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W tym roku odbyły si´ cztery çwiczenia mi´dzywojewódzkie:
na Podkarpaciu, w Małopolsce, w Lubuskiem i Warmiƒsko-

-Mazurskiem. Wspólne przedsi´wzi´cia stra˝aków były doskonałà okazjà
do wymiany wiedzy i doÊwiadczeƒ mi´dzy pododdziałami COO
z ró˝nych województw, a tak˝e sprawdzenia przez ratowników
ró˝norodnych, wymagajàcych zało˝eƒ. O szczegółach tegorocznych
çwiczeƒ mo˝emy przeczytaç w tekÊcie Jakuba Siczka. 

Obrz´k w sytuacji urazu mo˝e zwi´kszyç np. obràczka lub pierÊcionek,
o ile nie zostanà usuni´te jak najszybciej po doznaniu kontuzji.
Zadbajmy o to, by poszkodowany zdjàł bi˝uteri´, a gdy nie b´dzie
w stanie poradziç sobie samodzielnie, pomó˝my mu, stosujàc jednà
z metod opisanych w artykule autorstwa Mateusza Krzemiƒskiego.

30 paêdziernika Êrodki masowego przekazu na całym Êwiecie podały
wiadomoÊç o publikacji raportu w sprawie tragicznego po˝aru wie˝owca
Grenfell Tower. Na skutek informacji prasowych zarówno dowodzàca
feralnà akcjà, jak cała londyƒska stra˝ po˝arna stały si´ przedmiotem
ostrych komentarzy. Paweł Rochala, analizujàc raport, broni działajàcych
wówczas ratowników i zwraca uwag´ na fakt, ˝e stra˝ po˝arna przez
splot okolicznoÊci, których w raporcie nie wyjaÊniono, została
postawiona przed zadaniami niemo˝liwymi do wykonania. 

Jakie aspekty nale˝y wziàç pod uwag´, tworzàc młodzie˝owà dru˝yn´
po˝arniczà? Jak si´ do tego dobrze przygotowaç, by osiàgnàç wszystkie
zamierzone cele? Kierowanie procesem uczenia si´ i przyswajania
wartoÊci w rozbie˝nej wiekowo grupie nie jest łatwym zadaniem.
O wyzwaniach stojàcych przed opiekunem młodzie˝y, odkrywajàcym
przed nià tajniki po˝arnictwa, mo˝na przeczytaç w artykule Doroty
Gomółki. 

Dynamika rozwoju cywilizacyjnego, mo˝liwoÊç wystàpienia zagro˝eƒ
terrorystycznych oraz stosunkowo łatwy dost´p do materiałów
niebezpiecznych powoduje, ˝e koniecznoÊç pobrania próbki podejrzanej
substancji zdarza si´ ratownikom coraz cz´Êciej. Jednym z zadaƒ
funkcjonariuszy PSP podczas działaƒ z zakresu ratownictwa chemiczno-
-ekologicznego jest właÊnie pobieranie substancji do badaƒ. Jak to
zrobiç właÊciwie, mo˝na dowiedzieç si´ z artykułu Artura Ankowskiego
i Artura Wydry. 

Zapraszamy do lektury!
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Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia pragn´ ˝yczyç Paƒstwu wspaniałych i bezpiecznych chwil
sp´dzonych w gronie Najbli˝szych, odpoczynku, spokoju i pełnego zadowolenia. Niech atmosfera
radoÊci, ˝yczliwoÊci i rodzinnego ciepła doda energii do codziennych zmagaƒ, a nadchodzàcy
Nowy Rok b´dzie pełen optymizmu, wiary i powodzenia oraz przyniesie wiele sukcesów,
pomyÊlnych wydarzeƒ i ciekawych wyzwaƒ w ˝yciu osobistym i zawodowym.

Magiczny czas Bo˝ego Narodzenia, sp´dzany w blasku choinki, pełen cudownoÊci i wzruszeƒ,
to przede wszystkim chwile refleksji i wspomnieƒ, a Êwiàteczny nastrój sprzyja umacnianiu w nas
nadziei na spełnienie najskrytszych marzeƒ i planów. To pi´kny i niepowtarzalny moment.

Najserdeczniejsze ˝yczenia kieruj´ równie˝ do Paƒstwa Bliskich i Przyjaciół, a szczere wyrazy
podzi´kowania do osób wspierajàcych ochron´ przeciwpo˝arowà – za ciepłe słowa kierowane
do stra˝aków.

˚ycz´ Paƒstwu wesołych i zdrowych Âwiàt oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci i satysfakcji z ka˝dego
dnia Nowego 2020 Roku w pełnej poÊwi´ceƒ słu˝bie i pracy na rzecz drugiego człowieka!

bryg. Andrzej BARTKOWIAK
Komendant Główny

Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Bo˝e Narodzenie 2019

Funkcjonariusze i Pracownicy 
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
Słuchacze Szkół Po˝arniczych,
Członkowie Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych,
Członkowie Młodzie˝owych Dru˝yn Po˝arniczych,
Stra˝acy Jednostek Ochrony Przeciwpo˝arowej,
Pracownicy Cywilni Ochrony Przeciwpo˝arowej,
Weterani Słu˝by Po˝arniczej!
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Szanowni Paƒstwo,

nadchodzàce Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to niezwykły czas w roku, gdy w gronie rodziny i najbli˝szych
wspominamy narodziny Chrystusa. W te szczególne dni powracamy z najdalszych nawet stron do naszych
rodzinnych domów, by spotkaç si´ z ludêmi, którzy sà dla nas najcenniejsi i na których zawsze mo˝emy
liczyç. Byç mo˝e niewiele osób uÊwiadamia sobie, ˝e zarówno podczas Êwiàt, jak i na co dzieƒ oprócz
naszych bliskich sà jeszcze inni, cz´sto obcy nam ludzie, którzy szczególnie o nas dbajà. JesteÊcie to
mi´dzy innymi Wy, stra˝acy Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz druhny i druhowie OSP – nieustannie gotowi
do niesienia pomocy.

Pomoc ratujàca ludzkie zdrowie czy ˝ycie jest potrzebna bardzo cz´sto – tak˝e w okresie Êwiàt. Jako
wiceminister spraw wewn´trznych i administracji dzi´kuj´ Wam za to, ̋ e swojà słu˝b´ pełnicie nieustannie.
Wykracza ona równie˝ poza powszechnie znany zakres Waszych zadaƒ, czyli gaszenie po˝arów. 
To przecie˝ właÊnie Wy pomagacie tak˝e ludziom poszkodowanym w wypadkach drogowych czy
wykonujecie zadania z zakresu ratownictwa specjalistycznego: wodnego, chemicznego i wysokoÊciowego.

Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to ostatnie dni w odchodzàcym ju˝ roku – czas refleksji i podsumowaƒ,
ale tak˝e planów na przyszłoÊç. W 2020 roku b´dziemy kontynuowali realizacj´ Programu Modernizacji
Słu˝b Mundurowych. To z niego finansowana jest m.in. wymiana i modernizacja sprz´tu oraz inwestycje
infrastrukturalne. Korzystajà z niego równie˝ Ochotnicze Stra˝e Po˝arne. Na lata 2021-2024 planowane
jest natomiast opracowanie nowego programu rozwoju formacji podległych MSWiA. Nowe narz´dzie
b´dzie skupiało si´ szczególnie na inwestowaniu w kapitał ludzki.

Wszystkim Paƒstwu – Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom PSP, Pracownikom Cywilnym PSP, Druhnom
i Druhom OSP oraz Waszym rodzinom ˝ycz´ zdrowych i pogodnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. Niech
nowy 2020 rok pozwoli nam wszystkim zrealizowaç zawodowe cele, a tak˝e osobiste plany i marzenia.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych 

i Administracji
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Szanowni Paƒstwo,
Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze,
Pracownicy Cywilni Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
Druhny i Druhowie Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych,

ju˝ za kilka dni razem z naszymi bliskimi zasiàdziemy do wigilijnego stołu. B´dziemy cieszyç si´
wspólnie sp´dzonym czasem, smakiem Êwiàtecznych potraw i ciepłem domowego ogniska. Mam
nadziej´, ˝e tak˝e w Paƒstwa rodzinach zbli˝ajàce si´ dni b´dà wyjàtkowà okazjà do rozmów i wspólnej
radoÊci. Gł´boko wierz´, ̋ e Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia dadzà sił´ do podejmowania kolejnych wyzwaƒ
w zbli˝ajàcym si´ roku 2020.

Specyfika stra˝ackiej słu˝by i pracy sprawia, ˝e cz´Êç z Was – podczas gdy inni b´dà odpoczywaç
– mierzyç si´ b´dzie z zagro˝eniami. Nawet w tak wyjàtkowe dni ktoÊ b´dzie potrzebował Waszej
pomocy. Wiem, ˝e dzi´ki ideałom, które Wam przyÊwiecajà, pospieszycie z nià niezale˝nie od pory dnia
i bez wzgl´du na warunki pogodowe. Kiedy usłyszycie wołanie o pomoc, nie odwrócicie wzroku
– b´dziecie ratowaç ˝ycie, zdrowie i mienie drugiego człowieka. B´dzie to dla nich najpi´kniejszy
Êwiàteczny prezent.

Nie sposób przeceniç gotowoÊci funkcjonariuszy, pracowników i druhów stra˝y po˝arnej do niesienia
pomocy. Dzi´kuj´ za codzienny trud i za walk´ z ˝ywiołem. Poczucie odpowiedzialnoÊci za wspólnà
spraw´ i ˝ycie innych ludzi nie jest Wam obce. JesteÊcie ludêmi słu˝by i za to nale˝à si´ Wam podziw
i wdzi´cznoÊç ka˝dego z nas.

˚yczenia spokojnych Êwiàt kieruj´ tak˝e do rodzin wszystkich Funkcjonariuszek, Funkcjonariuszy,
Pracowników Cywilnych oraz Druhen i Druhów. To dzi´ki Paƒstwa wsparciu stra˝acy stawiajà czoła
wszystkim wyzwaniom czekajàcym na nich w trakcie słu˝by. JesteÊcie dla nich podporà ̋ ycia codziennego
i wspieracie ich w chwilach trudu oraz zm´czenia.

Drodzy Stra˝acy, niech Wasz patron, Êwi´ty Florian, czuwa nad Wami i dba o bezpieczny powrót nawet
z najtrudniejszej akcji, tak˝e podczas tych Êwiàtecznych dni. Jestem przekonany, ˝e słu˝b´ w Âwi´ta
Bo˝ego Narodzenia da si´ zaplanowaç tak, aby przynajmniej cz´Êç z tych najpi´kniejszych dni w roku
sp´dziç z rodzinà i bliskimi. Oby zbli˝ajàcy si´ rok 2020 był czasem pokoju i pozwolił na realizacj´
wszelkich Waszych zamierzeƒ zawodowych i prywatnych. 

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji



a ro do we Świę to Nie pod le gło ści
upa mięt nia od zy ska nie przez nasz
kraj wol no ści po 123 la tach znie -

wo le nia. Ja ko sym bo licz ną i umow ną da tę
po wro tu Pol ski na ma pę świa ta przyj mu je
się 11 li sto pa da 1918 r., ale trze ba mieć świa -
do mość, że nasz kraj nie od zy skał nie za leż -
no ści z dnia na dzień. Dzień ten po prze dza ła
se ria wy da rzeń, czę sto czy nów zbroj nych
kształ tu ją cych gra ni ce Pol ski – jak po wsta -
nie wiel ko pol skie, po wsta nia ślą skie, woj -
na pol sko -bol sze wic ka. 

Zna mien ny oka zał się 11 li sto pa da, gdy
zwierzch nią wła dzę woj sko wą otrzy mał 
Jó zef Pił sud ski. Zbie gło się to z za war ciem
ro zej mu w Com piègne i ofi cjal nym za koń-
cze niem I woj ny świa to wej. Dla te go tę da tę
ogło szo no ofi cjal nym dniem od zy ska nia
przez Pol skę nie pod le gło ści, choć de fac to
zo sta ła ona pro kla mo wa na przez Ra dę Re -
gen cyj ną już 7 paź dzier ni ka 1918 r. 

Świę to to zo sta ło ofi cjal nie usta no wio ne
usta wą z 23 kwiet nia 1937 r. Znie sio no je
jed nak już 22 lip ca 1945 r., na mo cy usta wy
Kra jo wej Ra dy Na ro do wej. W 1989 r. przy -
wró co no pier wot ne usta le nia z 1937 r., czy -
niąc jed no cze śnie 11 li sto pa da dniem wol -
nym od pra cy. Od tąd świę to to jest co ro ku
uro czy ście ob cho dzo ne w ca łej Pol sce. Or -

ga ni zo wa ne są uro czy sto ści pań stwo we,
mar sze, bie gi nie pod le gło ści, pa ra dy ulicz -
ne, kon cer ty pa trio tycz ne czy wy sta wy. 
Po dob nie by ło w tym ro ku. 

W wie czór po prze dza ją cy świę to 11 li sto -
pa da przed po mni kiem mar szał ka Jó ze fa 
Pił sud skie go od był się Cap strzyk Nie pod le -
gło ści – uro czy stość się ga ją ca tra dy cją
do cza sów przed wo jen nych, kie dy pa no-
wał zwy czaj or ga ni zo wa nia cap strzy ków
przed naj waż niej szy mi świę ta mi woj sko wy -
mi i pań stwo wy mi. W Cap strzy ku uczest ni -
czy li przed sta wi cie le ka dry kie row ni czej
MON i ko men dan ta głów ne go PSP. Te go wie -
czo ru har ce rze prze ka za li mi ni stro wi obro ny
na ro do wej Ma riu szo wi Błasz cza ko wi lamp kę
z ogniem nie pod le gło ści, któ rą mi ni ster
umie ścił przed po mni kiem Mar szał ka. 

W dniu świę ta we wszyst kich jed nost -
kach or ga ni za cyj nych Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej zgod nie z po le ce niem ko men dan -
ta głów ne go PSP gen. bry ga die ra Lesz ka 
Su skie go stra ża cy do ko na li uro czy ste go
pod nie sie nia fla gi pań stwo wej. Jest to dzień
od da wa nia szcze gól nych ho no rów sym bo -
lom na ro do wym – go dłu, fla dze pań stwo -
wej i hym no wi Rze czy po spo li tej Pol skiej
oraz przy po mi na nia ich zna cze nia.

De le ga cja Ko men dy Głów nej PSP wzię ła

tak że udział w pań stwo wych uro czy sto -
ściach Na ro do we go Świę ta Nie pod le gło ści.
Roz po czę ły się one mszą świę tą w Świą ty ni
Opatrz no ści Bo żej, od pra wio ną w in ten cji oj -
czy zny. Uczest ni czył w niej pre zy dent Rze -
czy po spo li tej Pol skiej wraz z mał żon ką,
a tak że przed sta wi cie le władz pań stwo -
wych, sa mo rzą do wych i służb mun du ro -
wych, wśród nich m.in. za stęp ca ko men -
dan ta głów ne go PSP nad bryg. Ma rek Ja siń -
ski. – W Na ro do we Świę to Nie pod le gło ści trze -
ba z ca łą mo cą po wie dzieć, że rów nież w ży ciu
na sze go na ro du bar dzo po trze ba wza jem ne -
go za ufa nia – pod kre ślił pod czas ho mi lii 
bi skup po lo wy WP Jó zef Guz dek. 

Cen tral ne ob cho dy Świę ta Nie pod le gło -
ści od by ły się na pla cu Mar szał ka Jó ze fa Pił -
sud skie go w War sza wie, a wzię li w nich
udział przed sta wi cie le naj wyż szych władz
pań stwo wych. W uro czy sto ściach uczest ni -
czył tak że ko men dant głów ny Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej gen. bry ga dier Le szek Su ski.
Przed Gro bem Nie zna ne go Żoł nie rza w ra -
mach ak cji „Nie pod le gła do hym nu!” Ma-
zur ka Dą brow skie go wspól nie od śpie wa li
pre zy dent An drzej Du da wraz z mał żon ką
Aga tą Korn hau ser -Du dą oraz uczest ni cy
uro czy sto ści, m.in.: pre mier Ma te usz Mo ra -
wiec ki, przed sta wi cie le Sej mu i Se na tu oraz
władz woj sko wych i ko ściel nych. Od czy ta no
też Apel Pa mię ci, aby uczcić pa mięć Po la ków
wal czą cych o nie pod le głość Pol ski. Na stęp -
nie plu ton sa lu to wy od dał se rię 21 salw ar -
mat nich, a har ce rze zło ży li na pły cie Gro bu
Nie zna ne go Żoł nie rza znicz z Ogniem Nie -
pod le gło ści. Póź niej od by ła się uro czy sta od -
pra wa wart. 

Przed Gro bem Nie zna ne go Żoł nie rza sta -
nę ło po nad 700 żoł nie rzy i funk cjo na riu szy
służb mun du ro wych. By ły to pod od dzia ły
re pre zen ta cyj ne wszyst kich ro dza jów sił
zbroj nych, a tak że Po li cji, Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej, Służ by Wię zien nej, Kra jo wej 
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

AN NA ŁA¡ DUCH

101. rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości znalazła akcent
w wielu podniosłych uroczystościach. W strażnicach tego dnia miało miejsce

uroczyste podniesienie flagi państwowej. 
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Ad mi ni stra cji Skar bo wej, Stra ży Mar szał kow -
skiej i Stra ży Gra nicz nej. 

– Ca łe po ko le nia nie mia ły ta kie go szczę -
ścia, jak my, a zwłasz cza jak ma ją ci mło dzi,
któ rzy uro dzi li się po 1989 r. – któ rzy nie pa -
mię ta ją cza sów, gdy Pol ska nie by ła w peł ni
nie pod le gła, wol na, su we ren na, gdy nie moż -
na by ło w Pol sce mó wić te go, co się chce, spo -
ty kać się z kim i gdzie się chce, gdy za bra nia no
te go, co dzi siaj na le ży do praw fun da men tal -
nych, cał ko wi cie na tu ral nych i pod sta wo -
wych – pod kre ślał pre zy dent pod czas wy -
stą pie nia. Dzień ob cho dów zwień czył kon -
cert Gra my dla Nie pod le głej. 

13 li sto pa da w ba zy li ce ka te dral nej św.

Flo ria na w War sza wie zo sta ła od pra wio -
na uro czy sta msza świę ta w in ten cji oj czy -
zny, stra ża ków, ich ro dzin oraz służb
współ dzia ła ją cych ze stra żą po żar ną. Wzię li
w niej udział za stęp ca ko men dan ta głów -
ne go PSP nad bryg. Ma rek Ja siń ski i ma -
zo wiec ki ko men dant wo je wódz ki PSP nad -
bryg. Bog dan Ła si ca. Po mszy uczest ni cy
uro czy sto ści zło ży li wią zan ki przy ta bli-
cy upa mięt nia ją cej stra ża ków po le głych
w wal kach o nie pod le głość oj czy zny oraz
tych, któ rzy zgi nę li w ak cjach ra tow ni czo -
-ga śni czych.

Stra ża cy Ko men dy Miej skiej PSP w Kiel -
cach 101. rocz ni cę od zy ska nia przez Pol skę

Nie pod le gło ści uczci li zaś na spor to wo.
W przed dzień rocz ni cy 750 za wod ni ków 
wy star to wa ło w XII Bie gu Nie pod le gło ści
w Kiel cach. Zgod nie z tra dy cją ostat nich lat
w bie gu wzię li udział tak że stra ża cy Ko men -
dy Miej skiej PSP w Kiel cach. 

Nie moż na za po mi nać, że swój nie ma ły
udział w wal ce o wol ną Pol skę ma ją stra ża -
cy. Przy po mi na li śmy o tym nie raz na ła mach
„Prze glą du Po żar ni cze go”. Szcze gól nej uwa -
dze po le ca my ubie gło rocz ny nu mer PP
w ca ło ści po świę co ny udzia ło wi stra ża ków
w wal kę o Nie pod le głą. Dość przy po mnieć,
że dla na szej for ma cji od zy ska nie nie pod le -
gło ści by ło po cząt kiem jed no cze nia ru chu
stra żac kie go z trzech za bo rów. Nie ba ga tel -
ną ro lę ode grał tu Bo le sław Cho micz, któ ry
zjed no czył związ ki ochot ni czych stra ży po -
żar nych dzia ła ją ce na te re nie trzech za bo -
rów. W tym ro ku mi ja 60 lat od śmier ci te go
pio nie ra no wo cze sne go po żar nic twa i za ło -
ży cie la „Prze glą du Po żar ni cze go”. W grud niu
na kła dem Ko men dy Głów nej PSP uka że się
pu bli ka cja książ ko wa au tor stwa Paw ła Ro -
cha li po świę co na ży ciu te go za słu żo ne go
dzia ła cza, pt. „Bo le sław Cho micz i je go cza -
sy. Bio gra fia stra żac ka”. 
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Pre zy dent RP pod pi sał no we li za cję
5 li sto pa da. No we prze pi sy ob li gu ją

kie row ców do okre ślo nych za cho wań
w dwóch sy tu acjach: gdy za cho dzi po trze -
ba umoż li wie nia służ bom ra tow ni czym
szyb kie go do tar cia na miej sce zda rze nia
dro go we go, a tak że gdy wy stę pu je zwę że -
nie dro gi ogra ni cza ją ce licz bę do stęp nych
pa sów. W sy tu acji za gro że nia ży cia na dro -

dze waż na jest każ da se kun da. Je że li kie -
row cy wie dzą, jak na le ży two rzyć ko ry ta rze
ży cia, straż po żar na, służ ba zdro wia czy po -
li cja mo że szyb ciej do trzeć do po szko do wa -
nych i udzie lić im po mo cy. To istot na
zmia na, bo uła twia pra cę służ bom ra tow ni -
czym. 

No we li za cja usta wy do kład nie okre śla
za sa dy two rze nia przez kie ru ją cych wol nej

prze strze ni dla po jaz dów służb ra tun ko -
wych oraz ustę po wa nia im pierw szeń stwa,
w tym wła ści wy kie ru nek zmia ny pa sa ru -
chu w ce lu stwo rze nia tzw. ko ry ta rza ży cia.
Mó wiąc w uprosz cze niu, kie row cy po ru sza -
ją cy się le wym skraj nym pa sem ma ją obo -
wią zek zje chać na le wo, a po ru sza ją cy się
po zo sta ły mi pa sa mi – na pra wo, tak aby
umoż li wić swo bod ny prze jazd po jaz dom
ra tun ko wym.

Na ła mach „Prze glą du Po żar ni cze go”
wie lo krot nie po ru sza li śmy pro blem two rze -
nia prze jaz du dla służb ra tow ni czych. 
Mó wi też o tym kam pa nia edu ka cyj na Kra -
jo wej Ra dy Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go -
we go skie ro wa na do pol skich kie row ców
pn. „Ży cie ma pierw szeń stwo”. Jej ce lem jest
sze rze nie wie dzy na te mat za sad two rze nia
ko ry ta rza ży cia. 

No we roz wią za nia są zbli żo ne do funk -
cjo nu ją cych w wie lu kra jach Eu ro py. 
Zmia ny usta wo we to wy nik dzia łań za pi sa -
nych w Pro gra mie re ali za cyj nym na la -
ta 2018-2019 do Na ro do we go Pro gra mu
Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we go
2013-2020, za któ ry od po wie dzial na jest
Kra jo wa Ra da Bez pie czeń stwa Ru chu Dro -
go we go.

A.Ł.

Nowy szef strażaków (47 l.) jest Wielkopolaninem,
urodził się w Gnieźnie. Służbę w formacji

rozpoczął w 1996 r. Ma duże doświadczenie
operacyjne – przez prawie 20 lat brał udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych jako strażak Komendy
Powiatowej PSP w Wągrowcu, także jako dowodzący
akcją czy oficer operacyjny powiatu. Od 22 marca 2016 r.
zajmował stanowisko komendanta wojewódzkiego
PSP w Poznaniu. Wraz z odebraniem nominacji został
także nowym szefem Obrony Cywilnej Kraju.

Nowo powołany komendant główny PSP ukończył
Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu, Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także studia podyplomowe
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i Wyższej Szkole Handlu i Usług
w Poznaniu. Był wykładowcą akademickim. Działał także w NSZZ
„Solidarność” w PSP.

W sferze zainteresowań zawodowych bryg. Andrzeja
Bartkowiaka szczególne miejsce zajmuje prewencja społeczna.
Aktywnie promuje edukację społeczną jako formę zwiększenia
bezpieczeństwa obywateli. Był inicjatorem powstania polskich
symulatorów mobilnych, a także pozyskał środki na ich zakup.
Zaangażował się ponadto w realizację projektu w ramach programu
ERASMUS+, którego efektem jest międzynarodowa platforma
edukacyjna dla strażaków Firefighters Plus, wyróżniona niedawno

Europejską Nagrodą Bezpieczeństwa Pożarowego.
Objął patronatem wiele akcji prewencyjnych
i społecznych, w ramach których zebrano tysiące
pluszaków niosących pomoc psychologiczną
najmłodszym poszkodowanym. 
Był inicjatorem i organizatorem wśród
wielkopolskich strażaków akcji Szlachetna Paczka.
Wspiera prowadzenie zbiórki krwi dla chorych
i ofiar wypadków w ramach ogólnopolskiej akcji 
pt. „spoKREWnieni służbą”. 

Prywatnie komendant główny PSP interesuje się
muzyką jazzową, kinem, wędrówkami górskimi,
uprawia też sport – pływa i biega. 

Swoje urzędowanie nowy szef formacji zaczął na miejscu
tragicznego zdarzenia w Szczyrku, gdzie w wyniku wybuchu gazu
w budynku mieszkalnym zginęło osiem osób. 

A.Ł. 
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Korytarz ˝ycia
Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadziła przepisy
dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak. 
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Z Poznania do Warszawy 
Bryg. Andrzej Bartkowiak został nowym komendantem
głównym Państwowej Straży Pożarnej, powołany na to
stanowisko 5 grudnia przez premiera Mateusza
Morawieckiego. Do Warszawy przeprowadza się z Poznania,
gdyż pełnił do tej pory funkcję wielkopolskiego komendanta
wojewódzkiego PSP.



Z okazji dnia Wszystkich Świętych oraz
Narodowego Święta Niepodległości

delegacje strażaków Państwowej Straży
Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP złożyły wiązanki kwiatów
w kwaterze upamiętniającej ruch oporu
„Skała” – na grobach strażaków poległych
w czasie II wojny światowej oraz
na grobach zasłużonych pożarników
spoczywających na warszawskich
nekropoliach – Cmentarzu Komunalnym 
(d. Wojskowym) i Cmentarzu
Powązkowskim.

W uroczystości udział wziął m.in.
mazowiecki komendant wojewódzki PSP
nadbryg. Bogdan Łasica. Podchorążowie
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie zaciągnęli warty honorowe
przy mogiłach strażaków.

Warto przypomnieć, że na Cmentarzu
Komunalnym znajduje się kwatera
żołnierzy Organizacji Wojskowej – Korpus

Bezpieczeństwa, w skład której wchodził
Strażacki Ruch Oporu „Skała”. Mieści się
ona w sektorze B-28 i przydzielona została
przez władze wojskowe w 1956 r.
na wniosek byłych oficerów Organizacji
Wojskowej – Korpus Bezpieczeństwa.

W 1957 r. rozpoczęto prace związane
z nawiezieniem ziemi, wykonaniem
betonowych krawężników oraz
powierzchni zielonych. Następnie
wykonane zostały betonowe
podwyższenia, na których
zamontowano 10 blaszanych tablic

z nazwiskami 254 warszawskich
strażaków-żołnierzy poległych
w latach 1939-1945. Pomnik Strażackiego
Ruchu Oporu „Skała” z emblematami
strażackimi umieszczono na betonowej
podstawie z dwoma pilastrami obok tablic
z nazwiskami poległych strażaków.

Po dwóch latach metalowe tablice
skorodowały tak, że nazwiska nie były
czytelne. Wykonano więc 11 tablic
betonowych oraz dodano 118 nazwisk
poległych strażaków z jednostek
ochotniczych straży pożarnych i Szkoły
Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. 
Prace kamieniarskie i elementy betonowe
wykonała (za bardzo niską odpłatnością)
firma byłego oficera konspiracyjnego 
OW-KB Teodora Murana, który w latach
1958-1969 wykuł 372 nazwiska poległych
strażaków-żołnierzy.

Konserwację pomnika Strażackiego
Ruchu Oporu „Skała” przeprowadzono

w 2014 r. Niestety nazwiska 372 poległych
strażaków wyryte na 11 płytach
z piaskowca są już nieczytelne i zachodzi
pilna potrzeba renowacji płyt lub ich
wymiany na marmurowe.

W kwaterze kwaterze strażackiej
upamiętniającej ruch oporu „Skała”
wiązanki są składane także wiosną,
z okazji Dnia Strażaka. 

Karol Kierzkowski / Komenda Wojewódzka
PSP w Warszawie
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Maciej Wąsik urodził się 16 paździer-
nika 1969 r. w Warszawie. Jest

absolwentem Wydziału Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego.

Dotychczas pełnił funkcję sekretarza
stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. W latach 2006-2009 – funkcję
zastępcy Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, którego jest
współtwórcą. Był radnym m.st. Warszawy
oraz radnym do Sejmiku Mazowieckiego.
W ostatnich wyborach parlamentarnych
został wybrany do Sejmu z okręgu
płocko-ciechanowskiego. 

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji pełni funkcję pierwszego
zastępcy ministra Mariusza Kamińskiego
i koordynuje działania: Departamentu
Porządku Publicznego, Departamentu
Ochrony Ludności i Zarządzania
Kryzysowego oraz Departamentu
Zezwoleń i Koncesji. Podlegają mu:
komendant główny Państwowej Straży
Pożarnej, komendant Służby Ochrony
Państwa i szef Obrony Cywilnej Kraju.
W zakresie obowiązków wiceministra
Macieja Wąsika znajduje się także nadzór
nad Zakładem Emerytalno-Rentowym
MSWiA i Szkołą Główną Służby
Pożarniczej.

Hołd zasłu˝onymZmiany w MSWiA
Maciej Wąsik został nowym
sekretarzem stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Akt powołania,
podpisany przez premiera 
Mateusza Morawieckiego, 
wręczył mu w poniedziałek
25 listopada br. minister Mariusz
Kamiński. 
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Wyniki konkursu na najlepszy projekt strażacki w obszarze
prewencji społecznej w Europie zostały ogłoszone

18 listopada w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w trakcie
uroczystości otwarcia Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa
Pożarowego. W imieniu całego zespołu projektowego nagrodę
odebrał Kim Lintrup, komendant straży pożarnej 
we Frederiksborgu, lider projektu Firefighters Plus. 

Przypomnijmy, że to międzynarodowy projekt straży pożarnych
z pięciu krajów – Danii, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Polski
pod hasłem „Firefighters Plus – straż pożarna jako podmiot
modelowy integracji społecznej”. Jest on finansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, a jego rezultat
stanowi bezpłatna platforma e-learningowa. Została ona
stworzona głównie z myślą o strażakach Państwowej Straży
Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych zainteresowanych
tematyką prewencji i integracji społecznej. Na pewno przyda się
nauczycielom i wszystkim, którzy chcą się zaangażować w pracę
na rzecz innych i szukają narzędzi pomagających zorganizować
akcje społeczne czy edukacyjne. Kurs pozwoli poszerzyć wiedzę
na temat problemów społecznych i roli, jaką w ich rozwiązywaniu
może odegrać straż pożarna. Projekt opiera się bowiem
na przekonaniu, że skoro strażacy są uznawani w całej Europie
za najbardziej godną zaufania grupę zawodową, to mogą wiele
zdziałać na rzecz innych, wykorzystując to społeczne zaufanie.

Platforma edukacyjna została uruchomiona we wrześniu 2019 r.,
po dwóch latach. Jest bezpłatna. W ciągu zaledwie dwóch
miesięcy funkcjonowania jej popularność przeszła najśmielsze
oczekiwania twórców – w tym czasie strona www.firefighters.eu
zanotowała prawie 14 tys. odsłon. 

– Ta nagroda jest dla nas ważnym poświadczeniem dobrze
wykonanej pracy. Projekt kosztował nas mnóstwo wysiłku, ale kiedy
teraz patrzymy na jego rezultaty – bezpłatną platformę 
e-learningową dla wszystkich strażaków PSP i OSP w Polsce – to
napawa nas autentyczną dumą. Niezależny panel ekspertów uznał
Firefighters Plus za najlepszy projekt z dziedziny z obszaru prewencji
społecznej w całej Europie, podkreślając jego międzynarodowy
charakter i ogólnoeuropejską przydatność. Mamy poczucie dobrze
wykonanego zadania – podkreśla koordynator projektu
Firefighters Plus w Polsce st. bryg. Robert Klonowski z KW PSP
w Poznaniu.

W Polsce platforma uzyskała rekomendację komendanta
głównego Państwowej Straży Pożarnej. Więcej o projekcie
pisaliśmy w październikowym numerze „Przeglądu Pożarniczego”.

Anna Łaƒduch
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Nagroda dla Firefighters Plus
Międzynarodowy projekt Firefighters Plus, którego
współautorem jest Państwowa Straż Pożarna, został
nagrodzony prestiżową Europejską Nagrodą
Bezpieczeństwa Pożarowego.

We włoskim mieście Poggioreale,
dotkniętym w 1968 r. trzęsieniem

ziemi, a także w Palermo w dniach
24-25 października odbyło się Spotkanie
Regionalne INSARAG Afryka / Europa /
Bliski Wschód. Wzięła w nim udział

delegacja Państwowej Straży Pożarnej
w składzie: nadbryg. Tadeusz Jopek, bryg.
Krzysztof Pietrasik, bryg. Marcin Kędra
oraz Adrian Bucałowski.

Spotkanie regionalne to zgromadzenie
kierowników służb ratowniczych,

przedstawicieli kadry
dowódczej
międzynarodowych grup
poszukiwawczo-
-ratowniczych, tzw.
politycznych i operacyjnych
punktów kontaktowych
INSARAG oraz
przedstawicieli administracji
rządowej. Celem tych
spotkań jest m.in. wymiana
informacji o technicznych
i politycznych kwestiach

dotyczących USAR w kontekście INSARAG
oraz omówienie najlepszych praktyk
i propozycji kierunków rozwoju grup
poszukiwawczo-ratowniczych.

Tegoroczne spotkanie regionalne
poprzedzone zostało międzynarodowymi
warsztatami na temat dużych działań
w ramach USAR, m.in. po zawaleniu się
mostu Morandi w Genui. Warsztaty dały
okazję do podzielenia się
doświadczeniami z poprzednich takich
działań na całym świecie.

Najważniejszymi z polskiego punktu
widzenia panelami dyskusyjnymi
posiedzenia były te dotyczące kluczowych
kierunków rozwoju INSARAG na lata
2020-2025. Na podstawie rozmów
przeprowadzonych podczas wszystkich
oficjalnych spotkań INSARAG w 2019 r.
i na początku 2020 r. zostanie opracowany
dokument tzw. deklaracji warszawskiej,

Przewodnictwo w INSARAG
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TAK dla zdrowia
170 pracowników Komendy Głównej PSP poddało się bezpłatnym badaniom
w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C. 

Jest ono uznawane za jedno z największych światowych zagrożeń epidemiologicznych. 
Wieloletni, często bezobjawowy przebieg zakażenia może prowadzić do zagrażających życiu

powikłań – marskości wątroby czy raka wątrobowokomórkowego. Chorobie towarzyszą także inne
powikłania, takie jak: krioglobulinemia, porfiria skórna, choroby tarczycy i nerek, cukrzyca, nowotwory
układu chłonnego.

Szacuje się, że ponad 80% Polaków znalazło się w sytuacji, w której mogło zakazić się tym
wirusem, np. podczas toczenia preparatów krwiopochodnych, zabiegów medycznych z naruszeniem
ciągłości tkanek, zabiegów stomatologicznych, kosmetologicznych czy fryzjerskich, a także podczas
ryzykownych kontaktów seksualnych. Ocenia się, że w Polsce zakażonych jest około 120 tys. osób,
niestety tylko co piąta osoba jest tego świadoma. Przebieg zakażenia często bywa bezobjawowy lub
objawy są nietypowe – zmęczenie, bóle mięśni, stawów, świąd skóry. 

