna leźć: pro gra my
szko leń, pre zen ta cje, skryp ty, do ku men ty dzie dzi no we, fil my, cie ka -
we ar ty ku ły itp. Aby uła twić wy szu ki wa nie in for ma cji, wszyst kie ma -
te ria ły po dzie lo ne zo sta ły na ko lej ne ka te go rie. Po szcze gól ne
po zio my Ba zy róż nią się ko lo ry sty ką przy ci sków, co uła twia zo rien to -
wa nie się, na któ rym je ste śmy po zio mie.

Istot ną część każ dej ka te go rii sta no wią ma te ria ły dy dak tycz ne.
Dzię ki nim moż li we jest upo wszech nia nie rze tel nej i ak tu al nej wie dzy

z da ne go za kre su. Za miesz czo ne w Ba zie skryp ty z po szcze gól nych
dzie dzin to kom pen dium wie dzy, do któ re go każ dy stra żak mo że się -
gnąć w do wol nym i do god nym dla sie bie miej scu i cza sie. Skryp ty
moż na po brać lub ko rzy stać z nich on -li ne, a więk sze ma te ria ły, jak
„Skrypt do szko le nia z ra tow nic twa tech nicz ne go re ali zo wa ne go
przez KSRG w za kre sie pod sta wo wym”, zo stał do dat ko wo po dzie lo ny
na roz dzia ły, aby uła twić ko rzy sta nie z nie go i wy szu ki wa nie in te re -
su ją cych użyt kow ni ka frag men tów tek stu.

Ma te ria ły dy dak tycz ne to rów nież pre zen ta cje, od po wia da ją ce
pro gra mom szko le nia z po szcze gól nych dzie dzin. Ich za le tą jest to, że
slaj dy opa trzo ne zo sta ły do dat ko wy mi ko men ta rza mi, dzię ki cze mu
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mo gą zo stać od po wied nio wy ko rzy sta ne za rów no do pro wa dze nia
za jęć dy dak tycz nych w trak cie szko leń, jak i do do sko na le nia za wo -
do we go re ali zo wa ne go w jed nost kach, a tak że do sa mo kształ ce nia.

W za kład kach z ma te ria ła mi dy dak tycz ny mi moż na rów nież zna -
leźć fil my in struk ta żo we, kar ty ra tow ni cze róż nych ty pów po jaz dów
czy ode sła nia do plat form e -le ar nin go wych.

W in for ma cjach do ty czą cych po szcze gól nych dzie dzin ra tow nic -
twa prze czy ta my cie ka we ar ty ku ły (tak że opu bli ko wa ne w „Prze glą -
dzie Po żar ni czym”). Znaj dzie my też lin ki do in nych stron i por ta li
pu bli ku ją cych wia do mo ści po sze rza ją ce wie dzę z da ne go za kre su.

Po za wy żej wy mie nio ny mi dzie dzi na mi w Ba zie moż na rów nież
zna leźć in for ma cje do ty czą ce:
� ochot ni czych stra ży po żar nych, w tym: pro gra my szko le nia, ma te -
ria ły dy dak tycz ne, przy dat ne do ku men ty,
� do ku men ta cji ope ra cyj nej, np. „Me to dy kę bu do wy pla nu sie ci jed -
no stek OSP prze wi dzia nych do włą cze nia do KSRG” czy za rzą dze nie
w spra wie spo so bu prze pro wa dza nia in spek cji go to wo ści ope ra cyj -
nej,
� F -ga zów, m.in. roz po rzą dze nia Ko mi sji i Unii Eu ro pej skiej,
� ochro ny prze ciw po ża ro wej, gdzie moż na się za po znać z wy ja śnie -
nia mi do ty czą cy mi sto so wa nia prze pi sów z przed mio to we go za kre -
su, ale też wy tycz ny mi, in struk cja mi i pro ce du ra mi,
� czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych, z in struk cją do wy da wa nia
opi nii o im pre zach ma so wych, 
� po waż nych awa rii prze my sło wych, m.in. dy rek ty wy, po rad ni ki, pre -
zen ta cje i pod ręcz ni ki.

W Ba zie znaj dą in te re su ją ce in for ma cje rów nież ci, któ rzy po szu -
ku ją ar chi wal nych pro gra mów szko leń czy do ku men tów nor mu ją -
cych kształ ce nie, szko le nie i do sko na le nie za wo do we w Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej – po cząw szy od za sad or ga ni za cji kwa li fi ka cyj nych
kur sów za wo do wych czy wy po sa ża nia i wy ko rzy sta nia ko mór dy mo -
wych, a na po rad ni kach me to dycz nych koń cząc.

Ba za Wie dzy jest sta le roz bu do wy wa na. Po ja wia ją się no we do ku -
men ty, pre zen ta cje, fil my. Jej kształt i za war tość to wy nik pra cy wie lu
osób, przede wszyst kim spe cja li stów z róż nych dzie dzin, ale rów nież
jej od bior ców. To, ja kie ma te ria ły się tam znaj dą, za le ży od nas wszyst -
kich. 

Magdalena Stajszczak jest naczelnikiem Wydziału
Programowo-Metodycznego w Biurze Szkolenia KG PSP

Je śli dys po nu jesz pre zen ta cja mi, fil ma mi, sce na riu sza mi za jęć, a tak -
że in ny mi ma te ria ła mi, któ re mo gły by być przy dat ne w pro ce sie do -
sko na le nia za wo do we go, skon tak tuj się z Biu rem Szko le nia KG PSP
i zo stań jed nym z twór ców Ba zy Wie dzy (se kre ta riatbs@kgpsp.gov.pl,
tel. 22 523 34 33). 

w Ba zie



o mian ki to sie dzi ba gmi ny miej sko -
-wiej skiej, po ło żo na w cie ka wym
przy rod ni czo miej scu – ob ję tym ob -

sza rem ochron nym Na tu ra 2000 i w są -
siedz twie Kam pi no skie go Par ku Na ro -
do we go. Je śli do przy ro dy do dać dro gę
kra jo wą nr 7, nie zli czo ne bu dyn ki pro duk -
cyj ne i usłu go we, to ma my nie mal że ca łe
spek trum zda rzeń i za gro żeń, z któ ry mi
na co dzień mie rzy się OSP Ło mian ki, ist nie -
ją ca od 1923 r.

Co rocz nie jed nost ka wy jeż dża do oko -
ło 250-300 ak cji ra tow ni czo -ga śni czych,
cha rak te ry stycz nych dla te re nów wiej skich,
jak i miej skich. W ta kiej sy tu acji ocze ku je się
pro wa dze nia dzia łań na naj wyż szym po zio -
mie, z uży ciem naj lep sze go sprzę tu i przez
do brze wy szko lo nych ra tow ni ków. Do ta -
kie go ce lu dą żą ochot ni cy z Ło mia nek,
choć przy zna ją, że do ide ału jesz cze da le -
ko, a dro ga do nie go jest krę ta i wy bo ista. 

Wy po sa że nie
Fun da men tem po dzia łu bo jo we go jed -

nost ki są dwa sa mo cho dy ga śni cze oraz dra -
bi na me cha nicz na. Każ dy z sa mo cho dów
ga śni czych od gry wa in ną ro lę, jed nak pod -
sta wo wy sprzęt jest zdu blo wa ny i umiesz -

czo ny w mia rę moż li wo ści w tych sa mych
miej scach. GBA 2,5/25 na ute re no wio nym
pod wo ziu MAN TGM 13.280 w pierw szej ko -
lej no ści jest dys po no wa ny do zda rzeń dro -
go wych i me dycz nych, usu wa nia skut ków
zjawisk po go dowych oraz po ża rów w te re -
nie nie utwar dzo nym. W je go wy po sa że niu
znaj du je się m.in. śred ni ze staw hy drau licz ny
Hol ma tro, pod no śni ki pneu ma tycz ne, kli ny
i pod po ry do sta bi li za cji, ze staw PSP-R1
z AED, sprzęt do ra tow nic twa wy so ko ścio we -
go w za kre sie pod sta wo wym, a tak że pi lar ki,
mo to pom py szla mo we, agre gat prą do twór -
czy, wen ty la tor, ze staw ko mi niar ski, de tek tor
tlen ku wę gla oraz trzy róż ne dra bi ny przy -
staw ne.

GCBA 5/32 na ute re no wio nym pod wo ziu
Sca nia P410 to po jazd pierw szej in ter wen cji
do po ża rów, zda rzeń che micz nych w za kre -
sie pod sta wo wym oraz zwią za nych z si ło -
wym do stę pem do miesz kań. Zauto ma -
ty zo wa na skrzy nia bie gów po zwa la kie row -
cy sku pić się wy łącz nie na jeź dzie i trzy mać
obie rę ce na kie row ni cy. Wy po sa żo ny jest
po dob nie jak GBA, jed nak ma je dy nie lek ki
ze staw do ra tow nic twa tech nicz ne go lub
wy łącz nie mo to pom pę pły wa ją cą. Po nad to
w je go wy po sa że niu znaj dzie my ka me rę ter -

mo wi zyj ną, de tek tor wie lo ga zo wy, lan cę ga -
śni czą bu rzą cą, ze staw ma łych lanc mgło -
wych do ga sze nia po ża rów pod da szy, kur -
ty nę dy mo wą, ma łe prze no śne dział ko wod -
no -pia no we o wy daj no ści 2000 l/min czy ze -
staw zwil ża czy. Na da chu umiesz czo ne są
trzy ro dza je dra bin przy staw nych.

Dra bi na me cha nicz na o wy so ko ści ra tow -
ni czej 30 m na pod wo ziu Ive co Ma gi rus
120-25 to rów nież pod sta wo wy po jazd w jed -
no st ce i je dy ny te go ty pu w po wie cie, by wa
więc dys po no wa ny do zda rzeń po za gmi nę.
Choć blo ki w Ło mian kach nie są wy so kie, to
wy ko rzy stu je się ją przy po ża rach w do mach
jed no ro dzin nych, bu dyn kach prze my sło wo -
-ma ga zy no wych czy ga sze niu sadz w ko mi -
nie. Od da je nie oce nio ne usłu gi przy usu wa -
niu wia tro ło mów, któ rych co ro ku jest bar dzo
du żo. W jej wy po sa że niu znaj du je się ar ma -
tu ra wod no -pia no wa, pi lar ki do drew na, tor -
ba me dycz na, sprzęt do ase ku ra cji prac
na wy so ko ści oraz apa ra ty po wietrz ne. 

Do peł nie nie sta no wi nie zbęd ny w ta kiej
jed no st ce sa mo chód ope ra cyj ny Nis san 
Pri me ra, wy ko rzy sty wa ny głów nie do wy -
jaz dów go spo dar czych i szko le nio wych,
a w ra zie po trze by rów nież do dzia łań. OSP
dys po nu je tak że sprzę tem prze zna czo nym
do ak cji na akwe nach – ło dzią pła sko den ną
z sil ni kiem za bur to wym, ma łą ło dzią wio -

SPRAWY
OCHOTNIKÓW

Pro fe sjo naRA FAŁ WŁA SI NO WICZ
MA TE USZ CZAJ KOW SKI 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach działa
na terenie dynamicznie rozwijających się

przedmieść aglomeracji stołecznej. To w dużej
mierze definiuje charakter jednostki.
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sło wą oraz pneu ma tycz ny mi sa nia mi lo do -
wy mi.

Lu dzie
Jed nost ka li czy po nad 40 dru hów, zde cy -

do wa na więk szość z nich ma upraw nie nia
do udzia łu w dzia ła niach ra tow ni czych. Pre -
ze sem od wie lu lat jest dh Bog dan Łach, a na -
czel ni kiem dh Ra fał Wła si no wicz. Wy cho dząc
z za ło że nia, że sprzęt bez wła ści wych lu dzi
jest nie wie le war t, bar dzo du ży na cisk kła dzie
się w jed no st ce na szko le nie i ćwi cze nia. 
Po za dzia łal no ścią ra tow ni czą sta no wi to naj -
więk sze po le dzia ła nia. Za raz za tym pla su je
się za an ga żo wa nie w pre wen cję spo łecz ną.
Ozna cza to co rocz nie kil ka dzie siąt spo tkań
z miesz kań ca mi w różnym wie ku, pro mu ją -
cych bez pie czeń stwo po ża ro we i po zy tyw -
ne re la cje OSP ze spo łecz no ścią. W jed no st ce
nie są za trud nie ni kie row cy ani kon ser wa to -
rzy. Wszyst kie pra ce dru ho wie wy ko nu ją
w swo im wol nym cza sie, a sprzęt kon ser wo -
wa ny jest na bie żą co po po wro cie z ak cji, bez
wzglę du na po rę.

Wśród człon ków OSP moż na zna leźć
przed sta wi cie li róż no ra kich pro fe sji. Są więc
stu den ci, skle pi ka rze, han dlow cy, ko le jarz,
a na wet pi lo ci sa mo lo tów. Jest tak że kil ku
stra ża ków za wo do wych, któ rzy po służ bie re -
ali zu ją swo ją pa sję tak że ochot ni czo.

Od kil ku lat jed nost ka pro wa dzi po li ty kę
otwar tych drzwi dla dru hów, dla te go mi mo
bra ku dy żu rów w jed no st ce prze by wa czę sto
kil ku stra ża ków. Wszyst ko to prze kła da się
na skró ce nie cza su wy jaz du do mi ni mum. 

Mó wiąc o si le oso bo wej jed nost ki, nie
spo sób nie wspo mnieć o mło dzie żo wej dru -
ży nie po żar ni czej. Piąt ko we po po łu dnia na -
le żą do mło dzie ży. O 17.00 za czy na ją się
za ję cia dla MDP. Po dob ne dru ży ny ist nie ją
w wie lu jed nost kach OSP, a ich ce lem jest
głów nie pro mo cja bez pie czeń stwa po ża ro -
we go i ra tow nic twa oraz uczest ni cze nie
w dzia łal no ści kul tu ro wo -oświa to wej. Tu taj
jed nak nad rzęd ny cel opie ku na sta no wi
przy go to wa nie mło dych lu dzi do póź niej szej
peł no praw nej służ by w sze re gach JOT.

Dla te go za ję cia są bar dzo in ten syw ne
i sku pio ne na kon kret nych te ma tach zwią za -
nych z po żar ni czym rze mio słem. Człon ko wie
dru ży ny uczą się ko rzy sta nia ze sprzę tu, po -

zna ją tak ty kę dzia łań przy wy pad kach i po -
ża rach, pierw szą po moc, tech ni ki ra to wa nia
stra ża ków oraz pod sta wy służ by we wnętrz -
nej. Choć nie są to za ję cia dla każ de go, to
prak ty ka po ka zu ję że mło dzie żów ka ży je
od piąt ku do piąt ku i ze smut kiem opusz cza
mu ry straż ni cy po za koń cze niu szko le nia.
Dwóch ab sol wen tów tej szkół ki jest już funk -
cjo na riu sza mi Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
a je den, prak tycz nie z mar szu, w bar dzo mło -
dym wie ku zo stał na czel ni kiem w in nej jed -
no st ce dzia ła ją cej w KSRG. 

Wy zwa nia przy szło ści
Jak w każ dej jed no st ce, tak i w tej nie bra -

ku je pro ble mów i wy zwań. Jed nym z nich jest
za pew nie nie od po wied niej go to wo ści bo jo -
wej dru hów. Mu szą łą czyć ochot ni czą służ bę
z pra cą i ży ciem ro dzin nym. Waż ne więc, by
ka dry by ły od po wied nio li czeb ne i usta bi li zo -
wa ne. Po mo gła w tym ak cja re kru ta cyj na
z te go rocz nej wio sny, po któ rej przy by ło dzie -
się ciu no wych człon ków. Wi dać jed nak brak
za in te re so wa nia stra żą, szcze gól nie wśród
mło dych lu dzi. Dla te go nie zbęd ne jest pod ję -
cie sta rań o ich po zy ska nie nie tyl ko na szcze -
blu lo kal nym, ale rów nież kra jo wym.

Straż ni ca umiej sco wio na jest w cen trum
Ło mia nek. Je dy nie dwóch dru hów przy by wa
na alarm na wła snych no gach, resz ta po ru -
sza się sa mo cho dem, po ko nu jąc nie jed no -
krot nie kil ka skrzy żo wań z sy gna li za cją

świetl ną. W go dzi nach szczy tu sta no wi to
ogrom ny pro blem. Nie ste ty bra ku je od po -
wied nich in stru men tów pra wa, któ re po -
zwo lił by stra ża kom na szyb sze przy by cie.
Dla te go ce lem za rzą du jest two rze nie wa -
run ków do spę dza nia wol ne go cza su
w straż ni cy, po przez za pew nia nie róż nych
ak tyw no ści gru po wych czy in dy wi du al nych. 

Bu dy nek straż ni cy, li czą cy so bie kil ka -
dzie siąt lat, ni jak nie przy sta je do po trzeb
rze czy wi sto ści. Ga ra że są nie od po wied nie
dla obec nych po jaz dów. Do skwie ra też
brak miej sca ma ga zy no we go i sa li szko le -
nio wej z praw dzi we go zda rze nia. Naj więk -
szą trud ność sta no wi jed nak brak te re nu
do ćwi czeń, a plac przed straż ni cą po zwa la
je dy nie na roz wi nię cie bo jo we jed ne go od -
cin ka wę ża. 

Lek ki te re no wy sa mo chód roz po znaw -
czo -ra tow ni czy, słu żą cy m.in do dzia łań 
w te re nie nad wi ślań skim i w Pusz czy Kam pi -
no skiej, a tak że ja ko trans port ło dzi ra tow ni -
czej, uległ po waż nej awa rii i nie wró ci już
do po dzia łu bo jo we go. Nie ste ty jed nost ka
nie ma wy star cza ją cych środ ków na za kup
no we go, stąd też przed za rzą dem stoi wy -
zwa nie po zy ska nia fun du szy z róż nych źró -
deł. Co wię cej, ze wzglę du na ro sną cą licz bę
in ter wen cji ty po wo miej skich oraz na dro -
gach za sad ny jest za kup tak że śred nie go 
sa mo cho du miej skie go 4x2 z funk cją ra tow -
nic twa tech nicz ne go.

Rafał Własinowicz jest naczelnikiem 
OSP w Łomiankach, 

a Mateusz Czajkowski – pomocnikiem
dowódcy plutonu i opiekunem MDP 
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Pre mier u stra ża ków
Ko men da Miej ska Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Ra do miu go -
ści ła 9 paź dzier ni ka pre ze sa Ra dy Mi ni strów Ma te usza Mo ra -
wiec kie go. 

Szef rzą du wrę czył de cy zje o przy zna niu do fi nan so wa nia dla jed -
no stek OSP sub re gio nu ra dom skie go – z po wia tów: ra dom skie go,
bia ło brze skie go, gró jec kie go, ko zie nic kie go, zwo leń skie go, lip skie -
go, szy dło wiec kie go i przy su skie go. 

Rząd, do ce nia jąc dzia łal ność OSP, zde cy do wał, że re ali zo wa ne
przez nie za da nia zy ska ją ran gę usta wo wą. – Środ ki, któ re prze ka za -
li śmy, są prze zna cza ne na sprzęt mu zycz ny, spor to wy, ak ce so ria zwią -
za ne z ochot ni czą pra cą stra ża ków – mó wił pre mier pod czas
uro czy ste go wrę cze nia pro mes na do ta cje dla jed no stek OSP. 
– Ochot ni cze stra że po żar ne peł nią nie zwy kle waż ną funk cję spo łecz -
ną i pa trio tycz ną – pod kre ślił.

Uro czy stość od by ła się w związ ku z no we li za cją usta wy o ochro -

nie prze ciw po ża ro wej, któ ra we szła w ży cie 14 sierp nia 2019 r. 
Po zwa la ona m.in. na fi nan so wa nie za dań ochot ni czych stra ży po -
żar nych do ty czą cych krze wie nia kul tu ry fi zycz nej i spor tu, przed się -
wzięć kul tu ral no -oświa to wych oraz propa go wa nia za sad udzie la nia
pierw szej po mo cy po szko do wa nym w wy ni ku po ża ru, klę ski ży wio -
ło wej lub in ne go miej sco we go za gro że nia.

W sub re gio nie ra dom skim do ta cje na łącz ną kwo tę 1 734 518 zł
otrzy ma ło 347 jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych. Na te re nie
ca łe go woj. ma zo wiec kie go do ta cje tra fi ły do 1700 jed no stek OSP,
opie wa ją na kwo tę 9 848 000 zł. 

W spo tka niu wzię li tak że udział po seł na Sejm RP, szef Ga bi ne tu

Po li tycz ne go Pre ze sa Ra dy Mi ni strów Ma rek Su ski, po seł na Sejm RP,
se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Obro ny Na ro do wej Woj ciech Skur -
kie wicz, ko men dant głów ny PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski, ma zo -
wiec ki ko men dant wo je wódz ki PSP nad bryg. Bog dan Ła si ca oraz
pre ze si ochot ni czych stra ży po żar nych i ko men dan ci po wia to wi PSP
sub re gio nu ra dom skie go.

Ka rol Kierz kow ski
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Spo tka nie z dru ha mi 
W no wo wy bu do wa nym obiek cie Ko men dy Miej skiej PSP w Su -

wał kach przy ul. Wi to sa 10 od by ło się 11 paź dzier ni ka spo tka nie po -
świę co ne do fi nan so wa niu jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych
z te re nu po wia tu su wal skie go i Ko men dy Miej skiej Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej w Su wał kach.

Uczest ni czy li w nim wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni -
stra cji Ja ro sław Zie liń ski, ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej gen. bry ga dier Le szek Su ski, pod la ski ko men dant wo je wódz ki
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej nad bryg. Ja ro sław Wendt, ko men dant
miej ski PSP w Su wał kach mł. bryg. Ar ka diusz Bu chow ski oraz dru -
ho wie ochot ni czych stra ży po żar nych.

Je de na stu jed nost kom ochot ni czych stra ży po żar nych oraz Ko -
men dzie Miej skiej PSP w Su wał kach zo sta ły przy zna ne środ ki na za -
kup sprzę tu ra tow ni cze go dla ochot ni czych stra ży po żar nych oraz

urzą dzeń do czysz cze nia i im pre gna cji ubrań spe cjal nych dla KM
PSP.

KM PSP w Su wał kach
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Do fi nan so wa nie Pod la sia
Wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Ja ro sław Zie -

liń ski oraz ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej gen. bry -
ga dier Le szek Su ski spo tka li się z przed sta wi cie la mi ochot ni czych
stra ży po żar nych wo je wódz twa pod la skie go.

Spo tka nie mia ło miej sce 4 paź dzier ni ka w Jed no st ce Ra tow ni -
czo -Ga śni czej nr 2 Ko men dy Miej skiej PSP w Bia łym sto ku i by ło po -
świę co ne do fi nan so wa niu jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych
te go wo je wódz twa. Pod czas spo tka nia pre ze si jed no stek ochot ni -
czych stra ży po żar nych otrzy ma li pro me sy na re ali za cję za dań

uwzględ nio nych we wnio skach w ra mach dru giej tu ry na bo ru.
Wnio ski zło ży ło 208 jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych z te -
re nu wo je wódz twa pod la skie go. Łącz nie OSP w wo je wódz twie pod -
la skim w ra mach do ta cji otrzy ma ją nie mal 3,5 mln. zł. Jest to
moż li we dzię ki no we li za cji usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej,
któ ra we szła w ży cie 14 sierp nia 2019 r. Po zwa la ona na fi nan so wa -
nie za dań ochot ni czych stra ży po żar nych nie zwią za nych stric te z ra -

tow nic twem, ale tak że istot nych, do ty czą cych krze wie nia kul tu ry
fi zycz nej i spor tu, przed się wzięć kul tu ral no -oświa to wych, pro pa go -
wa nia wie dzy do ty czą cej ochro ny prze ciw po ża ro wej i pierw szej po -
mo cy.

