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Dwunasty numer „Przeglàdu Po˝arniczego” otwiera rozmowa z nowo
powołanym komendantem głównym PSP. St. bryg. Andrzej Bartkowiak
dzieli si´ z czytelnikami swojà wizjà dalszego rozwoju formacji, mówi
o modelu zarzàdzania, który preferuje, a tak˝e o swoich pomysłach
na podołanie wyzwaniom stojàcym przed Paƒstwowà Stra˝à Po˝arnà.
Z tej rozmowy mo˝na si´ dowiedzieç, jaka była droga zawodowa
komendanta głównego PSP, jakie wartoÊci ceni najbardziej, co jest jego
pasjà. Z pewnoÊcià lektura działu „W ogniu pytaƒ” pozwoli poznaç bli˝ej
przeło˝onego wszystkich funkcjonariuszy PSP.

Miejscem, które komendant główny PSP odwiedził jeszcze w dniu
powołania na to stanowisko, był Szczyrk. 4 grudnia doszło tam
do tragicznego wybuchu gazu w budynku mieszkalnym – w wyniku
katastrofy zgin´ło oÊmioro mieszkaƒców domu. Na poczàtku akcji
ratowniczej ugaszono po˝ar, potem przez całà dob´ ponad trzystu
stra˝aków PSP i OSP przeszukiwało rumowisko, majàc do koƒca nadziej´
na odnalezienie choç jednej ˝ywej osoby. Szczegóły działaƒ gaÊniczych
i poszukiwawczo-ratowniczych oraz logistyki akcji mo˝na poznaç dzi´ki
lekturze artykułu Wojciecha Rapki.

Podczas interwencji polegajàcych na poszukiwaniu osób uwi´zionych
pod gruzami lub zaginionych w terenie nieodzowna jest pomoc
ratowników szczególnego rodzaju. Psy to wspaniali partnerzy stra˝aków
podczas takich działaƒ – wierni, oddani, aktywni, zaanga˝owani
towarzysze, których fenomenalny w´ch pozwala odnaleêç
poszkodowanych. O tym, jak wyglàda szkolenie czworono˝nych
ratowników i które z ras sà szczególnie predestynowane do wykonywania
tego typu pracy, pisze Michał Bajur – sam przygotowujàcy swojà
1,5-rocznà suczk´ Nesi do egzaminów gruzowiskowych. Zagadnienie
zdrowia psów ratowniczych, gro˝àcych im urazów i schorzeƒ
wynikajàcych ze specyfiki słu˝by porusza zaÊ w swoim tekÊcie lekarz
weterynarii Adriana Wawrzyniak.

Kolejnym najlepszym przyjacielem stra˝aka mo˝na nazwaç narz´dzie
zwane halliganem – od nazwiska jego projektanta. Ten wielofunkcyjny
łom słu˝y ratownikom do wywa˝ania drzwi i pokonywania innych tego
typu przeszkód podczas działaƒ ratowniczych, kiedy budynek
z bezpiecznego miejsca przeistacza si´ w pułapk´. O historii powstania
i ró˝nych wersjach tego narz´dzia pisze w swoim artykule Marek
Wyroz´bski.

W tym numerze Paweł Rochala i Renata Golly ponownie pochylajà si´
nad tragicznym po˝arem wie˝owca Grenfell Tower, w którym zgin´ły
72 osoby. Tym razem dogł´bnie analizujà raport komisji Êledczej, która
wysnuła wnioski szczególnie bolesne i bulwersujàce dla wszystkich
stra˝aków. Jakie argumenty na potwierdzenie swojej tezy o winie
londyƒskich ratowników przedstawia komisja i jak oceniajà je autorzy
artykułu? Odpowiedzi na te pytania mo˝na znaleêç w tekÊcie
„O zaleceniach, które odwracajà uwag´”.

Zapraszamy do lektury!