Nie ma jak dotąd szczepionki przeciwko WZW C, ale najnowsze leki w terapiach wirusowego
zapalenia wątroby typu C są skuteczne niemal w 100%. Leczenie trwa od 8 do 24 tygodni i nie wiąże
się z istotnymi działaniami niepożądanymi. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie zakażenia. 

Pracownicy KG PSP zostali zbadani szybkim testem do jakościowego oznaczania przeciwciał
w krwi pełnej, surowicy i osoczu. Badanie wykonuje się poprzez nakłucie igłą opuszki palca
i umieszczenie kropli krwi na specjalnej płytce testowej. Wynik uzyskuje się w ciągu minuty, 
po 15-20 minutach jest on weryfikowany. Jeśli test okazałby się dodatni, badany mógł mieć pobraną
próbkę krwi w celu potwierdzenia zakażenia, a w dalszej kolejności otrzymałby skierowanie
na konsultację lekarską i specjalistyczne leczenie.

Projekt bezpłatnych badań został sfinansowany ze środków samorządu województwa
mazowieckiego, mogli z niego skorzystać mieszkańcy wszystkich powiatów województwa.
Wykonawcą projektu był Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Hepatologiczne
i Szpital Dzieciątka Jezus. Zgodnie z zasadami projektu badania były w pełni anonimowe,
wykonywane w placówce, która zgłaszała zainteresowanie nimi.

A.Ł. (na podstawie materiałów projektu)
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która ma zostać przyjęta w przyszłym roku
w Warszawie.

W czasie spotkania odbyła się także
ceremonia przekazania Polsce
przewodnictwa w Grupie Regionalnej
INSARAG Afryka / Europa / Bliski Wschód.
Przewodnictwo trwać będzie rok,
a zostanie zwieńczone Spotkaniem
Globalnym INSARAG 2020 w Warszawie.
Na ręce zastępcy komendanta głównego
PSP przekazana została patera, jako
symbol przewodnictwa Polski w naszej
grupie regionalnej.

Na zakończenie całego spotkania
nadbryg. Tadeusz Jopek, zastępca
komendanta głównego PSP, zaprosił
wszystkich zgromadzonych gości
do udziału w przyszłorocznym Spotkaniu
Globalnym INSARAG.

BWM

O rganizatorami konferencji byli:
Stowarzyszenie Inżynierów

i Techników Pożarnictwa Oddział

Katowice Koło Opole, Politechnika
Opolska i Tauron Dystrybucja SA. Patronat
merytoryczny nad nią objął opolski
komendant wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej. Wymierny udział w tym
przedsięwzięciu miała również Komenda
Miejska PSP w Opolu. 

Podczas konferencji prelegenci
z Państwowej Straży Pożarnej, służb

energetycznych oraz świata nauki
przedstawili aktualne zagadnienia
związane z rozwojem odnawialnych

źródeł energii oraz
dynamicznym
postępem
w zakresie
elektromobilności. 

Mówiono
o zagrożeniach,
które niosą ze
sobą nowe
instalacje
i technologie 
– takie jak
instalacje
fotowoltaiczne czy

magazyny energii oraz pojazdy
z napędem elektrycznym bądź
hybrydowym. Zwracano uwagę, że
ratownicy muszą być przygotowani
do podjęcia skutecznych, ale zarazem
bezpiecznych działań ratowniczo-
-gaśniczych w razie powstania pożaru
bądź awarii technicznej nowych
rozwiązań technologicznych,
stosowanych w wielu obszarach
infrastrukturalnych. Wszyscy prelegenci
i zaproszeni goście byli zgodni, że należy
dążyć do wprowadzenia standardów
w tym zakresie. 

Ostatnim elementem konferencji 
były pokazy funkcjonalności pojazdów
z napędem elektrycznym oraz taktyki
i działań ratowniczych zorganizowane
przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2
z siedzibą w Opolu. 

kpt. Piotr Bibułowicz / KM PSP w Opolu

Fotowoltaiczne zagro˝enia
W auli Politechniki Opolskiej odbyła się druga edycja konferencji z cyklu
„Ratownictwo i energetyka” pt. „Fotowoltaika. Elektromobilność.
Perspektywy rozwoju i zagrożenia”.
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brzęk w sy tu acji ura zu mo że
zwięk szyć ob rącz ka, pier ścio -
nek, rę ka wicz ka lub but, je śli nie

zo sta ną usu nię te jak naj szyb ciej po do-
zna nej kon tu zji. Wy da je się to oczy wi ste,
jed nak czę sto tak się nie dzie je. Je śli po -
szko do wa ny nie zwró ci na to uwa gi
w pierw szych chwi lach po ura zie, ból się
zwięk szy, a co gor sza, pod czas póź niej sze -
go oswo ba dza nia mo że dojść do licz nych
kom pli ka cji. W skraj nych przy pad kach ist -
nie je nie bez pie czeń stwo utra ty czę ści koń -
czy ny ze wzglę du na wy stą pie nie trwa łej
mar twi cy.

Do ścią gnię cia obu wia i odzie ży wy star -
czą na sze dło nie, a w trud niej szych sy tu -
acjach no życz ki, sta no wią ce ele ment wy -
po sa że nia tor by PSP R -1. Wy zwa nie dla
udzie la ją ce go po mo cy sta no wi jed nak bi -
żu te ria. Ist nie je kil ka spo so bów, by się z nią
upo rać. Naj prost szą me to dę sta no wi prze -
cię cie ob rącz ki czy pier ścion ka, ale pa mię -
taj my, że jest to rzecz war to ścio wa i po-
szko do wa ny mu si się zgo dzić na jej uszko -
dze nie.

Uży cie sub stan cji po śli zgo wej
In nym pro stym spo so bem na po ra dze -

nie so bie w tej sy tu acji jest za sto so wa nie
tłusz czu. Na kła da my na pa lec sub stan cję
po śli zgo wą (np. żel z li gno ka iną lub olej
spo żyw czy), na stęp nie ru cha mi ob ro to wy -
mi pró bu je my ścią gnąć ob rącz kę lub pier -
ścio nek z pal ca. Za miast tłusz czu moż-
na użyć my dła z do miesz ką wo dy (w nie -
wiel kiej ilo ści, aby nie zmyć cał ko wi cie my -
dła ze skó ry). Me to da ta ma nie ste ty wie le

nie do cią gnięć. W przy pad ku więk sze go
obrzę ku jest nie sku tecz na, a je śli na obrzęk -
nię tym pal cu po ja wi się ra na, wręcz nie -
moż li wa do za sto so wa nia. 

Za sto so wa nie igły i ni ci
Ko lej ny spo sób to me to da na nit kę. Po -

trzeb na jest pół okrą gła igła oraz ni ci. Naj le -
piej użyć go to we go ze sta wu ni ci do szy cia
ran – za wie ra on wszyst kie po trzeb ne ele -
men ty. Ak cep to wal nym roz wią za niem bę -
dzie wy ko rzy sta nie do brej ja ko ści ni ci
i pół okrą głej igły za ku pio nej w pa sman-
te rii. 

Ta me to da wy da je się pro sta, jed nak aby
prze pro wa dzić ca łą ope ra cję sku tecz nie,
war to wcze śniej po ćwi czyć na nie obrzęk -
nię tym pal cu. Za sto so wa nie ni ci i igły to
ostat nia de ska ra tun ku, za nim zde cy du je -
my się na prze cię cie bi żu te rii. Czę sto
przy zdej mo wa niu pier ścion ka czy ob rącz -
ki po ja wia ją się sil ne do le gli wo ści bó lo we.
Waż ne, aby uprze dzić o tym po szko do wa -
ne go. 

Przejdź my do tech ni ki wy ko na nia.
Za po mo cą pół okrą głej igły prze cią ga my
nić pod ob rącz ką lub pier ścion kiem w kie -
run ku „do ser ca”. Na stęp nie po zo sta łą czę -
ścią nit ki na wi ja my okrę gi ku pa znok cio wi.
Okrę gi ukła da my gę sto, lek ko do cią ga jąc
nić. Po za koń cze niu owi ja nia od krę ca my
nić od stro ny igły. W ten spo sób ścią ga my
bi żu te rię, spro wa dza jąc po nit ce ob rącz kę
lub pier ścio nek. 

Roz cię cie ob rącz ki
Osta tecz no ścią, nie kie dy ko niecz ną, jest

roz cię cie bi żu te rii. Wy star czy prze ciąć
okrąg, na stęp nie go roz chy lić i swo bod nie
zdjąć. Czę sto z oba wy o trwa łe uszko dze nie
war to ścio wej pa miąt ki oso bi stej po szko do -
wa ny nie wy ra ża zgo dy na za sto so wa nie tej
me to dy. Co gor sza, zda rza się, że to ra tow -
nik, oba wia jąc się te go sa me go sce na riu -
sza, po mi ja tę czyn ność, na ra ża jąc oso bę,
któ ra do zna ła ura zu i obrzę ku, na kom pli -
ka cje w trak cie dal sze go le cze nia. 

Jak wła ści wie do ko nać roz cię cia bi żu te -
rii? Ist nie ją róż ne na rzę dzia od po wied nie
do wy ko na nia te go za da nia. Część fak tycz -
nie trwa le uszka dza bi żu te rię, przez zgnie -
ce nie brze gów ob rącz ki. War to te go unik-
nąć, dla te go naj le piej użyć spe cjal nej pi ły
do cię cia ob rą czek. Jest to nie wiel kie na rzę -
dzie, któ re umoż li wia osło nę pal ca w trak -
cie prze ci na nia bi żu te rii pi łą dia men to wą.
Si łą na szych dło ni kon tro lu je my ten pro ces.
Wy ko nu je my na cię cie o sze ro ko ści 2 mm,
prze ry wa my cią głość okrę gu i na stę pu je
zwol nie nie uci sku. Na le ży dzia łać po wo li
lub schła dzać pa lec wo dą, po nie waż pod -
czas cię cia każ de go me ta lu wy twa rza my
cie pło. 

Dzię ki za sto so wa niu pi ły dia men to wej
na cię cie ma rów ne brze gi, za tem ob rącz ka
bę dzie mo gła być po now nie ze spo lo -
na przez złot ni ka. Dla te go wła śnie ta me to -
da z jed nej stro ny gwa ran tu je sku tecz ność,
a z dru giej roz wie je oba wy po szko do wa ne -
go o bez pow rot ne uszko dze nie bez cen nej
pa miąt ki. Na rzę dzie to jest za le ca ne przez
pro du cen tów bi żu te rii.

Pa mię taj my, że każ dy ele ment bi żu te rii
na le ży zdjąć jak naj szyb ciej po wy stą pie niu
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Poszkodowany doznał kontuzji, wystąpił obrzęk – jak w tej
sytuacji usunąć biżuterię? Na szczęście są na to sposoby.
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ura zu, choć by śmy by li prze ko na ni, że nic
po waż ne go nam się nie sta ło. Na wet
przy drob nym ura zie mo że wy stą pić
obrzęk, ta ka jest fi zjo lo gia na sze go or ga ni -
zmu. War to, by ra tow nik przy po mniał o tym
po szko do wa ne mu. No sze nie ob rącz ki, pier -
ścion ka czy sy gne tu jest po wszech ne, wła -
ści cie le czę sto tak bar dzo się do nich
przy zwy cza ja ją, że sta ją się one dla nich

nie zau wa żal ne, co już kil ka mi nut po do -
zna niu ura zu da je się bo le śnie we zna ki. 

Zdej mo wa nie ele men tów bi żu te rii nie
mo że opóź nić trans por tu po szko do wa ne -
go w sta nie za gro że nia ży cia do szpi ta la, ale
jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej czę -
sto po dej mu ją dzia ła nia, za nim na miej sce
do trze ze spół ra tow nic twa me dycz ne go.
Za dbaj my o to, by po szko do wa ny zdjął 

bi żu te rię, a gdy nie bę dzie w sta nie po ra -
dzić so bie sa mo dziel nie, po móż my mu, sto -
su jąc jed ną z opi sa nych w ar ty ku le me tod. 

Mateusz Krzemiƒski jest ratownikiem
medycznym pracujàcym dla Nowego

Szpitala w Âwieciu oraz członkiem 
OSP Szlachta
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Za sto so wa nie pół okrą głej igły i ni ci przy ścią ga niu bi żu te rii

Roz ci na nie ob rącz ki za po mo cą pi ły dia men to wej



rzy po mnij my, że są to kra jo we ćwi cze nia ra tow ni cze, or ga ni -
zo wa ne w ce lu utrzy ma nia wła ści wej go to wo ści ope ra cyj nej
od dzia łów i pod od dzia łów cen tral ne go od wo du ope ra cyj ne -

go (COO). Kon cep cja ma new rów zo sta ła wy pra co wa na w 2009 r. Przy -
świe ca ło jej za ło że nie, że da ne wo je wódz two jest go spo da rzem
ćwi czeń raz na 4 la ta, a bio rą w nich udział wo je wódz twa ościen ne.
W ten spo sób Pol ska zo sta ła po dzie lo na na czte ry re gio ny, do któ rych
przy pi sa no po szcze gól ne ko men dy wo je wódz kie PSP oraz szko ły po -
żar ni cze. W re gio nie pierw szym zna la zły się wo je wódz twa: dol no -
śląskie, lu bu skie, wiel ko pol skie, za chod nio po mor skie oraz Szko ła
Aspi ran tów PSP w Po zna niu. Re gion dru gi utwo rzy ły wo je wódz twa:
ku jaw sko -po mor skie, pod la skie, po mor skie, war miń sko -ma zur skie,
Szko ła Pod ofi cer ska PSP w Byd gosz czy. Re gion trze ci ob jął wo je wódz -
twa: łódz kie, ma ło pol skie, opol skie, ślą skie, a tak że Szko łę Aspi ran tów
PSP w Kra ko wie i Cen tral ną Szko łę PSP w Czę sto cho wie. W skład
czwar te go re gio nu we szły zaś wo je wódz twa: lu bel skie, ma zo wiec kie,
pod kar pac kie, świę to krzy skie i szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej. 
Ta ki po dział kra ju spra wia, że si ły i środ ki z każ de go wo je wódz twa bio -
rą udział w ćwi czeniach co naj mniej raz w ro ku. 

W ślad za po dzia łem kra ju na re gio ny po szło opra co -
wa nie te ma ty ki ćwi czeń mię dzy wo je wódz kich. Kra jo we
Cen trum Ko or dy na cji Ra tow nic twa i Ochro ny Lud no ści
opra co wa ło har mo no gram ćwi czeń na la ta 2017-2020.
Ich te ma ty ka w du żej mie rze obej mu je spe cy fi kę za gro -
żeń, z ja ki mi mo że się zmie rzyć Pań stwo wa Straż Po żar -
na. Po szcze gól ne ko men dy wo je wódz kie PSP na eta pie
przy go to wa nia ćwi cze nia sta ra ją się uwzględ niać spe cy -
fi kę re jo nu, aby ćwi cze nia od zwier cie dla ły re al ność rze -
czy wi stych zda rzeń. 

Ja ki cel?
Ćwi cze nia mię dzy wo je wódz kie ma ją uwzględ niać wie le ce lów

z ob sza ru do sko na le nia za wo do we go. Przede wszyst kim – szli fo wać
warsz tat ra tow ni czy przy zwal cza niu wiel ko ob sza ro wych po ża rów la -
sów, skut ków po wo dzi oraz pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych w za -
kre sie ra tow nic twa spe cja li stycz ne go. Waż ne jest zdo by wa nie
do świad cze nia w przy go to wa niu i pro wa dze niu ćwi czeń dla sił i środ -
ków z te re nu czte rech wo je wództw, w tym w wy bo rze miej sca ćwi -
czeń, któ re uwzględ ni te ma ty kę ma new rów. To tak że oka zja
w do sko na le niu umie jęt no ści do bo ru eks per tów do przy go to wa nia
sce na riu sza ćwi czeń i pod gry wek oraz nad zo ru nad wła ści wym prze -
bie giem ćwi czeń, a tak że umie jęt no ści od dzie le nia ćwi czą cych
od przy go to wu ją cych ćwi cze nia. Or ga ni za tor ćwi czeń ma po nad to
spo sob ność opra co wa nia do ku men ta cji ćwi czeń we dług stan dar du
i spraw dze nia kom pa ty bil no ści sprzę tu za an ga żo wa nych pod od dzia -
łów COO. Waż nym ce lem ćwi czeń jest do sko na le nie współ dzia ła nia
wy zna czo nych sił i środ ków z kil ku wo je wództw, w tym za bez pie cze -
nie lo gi stycz ne dłu go trwa łych dzia łań ra tow ni czych. Ma new ry przy -
czy nia ją się po nad to do do sko na le nia or ga ni za cji i dzia łań szta bu ak cji

ra tow ni czej, szcze gól nie na po zio mie stra te gicz nym. Moż na prze tre -
no wać or ga ni za cję łącz no ści na po trze by in ter wen cyj ne i tak tycz ne.
Waż na jest tak że oka zja do do sko na le nia współ dzia ła nia mo du łów ra -
tow ni czych zgło szo nych do sys te mu ochro ny lud no ści Unii Eu ro pej -
skiej CECIS.

Ćwi cze nia mię dzy wo je wódz kie sta no wią je den z ele men tów
spraw dze nia go to wo ści sił i środ ków kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -
-ga śni cze go na wszyst kich po zio mach do wo dze nia – od in ter wen cyj -
ne go do stra te gicz ne go. Za ło że nia ćwi czeń słu żą do sko na le niu
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JA KUB SI CZEK

Kolejne ćwiczenia międzywojewódzkie za nami. W tym roku,
zgodnie z harmonogramem, odbyły się w województwie

podkarpackim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i małopolskim. 
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spo so bu or ga ni za cji du żych ak cji ra tow ni czych. Wte dy kie ru ją cy dzia -
ła niem ra tow ni czym (KDR) ma moż li wość do ko na nia po dzia łu te re nu
ak cji na od cin ki bo jo we, zor ga ni zo wa nia łącz no ści i utwo rze nia szta -
bu, a tak że zbu do wa nia za bez pie cze nia lo gi stycz ne go dłu go trwa łych
dzia łań wraz z punk tem przy ję cia sił i środ ków.

Bar dzo waż nym ele men tem ćwi czeń jest do sko na le nie współ pra -
cy z in ny mi pod mio ta mi, in sty tu cja mi i służ ba mi za an ga żo wa ny mi
w dzia ła nia ra tow ni cze, m.in. z: Po li cją, Stra żą Gra nicz ną, Si ła mi Zbroj -
ny mi RP, Pań stwo wym Ra tow nic twem Me dycz nym, w tym Lot ni czym
Po go to wiem Ra tun ko wym, La sa mi Pań stwo wy mi, or ga ni za cja mi po -
żyt ku pu blicz ne go i or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi (m. in. GOPR,
TOPR, WOPR, PCK) oraz ze struk tu ra mi za rzą dza nia kry zy so we go po -
zio mu gmin ne go, po wia to we go i wo je wódz kie go). 

Kto ćwi czy?
Uczest ni ka mi ćwi czeń mię dzy wo je wódz kich są: si ły i środ -

ki I i II rzu tu KSRG wy ty po wa ne przez or ga ni za to ra ćwi czeń, od dzia -
ły i pod od dzia ły cen tral ne go od wo du ope ra cyj ne go, gru py
spe cja li stycz ne i mo du ły ra tow ni cze PSP, pod mio ty współ pra cu ją ce
z KSRG, a tak że gru py ra tow ni cze i mo du ły z kra jów są sia du ją cych
z Pol ską (Czech, Nie miec, Ukra iny).

Wszyst kie te go ty pu ćwi cze nia trwa ją nie prze rwa nie 36 godz.
od mo men tu za dys po no wa nia pierw szych sił i środ ków cen tral ne go
od wo du ope ra cyj ne go. W tym cza sie ze spół roz jem ców wy bra ny
przez ko men dan ta głów ne go PSP spo śród eks per tów zgło szo nych
przez ko men dy wo je wódz kie PSP i szko ły po żar ni cze oce nia po szcze -
gól ne ele men ty ćwi cze ń, ta kie jak: lo gi sty ka, obo zo wi sko, PPSiŚ, za -
bez pie cze nie me dycz ne i dzia ła nia me dycz ne stra ża ków, pra ca
szta bu i KDR, me dia, łącz ność, funk cjo no wa nie SK KW (KM, KP) PSP,
a tak że po szcze gól ne spe cja li za cje w za leż no ści od te ma ty ki ćwi czeń.
Do 30 dni po każ dych ćwi cze niach ze spół roz jem ców na spo tka niu
pod su mo wu ją cym, w któ rym bio rą udział przed sta wi cie le or ga ni za -
to ra, człon ko wie szta bu, a tak że do wód cy po szcze gól nych pod od -
dzia łów COO, przed sta wia uwa gi, spo strze że nia i wnio ski do ty czą ce
spo so bu re ali za cji przy ję tych ce lów ćwi czeń. 

Rok 2017: 
� po żar la su (woj. lu bel skie)
� ra tow nic two spe cja li stycz ne (woj. dol no ślą skie) 
� po ża ry w obiek tach prze my sło wych oraz ra tow nic two spe cja li -

stycz ne (woj. ślą skie)
� po wódź (woj. ku jaw sko -po mor skie)

Rok 2018:
� po wódź (woj. ma zo wiec kie)
� po ża ry w obiek tach prze my sło wych oraz ra tow nic two spe cja li -

stycz ne (woj. za chod nio po mor skie)
� po żar la su (woj. łódz kie)
� ra tow nic two spe cja li stycz ne (woj. pod la skie)

Rok 2019:
� ra tow nic two spe cja li stycz ne (woj. pod kar pac kie)
� po żar la su (woj. lu bu skie)
� po ża ry w obiek tach prze my sło wych oraz ra tow nic two spe cja li -

stycz ne (woj. ma ło pol skie) 
� po wódź (woj. war miń sko -ma zur skie)

Rok 2020:
� po ża ry w obiek tach prze my sło wych oraz ra tow nic two spe cja li -

stycz ne (woj. świę to krzy skie)
� po wódź (woj. wiel ko pol skie)
� ra tow nic two spe cja li stycz ne (woj. opol skie) 
� po żar la su (woj. po mor skie) 

Te ma ty ka ćwi czeń mię dzy wo je wódz kich w latach 2017-2020
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W tym ro ku
Zgod nie z har mo no gra mem w 2019 r. od by ły się czte ry ćwi cze -

nia mię dzy wo je wódz kie.
Te ma ty ką ćwi czeń pk. Pod kar pa cie 2019 (w dniach 19-21 mar ca)

by ło ra tow nic two spe cja li stycz ne. Oso by od po wie dzial ne za po zo ra -
cję przy go to wa ły epi zo dy, któ re wy ma ga ły usu nię cie skut ków zda -
rzeń zwią za nych z fron tem bu rzo wym po łą czo nym z wy ła do wa nia mi
at mos fe rycz ny mi, sil nym wia trem oraz in ten syw ny mi opa da mi desz -
czu. W ćwiczeniach wzięło udział 151 funk cjo na riu szy oraz 49 po jaz -
dów po żar ni czych z za an ga żo wa nych wo je wództw, a tak że 129 osób
z pod mio tów współ dzia ła ją cych, m.in. Po li cji, WIOŚ, PRM i Wo je wódz -
kie go Szta bu Woj sko we go.

Ćwi cze nia pk. Ogni sta Pusz cza (3-4 kwiet nia) prze pro wa dzo no
na ob sza rze kom plek su le śne go Pusz czy No tec kiej w wo je wódz twie
lu bu skim. Ich te ma ty ka to zwal cze nie wiel ko ob sza ro wych po ża rów la -
sów oraz pro wa dze nie dzia łań ra tow ni czych w za kre sie ra tow nic twa
spe cja li stycz ne go. Jed nym z ce lów ćwi czeń by ło spraw dze nie przy go -
to wa nia wy ty po wa nych sił PSP, tzw. mo du łów, do dzia łań po za gra ni -

ca mi kra ju w ra mach unij ne go me cha ni zmu ochro ny lud no ści Unii Eu -
ro pej skiej. W ma new ry za an ga żo wa no gru py spe cja li stycz ne, któ re
mia ły za za da nie m.in. po szu ki wa nie osób za gi nio nych na te re nie le -
śnym oraz uwal nia nie pi lo ta z ka bi ny sa mo lo tu ga śni cze go, któ ry za -
wisł na ko ro nach drzew. Sce na riusz ćwi czeń za kła dał dłu go trwa łą
su szę, któ ra spo wo do wa ła licz ne ogni ska po ża rów na łą kach, nie użyt -
kach rol nych oraz ob sza rach le śnych w wir tu al nym kra ju Lu bu slan dia.
W ćwi cze niach uczest ni czy ło łącz nie 370 osób, 120 po jaz dów, a tak że
mo duł pomp wy so kiej wy daj no ści HCP THW z Nie miec, któ ry skła dał
się z 16 osób i sied miu po jaz dów. Po nad to w ak cji ga śni czej udział
wzię ły dwa sa mo lo ty ga śni cze La sów Pań stwo wych.

Ćwi cze nia pk. Za lew 2019 od by ły się w dniach 24-26 wrze śnia
na te re nie po wia tu bra niew skie go w wo je wódz twie war miń sko -ma -
zur skim. Ich te ma ty kę sta no wi ło zwal cze nie skut ków za gro żeń po -
wo dzio wych, ze szcze gól nym uwzględ nie niem wy pom po wy wa nia
wo dy z za la nych te re nów, uszczel nia nia i pod wyż sza nia ko ro ny wa -
łów oraz ewa ku acji osób i mie nia z te re nów od cię tych i trud no do -
stęp nych. W ćwi cze niach wzię ło udział 241 osób, 57 po jaz dów
z Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, a tak że in sty tu cje i służ by współ dzia -
ła ją ce, tj. Mor ski Od dział Stra ży Gra nicz nej, Wy dział Bez pie czeń stwa
i Za rzą dza nia Kry zy so we go w Olsz ty nie i Nad le śnic two Za po ro wo.

Ostat nie w tym ro ku ćwi cze nia mię dzy wo je wódz kie, pk. Kra -
ków 2019, od by ły się w wo je wódz twie ma ło pol skim od 2 do 4 paź -
dzier ni ka. Obej mo wa ły za gad nie nia zwią za ne ra tow nic twem
spe cja li stycz nym, w szcze gól no ści za gro że nia w obiek tach prze my -
sło wych, w trans por cie oraz zda rze nia wy ma ga ją ce udzia łu grup spe -
cja li stycz nych (po szu ki waw czo -ra tow ni czych, wy so ko ścio wych,
tech nicz nych i che micz nych). Ćwi cze nia zor ga ni zo wa no m.in. na te -
re nie hu ty w Kra ko wie, Mu zeum Lot nic twa Pol skie go w Kra ko wie, 
Ja ski ni Ra cła wic kiej i lot ni ska w miej sco wo ści Po bied nik Wiel ki. Wzię -
ło w nich udział 306 ra tow ni ków PSP, 71 po jaz dów oraz 43 oso by
z pod mio tów współ pra cu ją cych, m.in. Ma ło pol skie go Urzę du Wo je -
wódz kie go, PRM, WIOŚ, Po li cji i Pań stwo wej In spek cji Sa ni tar nej. 

Uczest nic two w ćwi cze niach mię dzy wo je wódz kich po zwa la m.in.
na do sko na le nie umie jęt no ści z za kre su kie ro wa nia dzia ła nia mi ra -
tow ni czy mi cen tral ne go od wo du ope ra cyj ne go, kie ro wa nia na po -
zio mie tak tycz nym oraz stra te gicz nym, wy mu sza tak że na KDR
or ga ni za cję szta bu po zio mu stra te gicz ne go. Ćwi cze nia są do sko na -
łą oka zją do wy mia ny wie dzy oraz do świad czeń po mię dzy pod od -
dzia ła mi COO z róż nych wo je wództw, da ją tak że moż li wość
prze ćwi cze nia przez ra tow ni ków róż no rod nych, wy ma ga ją cych za -
ło żeń przy go to wa nych przez or ga ni za to rów. Ana li zu jąc wnio ski z te -
go rocz nych ćwi czeń, war to za zna czyć, że ich uczest ni cy oraz
or ga ni za to rzy uwa ża ją za za sad ne or ga ni za cję te go ty pu ćwi czeń
w przy ję tej for mu le. 

kpt. Jakub Siczek jest specjalistà w Krajowym Centrum Koordynacji
Ratownictwa i Ochrony LudnoÊci
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ja wi sko cof ki po ja wia się na ob sza -
rze Za le wu Wi śla ne go cy klicz nie
każ de go ro ku. Przy nie sprzy ja ją -

cym i dłu go trwa łym wie trze, któ ry wtła cza
wo dę do za le wu, do cho dzi do pod wyż sze -
nia lu stra wo dy w tym zbior ni ku oraz ko ry -
tach rzek bez po śred nio do nie go wpa da-
ją cych. Cof ka i zwią za ne z nią pod to pie nia
lo kal ne do ty ka ją ni żej po ło żo nych te re nów
i osad w ob sza rze li nii brze go wej za le wu
oraz ujść rzek. 

Za lew Wi śla ny le ży na ob sza rze dwóch
wo je wództw pół noc nej czę ści kra ju: war -
miń sko -ma zur skie go i po mor skie go. Łą czy
się z Mo rzem Bał tyc kim wą skim ka na łem
(Cie śni ną Pi ław ską), usy tu owa nym w ro syj -
skiej czę ści akwe nu, do któ re go w cza sie sil -
nych sztor mów wpły wa ją wo dy mor skie,
a sam zbior nik za le wu trak to wa ny jest ja ko
wo dy mor skie we wnętrz ne. Sze ro kość za le -
wu wa ha się od 6,8 km do 13 km, przy śred -
niej głę bo ko ści 2,7 m, któ ra jest zmien na
z uwa gi na licz ne to ry wod ne że glu gi pa sa -
żer skiej i to wa ro wej. 

Naj więk szym pro ble mem jest dłu go -
trwa ły i sil ny wiatr pół noc ny, któ ry spra wia,
że lu stro wo dy w za le wie dy na micz nie
w krót kim od stę pie cza su pod no si się, stwa -
rza jąc po waż ne za gro że nia dla miesz kań -
ców i osad po ło żo nych wzdłuż li nii brze -
go wej. Pro blem naj czę ściej do ty czy dwóch
po wia tów – el blą skie go oraz bra niew skie go,
znaj du ją cych się na te re nie wo je wódz twa
war miń sko -ma zur skie go. W Pol sce ni sko 
po ło żo ne ob sza ry nad mor skie, ta kie jak 
Żu ła wy z lo kal ną de pre sją czy War mia, są
rok rocz nie za gro żo ne spię trze nia mi wo dy
i za le wa ne pod czas sil nych co fek, po wo do -
wa nych przez sztor my i dłu go trwa le wie ją -
cy wiatr z pół no cy.

Na ukow cy jed no znacz nie wska zu ją, że
z po wo du zmian kli ma tycz nych si ła i czę sto -
tli wość wy stę po wa nia sztor mów ro śnie, a co
za tym idzie, wzra sta za gro że nie dla miesz -
kań ców te re nów po ło żo nych na wy brze żu
i te re nach za le wo wych. War to wspo mnieć
o lo kal nych pod to pie niach, któ re są efek tem
nie tyl ko cof ki, ale rów nież in ten syw nych

opa dów desz czu lub ta ja nia śnie gu oraz
utrud nio ne go od pły wu wód, wsku tek po -
wsta nia za to ru lo do we go. Sys te ma tycz ność
wy stę po wa nia zja wi ska cof ki wy ni ka więc
nie tyl ko i wy łącz nie z dzia ła nia sil ne go wia -
tru, ale tak że jest wy ni kiem po łą cze nia ano -
ma lii po go do wych – spię trzeń po kry wy
lo dowej, gwał tow nych roz to pów czy in ten -
syw nych opa dów śnie gu i desz czu.

Dzia ła nia ra tow ni cze 
Po wiat bra niew ski jest bez po śred nio na -

ra żo ny na od dzia ły wa nie wód Za le wu Wi śla -
ne go z uwa gi na dłu gość li nii brze go wej
bie gną cej bez po śred nio od gra ni cy pań stwa
do gra nic ad mi ni stra cyj nych z po wia tem 
el blą skim. Te ren gmi ny Bra nie wo, mia sta
i gmi ny From bork to ob szar, na któ rym jed -
nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej pro wa dzą
cy klicz nie dzia ła nia ra tow ni cze w za kre sie
ochro ny przed skut ka mi po wo dzi. 

Więk sza część li nii brze go wej znaj du ją -
cej się na ob sza rze po wia tu ma na tu ral ne
ukształ to wa nie, wy peł nio ne przez trzci no wi -

/ 2019 LISTOPAD 19

RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

IRE NE USZ ÂCI BIO REK

Po t´ ga wo dy
Cofka to podwyższenie lustra wody morskiej oraz wód w dolnych 

biegach rzek. W Polsce powodowana jest najczęściej silnym wiatrem,
zdarzają się również cofki powodowane zatorem lodowym.
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ska po prze ci na ne cie ka mi wod ny mi wpa da -
ją cy mi bez po śred nio do Za le wu Wi śla ne go.
Nad te re nem za le wo wym znaj du ją się osa -
dy, por ty i do mo stwa, na ra żo ne na bez po -
śred nie dzia ła nie za rów no sil ne go wia tru
pół noc ne go, jak i pod nie sie nie sta nu wo dy.
Te ren więk szo ści po wia tu jest od izo lo wa ny
od za le wu przez wał prze ciw po wo dzio wy,
sta no wią cy na tu ral ny fi lar ochron ny dla te -
re nów de pre syj nych, któ re w po szcze gól -
nych gmi nach są iden ty fi ko wa ne ja ko te re-
ny za le wo we wła śnie pod czas po wo dzi. 
Po dob nie w przy pad ku li nii brze go wej rzek
Pa słę ki oraz Bau dy, któ re sta no wią głów ne
zlew nie wpa da ją ce bez po śred nio do Za le -
wu Wi śla ne go. 

To wła śnie z lo kal ny mi pod to pie nia mi
naj czę ściej każ de go ro ku mie rzą się stra ża -
cy na te re nie po wia tu. Sys te ma tycz ność tych
zja wisk, ich cy klicz ność oraz w więk szo ści
przy pad ków moż li wość wcze śniej szej re ak -
cji spra wia, że po dej mo wa ne dzia ła nia ra -
tow ni cze są sku tecz ne. Ko mu ni ka ty, wy -
mia na in for ma cji i ostrze żeń mię dzy pod -
mio ta mi ra tow ni czy mi, ko mór ka mi po szcze -
gól nych urzę dów i pod mio tów współ pra -
cu ją cych przy no szą efekt w po sta ci szyb szej
re ak cji lub prze wi dy wa nia moż li wych za gro -
żeń wy ni ka ją cych z po go dy. 

Zja wi sko cof ki spra wia, że dzia ła nia ra -
tow ni cze po dej mo wa ne są na te re nie mia -
sta From bork, gdzie wo da Za le wu Wi śla-
ne go wy le wa z ka na łu por to we go, pod ta -
pia jąc lo kal ne punk ty ga stro no micz ne, ga -
ra że, bu dyn ki miesz kal ne, obiekt bos ma na tu
oraz czę ścio wo dro gi miej skie. Wez bra niu
wo dy to wa rzy szy sil ny wiatr, czę sto w po łą -
cze niu z opa da mi śnie gu i desz czu, co two -
rzy trud ne wa run ki pra cy dla stra ża ków.
Opi sa ne dzia ła nia z wy stą pie niem wo dy
na ob sza rze mia sta From bork dotyczą trzech
ulic, któ re znaj du ją się w dol nej czę ści mia -
sta w po bli żu li nii brze go wej. Pod to pie nie
obiek tów nie skut ku je jed nak ich znacz nym
znisz cze niem, a wo da z re gu ły po cho dzi je -
dy nie pod ścia ny, mu ry, bra my obiek tów
i do mostw. 