KW PSP w Bia łym sto ku

Z wi zy tą w Lip sku
Ochot ni cza Straż Po żar na w Lip sku (po wiat au gu stow ski) otrzy -
ma ła śred ni sa mo chód ra tow ni czo -ga śni czy GBA 4,6/36 
na pod wo ziu MAN TGM. Uro czy ste prze ka za nie po jaz du mia ło
miej sce 19 paź dzier ni ka. 

Za kup po jaz du był moż li wy dzię ki mon ta żo wi fi nan so we mu i wy -
ko rzy sta niu środ ków z bu dże tu gmi ny Lipsk, środ ków Na ro do we go
i Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej, do ta cji ko men dan ta głów ne go PSP, Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, Urzę du Mar szał kow skie go w Bia łym sto ku
i Sta ro stwa Po wia to we go w Au gu sto wie. Koszt no we go sa mo cho du
wy niósł po nad 820 tys. zł.

Ak tu prze ka za nia sa mo cho du do ko nał wi ce mi ni ster spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji Ja ro sław Zie liń ski wraz z ko men dan tem
głów nym Pań stwo wej Stra ży Po żar nej gen. bry ga die rem Lesz kiem
Su skim oraz pod la skim ko men dan tem wo je wódz kim PSP nad bryg.
Ja ro sła wem Wen d tem. Akt prze ka za nia sa mo cho du ode brał pre zes
OSP Lipsk dh Sta ni sław Ar ci mo wicz.

Wraz z prze ka za niem po jaz du jed no st ce OSP Lipsk od by ło się
prze ka za nie śred nie go sa mo cho du ra tow ni czo -ga śni cze go GBA 2,5/16
na pod wo ziu STAR jed no st ce OSP w Bart ni kach. Po jazd do tąd 
użyt ko wa ny przez OSP Lipsk za stą pi wy słu żo ny śred ni sa mo chód
GBM 2,5/8 STAR 244.

An drzej So bo lew ski / KP PSP Lipsk
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u dżet par ty cy pa cyj ny, czę sto na zy -
wa ny oby wa tel skim, to pro ces de cy -
zyj ny, w ra mach któ re go miesz kań cy

współ two rzą bu dżet mia sta, tym sa mym
współ de cy du jąc o dys try bu cji okre ślo nej
pu li pu blicz nych pie nię dzy. Jest on szan są
na za an ga żo wa nie oby wa te li w pro ces de -
cy do wa nia o lo kal nych wy dat kach, spra -
wowa nia wła dzy w sa mo rzą dach oraz
bu do wa nie więk szej przej rzy sto ści dzia łań
sa mo rzą du te ry to rial ne go. Po wstał w la -
tach 90. ubie głe go wie ku w bra zy lij skim 
Por to Ale gre. Gdy w 2011 r. w So po cie wpro -
wa dzo no pierw szy w Pol sce bu dżet oby wa -
tel ski, nikt się nie spo dzie wał, że eks pe-
ry ment ten zy ska w na szym kra ju ta ką po -
pu lar ność.

Mia sto wi ochot ni cy
Jesz cze kil ka lat te mu jed nost ki ochot ni -

czych stra ży po żar nych w mia stach bu dzi ły
zdzi wie nie. W spo łe czeń stwie funk cjo no wał
ste reo typ, we dle któ re go ochot ni cy dzia ła-
ją tyl ko na te re nach wiej skich, za zwy czaj

znacz nie od da lo nych od miast. Oka zu je się
jed nak, że po dob nie jak lu dzie mi gru ją ze wsi
do miast, tak i dru ho wie ochot ni cy po tra fią
się od na leźć na te re nach zur ba ni zo wa nych. 

Ka to wi ce są jed nym z naj więk szych pol -
skich ośrod ków miej skich. Sto li ca aglo me ra -
cji gór no ślą skiej z licz bą 300 tys. miesz-
kań ców (w 2017 r.) jest je de na stym mia stem
w kra ju pod wzglę dem licz by lud no ści
i dwu na stym pod wzglę dem po wierzch ni,
ma jąc pra wie 165 km².

Ka to wi ce le żą na tra sie głów nych szla ków
kra jo wych i mię dzy na ro do wych, za rów no
dro go wych, jak i ko le jo wych. To waż ny
w ska li kra ju ośro dek go spo dar czy. W ran kin -
gu opu bli ko wa nym przez Glo ba li za tion and
World Ci ties Re se arch Ne twork Ka to wi ce zo -
sta ły skla sy fi ko wa ne w V ka te go rii miast
o zna cze niu glo bal nym.

Na te re nie mia sta funk cjo nu je pięć jed no -
stek OSP: Dą brów ka Ma ła, Ko stuch na, Szo pie -
ni ce, Pod le sie i Za rze cze. Co war to pod kre ślić,
trzy pierw sze na le żą do kra jo we go sys te mu
ra to wni czo -ga śni cze go. W bie żą cym ro ku,

po dob nie zresz tą jak w ubie głym, ochot ni cy
słu ży li po mo cą w po nad 1000 in ter wen cjach. 

Dzia łal ność OSP w Ka to wi cach to nie tyl -
ko wspar cie ko le gów za wo dow ców w ak -
cjach ra tow ni czo -ga śni czych. To rów nież
za bez pie cza nie róż ne go ro dza ju im prez ma -
so wych, ta kich jak raj dy i po ka zy sa mo cho-
do we, im pre zy spor to we. Każ de go ro ku stra -
ża cy ochot ni cy uczest ni czą też w kil ku dzie -
się ciu po ka zach tech ni ki ra tow ni czej, m.in.
na pik ni kach ro dzin nych, dzię ki któ rym roz -
po wszech nia ją wie dzę z za kre su ochro ny
prze ciw po ża ro wej. 

Li de rzy z Dą brów ki
Ochot ni cza Straż Po żar na w Dą brów ce

Ma łej ma po nad 80 człon ków czyn nych, bli -
sko 35 człon ków Mło dzie żo wej Dru ży ny Po -
żar ni czej oraz po nad 10 człon ków wspie-
ra ją cych. Od kil ku lat dru ho wie w cią gu ro ku
bio rą udział w bli sko 300 in ter wen cjach ra -
tow ni czo -ga śni czych. W ostat nim dzie się -
ciole ciu jed nost ka zo sta ła dwu krot nie wy róż-
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SPRAWY OCHOTNIKÓW

TO MASZ BA NACZ KOW SKI
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Pozyskiwanie środków przez ochotnicze straże pożarne to temat
rzeka. Źródeł finansowania jest wiele, ale nie każdy wie, jak z nich

skorzystać. Katowiccy druhowie sięgają po środki, które na pierwszy
rzut oka nie są przeznaczone dla strażaków.



nio na za ak tyw ność ra tow ni czą przez Par la -
men tar ny Ze spół Stra ża ków. 

Ochot ni cy po sia da ją czte ry wo zy bo jo -
we: dwa śred nie i dwa lek kie sa mo cho dy po -
żar ni cze. Od 1995 r. jed nost ka funk cjo nu je
w struk tu rach KSRG, co wy ma ga wła ści we -
go przy go to wa nia za rów no pod ką tem
sprzę to wym, jak i wy szko le nia wszyst kich
człon ków.

W struk tu rach OSP w Dą brów ce Ma łej
dzia ła rów nież Gru pa Po szu ki waw czo -Ra -
tow ni cza z psa mi. Choć jest do pie ro w po -
cząt ko wej fa zie two rze nia, już ma na swo im
kon cie kil ka pod ję tych dzia łań. Gru pa
w swo ich sze re gach ma czte ry psy. Są na ra -
zie na róż nym po zio mie wy szko le nia, jed nak
ich prze wod ni cy do kła da ją wszel kich sta rań,
by zwięk szyć ich moż li wo ści bo jo we.

Róż no rod ność oraz sze ro ki za kres dzia łal -
no ści jed nost ki wy ma ga wy so kich na kła dów
na sprzęt i wy po sa że nie. OSP ko rzy sta z wie -
lu źró deł fi nan so wa nia i do ta cji. W ostat nich
la tach jed nym z waż niej szych źró deł po zwa -
la ją cych na po zy ski wa nie no wo cze sne go
sprzę tu był bu dżet oby wa tel ski mia sta Ka to -
wi ce. Pro jek ty zgła sza ne do po szcze gól nych
edy cji BO po zwo li ły na za kup m.in.: po jaz du
czte ro ko ło we go ty pu qu ad wraz z przy cze -
pą na no sze oraz na daj ni ki GPS i ubra nia
ochron ne dla Gru py Po szu ki waw czo -Ra tow -
ni czej, sprzę tu do ra tow nic twa tech nicz ne -
go (po dusz ki wy so ko ci śnie nio we, sprzęt
do sta bi li za cji po jaz dów, zin te gro wa ny sys -

tem prze no śnych naja śnic LED), sprzę tu ra -
tow ni czo -ga śni cze go (lan ca ga śni cza, prze -
no śny mier nik wie lo ga zo wy, ska fan der
lo do wo -ra tow ni czy, sa nie lo do we) oraz
sprzę tu łącz no ści (ra dio te le fo ny ana lo go wo -
-cy fro we).

Środ ki uzy ska ne dzię ki przy chyl no ści
miesz kań ców Ka to wic prze zna czo no rów -
nież na ubra nia ochron ne spe cjal ne wraz
z heł ma mi oraz sprzęt do ćwi czeń pierw szej
po mo cy (fan to my, ze staw imi ta cji ran, AED
z ze sta wem ćwi czeb nym). Łącz ny koszt
sprzę tu sfi nan so wa ne go przez OSP w Dą -
brów ce Ma łej z bu dże tu oby wa tel skie go 
Ka to wic we wszyst kich do tych cza so wych
edy cjach to 284 350 zł.

Nikt nie chce od sta wać
Po zo sta łe jed nost ki nie po zo sta ją w ty le.

OSP z Szo pie nic, Ko stuch ny i Za rze cza po zy -
ska ły no we sa mo cho dy ra tow ni czo -ga śni -
cze. Dzię ki kam pa niom in for ma cyj nym
o swo ich pro jek tach uda ło im się uzy skać
nie zbęd ną licz bę gło sów wśród miesz kań -
ców de cy du ją cych o po dzia le środ ków
z miej skiej ka sy. Cie ka wą ini cja ty wą wy ka za li
się dru ho wie z Ko stuch ny, któ rzy za chę ca li
do gło so wa nia na swój pro jekt przez film
z udzia łem Mar ci na Pro ko pa i Szy mo na
Ho łow ni, gwiazd te le wi zyj ne go pro gra mu
„Mam ta lent”. Uda ło się ich na mó wić na krót -
kie na gra nie, w któ rym wspie ra ją stra ża ków
pod czas krę ce nia jed ne go z od cin ków show
w Ka to wi cach. 

W tym ro ku ka to wic kim ochot ni kom rów -
nież uda ło się po zy skać środ ki. W gło so wa -
niu, któ re od by ło się w dniach 9-22 wrze śnia,
wszyst kie zło żo ne pro jek ty zna la zły uzna nie
lo kal nej spo łecz no ści. Kwo ta bu dże tu oby -

wa tel skie go na 2020 r. w Ka to wi cach wy-
nosi ła 31 508 405 zł, z cze go 21 497 257 zł
prze zna czo no na za da nia lo kal ne. Wśród 
za dań ogól no miej skich zna la zło się jed no 
za da nie stra żac kie: za kup no we go sa mo -
cho du ra tow ni czo -ga śni cze go o war to ści
1,2 mln zł dla Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Ko stuch nie.

W za da niach lo kal nych miesz kań cy dziel -
nic mia sta wy bra li tak że in ne ochot ni cze ini -
cja ty wy:

1. „Straż skro jo na na mia rę 21. wie -
ku” – za kup ubrań ochron nych wraz z heł ma -
mi dla stra ża ków z Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej w Dą brów ce Ma łej – 80 tys. zł,

2. „Dla stra ży Szo pie nic” – po pra wa wa -
run ków peł nie nia służ by przez OSP Szo pie -
ni ce – 168 tys. zł,

3. „Straż ni ca na mia rę 21. wie ku” – za kup
nie zbęd ne go wy po sa że nia dla za pew nie nia
pra wi dło we go funk cjo no wa nia za ple cza
biu ro wo -so cjal ne go Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej w Ka to wi cach -Za rze czu – 140 950 zł,

4. „Bez piecz ne po łu dnie Ka to wic” – za kup
pro fe sjo nal ne go sprzę tu dla Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Ko stuch nie w Ka to wi -
cach – 199 455 zł.

Jak wi dać, su my uzy ska ne z bu dże tu oby -
wa tel skie go są nie ba ga tel ne. Dla te go stra -
ża cy ochot ni cy z każ dym ko lej nym ro kiem
sta ra ją się uszczk nąć z miej skie go tor tu jak
naj wię cej. Środ ki, któ re po zy sku ją, sta no wią
nie ma łe wspar cie ich dzia łal no ści. Na pew -
no war to zgłę bić ten spo sób po zy ski wa nia
pie nię dzy. Jak wi dać na przy kła dzie Ka to wic,
to do sko na ła me to da na zdo by cie no we go
sprzę tu. War to po zy skać sym pa tię miesz -
kań ców miast i zro bić coś wię cej dla lo kal ne -
go bez pie czeń stwa.
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Jak stra ża cy po win ni się ko mu ni ko wać
z oso ba mi głu chy mi, by obie stro ny
unik nę ły nie po ro zu mień i przykro ści,
a cel: bez pie czeń stwo po szko do wa -
nych zo stał osią gnię ty? Po pierw sze,
jak w tym kon tek ście wy glą da po wia -
da mia nie przez oso by głu che o za gro -
że niu służb ra tow ni czych? Po ja wia się
nie bez pie czeń stwo, trze ba szyb ko za -
re ago wać – ja kie moż li wo ści ma w tej
sy tu acji nie sły szą cy? 
Krzysz tof Ko ty nie wicz: Mi ni ster stwo

Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji pra cu -
je nad apli ka cją nu me ru 112, prze zna czo ną
głów nie dla osób nie sły szą cych. Pol ski Zwią -
zek Głu chych współ pra cu je z mi ni ster stwem
w tym za kre sie. Pra ce na dal trwa ją, wiem, że
po ja wi ły się pew ne pro ble my pro ce du ral ne.
Na szym zda niem ide al nie by ło by, gdy by
oso ba głu cha mia ła bez po śred nią łącz ność
z cen trum po wia da mia nia ra tun ko we go
i mo gła w ję zy ku mi go wym przez wi de o-
kon fe ren cję prze ka zać in for ma cje o tym, co
się dzie je, ja kiej po mo cy po trze bu je. Po ja wi -
ła się rów nież kon cep cja stwo rze nia cen -
trum ko mu ni ka cji, w któ rym ca ło do bo wo
dy żu ro wa li by tłu ma cze i od bie ra li zgło sze -
nia przed sta wi cie li służb ra tow ni czych z ca -

łej Pol ski po trze bu ją cych wspar cia w kon tak -
cie z oso bą nie sły szą cą. Mu si my pa mię tać,
że dla osób głu chych na tu ral ny jest pol ski ję -
zyk mi go wy, na to miast ję zyk pol ski mó wio -
ny, ten, któ rym na przy kład my po słu gu je my
się na co dzień, jest czę sto trak to wa ny ja ko
dru gi ję zyk, czy li ję zyk ob cy. 

Jak za tem we dług pań stwa do świad -
czeń prze bie ga ko mu ni ka cja oso by
głu chej i przed sta wi cie la służb ra tow -
ni czych na miej scu zda rze nia? Ja kie
pro ble my na po ty ka ją obie stro ny? 
KK: Stra żak, ja dąc na miej sce zda rze nia,

ma ogól ne in for ma cje o tym, co się dzie je.
Już bę dąc u ce lu, mo że je uzu peł nić, na przy -
kład roz ma wia jąc ze świad ka mi czy po szko -
do wa ny mi. Jed nak je śli on i oso ba głu cha
bę dą chcie li się po ro zu mieć, po ja wi się pro -
blem. Dla te go ide al nym roz wią za niem by ło -
by utwo rze nie wspo mnia ne go cen trum
ko mu ni ka cji – wi de okon fe ren cja z tłu ma -
czem, któ ry prze mi gał by ko mu ni kat ra tow -
ni ka i od po wiedź po szko do wa ne go, po-
zwo li ła by upo rać się z wszel ki mi trud no ścia -
mi. Nie da się pod czas ak cji ra tow ni czej, kie -
dy jesz cze do dat ko wo pa nu ją nie ko rzyst ne
wa run ki at mos fe rycz ne, wie je wiatr czy 

pa da deszcz, wziąć kart kę i pi sać, tym bar -
dziej że nie ma my pew no ści, że to, co zo sta -
nie na pi sa ne, bę dzie zro zu mia ne. O ile
przy kon tak cie z mło dy mi oso ba mi ist nie je
więk sze praw do po do bień stwo, że to się
uda, to w przy pad ku osób star szych nie ko -
niecz nie. 

In na spra wa, je śli stra żak czy po li cjant ma
do czy nie nia z oso bą sła bo sły szą cą al bo oso -
bą, któ ra świet nie czy ta z ru chu ust – ko mu -
ni ka cja bę dzie z pew no ścią ła twiej sza.
War to, by stra żak znał pod sta wo we za sa dy
ko mu ni ka cji w ta kich oko licz no ściach, choć -
by to, że je go usta mu szą być do brze wi -
docz ne, że nie po wi nien kie ro wać gło wy
w dół czy w bok. Du że utrud nie nie stanowi
za rost, szcze gól nie wą sy. Waż ne jest rów nież
zo rien to wa nie się, czy da na oso ba ko rzy sta
z apa ra tu słu cho we go, a je śli ko rzy sta, to czy
fak tycz nie dzię ki nie mu sły szy. Cza sem ktoś
no si apa rat, ale tak na praw dę nie speł nia on
swo jej ro li, ta oso ba uży wa go, by po czuć się
le piej. Mo że też być tak, że ktoś sły szy tyl ko
nie któ re dźwię ki. Z dru giej stro ny są oso by,
któ re ko rzy sta ją z im plan tu śli ma ko we -
go – one sły szą, ale ko mu ni ka cja mo że być
za bu rzo na przez in ne dźwię ki.

Ka je ta na Ma ciej ska -Ro czan: Wy da je mi
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się, że przy pierw szym kon tak cie z oso bą
z ubyt kiem słu chu od ra zu moż na się zo rien -
to wać, że ma ona ten pro blem. Na przy kład
ja na początku za zna czam, że je stem oso bą
nie sły szą cą. Oso by sła bo sły szą ce też szybko
mo gą prze ka zać ko mu ni kat – pro szę do
mnie mó wić gło śniej, wol niej. Je śli cho dzi
o oso by głu che, któ re po ro zu mie wa ją się
w ję zy ku mi go wym, to rów nież zo rien tu je -
my się w bez po śred nim kon tak cie, że ko mu -
ni ka cja z ni mi moż li wa jest tyl ko za po mo cą
te go ję zy ka – wte dy trze ba we zwać tłu ma -
cza, na przy kład z lo kal ne go od dzia łu PZG.

Naj trud niej sze za tem wy da je się sko -
mu ni ko wa nie z oso bą głu chą od uro -
dze nia, któ ra po słu gu je się tyl ko
ję zy kiem mi go wym, a ję zy kiem pol -
skim w ogra ni czo nym za kre sie lub na -
wet w ogó le. Nie ste ty, zwy kle na
miej scu zda rze nia służ by ra tow ni cze
nie ma ją cza su, by po pro sić o po moc
tłu ma cza. Co w ta kiej sy tu acji mo gą
zro bić?
KK: Moż na po słu żyć się pi smem, ale ko -

mu ni kat mu si być krót ki i pro sty, bez zdań
zło żo nych. Mo gą to być py ta nia: co się sta ło?
gdzie pan/pa ni miesz ka? ko go po wia do mić? 

Do brym roz wią za niem jest rów nież ko -
mu ni ka cja on li ne z oso bą sły szą cą i zna ją cą
PJM. Czę sto sam nie sły szą cy ma kon takt
do ko goś ta kie go. Moż na to wy ko rzy stać
i po pro sić o tłu ma cze nie na szej wy po wie dzi
na ję zyk mi go wy. 

Ist nie je jesz cze moż li wość od płat ne go
sko rzy sta nia z usług tłu ma cza on li ne lub wi -
de otłu ma cza. Od dział Ma zo wiec ki ofe ru je tę
pierw szą opcję, a Od dział Łódz ki PZG tę dru -
gą, na ryn ku dzia ła ją jesz cze fir my ko mer -
cyj ne. Ide al nie by ło by, gdy by PSP mia ła
pod pi sa ną umo wę z jed nym z ope ra to rów
na usłu gę wi de otłu ma cze nia, jed nak na wet
w tej sy tu acji po ja wił by się pro blem. Wi -
deotłu ma cze do stęp ni są zwy kle w stan dar -
do wych go dzi nach pra cy, a je śli po żar
wy buch nie w no cy? Dla te go nie zbęd ne jest
cen trum ko mu ni ka cji lub przy naj mniej jed -
no sta no wi sko tłu ma cza ję zy ka mi go we go
w CPR, do któ re go kie ro wa ni by li by w ra zie
po trze by funk cjo na riu sze służb ra tun ko -
wych z ca łej Pol ski.

Od no sząc się jed nak do ak tu al nej sy tu -
acji, w któ rej na rzę dzia ko mu ni ka cji z oso bą
głu chą zna ją cą tyl ko PJM są ogra ni czo -
ne – stra żak w sy tu acji za gro że nia, gdy ko -
niecz na jest na tych mia sto wa ewa ku acja,
mo że prze ka zać za po mo cą pro stych ge -

stów, że da na oso ba mu si na przy kład opu -
ścić miesz ka nie. 

KK: Ję zyk mi go wy to ję zyk ge stów, więc
je że li oso ba głu cha bę dzie wi dzia ła, że stra -
żak przy wo łu je ją, wy ko nu jąc rę ką ruch
ozna cza ją cy „pro szę tu taj po dejść”, to zro zu -
mie ten ko mu ni kat. War to jed nak zwró cić
uwa gę na in ny pro blem – w no cy wy bu cha
po żar, stra ża cy in for mu ją oso bi ście lub przez
me ga fon miesz kań ców bu dyn ku, któ rzy np.
usły sze li sy re ny, o ko niecz no ści opusz cze nia
miesz kań, ale oso ba głu cha nie ma po ję cia
o tym, co się dzie je, bo oczy wi ście ża den
dźwięk do niej nie do tarł i na przy kład śpi.
Dla te go też jest waż ne, że by w sy tu acji po -
ża ru za py tać ewa ku owa nych miesz kań ców,
czy w tym bu dyn ku nie miesz ka oso ba głu -
cha. Je że li tak, to wia do mo, że trze ba bę dzie
do stać się do jej miesz ka nia, że by po wia do -
mić ją o za gro że niu i po le cić opusz cze nie
bu dyn ku. Na to miast póź niej, już pod czas
ewa ku acji, ko mu ni ka cja za po mo cą ge stów
jest jak naj bar dziej wska za na. Moż na na wet
opra co wać spis pro stych ko mu ni ka tów ge -
sto wych po trzeb nych pod czas ewa ku acji 
– był by to krót ki in struk taż dla stra ża ków, 
jak ko mu ni ko wać się z oso bą głu chą w sy tu -
acji za gro że nia. Ta ką wie dzę moż na by prze -
ka zy wać rów nież na na szych kur sach. 