M inistrowi towarzyszył sekretarz
stanu w MSWiA Maciej Wąsik oraz

dyrektorzy biur i departamentów MSWiA.
W spotkaniu uczestniczyli również
komendanci służb podległych MSWiA
wraz z przedstawicielami kadry

kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej,
Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony
Państwa oraz przedstawiciele organizacji
społecznych, związków zawodowych
i duchowieństwa.

Minister Mariusz Kamiński
podziękował wszystkim funkcjonariuszom
za trud codziennej służby, zaangażowanie
i ofiarność. Podkreślił, że nadchodzący rok
przyniesie wzrost wynagrodzeń służb
podległych MSWiA. Na zakończenie

minister złożył wszystkim zgromadzonym
życzenia zdrowych, spokojnych
i szczęśliwych świąt. Do życzeń szefa
resortu dołączył się sekretarz stanu 
Maciej Wąsik, który wyraził swoje uznanie

dla służby i pracy funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych służb.

Jako gospodarz spotkania głos zabrał
komendant główny Państwowej Straży
Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak.
Dziękując serdecznie wszystkim gościom
za przybycie, przekazał także życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Komendant podkreślił, że szczególnie
w tych dniach myśli o tych, którym
obowiązki służbowe nie pozwolą spędzić
świąt w gronie najbliższych.

Życzenia zebranym złożyli również
szefowie służb podległych MSWiA:
komendant główny Policji gen. insp. 
dr Jarosław Szymczyk, komendant główny
Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz
Praga i komendant Służby Ochrony
Państwa mjr SOP Paweł Olszewski.

Zaproszeni goście tradycyjnie
przełamali się opłatkiem, który został
wcześniej pobłogosławiony przez biskupa
polowego Wojska Polskiego ks. bp. 
gen. bryg. Józefa Guzdka.

Podczas uroczystości minister Mariusz
Kamiński przyjął od przedstawicieli
Związku Harcerstwa Polskiego
Betlejemskie Światło Pokoju, które jako
symbol nadziei i pokoju między narodami
wędruje w tym roku pod hasłem „Światło,
które daje moc…”.

KG PSP 

P rezydent RP Andrzej Duda 13 grudnia,
w dniu 38. rocznicy wprowadzenia stanu

wojennego, wręczył w Pałacu Prezydenckim
odznaczenia za zasługi na rzecz przemian
demokratycznych. 55 uczestników „strajku
podchorążych” w Wyższej Oficerskiej Szkole
Pożarniczej z 1981 r. zostało odznaczonych Złotym
Krzyżem Zasługi, a 11 Medalem Stulecia Odzyskania
Niepodległości.

Uroczystość miała podniosły charakter, a na jej
zakończenie odbył się panel dyskusyjny dotyczący
przebiegu strajku w WOSP. Panel prowadził 
dr Tomasz Kozłowski z Instytutu Pamięci Narodowej,
a jego uczestnikami byli Seweryn Jaworski oraz
rektor-komendant Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka.

KG PSP
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Spotkanie opłatkowe słu˝b mundurowych
Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński spotkał się
18 grudnia z przedstawicielami służb podległych MSWiA oraz instytucji
współpracujących, by złożyć im życzenia świąteczne i podzielić się opłatkiem.
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M inister spraw wewnętrznych
i administracji Mariusz Kamiński

na wniosek komendanta głównego
Państwowej Straży Pożarnej powołał
17 grudnia mł. bryg. mgr. Arkadiusza
Przybyłę na stanowisko zastępcy
komendanta głównego PSP.

Mł. bryg. mgr Arkadiusz Przybyła
ma 30-letni staż służby w jednostkach
ochrony przeciwpożarowej. 
Jako dowódca sekcji i dowódca zmiany
w KM PSP w Koninie uczestniczył 
w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych,
koordynował działania operacyjne służb
i podmiotów ratowniczych. Od 2006 r.
do 2007 r. pełnił służbę w Komendzie
Wojewódzkiej PSP w Poznaniu
(na stanowisku zastępcy naczelnika
i naczelnika wydziału), a w latach
2007-2008 – w Komendzie Głównej PSP.
Od kwietnia 2016 r. zajmował stanowisko

głównego specjalisty w Wydziale
Organizacji i Nadzoru Komendy
Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, realizując
zadania z zakresu kontroli w komendach
miejskich i powiatowych województwa
wielkopolskiego. 