Po dob nie rzecz ma się z obiek ta mi na te -
re nie gmi ny Bra nie wo, w Uj ściu i No wej Pa -
słę ce. Po je dyn cze go spo dar stwa do mo we są
pod ta pia ne i za le wa ne przez wo dę. Czas
bez po śred nie go na po ru wo dy na obiek ty
i te ren do mostw z re gu ły za le ży od in ten -
syw no ści i si ły wia tru, trwa od 24 do 48 godz.
W tym okre sie naj czę ściej po mia ry wy ka zu -
ją dy na micz ne prze kra cza nie sta nu wód
w za kre sie sta nu ostrze gaw cze go lub na-

wet alar mo we go. Od czy ty do ko ny wa ne są
w punk tach po mia ro wych wo dy Za le wu 
Wi śla ne go we From bor ku i No wej Pa słę ce.
Po kil ku dzie się ciu go dzi nach od usta nia sil -
ne go wia tru wo da wra ca do swo je go zbior -
ni ka, a w po je dyn czych przy pad kach po-
zo sta je wo kół do mostw czy w piw ni cach,
skąd mu si zo stać usu nię ta za po mo cą pomp. 

Nie oce nio na po moc 
ochot ni ków
Po wta rzal ność zja wi ska cof ki spra wi ła, że

stra ża cy po wia tu bra niew skie go na uczy li się
sku tecz nie so bie z nim ra dzić i pa no wać
nad ży wio łem. Czę sto sa mo dziel ne dzia ła -
nia, pod nad zo rem Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Bra nie wie,
pro wa dzą stra ża cy ochot ni cy z te re nu mia -

sta i gmi ny From bork oraz gmi ny Bra nie wo.
Stra ża cy przez la ta wy pra co wa li sche ma ty
dzia łań ra tow ni czych, w któ rych oprócz
sprzę tu ra tow ni cze go wy ko rzy sty wa ny jest
sprzęt me cha nicz ny sta no wią cy wła sność
mia sta i gmi ny. We From bor ku w bez po śred -
nim są siedz twie por tu znaj du je się spół ka
miej ska, na te re nie któ rej zgro ma dzo ne są
za pa sy pia sku wy ko rzy sty wa ne do dzia łań
ogra ni cza ją cych skut ki wez bra nia wód Za le -
wu Wi śla ne go. W dzia ła niach ra tow ni czych
ko or dy no wa nych przez KP PSP w Bra nie wie
stra ża cy ochot ni cy z jed no stek OSP mia sta
i gmi ny From bork:
� pro wa dzą dzia ła nia in ter wen cyj ne, zwią -
za ne z ukła da niem wor ków z pia skiem w ce -
lu za bez pie cze nia obiek tów pry wat nych,
obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej i cią gów
ko mu ni ka cyj nych;

� wy ko rzy stu ją no wo cze sne na rzę dzia ra -
tow ni cze do dzia łań prze ciw po wo dzio wych:
rę ka wy prze ciw po wo dzio we na peł nia ne
wo dą oraz ze sta wy oświe tle nio we i wy po sa -
że nie in dy wi du al ne prze zna czo ne do dzia -
łań w po bli żu cie ków i zbior ni ków wod nych;
� utrzy mu ją sta łą go to wość bo jo wą człon -
ków OSP po przez dy żu ry i pod mia ny ra tow -
ni ków OSP pra cu ją cych bez po śred nio
pod czas ukła da nia wor ków i za bez pie czeń
obiek tów; mo ni to ru ją li nię brze go wą,
spraw dza ją stan wa łów, po ziom wo dy
na wo do wska zach oraz ogra ni cza ją do stęp
osób po stron nych do te re nu, na któ rym do -
szło do wy stą pie nia wód;
� nad zo ru ją pra wi dło we przy mo co wa nie
jed no stek pły wa ją cych oraz usu wa nie na -
pły wa ją cych ko na rów, drzew i ko rze ni,

szcze gól nie w por cie No wa Pa słę ka, gdzie
znaj du je się uj ście rze ki Pa słę ki do Za le wu
Wi śla ne go. 

Ko or dy no wa niem dzia łań ra tow ni czych
jed no stek OSP w za kre sie usu wa nia i ogra -
ni cza nia skut ków zja wi ska cof ki i lo kal nych
po to pień zaj mu je się SK KP PSP w Bra nie wie.
Cią gły mo ni to ring po łą czo ny z sys te ma tycz -
nym do zo ro wa niem przez funk cjo na riu szy
KP miejsc szcze gól nie po dat nych na za gro -
że nia po wo dzio we umoż li wia zmniej sze nie
skut ków wy stą pie nia wo dy, ogra ni cza stra -
ty i da je po czu cie bez pie czeń stwa miesz kań -
com za gro żo nych te re nów. 

Waż nym ele men tem sku tecz no ści re ali -
zo wa nych dzia łań wła śnie w kon tek ście wal -
ki z po wo dzią jest wła ści we wy ko rzy sta nie
po ten cja łu ra tow ni cze go jed no stek OSP
z te re nu miast i gmin. Ich do świad cze nie,
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wie dza oraz zna jo mość wła sne go te re nu
dzia ła nia oraz za an ga żo wa nie i wy so kie 
mo ra le stra ża ków OSP łą czy się z peł nym
wspar ciem Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.
Współ dzia ła nie oka zu je się na ty le sku tecz -
ne, że za so by ra tow ni cze lo kal ne sku tecz nie
re ali zu ją dzia ła nia ra tow ni cze bez po mo cy
jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej z in -
nych po wia tów wo je wódz twa. Na le ży tu
rów nież wspo mnieć o bie żą cej ana li zie 
i mo ni to ro wa niu za gro żeń oraz ra cjo nal nej
po li ty ce fi nan so wej re ali zo wa nej przez
PSP – part ne ra jed no stek OSP – w za kre sie
do po sa ża nia tych jed no stek OSP, na któ rych
ob sza rze dzia ła nia wy stę pu ją sta łe za gro że -
nia po wo dzio we. 

Ko men da Po wia to wa PSP w Bra nie wie
dys po nu je sprzę tem do ogra ni cza nia skut -

ków po wo dzi i lo kal nych pod to pień. Są to
rę ka wy prze ciw po wo dzio we, urzą dze nia
do na peł nia nia wor ków z pia skiem, agre ga -
ty pom po we, pom py szla mo we, sprzęt
ochron ny dla stra ża ków oraz po jazd
SW 2000. Ca ły ten ekwi pu nek oprócz za bez -
pie cza nia ope ra cyj ne go po wia tu bra niew -
skie go wy ko rzy sty wa ny jest do dzia łań
ra tow ni czych w ra mach WOO oraz COO.
Współ pra ca KP PSP w Bra nie wie z sa mo rzą -
dem lo kal nym skut ku je za ku pa mi sprzę tu
i wy po sa że nia prze zna czo ne go wła śnie
do dzia łań prze ciw po wo dzio wych. W spe -
cja li stycz ny sprzęt zo sta li wy po sa że ni rów -
nież stra ża cy OSP.

Ko lej nym waż nym ele men tem zwią za -
nym z bez pie czeń stwem miesz kań ców 
jest sys te ma tycz na oce na i ana li za za gro -
żeń w po łą cze niu z cy klicz ny mi ćwi cze nia -

mi ra tow ni czy mi w za kre sie usu wa nia
i ogra ni cza nia skut ków ano ma lii po go-
do wych, w tym wła śnie zja wi ska cof ki
i pod to pień. 

Pro blem po wsta je w sy tu acji, kie dy pod -
czas lo kal nych pod to pień spo wo do wa nych
cof ką do cho dzi do wez bra nia cie ków wod -
nych na ob sza rze po wia tu czy ko niecz ne
jest rów nież usu wa nie skut ków dzia ła nia
sil ne go wia tru. Wów czas na le ży wy ko rzy -
stać po ten cjał ra tow ni czy, któ ry w głów nej
mie rze sta no wią do stęp ni ra tow ni cy OSP,
oraz ko or dy na cję ich dzia łań przez funk cjo -
na riu szy PSP. Waż ne jest, aby do ko ny wać
wy mia ny za so bów ra tow ni czych – po zwa -
la to na od no wie nie go to wo ści bo jo wej
i re ge ne ra cję stra ża ków, uczest ni czą cych
czę sto w dłu go trwa łych dzia ła niach pro wa -

dzo nych przy nie sprzy ja ją cych wa run kach
po go do wych. Do sko na le spraw dził się
na po zio mie po wia tu bra niew skie go mo del
dys po no wa nia i dys lo ka cji do ogra ni cza nia
skut ków po wo dzio wych plu to nów ra tow -
ni czych two rzo nych z jed no stek OSP po -
szcze gól nych gmin, gdzie nie wy stą pi ło
za gro że nie po wo dzio we. Po wsta łe plu to ny
ra tow ni cze sta no wi ły sku tecz ny oręż, któ ry
wpro wa dza ny był do dzia łań ra tow ni czych.
Wy mia na za so bów ra tow ni czych i czas
na od bu do wę po ten cja łu ra tow ni cze go
w po łą cze niu z prze miesz cza niem się sił
i środ ków po ob sza rze po wia tu skut ko wa -
ły sa mo dziel nym, pra wi dło wym re ali zo wa -
niem za dań ra tow ni czych, a to prze-
kła da ło się na bez pie czeń stwo miesz kań -
ców, ogra ni cze nie skut ków lo kal nych pod -
to pień oraz zmniej sze nie strat. 

Ni gdy nie lek ce waż si ły wo dy
Na le ży po chy lić się nad bie żą cym ana li -

zo wa niem, mo ni to ro wa niem, kon tro lo wa -
niem i wpro wa dza niem zmian oraz roz -
wią zań sys te mo wych na ob sza rze wła sne go
po wia tu, sku pia jąc się na wła snym po ten cja -
le ra tow ni czym i do stęp nych za so bach
w po sta ci in nych pod mio tów, któ re mo gą
być wy ko rzy sta ne do dzia łań ra tow ni czych
lub sta no wić ich wspar cie. Ta kie za an ga żo -
wa nie zmniej szy czas po dej mo wa nych dzia -
łań, skut ki za gro żeń i ich wpływ na
bez pie czeń stwo mie nia i lu dzi, przy czy ni się
do spraw niej sze go i mniej ko li zyj ne go usu -
wa nia skutków zda rzeń. 

Pa trząc glo bal nie, moż na śmia ło po wie -
dzieć, że bierne ocze ki wa nie na wspar cie sił
i środ ków z za so bów ra tow ni czych uru cha -
mia nych przez po szcze gól ne SKK mo że
skut ko wać zmniej sze niem po zio mu bez pie -
czeń stwa, zmniej sze niem za an ga żo wa nia
po ten cja łu ra tow ni cze go oraz póź niej szym
wkro cze niem do dzia łań na po zio mie in ter -
wen cyj nym. 

Prze my śla na po li ty ka do po sa ża nia jed -
no stek OSP w po łą cze niu z ćwi cze nia mi i bu -
do wa niem ich po ten cja łu ra tow ni cze go
prze kła da się na wy so ki po ziom bez pie czeń -
stwa na ob sza rze chro nio ne go po wia tu.
W więk szo ści dzia łań oprócz po ten cja łu Ko -
men dy Po wia to wej PSP Sta no wi sko Kie ro -
wa nia Ko men dan ta Po wia to we go PSP
w Bra nie wie wy ko rzy stu je do dzia łań stra ża -
ków z woj sko wej stra ży po żar nej oraz z OSP.
Spo śród 23 jed no stek OSP dzia ła ją cych
na te re nie po wia tu bra niew skie go w trud -
nych i cza so chłon nych dzia ła niach po wo -
dzio wych wy ko rzy sty wa ny jest ca ły ich
po ten cjał ra tow ni czy. 

Sku tecz na ana li za, prze wi dy wa nie za gro -
żeń oraz cią głe roz po zna nie te re nu w po łą -
cze niu z ćwi cze nia mi przy no si za mie rzo ny
efekt – spraw nie po dej mo wa ne dzia ła nia
o sze ro ko ro zu mia nym cha rak te rze po wo -
dzio wym. Oczy wi ście, jak w każ dej for ma cji
cią gle wy stę pu ją po trze by sprzę to we, ale
bio rąc pod uwa gę wspie ra nie jed no stek
OSP środ kami KSRG czy MSWiA, uda je się
ukie run ko wać za ku py sprzę to we wła śnie
na bu do wa nie od po wied nie go po ten cja łu
ra tow ni cze go. 

mł. bryg. Ire ne usz Âcibiorek jest dowódcà
Jednostki Ratowniczo-GaÊniczej PSP

w Braniewie
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za sem wy star czy od po wied ni im-
puls, in spi ra cja, po ka za nie współ -
pra cow ni kom moż li wo ści roz wo ju

i re ali za cji po nad pro gra mo we go przed się -
wzię cia, wy kra cza ją ce go po za co dzien ny
sche mat. W Ko men dzie Po wia to wej PSP
w Ło wi czu ini cja ty wą, któ ra po wsta ła w ten
spo sób i oka za ła się wiel kim suk ce sem, by ło
utwo rze nie sa li edu ka cyj nej Ognik. O tym,
że na za py ta nie z Ko men dy Wo je wódz kiej
PSP w Ło dzi o chęć włą cze nia się w pro gram
Bez piecz na+ trze ba od po wie dzieć po zy tyw -
nie, od po cząt ku był prze ko na ny ów cze sny
za stęp ca ko men dan ta po wia to we go,
a obec nie ko men dant po wia to wy PSP w Ło -
wi czu mł. bryg. Ar ka diusz Ma kow ski. – Od ra -
zu wie dzia łem, że mo że my stwo rzyć coś
cie ka we go, wszyst kie ele men ty uło ży ły mi się
w ca łość i wie dzia łem, jak mo gło by to wy glą -
dać. Przed sta wi łem po mysł ów cze sne mu ko -
men dan to wi po wia to we mu st. bryg. Jac ko wi
Sze li gow skie mu, a on prze ka zał mi nad zór
nad je go re ali za cją. Tym spo so bem sta łem się,
moż na po wie dzieć, oj cem chrzest nym ło wic -
kie go Ogni ka – wspo mi na tam te chwi le. 

Od idei do re ali za cji
Ko men da dys po no wa ła nie użyt ko wa ny -

mi po miesz cze nia mi – kie dyś znaj do wa ły się
w nich biu ra, jed nak zo sta ły prze nie sio ne
do in nej czę ści bu dyn ku, w któ rej znaj du ją
się do chwi li obec nej. Ko lej ny wa ru nek po -

wo dze nia ini cja ty wy był więc speł nio ny. 
Po trzeb ne by ły tyl ko od po wied nie środ ki fi -
nan so we, by w pu stych sa lach za go ści ła at -
mos fe ra przy ja zna dzie ciom i za chę ca ją ca
do przy swa ja nia pod sta wo wej wie dzy na te -
mat za gro żeń w ży ciu co dzien nym. Oczy wi -
ście po za kwa li fi ko wa niu się do pro gra mu
Bez piecz na+ Ko men da Po wia to wa PSP
w Ło wi czu otrzy ma ła stan dar do wą do ta cję
na re ali za cję przed się wzię cia, w wy so ko -
ści 21 tys. zł. Mł. bryg. Ar ka diusz Ma kow ski
wie dział jed nak, że ta kwo ta nie wy star czy,
by stwo rzyć miej sce tak atrak cyj ne i przy ja -
zne, jak so bie wy ma rzył. Dla te go szu ka jąc in -

nych źró deł fi nan so wa nia, zwró cił się z proś -
bą o wspar cie do Po wszech ne go Za kła du
Ubez pie czeń. To był strzał w dzie siąt kę 
– uda ło się uzy skać 12 tys. zł z Fun du szu Pre -
wen cyj ne go. Wy ko rzy sta ne zo sta ły rów nież
środ ki wła sne ko men dy. Z ta kim za ple czem
fi nan so wym moż na by ło dać upust kre atyw -
no ści. 

Po my sło daw ca za po znał się z wy glą dem
i funk cjo no wa niem już ist nie ją cych sal edu -
ka cyj nych, chciał jed nak, by ło wic ki Ognik
wy róż niał się ory gi nal ny mi roz wią za nia -
mi. – Za le ża ło mi, że by stwo rzyć miej sce peł ne
cie pła, w któ rym dzie ci czu ły by się jak w do mu,
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St. kpt. Tomasz Ledzion podczas zajęć w Ogniku z dziećmi ze szkoły podstawowej w Domaniewicach



jak w przed szko lu. Dla te go po ja wił się po mysł
re ga łu z plu sza ka mi, któ re od ra zu bu dzą
w ma lu chach po zy tyw ne emo cje. Z dru giej
stro ny wy strój miał na wią zy wać do stra ży po -
żar nej, jej służ by, czyn no ści, któ re wy ko nu je
na co dzień. Stąd od po wied nie gra fi ki, ale tak -
że au ten tycz ne zdję cia od da ją ce róż no rod -
ność dzia łań stra ża ków – pod kre śla obec ny
ko men dant.

Przy cho dzi chwi la, by od wi zji i pla nów
przejść do czy nów. Jak prze bie gło to w przy -
pad ku ło wic kie go Ogni ka? Ini cja ty wa 
zna la zła nie ty po wych wy ko naw ców. By li 
ni mi… osa dze ni z za kła du kar ne go w Ło wi -
czu. Na pod sta wie umo wy z tą in sty tu cją
bez płat nie wy ko ny wa li pra ce re mon to we
(wów czas jesz cze umoż li wia ły to prze pi sy,
obec nie w ta kich sy tu acjach otrzy mu ją wy -
na gro dze nie). Mie li oka zję dać coś od sie bie
in nym – by li po zy tyw nie na sta wie ni do włą -
cze nia się w ini cja ty wę na rzecz dzie ci. 

Wresz cie nad szedł dzień uro czy ste go
otwar cia sa li edu ka cyj nej Ognik – 21 grud -
nia 2017 r. Ci, któ rzy przy czy ni li się do jej 
po wsta nia, za pro sze ni go ście, a tak że pierw -
sza gru pa przed szko la ków – wszy scy by li
pod wra że niem osta tecz ne go efek tu. Od tej
po ry mi nę ły pra wie dwa la ta, a ło wic ki Ognik
cie szy się nie zmien nie du żą po pu lar no ścią.
W tym cza sie od wie dzi ło go oko ło 2300
osób. Za ję cia od by wa ją się zwy kle dwa ra zy
w ty go dniu, jed nak był czas, że ze wzglę du

na ogrom ne za in te re so wa nie grup or ga ni -
zo wa no je na wet trzy ra zy ty go dnio wo. Sa -
la edu ka cyj na dzia ła rów nież w cza sie fe rii
i wa ka cji, od wie dza ją ją wte dy gru py ko lo -
nij ne. Naj częst szy mi go ść mi Ogni ka są gru -
py przed szkol ne i ucznio wie klas 2-6 szko ły
pod sta wo wej, rza dziej siód mo kla si ści.

Dzie ci w kra inie Ogni ka
Co kry je się za drzwia mi sa li edu ka cyj nej

w Ło wi czu? Ja kie atrak cje i nie spo dzian ki
cze ka ją na ma łych po szu ki wa czy przy gód
i wie dzy? Jak pro wa dzą cy sku pia ją uwa gę
mło dych słu cha czy? 

Dwu ipół go dzin na, a cza sem na wet trzy -
go dzin na wy pra wa do kra iny Ogni ka za czy -
na się w sa li głów nej. Już na wstę pie ra dość
ma lu chom spra wia moż li wość za ło że nia heł -
mów stra żac kich i umun du ro wa nia lub ka -
mi ze lek od bla sko wych. Prze ję ci sia da ją
na ma łych krze seł kach, w ocze ki wa niu
na spo tka nie z pro wa dzą cym za ję cia funk -
cjo na riu szem. Czu ją się do brze w przy tul -
nym po ko ju o ja snym, przy ja znym wy stro ju
wnę trza, z ma skot ka mi na re ga le. 

Stra żak pro wa dzą cy za ję cia roz po czy -
na swo ją opo wieść o tym, ja kie za gro że nia
po ża ro we i nie tyl ko moż na na po tkać w do -
mu i po za nim, ja kie za cho wa nia nas
przed ni mi ustrze gą. Ca ły czas ak ty wi zu je
gru pę, za da je py ta nia, a na wet od gry wa ro -
le (np. dy żur ne go sta no wi ska kie ro wa nia
od bie ra ją ce go zgło sze nie dziec ka o zda rze -
niu). 

Przy cho dzi rów nież czas na cie ka we fil -
mi ki przy go to wa ne przez Ośro dek Roz wo ju
Edu ka cji, a tak że ma te ria ły zna le zio ne w sie -
ci przez funk cjo na riu szy ło wic kiej ko men dy,
ob ra zu ją ce m.in. za gro że nia se zo no we. Są to
te ma ty do dat ko we, któ re stra ża cy po ru sza -
ją w na wią za niu do pa nu ją cej po ry ro ku. 
Zi mą na pierw szy plan wy su wa ją się za gro -
że nia wy ni ka ją ce z wcho dze nia na cien ki
lód, zo sta wia nia bez nad zo ru świą tecz nej
cho in ki z za pa lo ny mi lamp ka mi czy ob słu gi
syl we stro wych fa jer wer ków. Jak pod kre śla
ko men dant Ma kow ski, przy go to wu jąc się
do za jęć, stra ża cy znaj du ją w In ter ne cie
świet ne ma te ria ły edu ka cyj ne – za wsze też
do sto so wu ją je do wie ku dzie ci i mło dzie ży
od wie dza ją cych Ognik.

Pro wa dzą cy ma ją od po wied nie po dej -
ście do słu cha czy, po tra fią na wią zać z ni mi
kon takt. Wie dzą też, jak za po biec znu dze niu
gru py, re agu ją na pierw sze sy gna ły o znu że -
niu dzie ci. Je den ze stra ża ków sto su je np. ak -
ty wi za cję ru cho wą – gdy wi dzi, że słu cha-
czom trud no już sku pić uwa gę na je go sło -
wach, pro po nu je ta niec do krót kiej pio sen -
ki czy wy ko na nie kil ku pro stych ćwi czeń. 

Po wpro wa dze niu w te ma ty kę za gro żeń
czas prze ko nać się na ocz nie, do cze go mo -
że do pro wa dzić nie ostroż ne po słu gi wa nie
się urzą dze nia mi go spo dar stwa do mo we go.
Dzie ci zwie dza ją wte dy dru gie po miesz cze -
nie ło wic kie go Ogni ka, któ re przy po mi -
na wnę trze miesz ka nia – stoi w nim za bu -
do wa ku chen na z ku chen ką ga zo wą, ter ma
ga zo wa, ko mi nek. Obok tych do mo wych
wnętrz znaj du je się stre fa pre zen tu ją ca przy -
czy ny i skut ki nie prze strze ga nia za sad bez -
pie czeń stwa po ża ro we go – dzie ci mo gą
zo ba czyć, jak wiel kie znisz cze nie sie je ogień,
któ ry przez nie ostroż ność bar dzo ła two mo -
że wy mknąć się spod kon tro li. 

Ory gi nal ny ele ment te go po miesz cze nia
sta no wi do mek do pre zen ta cji dzia ła nia sys -
te mu sy gna li za cji po ża ro wej. Au to rem pro -
jek tu jest mł. bryg. Ar ka diusz Ma kow ski,
wy ko naw cą je den z funk cjo na riu szy ko men -
dy o umie jęt no ściach sto lar skich. Kon struk -
cja za wie ra cen tra lę SSP, czuj kę dy mu, ognia
i tem pe ra tu ry, ręcz ny ostrze gacz po ża ru oraz
sy re nę alar mo wą, któ rej dzia ła nie ro bi du że
wra że nie na dzie ciach od wie dza ją cych sa lę. 

Jed nym z ulu bio nych punk tów wi zy ty
jest pre zen ta cja dzia ła nia no we go na byt ku
Ogni ka – mo bil ne go sy mu la to ra za gro żeń
po ża ro wych uży czo ne go przez Ko men dę
Wo je wódz ką PSP w Ło dzi. To wy jąt ko wa ma -
kie ta do mu miesz kal ne go peł nią ca funk cję
no wo cze sne go na rzę dzia w za kre sie edu ka -
cji eko lo gicz nej oraz prze ciw po ża ro wej.
Dzie ci mo gą za ob ser wo wać, jak prze bie ga
roz wój wy da rzeń we dług róż nych sce na riu -
szy po ża ro wych w po szcze gól nych po -
miesz cze niach, np. za pa le nie się ole ju
na pa tel ni w kuch ni, po żar w ko tłow ni czy
też za pa le nie się cho in ki.

Zwień cze niem od wie dzin w dru gim po -
miesz cze niu ło wic kiej sa li edu ka cyj nej jest
sy mu la cja po ża ru – pro wa dzą cy uru cha mia
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te atral ną wy twor ni cę dy mu, na gle w po -
miesz cze niu po ja wia się go mnó stwo,
a prze ję te dzie ci na czwo ra ka, tak by ćwi czyć
wła ści we za cho wa nie w ta kiej sy tu acji,
opusz cza ją po miesz cze nie.

Ostat ni punkt pro gra mu to na uka pierw -
szej po mo cy w trze ciej sa li, wy po sa żo nej we
wszyst kie nie zbęd ne do te go sprzę ty: 
fan to my do ro słe go, dziec ka i nie mow lę cia,
de fi bry la tor szko le nio wy AED, opa trun ki
me dycz ne, a tak że plan sze i gry edu ka cyj ne.
Od wie dza ją cy uważ nie słu cha ją wska zó wek
i ćwi czą pod okiem pro wa dzą cych waż ne
umie jęt no ści, dzię ki któ rym mo gą kie dyś
ura to wać ludz kie ży cie. 

Na uka pierw szej po mo cy jest szcze gól -
nie waż na w przy pad ku mło dzie ży. Ucznio -
wie star szych klas szko ły pod sta wo wej
mo gą już przy swo ić w peł ni wszyst kie in for -
ma cje i na być klu czo we umie jęt no ści, zmie -
rzyć się z trud niej szy mi za da nia mi. Dwa -trzy
ra zy w ro ku sa lę edu ka cyj ną od wie dza ją na -
to miast kla sy li ce al ne, któ re od by wa ją już
tyl ko i wy łącz nie za ję cia z za kre su pierw szej
po mo cy. Dzię ki te mu przy go to wu ją się mię -
dzy in ny mi do za wo dów zwią za nych z tą te -
ma ty ką, a przede wszyst kim utrwa la ją
wie dzę i umie jęt no ści nie zbęd ne w do ro -
słym ży ciu. Spe cjal ny kurs zo stał zor ga ni -
zowa ny rów nież dla na uczy cie li – na ich
proś bę. 

Za ję cia z za kre su pierw szej po mo cy ma -
ją na praw dę wy so ki po ziom, a to dzię ki 
pro fe sjo na li zmo wi zaj mu ją cych się ni mi
stra ża ków. Pię ciu funk cjo na riu szy jest rów -
nież ra tow ni ka mi me dycz ny mi, a przy tym

po tra fią do trzeć za rów no do dzie ci, mło dzie -
ży, jak i do ro słych. Gru py szko le nio we są
zdy scy pli no wa ne i zmo ty wo wa ne, by do -
wie dzieć się jak naj wię cej.

Wspól ny mi si ła mi
Klu czem do suk ce su ło wic kie go Ogni ka

są lu dzie, któ rzy go współ two rzą. Ko men -
dant Ma kow ski za in spi ro wał ich do dzia ła -
nia, po ka zał, że moż na i war to po dej mo wać
am bit ne wy zwa nia, zre ali zo wać po nad pro -
gra mo we przed się wzię cia, wy kra cza ją ce 
po za ra my stan dar do wych obo wiąz ków.
Funk cjo na riu sze i pra cow ni cy ko men dy
wkła da ją wie le ener gii w wy ko ny wa nie swo -

ich za dań i to przy no si efek ty. Ich pra ca spo -
ty ka się z po zy tyw nym od ze wem, wie dzą
za tem, że ma to sens. Co da je im naj więk szą
sa tys fak cję? Je den z pro wa dzą cych za ję cia
w sa li edu ka cyj nej, na czel nik Wy dzia łu 
Ope ra cyj no -Kon tro l no -Roz po znaw cze go
Ko men dy st. kpt. To masz Le dzion, tak pod -
su mo wu je swo je do świad cze nia: 

– Mam prze ko na nie, że moż na zwięk szyć
świa do mość spo łe czeń stwa przez prze ka za -
nie wia do mo ści pod czas ta kich za jęć, a czę -
sto przez dzie ci do cie ra ją one do ro dzi ców.
Do ro słym rów nież się przy da od świe że nie ta -
kich in for ma cji. Tym spo so bem wie dza przy -
ra sta w po stę pie geo me trycz nym. My ślę, że to
wła ści wy kie ru nek edu ka cji.

Funk cjo na riu sze Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga śni czej i ko men dy, a tak że pra cow ni cy
cy wil ni z en tu zja zmem czu wa ją nad funk -
cjo no wa niem ło wic kie go Ogni ka. Do bra or -
ga ni za cja pra cy po zwa la na spraw ne i nie -

ob cią ża ją ce nad mier nie dzia ła nie przed się -
wzię cia. Ko men dant Ma kow ski pod su mo -
wu je: – Je stem dum ny, że w ło wic kiej ko-
men dzie stwo rzy li śmy do bry kli mat do pra cy,
że wszy scy chęt nie roz po czy na ją ko lej ny
dzień, z mi ło ścią do służ by.

Ma jąc wspar cie zmo ty wo wa ne go ze -
spo łu, moż na pla no wać i re ali zo wać ko lej -
ne am bit ne wy zwa nia. Po my słów jest
wie le. Mię dzy in ny mi roz wi ja na jest współ -
pra ca z Po li cją – do za jęć w Ogni ku po li -
cjan ci wpro wa dza ją ele men ty do ty czą ce
np. bez pie czeń stwa na dro dze. Kil ka krot nie
od wie dzi li sa lę edu ka cyj ną i roz ma wia li
z dzieć mi o róż ne go ro dza ju za gro że niach.
Ko men dant Ma kow ski chciał by, aby sta ło
się to już sys te ma tycz ną prak ty ką przy naj -
mniej raz w mie sią cu. Cen ne by ło by rów -
nież na wią za nie współ pra cy z przedsta-
wi cie la mi La sów Pań stwo wych – w se zo nie
let nim nad le śni czo wie przed sta wia li by
dzie ciom za gro że nia w la sach, m.in. zwią -
za ne z na ru sza niem za ka zu roz pa la nia
ognisk na te re nach le śnych. Ko men dan to -
wi za le ży na sze ro kim spek trum dzia łań
edu ka cyj nych, nie za my ka niu się tyl ko w ra -
mach stra ży po żar nej. Po ja wi ły się rów nież
po my sły do łą cze nia do co rocz nych ak cji,
np. Na ro do we go Czy ta nia – od by wa ło by
się ono przy ko min ku w sa li edu ka cyj nej,
w przy ja znej, słu żą cej sku pie niu na lek tu rze
at mos fe rze. 

Wkrót ce rów nież do pro wa dzą cych za ję -
cia w ło wic kim Ogni ku do łą czy mistrz olim -
pij ski Zbi gniew Bród ka, funk cjo na riusz PSP.
Je go oso ba bę dzie do dat ko wym atu tem,
przy cią ga ją cym uwa gę dzie ci i mło dzie ży.
Z pew no ścią wia do mo ści do ty czą ce bez -
piecz nych za cho wań prze ka zy wa ne przez
wy bit ne go spor tow ca bę dą jesz cze bar dziej
sku pia ły uwa gę słu cha czy.

War to wspo mnieć też o no wym sprzę -
cie – nie daw no po ja wił się mo bil ny sy mu la -
tor za gro żeń po ża ro wych w po sta ci ma kie ty
do mu jed no ro dzin ne go, ale tak że po jazd
elek trycz ny me leks, któ ry bę dzie sta no wił
atrak cję wio sen nych i let nich za jęć dla dzie -
ci. Pla no wa ny jest rów nież za kup hy dro ne -
tek oraz zor ga ni zo wa nie spe cjal ne go to ru
prze szkód na ze wnątrz.

Z ta ką ener gią i po my sła mi osób two rzą -
cych ło wic ki Ognik je go przy szłość ry su je się
obie cu ją co. To war to ścio we i pre sti żo we
przed się wzię cie sta ło się wi zy tów ką Ko men -
dy Po wia to wej PSP w Ło wi czu, z któ rej mo -
gą być dum ni stra ża cy i pra cow ni cy, a tak że
wszy scy miesz kań cy mia sta i po wia tu. 
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a sa dy or ga ni za cji do sko na le nia za wo do we go w Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej” zo sta ły wpro wa dzo ne 1 grud nia 2016 r.
i obo wią zu ją od 1 stycz nia 2017 r. Do ku ment ten okre śla

szcze gó ło we za sa dy, spo so by i try by re ali za cji, ter mi ny oraz or ga ni za -
cję szko le nia pod su mo wu ją ce go cykl do sko na le nia za wo do we go
(SPCDZ). W tym ro ku koń czy się pierw szy trzy let ni cykl do sko na le nia
za wo do we go, co ozna cza, że w przy szłym ro ku po win ny zo stać zre -
ali zo wa ne szko le nia pod su mo wu ją ce. Aby za cho wać wy so ką ja kość
do sko na le nia za wo do we go oraz wy ma ga ną sku tecz ność te go pro ce -
su, we wszyst kich ośrod kach szko le nia PSP zo sta ły prze pro wa dzo ne
pi lo ta żo we SPCDZ. Mia ły one spraw dzić uży tecz ność pro ce su pod su -
mo wa nia oraz po praw ność je go za pro jek to wa nia.

Na ra da szko le nio wa
Oś na ra dy pio nu szko le nio we go, któ ra od by ła się w dniach 22-23

paź dzier ni ka w CNBOP-PIB w Jó ze fo wie, stanowił pro ces do sko na le -
nia za wo do we go. Głów ny mi jej ce la mi by ły mo ni to ring pro ce su or -
ga ni za cji do sko na le nia za wo do we go w PSP oraz wy pra co wa nie
sys te mo wych roz wią zań do re ali za cji SPCDZ zgod nie z„Za sa da mi”.

Przed sta wi ciel każ de go z ośrod ków szko le nia omó wił re ali za cję
pro ce su do sko na le nia za wo do we go w swo im wo je wódz twie wraz
z pi lo ta żo wym SCPDZ. W su mie od by ło się 19 ta kich szko leń, a wzię -
ło w nich udział 358 stra ża ków. W ich trak cie prze pro wa dzo no: test 
w ko mo rze dy mo wej, ćwi cze nia w ko mo rze ognio wej, eg za min po -
twier dza ją cy ty tuł ra tow ni ka oraz spraw dzo no od dwóch do trzech
po zo sta łych dzie dzin ra tow nic twa z za kre su pod sta wo we go. Za li cze -
nie szko le nia uzy ska ło ok. 75% stra ża ków, ale by ły i ta kie ośrod ki,
w któ rych pod su mo wa nia nie za li czył ża den.

Ko lej nym istot nym ele men tem na ra dy by ły warsz ta ty, na któ rych
wy pra co wy wa no ba zy za dań dla po szcze gól nych dzie dzin ra tow nic -
twa w za kre sie pod sta wo wym, aby SPCDZ opie ra ły się na ta kich sa -
mych ele men tach pod le ga ją cych spraw dze niu. W tej czę ści na ra dy
po wsta ły sce na riu sze wraz z kar ta mi oce ny w po szcze gól nych dzie -
dzi nach ra tow ni czych z za kre su pod sta wo we go, któ re bę dą do stęp -
ne w„Ba zie wie dzy” na stro nie in ter ne to wej KG PSP.