KMR: W kon tek ście ko mu ni ka cji na miej -
scu zda rze nia chcia ła bym zwró cić uwa gę
na pe wien pro blem. Śro do wi sko osób nie -
sły szą cych sprze ci wia się po słu gi wa niu się
dzieć mi ja ko tłu ma cza mi. Przy kła do -
wo – wy bu cha po żar, w jed nym z miesz kań
znaj du je się nie sły szą ce mał żeń stwo z kil ku -
let ni mi sły szą cy mi dzieć mi. Wcho dzi stra żak,
wia do mo, że dzie je się coś nie do bre go, pa -
nu je ner wo wa at mos fe ra. W ta kiej sy tu acji
moż na na po cząt ku po pro sić dziec ko o prze -
ka za nie in for ma cji, ale tak, by nie wpro wa -
dzać go w nad mier ny stres, prze ka zać mu
pro ste ko mu ni ka ty, de li kat ne, uspo ka ja ją ce.
To jed nak po win no trwać tyl ko chwi lę, je śli
ko niecz ne by ło by dal sze ko mu ni ko wa nie się
z nie sły szą cy mi ro dzi ca mi, na le ży we zwać
tłu ma cza lub wy ko rzy stać in ną z moż li wo -
ści, o któ rych mó wi li śmy. War to za zna czyć,
ze dzie ci nie chcą cy mo gą prze ka zać nie wła -
ści wy ko mu ni kat, zmie nić go pod czas tłu -
ma cze nia. 

War to mieć w pa mię ci te za strze że nia,
jed nak wy da je mi się, że stra ża cy ko ja rzą się
jed no znacz nie po zy tyw nie, a już szcze gól -
nie dzie ciom. Nio są po moc i po tra fią z em -
pa tią po dejść do po szko do wa nych, wręcz
wpro wa dzić swo ją obec no ścią spo kój. 

Mo że więc dzie ci w ich obec no ści po czu ły -
by się też le piej, bez piecz niej, choć to nie
zmie nia fak tu, że po win ni śmy ko rzy stać z ich
po śred nic twa w kon tak cie z nie sły szą cy mi
ro dzi ca mi tyl ko w wy jąt ko wych oko licz no -
ściach.

Wróć my do kwe stii, któ rą po ru szył
pan pre zes – kur sów ję zy ka mi go we -
go. Czy Pol ski Zwią zek Głu chych ofe -
ru je spe cjal ne za ję cia dla stra ża ków?
KK: Oczy wi ście, ta kie szko le nia są po -

trzeb ne, po ka zu ją, jak ko mu ni ko wać się
z oso bą głu chą, jak się wo bec niej za cho wy -
wać, uczą pod sta wo we go zbio ru zna ków,
ko mu ni ka tów, tak że tych naj czę ściej wy ko -
rzy sty wa nych w sy tu acjach za gro że nia. Kurs
pod sta wo wej ko mu ni ka cji, utrwa la ją cy wie -
dzę, trwał by 80 godz. Je ste śmy w sta nie
przy go to wać też za ję cia prze zna czo ne ty-
po wo dla stra ża ków czy ogól nie służb ra -
tow ni czych, prze ka zu ją ce mi ni mum wie dzy
i umie jęt no ści. Licz ba spo tkań jest uza leż -
nio na od po trzeb od bior ców – mo gła by się
za mknąć na wet w kil ku za ję ciach. 

Pod su mo wu jąc – ja kie prio ry te ty po -
pra wy bez pie czeń stwa i kon tak tu
z oso ba mi głu chy mi wi dzie li by pań -
stwo w ob sza rze dzia łal no ści PSP
i ochro ny prze ciw po ża ro wej?
KMR: Na su wa mi się jesz cze jed na waż -

na kwe stia – cho dzi np. o bez pie czeń stwo
w ho te lach czy in nych in sty tu cjach uży tecz -
no ści pu blicz nej. Oso ba nie sły szą ca za my ka
się w po ko ju na noc, za sy pia, tym cza sem do -
cho dzi do po ża ru. Alarm się uru cha mia, ale
tyl ko dźwię ko wy, bra ku je sy gna li za cji świetl -
nej, któ ra po wia do mi ła by oso bę głu chą
o nie bez pie czeń stwie. Po dob nie czuj ni ki dy -
mu i tlen ku wę gla – wy da ją sy gna ły świetl -
ne, a nie dźwię ko we. 

KK: Nie ste ty, na dal w bu dyn kach miesz -
kal nych sy gna li za cja świetl na nie jest in sta -
lo wa na. Są dzę, że przy naj mniej w new ral -
gicz nych punk tach obiek tu po win na po ja -
wić się czer wo na lam pa.

Bar dzo waż na jest też ko mu ni ka cja
na miej scu zda rze nia. War to, by i oso ba głu -
cha, i stra żak mie li w sy tu acji za gro że nia
kom fort i spo kój, któ re da ją szan sę na ja sną
i pre cy zyj ną ko mu ni ka cję. Mo że ją za pew nić
po moc tłu ma cza on li ne czy też umie jęt no -
ści sa me go stra ża ka, zdo by te na spe cjal nym
szko le niu, któ re przy go tu je go do dzia ła nia
w ta kiej sy tu acji. 

roz ma wia ła An na So bót ka
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iał 15 lat i był jed nym z wie lu chłop ców w szko le w Głu cho -
ła zach na Opolsz czyź nie, któ rzy za ję li się lek ko atle ty ką. 
Na uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go, Jan Ma cjon, był tre ne -

rem tej dys cy pli ny spor tu w klu bie mię dzysz kol nym i to za chę ci ło
spra gnio nych ru chu i ry wa li za cji mło dych chło pa ków do tre nin gów.

Bar tło miej Przed wo jew ski był jed nym z nich. Jak wspo mi na, wte -
dy po znał, co to zna czy po ko ny wać wła sną sła bość, prze zwy cię żać
zmę cze nie i ból w mdle ją cych no gach. Bie ga nie we szło mu w krew,
po ja wi ły się pierw sze me da le w za wo dach ju nio rów.

Czas ży cio wych wy bo rów
Bar tek do sko na le so bie ra dził we wro cław skim Li ceum Ogól no -

kształ cą cym Mi strzo stwa Spor to we go i miał co raz lep sze wy ni ki 
spor to we. Już ja ko uczeń pierw szej kla sy li ceum star to wał m.in.
w Ogól no pol skiej Olim pia dzie Mło dzie ży w Zie lo nej Gó rze. W bie gach
na 2 tys. me trów z prze szko da mi był w czo łów ce i zdo był me dal. 
Co do stu diów, to ra czej wy brał nie po my śli ta ty stra ża ka, po nie waż
po ma tu rze do stał się do wro cław skiej Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz -
ne go. Nę ci ła go jed nak na kre ślo na przez oj ca per spek ty wa stra żac kiej
służ by. Prze ko ny wał zwłasz cza ar gu ment, że wła śnie wy ko nu jąc ten
za wód, mo że jed no cze śnie upra wiać sport. Ba, na wet jest to wska za -
ne, bo prze cież stra ża cy mu szą być bar dzo spraw ni, wy spor to wa ni. 

W koń cu po sta no wił dia me tral nie zmie nić ży cio we pla ny i pójść
za ra dą oj ca. W re zul ta cie z po wo dze niem ukoń czył po znań ską Szko -
łę Aspi ran tów PSP. Już ja ko ka det brał udział w stra żac kim bie gu ulicz -
nym o pu char ko men dan ta głów ne go PSP, prze ko nu jąc się, że

rze czy wi ście bę dąc stra ża kiem, mo że na dal roz wi jać swo je spor to we
za in te re so wa nia. 

De cy du ją cym do świad cze niem w upra wia niu bie gów był dla Bart -
ka bieg gór ski w da le kiej Al ba nii. Wy star to -wał w tej im pre zie, po nie -
waż w kra ju bie gi gór skie pod le ga ją kom pe ten cyj nie Pol skie mu
Związ ko wi Lek kiej Atle ty ki. Na star cie sta nę ło 120 za wod ni ków. Za jął
wów czas szó ste miej sce, co by ło i suk ce sem, i… jed nak po raż ką. W te -
go ro dza ju bie gach pre mio wa ni są bo wiem za wod ni cy, któ rzy zaj mu -
ją pięć pierw szych miejsc. Nie mniej jed nak ta wy ma ga ją ca kon -
ku ren cja bar dzo mu od po wia da ła. 

W dro dze na szczyt
Praw dzi wy prze łom w ży ciu na sze go bo ha te ra na stą pił w 2016 r.

Po ukoń cze niu po znań skiej szko ły mł. asp. Bar tek Przed wo jew ski roz -
po czął służ bę we wro cław skiej JRG PSP na sta no wi sku star sze go ra -
tow ni ka. Na dal ostro tre no wał i tak jest do dziś. Jak przy zna je, aby
utrzy mać od po wied nią for mę wy ma ga ną przy upra wia niu bie gów
gór skich, trze ba na rzu cić so bie na praw dę ostry re żim. Na czym to po -
le ga?

– W mo im przy pad ku wy glą da to tak, że je że li idę ra no do pra cy, to
wsta ję kil ka go dzin wcze śniej i bie gnę ja kieś 13-15 km po wro cław skich
par kach – wy ja śnia. – Kie dy mam wol ny dzień po służ bie, to ro bię dwa
tre nin gi. Ra no ja dę np. do So bót ki (gó ra pod Wro cła wiem) i bie gam w te -
re nie gó rzy stym po 20-30 km. Na to miast po po łu dniu, w ra mach dru gie -
go tre nin gu, bie gnę jesz cze kil ka na ście ki lo me trów. Uzu peł nie niem są
ćwi cze nia na si łow ni czy jaz da na ro we rze. Je że li po służ bie jest kil ka dni
wol ne go, to ja dę w na sze Kar ko no sze al bo da lej, np. w wy so kie Al py
do Fran cji czy Szwaj ca rii i tam zdo by wam for mę w bie gach gór skich. 
Tak to wy glą da.

LUDZIE

LECH LE WAN DOW SKI Z gło wà w
Legendarny czeski biegacz Emil Zatopek, zapytany o sposób 

na życie, powiedział:  „Jeśli chcesz biegać – przebiegnij kilometr. 
Jeśli chcesz zmienić swoje życie – przebiegnij maraton”.
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Jak u każ de go spor tow ca, spraw dzia nem for my są wszel kie za wo -
dy, mi strzo stwa, olim pia dy. W przy pad ku bie gów gór skich naj lep szą
oka zję do po twier dze nia swo jej kla sy da ją pro fe sjo nal ne mię dzy na -
ro do we za wo dy. Do naj bar dziej pre sti żo wych bie gów gór skich
na świe cie na le żą or ga ni zo wa ne sześć ra zy do ro ku przez Fran cu zów
Gol den Tra il Se ries (Zło ta Se ria Bie gów). Bar tek miał już spo re do świad -
cze nie, kie dy w ubie głym ro ku zde cy do wał się na udział w ma ra toń -
skim bie gu gór skim or ga ni zo wa nym w Hisz pa nii, w kra ju Ba sków. 

Pięć set za wod ni ków sta nę ło na star cie 42-ki lo me tro we go bie gu
po te re nie gó rzy stym, z prze wyż sze nia mi do 3 tys. m n.p.m. By li to
szczę śliw cy – na le że li al bo do eli ty, do któ rej wy sła no za pro sze nia, 
al bo do gru py wy lo so wa nych spo śród 10 tys. chęt nych do udzia łu
w za wo dach. 

Ten hisz pań ski bieg był dla Bart ka wiel kim suk ce sem. Wpraw dzie
zwy cięz cą zo stał zna ko mi ty Szwaj car Re mi Bon net, ale stra żak z Pol -
ski, Bar tło miej Przed wo jew ski, za jął trze cie miej sce. Tym sa mym wpi -
sał się na li stę naj lep szych eu ro pej skich bie ga czy gór skich i od tej
po ry ja ko czło nek eli tar nej gru py otrzy mu je za pro sze nia na ko lej ne
za wo dy. 

Do gra ni cy moż li wo ści
W tym ro ku Bar tek Przed wo jew ski po twier dził swo ją wy so ką for -

mę, zaj mu jąc w bie gu w Hisz pa nii dru gie miej sce. Z suk ce sem za-
koń czył rów nież bieg Du Mont Blanc, or ga ni zo wa ny we Fran cji, w oko -
li cach al pej skie go ku ror tu Cha mo nix. 

– Spe cy fi ką bie gów gór skich jest m.in. to, że od by wa ją się na ob sza -
rach o du żych prze wyż sze niach – wy ja śnia Bar tek. – Trze ba po ko ny wać
ostre wznie sie nia, a po tem zbie gać po rów nie po chy łych ka mie ni stych
zbo czach. Jest to więc ogrom ny wy si łek fi zycz ny, a do te go ta kie bie gi
nio są ze so bą znacz ne ry zy ko kon tu zji. Po nad to tra sy są wy zna cza ne
na du żych wy so ko ściach, np. w wy so kich Al pach, co ro dzi pro ble my z od -
dy cha niem i ogól nie z kon dy cją. Dla za wod ni ków ta kich jak ja ozna cza
to ko niecz ność od po wied niej akli ma ty za cji. 

W tym ro ku Bart ka cze ka jesz cze je den spor to wy spraw dzian. Tym
ra zem w Szko cji, gdzie od bę dzie się bieg gór ski. Już te raz mo że śmia -
ło po wie dzieć, że ten rok jest uda ny, i to na wet bar dzo. Z za wod ni ka,
któ ry od no sił suk ce sy głów nie w wy mia rze lo kal nym, wy rósł na spor -
tow ca kla sy eu ro pej skiej. Ro dzi się za tem oczy wi ste py ta nie o przy -
szłość, ko lej ne pla ny i spor to we ma rze nia.

– Mam 26 lat, więc zwa żyw szy, że bie ga cze gór scy swo je spor to we
apo geum osią ga ją śred nio w wie ku lat 32-35, przede mną jesz cze 
spo ro do zro bie nia – za uwa ża. – Jak wie le mo gę osią gnąć, to trud no
po wie dzieć. Wy zna cza jąc so bie ko lej ne spor to we, ce le chcę dojść
do mak sy mal ne go punk tu wy dol no ści mo je go or ga ni zmu. Że by mieć
świa do mość, że do bie głem do szczy tu moż li wo ści. Gdzie jest ta gra ni -
ca, któ ra cią gle się prze su wa? To za le ży od wie lu czyn ni ków. Tak że
od tych pro za icz nych, jak po moc ko le gów stra ża ków z wro cław skiej
JRG 2, któ rzy idą mi na rę kę, kie dy mam ko lej ne za wo dy. No i do pin gu -
ją mnie, po dob nie jak mo ja dziew czy na Pa try cja, któ ra tak że jest bie -
gacz ką. Ale naj wię cej za le ży oczy wi ście ode mnie sa me go i mam te go
świa do mość.

Do dra ma tycz ne go zda rze nia do szło 29 lip ca br. na ełc kiej pro me -
na dzie w oko li cy ul. Zam ko wej. W go dzi nach przed po łu dnio wych
wó zek z dziec kiem sto czył się ze stro me go brze gu do Je zio ra Ełc kie -
go. Mat ka dziec ka rzu ci ła się za nim do wo dy, wzy wa jąc po mo cy.
Na ra tu nek ko bie cie ru szy li przy pad ko wi świad ko wie zda rze nia. Jed -
nym z nich był st. asp. Grze gorz Ra mo tow ski – funk cjo na riusz Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej KP PSP w Eł ku, któ ry w tym cza sie
od by wał tre ning bie go wy. Bez chwi li na my słu wsko czył do wo dy, wy -
piął dziec ko z wóz ka i prze ka zał je cze ka ją cym na brze gu świad kom
zda rze nia. Na stęp nie po mógł wy do stać się z wo dy nie umie ją cej pły -
wać mat ce dziec ka. 

Na brze gu oka za ło się, że dziec ko nie od dy cha, więc na tych miast
przy stą pił do udzie la nia pierw szej po mo cy. Po krót kiej chwi li przy -
wró cił mu od dech. Po mógł rów nież mat ce dziec ka, bę dą cej w szo ku
wy wo ła nym wy pad kiem, u któ rej po ja wi ły się pierw sze ob ja wy hi -
per wen ty la cji. Stra żak czu wał nad ko bie tą i dziec kiem do przy jaz du
ze spo łu ra tow nic twa me dycz ne go. Dzię ki na tych mia sto wej re ak cji
i bły ska wicz nie prze pro wa dzo nej wspól nie z in ny mi świad ka mi zda -
rze nia ak cji uda ło się za po biec tra ge dii. 

St. asp. Grze gorz Ra mo tow ski peł ni w Ko men dzie Po wia to wej PSP
w Eł ku m.in. funk cję ko or dy na to ra ra tow nic twa me dycz ne go. Ma roz -
le głą wie dzę z za kre su ra tow nic twa me dycz ne go, ukoń czył stu dia li -
cen cjac kie w tym kie run ku, szko li stra ża ków w udzie la niu pierw szej
po mo cy przed me dycz nej. 

10 paź dzier ni ka war miń sko -ma zur ski ko men dant wo je wódz ki
PSP wrę czył na gro dę st. asp. Grze go rzo wi Ra mo tow skie mu w do wód
uzna nia je go dziel no ści i pro fe sjo na li zmu. Gra tu la cje zło żył mu rów -
nież wo je wo da war miń sko -ma zur ski Ar tur Cho jec ki.

Ja ro sław Piesz ko

chmu rach Bo ha ter 
znad 
Je zio ra 
Ełc kie go
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ro gram„Bez piecz ne Po gra ni cze” jest
kon ty nu acją i za ra zem roz wi nię ciem
do tych cza so wej wie lo let niej pol sko -

-cze skiej współ pra cy trans gra nicz nej w sfe -
rze bez pie czeń stwa. Jej po cząt ki się ga ją
1984 r., kie dy to na szcze blu ów cze sne go
wo je wódz twa wał brzy skie go i wschod nio -
cze skie go Hra dec Králové pod pi sa no umo -
wę o współ pra cy.

Wy ko rzy sty wa nie szans 
Jed nak współ pra ca trans gra nicz na Pol -

ski i Czech mo gła się w peł ni roz wi nąć dzię -
ki wstą pie niu oby dwu kra jów do Unii
Eu ro pej skiej w 2004 r. Jed nym z po zy tyw -
nych efek tów te go pro ce su był pro jekt
„Bez piecz ne Po gra ni cze”. W uza sad nie niu
zgło szo ne go w 2014 r. przed się wzię cia
stwier dzo no, że je go ce lem jest pod nie sie -
nie trans gra nicz nej go to wo ści do po dej -
mo wa nia dzia łań pod czas roz wią zy wa nia
sy tu acji kry zy so wych. W pro gra mie uczest -
ni czy ośmiu part ne rów. Po stro nie pol skiej
są to: KW PSP w Opo lu (part ner wio dą cy,
od po wia da ją cy za ca łość pro jek tu) oraz KW
PSP we Wro cła wiu i KW PSP w Ka to wi cach;

ze stro ny cze skiej kra je – od po wied ni ki pol -
skich wo je wództw: li be rec ki, par du bic ki,
oło mu niec ki, mo raw sko ślą ski i Hra dec
Králové. 

Wy szcze gól nio no sześć dzie dzin współ -
pra cy: bu do wa sys te mu wy mia ny in for ma -
cji po mię dzy Pol ską i Cze cha mi; or ga ni za cja
pa ne li eks perc kich; szko lenia ję zy ko we 
(j. pol ski, j. cze ski); pro wa dze nie szko leń spe -
cja li stycz nych i ko mu ni ka cyj nych; ćwi cze nia
ra tow ni cze dla służb dys po zy cyj nych; za ku -
py sprzę tu oraz po jaz dów ra tow ni czych.
Pro jekt „Bez piecz ne Po gra ni cze” opie wa
na kwo tę bli sko 8 mln eu ro, a czas je go re ali -
za cji usta lo no na la ta 2016-2019.

W kwiet niu 2015 r. Wspól ny Pa nel Eks -
per tów wy dał po zy tyw ną oce nę pro jek tu
pro gra mu, a we wrze śniu 2015 r. pro jekt
pod skró co ną na zwą „Bez piecz ne Po gra ni -
cze” był już go to wy i zo stał za re ko men do-
wa ny do do fi nan so wa nia przez Ko mi tet
Mo ni to ru ją cy. Prak tycz na re ali za cja pro jek tu
roz po czę ła się z po cząt kiem 2017 r., dwu -
dnio wą pol sko -cze ską kon fe ren cją „Za rzą -
dza nie kry zy so we oraz or ga ni za cja dzia łań
ra tow ni czych pod czas zda rzeń nad zwy czaj -

nych w Pol sce i Cze chach”. W kon fe ren cji
z udzia łem 100 osób udział wzię li wszy scy
part ne rzy pro jek tu, a tak że za pro sze ni
przed sta wi cie le służb od po wie dzial nych
za bez pie czeń stwo na po gra ni czu.

Pa ne li, kon fe ren cji i eks perc kich spo tkań
itp. by ło wie le, a ich do ro bek to m.in. wy mia -
na do świad czeń, po szu ki wa nie no wych roz -
wią zań w sys te mie wza jem ne go po wia da -
mia nia o zda rze niach czy za sa dach współ -
dzia ła nia jed no stek ra tow ni czych obu kra -
jów. Do ko ny wa no iden ty fi ka cji ob sza rów
pro ble mo wych i do brych prak tyk w za kre sie
współ pra cy pod czas ka ta strof, klęsk ży wio -
ło wych i in nych nad zwy czaj nych wy da rzeń. 

Przed się wzię cia nie jed no krot nie łą czo -
no, przez co mia ły one wa lor jed no cze śnie
na uko wy i prak tycz ny. Przy kła dem m.in. ćwi -
cze nia Po gra ni cze 2017. Zgod nie z roz ka zem
ko men dan ta głów ne go PSP słu ży ły one
usta le niu stop nia przy go to wa nia sił i środ -
ków cen tral ne go od wo du ope ra cyj ne go
do dzia łań ra tow ni czych pod czas po wo dzi,
a tak że zda rzeń wy ma ga ją cych udzia łu grup
spe cja li stycz nych. 

W ćwi cze niach udział wzię li ra tow ni cy
nie tyl ko z Pol ski i Czech, ale tak że z Nie miec.
Łącz nie ćwi czy ło po nad 350 osób, m.in.
13 grup ra tow nic twa spe cja li stycz ne go.
Rów no le gle od był się pa nel eks per tów
z udzia łem przed sta wi cie li ko mend wo je -
wódz kich PSP: Opo la, Ka to wic i Wro cła wia
oraz ze stro ny cze skiej z Li ber ca, Hrad ca
Králové, Par du bic, Oło muń ca i Mo raw. Po -
nad to w przed się wzię ciu tym uczest ni czył
przed sta wi ciel KG PSP.