Był zaangażowany w prace podzespołu
ds. systemu rent i orzecznictwa

w służbach mundurowych przy ministrze
spraw wewnętrznych i administracji oraz
zespołu przy komendancie głównym PSP
w zakresie opracowania projektu
rozporządzenia w sprawie stanowisk
służbowych w jednostkach
organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej. W listopadzie 2016 r. został
powołany na stanowisko zastępcy
komendanta wojewódzkiego
PSP – sprawował nadzór nad pionem
operacyjnym, kontrolno-rozpoznawczym
oraz szkoleniowym. Komendant główny
PSP bryg. Andrzej Bartkowiak z dniem
5 grudnia 2019 r. powierzył mł. bryg.
Arkadiuszowi Przybyle pełnienie
obowiązków wielkopolskiego
komendanta wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu.

KG PSP, Sławomir Brandt / KW PSP
w Poznaniu
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Delegację Estońskiej Rady Ratownictwa gościł w dniach
9-10 grudnia komendant główny PSP bryg. Andrzej Bartkowiak.

Wśród przedstawicieli Rady był m.in. dyrektor generalny Kuno
Tammearu, jego zastępca Tauno Suurkivi oraz doradca Mati
Raidma. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczył również
zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński oraz
strażacy z KG PSP, KW PSP w Warszawie i KM PSP m.st. Warszawy
zajmujący się prewencją społeczną.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w obszarze
prewencji społecznej oraz ochrony ludności i obrony cywilnej.

Jego uzupełnieniem było przedstawienie ostatnich prac
podejmowanych przez służby z obu krajów i nakreślenie
propozycji wspólnych działań w przyszłości.

Goście z Estonii odwiedzili również Centrum Edukacji i Historii
Warszawskiej Straży Pożarnej, gdzie przybliżono im dzieje
stołecznego pożarnictwa, a także zaprezentowano, jak w praktyce
wygląda edukacja dzieci i młodzieży na wypadek zagrożeń
przy wykorzystaniu m.in. technologii multimedialnych. W drugim
dniu wizyty delegacja zapoznała się z działalnością Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Estońska Rada Ratownictwa to agencja rządowa
podległa Ministerstwu Spraw Wewnętrznych,
założona w 1992 r. Jej strategia zakłada ograniczenie
w Estonii liczby zdarzeń, ofiar oraz wartości
zniszczeń do poziomu równego państwom
nordyckim do 2025 r.

Cele te mają zostać osiągnięte dzięki:
� prewencji – zmierzającej do ograniczenia liczby
ofiar pożarów,
� wzmacnianiu partnerstw wewnątrz służby,
z innymi agencjami, samorządem lokalnym
i podmiotami zagranicznymi,
� modernizacji technicznej i wprowadzeniu
technologii zwiększających efektywność interwencji,
� analizie danych i planowaniu długoterminowemu
opartemu na statystykach,
� rozwojowi kadr i unowocześnianiu organizacji. 

Adrian Bucałowski / Biuro Współpracy
Mi´dzynarodowej KG PSP

Nowy zast´pca komendanta głównego PSP

Wizyta goÊci z Estonii
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Komendant główny PSP bryg.  
Andrzej Bartkowiak spotkał się

30 grudnia w Komendzie Głównej PSP

z komendantem głównym Policji 
gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem.
Szefowie służb podpisali porozumienie,

które ma na celu
zapewnienie
sprawnego
i skutecznego
współdziałania
w zakresie
wykonywania
zadań przez obie
formacje.
Dokument jest
wyrazem woli
ścisłej współpracy
w zakresie
kompetencji obu
służb, które będą
organizowały

i prowadziły przedsięwzięcia służące
ochronie życia i zdrowia obywateli oraz
szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Komendanci przekazali sobie
wzajemnie, a także podległym
funkcjonariuszom i pracownikom
życzenia wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym roku 2020.