Szko le nie pod su mo wu ją ce
Wska za nia do prze pro wa dza nia SPCDZ zgod nie z „Za sa da mi” zo -

sta ną prze sła ne do wszyst kich jed no stek or ga ni za cyj nych PSP. SPCDZ
bę dą pro wa dzi ły i ko or dy no wa ły wo je wódz kie ośrod ki szko le nia.
Do nich w pierw szej ko lej no ści na le ży kie ro wać tych stra ża ków, któ -

rym zbli ża się ko niec waż no ści trzy let nie go za świad cze nia po twier -
dza ją ce go po sia da nie ty tu łu ra tow ni ka. Szko le nie za my ka ją ce cykl
pod le ga za li cze niu, co ozna cza, że stra żak uzy sku je za li cze nie z da ne -
go ele men tu SCPDZ, wy ka zu jąc się nie zbęd ną wie dzą i umie jęt no -
ścia mi w mi ni mum 75% czyn no ści szcze gó ło wych, okre ślo nych
na kar tach sce na riu sza. Je że li stra żak, wy ko nu jąc da ną czyn ność, po -
peł ni błąd kry tycz ny, nie uzy sku je za li cze nia z przed mio to we go ele -
men tu SPCDZ.

SPCDZ dla stra ża ków z JRG, peł nią cych służ bę w zmia no wym roz -
kła dzie cza su służ by, skła da się z: te stu w ko mo rze dy mo wej, ćwi cze -
nia w ko mo rze ognio wej, eg za mi nu po twier dza ją ce go ty tuł ra to-
w ni ka oraz spraw dze nia umie jęt no ści z mi ni mum dwóch dzie dzin ra -
tow nic twa z za kre su pod sta wo we go.

Szko lo ny ma pra wo kon ty nu ować SPCDZ na wet po nie za li cze niu
któ re goś z ele men tów. Każ dy stra żak mo że przy stą pić do trzech
SPCDZ: za sad ni cze go, po wtór ne go, koń co we go. Na szko le niu pod su -
mo wu ją cym po wtór nym/koń co wym stra żak ma po dejść je dy nie
do ele men tów, z któ rych nie uzy skał za li cze nia.

Za mło dzi na sen...
Pa nu je do syć po wszech ne prze ko na nie, że uczyć się po win ni mło -

dzi, bo star szych już ni cze go się nie na uczy. Kłam te mu za da li już sta -
ro żyt ni, któ rzy bar dzo zgrab nie ubra li to w mak sy mę Adu le scen tia est
tem pus di scen di, sed nul la aetas se ra est ad di scen dum (Mło dość jest
cza sem ucze nia się, lecz ża den wiek nie jest na to za póź ny). Pa mię -
taj my o tym.

bryg. Mar ce li So bol jest za st´p cà dy rek to ra Biu ra Szko le nia KG PSP
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Wi´cej praktyki!MARCELI SOBOL

Repetitio est mater studiorum (Powtarzanie jest matką nauki) – ta łacińska sentencja
jest powtarzana już od tysięcy lat i doczekała się kolejnych parafraz, odnoszących
się do dwóch ważnych aspektów kształcenia: przyswajania wiedzy i umiejętności.

Właśnie temu celowi ma służyć doskonalenie zawodowe.
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byś cu dze dzie ci uczył – to po rze -
ka dło, któ re nie ste ty nie ozna cza
ży cze nia ko muś cie ka wej, ła twej

i usła nej suk ce sa mi dro gi za wo do wej. I cho -
ciaż w na szej pra cy ma my do czy nie nia
przede wszyst kim z do ro sły mi, to pra ca dy -
dak tycz na wca le nie sta je się dzię ki te mu 
ła twiej sza. Oso by do ro słe ma ją swo je do -
świad cze nia, ocze ki wa nia, ukształ to wa ne
po sta wy, co ma ogrom ny wpływ za rów no
na pro ces dy dak tycz ny, jak i na spo sób po -
strze ga nia pro wa dzą ce go za ję cia.

Ucze nie in nych to dla jed nych pa sja, a dla
dru gich cięż ka i nie wdzięcz na pra ca. Nie za -
leż nie od te go, do któ rej gru py na le żysz, po -
ni żej znaj dziesz wska zów ki, dzię ki któ rym
two ja pra ca mo że stać się bar dziej sa tys fak -
cjo nu ją ca lub cho ciaż odro bi nę ła twiej sza.

Słu chacz – wróg czy przy ja -
ciel? 
Uczest ni cy za jęć przy cho dzą na nie z róż -

nym na sta wie niem – jed ni chcą się cze goś
na uczyć, in nym ka za no przyjść, choć wca le
nie mie li na to ocho ty. Te go nie zmie nisz. Ale
pa mię taj, że two je na sta wie nie jest rów nie
waż ne, gdyż prze kła da się na re la cję ze słu -
cha cza mi. Pro ces dy dak tycz ny to in te rak cja
uczeń -na uczy ciel i na uczy ciel -uczeń. Dla te -
go pa mię taj:
� Trak tuj słu cha czy jak chęt nych od bior -
ców, a nie jak prze ciw ni ków, któ rych masz
po ko nać i udo wod nić im swo ją wyż szość.

� Je że li coś idzie nie po two jej my śli, słu -
cha cze nie po tra fią wy ko nać za da nia – nie
myśl, że są źli, głu pi, zło śli wi, le ni wi itp. 
Mo gą nie mieć wy star cza ją cej wie dzy, mo -
gli cze goś nie zro zu mieć.
� Nie prze noś na słu cha czy swo je go złe go
na sta wie nia, kiep skie go hu mo ru czy in nych
ne ga tyw nych emo cji, któ re ci w da nej chwi li
to wa rzy szą (bo na przy kład po kłó ci łeś się
z ko le gą czy prze ło żo nym). Od re ago wy wa -
nie na słu cha czach nie po mo że. A na pew -
no ze psu je za ję cia.
� Upew niaj się, czy wszyst ko, o czym mó -
wisz, jest zro zu mia łe. Je że li na wcze śniej szym
eta pie słu cha cze nie przy swo ją pod sta wo -
wej wie dzy, da lej bę dzie tyl ko go rzej.
� Bądź cier pli wy i nie iry tuj się, je że li słu -
chacz cze goś nie zro zu miał – ma do te go
pra wo, do pie ro się uczy.
� Określ za sa dy, ja kie obo wią zu ją na za ję -
ciach i w ra zie po trze by od wo łuj się do nich.
� Stwórz oka zję do za da wa nia py tań
i określ, kie dy moż na to ro bić. Je że li nie
chcesz, że by prze ry wa no ci w trak cie wy kła -
du, bo cię to roz pra sza, po wiedz o tym, jed -
nak pa mię taj o po zo sta wie niu cza su na
py ta nia pod ko niec za jęć lub na za koń cze -
nie da nej te ma ty ki.
� Nie mu sisz być wszech wie dzą cy i znać
od po wie dzi na wszyst kie py ta nia. Nikt te go
od cie bie nie ocze ku je. Je że li w da nym mo -
men cie nie je steś w sta nie od po wie dzieć
na py ta nie, po wiedz o tym otwar cie. To trud -

ne, ale mo żesz dzię ki te mu zdo być więk szy
sza cu nek i sym pa tię słu cha czy. Je że li to
moż li we, określ, kie dy bę dziesz mógł od po -
wie dzieć na za da ne py ta nie. A mo że znaj -
dzie cie od po wiedź wspól nie? Ta kie sy tu acje
są z pew no ścią stre su ją ce, ale dzię ki nim
wiesz co raz wię cej i w któ rymś mo men cie
słu cha cze nie za sko czą cię już żad nym py ta -
niem.
� Bądź otwar ty na słu cha czy, mo żesz się
od nich cze goś na uczyć.
� Je steś dla nich. Spo tka li ście się po to, że -
byś po dzie lił się z ni mi swo ją wie dzą, umie -
jęt no ścia mi i do świad cze niem. To dzię ki
to bie bę dą wła ści wie przy go to wa ni do swo -
jej pra cy, a ich póź niej sze suk ce sy za wo do -
we bę dą też two imi suk ce sa mi.

Prze cież umiem mó wić, ro bię
to ca łe ży cie
Mó wie nie do więk szej gru py lu dzi to zu -

peł nie in ny ro dzaj ko mu ni ka cji z od bior cą
niż w trak cie co dzien nych roz mów. Oczy wi -
ście naj waż niej sza jest two ja wie dza, ale to,
jak mó wisz, ma ogrom ny wpływ na efekt, 
ja ki osią gniesz. Dla te go pa mię taj:
� Przed sta wia jąc się na pierw szych za ję -
ciach z da ną gru pą od bior ców, zrób to wy -
star cza ją co gło śno, że by wszy scy cię usły -
sze li i wy raź nie, że by za pa mię ta li, jak się na -
zy wasz. Patrz przy tym na słu cha czy, na wiąż
z ni mi kon takt wzro ko wy. To pierw sze, nie -
zwy kle waż ne wra że nie, ja kie na nich 
wy wrzesz. Niech wie dzą, że je steś oso bą
pew ną i świa do mą swo jej war to ści (wie dzy,
umie jęt no ści, do świad cze nia), a przy tym
otwar tą na kon takt z ni mi.
� Utrzy muj kon takt wzro ko wy ze słu cha -
cza mi. Z jed nej stro ny po ka zu jesz w ten spo -
sób, że mó wisz wła śnie do nich i dla nich,
a z dru giej wi dzisz, co się dzie je w gru -
pie – czy słu cha ją, czy ro zu mie ją, czy wciąż
jesz cze sku pia ją uwa gę na tym, co mó wisz.
� Przyj muj wła ści wą po sta wę cia ła – na tu -
ral nie wy pro sto wa ną i swo bod ną. Nie stój
na bacz ność, ale też nie garb się, cho wa jąc
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W jaki sposób edukować dorosłych? Jak wzbudzić w nich
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się w so bie. To nie tyl ko spra wi, że bę dziesz
le piej od bie ra ny przez słu cha czy, ale tak że
uła twi ci wy po wiedź – na pię te czy przy gar -
bio ne cia ło utrud nia tak waż ne przy mó wie -
niu swo bod ne od dy cha nie.
� Po sta raj się kon tro lo wać swo ją ge sty ku -
la cję i spo sób, w ja ki sto isz i się po ru szasz. 
To trud ne, szcze gól nie na po cząt ku, je śli je -
steś ze stre so wa ny pro wa dze niem za jęć.
Z cza sem bę dzie co raz ła twiej.
� Mów wy raź nie i od po wied nio gło śno. 
Je że li nie je steś pe wien, czy to ci się uda je,
za py taj.
� Mo du luj głos, do sto so wu jąc go do te go,
co mó wisz i po bu dza jąc uwa gę słu cha czy.
Nic tak sku tecz nie nie wy łą czy ich uwa gi, jak
jed no staj ny dźwięk two je go gło su.
� Uży waj po praw nej pol sz czy zny i wła ści -
we go słow nic twa bran żo we go. To, jak i co
mó wisz, świad czy o to bie i ma wpływ na to,
ja kie wzor ce przej mą słu cha cze.
� Uni kaj sfor mu ło wań „Jak wszy scy wie -
my...”, „Jak wszy scy pa mię ta my...”. Po wo du ją
one u wie lu osób oba wę przed za da niem
py ta nia, czy po pro sze niem o do dat ko we
wy ja śnie nia, gdyż są dzą, że tyl ko one te go
po trze bu ją. A co, je śli nie wie, czy nie pa mię -
ta więk szość gru py? Prze ko nasz się o tym
póź niej, gdy trze ba bę dzie wra cać do wy da -
wa ło się już za koń czo ne go te ma tu.
� Je że li nie masz pew no ści, ja kim je steś dy -
dak ty kiem al bo chcesz być jesz cze lep szy
w tym, co ro bisz, po proś do świad czo ne go
ko le gę, że by po ob ser wo wał two je za ję cia.
Niech ci po wie, co ro bisz do brze (bar dzo do -
brze, świet nie), a nad czym mu sisz jesz cze
po pra co wać. A mo że i on się od cie bie cze -
goś na uczy i ko rzyść bę dzie obo pól na?

Po co mi pro gram szko le nia?
Wiem, co mam ro bić
Sko ro ko goś uczysz, to zna czy, że wiesz

wię cej. Ale to wca le nie ozna cza, że mu sisz
prze ka zać słu cha czom ca łą swo ją wie dzę.
Za kres prze ka zy wa ne go ma te ria łu po wi nien
być do sto so wa ny do ich po trzeb, moż li wo -
ści wy ko rzy sta nia in for ma cji w pra cy za wo -
do wej. Do pie ro wte dy, gdy wy star czy wam
cza su i słu cha cze bę dą za in te re so wa ni te ma -
tem, mo żesz pójść o krok da lej. To nie ty
okre ślasz za kres te ma tycz ny za jęć, tyl ko pro -

gram i mu sisz się go trzy mać. Pa mię taj:
� Przy go to wu jąc się do za jęć, prze czy taj
pro gram szko le nia. To on okre śla, cze go
i w ja ki spo sób ma ją się na uczyć słu cha cze.
Nie mu sisz wy my ślać te go sam, ktoś to już
zro bił wcze śniej.
� Prze ana li zuj za war ty w pro gra mie ma te -
riał na ucza nia, czy li za kres te ma tycz ny, z któ -
rym trze ba za po znać słu cha czy. Wła śnie tą
czę ścią swo jej wie dzy i umie jęt no ści masz
się po dzie lić.
� Prze ana li zuj ce le szcze gó ło we (efek ty na -
ucza nia), czy li uszcze gó ło wie nie ma te ria łu
na ucza nia. To one okre śla ją, co po za koń cze -
niu two ich za jęć każ dy ze słu cha czy ma wie -
dzieć i umieć, one też wy zna cza ją za kres
two jej pra cy. Sta no wią też go to we pod po -
wie dzi, jak spraw dzić, czy słu cha cze na uczy li
się już te go, co po win ni. Je że li pro wa dzisz
tyl ko za ję cia teo re tycz ne lub tyl ko prak tycz -
ne, wy bierz z ce lów szcze gó ło wych tyl ko te,
któ re cie bie do ty czą.
� Je że li w pro gra mie prze wi dzia no ce le
prak tycz ne, czy li kon kret ne umie jęt no ści,
któ re mu szą opa no wać słu cha cze, mu sisz
za pla no wać od po wied ni ro dzaj i od po wied -
nią licz bę ćwi czeń. Nie jest prze cież moż li -
we, że by je dy nie po wy kła dzie na te mat
że glar stwa wy ru szyć w sa mo dziel ny rejs.
� Je że li pro gram na ucza nia za wie ra tzw.
wska zów ki me to dycz ne, prze czy taj je uważ -
nie. Po mo gą ci w osią gnię ciu za ło żo nych 
ce lów, np. przez wska za nie kon kret nych ćwi -
czeń, któ re mu sisz prze pro wa dzić, a dzię ki
któ rym słu cha cze na uczą się wy ko ny wa nia
okre ślo nych czyn no ści czy za dań.

Sce na riusz za jęć, czy ja koś to
bę dzie? 
„Znam się na te ma cie, więc coś tam po -

wiem i coś zro bię” – to nie naj lep sza (na -
praw dę – naj gor sza) stra te gia pro wa dze nia
za jęć. Nie za leż nie od te go, czy do pie ro za -
czy nasz swo ją przy go dę z na ucza niem, czy
je steś już do świad czo nym dy dak ty kiem, za -
wsze przy go to wuj się do za jęć. Słu cha cze
wy czu ją, gdy bę dziesz im pro wi zo wać i ra -
czej nie zy skasz tym ich sym pa tii. Je że li nie
za pla nu jesz, o czym bę dziesz mó wić i co bę -
dziesz ro bić, ist nie je du że ry zy ko, że nie uda
ci się osią gnąć za ło żo nych ce lów, po nie waż:

o czymś za po mnisz; pój dzie cie w in nym kie -
run ku (bo to ta ki cie ka wy te mat był); to, co
w da nej chwi li wy my ślisz, nie bę dzie moż li -
we do re ali za cji; słu cha cze po kie ru ją za ję cia -
mi i nie ko niecz nie mu si to być słusz ny
kie ru nek; nie wy star czy ci cza su lub bę dziesz
go miał w nad mia rze. Dla te go pa mię taj:
� Nie idź na ży wioł. Na wet je że li to two je
ko lej ne za ję cia z te go te ma tu, przy go tuj się
do nich.
� Na po cząt ku za jęć za wsze przed staw ich
za kres te ma tycz ny, cel i prze bieg. Nie tyl ko
ty po wi nie neś być przy go to wa ny, słu cha cze
też chcie li by wie dzieć, cze go się spo dzie wać. 
� Nie za leż nie od te go, czy masz do prze -
pro wa dze nia wy kład, czy za ję cia prak tycz ne
w gru pach, przy go tuj so bie sce na riusz za -
jęć – za pa nu jesz nad te ma tem i cza sem.
� Przy go to wu jąc się do za jęć teo re tycz -
nych – za pla nuj, co po ko lei bę dziesz ro bić,
ja kie za gad nie nia po ru szysz, czy bę dziesz
ko rzy stać z pre zen ta cji, fil mów, czy przy go -
tu jesz ja kiś po kaz. Upew nij się, że wszyst ko,
cze go chcesz użyć, jest do stęp ne i spraw ne:
np. czy film, któ ry chcesz wy świe tlić, uru cha -
mia się bez pro ble mu, a je śli uru cha miasz go
w in ter ne cie – czy w sa li, w któ rej bę dzie cie,
da się to zro bić.
� Je że li masz do po pro wa dze nia za ję cia
prak tycz ne – za pla nuj, ja kie ćwi cze nia prze -
pro wa dzisz (że by osią gnąć za kła da ne ce le)
i przy go tuj ich sce na riu sze; określ, na ile
grup po dzie lisz słu cha czy i jak licz ne bę dą to
gru py; przy dziel po szcze gól nym ćwi czą cym
gru pom/oso bom za da nia. Określ, co bę dzie
ci po trzeb ne, że by prze pro wa dzić ćwi cze -
nia – sprzęt (ja ki i ile), sta no wi ska, a mo że
dru gi in struk tor do po mo cy?
� Je że li to moż li we, miej przy go to wa ny za -
pa so wy plan dzia ła nia, któ ry moż na wpro -
wa dzić, gdy coś pój dzie nie po two jej my śli
(np. wy ko rzy sty wa ny w trak cie za jęć sprzęt
ule gnie awa rii lub uszko dze niu).

Mag da le na Stajsz czak jest naczelnikiem
Wydziału Programowo-Metodycznego

w Biurze Szkolenia KG PSP

W dru giej cz´ Êci ar ty ku łu – wska zów ki do ty -
czà ce pro wa dze nia za j´ç teo re tycz nych i prak -
tycz nych.
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y na mi ka roz wo ju cy wi li za cyj ne go,
moż li wość wy stą pie nia za gro żeń
ter ro ry stycz nych oraz sto sun ko wo

ła twy do stęp do ma te ria łów nie bez piecz -
nych po wo du je, że po bra nie prób ki po dej -
rza nej sub stan cji zda rza się co raz czę ściej.
Dzia ła nia te pro wa dzo ne są w PSP przez
spe cja li stycz ne gru py ra tow nic twa che -
micz no -eko lo gicz ne go w ra mach roz po -
zna nia spe cjal ne go. Zgod nie z de fi ni cją
okre ślo ną w „Za sa dach or ga ni za cji ra tow -
nic twa che micz ne go i eko lo gicz ne go
w kra jo wym sys te mie ra tow ni czo -ga śni -
czym” ozna cza ono za sto so wa nie za awan -
so wa nych tech nik po mia ro wych i ana -
li tycz nych, pro fe sjo nal ne go sprzę tu oraz
tak tyk roz po znaw czych opar tych na spe -
cja li stycz nej wie dzy i umie jęt no ściach z za -
kre su che mii ma te ria łów nie bez piecz nych,
CBRN i in nych nie zbęd nych do prze pro wa -
dze nia roz po zna nia. Aby go do ko nać, nie -
odzow ne jest po bra nie ma te ria łu do ba dań
prze pro wa dza nych na miej scu lub po za
te re nem bez po śred nich dzia łań ra tow ni -
czych. Dru gi wa riant ko niecz ny jest wów -
czas, gdy nie ma moż li wo ści okre śle nia
na miej scu, z ja ką sub stan cją ze tknę li śmy
się pod czas wy cie ku, skła do wa nia czy
w chwi li od na le zie nia po jem ni ka z nie zi -
den ty fi ko wa ną za war to ścią. 

Za sa dy po bo ru pró bek
W czerw cu 2019 r. ujed no li co no w PSP

spo sób po bie ra nia pró bek, okre ślając w„Za -
sa dach po bo ru pró bek przy wy ko rzy sta niu
wy po sa że nia SGRChem-Eko PSP”. Opi sa ne
po stę po wa nie wy ni ka z ogól nych za sad
prób ko wa nia, za war tych mię dzy in ny mi
w nor mach woj sko wych czy wła ści wych do -
ku men tach mię dzy na ro do wych in sty tu cji
w za kre sie bez pie czeń stwa che micz ne go,
np. in struk cji woj sko wych NATO.

Je że li prób ki po bie ra ne są tyl ko na po -

trze by dzia łań ra tow ni czych, to ich ba da nie
słu ży tak że mię dzy in ny mi:
� do bo ro wi środ ków ochro ny oso bi stej,
� do bo ro wi sprzę tu do prze pro wa dze nia
nie zbęd nych czyn no ści ra tow ni czych,
� przy go to wa niu środ ków do de kon ta mi -
na cji, 
� okre śle niu po stę po wa nia z zu ży tym
sprzę tem (wo dą po ak cyj ną i in ny mi po zo -
sta ło ścia mi).

Prób ki po bie ra ne są z uży ciem wcze śniej
przy go to wa nych ze sta wów sprzę tu. Waż ne,
aby by ły one przy go to wa ne w spo sób
umoż li wia ją cy ich ła twą ada pta cję i za sto so -
wa nie w róż nych sy tu acjach. Pro ces po bie -
ra nia pró bek po wi nien być prze pro wa dzo ny
pod nad zo rem oso by prze szko lo nej w tym
za kre sie i zgod nie z in struk cja mi kie ru ją ce -
go dzia ła niem ra tow ni czym. W sy tu acji, gdy
po trzeb na jest do dat ko wa ana li za, po twier -
dza ją ca lub ne gu ją ca obec ność nie bez piecz -
nej sub stan cji bądź prób ko wa nie zo sta ło
zle co ne przez in ne służ by czy in sty tu cje,
pro ces po wi nien zo stać roz po czę ty do pie ro
po usta le niu od bior cy ma te ria łu oraz za -
pew nie niu je go trans por tu do la bo ra to rium.
Przed po bra niem pró bek na le ży je spraw -
dzić pod ką tem obec no ści sub stan cji wy bu -
cho wych, ra dio ak tyw nych i nie bez piecz-
nych sub stan cji che micz nych. Je śli te za gro -
że nia wy stą pią, na le ży je wziąć pod uwa gę
pod czas dal sze go po stę po wa nia. 

Pod czas po bie ra nia pró bek ko niecz ne
jest sto so wa nie się do po niż szych za sad. 
� Na le ży uży wać dwóch par ochron nych
rę ka wic ni try lo wych i sys te ma tycz nie usu -
wać zu ży te rę ka wi ce ze wnętrz ne po każ -
dym po bra niu prób ki in nej sub stan cji, aby
za po biec za nie czysz cze niu krzy żo we mu
pró bek.
� Ko niecz ne jest zde po no wa nie w pla sti ko -
wej tor bie ja ko od pa dów wszyst kich przed -
mio tów na ob sza rze po bo ru pró bek, w tym

zu ży tych rę ka wic ni try lo wych z ety kie tą
iden ty fi ku ją cą za war tość.
� Prób ka po win na być re pre zen ta tyw -
na dla ba da nej sub stan cji i ob sza ru. W na -
głych przy pad kach nie za wsze moż na
speł nić ten wy móg. Prób ki mo gą być sta łe,
płyn ne, ga zo we lub w po sta ci par, dla te go
cza sem trud no jest uzy skać prób kę re pre -
zen ta tyw ną.
� Pro bów ki, sło iki i in ny sprzęt do po bie ra -
nia pró bek mu szą być trwa łe i czy ste, je że li
to moż li we – ste ryl ne, np. w przy pad ku wy -
ma zó wek. W za leż no ści od ma te ria łu i zda -
rze nia na le ży pod jąć de cy zję, czy ko niecz ne
jest po bra nie tyl ko jed ne go, czy kil ku ro dza -
jów pró bek (np. w po sta ci cie kłej i sta łej).
� Z za sa dy wy ciek nie zna ne go nie bez -
piecz ne go ma te ria łu po wi nien być za wsze
prób ko wa ny.
� Każ da prób ka po de kon ta mi na cji po win -
na zo stać po łą czo na z kar tą iden ty fi ka cyj ną
prób ki.
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AR TUR AN KOW SKI 
AR TUR WY DRA Jak po bie raç 

Jednym z zadań funkcjonariuszy PSP podczas działań z zakresu
ratownictwa chemiczno-ekologicznego jest pobieranie w razie

potrzeby substancji do badań. Jak to zrobić właściwie?

D

Przy kła do wa kar ta iden ty fi ka cyj na prób ki 



� Ze spół prób ku ją cy po wi nien skła dać się
z trzech ra tow ni ków. Za wsze na le ży za cho -
wać po dział mię dzy ra tow ni kiem „czy stym”
i „brud nym”. Nie po win no być mię dzy ni mi
kon tak tu od mo men tu roz po czę cia pra cy
z nie zna ną sub stan cją.

W za leż no ści od ro dza ju wy cie ku i ma te -
ria łu za nie czysz cze nie mo że być wi docz ne
lub nie wi docz ne. Je śli ma my do czy nie nia
z pierw szą sy tu acją, prób kę po dej rza nej sub -
stan cji na le ży po brać, o ile to moż li we, bez
mie sza nia jej z in ny mi sub stan cja mi znaj du -
ją cy mi się w miej scu po bo ru. Je że li ist nie je
po dej rze nie, że nie zna na sub stan cja wy stę -
pu je w czy stej po sta ci, po bie ra my moż li wie
naj mniej szą ilość po trzeb ną do ana li zy. 

Nie wi dzial ne za nie czysz cze nie mo że wy -
stą pić np. wte dy, gdy zo sta nie uwol nio ny
ae ro zol (sub stan cja w tej po sta ci znaj dzie się
w cząst kach uno szą cych się w po wie trzu).
W ta kim przy pad ku ko niecz ne mo że być
uzy ska nie pró bek bez po śred nio z po wie trza
lub od sło nię tych po wierzch ni. Je śli chmu ra
czą stek prze miesz cza się, po zo sta wia cząst -
ki za so bą. Gle ba, wo da i po wierzch nia róż -
nych obiek tów (np. ro ślin no ści) mo gą zo stać
za nie czysz czo ne. Na roz prze strze nia nie się
czą ste czek i za sięg za nie czysz cze nia wpły wa
mię dzy in ny mi ich stę że nie i wa run ki prze -
pły wu po wie trza (wiatr, dzia ła nie wen ty la to -
rów, kli ma ty za cji itp.).

Pod czas pro ce su po bie ra nia pró bek na -
le ży zwró cić uwa gę na na stę pu ją ce aspek ty:
� Je śli to moż li we, dwie prób ki (głów na i re -
zer wo wa) po win ny być po bie ra ne z każ de -
go zde fi nio wa ne go miej sca po bo ru, prze-
cho wy wa ne w dwóch osob nych po jem ni -
kach i od po wied nio ozna ko wa ne.
� Je śli to moż li we, prób ki kon tro l ne po win -
ny po cho dzić spo za stre fy ska żo nej, aby
moż na by ło zi den ty fi ko wać fał szy wie do dat -
nie prób ki (oce na pod sta wo we go za nie -
czysz cze nia te re nu).
� Prób ki po win ny być re pre zen ta tyw ne,
zwłasz cza w przy pad ku du że go ob sza ru
prób ko wa nia lub du żej licz by punk tów nie -
bez piecz nych. 

Do ku men ta cja
W miej scu po bo ru prób ki naj le piej wy ko -

nać do ku men ta cję fo to gra ficz ną. Do każ dej

prób ki na le ży do łą czyć for mu larz in for ma -
cyj ny. W mo de lo wych wa run kach po wi nien
on być uzu peł nia ny zdal nie przez trze cie go
ra tow ni ka (oprócz „czy ste go” i „brud ne go”)
z ze spo łu prób ku ją ce go, za po śred nic twem
ra dio sta cji na sob nych. For mu larz po wi nien
za wie rać mi ni mum in for ma cji:
� ro dzaj prób ki RN/B/C,
� da tę,
� da ne oso by, któ ra po bra ła prób kę,
� lo ka li za cję (GPS),
� czas po bra nia,
� na zwę jed nost ki, w któ rej pra cu je ze spół
po bie ra ją cy,
� wa run ki po go do we,
� ro dzaj prób ki (np. sta ła, cie kła),
� ob ser wa cje z oto cze nia,
� szkic miej sca po bra nia prób ki.

Po bie ra nie pró bek sub stan cji
che micz nych
W ra zie po dej rze nia obec no ści czy ste go

środ ka che micz ne go (sil nie tok sycz ne go) prób -
ka po win na być roz cień czo na przed po bra niem
i pa ko wa niem w punk cie zbiór ki. Po win no się ją
rów nież po dzie lić na por cje w miej scu po bra nia
(prób ka nor mal na i du pli kat).

W „Za sa dach…” okre ślo no mi ni mal ną
ilość ma te ria łu, ja ką po win na za wie rać prób -
ka. Wiel kość, ilość ma te ria łu po bie ra ne go
do ana li zy za le ży od ty pu prób ki i za zwy czaj
przed sta wia się na stę pu ją co:
� wod ne roz two ry – 250 ml,
� cie cze or ga nicz ne, bez BŚT – 5 ml,
� cie cze or ga nicz ne, BŚT lub bar dzo tok -
sycz ne – 2,5 ml,
� gle ba – 250 g,

� sub stan cje che micz ne w sta łej po sta -
ci – 10 g,
� prób ki śla do we – 1 wy maz,
� far ba, gu ma, drew no – ze skro ba na
wierzch nia war stwa.

Aby uspraw nić pra cę, za le ca się utwo rze -
nie pod sta wo wych ze sta wów star to wych,
go to wych do uży cia przy każ dym ro dza ju
prób ki (sta łej, cie kłej, ga zo wej, wy ma zu).
Kom ple ty ta kie na le ży roz sze rzać w za leż no -
ści od za sta nej sy tu acji. Po bie ra nie pró bek
jest pro ce sem pro stym, szyb kim i bez piecz -
nym je dy nie dla od po wied nio prze szko lo -
nych ra tow ni ków. Oby cie ze sprzę tem,
do pra co wa nie tech nik, współ pra ca ra tow ni -
ka „czy ste go” i„brud ne go”, pew ność dzia łań
to nie zbęd ne wa run ki po wo dze nia dzia łań
ze spo łu prób ku ją ce go. Z tych wzglę dów
wspo mnia ny pro ces pro wa dzo ny w trak cie
dzia łań ra tow ni czych po wi nien opie rać się
na do świad cze niu zdo by tym pod czas ćwi -
czeń i tre nin gów. 

mł. bryg. Artur Ankowski jest kierownikiem
zespołu przedmiotowego TDR w CS PSP

w Cz´stochowie, a kpt. Artur Wydra
wykładowcà TDR w CS PSP
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vil pro tec tion on the ana ly sis of che mi cal, bio lo gi cal and ra -
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[3] Qu ali ty ma na ge ment sys tem do cu ment No. QDOC/
LAB/WI/SC2, OPCW.
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prób ki

Przy kła do wy ze staw do poboru pró bek sta łych śro do wi sko wych lub czy stych sub stan cji che micz nych. Po wi nien on za wie rać: 

po jem nik do se pa ra cji prób ki (1), szu fel kę (2), pin ce tę (3), szpa tuł kę (4) lub nóż, po jem nik na prób kę ade kwat ny do sub stan cji, 

bę dą cy jed no cze śnie pierw szym opa ko wa niem (5), wo rek z su wa kiem do za pa ko wa nia prób ki (6)
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tym cza sie wy kształ ci ło po -
nad 2600 uczest ni ków róż -
nych kur sów i szko leń. Są

wśród nich tak że stra ża cy i pra cow ni cy ko -
mó rek za rzą dza nia kry zy so we go. Pla ców ka
funk cjo nu je w struk tu rze Aka de mii Sztu ki
Wo jen nej od 2003 r., a jej za da niem jest
przy go to wa nie kadr woj sko wych i cy wil -
nych do wy peł nia nia za dań z ob sza rów
bez pie czeń stwa: che micz ne go, bio lo gicz -
ne go i ra dio lo gicz ne go. O ska li jej dzia łal -
no ści świad czy fakt, że w cią gu ro ku
na spe cja li stycz nych kur sach po ru sza nych
jest oko ło 300 róż nych za gad nień. 

Ofer ta dla stra ża ków
– Sa dzę, że cie ka wą ofer tę dla stra ża ków,

a tak że przed sta wi cie li ad mi ni stra cji pu blicz -
nej sta no wią za ję cia or ga ni zo wa ne w ra -
mach wyż szych kur sów obron nych. Ich te-
ma ty ka, czy li ro la ad mi ni stra cji pu blicz nej
w re ago wa niu na zda rze nia CBRN oraz for -
ma warsz ta tów spra wia ją, że są bar dzo do -
brze od bie ra ne przez uczest ni ków – pod-
kre śla płk dr Wło dzi mierz Wą tor, szef Cen -
trum.

Stra ża ków z pew no ścią za in te re su ją tak -
że in ne kur sy, zwią za ne z dzia łal no ścią PSP.
Przy kła dem „Kurs ana li zy i oce ny za gro żeń
po ża ro wych la sów pod czas szko le nia po li -
go no we go wojsk oraz dzia łań bo jo wych”.

Jest or ga ni zo wa ny we współ pra cy z In sty -
tu tem Ba daw czym Le śnic twa, a je go do -
tych cza so wy mi uczest ni ka mi by li przede
wszyst kim stra ża cy Woj sko wej Ochro ny
Prze ciw po ża ro wej oraz żoł nie rze z ko mend
po li go nów. Przy dat ny oka że się kurs „Me -
dycz na ochro na przed za gro że nia mi CBRN”,
or ga ni zo wa ny we współ pra cy z Woj sko wym
Cen trum Kształ ce nia Me dycz ne go w Ło dzi,
a prze zna czo ny dla pra cow ni ków służ by
zdro wia, rów nież ra tow ni ków z upraw nie -
nia mi KPP. Po nad to Cen trum ofe ru je kur sy
„Bez pie czeń stwo eko lo gicz ne” oraz „Go s-
po dar ka od pa da mi nie bez piecz nym”.

– W szko le niach kła dzie my na cisk na
aspek ty me ry to rycz ne i me to dycz ne za jęć.
Ofi ce ro wie Cen trum to do świad cze ni dy dak -
ty cy. Po nad to do pro wa dze nia za jęć za pra -
sza my eks per tów spo za uczel ni. Ak tu al nie
współ pra cu je my z oko ło 60 oso ba mi. W tym
gro nie są pra cow ni cy na uko wi Szko ły Głów -
nej Służ by Po żar ni czej oraz prak ty cy z JRG 6
w War sza wie – do da je szef Cen trum. 

Pla ców ka się ga do róż nych form dy dak -
tycz nych: e -le ar nin gu, me tod prak tycz nych,
szcze gól nie ćwi czeń ty pu sen so rycz ne go,
pro wa dze nia szko leń bez po śred nio u za -
ma wia ją ce go. Słu cha cze ma ją do dys po zy -
cji uni ka to we la bo ra to rium OPBMR im.
Cen tral nej Szko ły Ga zo wej 1919-1939, w któ-
re go skład wcho dzi: pra cow nia tech nik pro -

gno stycz nych w za kre sie oce ny sy tu acji
ska żeń, tre na żer Ośrod ka Ana li tycz ne go
Kra jo we go Sys te mu Wy kry wa nia Ska żeń
i Alar mo wa nia oraz pra cow nia sys te mów
OPBMR.