Po ko ny wa nie ba rier
Ma jąc świa do mość, że istot nym ogra ni -

cze niem w roz wo ju bez po śred niej współ -
pra cy służb ra tow ni czych są wzglę dy ję zy-
ko we, or ga ni zo wa no dla funk cjo na riu szy
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LECH LE WAN DOW SKI Gra ni ca, któ r 
Dobiega końca zaplanowany na lata 2016-2019 unijny program

„Bezpieczne Pogranicze – budowa transgranicznego systemu
wymiany informacji o zagrożeniach i wzmocnienie potencjału

ratowniczego na obszarze polsko-czeskiego pogranicza”. 
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obu kra jów kur sy ję zy ka cze skie go i pol skie -
go. Oka zję do prak tycz ne go do sko na le nia
zna jo mo ści ję zy ka sta no wi ły wspól ne ćwi -
cze nia, kon fe ren cje, ale tak że wy mia ny oso -
bo we. By ły to na przy kład szko le nia dla
dys po zy to rów, dla ob słu gi sta no wisk kie ro -
wa nia dzia ła nia mi, a tak że wy mia na dy żur -
nych sta no wisk kie ro wa nia. 

We wrze śniu 2018 r. dy żur ni z wo je wódz -
twa mo raw sko -ślą skie go na za pro sze nie 
KW PSP w Opo lu od by li staż w opol skiej ko -
men dzie. W pro gra mie prze wi dzia no m.in.
za po zna nie go ści z wy po sa że niem opol skiej
JRG PSP, funk cjo no wa niem Sta no wi ska 
Kie ro wa nia Ko men dan ta Wo je wódz kie go
w Opo lu, a tak że Wo je wódz kie go Cen trum
Za rzą dza nia Kry zy so we go i Cen trum Po wia -
da mia nia Ra tun ko we go

Po dob ny za kres i cha rak ter mia ły pol-
sko- cze skie przed się wzię cia or ga ni zo wa ne
przez Ko men dy Wo je wódz kie PSP w Ka to wi -
cach i Wro cła wiu. Wśród te ma tów kon fe ren -
cji, a tak że wspól nych ćwi czeń, szcze gól nie
du żo miej sca po świę co no współ dzia ła niu
w sy tu acjach roz ma itych za gro żeń, np. che -
micz nych i śro do wi ska na tu ral ne go, klęsk
ży wio ło wych, w tym zwłasz cza po wo dzi,
a tak że wy pad kom ko mu ni ka cyj nym i ra -
tow nic twu wy so ko ścio we mu. 

Du ży na cisk po ło żo no na do sko na le nie
sys te mu po wia da mia nia, dys po no wa nia
i do wo dze nia dzia ła nia mi. Uzna jąc, że jest to
pod sta wa sku tecz nej współ pra cy służb ra -
tow ni czych, po rów ny wa no sys te my np. alar -
mo wa nia i kie ro wa nia ak cja mi. W ko-
men dach wo je wódz kich wdro żo no sys tem
wi de okon fe ren cyj ny słu żą cy trans gra nicz nej
wy mia nie in for ma cji. Sys tem ten umoż li wia
pod łą cze nie nie tyl ko stra żac kich ośrod ków
do wo dze nia, ale tak że wie lu użyt kow ni ków,
co po ma ga w ko or dy no wa niu dzia łań z in -
nym służ ba mi.

Udo sko na le nie sys te mów współ dzia ła nia
przy nio sło kon kret ne re zul ta ty w po sta ci
wzro stu sku tecz no ści dzia łań ra tow ni czo -
-ga śni czych. To waż ne, zwłasz cza że nie rzad -
ko z cze skiej jed nost ki stra żac kiej jest bli żej
do po ża ru po wsta łe go po stro nie pol skiej
i od wrot nie. Tak by ło np. w cze skich Mi ku lo -
vi cach, gdzie do po ża ru naj bli żej mie li stra -
ża cy z Ny sy. Dzię ki ich szyb kiej in ter wen cji

ogień z bu dyn ku go spo dar cze go nie prze -
do stał się na bu dy nek miesz kal ny. 

Po dob nie wów czas, kie dy po cze skiej
stro nie Kar ko no szy, na wy so ko ści 1300 m,
wy buchł po żar ko so drze wi ny, z po mo cą ko -
le gom z Czech po spie szy ło dzie więć pol -
skich jed no stek stra żac kich, któ re wspar ły
je de na ście jed no stek cze skich. Wspól nie
uga si ły ten groź ny po żar, ogra ni cza jąc dzię -
ki po łą cze niu sił spo wo do wa ne nim stra ty.
Ko lej ny przy kład to ak cja w Nie mo jo wie,
w gmi nie Mię dzy le sie. Do szło tam do groź -
ne go po ża ru po pu lar ne go za jaz du Go ści -
niec. Ja ko pierw si na miej sce ak cji przy by li
stra ża cy z SDH Za mberk. Cze ski do wód ca
do ko nał pierw szej oce ny sy tu acji i pod jął
sto sow ne de cy zje. 

Bo ga ty do ro bek
We wrze śniu te go ro ku w Ku do wie-Zdro -

ju od by ła się jed na z ostat nich pol sko -cze -
skich kon fe ren cji –„Ochro na prze ciw po wo-
dzio wa w Pol sce i Re pu bli ce Cze skiej”. Tym
ra zem do ko na no po rów nań sys te mów uru -
cha mia nych na wy pa dek za gro że nia po wo -
dzio we go. W ra mach pro gra mu „Bez piecz ne
Po gra ni cze” za ku pio no wie le sprzę tu ra tow -
ni cze go: spe cja li stycz ne sa mo cho dy po żar -
ni cze, sprzęt dla spe cja li stycz nych grup
po szu ki waw czo -ra tow ni czych (SGPR) i ra -
tow nic twa che micz ne go (SGRChem), a tak -
że sys te my te le in for ma tycz ne, geo fo ny
i ka me ry wzier ni ko we czy mo to pom py prze -
woź ne do wo dy za nie czysz czo nej.

Unij ny pro gram „Bez piecz ne Po gra ni -
cze” koń czy się moc nym akor dem, ja kim

by ły m.in. je sien ne ćwi cze nia spe cja li stycz -
ne prze pro wa dzo ne na woj sko wym po li -
go nie w Pstrą żu k. Bo le sław ca. W przed -
się wzię ciu tym udział wzię ły m.in. wszyst -
kie gru py spe cja li stycz ne wo je wódz twa
dol no ślą skie go, kom pa nia lo gi stycz na„Lu -
bań”, a ze stra ża ka mi pol ski mi ści śle współ -
dzia ła li ra tow ni cy cze skiej HZS z czte rech
nad gra nicz nych kra jów. W ra mach ćwi czeń
od by wa ły się rów nież wy kła dy i warsz ta ty
pro wa dzo ne przez spe cja li stów war szaw -
skiej SGSP, czę sto chow skiej CSP, a tak że
Cen trum Szko le nia Wojsk In ży nie ryj nych
i Che micz nych we Wro cła wiu oraz Woj sko -
we go Ośrod ka Me dy cy ny Pre wen cyj nej.

26 wrze śnia pod pi sa no pla ny ra tow ni cze
udzie la nia wza jem nej po mo cy przy gra nicz -
nej przez jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro -
wej wo je wódz twa dol no ślą skie go oraz
czte rech kra jów nad gra nicz nych Re pu bli ki
Czech: Hra dec Králové, li be rec kie go, oło mu -
niec kie go i par du bic kie go. Jed no cze śnie
z udzia łem przed sta wi cie li wszyst kich
uczest ni ków pro gra mu „Bez piecz ne Po gra -
ni cze” prze pro wa dzo no kon fe ren cję po świę -
co ną wy pra co wa niu wspól nej me to dy ki
po stę po wa nia ra tow ni ków z obu państw
pod czas dzia łań z za kre su ra tow nic twa wy -
so ko ścio we go.

Cał ko wi ty bu dżet pro jek tu, opie wa ją cy
na 7 987 790,65 eu ro, zo stał do brze spo żyt -
ko wa ny. Zgod nie ze stra te gicz ny mi ce la mi
Unii Eu ro pej skiej na pol sko -cze skiej gra ni cy
zro bi ło się bez piecz niej, a ob sza ry te zy ska -
ły na atrak cyj no ści. Ak tu al ne sta je się za tem
py ta nie – co da lej? 
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o mia sto o po nad 400-let niej hi sto -
rii, pięk nie po ło żo ne nad brze ga mi
naj więk szej i naj dłuż szej rze ki Eu ro -

py – Woł gi. Je go sym bo lem, wi dzia nym 
prak tycz nie z każ de go miej sca, jest je den
z więk szych mo stów dro go wo -ko le jo wych
na sze go kon ty nen tu. 15. ju bi le uszo we Mi -
strzo stwa Świa ta w Spo rcie Po żar ni czym od -
by ły się tam w dniach 8-16 wrze śnia.

Udział stra ża ków Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w za wo dach każ dej ran gi, od tych
na naj niż szym, lo kal nym po zio mie do za wo -
dów ran gi mi strzostw świa ta, po zwa la na sta -
ły roz wój ich umie jęt no ści, kształ to wa nie
re la cji mię dzy ludz kich, po pra wę zdol no ści
pra cy w ze spo le. Start na szych stra ża ków
w mi strzo stwach w Ro sji był na gro dą za pot
wy la ny pod czas wie lo go dzin nych tre nin gów. 

Do od le głe go Sa ra to wa 12-oso bo wa de -
le ga cja PSP (dzie wię ciu za wod ni ków, ma sa -
ży sta i dwóch sę dziów) po dró żo wa ła naj -
pierw trans por tem sa mo cho do wym – do
Mo skwy, a da lej ko le ją. Na brak emo cji nie
mo gli śmy na rze kać, bo kon tro la gra nicz na,
szcze gól nie na gra ni cy z Ro sją, prze jazd przez
Mo skwę i pra wie do ba po dró ży w po cią gu
do star czy ły nie sa mo wi tych prze żyć, szcze -
gól nie na szym mło dym re pre zen tan tom.

Od ra zu za uwa ży li śmy, że ca łe po nadmi -
lio no we mia sto ży je stra żac ką im pre zą.
Wszę dzie wi dać by ło re kla mo we ba ne ry,
a tak że ogrom przy go to wań, któ re mu-
sie li po czy nić or ga ni za to rzy i go spo da rze
mia sta, aby za pew nić od po wied nie wa run -
ki star tu ją cym za wod ni kom i licz nym 
ki bi com.

No wa for mu ła
W ju bi le uszo wych mi strzo stwach po raz

pierw szy rów no le gle z se nio ra mi (ze spo ły
żeń skie i mę skie) o ty tu ły mi strzow skie wal -
czy ły dru ży ny ju nio rów i ju nio rek (mło dzież
w wie ku 13-18 lat). Do współ za wod nic twa
przy stą pi ło po nad 600 stra ża ków -spor tow -
ców, naj wię cej w do tych cza so wej hi sto rii. 

11 wrze śnia mi strzo stwa roz po czę ła ry wa -
li za cja w kon ku ren cji dra bi na ha ko wa. Roz -
gry wa na by ła na ścia nie wspi nal ni usta wio nej
spe cjal nie w tym ce lu na wie lo funk cyj nym
sta dio nie Lo ko mo ti wa Sa ra tów. Rów no le gle
mło dzi adep ci spor tu po żar ni cze go wal czy li
na dru giej wspi nal ni, któ ra usy tu owa na zo -
sta ła na naj więk szym i naj bar dziej re pre zen -
ta cyj nym pla cu w mie ście – pla cu Te atral nym.
W je go po bli żu zor ga ni zo wa no wy sta wę 
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i po ka zy sprzę tu po żar ni cze go i ra tow ni cze -
go, któ ry w swo ich dzia ła niach wy ko rzy stu-
ją służ by ra tow ni cze Fe de ra cji Ro syj skiej. 
Po nad to przy go to wa ny zo stał po kaz moż li -
wo ści ro syj skie go sa mo lo tu BE-200 ES, ma -
szy ny prze zna czo nej do ga sze nia po ża rów
du żych kom plek sów le śnych, peł nią cej tak że
funk cje ra tow ni cze na pod le głych Ro sji 
akwe nach – od był się na Woł dze. W po ka zie
uczest ni czy ły rów nież śmi głow ce do ko nu ją -
ce zrzu tu wo dy na przy go to wa ne wcze śniej
sta no wi sko na wy spie, a tak że sta tek po żar -
ni czy i mniej sze jed nost ki pły wa ją ce.

Hucz ne roz po czę cie
Te go sa me go dnia, wie czo rem, po ro ze -

gra niu przed po łu dnio wych eli mi na cji, od by -
ła się ofi cjal na ce re mo nia otwar cia za wo dów.

Wy stę py ze spo łów ta necz nych, pio sen ka rzy
i grup gim na stycz no -akro ba cyj nych zgro ma -
dzi ły na pły cie sta dio nu pra wie 2500 ar ty stów. 

W trak cie ce re mo nii prze pro wa dzo ne zo -
sta ły pół fi na ły i fi na ły ha ków ki, w któ rych
ogrom ną nie spo dzian kę spra wił Ni ki ta Uko -
łow – za wod nik z Bia ło ru si. Ma jąc w bie gu 
fi na ło wym za prze ciw ni ków trzech za wod -
ników z Ro sji, wy grał z cza sem 12,78 s, zdo -
by wa jąc zło ty me dal mi strzostw, a tak że
głów ną na gro dę wie czor nych zma gań – sa -
mo chód oso bo wy BMW X1. Naj lep szych za -
wod ni ków ob ser wo wa li i do pin go wa li zna-
mie ni ci go ście, na cze le z mi ni strem Fe de ra -
cji Ro syj skiej ds. sy tu acji nad zwy czaj nych,
pre zy den tem Spor to wej Fe de ra cji Stra ża ków
i Ra tow ni ków oraz gu ber na to rem ob wo du
sa ra tow skie go. 

Za szczy tu za pa le nia zni cza Mi strzostw
Świa ta do stą pił Alek siej Ka li nin, zna ko mi ty 
ro syj ski spor to wiec, pierw szy mistrz świa ta
w spo rcie po żar ni czym (ty tuł zdo by ty na za -
wo dach w Mo skwie w 2002 r.), któ ry wie lo -
krot nie swo je nie prze cięt ne umie jęt no ści
pre zen to wał w Pol sce. Wy stę py ar ty stów, wi -
do wi sko we za pa le nie zni cza, po ka zy sztucz -
nych ogni oraz za wod ni cy ry wa li zu ją cy
o ty tuł mi strza świa ta w dra bi nie ha ko wej
w noc nej sce ne rii uzu peł nio nej ilu mi na cją
świetl no -dźwię ko wą spra wi ły, że ce re mo nia
god na by ła igrzysk olim pij skich, co pod kre -
śla li wszy scy ob ser wu ją cy.

Dru gie go dnia za wod ni cy zmie rzy li się
z po żar ni czym to rem prze szkód 100 m. Naj -
lep szy wy nik dnia osią gnął bar dzo mło dy, za -
le d wie 21-let ni Da niel Klva na (Cze chy), bi jąc
w eli mi na cjach re kord świa ta, któ ry od tej 
po ry wy no si 14,70 s. W bie gu fi na ło wym 
nie stety mu siał uznać wyż szość obroń cy ze -
szło rocz ne go ty tu łu – Wła di mi ra Si do ren ki
(Ro sja). Cza sy oby dwu za wod ni ków z bie gu
fi na ło we go (14,75 s i 14,81 s) po ka zu ją, że 
ry wa li za cja prze bie ga ła na ko smicz nym 
po zio mie, do stęp nym dziś tyl ko dla kil ku naj-
lep szych spor tow ców.

Ko lej ną ro ze gra ną kon ku ren cją, by ła szta -
fe ta po żar ni cza 4 x 100 m. Wie le nie za li czo -
nych bie gów spra wi ło, że ry wa li za cja o me -
da le trwa ła do koń ca. Bo ha te ra mi dnia by li
nie wąt pli wie Buł ga rzy, któ rzy wy ko rzy stu jąc
po tknię cia in nych, sta nę li nie spo dzie wa nie
na trze cim stop niu po dium, do łą cza jąc ko lej -
no do Ro sjan i Bia ło ru si nów. Na si za wod ni cy
po bie gli na przy zwo itym po zio mie, osią ga jąc
szó sty czas dnia – 59,83 s i wy prze dza jąc kil -
ku moc nych ry wa li.

Zwień cze niem zma gań by ła koń czą ca Mi -
strzo stwa kon ku ren cja – ćwi cze nie bo jo we.
Tak jak to już wie lo krot nie by wa ło, rów nież
na kra jo wej are nie, bo jów ka na mie sza ła w kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej. Ty tu łu nie obro ni li Sło wa -
cy, prze gry wa jąc z Ro sja na mi. Trze cie miej sce
po dium za ję li za wod ni cy Ka zach sta nu. Zde -
cy do wa nie naj więk szy mi prze gra ny mi te go
dnia by li spor tow cy z Bia ło ru si, któ rzy przez
nie za li cze nie żad ne go bie gu (dwie pró by) wy -
pa dli po za po dium kla sy fi ka cji ge ne ral nej. 

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej se nio rów zwy -
cię ży ła re pre zen ta cja Ro sji, wy gry wa jąc
wszyst kie czte ry kon ku ren cje, co zda rzy ło się
po raz pierw szy w hi sto rii współ za wod nic twa
na tym po zio mie. Srebr ne me da le przy pa dły
Ka za chom, a brą zo we zdo by li Cze si. Na sza re -
pre zen ta cja męż czyzn, utwo rzo na z naj lep -
szych obec nie w kra ju stra ża ków, ry wa li za cję

/ 2019 PAŹDZIERNIK 39

 ka nad Woł gà

fo
t. 

ar
ch

. K
G

 P
SP

 (4
)



za koń czy ła na bar dzo do brym szó stym miej -
scu. W za wo dach se nio rów skla sy fi ko wa no
osta tecz nie sie dem na ście re pre zen ta cji.
Szko da nie wy ko rzy sta nych szans me da lo -
wych w szta fe cie i bo jów ce, bo w te go rocz -
nych mi strzo stwach wła śnie te dwie kon -
ku ren cje by ły naj bar dziej lo te ryj ne. Mi mo
wszyst ko na szym re pre zen tan tom na le żą się
du że bra wa za wal kę do sa me go koń ca, któ -
ra cha rak te ry zu je szcze gól nie ra tow ni ków.
Du żym po wo dem do sa tys fak cji jest nie wąt -
pli wie no wy re kord Pol ski, usta no wio ny przez
re pre zen ta cję w dra bi nie ha ko wej – 87,45 s.
Cie szy rów nież awans o jed no oczko w kla sy -
fi ka cji ge ne ral nej w sto sun ku do ubie gło -
rocz nych mi strzostw, któ re roz gry wa ne by ły
w Bań skiej By strzy cy (Sło wa cja). 

Or ga ni za to rzy mi strzostw w Sa ra to wie
i przed sta wi cie le star tu ją cych dru żyn pod kre -
śla li pro fe sjo na lizm i zna czą cy wkład pol skich
sę dziów w pra ce ko mi sji sę dziow skiej, w mi -
strzo stwach se nio rów i ju nio rów, a tak że
w pra ce Ko mi te tu Spor to wo -Tech nicz ne go
Fe de ra cji.

Za koń cze nie zma gań
Uro czy ste za mknię cie Mi strzostw Świa ta

w Spo rcie Po żar ni czym w Sa ra to wie od by ło
się 15 wrze śnia w Te atrze Mło de go Wi dza.
Na wi dow ni miej sca za ję li spor tow cy i za pro -
sze ni go ście. Ce re mo nia, bę dą ca po łą cze -
niem bar dzo wi do wi sko wej czę ści ar ty sty-
cz nej z ofi cjal nym roz da niem me da li i dy plo -
mów dla zwy cięz ców, sta no wi ła ostat ni akord
Mi strzostw. 

Pod czas bli sko dwu go dzin ne go show nikt
nie na rze kał na nu dę. By ły oczy wi ście ofi cjal -
ne prze mó wie nia, me da le, kwia ty i łzy zwy -
cięz ców. By ło tak że ofi cjal ne prze ka za nie fla gi
przez go spo da rzy te go rocz nych Mi strzostw
tym, któ rzy bę dą go ści li spor tow ców w 2020 r.
I tak od sa ra tow skich stra ża ków fla gę dla go -
spo da rzy mi strzostw świa ta se nio rów (dru -
ży ny ko biet i męż czyzn) przy jął za stęp ca
mi ni stra spraw we wnętrz nych Ka zach sta nu
Ju rij Ilin, a dla go spo da rzy mi strzostw ju nio -
rów Mi li voj Ta slak, przed sta wi ciel chor wac kiej
stra ży po żar nej. Wszel kie szcze gó ły or ga ni za -
cyj ne uzgod nio ne zo sta ną pod czas koń czą -
cej te go rocz ne spor to we współ za wod nic two
kon fe ren cji MSFSiR, któ ra od bę dzie się je sie -
nią w Ka zach sta nie.

Na wi dow ni nie mo gło za brak nąć miej sca
dla naj bar dziej za pra co wa nych uczest ni ków
współ za wod nic twa – słu żą cych po mo cą na
każ dym kro ku wo lon ta riu szy. Kil ku dzie się ciu
bar dzo am bit nych, mło dych ochot ni ków

(stu den tów i uczniów szkół śred nich) od sa -
me go ra na do póź ne go wie czo ra każ de go
dnia by ło prze wod ni ka mi po szcze gól nych re -
pre zen ta cji. Dzię ki ich oso bi ste mu za an ga żo -
wa niu moż na by ło zwie dzić naj waż niej sze
za byt ki mia sta, po znać re gio nal ne zwy cza je
i kul tu rę. 

Naj więk sze wra że nie na uczest ni kach i ki -
bi cach zro bi ły dru ży ny re pre zen tu ją ce go spo -
da rzy. Ich start pod wzglę dem spor to wym był
wręcz per fek cyj ny. Wy star czy po wie dzieć, że
ro syj scy spor tow cy wy gra li we wszyst kich kla -
sy fi ka cjach ge ne ral nych – ju nio rek i ju nio rów,
se nio rek i se nio rów. W mo jej oce nie bar dzo
waż nym ele men tem Mi strzostw był start re -
pre zen ta cji Chin. Re pre zen ta cja se nio rów
po kil ku mie sięcz nych przy go to wa niach za ję -
ła w de biu cie wy so kie, 13. miej sce. W ku lu -

arach za wo dów mó wi ło się, że na ko lej nych
mi strzo stwach, je śli za pał przed sta wi cie li 
Chin nie osłab nie, z pew no ścią ich re pre zen -
ta cje zaj mo wa ły bę dą me da lo we po zy cje we
wszyst kich ka te go riach wie ko wych. Nie
od dziś wia do mo, jak cięż ko tre nu ją przed sta -
wi cie le te go kra ju. A za tem ro śnie nam ko lej -
ny bar dzo sil ny kon ku rent. 