W trakcie spotkania komendant
główny Policji został uhonorowany
w szczególny sposób. Z rąk komendanta
głównego PSP otrzymał złotą odznakę
„Zasłużony dla Ochrony
Przeciwpożarowej”, nadawaną przez
ministra spraw wewnętrznych
i administracji.

Krzysztof Batorski / Gabinet Komendanta
Głównego PSP
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U roczystości pogrzebowe byłego zastępcy komendanta wojewódzkiego straży
pożarnych w Warszawie st. bryg. Edwarda Gierskiego odbyły się 14 grudnia w kościele

pw. św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie.
St. bryg. Edward Gierski pełnił w straży pożarnej służbę przez 42 lata. Powołał oddział

ratownictwa techniczno-chemicznego, a także oddział ratownictwa wodnego. Działały one
w strukturach Komendy Stołecznej Straży Pożarnych. W czasie swojej służby dowodził
akcjami m.in. przy pożarze mostu Łazienkowskiego w 1975 r., po wybuchu w warszawskiej
Rotundzie w 1979 r. czy katastrofie samolotu pasażerskiego IŁ-62M  „Tadeusz Kościuszko”
w 1987 r. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. Wziął w niej
udział zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński wraz z delegacją 
KG PSP w składzie: st. bryg. Sławomir Dzielnicki, st. bryg. Tomasz Naczas, bryg. Mariusz
Feltynowski, bryg. Marceli Sobol i bryg. Tomasz Kołodziejczyk

. KG PSP

G rupa funkcjonariuszy PSP
wyruszyła 18 grudnia do Albanii, aby

przekazać pomoc humanitarną ofiarom
trzęsienia ziemi. Nawiedziło ono ten kraj
pod koniec listopada – w wyniku
kataklizmu zginęło 50 osób. Albania
poprosiła o wsparcie w ramach Unijnego
Mechanizmu Ochrony Ludności – to ten
sam mechanizm, w ramach którego
Polska udzieliła pomocy Szwecji
latem 2018 r., gdy kraj ten zmagał się
z ogromnymi pożarami lasów.

Polscy strażacy zawieźli potrzebującym

Porozumienie PSP i Policji

Po˝egnanie Êp. st. bryg.
Edwarda Gierskiego

Pomoc 
dla Albanii
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Konferencja stanie się okazją
do zdobycia starannie

wyselekcjonowanej wiedzy, opartej
na doświadczeniach rzeczoznawców,
wykładowców i praktyków oraz
do nawiązania relacji z innymi
specjalistami z branży. Ideą wydarzenia
jest zwiększenie świadomości ochrony
przeciwpożarowej oraz przedstawienie
wytycznych projektowych i dobrych
praktyk w doborze prawidłowych
rozwiązań dla obiektów budowlanych.

Podczas konferencji zaprezentowane
zostaną premierowo wytyczne
Stowarzyszenia DAFA: „Bezpieczeństwo

pożarowe ścian i dachów”. 
Konferencja adresowana jest

do projektantów, architektów,
wykonawców oraz specjalistów
nadzorujących procesy
budowlane, a także
producentów,
rzeczoznawców,
strażaków, inspektorów
ochrony
przeciwpożarowej, jak
również innych osób
zajmujących się
sprawami ochrony
przeciwpożarowej. 

Zapraszamy
do rejestracji
bezpłatnego udziału
w konferencji na:
www.dafa.com.pl –
liczba miejsc
ograniczona.

Organizator konferencji – powstałe
w 2006 r. Stowarzyszenie
DAFA – reprezentuje i promuje najwyższe
standardy technologiczne dla
nowoczesnego budownictwa dachów

płaskich, zielonych i fasad. Określa
wytyczne i wydaje publikacje techniczne,
wpływając na bezpieczeństwo
funkcjonowania całej branży. Skupia

ponad 120 członków: najbardziej
rzetelnych wykonawców dachów płaskich
i fasad, producentów i dostawców,
rzeczoznawców, architektów
i projektantów.