– Przy wią zu je my du żą wa gę do prak tycz -
nych form za jęć. Dla te go pla nu je my roz bu -
do wę wła snej ba zy szko le nio wej, któ ra po-
zwo li na or ga ni zo wa nie in te re su ją cych za jęć
o du żym roz ma chu z wy ko rzy sta nia imi ta to -
rów i sy mu la to rów ska żeń – za po wia da płk
Wło dzi mierz Wą tor.

Se mi na rium na ju bi le usz
Cen trum uczci ło rocz ni cę se mi na rium

na uko wym pt. „Edu ka cja oraz świa do mość
za gro żeń ja ko de ter mi nan ty bez pie czeń -
stwa CBRN”. By ła to oka zja do za pre zen to -
wa nia osią gnięć pla ców ki, a tak że wy mia ny
wie dzy i do świad cze nia z pod mio ta mi
współ pra cu ją cy mi. 

Rek tor -ko men dant Aka de mii Sztu ki Wo -
jen nej gen. bryg. Ry szard Pa ra fia no wicz
pod kre ślił wie lo let ni do ro bek Cen trum,
zwra ca jąc uwa gę na je go wkład w dzia łal -
ność na uko wą i eks perc ką Aka de mii.

Wy kład in au gu ru ją cy se mi na rium, do ty -
czą cy ro li Cen trum w bu do wa niu świa do -
mo ści za gro żeń CBRN, wy gło sił płk dr
Wło dzi mierz Wą tor, szef pla ców ki. Ko lej ne
wy stą pie nia by ły po świę co ne m.in. za gro -
że niom ra dia cyj nym, bio lo gicz nym i che -
micz nym. Po ru sza no pro ble ma ty kę cho rób
za kaź nych, no wych sub stan cji psy cho ak -
tyw nych, trans por tu to wa rów nie bez piecz -
nych.

Uro czy stą część ob cho dów 15-le cia
dzia łal no ści Cen trum za koń czy ło wrę cze nie
przez rek to ra -ko men dan ta Aka de mii Sztu -
ki Wo jen nej wy róż nień ofi ce rom i pra cow -
ni kom Cen trum. W ku lu arach zaś moż na
by ło za po znać się z wy sta wą sprzę tu
OPBMR przy go to wa ną we współ pra cy
z Cen tral nym Ośrod kiem Ana li zy Ska żeń
oraz Woj sko wym Cen trum Kształ ce nia 
Me dycz ne go.

Nie tylko teoriaAN NA ŁA¡ DUCH

Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia 
w Siłach Zbrojnych RP ma już 15 lat. 
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Do dra ma tycz ne go zda rze nia do -
szło 24 paź dzier ni ka w go dzi nach
wie czor nych w miej sco wo ści Lip sko
(po wiat lip ski). Na dro dze kra jo wej
nr 79 sa mo chód oso bo wy zde rzył się
z cią gni kiem rol ni czym i sta nął w pło -
mie niach. 

Sy tu acja by ła trud na, a za gro że nie
dla zdro wia i ży cia ludz kie go re al ne,
po nie waż au tem po dró żo wa ły trzy
oso by. Świad kiem tego zda rze nia był
st. kpt. Łu kasz Bu rek, peł nią cy od
16 lat służ bę w KP PSP w Ostrow cu
Świę to krzy skim. Na tych miast przy -
stą pił do nie zbęd nych czyn no ści ra -
tow ni czych. W pierw szej ko lej no ści
po wia do mił o zda rze niu naj bliż szą jed nost kę PSP w Lip sku. Na stęp -
nie sam, bez spe cja li stycz ne go sprzę tu, ba zu jąc je dy nie na wła snym
do świad cze niu i umie jęt no ściach, z na ra że niem ży cia i zdro wia jesz -
cze przed przy by ciem służb ra tun ko wych uga sił roz wi nię ty po żar
sa mo cho du oso bo we go. Oso by po dró żu ją ce au tem opu ści ły po jazd
o wła snych si łach, jed nak by ły w szo ku. W tej sy tu acji nie po zo sta -
wił ich bez po mo cy. 

St. kpt. inż. Łu kasz Bu rek jest in ży -
nie rem po żar nic twa, ab sol wen tem
CS PSP w Czę sto cho wie oraz SGSP
w War sza wie. Służ bę w Ko men dzie
Po wia to wej PSP w Ostrow cu Świę to -
krzy skim roz po czął w 2005 r., na sta -
no wi sku star sze go ra tow ni ka, a obe-
c nie zaj mu je sta no wi sko do wód cy
zmia ny. 

To stra żak z pa sją, któ ry nie jed no -
krot nie re pre zen to wał Ko men dę 
Po wia to wą PSP w Ostrow cu Świę -
tokrzy skim w spo rcie po żar ni czym
na po zio mie po wia tu i wo je wódz twa.
Dwu krot nie star to wał w Mi strzo -
stwach Wo je wódz twa Świę to krzy s-

kie go Stra ża ków PSP „Wie żo wiec”, jest tak że człon kiem re pre zen ta cji
ko men dy w pił ce noż nej. 

Ce chu je go ener gia i pro fe sjo na lizm w dzia ła niu, po czu cie od po -
wie dzial no ści i go to wość do nie sie nia po mo cy po trze bu ją cym
w każ dej sy tu acji. 

Bar ba ra Maj dak / KP PSP 
w Ostrow cu Âwi´ to krzy skim

LUDZIE

REKLAMA
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uż w ubie głym ro ku roz po czę to sta -
ra nia, aby na być now szy sa mo chód
dla jed nost ki OSP Za wa da Uszew -

ska (woj. ma ło pol skie), gdyż obec ny Mer ce -
des z 1975 r. jest moc no wy słu żo ny i nie
na da je się dłu żej do udzia łu w ak cjach
na nie rów nym i pa gór ko wa tym te re nie, ja -
ki do mi nu je w gmi nie Gnoj nik. Do tych -
cza so wy sa mo chód zo stał za stą pio ny now -
szym, bar dziej za awan so wa nym tech nicz -
nie wo zem mar ki MAN 14.220. Nie jest to
sa mo chód no wy, gdyż koszt za ku pu sta -
now czo prze wyż szył by wów czas moż li wo -
ści jed nost ki. Jed nak że war to do dać, że
za ku pio ny MAN zo stał wy pro du ko wa ny
w 2006 r., a więc jest o 31 lat młod szy od au -
ta, któ rym stra ża cy dys po no wa li. Po nad to
ca łość za bu do wy jest no wa, po cho dzi
z 2019 r.

Pa ra me try na za gro że nia
W ob rę bie dzia ła nia jed nost ki znaj du je

się m.in. sta cja pa liw, miesz czą ca się nie -
opo dal Do mu Lu do we go w Za wa dzie
Uszew skiej. W ra zie za gro że nia ze stro ny 
te go obiek tu ist nie je ry zy ko nie tyl ko wy -
bu chu czy ogrom ne go po ża ru, ale tak że
ska że nia śro do wi ska, dla te go no wy wóz

jest wy po sa żo ny w zbior nik 300 l na śro dek
pia no twór czy, uży tecz ny przy te go ty pu ak -
cjach. Te ren dzia ła nia OSP Za wa da Uszew -
ska obejmuje dro gę kra jo wą nr 75 oraz
dro gę powia to wą, gdzie nie jed no krot nie
zda rza ją się wy pad ki i ko li zje, po któ rych
stra ża cy uczest ni czą m.in. w usu wa niu
plam ole ju, za bez pie cze niu miej sca zda rze -
nia itp. Now szy sa mo chód po zwo li na szyb -
kie ogra ni cze nie i li kwi da cję skut ków
ska żeń po wy pad ko wych na dro gach. 

Na tu tej szym te re nie dzia ła po nad to
przed się bior stwo zaj mu ją ce się pro duk cją
as fal tu, a tak że pro du cent okien PAGEN 
– w oby dwu uży wa ne są róż ne go ro dza ju
środ ki che micz ne i two rzy wa sztucz ne, któ -
re w wa run kach po ża ru in ten syw nie wy dzie -
la ją tok sycz ne dla ludz kie go or ga ni zmu
dy my i ga zy po ża ro we oraz gro żą ska że niem
śro do wi ska. Za ku pio ny MAN ma od po wied -
nio du ży zbior nik na wo dę, wy daj ną au to -
pom pę i po nad 60-me tro wą li nię szyb kie go
na tar cia, aby w ra zie za gro że nia stra ża cy mo -
gli szyb ko za re ago wać i za po biec ka ta stro fie
eko lo gicz nej. Te ren na szej gmi ny to głów nie
ob szar rol ni czy, więc stra ża cy bar dzo czę sto
wy jeż dża li do ak cji ga sze nia traw, zbóż, nie -
jed no krot nie la sów. Dzię ki na pę do wi 4x4

oraz bliź nia czym ko łom tyl nym stra ża cy bę -
dą mo gli po ko nać bez dro ża czy nie utwar -
dzo ne, le śne czy po lne dro gi. Sa mo chód jest
zgod ny z eu ro pej ski mi nor ma mi wy dzie la nia
spa lin, aby zmniej szyć emi sję szko dli wych
ga zów do śro do wi ska i w ten spo sób przy -
czy nić się do wal ki z za nie czysz cze niem po -
wie trza. GBA mar ki Mer ce des sta no wią cy
do tych czas wy po sa że nie OSP nie speł niał
żad nych norm. Wśród udo god nień, któ re
uła twią i przy spie szą pra cę stra ża ków, jest
tak że hak ho low ni czy, wcią gar ka o udźwi gu
min. 7500 kg, pneu ma tycz ny maszt oświe tle -
nio wy, sy gna ły pneu ma tycz ne czy lam py 
ro bo cze LED oświe tla ją ce miej sce pra cy ra -
tow ni ków. To tyl ko nie któ re ele men ty wy po -
sa że nia, któ rych bra ko wa ło w po przed nim
au cie, a już nie jed no krot nie przy da ły by się
pod czas ak cji ra tow ni czych. 

Sa mo chód przy był do jed nost ki 24 li sto -
pa da i od tej po ry bę dzie słu żył stra ża kom
w nie sie niu po mo cy lu dziom znaj du ją cym
się w po trze bie. Ta da ta na dłu go za pad nie
w pa mięć wszyst kich stra ża ków, któ rzy te -
go po po łu dnia tłum nie przy by li, aby po wi -
tać no wy na by tek. MAN zo stał przy wi ta ny
przez miesz kań ców oraz po nad 30 stra ża -
ków przy świe tle rac i dźwię ku sy ren.
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JU STY NA PAW LIK

By ło 
war to!

Strażacy z OSP Zawada Uszewska doczekali się nowszego
wozu strażackiego. Sukces poprzedzony był długim

i żmudnym wysiłkiem. Pokazali jednak, że chcieć to móc. 

J



A to wszyst ko dzię ki nim…
Po nad 500 dni cięż kiej pra cy, w cza sie

któ rych zło żo nych zo sta ło po nad 100 wnio -
sków, pism, próśb do róż nych firm i in sty tu -
cji, pra wie 1000 km po ko na nych w ce lu
szu ka nia środ ków na za kup au ta, od by tych
wie le go dzin roz mów te le fo nicz nych i ne -
go cja cji. To i wie le in nych trud no ści po dro -
dze nie prze szko dzi ło w dzia ła niu i dzię ki

de ter mi na cji dru hów sta ra nia o śred ni sa -
mo chód bo jo wy dla OSP Za wa da Uszew ska
nie po szły na mar ne.

Za kup sa mo cho du nie był by jed nak
moż li wy, gdy by nie wspar cie kil ku in sty tu -
cji, któ re współ fi nan so wa ły owo za da nie.
Oprócz środ ków wła snych, któ re wy go spo -
da ro wa ła jed nost ka, stra ża cy otrzy ma li do -
ta cję z pro gra mu „Bez piecz ny Stra żak”,
pro wa dzo ne go przez Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Kra ko wie. Wspar cie do tar ło tak że z PZU,
w ra mach pro gra mu „Po moc to moc”. 
Po nad to swo ją ce gieł kę do ło żył pry wat ny
przed się bior ca – Piotr Czy życ ki, wła ści ciel
sta cji LOTOS w Gnoj ni ku i Cen trum Mo to ry -
za cji Czy życ ki. Po moc fi nan so wą za pew nił
tak że wójt gmi ny Gnoj nik oraz so łec two wsi
Za wa da Uszew ska. Po dzię ko wa nia na le żą
się pa ni po seł Jó ze fie Szczu rek -Że laz ko, któ -
ra mo ty wo wa ła stra ża ków do dzia ła nia do -
brym sło wem, po ra dą i życz li wo ścią oraz
wszyst kim wy żej wy mie nio nym in sty tu -
cjom i oso bom, któ re w ja ki kol wiek spo sób
przy czy ni ły się do speł nie nia wiel kie go ma -
rze nia stra ża ków.

Sa mi nie by li by w sta nie sa mo dziel nie
sfi nan so wać za ku pu sa mo cho du stra żac -
kie go, gdyż dzia ła ją ja ko sto wa rzy sze -
nie – nie pro wa dzą dzia łal no ści go spo -

dar czej, nie za ra bia ją, a koszt sa mo cho du
mar ki MAN to kwo ta 279 997 zł.

Kar ta z hi sto rii jed nost ki…
War to wspo mnieć, że OSP Za wa da

Uszew ska jest jed ną z naj star szych jed no -
stek w gmi nie Gnoj nik. Po cząt ki jej ist nie nia
no tu je się na 1921 r. Już za nie ca łe 2 la ta
stra ża cy bę dą świę to wać 100-le cie, spraw -

ny sa mo chód bo jo wy jest dla nich naj lep -
szym pre zen tem z tej oka zji.

Dzia łal ność stra ża ków roz po czę ła się
w bar dzo trud nym okre sie, za le d wie 3 la ta
po I woj nie świa to wej. Mie li wów czas je dy -
nie wóz drew nia ny oraz pom pę ręcz ną, 
bra ko wa ło straż ni cy, któ rą za stę po wał
drew nia ny ga raż. W la tach 70. uda ło się za -
ku pić wóz stra żac ki kon ny do sto so wa ny
do trak to ra oraz sy re nę alar mo wą, któ ra zo -
sta ła za mon to wa na na sta rym Do mu Lu do -
wym. Wkrót ce po tem jed ną ze szkol nych
sal za adap to wa no na re mi zę stra żac ką, ale
w la tach 80. XX w. pod ję to sta ra nia o wy bu -
do wa nie no we go Do mu Lu do we go wraz
z re mi zą. Za pał ów cze snych stra ża ków

i miesz kań ców wio ski przy czy nił się do te -
go, że w 1992 r. od da no do użyt ku no wy
bu dy nek Do mu Lu do we go, któ ry słu ży
do dzi siaj. W tym sa mym ro ku dzię ki po mo -
cy Urzę du Gmi ny w Gnoj ni ku straż za ku-
pi ła sa mo chód po żar ni czy Żuk. Mło dzi du -
chem i am bit ni dru ho wie po sta no wi li dbać
o tra dy cję jed nost ki, za bie gać o sprzęt po -
żar ni czy i słu żyć lu dziom w po trze bie, 
a Bo gu na Je go chwa łę. Przy czy ni ło się to
do od zna cze nia sztan da ru za wadz kiej stra -
ży zło tym me da lem „Za Za słu gi dla Po żar -
nic twa”. Du mą OSP Za wa da Uszew ska by ło
na by cie w 2004 r. sa mo cho du po żar ni cze go
mar ki Mer ce des GBA 2,5/16 oraz w 2007 r.
VW-T4 Trans por te ra, któ ry po oprzy rzą do -
wa niu i do sto so wa niu do po trzeb stra ży
bar dzo uspraw nił dzia ła nie jed nost ki.

Stra ża cy co ro ku bio rą udział w uro czy -
sto ściach od pu sto wych, w cza sie Bo że go
Cia ła czy na Wiel ka noc. Od kil ku lat uczest -
ni czą w piel grzym ce stra ża ków do Ła giew -
nik czy na Ja sną Gó rę, a tak że już tra dy cyj nie
w Spo tka niu Opłat ko wym Stra ża ków Zie mi

Tar now skiej, or ga ni zo wa nym co ro ku w Tar -
no wie. Bio rą udział w ak cjach krwio daw -
stwa, ćwi cze niach tak tycz no -bo jo wych czy
za wo dach spor to wo -po żar ni czych, w któ -
rych zdo by wa ją wy so kie miej sca, nie jed no -
krot nie da ją ce prze pust kę do udzia łu
w po wia to wych za wo dach spor to wo -po żar -
ni czych. Udzie la ją się tak że spo łecz nie i w za -
kre sie edu ka cji, m.in. po przez udział w ak cji
„Szla chet na Pacz ka”, udział w kur sach, or ga -
ni zo wa nie po ga da nek na te mat bez pie czeń -
stwa czy kon kur su pla stycz ne go dla dzie ci.

Ju sty na Paw lik jest kronikarzem jednostki,
zajmuje si´ tak˝e prowadzeniem 

strony internetowej OSP
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Roz strzy gnię cie kon kur su dla dzie ci na te mat pra cy stra ża ka, 2018 r.
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ło wa Ma rii Mon tes so ri: „Szczę ście
dziec ka nie jest je dy nym ce lem, do
któ re go dą ży my, chce my tak że, by

dziec ko sta wa ło się bu dow ni czym sa me go
sie bie…” przy świe ca ją wie lu na uczy cie lom,
pe da go gom i ani ma to rom. Sta ram się ni mi
in spi ro wać, pro wa dząc za ję cia z dzieć mi
i mło dzie żą szkol ną na le żą cą do Mło dzie żo -
wej Dru ży ny Po żar ni czej OSP w To po ro wie
(woj. lu bu skie).

Zrze sza ona trzy dzie stu pię ciu mło dych
stra ża ków w wie ku od 8 do 15 lat. Każ dy
z nich to in dy wi du al ność pod wzglę dem
cha rak te ru, spo so bu ży cia i war to ści. Prze -
ka za nie im pod staw sztu ki po żar nic twa
w przy stęp ny spo sób, a przede wszyst kim
z dba ło ścią o ich bez pie czeń stwo, to nie la -
da wy zwa nie. Moż na mu jed nak spro stać,
i to z du żym suk ce sem. Na le ży tyl ko w od -
po wied ni spo sób kie ro wać pra cą gru py
i sto so wać wła ści we me to dy dy dak tycz ne.

Przed roz po czę ciem re ali za cji za pla no -
wa ne go za da nia na le ży wy zna czyć so bie
i gru pie kon kret ny cel. Ce le z punk tu wi dze -
nia dy dak ty ki – me to dy ki na ucza nia są pod -
sta wo wym kro kiem w pro ce sie prze ka-
zy wa nia wie dzy i umie jęt no ści. Sta no wią
nad rzęd ne punk ty od nie sie nia. 

Przy go to wu jąc się do pra cy z no wo po -
wsta łą mło dzie żo wą dru ży ną po żar ni czą,
na le ży wziąć pod uwa gę kil ka bar dzo waż -
nych aspek tów. 
� Skąd po mysł na za ło że nie MDP, z ja kiej
po trze by wy pły wa?
� Ja ki prze dział wie ko wy bę dzie obo wią zy -
wał w gru pie, ilu mak sy mal nie człon ków ma
li czyć? 
� Jak bę dzie wy glą dał pro gram na ucza nia
i plan pra cy dy dak tycz nej?
� Kto bę dzie pro wa dził za ję cia? Czy prze -
wi dy wa na jest rów nież współ pra ca z in ny mi
pod mio ta mi?
� Gdzie bę dą or ga ni zo wa ne za ję cia (na le -
ży uwzględ nić róż ne wa run ki at mos fe rycz -
ne), kie dy i jak czę sto? 
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DOROTA GOMÓŁKA

Jakie aspekty należy wziąć pod uwagę, tworząc młodzieżową
drużynę pożarniczą? Jak się do tego dobrze przygotować, 

by osiągnąć wszystkie zamierzone cele?

S Wiek człon ków MDP
To po row ska dru ży na po wsta ła z po trze -

by za an ga żo wa nia mło dych lu dzi w war to -
ścio we za ję cia i za da nia. Oni sa mi na le ga li,
by utwo rzyć gru pę, dzię ki któ rej wej dą
w stra żac ki świat. 

W mo men cie po wo ła nia dru ży ny do ży -
cia przed jej za ło ży cie la mi sta nę ło nieła twe
wy zwa nie – okre śle nie pro gu wie ko we go
po zwa la ją ce go na wstą pie nie w jej sze re gi.
Oka za ło się, że chęt nych jest wie lu, w bar dzo
róż nym wie ku. Po prze ana li zo wa niu istot -
nych aspek tów pro wa dze nia za jęć w tak roz -
bież nej wie ko wo gru pie osób (od 5. do 17.
ro ku ży cia) za pa dła de cy zja, że w jej sze re gi
zo sta ną przy ję te dzie ci i mło dzież li czą ce so -
bie od 8 do 17 lat – wy ni ka ło to z ogra ni czeń
ma lu chów w kwe stii wy ko ny wa nia za dań
prze wi dzia nych przez pro gram. Jed no cze -
śnie naj młod si chęt ni nie zo sta li po zo sta wie -
ni sa mi so bie. Co pe wien czas w szko le czy
pod czas róż ne go ro dza ju uro czy sto ści
człon ko wie MDP pod okiem opie ku nów or -
ga ni zu ją za ję cia dla kil ku lat ków chcą cych

spraw dzić się w ro li stra ża ka (np. roz wi ja nie
mniej szych od cin ków wę żo wych, tra fia nie
prą dem wo dy do ce lu). 

Po usta le niu kry te rium wie ko we go
uczest ni ków przy szedł czas na naj waż niej -
sze – stwo rze nie pla nu pra cy dy dak tycz nej
dla dru ży ny, za an ga żo wa nie wy kła dow ców
ma ją cych do świad cze nie za wo do we oraz
od po wied nie przy go to wa nie do pra cy
z mło dym czło wie kiem. Istot ne by ło rów nież
zna le zie nie od po wied nie go miej sca do pro -
wa dze nia za jęć.

Te ma ty ka za jęć
Usta la jąc plan pra cy dy dak tycz nej, pra co -

wa łam na wzor co wym pro gra mie na ucza nia
do stęp nym na stro nie in ter ne to wej Związ -
ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP. Za -
wie ra on roz pi sa ne kon spek ty 40 go dzin
dy dak tycz nych. Każ de za gad nie nie po win -
no być zre ali zo wa ne teo re tycz nie i prak tycz -
nie. Czte ry pod sta wo we gru py te ma tycz ne
to:
� za gad nie nia ogól ne,

Od celów d



� za po bie ga nie po ża rom i miej sco wym za -
gro że niom, 
� tech ni ki po żar nic twa, 
� ra tow nic two. 

W ob rę bie tych za gad nień wy róż nio ne są
szcze gó ło we te ma ty z wy mie nio ny mi ce la -
mi do osią gnię cia. Jest to do sko na ły punkt
od nie sie nia do przy go to wa nia swo je go pro -
gra mu.

Oprócz za jęć do ty czą cych stric te po żar -
nic twa w ka len da rzu MDP nie mo że za brak -
nąć ele men tów zwią za nych ze świę ta mi
ob cho dzo ny mi w kra ju, kon kur sa mi za kła -
da ją cy mi pra cę w gru pach (sek cjach) czy in -
dy wi du al ny mi. Waż ną rze czą jest rów nież
zo sta wie nie otwar tej furt ki na pro po zy cje
mło dych stra ża ków. Je że li są one moż li we
do zre ali zo wa nia i bez piecz ne, to wpi sa nie
ich do za dań pla nu dzia łań gru py i po in for -
mo wa nie jej o tym sta no wi no bi li ta cję i owo -
cu je jesz cze więk szym za an ga żo wa niem
w ży cie stra żac kiej ro dzi ny. 

Miej sce zbió rek
Ko lej ną waż ną kwe stią jest zna le zie nie

od po wied nie go miej sca do pro wa dze nia za -
jęć. Plac w po bli żu re mi zy to ide al ne roz wią -
za nie – za pew nia bez pie czeń stwo, a przy
tym tuż obok znaj du je się ba za sprzę to wa.
Jed nak nie każ da jed nost ka OSP dys po nu je
ta kim te re nem. In nym miej scem od po wied -
nim do pro wa dze nia te go ty pu za jęć jest np.
bo isko spor to we – w tym przy pad ku utrud -
nie nie sta no wił by trans port sprzę tu nie -
zbęd ne go do re ali za cji ce lów da ne go blo ku
te ma tycz ne go. 

Wy zna cza jąc miej sce spo tkań, na le ży
wziąć pod uwa gę rów nież dni, pod czas któ -
rych au ra nie bę dzie nam sprzy jać. Od wo -
ływa nie zbió rek z po wo du złej po go dy
na ru szy ło by za sa dę ich re gu lar no ści i sys te -
ma tycz no ści, któ ra jest pod sta wą w pro ce -
sie trwa łe go wpa ja nia stra żac kich war to ści
i na uki po żar nic twa. 

Opra co wu jąc plan pra cy dla MDP w To -
po ro wie, wzię łam pod uwa gę zmien ność
wa run ków po go do wych. W okre sie wio sen -
no -let nim za ję cia od by wa ły się na dwo rze,
do ty czy ły one m.in. pod staw tak ty ki dzia łań
ga śni czych. Po nad to przy go to wy wa li śmy
się do za wo dów spor to wo -po żar ni czych,

przy szedł też czas na za ba wę wo dą. Nie za -
bra kło pod nio słych chwil – wio sną od by ło
się uro czy ste ślu bo wa nie człon ków MDP. 

W okre sie je sien no -zi mo wym za ję cia bę -
dą się od by wać w sal ce przy re mi zie. Po ru -
szy my za gad nie nia zwią za ne z pierw szą
po mo cą przed me dycz ną, bę dzie my uczy li
się bu do wy pił i prze ci na rek, co jest, o dzi wo,
cie ka we dla mło dych stra ża ków. Oprócz te -
go za pla no wa li śmy uzu peł nie nie kro ni ki
MDP i OSP w To po ro wie oraz wy ko na nie ta -
ble au ze zdję cia mi, któ re po wie si my póź niej
na ścia nie re mi zy. Utrwa le nie do ko nań OSP
i MDP utwier dzi dzie ci i mło dzież w po czu -
ciu przy na leż no ści do stra żac kiej ro dzi ny. 

Jak uczyć i wy cho wy wać
Opie kun MDP peł ni bar dzo waż ną ro lę.

Sta je się wzo rem do na śla do wa nia, prze ka -
zu je war to ści. Waż ne jest to, by dzia łał ze
świa do mo ścią zna cze nia swo jej ro li, stał się
prze wod ni kiem mło dzie ży od kry wa ją cym
przed nią taj ni ki po żar nic twa. Sta jąc się 
przy ja cie lem mło de go czło wie ka, je ste śmy
w sta nie osią gnąć pod wzglę dem dy dak -
tycz nym jesz cze więk szy suk ces. Oczy wi ście
od sa me go po cząt ku mu szą być usta lo ne
kon kret ne re gu ły, któ rych jed na i dru ga stro -
na bę dą prze strze ga ły. Mło dy czło wiek mu -
si wie dzieć, że mo że ze swo im opie ku nem
roz ma wiać na róż ne te ma ty, po wie dzieć mu

wszyst ko, tak że to, co jest trud ne. Jed no cze -
śnie mu si mieć świa do mość, że ist nie je gra -
ni ca, któ rej nie mo że prze kra czać. 

Kie ro wa nie pro ce sem ucze nia się i przy -
swa ja nia war to ści w tak roz bież nej wie ko wo
gru pie, jak MDP w To po ro wie nie jest ła -
twym za da niem. Okre śli ła bym je ja ko bar -
dzo od po wie dzial ne. To z nas do ro słych,
dzie ci i mło dzież czer pią wzor ce do na śla do -
wa nia, od nas chcą na uczyć się pod staw po -
żar nic twa. Na szą ro lą jest rów nież wdro że nie
mło dych lu dzi do wła ści we go funk cjo no wa -
nia w gru pie spo łecz nej. 

To my je ste śmy w sta nie po ka zać ścież -
kę, któ rą mło dy czło wiek mo że pójść ja ko
do ro sły. Cie ka wie przy go to wa ne za ję cia mo -
gą go za fa scy no wać i po zwo lić po móc mu
od na leźć swo ją ścież kę ży cio wą. 

W na stęp nych ar ty ku łach przed sta wię
spo so by pro wa dze nia za jęć opar te na wzor -
co wym pro gra mie szko le nia ZOSP RP z do -
dat ko wy mi ele men ta mi z mo je go wła sne go
do świad cze nia dy dak tycz ne go w pra cy
z człon ka mi Mło dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni -
czej OSP w To po ro wie. 

st. str. Dorota Gomółka pełni słu˝b´
w OÊrodku Szkolenia KW PSP w Gorzowie

Wielkopolskim zs. w Âwiebodzinie, jest
równie˝ stra˝akiem-ratownikiem

i opiekunem MDP OSP w Toporowie
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ciąż pra cu je my nad tym, by po ka zać za le ty te go sprzę -
tu pol skim stra ża kom, jed no cze śnie udo wad nia jąc, że
nie jest to nie do stęp ny luk sus – mó wią spe cja li ści 3M,

od po wie dzial ni za mar kę Scott™ Sa fe ty. 
W Ame ry ce pro duk ty z lo go Scot ta i je go re wo lu cyj ne roz wią za -

nia tak bar dzo ko ja rzą się z ra tow nic twem, że sło wo „scott” uży wa -
ne jest ja ko okre śle nie do wol ne go apa ra tu ODO. Wy star czy obej rzeć
ja ki kol wiek film o ame ry kań skich stra ża kach czy przej rzeć zdję cia
z do wol nej ame ry kań skiej jed nost ki, by za uwa żyć po wszech ność 
te go sprzę tu.

Dla cze go do pie ro te raz tak wy raź nie wi docz ny
jest w Pol sce? Wcze śniej ame ry kań ski Scott sku piał
się na ro dzi mym ryn ku, w kra jach Eu ro py Środ ko -
wej trud niej by ło uru cho mić ma chi nę edu ka cyj no -
-pro mo cyj ną. – Glo bal ny kon cern 3M, z od dzia ła mi
od po wie dzial ny mi za po szcze gól ne re gio ny świa ta,
mo że dzia łać na ogrom ną ska lę, a jed no cze śnie sku -
tecz niej za dbać o lo kal nych od bior ców – wy ja śnia
Iza be la Bą ka ła z 3M™ Scott™ Sa fe ty.

Dziś moż na śmia ło po wie dzieć, że mar ka
3M™ Scott™ Sa fe ty za do mo wi ła się w świa do mo ści
pol skich stra ża ków. 

Wy sta wy, kon fe ren cje, tar gi – tam moż na obej -
rzeć sprzęt i wy słu chać pre zen ta cji spe cja li stów
3M™ Scott™ Sa fe ty, za wo dy w spo rcie po żar ni czym
al bo za wo dy FCC to oka zja do mniej for mal nych
roz mów, ale i te stów sprzę tu (naj tward si z naj -
tward szych star to wa li w apa ra tach Scot ta w Mi -
strzo stwach Pol ski FCC w Ło dzi). Jed nak naj więk szą sa tys fak cję da je
udział w ćwi cze niach, szko le niach i pro jek tach na uko wych.
3M™ Scott™ Sa fe ty udo stęp ni ło swój sprzęt do ba dań wy dol no ści
stra ża ków pod czas ak cji w bu dyn ku wy so kim. By ło to pio nier skie
przed się wzię cie szko le niow ców z Ko men dy Wo je wódz kiej PSP
w Olsz ty nie i spe cja li stów Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go.
Na miej scu ba da no pa ra me try zdro wot ne uczest ni ków szko le nia:
przed wy ko na niem za da nia, za raz po je go ukoń cze niu oraz po kil -
ku dzie się cio mi nu to wej re ge ne ra cji. Wy ni ki by ły oma wia ne pod czas
te go rocz nej kon fe ren cji „Po ża ry we wnętrz ne”. 

– Udział w ćwi cze niach i ba da niach w Olsz ty nie był dla nas bar dzo
cen ny, bo jed nym z prio ry te tów 3M™ Scott™ Sa fe ty jest szcze gól na dba -
łość o zdro wie użyt kow ni ków sprzę tu, wy ko nu ją cych pra cę w bar dzo

trud nych wa run kach – mó wi Adam Bros z 3M. – Wiel ką war tość ma -
ją oczy wi ście rów nież mniej sze, lo kal ne szko le nia i te sty, or ga ni zo wa -
ne przez jed nost ki PSP i OSP. Wy cho dzi my z za ło że nia, że stra ża cy
po win ni mieć moż li wość spraw dze nia sprzę tu w ak cji. Ta wy mia na do -
świad czeń i wie dzy jest bez cen na – na tym wła śnie po le ga part ner stwo
mię dzy pro du cen ta mi i użyt kow ni ka mi – do da je.

Uczest ni cy szko leń chęt nie te stu ją ka me ry ter mo wi zyj ne, bo to
je den z naj go ręt szych te ma tów ostat nich lat. 3M™ Scott™ Sa fe ty ma
tu taj spo ro do za pre zen to wa nia: fla go wy mo del X380, przy stęp ną

ce no wo te go rocz ną no wość – ka me rę V320 czy in no wa cyj ne roz -
wią za nie, czy li ka me rę Scott™ Si ght – wbu do wa ną w ma skę. 
Du żym za in te re so wa niem cie szą się apa ra ty ODO, w któ rych za sto -
so wa no roz wią za nia zwięk sza ją ce bez pie czeń stwo i er go no mię,
na przy kład re du ku ją ce ob cią że nie krę go słu pa czy uła twia ją ce od -
dy cha nie

– Wie dza tech nicz na pol skich stra ża ków jest im po nu ją ca, a cie ka -
wość i chęć roz wo ju bu dzą sza cu nek. Do ty czy to za rów no ra tow ni ków
za wo do wych, jak i ochot ni ków. Cie szy my się, że mo że my być czę ścią
ich mi sji, do star cza jąc im nie za wod ne na rzę dzia pra cy – pod su mo wu -
ją spe cja li ści z 3M™ Scott™ Sa fe ty. A skła da jąc stra ża kom ży cze nia 
po myśl ne go No we go Ro ku, ma ją na dzie ję, że ko lej ne wspól ne
przed się wzię cia bę dą jesz cze cie kaw sze. 
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Stra ̋a cy i 3M™ Scott™ Sa fe ty 
– ra mi´ w ra mi´

Za oceanem – szalenie popularny, w Polsce sprzęt marki Scott™ traktowany był
do niedawna jako interesująca, ale jednak niszowa propozycja, z górnej półki. 

Bardzo wiele zmieniło się jednak od czasu, gdy legendarną markę włączył do swojej
oferty koncern 3M. Wówczas Scott™ niejako ponownie wszedł na polski rynek. 
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on fe de ra cja Szwaj car ska jest o ty le
spe cy ficz nym cia łem po li tycz nym, że
nie da się w jej wy pad ku mó wić o na -

ro dzie w tra dy cyj nym zna cze niu. Two rzy
ją 26 kan to nów – kra jów związ ko wych o da -
le ko idą cej au to no mii. Każ dy z nich ma wła -
sną kon sty tu cję, rząd, par la ment, ad mi-
ni stra cję itp. Sto so wa ne roz wią za nia są róż -
no rod ne, tak że je śli cho dzi o or ga ni za cję
ochro ny prze ciw po ża ro wej i ra tow nic twa. 