Pod su mo wa nie
A my? Te go rocz ny start był dla na szych

stra ża ków z kil ku wzglę dów bar dzo trud ny.
Fi zycz nie, bo dro ga do Sa ra to wa okazała się
dłu ga i bar dzo cięż ka. Psy chicz nie, bo pierw -
szy raz z za wod ni ka mi nie by ło śp. Pio tra 
So ko łow skie go, wie lo let nie go głów ne go tre -
ne ra re pre zen ta cji Pol ski, przy ja cie la adep tów
spor tu po żar ni cze go w kra ju, ale też za gra ni -
cą. Na każ dym kro ku od za wod ni ków i tre ne -
rów pły nę ły cie płe sło wa, wspo mnie nia je go
ogrom ne go za an ga żo wa nia w roz wój tej
dzie dzi ny spor tu, a tak że w bu do wa nie struk -
tur MSFSiR. Choć bez Pio tra, by li śmy jak za -

wsze re pre zen ta cją, jed ną dru ży ną, któ rej za -
zdro ści li nam wszy scy. W ze spo le dzia ła ło
wszyst ko jak w szwaj car skim ze gar ku. Ale, jak
wcze śniej wspo mnia łem, by ło nas tyl ko kil ku -
na stu. Kra je na pew no nie za moż niej sze i nie
sil niej sze spor to wo niż nasz, jak Buł ga ria, Sło -
wa cja czy Ło twa, do Sa ra to wa przy wio zły za -
wod ni ków w każ dej ka te go rii wie ko wej.
Obok spor tow ców w de le ga cjach by li spe cja -
li ści, któ rzy bar dzo moc no tech nicz nie i lo gi -
stycz nie wspie ra li ich star ty. Nasz ma sa ży sta
dwo ił się i tro ił, aby na czas przy go to wać
do star tu pol skich za wod ni ków, a ewen tu al -
ną po moc me dycz ną po ma ga li nam za bez -
pie czyć le ka rze z Bia ło ru si i Ro sji. 

Ktoś po wie, że przy czy ną jest ma łe za in te -
re so wa nie tym spor tem. Mo że to za brzmi
dziw nie, ale w spo rcie po żar ni czym mo gą
prze cież re ali zo wać się wszy scy. Od ma łych
dzie ci (za wo dy w Cze chach) po we te ra nów.
Stra ża cy i ra tow ni cy, ale też oso by cy wil ne,
stu den ci, czę sto nie ma ją cy stycz no ści z mun -
du rem. Każ da for ma współ za wod nic twa słu -
ży zdro wiu, a ta w spo rcie po żar ni czym –
spo łe czeń stwu. Ja ko Pol ska dys po nu je my ba -
zą tech nicz ną, sprzę tem, ka drą in struk tor ską
(by li za wod ni cy). Oso bi ście uwa żam, że nasz
kraj stać na przy go to wa nie w per spek ty wie
kil ku lat dru żyn ju nio rów i ju nio rek, któ re
z du mą pod czas za wo dów bę dą re pre zen to -
wa ły Pol skę. Po trzeb na jest tyl ko współ pra ca
wszyst kich, któ rym za le ży na roz wo ju spor tu
po żar ni cze go, w ta kiej for mu le, ale tak że
w for mu le naj sil niej sze go stra ża ka.

Po byt w Sa ra to wie był tak że moż li wo ścią
po zna nia przed sta wi cie li sa ra tow skiej Po lo -
nii. Bar dzo krót kie spo tka nie w so bo tę oraz
kil ku go dzin ne w nie dzie lę da ło spo sob ność
do wspól ne go zwie dze nia mia sta i bliż sze go
po zna nia miej sco wych Po la ków, któ rzy z du -
mą pod kre śla ją swo je po cho dze nie. W okrę -
gu sa ra tow skim Po lo nia nie prze kra cza
200 osób. 

Na stęp ne Mi strzo stwa Świa ta w Spo rcie
Po żar ni czym już za rok. Naj lep szych na świe -
cie męż czyzn i ko bie ty go ścić bę dzie Ka ra -
gan da, mia sto w Ka zach sta nie. Żar to bli wie
pod su mo wu jąc, mia sto, w któ rym na sza, pol -
ska dru ży na rów nież bę dzie mia ła moż li wość
po zna nia miesz ka ją cych z da la od oj czy zny
Po la ków, bo prze cież tam wła śnie swo ją sie -
dzi bę ma za ło żo ny w 1994 r. Zwią zek Po la ków
w Ka zach sta nie.

st. bryg. Piotr Ka li now ski peł ni słu˝ b´
w Biu rze Szko le nia Ko men dy Głów nej PSP

SPORT I REKREACJA

Ak tu al ne re kor dy Pol ski 
w spo rcie po żar ni czym

� dra bi na ha ko wa: 13,43 s – Ar tur To kar -
czyk (2008)

� po żar ni czy tor prze szkód 100 m:
15,80 s – Mi ro sław Cyr son (2011)

� dwu bój po żar ni czy: 29,26 s – Mi ro -
sław Cyr son (2011)

� szta fe ta po żar ni cza 4 x 100 m:
57,29 s – re pre zen ta cja Pol ski (2011)

� ćwi cze nie bo jo we: 25,57 s – wo je -
wódz two pod kar pac kie (2016)
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Ju bi le uszo we XXV In dy wi du al ne i Dru ży no we Mi strzo stwa Pol ski Stra -
ża ków PSP w Bie gu Ulicz nym od by ły się 12 paź dzier ni ka. Pra wie 300 mi ło -
śni ków ak tyw no ści fi zycz nej na świe żym po wie trzu, wśród któ rych pra wie
po ło wę sta no wi li stra ża cy PSP, zja wi ło się na to rze sa mo cho do wym Au to -
mo bil klu bu Wiel ko pol skie go, aby wy star to wać w II Bie gu Ognia i Wo dy,
w ra mach któ re go zor ga ni zo wa ne zo sta ły stra żac kie zma ga nia. Dzie się cio -
ki lo me tro wa pła ska tra sa bie gu by ła do brze przy go to wa na (wy ty czo no ją
na To rze Po znań), pa no wa ła pięk na sło necz na po go da – by ły to do sko na łe
wa run ki, sprzy ja ją ce uzy ski wa niu re kor do wych re zul ta tów.

Kla sy fi ka cję ge ne ral ną bie gu zdo mi no wa li stra ża cy. Li nię me ty, któ ra
by ła usy tu owa na na wlo cie do tzw. pit sto pu, ja ko pierw szy prze kro czył
Łu kasz Świe siul ski, re pre zen tu ją cy KW PSP w War sza wie, uzy sku jąc
czas 32:24. Dru gi na me cie, z cza sem 32:28, zja wił się Bar tło miej Przed wo -
jew ski (KW PSP Wro cław), wy prze dza jąc o 4 s Da mia na Gla pia ka (KW PSP
Po znań).

Wy ni ki mi strzostw Pol ski
Kla sy fi ka cja ge ne ral na ko biet
Jo an na Fru kacz (KW PSP Ka to wi ce) – 40:32
Jo an na Ci choń (KW PSP Ka to wi ce) – 45:56
Alek san dra Det tlaff (KW PSP Gdańsk) – 48:20
Kla sy fi ka cja ge ne ral na męż czyzn
Łu kasz Świe siul ski (KW PSP War sza wa) – 32:24
Bar tło miej Przed wo jew ski (KW PSP Wro cław) – 32:28
Da mian Gla piak (KW PSP Po znań) – 32:32
Kla sy fi ka cja dru ży no wa
KW PSP Po znań – 52 pkt
KW PSP Wro cław – 74 pkt
KW PSP Rze szów – 127 pkt
Szcze gó ło we wy ni ki mi strzostw: https://wy ni ki.plus -ti ming.pl/pdf/

bieg_ognia_i_wo dy -2019-PSP 
Mi strzo stwa by ły rów nież ostat nim akor dem te go rocz nej edy cji Pu -

cha ru Pol ski Stra ża ków PSP w Bie gach o Pu char Ko men dan ta Głów ne go
PSP. Po ro ze gra niu sze ściu za wo dów bie go wych, któ re od by ły się w Gdy -
ni, Ko ło brze gu, Ja wo rze, Kremp nej, Prze my ślu i Po zna niu, w kla sy fi ka cji
koń co wej w po szcze gól nych ka te go riach zwy cię ży li:
� kla sy fi ka cja ge ne ral na ko biet – Jo an na Ci choń (KP PSP Tar now skie 

Gó ry),
� kla sy fi ka cja ge ne ral na męż czyzn – An drzej Szpu nar (KM PSP Rze szów),
� kla sy fi ka cja męż czyzn w ka te go rii „A” (do 29 lat) – Łu kasz Ba na szew ski

(KM PSP Gru dziądz),
� kla sy fi ka cja męż czyzn w ka te go rii „B” (30-39 lat) – Pa weł Mil cza rek 

(KP PSP Ple szew),
� kla sy fi ka cja męż czyzn w ka te go rii „C” (po wy żej 40 lat) – Ma ciej Da wi -

dziuk (KM PSP Je le nia Gó ra).

Szy mon Ła wec ki / KG PSP
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k ty praw ne do ty czą ce PSP [1] re -
gu lu ją tyl ko część kwe stii do ty czą -
cych urlo pu wy po czyn ko we go,

w po zo sta łych spra wach sto su je się od po -
wied nio prze pi sy Ko dek su pra cy (art. 71e
ust. 2 usta wy o PSP). Sfor mu ło wa nie „od po -
wied nie sto so wa nie” wska zu je jed nak, że nie
w każ dej sy tu acji tak się dzie je [2] – w tym
przy pad ku ze wzglę du na więk szy za kres
pod po rząd ko wa nia oraz dys po zy cyj no ści,
któ re ce chu je za trud nie nie w ra mach sto -
sun ku służ bo we go, cha rak te ry stycz ne dla
for ma cji ta kich jak PSP.

W te ma ty ce praw nej do ty czą cej urlo pów
wy po czyn ko wych jed nym z naj waż niej -
szych za gad nień jest kwe stia ich ter mi nów.
Usta la się je dla wszyst kich pra cow ni ków
i funk cjo na riu szy z wy prze dze niem, two rząc
plan urlo pów. Do pie ro wy stą pie nie nad zwy -
czaj nych oko licz no ści mo że uza sad nić 
zmia nę wy zna czo ne go ter mi nu. Wów czas
na stę pu je je go prze su nię cie (gdy urlop nie
zo stał jesz cze roz po czę ty) lub od wo ła nie
stra ża ka z urlo pu wy po czyn ko we go. 

Prze pi sy prag ma ty ki służ bo wej nie nor -
mu ją kwe stii pla no wa nia urlo pów wy po -
czyn ko wych, więc w tym za kre sie znaj dzie
za sto so wa nie prze pis art. 163 Ko dek su pra -
cy. Wy ma ga on udzie la nia urlo pów zgod nie
z pla nem urlo po wym. Choć ten aspekt nie
jest po ru sza ny w prze pi sach, ze wzglę du
na pra wi dło wą or ga ni za cję służ by war to, by
plan obej mo wał ca ły rok ka len da rzo wy oraz

zo stał spo rzą dzo ny do koń ca ro ku po prze -
dza ją ce go rok, któ re go bę dzie do ty czył. 

Przy czy ny prze su nię cia urlo pu
Prze pi sy prze wi du ją ob li ga to ryj ne oraz

fa kul ta tyw ne prze su nię cie ter mi nu urlo pu
wy po czyn ko we go. Pierw sza z tych oko licz -
no ści za cho dzi w ra zie: 
� cza so wej nie zdol no ści do służ by na sku -
tek cho ro by, 
� od osob nie nia w związ ku z cho ro bą za -
kaź ną, 
� urlo pu ma cie rzyń skie go, urlo pu na wa -
run kach urlo pu ma cie rzyń skie go, urlo pu oj -
cow skie go lub urlo pu ro dzi ciel skie go, 
� za wie sze nia w czyn no ściach służ bo wych. 

W ta kich sy tu acjach wła ści wy prze ło żo ny
jest zo bo wią za ny prze su nąć urlop wy po -
czyn ko wy na ter min póź niej szy (art. 71b
usta wy o PSP). Wy mie nio ne oko licz no ści po -
wo du ją nie moż ność roz po czę cia go w usta -
lo nym ter mi nie i sta no wią uspra wie dli -
wie nie nie obec no ści na służ bie. Sy tu acje te
ma ją zróż ni co wa ny cha rak ter i wy ni ka ją
z oko licz no ści le żą cych po stro nie funk cjo -
na riu sza. Za sad ni czo są to przy czy ny nie-
za wi nio ne przez nie go, choć w przy-
pad ku za wie sze nia w czyn no ściach służ bo -
wych zwią za ne go z wszczę ciem prze ciw ko
stra ża ko wi po stę po wa nia kar ne go mo że my
mieć do czy nie nia z oko licz no ścia mi wy-
ni ka ją cy mi z za cho wa nia sa me go funk cjo -
na riu sza.

War to za zna czyć, że usta wo daw ca okre -
ślił tyl ko przy kła do we sy tu acje, któ re uza -
sad nia ją ob li ga to ryj ne prze su nię cie urlo pu
wy po czyn ko we go, po słu żył się bo wiem
zwro tem „w szcze gól no ści”. Przy tym od no si
się on do oko licz no ści uspra wie dli wia ją cych
nie obec ność stra ża ka na służ bie. Nie ma
wśród nich przy czyn wy stę pu ją cych po stro -
nie jed nost ki lub prze ło żo ne go. In ny mi sło -
wy, nie jest moż li we ob li ga to ryj ne prze -
su nię cie ter mi nu urlo pu wy po czyn ko we go
z in nych przy czyn niż le żą ce po stro nie stra -
ża ka. 

Fa kul ta tyw ne prze su nię cie ter mi nu urlo -
pu wy po czyn ko we go wy ni ka z in nych oko -
licz no ści. Mo że ono na stą pić na wnio sek
stra ża ka umo ty wo wa ny waż ny mi wzglę da -
mi lub w wy ni ku wstrzy ma nia urlo pu w ca -
ło ści lub w czę ści z waż nych wzglę dów
służ bo wych (art. 72 usta wy o PSP). Usta wo -
daw ca nie spre cy zo wał ani ro dza ju oko licz -
no ści, któ re mo gą być uzna ne za waż ne
wzglę dy służ bo we, ani kry te riów ich oce ny.
Wśród nich mo gą być oko licz no ści za rów no
po stro nie funk cjo na riu sza, jak i po stro nie
jed nost ki (lub prze ło żo ne go). Ich oce na na -
le ży do zwierzch ni ka, gdyż to on wy ra ża
zgo dę na prze su nię cie ter mi nu urlo pu wy -
po czyn ko we go. 

Usta wo daw ca nie spre cy zo wał, kie dy po -
win no dojść do wy ko rzy sta nia prze su nię te -
go urlo pu wy po czyn ko we go, wska zał je dy -
nie, że po wi nien być to ter min póź niej szy.
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PRAWO W SŁUŻBIE

WIO LET TA WI TOSZ KO

Zmia na ter mi nu 
urlo pu wy po czyn ko we go

Każdy funkcjonariusz PSP ma prawo do dni wolnych od służby. W niektórych
przypadkach może jednak pojawić się problem z wykorzystaniem urlopu
w zaplanowanym terminie. Jak wyglądają te kwestie od strony prawnej? 

A



Ma jąc jed nak na uwa dze za sa dę co rocz no -
ści urlo pu wy po czyn ko we go, po wi nien on
zo stać udzie lo ny oraz zre ali zo wa ny w da -
nym ro ku ka len da rzo wym. Do pie ro je że li
stra żak nie wy ko rzy stał urlo pu wy po czyn-
ko we go w da nym ro ku ka len da rzo wym, 
po wi nien go otrzy mać w ko lej nym ro ku ka -
len da rzo wym – nie okre ślo no jed nak mak -
sy mal ne go ter mi nu na je go wy ko -
rzy sta nie. W tym przy pad ku znaj dą
za sto so wa nie prze pi sy Ko dek su
pra cy [3]. Z art. 168 k.p. wy ni ka, że
urlo pu wy po czyn ko we go nie wy -
ko rzy sta ne go zgod nie z pla nem
urlo pów na le ży udzie lić naj póź niej
do dnia 30 wrze śnia na stęp ne go
ro ku ka len da rzo we go. 

Od wo ła nie z urlo pu
a zwrot kosz tów
Ko lej ną in sty tu cją po wo du ją cą zmia nę

ter mi nu urlo pu wy po czyn ko we go jest od -
wo ła nie stra ża ka z urlo pu z waż nych wzglę -
dów służ bo wych (art. 72 usta wy o PSP).
Mo że to na stą pić z ini cja ty wy prze ło żo ne go
i po win no być uza sad nio ne waż ną po trze -
bą. In ny mi sło wy, stra żak w trak cie ko rzy sta -
nia z urlo pu wy po czyn ko we go nie mo że
sam z nie go zre zy gno wać i wró cić do peł nie -
nia służ by. 

Prze pi sy roz po rzą dze nia z 14 sierp nia
2001 r. okre śla ją wa run ki zwro tu kosz tów
prze jaz du spo wo do wa nych od wo ła niem
stra ża ka z urlo pu wy po czyn ko we go oraz
zwro tu in nych kosz tów. Na pi sem ny wnio -
sek funk cjo na riu sza przy słu gu je mu zwrot
wy dat ków po nie sio nych na prze jazd oraz in -
ne ce le: 
� po byt w ośrod kach wcza so wych, sa na to -
riach, kwa te rach pry wat nych lub za in ne
usłu gi zwią za ne z wy po czyn kiem w cza sie
te go po by tu nie wy ko rzy sta ne przez stra ża -
ka i człon ków je go ro dzi ny, je że li or ga ni za -
tor wy po czyn ku lub in ny pod miot świad -
czą cy usłu gi w tym za kre sie nie zwró cił
wnie sio nych opłat, 
� prze jazd człon ków ro dzi ny stra ża ka, we -
dług norm usta lo nych dla stra ża ków, je że li
je go od wo ła nie z urlo pu wy po czyn ko we go
spo wo do wa ło rów nież ich po wrót. Do ty czy
to jed nak tyl ko dzie ci stra ża ka do chwi li osią -
gnię cia przez nie okre ślo ne go wie ku [4].

Je śli cho dzi o ro dza je po nie sio nych kosz -
tów, któ re pod le ga ją zwro to wi, są to m.in.
opła ty za po byt w ośrod ku, kwa te rach oraz
in ne kosz ty zwią za ne z wy po czyn kiem, któ -
rych usta wo daw ca słusz nie nie spre cy zo wał.

We wszyst kich przy pad kach zwrot do ty czy
opłat, któ rych nie zwró cił or ga ni za tor wy po -
czyn ku. Po zy tyw nie na le ży oce nić tak że brak
okre śle nia mak sy mal nej kwo ty, ja ka mo że
być zwró co na w związ ku z od wo ła niem stra -
ża ka z urlo pu. 

Do wnio sku o zwrot po nie sio nych kosz -
tów stra żak do łą cza ra chun ki i bi le ty po -

twier dza ją ce po nie sio ne kosz ty. Je że li
uzy ska nie lub przed ło że nie ra chun ków i bi -
le tów nie jest moż li we, funk cjo na riusz skła -
da pi sem ne oświad cze nie o wy so ko ści
po nie sio nych kosz tów, uzy ska ne go ewen tu -
al nie zwro tu kosz tów od or ga ni za to ra oraz
o przy czy nach bra ku ich udo ku men to wa nia.

Prze pi sy nie prze wi du ją zwro tu kosz tów
po nie sio nych przez stra ża ka w związ ku z or -
ga ni za cją wy po czyn ku, je śli urlop wy po-
czyn ko wy zo stał prze su nię ty ob li ga to ryj nie
lub fa kul ta tyw nie na ter min póź niej szy.
Moż li we jest przy ję cie ta kich sa mych za sad
zwro tu kosz tów, jak w przy pad ku od wo ła nia
stra ża ka z urlo pu wy po czyn ko we go, do ty -
czy to jed nak prze su nię cia ter mi nu urlo pu
wy po czyn ko we go z przy czyn le żą cych
po stro nie jed nost ki lub prze ło żo ne go. Tak
więc je że li prze su nię cie ter mi nu na stą pi
z przy czyn le żą cych po stro nie stra ża ka, nie
przy słu gu je mu pra wo do zwro tu kosz tów
zwią za nych z or ga ni za cją wy po czyn ku. 

Zmia na ter mi nu urlo pu 
a zwol nie nie ze służ by
Ko lej nym od stęp stwem od udzie le nia

urlo pu wy po czyn ko we go w in nym niż za -
pla no wa ny ter mi nie jest wy ko rzy sta nie go
w okre sie od dnia zło że nia wnio sku przez
stra ża ka w spra wie zwol nie nia go ze służ by
do dnia zwol nie nia ze służ by (art. 71b ust. 4
usta wy o PSP). Na to jed nak zgo dę wy dać
mu si wła ści wy prze ło żo ny. Urlop wy po czyn -
ko wy po wi nien być udzie lo ny w na tu rze,
a więc w po sta ci dni wol nych od służ by. 
Mi mo zgo dy stra ża ka urlop wy po czyn ko wy
nie mo że więc zo stać za mie nio ny na ekwi -

wa lent pie nięż ny. Ta ka za mia na jest moż li wa
tyl ko w przy pad ku czę ści urlo pu wy po czyn -
ko we go, któ ry nie mógł zo stać wy ko rzy sta -
ny przez stra ża ka z po wo du na dej ścia da ty
roz wią za nia sto sun ku służ bo we go. 

Opi sa ne za sa dy do pusz czal no ści zmia ny
ter mi nu urlo pu wy po czyn ko we go do ty czą
tak że do dat ko we go urlo pu wy po czyn ko we -

go, któ ry przy słu gu je stra ża ko wi
z ty tu łu peł nie nia służ by w wa run -
kach szko dli wych dla zdro wia lub
uciąż li wych al bo osią gnię cia przez
nie go okre ślo ne go wie ku lub sta żu
służ by. 