Stowarzyszenie DAFA
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z Albanii 500 łóżek polowych. Zgodnie
z decyzją wicepremiera i ministra
aktywów państwowych Jacka Sasina
środki rzeczowe pochodziły z zasobów
Agencji Rezerw Materiałowych i były
zgodne z zapotrzebowaniem zgłoszonym
przez Albanię. Minister Mariusz Kamiński
zdecydował o utworzeniu czteroosobowej
strażackiej grupy, której zadaniem było
dostarczenie pomocy do Tirany.

20 grudnia strażacy po pokonaniu
blisko 2 tys. kilometrów przez Czechy,
Austrię, Słowenię, Chorwację i Czarnogórę
dotarli do stolicy Albanii. Przekazali
ładunek łóżek polowych i wyruszyli
w drogę powrotną. Do kraju dotarli
22 grudnia. MSWiA

Zaproszenie na konferencj´ 
Stowarzyszenie DAFA zaprasza na IX Konferencję Naukowo-Techniczną:  „Ochrona
przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze”.
Odbędzie się ona 5 lutego 2020 r. w ramach poznańskich targów BUDMA.

fo
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Program konferencji

� Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych i zewnętrznych – wymagania
formalne i aspekty praktyczne w projektowaniu i wykonawstwie – bryg. w st. sp. mgr inż.
Ryszard Stępkowski, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, biegły
sądowy z zakresu pożarnictwa;
� Przepisy techniczno-budowlane dla ścian zewnętrznych w zakresie ochrony
przeciwpożarowej – mgr inż. Krzysztof Bagiński, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych;
� Dobór prawidłowych rozwiązań dla ścian zewnętrznych w zakresie ochrony
przeciwpożarowej – mgr inż. Monika Hyjek, autorka publikacji „Bezpieczeństwo
pożarowe ścian i fasad”;
� Dobre praktyki inżynierskie przy projektowaniu systemów oddymiania w obiektach PM
produkcyjno-magazynowych – mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała, wykładowca Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej;
� Efektywne oddymianie obiektów przemysłowych i magazynowych – case study – 
mgr inż. Maciej Fiecek



Za czy nał pan służ bę od po dzia łu bo jo -
we go i spę dził w nim dwie de ka dy. 
Nie szko da by ło za mie niać emo cji,
dzia ła nia w ak cji i ad re na li ny na co -
dzien ną, nu żą cą pra cę za biur kiem
na sta no wi sku wiel ko pol skie go ko -
men dan ta wo je wódz kie go? 
20 lat w po dzia le bo jo wym to rze czy wi -

ście spo ro, tym bar dziej że mo ja jed nost ka
mia ła du żą wy jaz do wość. Ale emo cje zwią -
za ne z dzia ła niem na pierw szej li nii moż -
na od czu wać prze cież rów nież za biur kiem,
de cy du jąc o funk cjo no wa niu da nej ko men -
dy czy wo je wódz twa. To do świad cze nie bar -
dzo mi się dziś przy da je. Wiem, ja kie są po-
trze by w po dzia le, cze go bra ku je stra ża kom,
cze go jest za du żo, co na le ży zmie nić,
nad czym się po chy lić w przy szło ści. My ślę,
że ta ka dro ga ka rie ry da je na praw dę do brą
per spek ty wę, je śli cho dzi o funk cjo no wa nie
w każ dej służ bie. Ce nię so bie tak że do świad -
cze nie zdo by te w dzia łal no ści spo łecz nej
i związ ko wej w służ bie. Znam po trze by lu dzi
dzia ła ją cych na co dzień. 

Po znań i War sza wę łą czy au to stra da.
Mi mo to mia sta dzie li du ża od le głość.