Na stra ży „mia sta fe de ral ne go”
Ber no to czwar te pod wzglę dem licz by

lud no ści mia sto Kon fe de ra cji Szwaj car skiej.
Li czy so bie nie co po nad 140 tys. miesz kań -
ców i choć nie jest ofi cjal nie ty tu ło wa ne
„mia stem sto łecz nym”, to ja ko sie dzi ba rzą -
du i par la men tu fe de ral ne go (Bun des -
stadt – „mia sto fe de ral ne”) uzna je się je 
de fac to za sto li cę Szwaj ca rii. 

Za wo do wa Straż Po żar na mia sta Ber no
(Be ru fs feu er wehr Bern) ma tra dy cje się ga ją -
ce 1908 r., gdy na wik cie mia sta zna leź li się
pierw si sta le dy żu ru ją cy stra ża cy. Obec nie
peł ni w niej służ bę 80 ko biet i męż czyzn, po -
dzie lo nych na dwie zmia ny po 40 osób.
Oczy wi ście nie ozna cza to służ by w sys te -
mie 24/24 – mi ni mal ny stan zmia no wy to
20 stra ża ków, po pro stu pla nu je się więk szą
licz bę „wol nych służb”.

Im po nu ją ca wiel ko ścią i prze stron no ścią,
choć z ar chi tek to nicz ne go punk tu wi dze nia
dość mi ni ma li stycz na, straż ni ca BF Bern po -
wsta ła w 2014 r. W no wym obiek cie znaj -
dzie my: głów ny ga raż po dzia łu bo jo we go
(wy jazd na dro gę), ga raż pod ziem ny dla sa -
mo cho dów wspar cia/re zer wo wych/ad mi ni -
stra cyj nych (wy jazd na plac we wnętrz ny),
ha lę spor to wą, ha lę wie lo funk cyj ną (moż li -
wość pro wa dze nia ćwi czeń nie za leż nie
od po go dy), 36-me tro wą wie żę, warsz ta ty,
część ad mi ni stra cyj ną, a na wet sto łów kę
z ta ra sem! Co jest obec nie rzad ko ścią – BF
Bern utrzy mu je kil ka wła snych warsz ta tów
od po wie dzial nych za utrzy ma nie sprzę tu,

m.in. OUO (ob słu gu je tak że in ne stra że
z aglo me ra cji), wę żo wy (au to ma tycz na myj -
nia i su szar nia), me cha nicz ny, elek trycz ny,
sto lar ski, a na wet kra wiec ki (!). 

Po my śla no o wszyst kim: w sy pial niach
w no cy włą cze nie świa tła i alarm aku stycz -
ny do ty czy za łóg tyl ko tych wo zów, któ re
dys po no wa ne są do zda rze nia. Co wię -
cej – gdy wy jazd do ty czy zda rze nia z bez -
po śred nim za gro że niem dla ży cia, zdro wia
etc., sto so wa ny jest spe cjal ny gong alar mu.
Sta no wi sko kie ro wa nia ma pod gląd na ka -
me ry na głów nych ar te riach i moż li wość
ste ro wa nia sy gna li za cją świetl ną. Nie bez
ko ze ry: na wy jazd BF ma 90 s, na do tar cie
do do wol ne go punk tu w mie ście – 10 min.
Obiekt słu ży tak że obro nie cy wil nej, m.in. ja -
ko ma ga zyn i za ple cze ad mi ni stra cyj ne.

Go to wi na wszyst ko
Rów nie im po nu ją cy jest park ma szy no -

wy BF Bern. Co istot ne, każ dy z pod sta wo -
wych sa mo cho dów (SLRr, GBARt, SD-30)
jest zdu blo wa ny – w straż ni cy sta cjo nu ją sa -
mo cho dy po zwa la ją ce teo re tycz nie wy sta -
wić dwa peł ne plu to ny ga śni cze. Sa mo chód
tech nicz ny z dźwi giem ty pu HDS mo że być
za stą pio ny bądź to przez mniej sze go Uni -
mo ga, bądź na wet no śnik kon te ne rów z żu -
ra wiem.

Jed nym z cie kaw szych wy na laz ków
w wy po sa że niu BF Bern jest Vo raus fah rzeug,
za bu do wa ny przez szwaj car ską fir mę VOGT
AG. To po łą cze nie sa mo cho du ope ra cyj ne -
go dla do wód cy plu to nu/zmia ny z sa mo -
cho dem roz po znaw czo -ra tow ni czym, z mak-
sy mal ną ob sa dą trzech osób. Znaj dzie my
w nim m.in. apa rat OUO w opar ciu tyl ne go
sie dze nia, na rzę dzia hy drau licz ne, ga śni ce,
ze staw pierw szej po mo cy czy sprzęt wy -
kryw czo -po mia ro wy. W ga ra żach BF Bern są
dwa ta kie sa mo cho dy – je den peł ni funk cję
sta łej re zer wy.

Oprócz dwóch stan dar do wych, du żych
(pod wo zia 18 t) sa mo cho dów ra tow ni czo -

-ga śni czych GBA 3/30 Sca nia/VOGT oraz
GBA 2/30 MAN/VOGT (dwa star sze wo zy
te go ty pu – rów nież MAN i Sca nia – są, jak
wy żej wspo mnia no, re zer wą) straż w Ber -
nie po sia da rów nież cięż ki sa mo chód ra -
tow ni czo -ga śni czy Sca nia GCBA 10/60
o ukła dzie na pę do wym 6x4 (na pęd
na pierw szą i dru gą oś), z pierw szą i trze cią
osią skręt ną. Tyl ną oś skręt ną ma ją tak że
obie dra bi ny SD-30, obie o ob ni żo nym pro -
fi lu (Ive co Ma gi rus n. B. oraz Mer ce des Eco -
nic/Metz). Cie ka wost ką w dra bi nach jest
to, że prze wo żą sko ko chro ny w spe cjal -
nych wóz kach, za wie szo nych z ty łu za bu -
do wy. Choć Ber no ma spo ro bu dyn ków
wyż szych niż 30 m, jed nost ka nie dys po nu -
je żad ną wyż szą dra bi ną ani pod no śni -
kiem. Zre zy gno wa no z ta kie go wo zu,
po nie waż je go ga ba ry ty sku tecz nie utrud -
ni ły by bez po śred ni do jazd np. do 15-pię -
tro wych blo ków, o sta ro miej skich uli cach
nie wspo mi na jąc. W ra zie zda rze nia na du -
żej wy so ko ści stra ża cy pro -wa dzą więc
dzia ła nia we wnętrz ne lub sto su ją tech ni ki
al pi ni stycz ne. Ca łość uzu peł nia ją sa mo -
cho dy ra tow nic twa tech niczne go: sprzę to -
wy i z dźwi giem ty pu HDS. 

Ja ko jed na z sze ściu jed no stek w kan to -
nie BF Bern ma spe cja li za cję z za kre su ra -
tow nic twa che micz ne go. Aby moż na by ło
te za da nia wy ko nać, kan ton utrzy mu je dwa
sa mo cho dy sprzę to we: cięż ki (z przy cze pą)
oraz lek ki. Wy róż nia je na tle czer wo no -bia -
łych sa mo cho dów miej skich żół to -fio le to -
we ma lo wa nie. W ga ra żach znaj du je się
jesz cze jed no au to na le żą ce do kan to -
nu – Mer ce des Sprin ter z du żym wen ty la to -
rem, w Pol sce rzecz wła ści wie nie zna na.
Urzą dze nie ma tak że funk cję wy twa rza nia
mgły wod nej, co spraw dza się nie tyl ko
przy po ża rach w tu ne lach czy ha lach, ale
tak że np. w obro nie obiek tów w stre fach
o drew nia nej za bu do wie. Do te go do cho -
dzą m.in. no śni ki kon te ne rów, sa mo chód
wę żo wy, licz ne przy cze py. Wśród sa mo cho -

LISTOPAD  2019 /38

ZA GRANICĄ

KON RAD NO WAK Stra˝ w
Szwajcaria kojarzy się z bankami, słodkościami i demokracją
bezpośrednią. To również kraj, który wypracował oryginalną

organizację ochrony przeciwpożarowej. 
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dów wspar cia nie za bra kło na wet wóz ka 
wi dło we go i ła do war ki te le sko po wej. Oba
po jaz dy ma ją ko lor czer wo ny i są ozna ko -
wa ne, choć nie uprzy wi le jo wa ne.

Ber neń czy cy nie po le ga ją by naj mniej
tyl ko na wła snym sprzę cie. Ra tow ni cy wy -
so ko ścio wi są prze szko le ni w za kre sie
współ pra cy ze śmi głow cem ra tow ni czym.
W ra zie po trze by uda ją się alar mo wo do
szpi ta la In sel, gdzie na po kład po dej mu je
ich ma szy na szwaj car skie go ope ra to ra
HEMS – REGA. Ta ki mie sza ny ze spół mo że
in ter we nio wać na wet po za te re nem kan to -
nu. Stra ża cy ze sto li cy mo gą tak że wspo -
móc – ja ko do dat ko wa ob sa da – za ło gę
spe cjal ne go po cią gu ra tow ni czo -ga śni cze -
go szwaj car skich ko lei SBB, sta cjo nu ją ce go
w Ber nie. Co raz czę ściej za ło gi z Ber na jeż -
dżą rów nież do są sied nich gmin, gdzie
w jed nost kach ochot ni czych da je się we
zna ki nie do sta tek sił w dni ro bo cze.

Ko lej ną cie ka wą spe cja li za cją w ra mach
kan to nu jest ra to wa nie du żych zwie rząt go -
spo dar skich, ta kich jak ko nie czy kro wy, któ -
rych jest w re gio nie pod do stat kiem. Oprócz
moc nych sa mo cho dów z HDS-em BF Bern
dys po nu je spe cjal ny mi li na mi i pa sa mi,
w tym skon stru owa nym przez wła snych
stra ża ków urzą dze niem do wy cią ga nia
zwie rząt w po zy cji pio no wej. Obok straż ni -
cy wy bu do wa no tak że tre na żer sy mu lu ją cy
szam bo, po zwa la ją cy na prze ćwi cze nie sce -

na riu sza ty po we go wy pad ku z udzia łem
kro wy czy ko nia.

To nie je dy ne in no wa cje ro dem z Ber na.
Je den z do wód ców opra co wał bo wiem re -
gu la min roz wi nięć ca łe go plu to nu w czte -
rech wa rian tach (po żar, wy pa dek dro go wy,
zda rze nie che micz ne), zwa ny Stan dard -Ein -
satz -Re gel. Każ dy czło nek plu to nu, w za leż -
no ści od po zy cji w sa mo cho dzie, otrzy mał
nu mer od 1 do 15 i wy zna czo ne z gó ry za -
da nia do wy ko na nia – sa mo dziel nie lub
w ro cie. Znacz nie od cią ża to do wód ców,
po pra wia efek tyw ność i ja kość dzia łań.

Rów nież ubra nia bo jo we są naj wyż szej
kla sy – wy ko na ła je z No me xu NXT na spe -
cjal ne za mó wie nie fir ma Vi king z Da nii. 
Ma ją one wbu do wa ną uprząż – tu taj to
stan dard od ćwierć wie ku! Licz ne spe cja li -
za cje tech nicz ne i du ża licz ba te go ty pu
zda rzeń po wo du je, że każ dy stra żak ma
przy dzie lo ny lek ki kom plet ŚOI (hełm i ubra -
nie bo jo we).

Wspar cie ochot ni ków, 
in te gra cja z me dy ka mi
Mi mo licz nej, do brze wy po sa żo nej i prze-

szko lo nej za ło gi BF w Ber nie nie zre zy gno -
wa no z ochot ni ków (dzia ła ją cych w tzw.
sys te mie mi li cyj nym, w któ rym każ dy oby -
wa tel ma obo wią zek al bo peł nić czyn ną
służ bę w stra ży, al bo od pro wa dzać spe cjal -
ny po da tek na rzecz ochro ny prze ciw po ża -

ro wej). W czte rech re mi zach roz lo ko wa no
trzy kom pa nie Brand corps (kor pu su po ża ro -
we go), li czą ce łącz ne oko ło 150 stra ża ków,
z wła sny mi sa mo cho da mi ra towni czo -ga ś-
ni czy mi. Wcho dzą one do ak cji przy więk -
szych zda rze niach lub we wła snym re jo nie,
gdzie czas do jaz du BF był by zbyt dłu gi. Od -
no to wu ją kil ka dzie siąt in ter wen cji w ro ku.
To jed nak głęb sza re zer wa. Ist nie je bo wiem
jesz cze czwar ta, naj waż niej sza jed nost ka
ochot ni cza. Na zy wa się Na chtwa che (straż
noc na), li czy obec nie 24 człon ków i nie po -
sia da ani re mi zy, ani wła snych sa mo cho -
dów. Ma za to szat nię na za ple czu BF –
„noc ni” są bo wiem ochot ni czą eli tą, któ ra
w ra zie po trze by ob sa dza lub uzu peł nia ob -
sa dę wo zów stra ży za wo do wej. Jest to jed -
nost ka uni ka to wa nie tyl ko w sa mej
Szwaj ca rii, ale praw do po dob nie w ca łej Eu -
ro pie.

W nie da le kiej przy szło ści ber neń skiej
stra ży przy bę dzie no wy wy dział: ma ona zo -
stać po łą czo na ze służ bą ra tow nic twa me -
dycz ne go (Sa nitätspo li zei – po li cji sa ni tar-
nej), two rząc no wą or ga ni za cję opar tą na
wzo rze Schutz & Ret tung Zürich. Jed nak że
oba pio ny – ra tow ni czo -ga śni czy i me dycz -
ny – ma ją mieć da lej osob ny per so nel i sie -
dzi by.

Kon rad No wak jest pre ze sem OSP Rze pin
i pa sjo na tem po ̋ ar nic twa
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zien ni ka rze wzbo ga ci li tę wia do -
mość o in for ma cje spo za ra por tu.
Mia no wi cie stra żacz ka do wo dzą ca

ak cją od 2020 r. prze cho dzi na eme ry tu rę, co
w do my śle ma po twier dzać traf ność oce ny
jej dzia ła nia. Jed no cze śnie ona sa ma od mó -
wi ła od nie sie nia się do ra por tu przed je go
prze czy ta niem. Na sku tek in for ma cji pra so -
wych za rów no do wo dzą ca fe ral ną ak cją, jak
i ca ła lon dyń ska straż po żar na sta ły się przed -
mio tem cierp kich ko men ta rzy in ter nau tów.
Ma jąc na wzglę dzie wa gę ra por tu, a tak że za -
ufa nie spo łecz ne, ja kim się cie szą in sty tu cje
peł nią ce wła dzę w An glii, rów nież wszel kie -
go ro dza ju ko mi sje śled cze, moż na się spo -
dzie wać po sta wie nia do wo dzą cym ak cją
za rzu tów nie do peł nie nia obo wiąz ków – ku
wiel kiej sa tys fak cji opi nii pu blicz nej. 

Mi mo au to ry tar ne go po twier dze nia wi -
ny stra ża ków ist nie ją prze słan ki ku te mu, by
tę re we la cję uznać za co naj mniej przed -
wcze sną. Ra port jest bo wiem nie kom plet ny,
brak w nim klu czo wych in for ma cji. Nie od -
po wia da na kil ka pod sta wo wych py tań. 
Nie do wie my się z nie go, jak to się sta ło, że
wy so ko ścio wy bu dy nek miesz kal ny ob ło żo -
no pal nym sys te mem izo la cji ter micz nej
wbrew obo wią zu ją cym prze pi som pod sta -
wo wym i że do pusz czo no ta ki bu dy nek
do użyt ko wa nia? Jak to się sta ło, że urzą dze -
nia prze ciw po ża ro we po zwa la ją ce wzno sić
bu dyn ki wy so ko ścio we, któ re nie za bi ją lu -
dzi w cza sie po ża ru, nie dzia ła ły? Jak to się
sta ło, że wbrew prze pi som po dział na stre fy
po ża ro we obo wią zy wał w bu dyn ku tyl ko
teo re tycz nie? 

Ra port nie opi su je przy czyn, lecz skut ki
tych za nie dbań i nie do cią gnięć, w tym po -

dej mo wa nie przez stra ża ków nie wła ści wych
de cy zji. Nie wią że jed nak błę dów stra żaków
z wpro wa dze niem ich w błąd. To bar dzo du -
ża róż ni ca, ka żą ca po wąt pie wać w ab so lut -
ną rze tel ność usta leń ko mi sji. 

Wnio ski ko mi sji
W pierw szej czę ści ra por tu po twier dzo -

no przy czy nę i źró dło po ża ru, któ rą by ła
awa ria elek trycz na du żej chło dziar ko -za mra -
żar ki w miesz ka niu nr 16 na czwar tym pię -
trze. Po żar urzą dze nia nie na le żał do wy-
jąt ko wych. Ko mi sja stwier dza, że miał sto -
sun ko wo nie wiel kie roz mia ry, kie dy do po -
miesz cze nia ku chen ne go do tar li stra ża cy.
Pro blem w tym, że za nim to na stą pi ło, pło -
mie nie prze do sta ły się na ze wnątrz bu dyn -
ku. Roz pa try wa ne są dwie teo rie ich roz-
prze strze nie nia się po ele wa cji. Naj prawdo -
po dob niej w wy ni ku od dzia ły wa nia ciepl ne -
go oścież ni ca okien na z PCV od kształ ci ła się
i po wstał otwór, przez któ ry pło mie nie i go -
rą ce ga zy mo gły sty kać się z pal ną war stwą
izo la cji bu dyn ku. Jest rów nież moż li we, acz -
kol wiek mniej praw do po dob ne, że pło mie -
nie z chło dziar ko -za mra żar ki prze do sta ły się
przez otwar te okno ku chen ne i ob ję ły pa ne -
le ele wa cyj ne po wy żej. Po tym, jak pło mie -
nie prze do sta ły się z miesz ka nia na ele wa cję
bu dyn ku, po żar prze szedł gwał tow nie po je -
go wschod niej fa sa dzie. Na stęp nie roz prze -
strze nił się wo kół szczy tu bu dyn ku w obu
kie run kach, a tak że po bo kach, aż pło mie nie
zbie gły się na za chod niej stro nie w po bli żu
po łu dnio wo -za chod nie go na roż ni ka. Ogień
ob jął pra wie ca ły bu dy nek w nie speł na trzy
go dzi ny. Wska za ny po wód tak gwał tow ne -
go roz prze strze nia nia się pło mie ni w gó rę,
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RE NA TA GOL LY
PA WEŁ RO CHA LA Szu ka ni
30 października 2019 r. środki masowego przekazu
na całym świecie podały sensacyjną wiadomość:
strażacy prowadzili akcję ratowniczo-gaśniczą
w Grenfell Tower na tyle źle, że przyczynili się
do śmierci wielu ofiar. Tak brzmiało orzeczenie
specjalnej komisji rządowej.
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w dół i wo kół bu dyn ku to pa ne le ele wa cyj-
ne z alu mi nio wych płyt z rdze niem po li ety -
le no wym. Głów nym me cha ni zmem roz-
prze strze nia nia się pło mie ni w bok i w dół
by ło to pie nie się i ocie ka nie pło ną ce go po -
li ety le nu. Z ko lei obec ność po lii zo cy ja nu ra -
nu (PIR) oraz okła dzi ny ze wnętrz nej, być
mo że tak że oścież nic okien nych, sprzy ja ła
roz prze strze nia niu się pło mie ni w pio nie.
Ko lej ny waż ny aspekt to fakt, że pło mie nie
z ze wnątrz bar dzo szyb ko prze do sta wa ły się
do miesz kań, a dym szyb ko roz prze strze niał
się we wnątrz bu dyn ku. Wy cią gi ku chen ne
ule ga ły de for ma cji, two rząc prze strzeń
do prze miesz cza nia się pło mie ni. Wie le 
klu czo wych sys te mów ochro ny prze ciw-
po ża ro wej we wnątrz bu dyn ku nie za dzia-
ła ło po praw nie, m.in. drzwi prze ciw po-
ża ro we. Nie wszyst kie po wstrzy my wa ły
dym. Z uwa gi na brak urzą dzeń sa mo za-
my ka ją cych otwar te drzwi nie zo sta ły za -
mknię te. 

Kra jo we wy tycz ne wy ma ga ją od lon dyń -
skiej stra ży po żar nej spo rzą dze nia awa ryj -
nych pla nów ewa ku acyj nych do tyczą cych
po stę po wa nia w przy pad ku po ża rów w bu -
dyn kach wy so kich, w któ rych stra te gia stay
put (z ang. po zo stań na miej scu) jest nie moż -
li wa do zre ali zo wa nia. Ta ki awa ryj ny plan
ewa ku acji nie zo stał opra co wa ny. Au to rzy
ra por tu za su ge ro wa li lon dyń skim stra ża kom
moż li wość wy stą pie nia ko niecz no ści czę -
ścio wej lub cał ko wi tej ewa ku acji oraz 
po trze bę prze szko le nia ka dry do wód czej
pod czas dzia łań przy ta kich zda rze niach. 
Ko mi sja wska zu je, że prze pi sy zo bo wią zu-
ją funk cjo na riu szy stra ży po żar nej do roz wa -
że nia kwe stii ewa ku acji i stwier dza, że przy -
go to wa nie przez stra ża ków do ta kie go zda-
rze nia, jak po żar Gren fell To wer by ło nie od -
po wied nie. W szcze gól no ści ka dra ofi cer ska
nie zo sta ła prze szko lo na w za kre sie nie bez -
pie czeństw zwią za nych z pal ny mi okła dzi -
na mi; cho ciaż nie któ re oso by wie dzia ły
o po dob nych po ża rach po wsta łych za gra -
ni ca mi Wiel kiej Bry ta nii, mia ły ogra niczo ną
wie dzę na te mat za cho wa nia się w cza sie
po ża ru ma te ria łów bu dow la nych uży tych
w wie żow cu Gren fell To wer. Ka dra do wód -
cza nie prze szła prze szko le nia w za kre sie
roz po zna wa nia ko niecz no ści ewa ku acji oraz

jej or ga ni za cji. Plan dzia łań ra tow ni czych dla
bu dyn ku był nie ak tu al ny i nie za wie rał
zmian do ko na nych pod czas re mon tu. Oczy -
wi ście w ra por cie zo sta ła pod kre ślo na nie -
by wa ła od wa ga stra ża ków uczest ni czą cych
w dzia ła niach i ich od da nie służ bie. Ko mi sja
zwra ca jed nak uwa gę na fakt, że funk cjo na -
riu sze mie li do czy nie nia z sy tu acją, na któ rą
nie by li od po wied nio przy go to wa ni i wy ty -
ka błąd w po sta ci bra ku de cy zji o zor ga ni zo -
wa niu ewa ku acji (mię dzy godz. 1.30 a 1.50),
twier dząc, że to praw do po dob nie po zwo li -
ło by zmniej szyć licz bę ofiar śmier tel nych.
Ko mi sja sze ro ko opi su je za gad nie nia do ty -
czą ce ko mu ni ka cji, po cząw szy od pro -
blemów tech nicz nych sys te mu łącz no ści,
przez brak prze ka zy wa nia klu czo wych in for -
ma cji w struk tu rach stra ży po żar nej, po
kiep ską wy mia nę in for ma cji po mię dzy służ -
ba mi. 

Wie lo wy mia ro wa kry ty ka do ty czy rów -
nież ob słu gi nu me ru alar mo we go. Brak pro -
ce dur po stę po wa nia przy ta kich zda rze-
niach, brak szko leń z ob słu gi wie lu po łą czeń
jed no cze śnie, brak in for ma cji o sy tu acji
z miej sca zda rze nia i od wrot nie (po cząt ko -
wo in for ma cja prze ka zy wa na osobom te le -
fo nu ją cym pod nu mer alar mo wy brzmia ła,
że ogień się ga czwar te go pię tra, w rze czy-
wi sto ści pło mie nie się ga ły już szczy tu bu -
dyn ku). 

Za sa dy współ pra cy lon dyń skich stra ża -
ków z in nym służ ba mi ra tow ni czy mi zo sta ły
okre ślo ne w od po wied nich usta le niach
i pro to ko łach do ty czą cych wspól nych dzia -
łań. W czę ści zo sta ły one od po wied nio
wdro żo ne. Jed nak brak ko mu ni ka cji po mię -
dzy służ ba mi był po waż nym na ru sze niem
wspól nych usta leń, wy pra co wa nych na wy -
pa dek wy stą pie nia po waż nych ka ta strof
w Lon dy nie. Szcze gól nym po wo dem do nie -
po ko ju by ło opóź nie nie w po ja wie niu się
Dan ge ro us Struc tu res En gi ne er, od po wied ni -
ka in spek to ra nad zo ru bu dow la ne go – mi -
mo licz nych próśb ka dry do wód czej. In nym
by ło opóź nie nie w uzy ska niu pla nów bu -
dyn ku.

Wnio ski z czy ta nia wnio sków

Ko mi sja
Trud no nie wy ra zić po dzi wu dla an glo sa -

skiej kul tu ry praw nej, gdy za rów no skład ko -
mi sji, jak jej usta le nia, w tym prze słu cha nia
świad ków, moż na prze śle dzić na po świę co -
nej jej stro nie in ter ne to wej. Dzię ki te mu
trud no jed nak nie mieć wąt pli wo ści. 
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Ko mi sja skła da się z wy bit nych praw ni -
ków, ma ją cych do świad cze nie w kwe stii do -
cho dzeń i kon tro li, z przy dom kiem „sir” – co
ozna cza god ność szla chec ką zdo by tą dzię ki
wy bit nym osią gnię ciom w swo im fa chu.
Każ dy z nich jest wspie ra ny przez asy sten -
tów. Ale ani po śród człon ków ko mi sji, ani
wśród ich asy sten tów nie ma spe cja li stów
z dzie dzin tech nicz nych. Są oni zgro ma dze -
ni pod ha słem „Se kre ta riat”, w za kład ce „Bie -
gli”. Za tem to nie spe cja li ści bez po śred nio
przy go to wu ją ra port, ale gru pa wpraw nych
praw ni ków, po słu gu jąc się opi nia mi bie -
głych, for mu łu je je go treść, wnio ski koń co -
we i za le ce nia. 

Za tem jak kol wiek sfor mu ło wa na by ła by
opi nia bie głe go, jej od dzia ły wa nie na ra port
nie od nie go za le ży. Nie ozna cza to, że ko mi -
sja znie kształ ca usta le nia bie głych, ale to ona
kie ru je ko lej no ścią i prze bie giem prac i roz -
kła da ich ak cen ty.

Co by ło pierw sze?
Za nim wy buchł po żar, stwo rzo no wa run -

ki do je go po wsta nia i roz wo ju. Po le ca my tu
ar ty ku ły z PP nr 8/2017, któ re za gad nie nie
roz wo ju po ża ru, jak się oka zu je zbież ne
z wnio ska mi ko mi sji, przed sta wia ją w spo -
sób pra wi dło wy. Sko ro da ło się wy cią gnąć
mia ro daj ne wnio ski na pod sta wie ma te ria -
łów fil mo wych, wstęp nych spra woz dań i da -
nych o ma te ria łach, tym bar dziej ko mi sja,
ma ją ca nie po rów na nie więk sze moż li wo ści
dzia ła nia, po win na do ko ny wać usta leń i wy -
cią gać wnio ski w po rząd ku lo gicz nym, naj -
le piej wy zna cza nym upły wem cza su, z wła-
ści wą ta kiej osi ko lej no ścią przy czyn i na -
stępstw. Czy li naj pierw omó wić spo sób 
zbu do wa nia, wy po sa że nia i do pusz cze nia
do użyt ko wa nia bu dyn ku, w tym za bez pie -
cze nia go przed po ża rem, przy czym ko -
niecz nie po win no się od nieść te za gad -
nie nia do obo wią zu ją cych prze pi sów, czy li
ja sno po in for mo wać spo łe czeń stwo, czy
wszyst ko wy ko na no pra wi dło wo, a je śli nie
wszyst ko, to co by ło nie tak i dla cze go. I ja -
kie mo gło przy nieść skut ki. Da lej na le ża ło
omó wić prze bieg po ża ru oraz je go skut ki,
w tym pra wi dło we i nie pra wi dło we dzia ła -
nia stra ża ków. 

Tym cza sem w pra cach ko mi sji spo ty ka -
my się z na stę pu ją cym usta wie niem prio ry -
te tów. W pierw szym ra por cie sku pia się ona
na prze bie gu po ża ru i ak cji ga śni czej, z pra -
wi dło wym okre śle niem wła ści wo ści pal -
nych, ale z krzy czą cym wręcz bra kiem
od nie sie nia tych wła ści wo ści do obo wią zu -

ją cych prze pi sów. To ko mi sja obie cu je zro -
bić w dru gim ra por cie. Dla cze go nie w tym
sa mym? I dla cze go nie naj pierw?

Co po win ni wie dzieć stra ża cy
Po za po zna niu się z wnio ska mi z ra por tu

czy tel nik nie ma żad nych wąt pli wo ści, że
lon dyń ska straż po żar na po win na wie dzieć
o bu dyn ku prak tycz nie wszyst ko, rów nież to,
co ukry te. Stra ża cy po win ni wie dzieć, ja kich
ma te ria łów uży to do prac wy koń cze nio -
wych i ja kie wła ści wo ści te ma te ria ły ma ją
oraz jak się za cho wa ją w po ża rze. Po win ni
zda wać so bie spra wę ze sta nu in sta la cji
tech nicz nych w bu dyn ku i kon se kwen cji te -
go sta nu. Ma ło te go – po win ni też wie dzieć,
że więk szość prac wy koń cze nio wych wy ko -
na no nie dba le, nie wy dzie la jąc stref po ża ro -
wych lub czy niąc je ilu zo rycz ny mi. Po win ni
wie dzieć, że nie wy dzie lo no pod wzglę dem
po ża ro wym trzo nu ewa ku acyj ne go, czy li ko -
mu ni ka cyj ne go. Po win ni uwzględ nić ni ską
lub też bar dzo ni ską kul tu rę tech nicz ną użyt -
kow ni ków bu dyn ku. I ca łą tę wie dzę za wrzeć
w pla nie dzia łań ra tow ni czych bu dyn ku. 

Pro blem w tym, że lon dyń ska straż po żar -
na nie ma służ by kon tro l no -roz po znaw czej,
lecz do ko nu je lu stra cji bu dyn ków pod ką -
tem pro stych za gad nień pla ni stycz nych: do -
jaz du do po ża ru, za opa trze nia w wo dę
do ga sze nia po ża ru oraz pro wa dze nia ak cji
ewa ku acyj nej. Nie ma też wła dzy, by za ob -
ser wo wa ny stan zmie nić. Mo że tyl ko re a-
go wać ra tow ni czo -ga śni czo. Py ta nie brzmi:
skąd stra ża cy mie li wie dzieć to wszyst ko,
cze go od nich się wy ma ga w ra por cie, czy li
że sys tem bier nych i czyn nych za bez pie czeń
prze ciw po ża ro wych nie za dzia ła, że ele wa -
cja roz prze strze ni ogień, sko ro wie le wska -
zu je na to, że za gad nie nia te by ły ta jem ni cą
dla pro jek tan tów, wy ko naw ców i urzęd ni -
ków od po wie dzial nych za do pusz cze nie 
bu dyn ku do użyt ko wa nia? Skąd za tem mie li
to wie dzieć i prze nieść tę wie dzę na za kres
po dej mo wa nych de cy zji?

Ru ty na dzia ła ją cych prze pi sów
Ra port nie stwier dza te go wprost, ale wi -

dać, że ko mi sja za rzu ca stra ża kom na zbyt 
ru ty no we pla no wa nie i dzia ła nie, choć sy tu -
acja wy ma ga ła in ne go po dej ścia. Ta ru ty -
na naj praw do po dob niej wzię ła się z prze-
ko na nia, że an giel skie prze pi sy bu dow la ne
i prze ciw po ża ro we two rzą nie za wod ny sys -
tem. Prze pi sy te w kra jach an glo sa skich są
prze cież, jak się do nie daw na wy da wa ło,
sku tecz nie ukie run ko wa ne na bez pie czeń -

stwo bu dyn ków miesz kal nych w ten spo sób,
że każ de z miesz kań nie ob ję tych ogniem
jest miej scem naj bezpiecz niej szym. Że dro -
gi ewa ku acyj ne przez ca ły czas trwa nia po -
ża ru bę dą wol ne od dy mu, ale na wet
przy ich za dy mie niu nic złe go nie po win no
się dziać, zwłasz cza w po szcze gól nych
miesz ka niach. Za sad ni czo prze pi sy te wy klu -
cza ją zda rze nia o po dob nej ska li. 

Na ko niec, czy ta jąc wnio ski, po myśl my.
Ja ką de cy zję po wi nien pod jąć kie ru ją cy
dzia ła niem ra tow ni czym, gdy wie o sil nym
za dy mie niu dróg ewa ku acyj nych, a na wet
pło mie niach na nich? Czy mo że ogło sić po -
wszech ną, sa mo dziel ną ewa ku ację lu dzi
z bu dyn ku? A prze cież ta ki jest wnio sek ko -
mi sji! Aż się pro si o przy pusz cze nie, że 
gdy by do wo dzą ca ak cją roz ka za ła sa mo -
ewa ku ację lu dzi z bu dyn ku, ko mi sja czy ni ła -
by jej za rzu ty z te go, że zna le zio no dzie siąt ki
ciał na scho dach bu dyn ku, a nie w miesz ka -
niach. I jesz cze jed no. To nie do wia ry, by ktoś
wy trzy my wał w za dy mio nym miesz ka niu,
nie po dej mu jąc prób uciecz ki, na wet 
je śli nie ma wy kształ ce nia, sła bo mó wi
po an giel sku i ogól nie pa ni ku je. Dym szczy -
pie w oczy nie do wy trzy ma nia. Po pro -
stu – dróg uciecz ki z te go bu dyn ku nie by ło,
stąd te le fo ny zroz pa czo nych lu dzi do cen -
trum po wia da mia nia, z py ta nia mi, co ma ją
ro bić. 

Moż na za dać in ne jesz cze py ta nia. Skąd
kie ru ją ca dzia ła niem ra tow ni czym mia ła
wie dzieć, że izo la cja ter micz na bu dyn ku
przy czy ni się do roz wo ju po ża ru, sko ro po -
wy żej wy so ko ści 18 m jej sto so wa nie by ło
za bro nio ne? Oczy wi ście z ob ser wa cji – wi -
dać to by ło go łym okiem, tyl ko ja ką de cy zję
pod jąć w ta kiej sy tu acji? Jak do trzeć do lu -
dzi uwię zio nych przez go rą cy dym na naj -
wyż szych kon dy gna cjach bez moż li wo ści
dzia ła nia z ze wnątrz czy od we wnątrz? A na -
wet po do sta niu się do nich w ubra niach
spe cjal nych i apa ra tach od de cho wych, w wa -
run kach, co ko mi sja przy zna je, bra wu ry ra -
tow ni czej – jak ich przez go rą ce ga zy
po ża ro we prze pro wa dzić? 

Bra ku je wła śnie te go ro dza ju wnio sków
w ra por cie – że straż po żar na przez splot
oko licz no ści, któ rych tym cza sem nie wy ja -
śnio no, zo sta ła po sta wio na przed za da nia -
mi nie moż li wy mi do wy ko na nia. 

st. bryg. Paweł Rochala jest doradcà
komendanta głównego PSP, 

a mł. kpt. Renata Golly pełni słu˝b´ 
w KG PSP
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mó wie nie prze sła nek do zwol nie -
nia ze służ by za my ka ją ostat nie
z prze sła nek fa kul ta tyw nych. Mo -

że my wśród nich wy róż nić na stę pu ją ce:

Li kwi da cja jed nost ki lub jej re or ga ni za cja
Zgod nie z art. 43 ust. 3 pkt 4 usta wy o PSP

stra ża ka moż na zwol nić ze służ by w przy -
pad ku li kwi da cji jed nost ki al bo jej re or ga ni -
za cji po łą czo nej ze zmniej sze niem ob sa dy
eta to wej, je że li prze nie sie nie funk cjo na riu -
sza za je go zgo dą do in nej jed nost ki lub
na in ne sta no wi sko nie jest moż li we [1]. Ko -
niecz ne jest wszech stron ne zba da nie wszyst -
kich zna mion (ele men tów) te go prze pi su
w trak cie po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. 