Re gu la cje do ty czą ce moż li wo ści
zmia ny ter mi nów urlo pu wy po -
czyn ko we go stwa rza ją od po wied -
nie gwa ran cje ochro ny in te re sów
stra ża ka oraz je go prze ło żo nych.
Prze su nię cie ter mi nu za pla no wa -

ne go już urlo pu wy po czyn ko we go po win -
no być uza sad nio ne szcze gól ny mi oko licz-
no ścia mi le żą cy mi po stro nie stra ża ka lub
po stro nie jed nost ki. W tym dru gim przy -
pad ku stra ża ko wi przy słu gu je zwrot po nie -
sio nych kosz tów or ga ni za cji wy po czyn ku. 

dr Wioletta Witoszko jest adiunktem
na Wydziale Prawa Uniwersytetu

w Białymstoku, w pracy naukowej oraz
dydaktycznej zajmuje si´ problematykà

zatrudnienia funkcjonariuszy słu˝b
mundurowych; w sferze osobistej jej zwiàzki
z PSP sà silne, gdy˝ trzech braci pełni słu˝b´

w PSP 

Przy pi sy
[1] Pra wo do urlo pu wy po czyn ko we go funk cjo na riu szy PSP
jest ure gu lo wa ne w usta wie o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
oraz w roz po rzą dze niu mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad -
mi ni stra cji z 6 stycz nia 2006 r. w spra wie wa run ków i try bu
udzie la nia urlo pów stra ża kom Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
(DzU nr 9, poz. 52) oraz w roz po rzą dze niu mi ni stra spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 14 sierp nia 2001 r. w spra -
wie zwro tu kosz tów spo wo do wa nych od wo ła niem stra-
żaka Pań stwo wej Stra ży Po żar nej z urlo pu (DzU nr 106,
poz. 1162).
[2] Sze rzej o zna cze niu ter mi nu „sto su je się od po wied nio” w:
A. So biń ska, D. Wit czak, „Od po wied nio”, czy li jak?, Prze gląd
Po żar ni czy 2019, nr 4, s. 50-51.
[3] Prze pis art. 71e ust. 2 usta wy o Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej sta no wi, że w spra wach urlo pów wy po czyn ko wych nie -
ure gu lo wa nych tą usta wą sto su je się od po wied nio prze pi sy
Ko dek su pra cy.
[4] Przez człon ków ro dzi ny stra ża ka ro zu mie się oso by wy -
mie nio ne w art. 67 ust. 2 usta wy o PSP, a więc dzie ci wła sne,
dzie ci mał żon ka, dzie ci przy spo so bio ne, dzie ci przy ję te
na wy cho wa nie, któ re nie prze kro czy ły 18. ro ku ży cia, a w ra -
zie uczęsz cza nia do szko ły – nie ukoń czy ły 24 lat lub 25, je -
że li od by wa ją stu dia w szko le wyż szej, a ukoń cze nie 24 lat
przy pa da na ostat ni lub przed ostat ni rok stu diów, al bo sta -
ły się in wa li da mi I lub II gru py przed osią gnię ciem te go wie -
ku. In ny mi sło wy, stra żak nie otrzy ma zwro tu kosz tów
prze jaz du oraz kosz tów opłat za po byt lub kosz tów in nych
usług za dzie ci, któ re prze kro czy ły okre ślo ny wiek, mi mo że
wró ci ły one z urlo pu wraz z od wo ła nym stra ża kiem.
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Przesuni´cie terminu zaplanowanego ju˝ urlopu
wypoczynkowego powinno byç uzasadnione

szczególnymi okolicznoÊciami le˝àcymi
po stronie stra˝aka lub po stronie jednostki.

W tym drugim przypadku stra˝akowi przysługuje
zwrot poniesionych kosztów organizacji

wypoczynku.



rt. 43 usta wy o PSP okre śla tryb
i za sa dy zwol nień stra ża ków ze
służ by, co na stę pu je w dro dze roz -

wią za nia sto sun ku służ bo we go. Ust. 2 te go
ar ty ku łu wy mie nia sześć ob li ga to ryj nych
prze sła nek do zwol nie nia stra ża ka ze służ by,
ust. 3 – sie dem prze sła nek fa kul ta tyw nych.
Przy za ist nie niu prze słan ki ob li gato ryj nej or -
gan mu si wy dać de cy zję o zwol nie niu stra -
ża ka, przy prze słan ce fa kul ta tyw nej mo że
wy dać ta ką de cy zję, ale nie mu si.

Prze słan ki ob li ga to ryj ne
do zwol nie nia ze służ by

Cał ko wi ta nie zdol ność do służ by
Zgod nie z art. 43 ust. 2 pkt 1 usta wy

o PSP stra ża ka zwal nia się ze służ by w przy -
pad ku orze cze nia przez ko mi sję le kar ską cał -
ko wi tej nie zdol no ści do służ by.

Od po wied nio z art. 42 ust. 2 pkt 1 usta -
wy o PSP stra żak mo że zo stać skie ro wa ny
do ko mi sji le kar skiej z urzę du lub na wła sną
proś bę. Do ko mi sji le kar skiej kie ru je prze ło -
żo ny upraw nio ny do mia no wa nia (po wo ła -
nia) stra ża ka na sta no wi sko służ bo we.
Za sa dy dzia ła nia ko mi sji le kar skich oraz 
za sa dy i tryb orze ka nia przez te ko mi sje
w spra wach m.in. oce ny sta nu zdro wia stra -
ża ków oraz usta le nia ich zdol no ści fi zycz nej
i psy chicz nej do służ by okre śla usta wa
z dnia 28 li sto pa da 2014 r. o ko mi sjach le kar -
skich pod le głych mi ni stro wi wła ści we mu
do spraw we wnętrz nych (DzU z 2014 r.
poz. 1822).

Je że li w trak cie ba dań ko mi syj nych re jo -
no wa ko mi sja le kar ska stwier dzi cho ro by
lub ułom no ści, któ re nie po zwa la ją na peł -
nie nie służ by, wów czas wy da je orze cze nie
stwier dza ją ce trwa łą nie zdol ność do służ by
oraz orze ka rów nież o gru pie in wa lidz kiej
w ro zu mie niu prze pi sów o za opa trze niu
eme ry tal nym [2]. Orze cze nie re jo no wej ko -
mi sji le kar skiej do rę cza się na pi śmie wraz

z uza sad nie niem oso bie ba da nej oraz prze -
ło żo ne mu kie ru ją ce mu do ko mi sji le kar skiej.
W ter mi nie 14 dni od dnia do rę cze nia orze -
cze nia re jo no wej ko mi sji le kar skiej stra ża ko -
wi przy słu gu je od wo ła nie do Cen tral nej
Ko mi sji Le kar skiej za po śred nic twem re jo-
no wej ko mi sji le kar skiej, któ ra wy da ła orze -
cze nie. Na osta tecz ne orze cze nie ko mi sji
le kar skiej słu ży pra wo wnie sie nia skar gi
do są du ad mi ni stra cyj ne go. 

Po otrzy ma niu pra wo moc ne go orze cze -
nia ko mi sji le kar skiej wła ści wy prze ło żo ny
wszczy na pro ce du rę zwol nie nia stra ża ka ze
służ by na pod sta wie art. 43 ust. 2 pkt 1 usta -
wy o PSP. Za zna czyć na le ży, że na dzień 
wy da nia de cy zji w tej spra wie or gan zwal -
nia ją cy mu si fi zycz nie po sia dać pra wo moc -
ne orze cze nie wła ści wej ko mi sji le kar skiej
stwier dza ją ce cał ko wi tą nie zdol ność stra ża -
ka do służ by. Pod kre ślić jed nak trze ba, że
usta wa o PSP uży wa sfor mu ło wa nia „cał ko -
wi ta nie zdol ność do służ by”, a wspo mnia -
na usta wa o ko mi sjach le kar skich – po ję cia
„trwa ła nie zdol ność do służ by”, lecz orzecz -
nic two są dów ad mi ni stra cyj nych wska zu je
na rów no znacz ność tych po jęć.

Nie przy dat ność do służ by
Na mo cy art. 43 ust. 2 pkt 2 usta wy o PSP

stra ża ka zwal nia się ze służ by w przy pad ku
nie przy dat no ści do służ by stwier dzo nej
w opi nii służ bo wej w okre sie służ by przy go -
to waw czej. 

Służ ba przy go to waw cza trwa od mo -
men tu pod ję cia służ by (mia no wa nia na sta -
no wi sko służ bo we) do cza su mia no wa nia
na sta łe, co do za sa dy trwa 3 la ta (art. 34
usta wy o PSP). Nie moż na my lić te go ter mi -
nu z po ję ciem służ by kan dy dac kiej, w trak -
cie któ rej stra żak od by wa na ukę w szko le
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, a po jej za koń -
cze niu zo sta je mia no wa ny na sta łe (art. 114d
ust. 1 usta wy o PSP). 

Dla za sto so wa nia tej przy czy ny zwol nie -

nia ze służ by w opi nii służ bo wej mu si być
wy raź ne stwier dze nie o nie przy dat no ści
do służ by. Or gan zwal nia ją cy nie jest upraw -
nio ny do we ry fi ka cji i ba da nia za sad no ści
opi nii. Spra wa opi nio wa nia stra ża ków jest
omó wio na w art. 36a usta wy o PSP, a tak że
w roz po rzą dze niu mi ni stra spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji [3]. Co do za sa dy w okre -
sie służ by przy go to waw czej opi nię służ-
bo wą wy da je się co ro ku, jed nak zgod nie
z § 3 pkt 2 roz po rzą dze nia opi nię o nie przy -
dat no ści do służ by w okre sie służ by przy go -
to waw czej moż na spo rzą dzić nie za leż nie
od usta lo nych ter mi nów. 

Ka ra dys cy pli nar na
Na pod sta wie art. 43 ust. 2 pkt 3 usta wy

o PSP stra ża ka zwal nia się ze służ by w przy -
pad ku wy mie rze nia ka ry dys cy pli nar nej wy -
da le nia ze służ by.

Ka ra dys cy pli nar na wy da le nia ze służ by
jest naj wyż szą ka rą z ka ta lo gu kar wy mie nio -
nych w art. 117 ust. 1 usta wy o PSP. Od orze -
cze nia ko mi sji dys cy pli nar nej o wy mie rze niu
ka ry ob wi nio ne mu stra ża ko wi przy słu gu je
od wo ła nie kie ro wa ne do od wo ław czej ko mi -
sji dys cy pli nar nej. Na orze cze nie koń czą ce
po stę po wa nie dys cy pli nar ne w dru giej in -
stan cji stra ża ko wi przy słu gu je skar ga do są -
du ad mi ni stra cyj ne go. Wnie sie nie skar gi
do są du nie ma wpły wu na tok po stę po wa -
nia ad mi ni stra cyj ne go w spra wie zwol nie nia.
Pra wo moc ne orze cze nie ka ry wy da le nia ze
służ by zo bo wią zu je prze ło żo nych do wy da -
nia de cy zji o zwol nie niu stra ża ka ze służ by.
W po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym do ty czą -
cym zwol nie nia stra ża ka ze służ by nie jest
moż li we roz po zna wa nie za rzu tów do ty czą -
cych po stę po wa nia dys cy pli nar ne go. 

Ska za nie wy ro kiem są du
Sto sow nie do art. 43 ust. 2 pkt 4 usta wy

o PSP stra ża ka zwal nia się ze służ by w przy -
pad ku ska za nia pra wo moc nym wy ro kiem
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Zwal nia nie ze słu˝ by (cz. 2)

BOG DAN IWASZ KO

Jakie przyczyny – podstawy prawne zwolnienia ze służby
określa ustawa o Państwowej Straży Pożarnej [1]? Jakie

uprawnienia przysługują strażakom w tej sytuacji?
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są du za prze stęp stwo umyśl ne, ści ga ne
z oskar że nia pu blicz ne go lub prze stęp stwo
skar bo we umyśl ne.

Prze stęp stwa umyśl ne to ta kie, któ re zo -
sta ły do ko na ne z za mia rem spo wo do wa nia
okre ślo ne go skut ku. Je śli Ko deks kar ny [4]
mil czy na te mat umyśl no ści, to ozna cza, że
czyn za bro nio ny jest po peł nio ny umyśl nie.
Co do za sa dy prze stęp stwa ści ga ne z oskar -
że nia pu blicz ne go to ta kie, któ re są ści ga ne
bez wzglę du na wo lę po krzyw dzo ne go. 

Prze stęp stwa skar bo we umyśl ne są okre -
ślo ne w Ko dek sie kar nym skar bo wym [5]. 
Je śli usta wa mil czy na ten te mat, ozna cza to,
że da ne prze stęp stwo jest umyśl ne.

Żą da nie zwol nie nia ze stro ny stra ża ka
W opar ciu o art. 43 ust. 2 pkt 5 usta wy

o PSP stra ża ka zwal nia się ze służ by w przy -
pad ku zgło sze nia przez nie go pi sem ne go
żą da nia zwol nie nia – w ter mi nie do trzech
mie się cy. Ozna cza to, że usta le nie tej da ty
na le ży do or ga nu zwal nia ją ce go i nie mo że
być ona bar dziej od le gła niż trzy mie sią ce
od dnia wpły wu żą da nia o zwol nie nie.

Obo wią zek zwol nie nia stra ża ka po wpły -
nię ciu żą da nia zwol nie nia wska zu je na do -
bro wol ny, a nie przy mu so wy cha rak ter
służ by. Żą da nie zwol nie nia jest oświad cze -
niem wo li stra ża ka, do któ re go ma za sto so -
wa nie art. 61 Ko dek su cy wil ne go [6], czy li
od wo ła nie żą da nia zwol nie nia bę dzie sku -
tecz ne, je śli do tar ło do or ga nu jed no cze śnie
z żą da niem zwol nie nia lub wcze śniej.
Uwzględ nie nie wy co fa nia żą da nia zwol nie -
nia w in nych przy pad kach na le ży do uzna -
nia or ga nu zwal nia ją ce go. 

Utra ta oby wa tel stwa pol skie go
W myśl art. 43 ust. 2 pkt 6 usta wy o PSP

stra ża ka zwal nia się ze służ by w przy pad ku
utra ty oby wa tel stwa pol skie go. 

Brzmie nie te go prze pi su ko re spon du je
z tre ścią art. 28 usta wy o PSP, któ ry sta no -
wi, że służ bę w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
mo że peł nić oby wa tel pol ski. Zgod nie
z art. 34 ust. 2 Kon sty tu cji Rzecz po spo li tej
Pol skiej [7] oby wa tel pol ski nie mo że utra -
cić oby wa tel stwa pol skie go, chy ba że sam
się go zrzek nie i uzy ska to ak cep ta cję pre -
zy den ta RP.

Prze słan ki fa kul ta tyw ne (cz. 1)

Ska za nie za in ne prze stęp stwo 
We dług art. 43 ust. 3 pkt 2 usta wy o PSP

stra ża ka moż na zwol nić ze służ by w przy -

pad ku ska za nia za prze stęp stwo in ne niż
okre ślo ne w ust. 2 pkt 4 usta wy o PSP. 

Punkt ten do ty czy stra ża ka ska za ne go
za in ne prze stęp stwo niż okre ślo ne w art. 43
ust. 2 pkt 4 usta wy o PSP, czy li za prze stęp -
stwo nie umyśl ne ści ga ne z oskar że nia pu -
blicz ne go, za prze stęp stwo umyśl ne, ści -
ga ne z oskar że nia pry wat ne go, za prze stęp -
stwo nie umyśl ne, ści ga ne z oskar że nia pry -
wat ne go, a tak że za prze stęp stwo skar bo we
nie umyśl ne. Każ do ra zo wo na le ży ana li zo -
wać wy rok są do wy w kon tek ście za pi sów za -
war tych w ko dek sie kar nym lub kar nym
skar bo wym. Na le ży tu mieć na uwa dze treść
art. 47 ust. 2 usta wy o PSP, któ ry sta no wi, że
po zo sta wie nie w służ bie stra ża ka w przy -
pad ku, o któ rym mo wa w art. 43 ust. 3 pkt 2,
wy ma ga zgo dy ko men dan ta głów ne go
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Brak ta kiej zgo -
dy skut ku je ko niecz no ścią zwol nie nia stra -
ża ka w try bie wska za nej pod sta wy praw nej.

Na by cie pra wa do za opa trze nia eme ry -
tal ne go

Na pod sta wie art. 43 ust. 3 pkt 3 usta wy
o PSP stra ża ka moż na zwol nić ze służ by
w przy pad ku na by cia pra wa do za opa trze -
nia eme ry tal ne go z ty tu łu osią gnię cia 30 lat
wy słu gi eme ry tal nej. 

Ana li zu jąc tę pod sta wę praw ną zwol nie -
nia stra ża ków, na le ży po słu żyć się usta wą
o za opa trze niu eme ry tal nym funk cjo na riu -
szy [8]. Po ję cie „wy słu ga eme ry tal na” jest
zde fi nio wa ne w art. 3 ust. 1 pkt 7 tej usta wy,
zaś okre sy rów no rzęd ne ze służ bą –
w art. 13. Po ję cia usta wo we go „30 lat wy słu -
gi eme ry tal nej” nie na le ży my lić z okre śle -
niem „peł na eme ry tu ra”. Po ję cie „peł-
na eme ry tu ra” jest uży wa ne po tocz nie
na okre śle nie mak sy mal nej eme ry tu ry, któ -

ra – co do za sa dy – zgod nie z art. 18 ust. 1
usta wy o za opa trze niu eme ry tal nym wy no -
si 75% pod sta wy wy mia ru eme ry tu ry (upo -
sa że nia na leż ne go stra ża ko wi na ostat nio
zaj mo wa nym sta no wi sku służ bo wym). Nie
za wsze osią gnię cie 30 lat wy słu gi eme ry tal -
nej jest jed no znacz ne z uzy ska niem „peł nej
eme ry tu ry”, w wy so ko ści 75% pod sta wy wy -
mia ru. Na le ży mieć świa do mość, że w przy -
pad ku stra ża ków przy ję tych do służ by po
1 stycz nia 1999 r. wy so kość eme ry tu ry li czy
się w nie co in ny spo sób – nie są li czo ne okre -
sy skład ko we i nie skład ko we [9] (art. 15a
usta wy o za opa trze niu eme ry tal nym funk -
cjo na riu szy). 

Cdn.
Bogdan Iwaszko pracuje 

w Biurze Kadr Komendy Głównej PSP

Przy pi sy
[1] Usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej (t.j. DzU z 2019 r. poz. 1499), zwa na da lej usta wą
o PSP.
[2] Usta wa z dnia 18 lu te go 1994 r. o za opa trze niu eme ry -
tal nym funk cjo na riu szy Po li cji, Agen cji Bez pie czeń stwa 
We wnętrz ne go, Agen cji Wy wia du, Służ by Wy wia du Woj -
sko we go, Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne go, Stra ży Gra -
nicz nej, Służ by Ochro ny Pań stwa, Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, Służ by Cel no -Skar bo wej i Służ by Wię zien nej oraz
ich ro dzin (t.j. DzU z 2019 r. poz. 288 ze zm.).
[3] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi -
ni stra cji z dnia 19 kwiet nia 2006 r. w spra wie opi nio wa nia
służ bo we go stra ża ka Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (DzU
nr 80, poz. 562 ze zm.).
[4] Usta wa z dnia 6 czerw ca 1997 r. Ko deks kar ny (t.j. DzU
z 2018 r. poz. 1600).
[5] Usta wa z dnia 10 wrze śnia 1999 r. Ko deks kar ny skar bo -
wy (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1958).
[6] Usta wa z dnia 23 kwiet nia 1964 r. Ko deks cy wil ny (t.j.
DzU z 2018 r. poz. 1025).
[7] Kon sty tu cja Rzecz po spo li tej Pol skiej – usta wa z dnia
2 kwiet nia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483 ze zm.).
[8] Patrz przy pis 2.
[9] De fi ni cje okre sów skład ko wych i nie skład ko wych znaj -
du ją się w art. 6 i 7 usta wy z dnia 17 grud nia 1998 r. o eme -
ry tu rach i ren tach z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych
(DzU z 2016 r. poz. 887 ze zm.).
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ez wzglę du na to, z któ rą gru pą się
utoż sa miasz, war to za dbać o kil ka klu -
czo wych kwe stii, dzię ki któ rym bie żą -

ca służ ba, a po tem dzień odej ścia z niej bę dą
dla Cie bie ko lej nym, na tu ral nym eta pem
w ka rie rze za wo do wej, a nie przy krym i smut -
nym wy da rze niem zwią za nym z po czu ciem
stra ty lub krzyw dy. 

Ży cie w pę dzie i go nie nie z pra cy do pra cy
wbrew po zo rom nie sprzy ja na sze mu roz wo -
jo wi za wo do we mu i wpły wa ne ga tyw nie
na re la cje oso bi ste czy ro dzin ne. Brak cza su
na pie lę gno wa nie wię zi czy bu do wa nie no -
wych, któ re w cza sie kry zy su mo gły by przy -
nieść wspar cie, jest istot nym za gro że niem. 

Kon se kwen cje ta kie go try bu ży cia czę sto
od czu wal ne są tak że w sfe rze zwią za nej z fi -
zjo lo gią or ga ni zmu. Re ge ne ra cja or ga ni zmu
na stę pu je głów nie w cza sie snu. Od po wied -
nia je go ilość dla oso by do ro słej to oko ło
7-8 godz. na do bę, i to w miej scu za ciem nio -
nym, by wy dzie li ła się sprzy ja ją ca re ge ne ra cji
me la to ni na. 

W zdro wym cie le zdro wy duch
Męż czyź ni są spe cja li sta mi w re ago wa niu

na kon tro l ki po ja wia ją ce się na ta bli cy roz -
dziel czej ich sa mo cho dów. Nie ste ty, nie wy -
ka zu ją już tak sta now czej i zde cy do wa nej
re ak cji wów czas, gdy to ich wła sne cia ło za -
pa la ta ką kon tro l kę. Sto su ją środ ki do raź ne,
ta kie jak ta blet ki, któ re w za sa dzie nie usu -
wa ją przy czy ny „uster ki”, a je dy nie ła go dzą
jej skut ki. Do cze go mo że to pro wa dzić?
W przy pad ku sa mo cho du to co naj mniej re -
mont ge ne ral ny sil ni ka, a w przy pad ku czło -
wie ka? 

In nym waż nym aspek tem na sze go funk -
cjo no wa nia jest ak tyw ność fi zycz na. Nie cho -
dzi tu o pra ce fi zycz ne wy ko ny wa ne w ra mach
pra cy za rob ko wej, a ak tyw ność, któ ra spra wia
fraj dę, sty mu lu jąc jed no cze śnie układ hor mo -

nal ny do wy dzie la nia en dor fin (hor mo nów
szczę ścia). 

Czyn ni kiem, któ re go ra czej nie bra ku je
w służ bie, jest po czu cie hu mo ru i śmiech. Ist -
nie je wie le ba dań na uko wych po twier dza ją -
cych istot ną ro lę po czu cia hu mo ru i po zy-
tyw nych emo cji nie tyl ko w pra cy za wo do wej.
Uła twia ją one re duk cję na pię cia i bu do wa nie
re la cji. 

Po in ten syw nym okre sie w pra cy trze ba
bez względ nie za dbać o wy po czy nek na urlo -
pie. Urlop spę dzo ny ak tyw nie to nie ta ki, pod -
czas któ re go je ste śmy w pra cy do dat ko wej
czy re mon tu je my miesz ka nie. W grę wcho dzi
wy jazd po za miej sce za miesz ka nia na mi ni -
mum ty dzień, by ode rwać się od co dzien -
ności i po zwo lić so bie na re ge ne ru ją ce
„nic nie ro bie nie”. 

Po po wro cie do pra cy war to po pa trzeć
na nią z in nej per spek ty wy. Czy nie jest przy -
pad kiem tak, że wpa dli śmy już w ru ty nę? 
Czy nie ma my wra że nia, że wszyst ko, co moż -
na by ło zro bić, zo sta ło zro bio ne? A mo że są
pew ne za gad nie nia, któ re war to choć spró bo -
wać zro bić ina czej? 

Czyn ni kiem, któ ry czę sto pro wa dzi
do ne ga tyw nych zja wisk w pra cy za wo do -
wej, jest mo no to nia. Spo so bem na nią są
zmia ny, tak że te grun tow ne. Ba da nia pro wa -
dzo ne przez spe cja li stów zaj mu ją cych się
za rzą dza niem za so ba mi ludz ki mi mó wią
o tym, że war to zmie niać miej sce czy sta no -
wi sko pra cy co kil ka lat. Da je to moż li wość
mo bi li za cji i mo ty wa cji do po zna wa nia no -
wych za gad nień, a to z ko lei prze ciw dzia ła
wy pa le niu za wo do we mu. Jest to bar dzo
waż ne w służ bie, po nie waż wie my, że ru ty -
na by wa bar dzo nie bez piecz na, a jej kon se -
kwen cje mo gą być nie od wra cal ne i bar dzo
kosz tow ne. Stąd tak waż na jest dba łość
o roz wój kom pe ten cji za wo do wych i po sia -
da nych umie jęt no ści oraz ich do sko na le nie. 