Jak pan za mie rza po go dzić służ bę
z funk cjo no wa niem w ży ciu pry wat -
nym? 
Ko cham straż po żar ną, ale jesz cze bar -

dziej swo ją ro dzi nę. Tak usta wiam swo je
prio ry te ty ży cio we. Mo ja żo na nie ba wem
do mnie do łą czy. Dzię ki uprzej mo ści mi ni -
stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji
na czas peł nie nia służ by na sta no wi sku ko -
men dan ta głów ne go PSP przy dzie lo no mi
kwa te rę tym cza so wą, że bym mógł być ra -
zem z ro dzi ną. Nie wy obra żam so bie zresz -
tą in ne go roz wią za nia – zwłasz cza te raz, bo
wkrót ce na świat przyj dzie na sze dziec ko.
Waż ny mo ment w mo im ży ciu za wo do wym
zbie ga się więc z bar dzo waż nym wy da rze -
niem w ży ciu pry wat nym. Za le ży mi na
utrzy ma niu rów no wa gi mię dzy ty mi dwie -
ma sfe ra mi – to pod sta wa mo je go funk cjo -
no wa nia. 

Przed zmia ną ko men dan ta głów ne go
PSP za wsze funk cjo nu je gieł da kan dy -
da tów. Nie był pan na niej wy so ko,
a jed nak zo stał no wym sze fem stra ża -
ków. Co zde cy do wa ło o po wo ła niu
wła śnie pa na?

To dość krę pu ją ce dla mnie py ta nie. 
Nie ukry wam, że by łem za sko czo ny pro po -
zy cją. Ta ka by ła jed nak de cy zja pre mie ra Ma -
te usza Mo ra wiec kie go, mi ni stra Ma riu sza
Ka miń skie go i wi ce mi ni stra Ma cie ja Wą si ka.
Dzię ku ję za po wie rze nie mi tej od po wie -
dzial nej funk cji i za za ufa nie, po sta ram się go
nie za wieść. Do ło żę też wszel kich sta rań, by
spro stać ocze ki wa niom stra ża ków, kon ty nu -
ować do bre dzia ła nia po przed ni ków i po dej -
mo wać no we wy zwa nia. To do bry mo ment,
by po dzię ko wać od cho dzą ce mu kie row nic -
twu Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. To by ły nie -
ła twe czte ry la ta du żych re form i zmian. 

Na pierw szym spo tka niu z ka drą kie -
row ni czą Ko men dy Głów nej PSP za -
pew niał pan, że drzwi do pa na ga-
bi ne tu bę dą za wsze otwar te dla każ -
de go pra cow ni ka. Nie oba wia się pan,
że zo sta nie spa ra li żo wa ny przez bła he
spra wy? 
Ta ką za sa dę wpro wa dzi łem w Ko men -

dzie Wo je wódz kiej PSP w Po zna niu i rze-
czy wi ście na po cząt ku by ła ona przyj-
mo wa na z dy stan sem. Uwa żam jed nak, że
to ja je stem dla pra cow ni ków, nie pra cow ni -
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W OGNIU PYTAŃ

Nie 
za my kam drzwi

Komendantem się bywa, a człowiekiem
się jest, dlatego stawiam na dobre relacje
międzyludzkie, a drzwi do mojego
gabinetu będą otwarte – deklaruje nowy
komendant główny Państwowej Straży
Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak. 



cy dla mnie. Waż ne są więc roz mo wy, dys ku -
sje, cza sem spo ry. To wszyst ko słu ży bu do -
wa niu jak naj lep sze go sce na riu sza roz wo ju
ochro ny prze ciw po ża ro wej w Pol sce. Dla te -
go nie oba wiam się za rzu ce nia spra wa mi.
Mam du żą de ter mi na cję do dzia ła nia i wie -
le ener gii. 