Nie wy wią zy wa nie się z obo wiąz ków służ -
bo wych

Prze słan ka ta, opi sa na w art. 43 ust. 3 pkt 4a
usta wy o PSP, do ty czy od by wa nia służ by sta -
łej. W dwóch ko lej nych opi niach służ bo wych,
mię dzy któ ry mi upły nę ło co naj mniej 6 mie -
się cy, mu si paść wy raź ne stwier dze nie o nie -
wy wią zy wa niu się z obo wiąz ków służ bo wych.
Opi nię ta ką moż na spo rzą dzić nie za leż nie
od ogól nych ter mi nów opi nio wa nia (co 3 lub
co 5 lat służ by) – mó wi o tym § 3 pkt 2 i 3 roz -
po rzą dze nia MSWiA. 

In ne waż ne przy czy ny
Zgod nie z art. 43 ust. 3 pkt 5 usta wy o PSP

stra ża ka moż na zwol nić z in nych niż okre ślo -
ne w pkt 2-4a waż nych przy czyn, je że li dal sze
po zo sta wa nie w służ bie nie gwa ran tu je na-
le ży te go wy ko ny wa nia obo wiązków służ -
bowych. W każ dej spra wie prze słan ka
zwol nie nia po win na być wy raź nie skon kre ty -
zo wa na i do ty czyć do bra służ by oraz in te re -
su spo łecz ne go [2]. Or gan zwal nia ją cy mu si
za się gnąć opi nii za kła do wej or ga ni za cji
związ ko wej re pre zen tu ją cej da ne go stra ża ka
(art. 43 ust. 5 usta wy o PSP), choć nie jest
zwią za ny tre ścią otrzy ma ne go do ku men tu. 

Za prze sta nie służ by z po wo du cho ro by
Zgod nie z art. 43 ust. 3 pkt 6 usta wy

o PSP stra ża ka moż na zwol nić, je śli upły -
nę ło 12 mie się cy od dnia za prze sta nia
przez nie go służ by z po wo du cho ro by.
W prze pi sie tym nie cho dzi jed nak o nie -
prze rwa ny okres ko rzy sta nia ze zwol nień
le kar skich. Po ję cia te nie są jed no znacz -
ne – ist nie ją okre sy za prze sta nia służ by
z po wo du cho ro by, któ re nie są okre sa mi
ko rzy sta nia ze zwol nień le kar skich, np.
okres nie do pusz cze nia do służ by z po wo -
du ko niecz no ści uzy ska nia za świad cze nia
le ka rza me dy cy ny pra cy o zdol no ści
do służ by po okre sie cho ro by trwa ją cej
dłu żej niż 60 dni [3].

Prze rwa nie okre su, o któ rym mo wa
w po wyż szym prze pi sie, mo gło by na stą pić
je dy nie wów czas, gdy by stra żak po za koń -
cze niu zwol nie nia le kar skie go, ale przed
upły wem okre su 12 mie się cy od za prze sta -
nia świad cze nia służ by z po wo du cho ro by
sta wił się do służ by i zo stał do pusz czo ny
do wy ko ny wa nia czyn no ści służ bo wych.
Po upły wie 12-mie sięcz ne go okre su za prze -
sta nia służ by z po wo du cho ro by zwol nie nie
stra ża ka w tym try bie jest moż li we, nie za leż -
nie od te go, czy jest on na dal cho ry, lub czy
de kla ru je chęć po wro tu do służ by z uwa gi
na od zy ska nie zdol no ści do wy ko ny wa nia
za dań służ bo wych. 

Nie sta wie nie się na ba da nia
Ko lej ną prze słan ką fa kul ta tyw ną, wy ni -

ka ją cą z art. 43 ust. 3 pkt 7 usta wy o PSP,
jest dwu krot ne nie uspra wie dli wio ne nie -
stawie nie się na ba da nia zle co ne przez ko -
mi -sję le kar ską lub nie pod da nie się im al bo
dwu krot ne nie uspra wie dli wio ne nie sta -
wie nie się na ob ser wa cję w pod mio cie
lecz ni czym w przy pad ku wy ra że nia zgo dy
przez stra ża ka, chy ba że skie ro wa nie
do ko mi sji le kar skiej na stą pi ło na je go
wnio sek. 

Brak zgo dy na prze nie sie nie na niż sze
sta no wi sko
Stra ża ka moż na zwol nić ze służ by rów -

nież na pod sta wie art. 38 ust. 4 usta wy o PSP.
Do ty czy to sy tu acji, gdy nie wy ra ził zgo dy
na prze nie sie nie na niż sze sta no wi sko służ -
bo we z przy czyn okre ślo nych w art. 38 ust. 2,
to jest:
� orze cze nia cał ko wi tej nie zdol no ści do
służ by na zaj mo wa nym sta no wi sku, je śli nie
ma moż li wo ści prze nie sie nia na sta no wi sko
rów no rzęd ne,
� nie przy dat no ści na zaj mo wa nym sta no -
wi sku, stwier dzo nej w opi nii służ bo wej,
� nie wy wią zy wa nia się z obo wiąz ków służ -
bo wych na zaj mo wa nym sta no wi sku,
� li kwi da cji zaj mo wa ne go sta no wi ska, je śli
nie ma moż li wo ści prze nie sie nia na sta no -
wi sko rów no rzęd ne.

Kil ka prze sła nek 
jednocześnie
W prak ty ce jed no cze śnie mo że wy stą pić

kil ka pod staw do zwol nie nia ze służ by. Je -
śli sta nie się tak w przy pad ku prze sła nek
ob li ga to ryj nych, pod sta wą wy da nia de cy -
zji o zwol nie niu po win na być ta przy czy na,
któ ra wy stą pi ła naj wcze śniej. Je śli bę dzie
cho dzi ło o prze słan ki fa kul ta tyw ne, wy bór
pod sta wy praw nej na le ży do or ga nu zwal -
nia ją ce go. 

W orzecz nic twie są do wym ist nie je po -
gląd, że w przy pad ku zbie gu prze słan ki ob -
li ga to ryj nej i fa kul ta tyw nej or gan po wi nien
zwol nić stra ża ka na pod sta wie tej pierw szej,
choć z prak ty ki wy ni ka, że kie ru jąc się słusz -
nym in te re sem stro ny, przy zgło sze niu zwol -
nie nia w związ ku z osią gnię ciem 30 lat
wy słu gi eme ry tal nej ko rzy sta się z pod sta -
wy fa kul ta tyw nej – zgod nie z art. 43 ust. 3
pkt 3 usta wy o PSP.

Wy żej wy mie nio ne pod sta wy zwol nień
do ty czą stra ża ków za rów no w służ bie sta łej,
jak i w służ bie przy go to waw czej. 
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Zwal nia nie ze słu˝ by (cz. 3)

BOG DAN IWASZ KO

W ostat niej czę ści cy klu do ty czą ce go za koń cze nia służ by
omó wio ne zo sta ną dal sze prze słan ki zwol nie nia stra ża ka

oraz świad cze nia, któ re mu przy słu gu ją.

O



W służ bie kan dy dac kiej
Zgod nie z art. 114b ust. 1 usta wy o PSP

stra ża ków w służ bie kan dy dac kiej zwal nia
się w przy pad kach:
� utra ty oby wa tel stwa pol skie go lub na by -
cia oby wa tel stwa ob ce go pań stwa,
� orze cze nia przez ko mi sję le kar ską nie -
zdol no ści do służ by,
� stwier dze nia w opi nii służ bo wej nie przy -
dat no ści do służ by,
� bra ku po stę pu w na uce.

Po nad to stra ża ka w służ bie kan dy dac kiej
moż na zwol nić ze służ by na je go wnio sek
w ter mi nie 3 mie się cy od dnia zło że nia wnio -
sku. Co cie ka we, zwol nie nie „na wła sną proś -
bę” w przy pad ku stra ża ka w służ bie kan dy -
dac kiej jest fa kul ta tyw ne, a stra ża ków w służ -
bie sta łej i przy go to waw czej – ob li ga to ryj ne. 

Od ręb ną for mą zwol nie nia stra ża ka
w służ bie kan dy dac kiej jest wy da le nie ze
służ by. Zgod nie z art. 114c usta wy o PSP 
na stę pu je to w ra zie:
� ska za nia pra wo moc nym wy ro kiem są du
na ka rę po zba wie nia praw pu blicz nych,
� wy mie rze nia ka ry dys cy pli nar nej wy da -
le nia ze służ by.

Ko men dant głów ny PSP mo że ze zwo lić
na po zo sta nie w służ bie kan dy dac kiej stra -
ża ka ska za ne go na ka rę po zba wie nia wol -
no ści z wa run ko wym za wie sze niem jej
wy ko na nia. 

Ogra ni cze nia w sto so wa niu
prze pi sów
Usta wa o PSP prze wi du je ogra ni cze nia

sto so wa nia prze pi sów o zwol nie niu ze służ -
by ze wzglę du na cho ro bę stra ża ka i ze
wzglę du na cią żę ko bie ty stra ża ka lub urlo -
py zwią za ne z ma cie rzyń stwem. 

Zgod nie z art. 45 ust. 1 usta wy o PSP
zwol nie nie stra ża ka ze służ by nie mo że na -
stą pić przed upły wem 12 mie się cy od dnia
za prze sta nia służ by z po wo du cho ro by
przy zwol nie niu na pod sta wie art. 38 ust. 4
lub art. 43 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 3 i 4a,
chy ba że stra żak wy stą pił z pi sem nym wnio -
skiem o wcze śniej sze zwol nie nie. Zgod nie
z art. 45 ust. 2 zwol nie nie stra ża ka ze służ by
nie mo że na stą pić przed upły wem 3 mie się -
cy od dnia za prze sta nia służ by z po wo du
cho ro by przy zwol nie niu na pod sta wie
art. 43 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 2, chy ba
że stra żak wy stą pił z pi sem nym wnio skiem
o wcze śniej sze zwol nie nie. 

Zgod nie z art. 46 usta wy o PSP stra ża ka
nie moż na na to miast zwol nić ze służ by
w okre sie cią ży, w cza sie urlo pu ma cie rzyń -

skie go, oj cow skie go, ro dzi ciel skie go lub wy -
cho waw cze go, z wy jąt kiem przy pad ków
okre ślo nych w art. 43 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3
pkt 2, 4 i 5. W ta kich przy pad kach de cy zja
o zwol nie niu stra ża ka ze służ by po win na zo -
stać wy da na po upły wie okre sów wy mie nio -
nych w art. 45 ust. 1 i 2 usta wy o PSP. 

Świad cze nia dla zwal nia ne go
ze służ by
Świad cze nia pie nięż ne przy zna wa ne

funk cjo na riu szo wi w związ ku ze zwol nie -
niem ze służ by są za leż ne od pod sta wy
praw nej zwol nie nia. 

Zgod nie z art. 98 usta wy o PSP stra żak
zwol nio ny ze służ by na pod sta wie art. 38
ust. 4 i art. 43 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3
pkt 3-5 otrzy mu je:
� od pra wę (art. 99 usta wy o PSP),
� ekwi wa lent pie nięż ny za nie wy ko rzy sta -
ne urlo py wy po czyn ko we (art. 71a usta wy
o PSP),
� zry czał to wa ny ekwi wa lent pie nięż ny
za nie wy ko rzy sta ny w da nym ro ku prze jazd
na wy po czy nek [4], 
� re kom pen sa tę pie nięż ną za prze dłu żo ny
czas służ by. 

Stra żak zwol nio ny na pod sta wie art. 43
ust. 2 pkt 3 otrzy mu je 50% od pra wy oraz
ekwi wa lent pie nięż ny za nie wy ko rzy sta ne
urlo py wy po czyn ko we. Je śli pod sta wę zwol -
nie nia sta no wi art. 43 ust. 2 pkt 4 i 6 oraz
ust. 3 pkt 2 i 6, funk cjo na riusz uzy sku je je dy -
nie ekwi wa lent pie nięż ny za nie wy ko rzy -
stane urlo py wy po czyn ko we.

Re kom pen sa ta pie nięż na za prze dłu żo -
ny czas służ by to do dat ko we świad cze nie
pie nięż ne scha rak te ry zo wa ne w art. 93 ust. 1
pkt 4a usta wy o PSP. Jej wy so kość jest okre -
ślo na w art. 97c ust. 1 usta wy o PSP i wy no si
za jed ną go dzi nę służ by 1/172 śred nie go mie -
sięcz ne go upo sa że nia za sad ni cze go (wraz
z do dat ka mi o cha rak te rze sta łym) na leż ne go
stra ża ko wi w okre sie roz li cze nio wym. Co istot -
ne, zgod nie z art. 97c ust. 2 usta wy o PSP
w przy pad ku zwol nie nia stra ża ków ze służ by
re kom pen sa tę ta ką wy pła ca się nie póź niej niż
w dniu zwol nie nia ze służ by. 

Na le ży zwró cić uwa gę, że pod sta wa praw -
na zwol nie nia ze służ by ma wpływ na usta le -
nie pra wa i wy so ko ści na gro dy rocz nej za rok
ka len da rzo wy, w któ rym na stą pi ło zwol nie nie
ze służ by (art. 95 usta wy o PSP).

Zgod nie z art. 101 usta wy o PSP stra ża -
ko wi mia no wa ne mu na sta łe zwol nio ne mu
ze służ by na pod sta wie art. 43 ust. 2 pkt 1
oraz ust. 3 pkt 3 wy pła ca się co mie siąc przez

okres ro ku po zwol nie niu ze służ by tzw.
świad cze nie rocz ne, w wy so ko ści od po wia -
da ją cej upo sa że niu za sad ni cze mu wraz
z do dat ka mi o cha rak te rze sta łym po bie ra -
ny mi na ostat nio zaj mo wa nym sta no wi sku
służ bo wym [5].

Stra żak zwal nia ny ze służ by ma rów nież
pra wo do na gro dy ju bi le uszo wej [6]. Stra ża -
ko wi zwal nia ne mu ze służ by w związ ku z na -
by ciem upraw nień do eme ry tu ry lub ren ty
in wa lidz kiej (bez wzglę du na for mal ną pod -
sta wę praw ną zwol nie nia), któ re mu do na by -
cia na gro dy ju bi le uszo wej bra ku je nie wię cej
niż 12 mie się cy, li cząc od dnia zwol nie nia, na -
gro dę wy pła ca się w dniu zwol nie nia ze służ -
by. Wy so kość na gro dy ju bi le uszo wej jest
okre ślo na w art. 96 usta wy o PSP.

Na za koń cze nie war to do dać, że zgod nie
z art. 48 usta wy o PSP stra żak zwol nio ny ze
służ by otrzy mu je nie zwłocz nie świa dec two
służ by oraz, na swój wnio sek, opi nię o służ -
bie. Stra żak mo że żą dać spro sto wa nia świa -
dec twa służ by oraz od wo łać się do wyż -
sze go prze ło żo ne go od opi nii o służ bie
w ter mi nie 7 dni od dnia otrzy ma nia opi nii
[7]. Co istot ne, wy da nie świa dec twa służ by
nie mo że być uza leż nio ne od uprzed nie go
roz li cze nia się stra ża ka z obo wiąz ków służ -
bo wych (§ 3 roz po rzą dze nia). 

Bogdan Iwaszko pracuje w Biurze Kadr
i Organizacji Komendy Głównej PSP

Przy pi sy
[1] Istot ne jest po nad to za strze że nie, że zwol nie nie na tej pod sta -
wie praw nej jest moż li we po upły wie 6 mie się cy od dnia ogło sze -
nia de cy zji o li kwi da cji lub re or ga ni za cji jed nost ki or ga ni za cyj nej
PSP (w przy pad ku służ by przy go to waw czej po upły wie 3 mie się -
cy).
[2] Wła ści wy or gan wi nien prze ana li zo wać, czy ist nie je moż li wość
zwol nie nia stra ża ka na pod sta wie przy czyn opi sa nych w art. 43
ust. 3 pkt 2-4a. Je śli nie bę dzie ta kiej moż li wo ści, moż na roz wa żać
pod ję cie de cy zji w try bie art. 43 ust. 3 pkt 5. 
[3] § 3 ust. 3 pkt 2 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji z dnia 27 paź dzier ni ka 2005 r. w spra wie za kre su, try -
bu i czę sto tli wo ści prze pro wa dza nia okre so wych pro fi lak tycz nych
ba dań le kar skich oraz okre so wej oce ny spraw no ści fi zycz nej stra -
ża ka Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (DzU nr 261, poz. 2191 ze zm.).
[4] O świad cze niu tym mó wi art. 63 usta wy o PSP oraz roz po rzą dze -
nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 19 grud -
nia 2001 r. w spra wie wa run ków prze jaz du stra ża ków Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej oraz człon ków ich ro dzin pu blicz ny mi środ ka mi ko -
mu ni ka cji oraz wy pła ty rów no waż ni ka pie nięż ne go w ra zie nie wy -
ko rzy sta nia przy słu gu ją ce go prze jaz du. 
[5] Funk cjo na riu szo wi upraw nio ne mu do te go świad cze nia, któ ry
na był pra wo do za opa trze nia eme ry tal ne go, przy słu gu je pra wo wy -
bo ru jed ne go z tych świad czeń. Stra ża ko wi zwol nio ne mu ze służ -
by na pod sta wie art. 43 ust. 3 pkt 4 i 5, któ ry z po wo du na dal
trwa ją cej cho ro by nie mo że pod jąć za trud nie nia, wy pła ca się co
mie siąc wy żej wspo mnia ne świad cze nie pie nięż ne przez okres cho -
ro by, nie dłu żej jed nak niż przez 3 mie sią ce, chy ba że wcze śniej ko -
mi sja le kar ska wy da ła orze cze nie o in wa lidz twie, sta no wią ce
pod sta wę do usta le nia pra wa do ren ty in wa lidz kiej.
[6] Za sa dy na by cia te go pra wa oraz ob li cza nia i wy pła ca nia na gro -
dy re gu lu je § 4 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad -
mi ni stra cji z dnia 5 sierp nia 1997 r. w spra wie okre sów za li cza nych
do okre su służ by (DzU nr 101, poz. 637).
[7] Treść tych do ku men tów, a tak że spo sób i tryb ich wy da wa nia
i pro sto wa nia re gu lu je roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji z dnia 19 wrze śnia 2001 r. w spra wie świa dectw
służ by i opi nii o służ bie stra ża ków Pań stwo wej Stra ży Po żar nej 
(DzU nr 114, poz. 1228).
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yjemy w glo bal nej wio sce. Te le wi zja,
in ter net, ko mu ni ka to ry spra wia ją, że
świat wy da je się być na wy cią gnię -

cie rę ki. Licz ni zna jo mi na por ta lach spo łecz -
no ścio wych two rzą po czu cie roz bu do wa nej
sie ci re la cji spo łecz nych. Ale to tyl ko ilu zja.

Bu do wa nie re la cji to umie jęt ność, któ rą
zdo by wa my od naj młod szych lat. To, co
dzie je się w ro dzi nie, jak wy glą da ją sto sun ki
po mię dzy po szcze gól ny mi jej człon ka mi,
mo de lu je styl bu do wa nia re la cji z ludź mi
spo za ro dzi ny. 

Da vid W. John son wy róż nił czte ry za kre -
sy umie jęt no ści, któ re są nie zbęd ne do na -
wią zy wa nia i pod trzy my wa nia za do wa la -
ją cych re la cji z in ny mi: wza jem ne po zna nie
i za ufa nie, do kład ne i jed no znacz ne wza -
jem ne zro zu mie nie, wza jem na po moc, kon -
struk tyw ne ra dze nie so bie z pro ble ma mi
i kon flik ta mi.*

Kon takt to pod sta wa
Choć bar dzo by śmy chcie li, nie da się bu -

do wać tych umie jęt no ści wir tu al nie. War to
więc za py tać sie bie: „Kie dy ostat nio spę dzi -
łeś dzień z ro dzi ną, z przy ja ciół mi, zna jo my -
mi?”. Nie pół go dzi ny, mię dzy zje dzo nym
na pręd ce obia dem a wyj ściem do dru giej
pra cy! Je den ca ły dzień. A te raz bę dzie jesz -
cze trud niej. Kie dy w ostat nim cza sie za opie -
ko wa łeś się sa mym so bą? Kie dy zro bi łeś dla
sie bie coś mi łe go, speł ni łeś któ reś z ma rzeń,
spra wi łeś so bie drob ną przy jem ność? 

Czy wiesz, że do bra re la cja z sa mym so bą
po zwa la pod cho dzić do in nych lu dzi
z otwar to ścią, bez lę ku, bu du je za ufa nie i ak -
cep ta cję?

Mo że war to w ra mach eks pe ry men tu po -
do świad czać by cia z sa mym so bą, bez za głu -
sza czy ty pu ko mór ka czy te le wi zor? Le piej
po znać sie bie, dać so bie szan sę na zro zu -
mie nie swo ich po trzeb i po lu bie nie te go, co
się ma. Je śli się te go na uczysz, ła twiej ci bę -
dzie spę dzać czas z in ny mi ludź mi – wyjść
do nich, za pro po no wać ja kąś wspól ną ak -
tyw ność, prze ko nać ich, że war to z to bą po -
być, zro bić ra zem coś przy jem ne go. 

Na tu ral ne wspar cie
Na sza ro dzi na, bli scy, przy ja cie le są

pierw szym ogni wem wspar cia, z któ re go
mo że my sko rzy stać w ra zie po trze by. Je śli
spę dza my ze so bą czas – po zna je my się,
uczy my się, cze go nam po trze ba, jak za cho -
wu je my się w róż nych sy tu acjach, kie dy wo -
li my po być sa mi, a kie dy wręcz prze ciw nie.
To pod sta wy zdro we go wspar cia spo łecz ne -
go. Oso by, któ re nas do brze zna ją, szyb ko
za uwa żą zmia ny w na szym za cho wa niu, nie -
za leż nie od te go, czym te zmia ny są wy wo -
ła ne. Dzię ki te mu bę dą mo gły szyb ko
za re ago wać i za ofe ro wać nam po moc. Za -
ufa nie zbu do wa ne w re la cjach uła twia rów -
nież ko rzy sta nie z ta kiej po mo cy. Roz wie wa
oba wy, że ta ka po moc bę dzie mia ła dru gie
dno czy ktoś nas po pro stu wy śmie je.

Ale że by to by ło moż li we, że by zbu do -
wać ta ki po ziom za ufa nia, mu si my być ra -
zem, dbać o pla no wa nie cza su wspól ne go.
War to nie za peł niać ka len da rza do ta kie go
stop nia, że na spon ta nicz ne by cie z naj bliż -
szy mi nie bę dzie już w ogó le miej sca i si ły. 

By cie z dru gim czło wie kiem to tak że słu -
cha nie sie bie na wza jem. Oczy wi ście każ dy
z nas ma swo ją in dy wi du al ną prze strzeń, ale
cza sem do brze wpu ścić do na sze go świa ta
in ne oso by, opo wie dzieć, co się nam w da -
nym dniu przy tra fi ło. Słu cha nie jest ko lej ną
umie jęt no ścią, któ rej mo że my się na uczyć.
War to pa mię tać, że wie le za cho wań, któ re są
dla nas oczy wi ste i wła ści we, mo że blo ko wać
u ko goś chęć roz mo wy – np. do star cza nie lo -
gicz nych ar gu men tów, po cie sza nie, wy py ty -
wa nie, mo ra li zo wa nie itd. Choć pro wa dze nie
roz mów wy da je się być czymś na tu ral nym,
war to po głę bić swo ją wie dzę w za kre sie ko -
mu ni ka cji in ter per so nal nej, zna cze nia ko mu -
ni ka cji wer bal nej i nie wer bal nej oraz ich
wpły wu na po ro zu mie wa nie.*

Bu do wa niu re la cji sprzy ja ją rów nież ry tu -
ały. Naj prost szym z moż li wych jest wspól ne
je dze nie po sił ków. War to je rów nież ra zem
przy go to wać, ale je śli to się nie uda, to cho -
ciaż ra zem usiąść do sto łu i zjeść. Obiad czy
ko la cja w ty go dniu, a w week end śnia da -
nie – to do sko na ła prze strzeń na by cie ra -
zem, je śli nie je ste śmy w sta nie wy go spo-
da ro wać wię cej wspól ne go cza su.

Wspól ne spę dza nie cza su na co dzień bę -
dzie pro cen to wa ło. Co raz czę ściej sły szy się
o tym, że urlop jest dla wie lu ro dzin naj trud -
niej szym mo men tem ro ku – je ste śmy zmu -
sze ni spę dzić czas z ludź mi, któ rych wła ś-
ci wie nie zna my, bo głów nie mi ja my się z ni -
mi w przed po ko ju, rzu ca jąc zdaw ko wo kil ka
słów. Re gu lar ne „ćwi cze nia z by cia ra zem”
po win ny po móc w ra dze niu so bie z tym pro -
ble mem. 

Ka ta rzy na Moch jest psy cho lo giem

* B. Ciu piń ska, Do sko na le nie re la cji mię dzy ludz kich wy zwa -
niem spo łe czeń stwa XXI wie ku, [w:] „Przed się bior czość – edu -
ka cja”, t. 1 „Przed się bior czość a współ cze sne wy zwa nia
cy wi li za cyj ne”, Kra ków 2005, str. 153-157.

PSYCHOLOGIA

Dbaç o re la cjeKA TA RZY NA MOCH

Jak budować głębokie więzi międzyludzkie? Czy internet w tym pomaga?  
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r ga ni za to rem mi strzostw by ła
Ko men da Głów na PSP, a współ -
or ga ni za to ra mi Ko men da Wo-

je wódzka PSP w Ło dzi oraz Ko men da Po -
wia to wa PSP w To ma szo wie Ma zo wiec kim.
Ko mi sji sę dziow skiej, któ rą two rzy ło pię ciu
funk cjo na riu szy PSP, prze wod ni czył mł.
bryg. Mar cin Bor kow ski z Ko men dy Miej -
skiej PSP w Lu bli nie. Roz gryw ki pro wa dzo -
ne by ły w ha li spor to wej Cen tral ne go
Ośrod ka Spor tu. 

W pierw szej fa zie dru ży ny ry wa li zo wa ły
w czte rech gru pach eli mi na cyj nych. Po ro -
ze gra niu eli mi na cji gru po wych ze spo ły
przy stą pi ły do dru giej fa zy, pro wa dzo nej
sys te mem pu cha ro wym.

O pry mat w me czu fi na ło wym ry wa li zo -
wa ły dru ży ny woj. łódz kie go i re we la cja te -
go rocz nych roz gry wek, re pre zen ta cja woj.
pod la skie go. Ty tuł Mi strza Pol ski obro ni ła już
po raz trze ci z rzę du re pre zen ta cja KW PSP
Łódź, po ko nu jąc Pod la sie 2:1. Do ry wa li za cji
o brą zo wy me dal przy stą pi ły re pre zen ta cje
KW PSP Ka to wi ce i KW PSP Wro cław. Zwy cię -
sko z tej po tycz ki wy szli stra ża cy ze Ślą ska,
zwy cię ża jąc 2:0.

Do dat ko wo pro wa dzo no kla sy fi ka cję
na naj lep szych za wod ni ków mi strzostw. 
Wy róż nie nia otrzy ma li:
� naj lep szy za wod nik (MVP mi strzostw) 
– Pa weł Wa siu lew ski, KW PSP Bia ły stok,
� naj lep szy bram karz – Łu kasz Gro szak, 
KW PSP Ka to wi ce,
� naj lep szy strze lec – Ma te usz Ol czak, 
KW PSP Łódź.

W ce re mo nii za koń cze nia mi strzostw, po -
łą czo nej z wrę cze niem pu cha rów, me da li,
dy plo mów i na gród, udział wzię li łódz ki ko -
men dant wo je wódz ki PSP nad bryg. Ja ro -
sław Wla złow ski oraz st. bryg. Piotr Ka li -
now ski, re pre zen tu ją cy ko men dan ta głów -
ne go PSP.

Piotr Ka li now ski / KG PSP
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Ha lo wa pił ka no˝ na
W Spale (woj. łódzkie) odbyły się w dniach 24-25 października

XXV Mistrzostwa Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej. W turnieju udział
wzięło 16 drużyn, reprezentujących 15 województw i CS PSP w Częstochowie.

O

Na gro dy spor tow ców PSP
Ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej gen. bry ga dier Le szek Su ski za szcze gól ne osią gnię -
cia w służ bie, w tym uzy ska nie wy so kich wy ni ków spor to wych oraz god ną po chwa ły po sta wę stra ża -
ka Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, wy róż nił na gro da mi pie nięż ny mi ze środ ków Ko men dy Głów nej PSP
stra ża ków re pre zen tu ją cych Pań stwo wą Straż Po żar ną pod czas za gra nicz nych przed się wzięć spor to -
wych: Mi strzostw Świa ta w Spo rcie Po żar ni czym (8-16 wrze śnia w Sa ra to wie w Ro sji), Mi strzostw 
Eu ro py Stra ża ków w Bie gu Ulicz nym (31 sierp nia w Fel tre we Wło szech), Mi strzostw Eu ro py o ty tuł
Naj tward sze go Stra ża ka (8-9 czerw ca w Mönchen glad bach w Niem czech) oraz Mię dzy na ro do wych
Mi strzostw Wę gier o ty tuł Naj tward sze go Stra ża ka (28-29 czerw ca w Buk fur do).
Na gro dy pie nięż ne ze środ ków Ko men dy Głów nej PSP otrzy ma li rów nież stra ża cy PSP za an ga żo wa -
ni w przy go to wa nie i or ga ni za cję XV Kra jo wych Za wo dów Spor to wo -Po żar ni czych OSP, któ re od by -
ły się w dniach 31 sierp nia – 1 wrze śnia w Po la ni cy-Zdro ju, a tak że pra ce ko mi sji sę dziow skiej pod czas
tych za wo dów.

Szy mon Ła wec ki / Biu ro Szko le nia KG PSP
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Poziomo:
1. Sa mo cho do wy lub po ża ro wy
2. Po wsta je z nie go pia na cięż ka
3. Jed na z faz za rzą dza nia kry zy so we go
4. Zdro wot na, spo łecz na, prze ciw po ża ro wa
5. Ga śni czy wróg ozo nu
6. Cie szy przy ogni sku, mar twi przy po ża rze
7. Straż ni ca ina czej 
8. Na cisk na tu ry psy chicz nej
9. Wy kry wa i ostrze ga

Pionowo:
1. Ra to wa nie z prze strze ni nie bez piecz nej
2. Na głe uczu cie lub fa za po ża ru
3. Za stę pu je ma saż ser ca
4. Po jazd ga śni czy na zy wa ny jak na pój
5. Naj lep sza przy ga sze niu traw
6. Pierw szy re dak tor na czel ny PP
7. Pa trio tycz na, przy się ga lub pa ra w stra ży
8. Mo że być peł na lub nie peł na

SpoÊród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy dwa zgłoszenia, które zostanà wyró˝nione nagrodami rzeczowymi. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie

karty zgłoszenia z poprawnym rozwiàzaniem. Szczegóły na www.ppoz.pl.
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Czuwają 
na lotnisku

Większość z nas jest użytkownikami dróg – czy to jako kierowcy, 
czy jako pasażerowie lub piesi. Warto zatem dowiedzieć się, co ma nam
do zaoferowania strona internetowa Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego www.krbrd.gov.pl.

KRBRD określa kierunki i koordynuje działania administracji rządowej
w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Została powołana na mocy
ustawy Prawo o ruchu drogowym, jako międzyresortowy organ doradczy
i pomocniczy Rady Ministrów. 

Witryna internetowa Rady to bogate źródło materiałów edukacyjnych
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także aktów prawnych,
raportów i danych statystycznych. Dowiemy się z niej również
o organizowanych przez KRBRD szkoleniach, których celem jest poprawa
bezpieczeństwa na polskich drogach. Nie tylko strażacy zwrócą zapewne
uwagę na informację o„korytarzu życia”, wprowadzonym w listopadzie
nowelizacją do ustawy. 

Prosty layout strony pozwala na szybkie i intuicyjne dotarcie
do poszukiwanych informacji. Oczywiście witryna nie mogła się obejść bez
funkcjonalności ułatwiających dostęp do niej osobom niepełnosprawnym. 

W tym roku nakładem Specjalistycznego Biura
Badań Pożarów ukazała się książka pt. „Profesjonalizm
opinii biegłego sądowego z dziedziny pożarnictwa
w postępowaniach karnych i cywilnych
(z praktycznymi przykładami)” autorstwa Tomasza
Sawickiego.

Publikacja jest pierwszym w Polsce
wydawnictwem zwartym podejmującym wybraną
problematykę opiniowania spraw o pożary przez
biegłego sądowego w sprawach karnych
i postępowaniach cywilnych. Wydawnictwo zawiera
m.in. propozycje praktycznych rozwiązań, a także
kilkadziesiąt przykładów, zarówno afirmatywnych, 

jak i negatoryjnych – przede wszystkim fragmentów aktualnych orzeczeń sądów
w postępowaniach w sprawach o pożary. Dzięki temu niewątpliwie opracowanie zyskuje
walor praktyczny.

Książka składa się z jedenastu rozdziałów. W dziesięciu z nich w sposób syntetyczny
przedstawiono omawianą problematykę, natomiast jedenasty rozdział zawiera wykaz
wybranej krajowej literatury dotyczącej statusu biegłego sądowego z dziedziny
pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej). Ponadto w załączniku 2 przedstawiono spis
imienny wszystkich biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa (ochrony
przeciwpożarowej) ustanowionych przy prezesach sądów okręgowych w naszym kraju.

Publikacja nie jest pracą stricte naukową, przedstawia jednak opis faktów stanowiący
punkt wyjścia do ich analizy. Szczególnie przydatna będzie biegłym oraz kandydatom
na biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej) wszystkich
specjalności. [ze wstępu do książki]

Publikację można nabyć u wydawcy. Formularz zamówienia znajduje się na stronie
www.badanie-pozarow.pl.

Tomasz Sawicki, Profesjonalizm opinii biegłego sądowego z dziedziny pożarnictwa
w postępowaniach karnych i cywilnych (z praktycznymi przykładami), Specjalistyczne
Biuro Badań Pożarów 2019.

Wyspa św. Heleny na południowym Atlantyku
znana jest nie tylko jako miejsce zesłania
(w latach 1815-1821) i śmierci Napoleona I, ale także
z bardzo nowoczesnego lotniska. To właśnie dzięki
niemu znacznie wzrosło jej znaczenie turystyczne
i strategiczne. Budowa pasa startowego i portu
lotniczego na trudnym terenie trwała 10 lat,
a poszczególne etapy inwestycji prezentowane były
w trzech seriach znaczków pocztowych, wydawanych
co kilka lat pod wspólnym tytułem „Airport Project”.  

W ostatniej, opublikowanej 21 maja 2018 r.,
pokazano już ukończony obiekt oraz pierwsze loty
regulacyjne. Jeden ze znaczków tej serii zasługuje
na naszą szczególną uwagę, gdyż przedstawiono
na nim grupę strażaków pełniących służbę na lotnisku.

Ma ciej Sa wo ni

Bezpieczeństwo na drodze

Dlatego polecam zapoznanie się z treściami umieszczonymi na stronie.
Zróbmy wszystko, aby nasze drogi były bezpieczne.