Obok wszyst kich wy mie nio nych po wy żej
po zo stał jesz cze naj waż niej szy czyn nik, któ rym
jest hob by. O pa sję po zwa la ją cą na re laks war -
to dbać od naj wcze śniej szych lat. An ga żu ją ce
nas ak tyw no ści ko ją ner wy i da ją sa tys fak cję,
po zwa la jąc przy tym na uzy ska nie dy stan su
wo bec na po tka nych trud no ści, nie tyl ko w pra -
cy za wo do wej. 

Ni gdy nie jest za póź no
Je śli czu jesz, że do pra cy przy cho dzisz ze

zde cy do wa nie mniej szym en tu zja zmem niż
kie dyś lub wręcz je steś przy gnę bio ny czy zły,
że po raz ko lej ny mu sisz sta wić się na służ bę,
nie cze kaj – zgłoś się po pro fe sjo nal ne wspar -
cie! Jed ny mi z pierw szych oznak wy pa le nia
za wo do we go są nie chęć to wa rzy szą ca prze -
by wa niu w pra cy, wy czer pa nie fi zycz ne oraz
emo cjo nal ne, a tak że ob ni żo na sa tys fak cja
z wy ko ny wa ne go za wo du. To za gad nie nie zo -
sta nie jed nak szcze gó ło wo zgłę bio ne w in -
nym ar ty ku le. 

Dla nie któ rych kwe stia eme ry tu ry wy da je
się być bar dzo od le gła, jed nak nie war to cze -
kać z tym, by się do niej przy go to wać. Pro ces
ten za czy na się znacz niej wcze śniej, niż nam
się wy da je. Zda rza się, że funk cjo na riu sze
prze cho dzą cy na za opa trze nie eme ry tal ne
pa ra dok sal nie na rze ka ją na brak cza su spo -
wo do wa ny du żą licz bą obo wiąz ków. Wy ni ka -
ją one naj czę ściej z prac do dat ko wych.
Z dru giej jed nak stro ny wie lu z nas zna ta kich,
któ rzy po przej ściu na eme ry tu rę wpa dli
w szpo ny na ło gu i źle skoń czy li. Aby za po biec
ta kim sce na riu szom, war to za sta no wić się
nad tą kwe stią znacz nie wcze śniej. 

kpt. dr Anna Kornetowska jest psychologiem,
psychoterapeutà, pełni słu˝b´ w OÊrodku
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rzy po mnij my, co się dzia ło na gra ni -
cach Pol ski w 1919 r. Od li sto pa -
da 1918 r. do lip ca 1919 r. trwa ła

woj na z Ukra iną o Ga li cję wschod nią, za koń -
czo na wy gra ną. Ko niec grud nia 1918 r.
do po ło wy lu te go 1919 r. to czas po wsta nia
wiel ko pol skie go, uwień czo ne go suk ce sem.
Od koń ca stycz nia 1919 r. do koń ca lu te -
go 1919 r. prze ży wa li śmy woj nę z Cze cho -
sło wa cją o zie mie Ślą ska Cie szyń skie go,
utra ci li śmy Za ol zie. Od po ło wy lu te go trwa -
ła woj na pol sko -bol sze wic ka, za koń czo na
je sie nią 1920 r. Od kwiet nia 1919 r. do
paź dzier ni ka 1920 r. to czy ła się woj na z Li -
twą, któ rej epi zo dem by ło po wsta nie sej -
neń skie w dniach 23-28 sierp nia 1919 r.,
za koń czo ne suk ce sem. W dru giej po ło wie
sierp nia 1919 r. trwa ło I po wsta nie ślą skie,
za koń czo ne po raż ką.

Pro ble my we wnętrz ne
Nie pod le głość to nie tyl ko wal ka z wro -

ga mi ze wnętrz ny mi, ale też umie jęt ne i ce -
lo we za rzą dza nie za so ba mi kra ju. Prze ku cie
idei zjed no cze nio wych w spój ne, obo wią zu -
ją ce pra wa by ło więc nie mniej istot ne niż
ukształ to wa nie gra nic. Tu na le ża ło po ko nać
kil ka pro ble mów, czy nią cych ca łe za mie rze -
nie pra cą wręcz ty ta nicz ną. 

Przede wszyst kim ostat nie po ko le nia 
zo sta ły ukształ to wa ne w trzech od ręb nych
po rząd kach praw nych – ob cych, ale gwa ran -
tu ją cych ład we wnętrz ny. Bar dzo trud no jest
odejść od do tych cza so wych przy zwy cza jeń.
Jed no cze śnie żad na z mniej szo ści na ro do -
wych: Ży dzi, Bia ło ru si ni, Ukra iń cy, Li twi ni, nie
mó wiąc już o Niem cach, nie pra gnę ła Pol ski
ani jej wzmac nia nia, zwłasz cza że za nie -
miec ko -au striac kiej oku pa cji „zjed no cze nio -
wej” z lat 1915-1918 do słow nie każ dej z tych
na cji obie ca no byt pań stwo wy, a Ukra iń com
i Li twi nom go za pew nio no, kosz tem Pol ski. 

By ły też we wnętrz ne utarcz ki po li tycz ne,
jak swo isty za mach sta nu do ko na ny w Lu bli -

nie przez par tie le wi co we (ogło szo no, że od -
ro dzo na Pol ska to Re pu bli ka Pol ska, a na jej
cze le stoi Tym cza so wy Rząd Lu do wy), czy
za mach sta nu z po cząt ku stycz nia, nie udol -
nie prze pro wa dzo ny przez ofi ce rów o prze -
ko na niach na ro do wych. Choć jed no i dru gie
do brze się skoń czy ło, by ło nie ty le na ucz ką,
co wstę pem do co raz ostrzej szych wa śni we -
wnętrz nych. 

Tym cza sem za po mo cą za rzą dzeń na -
czel ni ka pań stwa Jó ze fa Pił sud skie go bar -
dzo szyb ko uda ło się prze pro wa dzić wy bo ry
do Sej mu Usta wo daw cze go. Już 20 lu te go
Pił sud ski, mo cą upra wo moc nień nada nych
przez wła dzę usta wo daw czą, po wie rzył
utwo rze nie rzą du Igna ce mu Da szyń skie mu
(mi sja bez po wo dze nia), Ję drze jo wi Mo ra -
czew skie mu (li sto pad 1918 – sty czeń 1919),

Igna ce mu Ja no wi Pa de rew skie mu (od stycz -
nia do grud nia 1919 r.), a już na mo cy usta -
wy sej mo wej – Le opol do wi Skul skie mu. 

Choć two rze nie ochro ny prze ciw po ża ro -
wej nie ja wi ło się w tej sy tu acji po li tycz nej
żad ne mu z po li ty ków ja ko za da nie o cha rak -
te rze pierw szo pla no wym, dzia ło się nie ja ko
sa mo ist nie, jed no cząc spo łecz no ści po -
nad po dzia ła mi et nicz ny mi i po li tycz ny mi. 

Pol skie związ ki stra ży 
po żar nych 
Pol scy stra ża cy jesz cze pod za bo ra mi

pró bo wa li or ga ni zo wać się w zrze sze nia,
wie dząc, że to dro ga do sku tecz niej sze go
dzia ła nia. W za bo rze nie miec kim by ło to nie -
mal nie wy ko nal ne, ist nia ła tyl ko moż li wość
dzia ła nia w ra mach nie miec kich związ ków,
prak tycz nie bez władz zło żo nych z Po la ków.
W tej sy tu acji w nie pod le głość Pol ski we szły
trzy na stę pu ją ce związ ki stra żac kie:

1) Kra jo wy Zwią zek Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych w Kró le stwie Ga li cyi i Lo do me rii
z Wiel kim Księ stwem Kra kow skim – utwo -
rzo ny w 1875 r., li czą cy kil ka set stra ży po żar -
nych, 

2) Kra jo wy Zwią zek Pol skich Stra ży Po żar -
nych – za ło żo ny na Ślą sku Cie szyń skim
w 1914 r., z kil ku dzie się cio ma stra ża mi 
po żar ny mi, 

3) Zwią zek Flo riań ski, prze kształ co ny
w 1917 r. z utwo rzo ne go w 1914 r. To wa-
rzy stwa św. Flo ria na, zrze sza ją cy w 1919 r. 
750 stra ży po żar nych. 

Ze wzglę du na tra dy cje i za sięg dzia ła nia
myśl prze wod nia w za kre sie ochro ny prze -
ciw po ża ro wej od ro dzo nej Pol ski po win -
na by ła pro mie nio wać z Ga li cji. Nie ste ty,
ga li cyj ski zwią zek la ta świet no ści miał już
za so bą. My śli An to nie go Szczer bow skie go
nie roz wi ja no, a we wła dzach za sia da li dzia -
ła cze, po grą że ni w spo rach mię dzy Lwo wem
a Kra ko wem, nie czu ją cy, czym jest no wo cze -
sna ochro na prze ciw po ża ro wa. W do dat ku
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wewnętrznej jawiła się wówczas jako drugorzędna, również w zakresie
ochrony przeciwpożarowej. Mimo to jej zręby dynamicznie się tworzyły.
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Bo le sła w Cho micz, za rzą dza jąc sil nym i licz nym Związ kiem
Flo riań skim, stwo rzył pod sta wy do zjed no cze nia pol skie -
go stra żact wa po od zy ska niu nie pod le gło ści



po ło wa ob sza ru dzia ła nia te go związ ku by -
ła ob ję ta dzia ła nia mi wo jen ny mi. 

Zwią zek cie szyń ski miał cha rak ter bar -
dziej or ga ni za cji pa trio tycz no -nie pod le gło -
ścio wej, o ry sie mi li tar nym. Je go lo kal ny
cha rak ter nie sprzy jał wy zna cza niu tren dów
czy sta no wie niu pra wa. 

Po zo stał Zwią zek Flo riań ski – sil ny, licz ny,
pręż nie za rzą dza ny przez Bo le sła wa Cho mi -
cza, Jó ze fa Tu lisz kow skie go i Sta ni sła wa Ar -
czyń skie go, w do dat ku wy ku ty w wal ce
z nie chęt nym mu za bor cą. Zie mie Pol ski
cen tral nej w 1919 r. cie szy ły się, jak żad ne in -
ne, względ nym spo ko jem. By ły więc wa run -
ki do w mia rę spo koj nej pra cy or ga nicz nej.
Po za tym zwią zek sku piał nie tyl ko sa mych
pa sjo na tów ga sze nia po ża rów, lecz rów nież
cał kiem spo rą gru pę wy kształ co nych fa -
chow ców, trak tu ją cych wszech stron ną, sys -
te ma tycz ną wal kę ze zja wi skiem po ża rów
ja ko ele ment nie zbęd ny w go spo dar ce na -
ro do wej. W tym za kre sie wło da rze Związ ku
Flo riań skie go wcho dzi li w 1919 r. z do świad -
cze nia mi, któ rych in ni mo gli im po zaz dro -
ścić, a któ re war to po znać.

Pró by usta no wie nia pra wa
pod oku pa cją nie miec ką
Dzia ła cze Związ ku Flo riań skie go zło ży -

li 23 stycz nia 1918 r. na rę ce mi ni stra spraw
we wnętrz nych Me mor jał w spra wie po żar -
nic twa kra jo we go, na tych miast opu bli ko wa -
ny na ła mach „Prze glą du Po żar ni cze go”.
Au to rzy mie li na dzie ję stwo rze nia przy MSW
or ga nów ochro ny prze ciw po ża ro wej. Pro -
po no wa li utwo rze nie sys te mu, na któ ry skła -
da ły by się: od po wied nie bu dow nic two ja ko
śro dek za po bie gaw czy w wal ce z po ża ra mi,
ubez pie cze nia obo wiąz ko we od ognia, ja ko
śro dek eko no micz ny w tej wal ce i stra że
ognio we, ja ko czyn nik zmniej sza ją cy roz -
mia ry klę ski ognio wej.

Był też in ny jesz cze po mysł, któ ry z per -
spek ty wy cza su na le ży uznać za no wo cze sny
i praw do po dob nie był by sku tecz ny, gdy by
go za sto so wa no, czy li zna le zio no na nie go
pie nią dze. Na zwij my go rzą do wym. 

Pro jekt or ga ni za cji or ga nów bez pie czeń -
stwa, w wy pad ku stra ży, za kła dał po wo ła nie
stra ży pań stwo wych o na stę pu ją cych or ga -
nach nad zor czych:

– de par ta ment lub wy dział w Mi ni ster stwie
Spraw We wnętrz nych, w su mie 28 osób,
w tym 3 ofi ce rów, 4 sier żan tów, 5 pod ofi ce rów
i 16 sze re go wych;

– w gu ber niach – 28 osób (3 ofi ce rów 
i 25 sze re go wych);

– w po wia tach – 28 osób (3 ofi ce rów 
i 25 sze re go wych).

(…) Do dat ko wo pro po no wa no po wo ła nie
stra ży za wo do wych miej skich:

– 1 od dzia łu li czą ce go 30 osób w mia stach
i licz bie miesz kań ców po nad 20000;

– 2 od dzia łów li czą cych 60 osób w mia -
stach o licz bie miesz kań ców po nad 50000;

– W War sza wie i Ło dzi po 6 od dzia łów 
li czą cych 180 osób. 

W po zo sta łych mia stach, mia stecz kach
i gmi nach mia ły być po wo ła ne ochot ni cze
stra że po żar ne.  

Jesz cze wol ność na do bre nie za go ści ła
w kra ju, a już w sierp niu 1918 r. Cho micz
opu bli ko wał kom plet ny ma te riał, na 62 stro -
ni cach przed sta wia ją cy sys tem ochro ny
prze ciw po ża ro wej: Wal ka z klę ską ognio wą,
roz wi ja ją cy po my sły za war te w Me mo ria le
ze stycz nia 1918 r. 

Za czę to od sta tu tu
Żad nych spo śród tych pla nów wła dze nie

pod chwy ci ły, ani za oku pa cji, ani po od zy -
ska niu nie pod le gło ści i prze kształ ce niu się
w mi ni ster stwa pol skie. W in nych czę ściach
kra ju po dob ne ini cja ty wy jed nak się nie po -
ja wi ły. 

Mia rą sku tecz no ści dzia łań Związ ku Flo -
riań skie go mo że być fakt o zna cze niu sym -
bo licz nym. 10 ma ja 1919 r. mi ni ster spraw
we wnętrz nych za twier dził „Wzor co wy sta tut
to wa rzy stwa ochot ni czej stra ży po żar nej”. 
To pierw sza w wol nej Pol sce re gu la cja praw -
na do ty czą ca ochro ny prze ciw po ża ro wej.
Je go treść opar to na sta tu tach to wa rzystw
ochot ni czych stra ży ognio wych dzia ła ją cych
w Kró le stwie Kon gre so wym wbrew wo li
urzęd ni ków car skich. Sta tu to we za da nia to:
ga sze nie po ża rów, po dej mo wa nie środ ków
za rad czych zmie rza ją cych do za po bie ga nia

po ża rom, nie sie nie po mo cy przy ra to wa niu
ży cia i mie nia w cza sie klęsk ży wio ło wych.

Myśl zjed no cze nio wa
Kom plet ność pro po zy cji Związ ku Flo -

riań skie go do ty czą ca ochro ny prze ciw po ża -
ro wej w na stęp nych la tach za im po no wa ła
stra ża kom z in nych czę ści Pol ski oraz czyn -
ni kom rzą do wym, co w 1921 r. do pro wa dzi -
ło do zjed no cze nia na wzór za pro po no wa ny
przez Cho mi cza i pod je go prze wod nic -
twem. Z wie lu ini cja tyw i po my słów zjed no -
cze nio wych war to przy to czyć my śli Jó ze fa
Tu lisz kow skie go, wy ra żo ne w ob szer nym ar -
ty ku le, opu bli ko wa nym na ła mach PP
w kwiet niu 1919 r. Au tor omó wił cha rak -
tery stycz ne ce chy po szcze gól nych ziem
w kon tek ście ochro ny prze ciw po ża ro wej.
Zwra cał uwa gę na pa lą cą po trze bę od bu do -
wy znisz czo ne go po ten cja łu stra ży ognio -
wych, a prze my cał przy tym my śli or ga ni -
za cyj ne, ak tu al ne do dziś. 

Czyn ni ki, od któ rych za le ży każ da or ga ni -
za cja obro ny od ognia, są na stę pu ją ce:

1) Po ło że nie, roz le głość i wła ści wo ści geo -
gra ficz ne da ne go mia sta lub mia stecz ka.

2) Ro dzaj bu dyn ków, ich wy so kość, kon -
struk cja i two rzy wo, z któ re go są wznie sio ne
bu dow le i. t. p.

3) Wła ści wo ści ulic i dróg, ro dzaj za bru ko -
wa nia, po chy łość.

4) Po ło że nie i ro dzaj zbior ni ków wod nych,
jak wo do cią gi, sta wy i rze ki. 

Jak wi dać, nie bra kło w cza sach krwa -
wych walk o gra ni ce Pol ski lu dzi, któ rzy
w spo sób po zba wio ny za cie trze wie nia par -
tyj ne go my śle li od po wie dzial nie o po ko ju
i bez pie czeń stwie we wnętrz nym. Przy tym
nie za nie dby wa li spraw ide owych, zwłasz cza
ety ki służ by. 

st. bryg. Paweł Rochala jest doradcà
komendanta głównego PSP, autorem ksià˝ek
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kon flik tach zbroj nych na ca łym świe cie obiek ty o zna -
cze niu stra te gicz nym by ły i są na ra żo ne na bom bar do -
wa nia, pod pa le nia i ata ki dy wer syj ne. Ofia rą zma gań

wo jen nych pa dło rów nież lwow skie lot ni sko. Jak do te go do szło?
W cza sie walk w li sto pa dzie 1918 r., kie dy wła dze au striac kie opusz -

cza ły już Lwów, a roz po czę ły się z ko lei wal ki z Ukra iń ca mi, lot ni kom
dzia ła ją cym w struk tu rach Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko wej uda ło się
za jąć lot ni sko w dziel ni cy Le wan dów ka. Sta no wi ło ono cen trum trans -
por tu lo gi stycz ne go ze wzglę du na bli skość dwor ca głów ne go ko lei
i ko le jo wej sta cji to wa ro wej. 

In ży nier Ste fan Ba styr, pi lot woj sko wy i do wód ca Lwow skiej Gru py
Lot ni czej, zo stał mia no wa ny przez do wódz two obro ny Lwo wa na ko -
men dan ta lot ni ska. Miał on za za da nie na pra wić wraz z pod wład ny mi
uszko dzo ne sa mo lo ty i sprzęt tech nicz ny, a tak że do pil no wać, by te ren
ten po zo stał w rę kach Po la ków – chro nić go naj pierw przed Ukra iń ca -
mi, a póź niej Ro sja na mi. Lot ni sko to naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne by ło
do prze rzu ca nia pocz ty oraz ra cji żyw no ścio wych. Lo ty i lą do wa nia od -
by wa ły się na tra sie Wie deń – Kra ków – Prze myśl – Lwów – Ode ssa. 

Od 1917 r. lot ni sko sta no wi ło je den z kil ku stra te gicz nych obiek -
tów o zna cze niu woj sko wym w Ga li cji – by ło tak do 4 lu te go 1920 r.,
kie dy to zna la zło się w ogniu. 

Po żar 
Te go dnia mię dzy 19.00 a 20.00 za pa li ły się drew nia ne han ga ry

i ba ra ki, w któ rych znaj do wa ły się ma ga zy ny i warsz ta ty lot ni cze. 
Po żar do peł nił znisz cze nia po wsta łe w cza sie dwóch wo jen: pol sko -
-ukra iń skiej i pol sko -bol sze wic kiej. 

Po ry wy sil ne go wia tru i fakt, że na te re nie te go kom plek su znaj do -
wał się skład pa liw, nie wró ży ły do brze. Przy pusz cza się, że w tam tej -
szych ma ga zy nach mo gły znaj do wać się nie tyl ko sprzę ty za bez-
pie cze nia lot ni cze go, ale tak że skła dy bro ni i amu ni cji. Swo ją ba zę
mie li tam rów nież pol scy żoł nie rze wspo ma ga ni przez ame ry kań skich
pi lo tów w ra mach wspar cia Ame ri can Re lief Ad mi ni stra tion. So jusz -
ni cy zza oce anu przy by li do Le wan dów ki we wrze śniu 1919 r. i wcho -
dzi li w skład 7. Eska dry My śliw skiej im. Ta de usza Ko ściusz ki. 

Przy czy ną po ża ru by ło naj praw do po dob niej ce lo we pod pa le -
nie – do ko na li go Ukra iń cy lub Ro sja nie. Oba na ro dy nie re zy gno wa -
ły z wal ki, z prób osią gnię cia swo ich ce lów po li tycz nych czy
nie pod le gło ścio wych. Był to już czwar ty z rzę du groź ny po żar lot ni -
ska od no to wa ny na prze ło mie lat 1918-1920. 

Praw do po dob nie głów nym ce lem ata ku z 4 lu te go by ło uszko dze -
nie pom py elek trycz nej, któ ra za mon to wa na zo sta ła głów nie do ce -
lów ochro ny prze ciw po ża ro wej. Żoł nie rze sta cjo nu ją cy w ko sza rach
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Lot ni sko we Lwo wie -Le wan dów ce, już po zdo by ciu przez Po la ków, 1918 r.
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lot ni ska nie by li w sta nie po ra dzić so bie sa mo dziel nie z dzia ła nia mi
ga śni czy mi. Z chwi lą, gdy do ak cji ru szy ła lwow ska straż po żar na dys -
po nu ją ca sprzę tem ga śni czym, uda ło się od zy skać kon tro lę nad sy -
tu acją. Ak cją prze ciw po ża ro wą, trwa ją cą po nad kil ka na ście go dzin,
do wo dził ko men dant stra ży po żar nej Ka zi mierz Cieć kie wicz oraz ko -
men dant lot ni ska po rucz nik Wła dy sław To ruń.

Po żar ogar nął po cząt ko wo kuź nię, a po tem, przy sil nie wie ją cym
wie trze, prze do stał się na dwie ha le, w któ rych mie ści ły się Lwow skie
Warsz ta ty Lot ni cze. Oba bu dyn ki by ły drew nia ne, po kry te pa pą, o dłu -
go ści 50 m i sze ro ko ści 15 m. Ogień szyb ko prze do stał się rów nież
na czte ry in ne obiek ty, miesz czą ce m.in. ślu sar nię, mon tow nię ma -
szyn, sto lar nię oraz ma ga zyn czę ści sa mo lo to wych, farb i sma rów.
Wszyst kie bu dyn ki do szczęt nie spło nę ły, a szko dy li czo ne by ły w mi -
lio nach ko ron au stro -wę gier skich i ma rek pol skich. 