Pod kre ślał też pan, że ocze ku je od
pod wład nych ini cja ty wy i sa mo dziel -
no ści. Ja ki więc styl za rzą dza nia jest
pa nu naj bliż szy: au to ry tar ny, de mo -
kra tycz ny czy li be ral ny? 
Lu bię mieć wo kół sie bie lu dzi kre atyw -

nych, do brze wy kształ co nych, mą drych.
Z więk szą wie dzą i do świad cze niem niż mo -
je, bo nie mam mo no po lu na ra cję. My ślę, że
da ję ener gię do dzia ła nia, ale i ko rzy -
stam z ener gii in nych lu dzi, z ich po ten -
cja łu. Je ste śmy jed nak służ bą mun-
du ro wą, więc dys cy pli na i pe wien dryl
tak że są waż ne. Isto tą mo je go sty lu za -
rzą dza nia jest chy ba kom pi la cja tych
trzech. Naj mniej jest mi bli ski styl au to -
ry tar ny, ale jak wia do mo, są sy tu acje
wy ma ga ją ce de cy zji jed no oso bo wych.
Waż ne, by do sto so wać styl za rzą dza nia
do oko licz no ści, bo czym in nym jest ak -
cja ra tow ni czo -ga śni cza, a czym in nym
za rzą dza nie na co dzień. 

Lu bi my mó wić, ze stra ża cy to jed -
na wiel ka ro dzi na. Jed nak wie my, że
w tej ro dzi nie są po dzia ły – mię dzy
funk cjo na riu sza mi i pra cow ni ka mi 
cy wil ny mi, stra ża ka mi zmia no wy mi
i co dzien ny mi, pio nem ope ra cyj nym
i pre wen cyj nym. Do strze ga pan te po -
dzia ły i wie, jak je eli mi no wać?
Pra co wa łem w po dzia le bo jo wym, sta no -

wi sku kie ro wa nia, biu rze. Mam pe łen ogląd
róż nych sy tu acji i po dzie lam przekonanie, że
je ste śmy ja ko śro do wi sko jed ną wiel ką ro -
dzi ną. Nie ma w niej miej sca na po dzia ły
i choć one rze czy wi ście wy stę pu ją, to są
sztucz ne, nie po trzeb ne i tworzone na po -
trzeb y do raź nych hi sto rii, któ re nie po win ny
przy sła niać bu do wa nia do brych re la cji. 
Pa mię taj my, że wszy scy ra tu je my lu dzi, 
nie za leż nie od te go, czy peł ni my służ bę
w po dzia le bo jo wym, ka drach, pio nie kon -
tro l no -roz po znaw czym, czy też spo łecz nie,
ja ko stra ża cy ochot ni cy. Tak uwa żam i bę dę
pil no wał, by śmy po dzia łów nie two rzy li,
a ist nie ją ce li kwi do wa li. Róż ni ce zdań czy na -
wet po dzia ły mo gą być kon struk tyw ne, pro -
wa dzić do po zy tyw nych zmian. Jed nak nie

ma mo jej zgo dy na to, by ich efek tem by ła
agre sja, prze moc, dys kry mi na cja czy hejt.

Za mie rza pan być ko men dan tem
głów nym chwi lo wym, zgod nie z za sa -
dą car pe diem, czy dłu go dy stan so -
wym, szu ka ją cym od po wie dzi na py -
ta nie, do kąd zmie rza my ja ko for ma -
cja?
Z uwa gi na sport, któ ry upra wiam – bie -

ga nie i pły wa nie, ra czej je stem dłu go dy stan -
sow cem. Mo ją waż ną ce chą cha rak te ru jest
pla no wa nie na wie le lat, co nie któ rzy przyj -
mu ją z nie do wie rza niem. A ja tak mam,
od po cząt ku służ by chcia łem się roz wi jać.
Pa trzę da le ko, do strze ga jąc jed no cze śnie to,
co bli sko. 