TB

� WARTO
PRZECZYTAĆ

Dla biegłych sądowych



czerw ca na ryn ku w mie ście Wy soké Mýto w Cze chach z oka -
zji 120-le cia zna nej w okre sie mię dzy wo jen nym rów nież
w Pol sce fir my Stratílek od by ło się spo tka nie mi ło śni ków i ko -

lek cjo ne rów sprzę tu po żar ni cze go. Przed się bior stwo to pro du ko wa ło
si kaw ki ręcz ne dwu - i czte ro ko ło we, mo to pom py i pom py po żar ni cze,
au to po go to wia, drew nia ne dra bi ny me cha nicz ne o wy su wie przę seł
do 18 m, drew nia ne dra bi ny ha ko we i na sad ko we oraz wła sne sil ni ki
spa li no we do na pę du pomp i tzw. drob ny sprzęt po żar ni czy: heł my,
pa sy, to por ki, prą dow ni ce wod ne itp. W cza sie II woj ny świa to wej fir -
ma wy twa rza ła rów nież czę ści do sa mo lo tu Fi 156 Stroch. Swo je wy -
ro by eks por to wa ła, m.in. do Ju go sła wii. Wy sta wia ła je tak że na tar gach,
rów nież w Pol sce. 

Z oka zji ju bi le uszu 83 jed nost ki ochot ni czych stra ży po żar nych,
czte rech stra ża ków ko lek cjo ne rów oraz jed na za kła do wa za wo do wa
straż po żar na za pre zen to wa li łącz nie 95 eg zem pla rzy sprzę tu tej fir -
my. By ły wśród nich 74 wy pro du ko wa ne do 1949 r., kie dy to po raz
ostat ni na sprzę cie po żar ni czym z fa bry ki w miej sco wo ści Wy soké
Mýto umiesz czo no na zwę Stratílek. Naj wię cej po ja wi ło się róż ne go
ty pu mo to pomp prze woź nych na pod wo ziu dwu ko ło wym, wy pro -
du ko wa nych w la tach 1927-1942 (by ło ich 52), dzie sięć ręcz nych si -
ka wek przy sto so wa nych do po cią gu kon ne go na pod wo ziu dwu -
i czte ro osio wym, sie dem prze no śnych mo to pomp oraz pięć au to po -
go to wii – naj star sze po cho dzi ło z 1927 r., a naj młod sze z 1949 r. Spro -
wa dzo no 21 eg zem pla rzy sprzę tu z po źniej sze go okre su, kie dy fir ma
by ła już upań stwo wio na i funk cjo no wa ła pod na zwą THZ i Ka ro sa.
Wśród nich zna la zły się sa mo cho dy na pod wo ziach Pra ga RN, Ško -
da 706 RTH i Ta tra 138 oraz 148. Naj star szy eks po nat, któ ry tra fił na wy -
sta wę, to po cho dzą ca z 1902 r. czte ro ko ło wa si kaw ka ręcz na ty pu
gór skie go, przy sto so wa na do po cią gu kon ne go. Za pre zen to wa ła ją
Ochot ni cza Straż Po żar na Plačice. 

Hi sto ria fir my 
Stratílek to jed na z naj star szych firm eu ro pej skich, ze 120-let nią

tra dy cją pro duk cji sprzę tu po żar ni cze go. Ko lej ne de ka dy jej dzia łal -
no ści przy no si ły wie le zmian – wła sno ścio wych i na zew ni czych, wy -
ni ka ją cych naj czę ściej z przy czyn po li tycz nych. Jed nak fir ma ist nie je
do dziś i chęt nie od no si się do swo ich ko rze ni. 

Przed się bior stwo za ło żył w 1899 r. Václav Ignácy Stratílek. Po cząt -
ko wo pro du ko wa ło tyl ko ręcz ne si kaw ki dwu - i czte ro ko ło we, na stęp -
nie roz sze rzo no asor ty ment o mo to pom py prze no śne i prze woź ne,
au to po go to wia oraz od środ ko we pom py po żar ni cze, wła sne sil ni ki
spa li no we dwu - i czte ro su wo we, przy sto so wa ne do na pę du pomp
po żar ni czych. Wy daj ność naj więk szej mo to pom py prze no śnej

(typ 605) by ła jak na ów cze sne cza sy bar dzo wy so ka – wy no si ła
1800 dm³/min przy ci śnie niu 8 ba rów. 

W 1936 r. Václav Ignácy Stratílek prze ka zał fir mę we wła da nie swo -
im sy nom, Vla sti mi lo vi oraz Václa vo vi. W cza sie woj ny i po jej za koń -
cze niu fir ma rów nież pro du ko wa ła sprzęt po żar ni czy. W 1948 r.
na stą pi ło upań stwo wie nie za kła du i bra cia otrzy ma li za kaz wstę pu
do fa bry ki za ło żo nej przez ich oj ca. 

W 1950 r. zmie nio no na zwę fir my naTHZ – Továrny ha sicích zařízení
(Fa bry ka Urzą dzeń Stra żac kich). W 1962 r. po łą czo no ją z Przed się bior -

stwem Pań stwo wym Ka ro sa i w związ ku z tym na zwa THZ prze sta ła
funk cjo no wać. W 1985 r. pro duk cja sprzę tu po żar ni cze go zo sta ła prze -
nie sio na do za kła du Ka ro sy, któ ry znaj do wał się w Po ličce. Po zmia nach
ro ku 1989 roz po czę to prze kształ ca nie pań stwo we go za kła du, daw ny
Stratílek za czął się unie za leż niać od Ka ro sy. Usa mo dziel nił się w 1994 r.
i zmie nił na zwę naTHT (Továrna ha sicí tech ni ky – Fa bry ka Tech ni ki Stra -
żac kiej). Na zwa ta obo wią zu je do dnia dzi siej sze go. 

Obec nie fir ma, po dob nie jak Stratílek, sta ra się współ pra co wać
z cze ski mi pro du cen ta mi w jak naj więk szym wy mia rze – wy ko nu je
za bu do wy po żar ni cze na kra jo wych pod wo ziach sa mo cho dów cię -
ża ro wych mar ki Ta tra, któ re na le żą do naj lep szych na świe cie. 

Si kaw ka ręcz na
Naj star sza si kaw ka ręcz na po ka za na na zlo cie zo sta ła wy pro du ko -
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MA REK PI SA REK 120 lat fir my 
Z okazji jubileuszu czeskiego producenta w mieście, z którego wywodzi

się firma, można było obejrzeć najciekawsze pojazdy i urządzenia
pożarnicze, również z początków jej działalności. 
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wa na w 1902 r. Ma pod wo zie czte ro ko ło we, jest przy sto so wa -
na do po cią gu kon ne go. Wy po sa żo no ją w ręcz ny me cha nicz ny ha -
mu lec kloc ko wy, wy ko na ny z drew na, któ ry dzia ła przez do ci ska nie
ob rę czy sta lo wych tyl nych kół. Przed nia oś jest drew nia na, po dob nie
jak ko ła, na to miast tyl na zo sta ła wy ko na na z kształ tow ni ka sta lo we -
go. Po pra wej stro nie w uchwy tach znaj du ją się wę że ssaw ne. Si kaw -
kę wy po sa żo no w dwa za mo co wa ne sko śnie tło ki oraz po wietrz nik
na jed ną na sa dę ssaw ną oraz jed ną tłocz ną. Z przo du pod sie dze niem
umiesz czo no zdej mo wa ne zwi ja dło ręcz ne na wę że tłocz ne. Z ty łu
zbior ni ka znaj du je się do dat ko we drew nia ne sie dze nie dla stra ża ków,
z za my ka ną skrzy nią na sprzęt po żar ni czy. 

Au to po go to wie na pod wo ziu Ško da 505/III
Naj star szym sa mo cho dem za pre zen to wa nym na zlo cie by ło au to -

po go to wie na pod wo ziu sa mo cho du cię ża ro we go dwu osio we go
Ško da 505/III. Pod wo zie zo sta ło wy pro du ko wa ne w 1927 r. w fir mie
Lau rin & Kle ment, na to miast za bu do wę po żar ni czą wy ko na no 

w 1928 r. Au to po go to wie spro wa dzi ła na zlot Ochot ni cza Straż Po żar -
na w Štěkeně. Po jazd jest spraw ny tech nicz nie i zo stał za pre zen to wa -
ny w cza sie po ka zu. 

Pod wo zie na pę dza sil nik o mo cy 35 KM, uru cha mia ny rów nież
za po mo cą ręcz nej kor by. Ak tu al nie zu ży cie ben zy ny wy no si
40 dm³/100 km, a pręd kość mak sy mal na – 40 km/h. Za bu do wa po -
żar ni cza re pre zen tu je typ otwar ty. Ka bi na kie row cy nie jest wy po sa -
żo na w za my ka ne drzwi, za pew nio no uchwy ty uła twia ją ce wsia da nie
do niej. 

Szkie let za bu do wy wy ko na no z kształ tow ni ków sta lo wych i drew -
na. Za ka bi ną po pra wej i le wej stro nie znaj du ją się sie dze nia bocz ne
dla stra ża ków, wy ko na ne z drew nia nych li stew, pod któ ry mi umiesz -
czo no skryt ki na sprzęt i ar ma tu rę wod ną. Z ty łu za mon to wa no au to -
pom pę od środ ko wą Stratílka z brą zu, o wy daj no ści 1600 dm³/min

przy ci śnie niu 8 ba rów. Z ty łu po jaz du ulo ko wa no zdej mo wa ne dwu -
ko ło we zwi ja dło sa mo cho do we z od cin ka mi wę ży tłocz nych W75, na -
to miast po pra wej i le wej stro nie dwa ręcz ne zwi ja dła z od cin ka mi
wę ży tłocz nych W52. Nad au to pom pą i zwi ja dła mi znaj du je się ga le -
ryj ka na mo kre wę że lub sprzęt po moc ni czy. Z przo du na stop niach
umiesz czo no prą dow ni ce wod ne. Na ste la żach za mo co wa nych za ka -
bi ną kie row cy i na ty le po jaz du znaj du ją się dra bi ny drew nia ne, dra -
bi na ha ko wa i przy staw na oraz od ci nek wę ża ssaw ne go. 

Au to po go to wie na pod wo ziu Ško da 256 B 
W 1949 r. wy ko na no jed no z ostat nich au to po go to wii ze znacz -

kiem Stratílek i z za bu do wą ty pu otwar te go. Pod czas zjaz du za pre -
zen to wa ła je Za wo do wa Za kła do wa Straż Po żar na ze Škoda Auto a.s.
z Mladé Bo le sla vi. Po jazd ten był użyt ko wa ny do 1970 r. 

Je go pod wo zie na pę dza ben zy no wy sil nik 6-cy lin dro wy, rzę do wy,
o mo cy 59 kW/80 KM. Ka bi na dwu drzwio wa re pre zen tu je typ otwar -
ty o ob sa dzie 1+1. Za ka bi ną po bo kach znaj du ją się drew nia ne sie -
dze nia z miej sca mi dla ośmiu stra ża ków (2x4), pod ni mi umiesz czo no
drew nia ne skryt ki na sprzęt, a za ni mi za mknię tą za bu do wę na sprzęt
po żar ni czy. W skryt kach umiesz cza no m.in. prą dow ni ce wod ne, wę -
że tłocz ne W75 i W52. 

Z ty łu za bu do wy mon to wa no dwu ko ło we zdej mo wa ne zwi ja dło
sa mo cho do we na wę że tłocz ne. Na ste la żach za mo co wa na jest wy -
su wa na dwu przę sło wa dra bi na drew nia na. Do po da wa nia środ ków
ga śni czych na miej scu po ża ru słu ży ła ulo ko wa na z przo du au to pom -
pa o wy daj no ści 1600 dm³/min przy ci śnie niu 8 ba rów. Jest ona wy -
po sa żo na w jed ną na sa dę ssaw ną oraz dwie na sa dy tłocz ne. 

Mo to pom py prze woź ne
Wśród mo to pomp prze woź nych na pod wo ziu dwu osio wym, naj -

licz niej re pre zen to wa nych na te re nie wy sta wo wym, wy róż niał się mo -
del 323. Za pre zen to wa no trzy od re stau ro wa ne mo to pom py te go
ty pu – spra wia ły wra że nie, jak by przed chwi lą zje cha ły pro sto z li nii
pro duk cyj nej fa bry ki Stratílek. 

Mo del 323 mo co wa ny jest na ra mie wy ko na nej z kształ tow ni ków
sta lo wych i wy po sa żo nej w uchwyt przy sto so wa ny do pod łą cza nia
do sa mo cho du po żar ni cze go re kwi zy to we go lub au to po go to wia. Na -
pęd pom py po żar ni czej za pew nia sil nik ben zy no wy czte ro cy lin dro -
wy i czte ro su wo wy o mo cy 32 KM – rów nież pro duk cji Stratílka. Sil nik
wraz ze zbior ni kiem pa li wa ma obu do wę ty pu za mknię te go, wy ko -
na ną z pro fi lo wa nej bla chy sta lo wej. Z ty łu do obu do wy przy mo co -
wa no zdej mo wa ne ręcz ne zwi ja dło me ta lo we na wę że tłocz ne.
Z przo du umiesz czo no trzy stop nio wą od środ ko wą pom pę o wy daj -
no ści 1250 dm³/min przy ci śnie niu 8 ba rów. Do za sy sa nia wo dy słu żą
dwie na sa dy ssaw ne, umiesz czo ne po pra wej i le wej stro nie pom py.
Z przo du do gór nej czę ści osło ny przy mo co wa no lam pę oświe tle nio -
wą. 

Marek Pisarek jest emerytowanym stra˝akiem, 
znawcà techniki po˝arniczej

Zdj´cie u góry: autopogotowie na podwoziu Škoda 256 B z 1949 r.

 Stratílek

Au to po go to wie na pod wo ziu sa mo cho du cię ża ro we go Ško da 505/III z 1928 r.



de zwa jest pi sem nym ape lem do spo łe czeń stwa, na ce cho -
wa nym emo cjo nal nym ła dun kiem, wzy wa ją cym do re ak -
cji i dzia ła nia. Na su wa się więc py ta nie: czy ode zwa mi

moż na na zwać rów nież wszyst kie zna ne ów cze śnie ha sła, za wo ła nia
i li te rac kie we zwa nia stra żac kie do od po wie dzial nej pra cy na rzecz
spo łe czeń stwa i pań stwa? Z pew no ścią wie le z nich wpły wa ło na cha -
rak ter i emo cje stra ża ków II Rze czy po spo li tej. Jed nym z nich by ło 
za wo ła nie z fran cu skiej po wie ści Alek san dra Du ma sa „Trzej musz kie -

te ro wie”: „Je den za wszyst kich, wszy scy za jed ne go”, któ re sta ło się
mot tem stra ża ków prze ło mu XIX i XX w. Wzy wa ło do po no sze nia od -
po wie dzial no ści za wspól ne dzia ła nia, na wią zy wa ło do so li da ry zmu
ja ko kie run ku spo łecz no -po li tycz ne go z koń ca XIX w. 

Pol ska pra sa po żar ni cza te go okre su od wo ły wa ła się do nie go bar dzo
czę sto. Po ja wia ło się na ła mach „Prze glą du Po żar ni cze go”, „Stra ża ka”, 
„Przy ja cie la Stra ży”, a przede wszyst kim „Prze wod ni ka Po żar ni cze go” – fir -
mo wa ło okład ki pra wie wszyst kich wy dań te go pe rio dy ku. 

W wi nie cie cza so pi sma u gó ry wid niał ty tuł „Prze wod nik Po żar ni -
czy”, w dol nej czę ści na pis „Zwią zek”. Mię dzy ni mi mie ścił się ry su nek
ko ła z li ści lau ru i dę bu, z sym bo lem wol no mu lar stwa, tzw. uści skiem
bra ter stwa we wnątrz i oka la ją cym go na pi sem: „Je den za wszyst kich,
wszy scy za jed ne go”. Po zo sta łe ele men ty gra ficz ne: dzwo ny, hełm,
prą dow ni ce, to po rek, pa lą ca się za bu do wa miesz kal na lub go spo dar -
cza wią za ły się z ty po wą sym bo li ką stra żac ką.

We zwa nie do pra cy u pod staw 
Dzia ła cze pol skie go ru chu po żar ni cze go pierw szej po ło wy XX w.

kształ to wa li po sta wy i cha rak ter w myśl ko lej ne go sztan da ro we go ha -
sła: „Bo gu na chwa łę, lu dziom na po ży tek”. Na wet w krót kich fra zach
pro za tor skich i po etyc kich szu ka li sym bo licz nych na wią zań do sy tu -
acji spo łecz nej i po li tycz nej okre su za bo rów. Po wta rzal ne for mu ły 

by ły spój ne, usys te ma ty zo wa ne, lo gicz ne i ob ra zo we. Przy kła dem ta -
kie go utwo ru mo że być po zy ty wi stycz na wier szo wa ode zwa, któ ra
jed no cze śnie mia ła cha rak ter ape lu skie ro wa ne go nie do po je dyn cze -
go od bior cy, lecz do zor ga ni zo wa nej i umun du ro wa nej gru py stra -
żac kiej. Wiersz na pi sa ny w try bie roz ka zu ją cym, któ ry jed no cze śnie
sta no wił swe go ro dza ju hymn I Ogól no kra jo we go Zjaz du Stra ży
Ognio wych w War sza wie w 1917 r., brzmiał:

Na nic się nie oglą dać,
Nie świe cić – ale pa łać, 
Nie bła gać – ale żą dać,
Nie ma mić – ale dzia łać.
Odzie nie ze wlec sut sze, 
Ro bot ne suk nie wzuć, 
Choć dni do pra cy krót sze, 
Nam my śleć wciąż o ju trze! 
I kuć, i kuć, i kuć!

Po raz pierw szy sło wa „Pie śni na dzi siaj” J. Ko ściel skie go na ła mach
„Prze glą du Po żar ni cze go” zo sta ły opu bli ko wa ne w 1913 r. w ar ty ku le
Bo le sła wa Cho mi cza. Ten nie kwe stio no wa ny au to ry tet i pa tron pol -
skie go ru chu po żar ni cze go za pew ne za in spi ro wał się ode zwa mi
do pol skiej mło dzie ży, na któ rej to rów nież mia ła spo czy wać od po -
wie dzial ność za lo sy kra ju. Utwór „Pieśń na dzi siaj”, na wo łu ją cy mło -
dych lu dzi do sta wie nia się w od po wied nim mo men cie do obro ny
Oj czy zny, opu bli ko wa no w 1913 r. w„Brza sku. Mie sięcz ni ku Mło dzie -
ży Pol skiej”.

Stra żac ki pa trio tyzm w sło wach po ety
Na prze ło mie XIX i XX w. nad rzęd nym ce lem by ło wy wal cze nie nie -

pod le gło ści, a jed nym ze spo so bów wal ki, a za ra zem środ kiem wy ra -
zu sta ło się sło wo pi sa ne. Tą dro gą po szedł po eta Jan Ka spro wicz,
pi sząc wiersz dla pol skich stra ża ków z Kra jo we go Związ ku Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych w Ga li cji i Lo do me rii z W. Ks. Kra kow skim, z ta -
jem ni czą lwow ską ode zwą ukry tą w czte rech li te rach: W. W. W. W.
Stra ża cy tłu ma czy li ją na stę pu ją co:

Po zo sta je my wier ni na sze mu ha słu: Wier ny, Wal ny, Wol ny, Wasz: 
Wier ni w służ bie dla współ o by wa te li i Oj czyź nie. 
Wal ni w bo ju z ży wio łem nisz czą cym i wszel ki mi za pę da mi dla Oj czy -

zny szko dli wy mi, 
Wol ni od sob ko stwa, zdra dy i nie uf no ści, 
Wa si, bo Wam współ o by wa te le od da ni i To bie świę ta, dro ga, na sza

Oj czy zno…

W po wyż szym frag men cie sło wo: „Oj czy zna” po ja wi ło się aż dwa
ra zy. Pań stwo pol skie wów czas nie ist nia ło, ale na ród wciąż żył. 
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DA NU TA JA NA KIE WICZ -OLEK SY Stra ̋ ac kie 
Kreowanie postaw patriotycznych wymagało poszukiwania

wzorców. Dostarczała ich historia, ale także literatura i poezja.
Dotyczyło to również środowiska strażackiego

O

Okład ka „Prze wod ni ka Po żar ni cze go” z 1887 r.
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Mó wił, czy tał i pi sał po pol sku. Dość na iw na, skrom na i pro sta mo wa
wią za na sku tecz nie wpły wa ła na in dy wi du al ność na ro du, po nie waż
pod trzy my wa ła pier wia stek lu do wy, w tym umi ło wa nie pra cy i re li gii.
Ro man ty cy i po zy ty wi ści kar mi li ser ce i umysł pie śnią, w któ rej od ży -
wał duch oświe co ne go pa trio ty, a mo wy tej uczy ła przede wszyst kim
szko ła re al na. Przez wia rę w po tę gę sło wa ja ko orę ża pieśń zmie nia ła
men tal ność pol skie go oby wa te la w wal ce o słusz ną spra wę. 

Waż ne dla pol skich stra ża ków tam te go okre su sta ły się sło wa:
„W jed no ści si ła”. Mot to to, ak tu al ne do dzi siaj, wią za ło się rów nież z ich
sil ną po zy cją spo łecz ną i co za tym idzie – za ufa niem spo łecz nym, bę -
dą cym łącz ni kiem po mię dzy pro stym śro do wi skiem, z któ re go wy -
szli, a gru pą za wo do wą z okre ślo ny mi obo wiąz ka mi, po win no ścia mi
i za cho wa nia mi. „W jed no ści si ła – ha sło to wy ry li śmy na wiecz ne cza -
sy na sztan da rze Związ ku Flo riań skie go i pod go dłem tem od wo łu je -

my się do wszyst kich, ko mu nie są ob ce po trze by kul tu ral ne kra ju
o po moc i po par cie usi ło wań i dą żeń na szych” – pi sał Bo le sław Cho -
micz w nu me rze 1-2 „Prze glą du Po żar ni cze go” z 1917 r. 

(…)
Nie chaj świat się sa mo lub stwem pla mi, 
Sa mo lub ni my śmy tyl ko w tem: 
Aby czuj ną mieć pie czę nad wa mi, 
Gdy wy bło gim spo czy wa cie snem. 
(…)
Strasz nej wal ki go dzi ny wy bi ły – 
Do tej wal ki hej! jak je den mąż 
Z wa mi ra zem, ile star czą si ły, 
Wal ni, wol ni, wier ni, wa si wciąż! 

Jan Ka spro wicz, 1872 r.

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

Li te ra tu ra do st´p na u au tor ki 

Za pew ne to jed na z naj mniej od kryw czych
prawd do ty czą cych ludz kiej na tu ry: naj więk -
szym pra gnie niem każ de go czło wie ka jest
po pro stu być szczę śli wym. Mi mo że szczę ście
każ dy z nas mo że wy obra żać so bie ina czej, 
ja ko chrze ści ja nie wie rzy my, że za sad ni czym

wa run kiem speł nie nia jest ży cie w ła sce, czy li w świę to ści. 
Dzię ki uro czy sto ści Wszyst kich Świę tych, roz po czy na ją cej li sto pad,

przy po mi na my so bie, że wśród ty się cy mę czen ni ków, dok to rów Ko ścio ła,
wy znaw ców, ka no ni zo wa nych na prze strze ni wie ków, ist nie je nie zli czo ne
gro no świę tych, któ rych nie da się zi den ty fi ko wać. Ten fakt una ocz nia nam
nie zwy kłą praw dę o czło wie czeń stwie i wie rze – świę te go po strze gać trze -
ba ja ko czło wie ka, któ ry w swo im ży ciu, bez wzglę du na oko licz no ści, sta -
rał się da wać pierw szeń stwo Bo gu. Prze sła nie wy ni ka ją ce z praw dy
o świę tych ob co wa niu, bez wzglę du na to, czy mó wi my o tym świe cie, czy
też ży ciu wiecz nym, jest bar dzo pro ste: nie je steś i ni gdy nie bę dziesz sam.
Jak mó wił pa pież Fran ci szek, dla chrze ści jan nie bo nie jest abs trak cyj ne
ani od le głe. Nie jest ono ja kimś miej scem z baj ki, lecz by ciem w ra mio nach
Bo ga, nie skoń czo nej Mi ło ści. Jest ono oso bi stym spo tka niem z Je zu sem,
któ ry wte dy, kie dy my je ste śmy jesz cze w dro dze, cze ka na każ de go z nas
i wspie ra pod czas nie ła twej po dró ży do osią gnię cia świę to ści. 

Pod czas gdy 1 li sto pa da my śli my o tych, któ rzy do stą pi li już chwa ły nie -
bie skiej i czcze ni są przez Ko ściół ja ko świę ci, to 2 li sto pa da wspo mi na my
du sze po trze bu ją ce na szej po mo cy, przede wszyst kim mo dli tew nej. 
Nie bez przy czy ny na ob cho dy świę to zmar łych wy bra no już przed wie ka -
mi li sto pad. Mie siąc ten bo wiem wy zna cza bar dzo wy raź ną gra ni cę po -
mię dzy do pie ro co mi nio nym la tem i je sie nią a zi mą, sym bo li zu jąc ko niec
i po czą tek. 

Wszy scy, zwłasz cza w pierw szych dniach te go mie sią ca, szu ka my jak
naj pięk niej szych zni czy i kwia tów. Sta ra my się też sprzą tać gro by bli skich
nam lu dzi, da jąc tym sa mym wy raz na szej pa mię ci i mi ło ści. Nie moż na jed -
nak za po mi nać o tym, że pa mięć o na szych zmar łych do ma ga się cze goś
znacz nie waż niej sze go niż tro ski o ko lor i wiel kość ele men tów de ko ra cyj -
nych. War to pa mię tać przy tym, że za pa la ne dziś zni cze to pa miąt ka daw -
nych sta rych zwy cza jów pa le nia ognisk na roz sta jach dróg, przy
cmen ta rzach i na sa mych gro bach bli skich zmar łych, któ re mia ły po móc
od na leźć się du szom w ciem no ści. Wie rzo no, że jest im po trzeb ne świa tło,
aby mo gły do trzeć do do mu i do wiecz no ści. 

Li sto pad to mie siąc wy peł nio ny od wie dzi na mi miejsc spo czyn ku bli -
skich, któ rych już z na mi nie ma. Mo dli twa za ich du sze, łą czą ca ta jem ni -
czą li nią ży cie ziem skie i wiecz ne, wpro wa dza w na szą eg zy sten cję
zu peł nie wy jąt ko wą at mos fe rę. Jest to czas głę bo kiej re flek sji: nad ży ciem
i śmier cią, Bo giem, czło wie kiem i świa tem, sen sem i ce lem ży cia. To ko lej -
na szan sa na prze my śle nie swo je go ży cia: oso bi ste go, ro dzin ne go, spo -
łecz ne go, a wresz cie za wo do we go. Nie ty le w dra ma tycz nej per spek ty wie
na sze go prze mi ja nia, ale przede wszyst kim w kon tek ście re ali za cji po wo -
ła nia do świę to ści. 

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

Listopadowe
zamyślenia 
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W dniach 31 paź dzier ni ka i 1 li sto pa da 1875 r. we Lwo wie od był się I Kra jo wy Zjazd Stra żac ki,

zor ga ni zo wa ny przez Kra jo wy Zwią zek Ochot ni czych Stra ży Po żar nych w Ga li cji i Lo do me rii

z W. Ks. Kra kow skim. Z tej oka zji wy da no pa miąt ko wą od zna kę zjaz do wą, na któ rej wy gra we -

ro wa no m.in. „W. W. W. W.”, z wier sza Ja na Ka spro wi cza. Od zna ka ze zbio rów pry wat nych.
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� Prze gląd wy ko rzy sta nia teo rii z za kre su roz wo ju po ża ru
w dzia łal no ści ope ra cyj nej stra ży po żar nych (Re view of the Use
of Fi re Dy na mics The ory in Fi re Se ri ce Ac ti vi ties), Nils Jo hans son,
Ste fan Svens son, Fi re Tech no lo gy, 55, 81-103, 2019.

For ma cje po żar ni cze na ca łym świe cie roz sze rzy ły swo ją dzia łal -
ność na wie le dzie dzin ra tow nic twa. Na dal jed nak ko rzy sta ją z po -
stę pu na uki w dzie dzi nie teo rii po ża ru, co prze kła da się na roz wój
in ży nie rii bez pie czeń stwa po ża ro we go. Wie dza teo re tycz na po win -
na być jed nak prze ka zy wa na prak ty kom na więk szą ska lę. Jak pod -
kre śla ją au to rzy ar ty ku łu, nie ste ty nie za wsze tak się dzie je. Swo je
te zy udo wad nia ją przez roz le głą ana li zę li te ra tu ry przed mio tu, ale
tak że dzię ki roz mo wom z funk cjo na riu sza mi stra ży po żar nych, pod -
czas któ rych an kie to wa ni okre śla li, w ja kich ob sza rach wie dza teo re -
tycz na trans fe ro wa na jest na grunt prak ty ki po żar ni czej, a w ja kich
dzie dzi nach te go bra ku je. 

Oka zu je się, że wie dza teo re tycz na do ty czą ca po ża ru jest po -
wszech nie wy ko rzy sty wa na w ob sza rze pre wen cji po ża ro wej czy ba -
da nia przy czyn po ża rów, a rza dziej w ob sza rze ope ra cyj nym. We dług
au to rów przy czy na ta kie go sta nu rze czy le ży w głę bo ko za ko rze nio -
nych pro ce du rach czy tak ty ce po stę po wa nia, któ ra w zde cy do wa nej
więk szo ści zda rzeń się spraw dza. Po ja wia się za tem na tu ral na ba rie -
ra dla prze pły wu no wej wie dzy – w myśl za sa dy, że lep sze jest wro -
giem do bre go. Jak te ba rie ry po ko ny wać, czy to w ogó le jest
po trzeb ne? Jak wpły wać na czyn nik ludz ki, któ ry czę sto nie jest sko -
ry do zmian? Od po wiedź znaj du je się w pre zen to wa nym ar ty ku le. 

� Sza co wa nie zdol no ści szwedz kich stra ża ków do ra to wa nia
ży cia w po ża rach do mów miesz kal nych (Me asu ring the Ca pa bi -
li ties of the Swe dish Fi re Se rvi ce to Sa ve Li ves in Re si den tial Fi res),
Mar cus Ru ne fors, Fi re Tech no lo gy 2019, doi: 10.1007/s10694 -
-019-00892-y.

Gdy by za py tać przy pad ko we go prze chod nia, pierw szą czyn no -
ścią, ja ką wy mie nił by wśród ak tyw no ści stra ża ków, by ło by ga sze nie
po ża rów. I rze czy wi ście, dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze na le żą do naj -
waż niej szych za dań na szej for ma cji. Stra ża cy prze cho dzą szko le nia
o róż nym stop niu za awan so wa nia, by przy go to wać się do te go trud -
ne go rze mio sła. 

Czy ukoń cze nie ta kie go cy klu za jęć jest jed nak wa run kiem wy -
star cza ją cym, aby z mak sy mal ną moż li wą sku tecz no ścią ra to wać lu -
dzi z po ża ru? Au tor pre zen to wa ne go ar ty ku łu do wo dzi, że w za sa dzie
w li te ra tu rze trud no zna leźć ba da nia na te mat re al ne go wpły wu
okre ślo nych czyn ni ków na sku tecz ność dzia łań. W prak ty ce nie ła two
na wet do trzeć do in for ma cji na te mat rze czy wi stej li sty osób co ro -
ku ra to wa nych z po ża rów. W wie lu kra jach te go ty pu sta ty sty ki nie
są upu blicz nia ne lub na wet się ich nie pro wa dzi. 

Au tor ar ty ku łu pre zen tu je da ne ze Szwe cji z 2017 r. Do ko na no ana -
li zy wie lu ra por tów ze zda rzeń, prze pro wa dzo no an kie ty wśród aż
51 osób ura to wa nych z po ża ru (co wo bec 88 ofiar śmier tel nych od -
no to wa nych w tym sa mym ro ku do wo dzi, że straż po żar na ma re al ny
wpływ na te go ro dza ju sta ty sty ki). Au tor prze ana li zo wał du ży za sób
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da nych na te mat in dy wi du al nych in ter wen cji, oce nia jąc np. wpływ
cza su do jaz du na miej sce zda rze nia czy też zna cze nie miej sca, w ja -
kim po wstał po żar: w do mu, czy w wie lo kon dy gna cyj nym bu dyn ku
miesz kal nym. Wszyst kie pod ję te dzia ła nia po zwo li ły osza co wać rze -
czy wi ste praw do po do bień stwo śmier ci w te go ty pu zda rze niu. 

� Trzy ro dza je tak ty ki ga sze nia po ża rów sto so wa ne przez stra -
że po żar ne (Three Dif fe rent Fi re Sup pres sion Ap pro aches Used by
Fi re and Re scue Se rvi ces), Ste fan Sar dqvist, An ders Jons son, Paul
Grim wo od, Fi re Tech no lo gy, 55, 837-852, 2019

Ni ko mu, kto zaj mu je się dzia ła nia mi ga śni czy mi, jed ne go z au to -
rów pre zen to wa ne go ar ty ku łu – Pau la Grim wo oda nie trze ba przed -
sta wiać. Tym ra zem ten świa to wej kla sy spe cja li sta wraz z dwie ma
in ny mi oso ba mi ana li zu je dwa po dej ścia do ga sze nia po ża rów, sto -
so wa ne w świe cie po żar ni czym. 

W ja ki spo sób stwier dzić, któ ra tak ty ka jest naj lep sza, tj. ja ka wy -
daj ność li nii ga śni czych wy star czy do uga sze nia po ża ru o da nej po -
wierzch ni? Au to rzy ar ty ku łu prze ana li zo wa li pięć zbio rów da nych
z nie mal 6 tys. po ża rów, co sa mo w so bie jest za chę tą do prze czy ta -
nia ar ty ku łu. Wy kry li oczy wi stą róż ni cę w po dej ściu do ga sze nia
mniej szych po ża rów w sto sun ku do po ża rów wiel ko po wierzch nio -
wych. Oka zu je się, że za leż ność po mię dzy in ten syw no ścią po da wa -
nia środ ka ga śni cze go a po wierzch nią nie jest za leż no ścią li nio wą,
lecz po tę go wą. 

Au to rzy ska te go ry zo wa li po dej ście do ga sze nia te go ty pu po ża -
rów na trzy róż ne spo so by, za leż nie od uży wa ne go sprzę tu, ale też
pod ję tej tak ty ki. Wska za li po nad to pew ne pu łap ki. Nie któ re wy da ją
się oczy wi ste, ale czę sto umy ka ją uwa dze, szcze gól nie po cząt ku ją -
cych do wód ców. Przy kła do wo: je że li pro wa dzo ne są dzia ła nia
w obro nie, słu żą ce za ha mo wa niu roz prze strze nia nia się po ża ru, a ist -
nie ją ce za opa trze nie wod ne jest wy star cza ją ce, re orien ta cja na dzia -
ła nia w ata ku mo że spo wo do wać bra ki w do stęp no ści środ ka
ga śni cze go. Oka zu je się po nad to, że opty mal na in ten syw ność po da -
wa nia środ ka ga śni cze go na każ dy metr kwa dra to wy po wierzch ni
po ża ru to ok. 6 l/min. W ar ty ku le prze ana li zo wa no tak że roz wój po -
ża ru w szcze gól nych miej scach, w któ rych bę dzie on spra wiał więk -
sze pro ble my, np. w tu ne lach ko lei pod ziem nej. 

Wy ni ki ba dań sta no wią świet ną ba zę wie dzy na te mat rze czy wi -
stych zda rzeń, a tak że pod sta wę do do głęb ne go prze glą du li te ra tu -
ry do ty czą cej te go za gad nie nia. War to, by stra ża cy zaj mu ją cy się
pra cą ope ra cyj ną za po zna li się z tym ar ty ku łem – dzię ki te mu z pew -
no ścią po sze rzą swo je ho ry zon ty o roz wią za nia i kon cep cje za ko rze -
nio ne i pro mo wa ne za gra ni cą. Dla cze go nie ko rzy stać z tak waż nej
wie dzy? Po peł nia nie błę dów jest wpi sa ne w pro ak tyw ną po sta wę
i nie za wsze jed no znacz nie świad czy o da nej oso bie. Nie wy cią ga nie
wnio sków z błę dów po peł nio nych przez in nych już mo że być oce -
nio ne w tych ka te go riach.

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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