Dzię ki wy sił kom od dzia łów woj sko wych i stra ży po żar nej uda ło się
ura to wać m.in. znaj du ją ce się na te re nie lot ni ska sa mo lo ty, ga ra że sa -
mo cho do we i sto ją ce w nich po jaz dy oraz po zo sta łe wy po sa że nie.
Na szczę ście zbior ni ki z pa li wem po zo sta ły nie na ru szo ne. Gdy by wy -
bu chły, po żar praw do po dob nie do się gnął by rów nież za bu do wań
dwor ca ko le jo we go, w któ rych gro ma dzo no broń i amu ni cję. Po mi -
mo ogrom nych strat po ża ro wych wła dze woj sko we oce ni ły ak cję ra -
tun ko wą ja ko suk ces, ma jąc świa do mość, że mo gło dojść do więk szej
ka ta stro fy. Lot ni sko mi mo złe go sta nu tech nicz ne go funk cjo no wa ło
jesz cze do 1929 r. 

Do dziś nie wia do mo, czy spo rzą dzo no ja ką kol wiek do ku men ta -
cję fo to gra ficz ną lub czy za cho wa ły się ja kieś ofi cjal ne pi sem ne ra por -
ty do ty czą ce po ża ru. Je że li ta kie do ku men ty ist nie ją, to mo gą
znaj do wać się w ar chi wach na Ukra inie. Do tar cie do nich zwe ry fi ko -
wa ło by przy pusz cze nia o ce lo wym pod pa le niu, znisz cze niu lub chę -
ci zdo by cia lot ni ska przez od dzia ły, z któ ry mi Po la cy wal czy li
na te re nach Kre sów Wschod nich. 

Kon tekst 
Wie lo et nicz ność wschod nich te re nów przy gra nicz nych oraz od -

mien ne po glą dy na kwe stie na ro do we do pro wa dzi ły m.in. do te go,
że mi mo od zy ska nia w 1918 r. przez Pol skę nie pod le gło ści na dal trwa -
ły kon flik ty zbroj ne z pań stwa mi po gra ni cza. Bi twy o Kre sy Wschod -
nie to czo ne by ły z Ukra iń ca mi, Ro sja na mi i Li twi na mi. Ogień, któ ry
tra wił stra te gicz ne dla woj ska i go spo dar ki obiek ty, do się gał rów nież
cy wi lów. Pa lo ne by ły mia sta i wsie. Ochro na prze ciw po ża ro wa w ta -
kich mo men tach ozna cza ła wal kę o ży cie wie lu lu dzi. Ci, któ rzy nią
do wo dzi li, mu sie li mieć w so bie wie le od wa gi, si ły i umie jęt no ści or -
ga ni za cyj nych, by zdo łać utrzy mać za so by ludz kie, sprzęt oraz funk -
cjo no wać w ży ciu spo łecz nym. 

Stra że po żar ne na Kre sach na le żą do naj star szych w Pol sce. Przez
dzie siąt ki lat mia ły one wpływ na kształ to wa nie i bu do wa nie sys te -
mów ochro ny prze ciw po ża ro wej, kul tu ry, oświa ty i wy cho wa nia. 

Danuta Janakiewicz-Oleksy pracuje w Wydziale Dokumentacji
Zbiorów Centralnego Muzeum Po˝arnictwa w Mysłowicach

Li te ra tu ra
[1] J. Ci sek, „O Ame ry ka nach w obro nie Lwo wa i Kre sów Wschod nich”, Kwar tal nik Cra co via 
Le opo lis 2004, nr 4 (40), s. 2-4. 
[2] Ilu stro wa ny Ku rier Co dzien ny, nr 36 z 6 lu te go 1920 r., s. 2.
[3] Ku rier Lwow ski, nr 36 z 6 lu te go 1920 r., s. 5. 

Przy cie le za mor do wa ne go ks. Je rze go Po -
pie łusz ki nie zna le zio no je go ró żań ca, mi mo że
wła ści wie ni gdy się z nim nie roz sta wał. Od na -
lazł się on wcze śniej niż cia ło mę czen ni ka,
w miej scu, w któ rym we dług udo stęp nia nych
wte dy in for ma cji za mor do wa ne go du chow ne -
go mia ło nie być, to zna czy pod mo stem dro -

go wym w To ru niu. Ró ża niec ten zda je się po świad czać, że po ry wa cze
księ dza nie uda li się z nim na ta mę do Wło cław ka, jak ze zna wa li po tem
w pro ce sie, lecz prze ka za li go po po rwa niu in nej eki pie. Ró ża niec zna le -
zio ny pod to ruń skim mo stem jest więc naj moc niej szym z do wo dów po -
zwa la ją cych usta lić oko licz no ści po rwa nia i śmier ci bł. ks. Po pie łusz ki.

To tyl ko jed na z ty się cy nie zwy kłych hi sto rii, w któ rej cen trum znaj du -
je się ró ża niec, naj bar dziej chy ba cha rak te ry stycz na mo dli twa chrze ści ja -
ni na. Po świę co ny jest jej paź dzier nik. Ró ża niec świę ty to swo ista książ ka
do na bo żeń stwa, na któ rej wła ści wie każ dy ka to lik, na wet ten nie czę sto
prak ty ku ją cy, po tra fi się mo dlić. Po dob nie jak ja seł ka, szop ka, mi ste ria Mę -
ki Pań skiej, fre ski i rzeź by w świą ty niach, ró ża niec od po cząt ku chrze ści -
jań stwa sta no wi spo sób przed sta wie nia hi sto rii Zba wie nia w spo sób
do stęp ny dla wszyst kich lu dzi – tak że tych, któ rzy nie ma ją zbyt głę bo kiej
wie dzy teo lo gicz nej. 

Ró ża niec jest jak wi traż, w któ rym róż ne ko lo ro we ele men ty ukła da ją
się w ca łość wi docz ną do pie ro z pew nej per spek ty wy. Kto te go nie ro zu -
mie i nie chce do strzec, bę dzie w tej mo dli twie wi dział za wsze tyl ko po je -
dyn cze ele men ty, nie cie ka we i nud ne, po zba wio ne wy ra zi sto ści. Trze ba
do pie ro wejść w nią głę biej, tak jak wcho dzi się do mo nu men tal nej go tyc -
kiej ka te dry, któ rej wiel kość i pięk no wi docz ne są je dy nie wte dy, gdy oglą -
da się ją z róż nych per spek tyw. Ró ża niec za pra sza każ de go z nas
na wę drów kę z Ma ry ją Nie po ka la ną po naj waż niej szych wy da rze niach
z Jej, ale i z na sze go ży cia. Ta jem ni ce ró żań co we po ka zu ją bo wiem, jak
wiel kie rze czy Bóg mo że zdzia łać w ludz kim ży ciu. Przy po mi na ją, że naj -
waż niej szym pla nem Bo ga wo bec każ de go czło wie ka jest do pro wa dze -
nie go do peł ni czło wie czeń stwa, a więc do świę to ści.

Jak mó wi ła s. Łu cja, na ocz ny świa dek ob ja wień w Fa ti mie: „Naj święt sza
Pan na chcia ła nadać no wą sku tecz ność mo dli twie ró żań cem świę tym. Ona
tak bar dzo wzmoc ni ła je go sku tecz ność, że nie ma ta kie go pro ble mu,
choć by był bar dzo trud ny, na tu ry ma te rial nej, a przede wszyst kim du cho -
wej, w ży ciu każ de go z nas, w ży ciu na szych ro dzin czy też w ży ciu lu dów
i na ro dów, któ ry nie mógł by zo stać roz wią za ny przez mo dli twę ró żań cem
świę tym”. Rów nież na po cząt ku XXI w. ró ża niec po zo sta je nie zwy kłą, choć
po słu gu ją cą się naj prost szym środ kiem mo dli twą. Ma swo je ta jem ni ce, ale
i sam jest ta jem ni cą – cier pli wej, wy trwa łej mo dli twy na każ dą po rę na -
szych ży cio wych zma gań, rów nież tych zwią za nych ze służ bą ry ce rzy 
św. Flo ria na. W nim za war ta jest bo wiem ca ła praw da o Wcie le niu, Zba wie -
niu, a przede wszyst kim na szym prze zna cze niu – nie do śmier ci, lecz do ży -
cia wiecz ne go. 

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

Z różańcem 
do Boga

� SŁUŻBA I WIARA



W ro li stra ̋ a ka
W nad cho dzą cym ro ku gro no fa nów sy mu la to rów kom pu -

te ro wych mo że spo dzie wać się no wej gry o stra ży po -
żar nej: Fi re fi gh ting Si mu la tor 2020. Jej pro du cent zna ny jest
przede wszyst kim z wy so ko oce nia ne go przez wie lu użyt kow -
ni ków sy mu la to ra aut cię ża ro wych z 2016 r. No wo two rzo ny
pro dukt prze zna czo ny bę dzie na urzą dze nia ty pu PC.

W pro po no wa nej grze wcie li my się w ro lę ame ry kań skie go
stra ża ka bio rą ce go udział w róż no rod nych ak cjach ra tow ni -
czych. Dzię ki pod ję ciu przez pro du cen ta współ pra cy ze zna ną
fir mą pro du ku ją cą sprzęt ra tow ni czy i po żar ni czy gra cze mo gą
li czyć na po ja wie nie się w wir tu al nym świe cie re al nie wy ko rzy -
sty wa ne go w dzia ła niach sprzę tu i po jaz dów ra tow ni czych. 
Po nad to twór cy sy mu la to ra za ofe ru ją 60 róż nych zda rzeń, wy -
ma ga ją cych usu wa nia wszel kie go ro dza ju skut ków po ża rów
i ka ta strof. 

Pre zen to wa ny w sy mu la cji świat wi dzia ny jest przez gra cza
w pierw szej oso bie (FPP). Opar cie gry na sil ni ku gra ficz nym
Unre al En gi ne 4 po zwo li ło uzy skać wy so ką ja kość opra wy gra -
ficz nej bez wy so kich wy ma gań sprzę to wych. Z pew no ścią wie -
le osób urzek nie bar dzo do bre od wzo ro wa nie śro do wi ska pra cy
stra ża ka. W do stęp nych ma te ria łach ogień i zja wi sko po ża ru pre -
zen tu ją się nie zwy kle re ali stycz nie.

MS

REKLAMA
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Strażacy 
na wyspie

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia witryny www.saferinternet.pl.
Portal ma na celu zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń,
jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Priorytet stanowi
edukacja, zarówno dzieci, jak i rodziców, a także podnoszenie kompetencji
profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. 

Projekt Safer Internet realizowany był w latach 1999-2014 w ramach
programu Komisji Europejskiej. Koncentrował się na promocji bezpiecznego
korzystania z nowych technologii i internetu wśród dzieci i młodzieży.
W latach późniejszych do programu włączona została problematyka
związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów
komórkowych, gier on-line, wymiany plików P2P i innych form komunikacji
on-line w czasie rzeczywistym, a także zwalczanie cyberprzemocy
i uwodzenia dzieci w internecie. Od 2015 r. projekt Safer Internet
finansowany jest w ramach unijnego programu „Łącząc Europę”. Dzięki temu
we wszystkich krajach UE kontynuują swoje działania centra, które
funkcjonowały w ramach poprzedniego programu.

Strona www projektu jest doskonałym źródłem informacji tak dla dzieci,
jak dla dorosłych. Oferuje ona wiele materiałów multimedialnych,

W 2019 r. mija kolejna znacząca dla Państwowej
Straży Pożarnej rocznica. 25 lat temu powołano
do życia Centralną Szkołę PSP w Częstochowie.
Od tej pory przygotowała ona do odpowiedzialnej
i trudnej profesji strażaka tysiące funkcjonariuszy.
Jaka jest dziś ta instytucja, czym się wyróżnia, w jaki
sposób edukuje? Ci, którzy ją współtworzą,
postanowili poszukać odpowiedzi na te pytania,
przygotowując publikację, w której centralne miejsce
zajmuje fotografia, zapis bieżącego życia szkoły.
Przy okazji poprzednich ważnych jubileuszy placówki
ukazywały się publikacje ukazujące jej rozwój

w perspektywie czasowej. Tym razem zdecydowano się na pokazanie „aktualnej
i wielowymiarowej działalności CS PSP” za pomocą obrazu. 

Autorami zdjęć są pracownicy szkoły, którzy na co dzień z zaangażowaniem wykonują
swoje zadania zawodowe – z podobną pasją ruszyli w teren z aparatem, by uchwycić
wieloaspektowy potencjał CS PSP. Wielu z nich ujawniło przy tym prawdziwy fotograficzny
talent. 

Album wypełniają zdjęcia miejsc i ludzi. Dopełnieniem obrazu jest komentarz
tekstowy. Czytelnik może zobaczyć ujęcia obiektów szkoły i jej otoczenia z różnych
perspektyw, ale przede wszystkim życie placówki zatrzymane w kadrze: naukę, pracę nad
rozwojem sprawności fizycznej, poznawanie różnych dziedzin ratownictwa w Dziennym
Studium Aspirantów, służbę w szkolnej JRG, udział w ćwiczeniach czy specjalistycznych
warsztatach. W albumie znajdziemy również migawki z dni świątecznych i ważnych
uroczystości szkolnych, działalności społecznej i sportowej CS PSP. Ostatnie strony
publikacji poświęcono fotograficznemu przedstawieniu wszystkich pracowników szkoły.

Książka „Centralna Szkoła PSP w fotografii” zwróci uwagę wszystkich osób
zainteresowanych rozwojem naszej formacji, szczególnie w dziedzinie kształcenia kadr. 
Dla absolwentów częstochowskiej placówki okaże się zaś interesującą podróżą do świata
wspomnień, która pozwoli stwierdzić, jak zmieniła się w ciągu upływających lat tak dobrze
znana im szkoła. AS

Poczta wyspiarskiej Republiki Mauritius, położonej
na Oceanie Indyjskim, 9 października 2018 r. wydała
dwa znaczki poświęcone służbom ratowniczym tego
kraju. Na jednym z nich zaprezentowano w działaniu
formację ratowniczo-gaśniczą, noszącą obecnie nazwę
Mauritius Fire and Rescue Service. 

Na wyspie znajduje się 15 jej wyspecjalizowanych
oddziałów, zatrudniających ponad 700 strażaków.
Do głównych zagrożeń, z którymi walczą, należą
cyklony i powodzie, tsunami, osunięcia ziemi, wypadki
przemysłowe i transportowe oraz pożary plantacji
trzciny cukrowej.

Ma ciej Sa wo ni

Bezpieczny internet

poradników, a nawet kursów e-learningowych, które pozwolą na lepsze
rozpoznanie zagrożeń czyhających na nas w sieci. 

TB

� WARTO
PRZECZYTAĆ

Szkoła w obiektywie
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� Czy kon tro le funk cjo na riu szy stra ży po żar nej wpły wa ją
na ob ni że nie licz by po ża rów? Qu asi -eks pe ry men tal ne do wo dy
z po łu dnio wej Szwe cji (Do ho me fi re and sa fe ty checks by on -du -
ty fi re fi gh ters de cre ase the num ber of fi res? Qu asi -expe ri men tal
evi den ce from So uthern Swe den), Björn Sund, Carl Bo nan der, 
Ni klas Ja kobs son, Hen rik Jal dell, Jo ur nal of Sa fe ty Re se arch 70
(2019), s. 39-47.

Po żar sta no wi czę stą przy czy nę ura zów, śmier ci i znisz cze nia mie -
nia. Ist nie je wie le me tod za po bie ga nia tym dra ma tycz nym zda rze -
niom. W wie lu kra jach sto su je się dzia ła nia pre wen cyj ne, któ re re al nie
wpły wa ją na ob ni że nie licz by po ża rów. War to przyj rzeć się sku tecz -
no ści jed nej z nich – bez po śred nim wi zy tom stra ża ków w do mach
miesz kal nych. Wcho dzą one w za kres edu ka cji pu blicz nej pro wa dzo -
nej przez wła ści we ko men dy stra ży po żar nej. Pod czas te go ty pu wi -
zy ty iden ty fi ku je się pal ne ma te ria ły prze cho wy wa ne w do mu,
miej sca prze cho wy wa nia po ten cjal nych źró deł ognia, okre śla, czy
do mow ni cy dys po nu ją ko ca mi ga śni czy mi lub ga śni ca mi. Stra ża cy
edu ku ją miesz kań ców, in sta lu ją tak że czuj ki dy mu. 

Aby okre ślić efek tyw ność te go ty pu dzia łań, au to rzy po sta no wi li
zdo być wy mier ne da ne, któ re po mo gły by okre ślić, czy mi mo po no -
szo nych kosz tów te go ty pu ak tyw ność jest spo łecz nie opła cal na, tzn.
czy wpły wa ona na ob ni że nie licz by zda rzeń. Ana li za do ty czy re jo nu
Szwe cji za miesz ki wa ne go przez 520 tys. miesz kań ców. Wśród nich
stra ża cy w la tach 2010-2016 prze pro wa dzi li po nad 78 tys. wi zyt do -
mo wych. Zde cy do wa na więk szość kon tro li pro wa dzo na by ła przez
funk cjo na riu szy na służ bie, choć w ok. 5-10% przy pad ków ko niecz -
na by ła wi zy ta wy szko lo ne go in struk to ra, zna ją ce go ję zyk ro dzi my
da nych miesz kań ców. 

Jak po ka zu ją wy ni ki ba dań, te go ty pu dzia ła nia przy czy ni ły się
do 6-8% spad ku licz by zda rzeń w ro dza ju po ża ru w do mu miesz kal -
nym, co, jak do wo dzą au to rzy, mia ło tak że wy mier ny efekt eko no -
micz ny. Zy ski, sza co wa ne na pod sta wie war to ści ura to wa ne go
mie nia, wy da ją się być na wet 8-11 ra zy wyż sze niż kosz ty po dej mo -
wa nych ak tyw no ści. 

W do bie ro sną cej po pu lar no ści edu ka cji pu blicz nej w za kre sie
ochro ny prze ciw po ża ro wej do brze jest czer pać z bo ga tych do świad -
czeń kra jów za chod nich. Ar ty kuł sta no wi do sko na ły przy czy nek
do roz wo ju wspo mnia nych prak tyk w Pol sce, a tak że do wo dzi sta ty -
stycz nie pły ną cych z nich ko rzy ści. 

� Na rzę dzia gra ficz ne wspo ma ga ją ce stra ża ków pod czas ak cji
ra tow ni czych. Oce na w trak cie re ali za cji pro gra mów szko le nio -
wych (Gra phi cal to ols for hel ping fi re fi gh ters in vic tim re scu es. 
As ses sment du ring a li ve fi re tra ining pro gram), César 
García -Hernández, Edu ar do J. Sánchez -Álva rez, Pe dro Ubie to -
-Ar tur, José-Lu is Hu er tas -Ta lón, Sa fe ty Scien ce 114 (2019), s. 105-
113.

Dzia łal ność stra ży po żar nej wy ma ga od funk cjo na riu szy wy jąt ko -
wych pre dys po zy cji, za rów no fi zycz nych, jak i in te lek tu al nych, a po -
nad to spraw ne go wy ko ny wa nia za dań pod pre sją cza su. Ba da nia
i ana li zy do wo dzą, że z każ de go przed się wzię cia opty ma li zu ją ce go

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

tak ty kę i stra te gię dzia łań, np. pro gra mu szko le nio we go, pły ną wie -
lo wy mia ro we ko rzy ści. 

W pre zen to wa nym ar ty ku le au to rzy po dej mu ją się oce ny no we -
go roz wią za nia – do ku men tu ma ją ce go na ce lu wi zu ali za cję obiek -
tu, do któ re go za dys po no wa ni zo sta li stra ża cy. Wi zu ali za cja
uwzględ nia ła by naj waż niej sze in for ma cje na te mat bu dyn ku. Opra -
co wa ny do ku ment te sto wa ny był pod czas szko le nia prze pro wa dzo -
ne go na 144 uczest ni kach. Przed roz po czę ciem dzia łań ra tow ni czych
zo sta li oni za po zna ni z klu czo wy mi da ny mi na te mat obiek tu. 

Pro po no wa ne roz wią za nie jest in te rak tyw ne. Skła da się z rze czy -
wi stych zdjęć obiek tu, na któ re na nie sio no spe cjal ne znacz ni ki.
Uczest ni cy mo gą dzię ki te mu od czy tać naj waż niej sze w da nej chwi li
da ne z wy ko rzy sta niem po wszech nych urzą dzeń mo bil nych. 

Au to rzy ar ty ku łu do wo dzą, że no wo cze sne tech no lo gie mo gą
przy no sić stra ży po żar nej jesz cze wię cej ko rzy ści, niż do tej po ry są -
dzo no. Czy tel nik za in te re so wa ny no win ka mi tech no lo gicz ny mi
z pew no ścią znaj dzie w ar ty ku le wie le cie ka wych in for ma cji, po my -
słów i in spi ra cji na przy szłość. 

� Stan wie dzy oraz per spek ty wy roz wo ju sprzę tu ra tow ni cze -
go prze zna czo ne go do wy ko rzy sta nia pod czas zda rzeń w bu -
dyn kach wy so kich i wy so ko ścio wych (Re se arch sta tus and
pro spect of fi re re scue equ ip ment in high -ri se bu il dings), Jian guo
Luo, 2018 In ter na tio nal Con fe ren ce on Sen sing, Dia gno stics, Pro -
gno stics, and Con trol, doi 10.1109/SDPC. 2018.00124.

Zda rze nia w bu dyn kach wy so kich i wy so ko ścio wych, do któ rych
do cho dzi ło na świe cie w ostat nich dzie się cio le ciach, po ka zu ją re al -
ny ob raz za gro że nia. Spek ta ku lar ne po ża ry nio są ze so bą ogrom ne
stra ty ludz kie, spo łecz ne, ale rów nież eko no micz ne. Au tor pre zen to -
wa ne go ar ty ku łu do ko nał szcze gó ło wej i wie lo aspek to wej ana li zy
pro ble mu, tak że pod ką tem spe cy fi ki dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych,
nie wąt pli wie wy ma ga ją cej wzglę dem stra ża ków i eks plo atu ją cej
w znacz nym stop niu sprzęt. 

Ostat nie la ta przy nio sły wie le no wych tech no lo gii wdra ża nych
na ca łym świe cie. Są to np. sys te my mo ni to ru ją ce, któ re ba zu ją
na tech no lo gii In ter net of Things, po jaz dy zdal nie ste ro wa ne itp. 
Jak pod kre śla au tor ar ty ku łu, do stęp ne są pu bli ka cje na ten te mat
z ca łe go świa ta, pro wa dzo ne są tak że sze ro ko za kro jo ne ba da nia
w tym za kre sie. Czy jed nak jest to wy star cza ją ce i sa tys fak cjo nu ją ce
dzia ła nie, wpły wa ją ce re al nie na po ziom bez pie czeń stwa stra ża ków
i sku tecz ność po dej mo wa nych dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych? Od -
po wiedź na to py ta nie nie jest pro sta i oczy wi sta, tak jak nie ist nie ją
dwa jed na ko we po ża ry w bu dyn kach wy so kich i wy so ko ścio wych,
iden tycz ne pod wzglę dem roz wo ju, prze bie gu, miej sca po wsta nia,
cza su in ter wen cji, sto so wa nych sys te mów ochron nych itp. Pre zen -
to wa ny ar ty kuł sta no wi jed nak do bry przy kład ob szer nej ana li zy te -
go pro ble mu.

st. bryg. w st. sp. dr in˝. Wal de mar Ja skó łow ski
kpt. dr in˝. Szy mon Ptak peł ni słu˝ b´ 
w Szko le Głów nej Słu˝ by Po ̋ ar ni czej
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