Nie daw no pod pi sał pan po ro zu mie nie
z ko men dan tem głów nym Po li cji
i z Woj sko wym In sty tu tem Hi gie ny
i Epi de mio lo gii. Czy w związ ku z tym
uwa ża pan za ko niecz ność re de fi nio -
wa nie za sad współ pra cy z po zo sta ły -
mi służ ba mi i pod mio ta mi?
Umo wy ce men tu ją for mal nie roz wią za -

nia wy pra co wa ne i funk cjo nu ją ce we współ -
pra cy. Od lat współ dzia ła my z ochot ni ka mi,
ra tow ni ka mi me dycz ny mi, po li cjan ta mi,
woj skiem czy stra żą gra nicz ną. Nie ma tu po -
wo du do re de fi nio wa nia za sad – to by wska -
zy wa ło, że na le ży po pra wiać coś wiel kie go,
a ta kiej po trze by nie ma. Trze ba utrzy my wać
do bre re la cje ze służ ba mi, z któ ry mi się spo -
ty ka my na co dzień, bu do wać współ pra cę
na jak naj wyż szym po zio mie. To mo je za da -
nie. 

A je śli cho dzi o współ pra cę z ochot ni -
ka mi, ja kie aspek ty dzia łal no ści OSP
chce pan wspie rać i ja ki mo del współ -
pra cy z dru ha mi kształ to wać? 
Stra ża cy ochot ni cy to na si bra cia w służ -

bie, przy ja cie le. Ja ko do wód ca w dzia ła -
niach ra tow ni czo -ga śni czych za uwa ży łem,

że moż na na nich po le gać. Pra cu ją ra mię
w ra mię z na mi. Chcę, by śmy utrzy my wa li
dia log, wza jem nie się wy słu chi wa li i roz wią -
zy wa li pro ble my nur tu ją ce ochot ni ków. My -
ślę, że  w ostat nich la tach wy da rzy ło się du żo
do bre go, jak np. usta wa mo der ni za cyj na,
któ ra ob ję ła tak że ochot ni cze stra że po żar -
ne. Od te go cza su do OSP tra fi ło po nad ty -
siąc sa mo cho dów oraz in ny spe cja li stycz ny
sprzęt, nie tyl ko z do ta cji KSRG, MSWiA, lecz
tak że z Fun du szu Spra wie dli wo ści czy Na ro -
do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i wo je wódz kich fun du szy ochro ny śro do wi -
ska. Bę dzie my kon ty nu owa li tę dro gę w tym
ro ku. Wspól nie z CNBOP-PIB pra cu je my
nad roz wią za niem, któ re umoż li wi stra ża -
kom ochot ni kom zmi ni ma li zo wa nie kosz -

tów cer ty fi ka cji po zy ski wa nych przez
nich sa mo cho dów. 

Ja ka jest pa na wi zja na sze go miej -
sca w mię dzy na ro do wym świe cie
ra tow ni czym? Otwie ra my się na
nie go, czy pie lę gnu je my ra czej
współ pra cę z są sia da mi? 

Po ka za li śmy nie jed no krot nie, że
umie jęt no ści na szych stra ża ków są
na bar dzo wy so kim po zio mie. Po -
twier dza to choć by ak cja w Szwe cji.
Ze bra li śmy sło wa uzna nia od pro fe -

sjo na li stów, od ro bi li śmy wszyst kie lek cje
z na wiąz ką. Je ste śmy przy go to wa ni do te go,
że by po ma gać i ra to wać lu dzi na ca łym
świe cie. Nie daw no udzie li li śmy po mo cy hu -
ma ni tar nej Al ba nii, je ste śmy też go to wi, by
ru szyć z po mo cą Au stra lii do tknię tej po ża -
ra mi. 

Pod kre ślał pan, że pre wen cja spo łecz -
na to pa na za wo do wy ko nik. Wiel ko -
pol ska, moż na rzec, to jej ma tecz nik.
Tam po wsta ły jed ne z pierw szych du -
żych ini cja tyw z te go ob sza ru. Czy do -
strze ga pan po trze bę zmian w ska li
kra ju i za mie rza wpro wa dzić kon kret -
ne roz wią za nia? 
Dzia łal ność kon tro l no -roz po znaw cza jest

mi bli ska, bo dzię ki niej re du ku je my licz bę
po szko do wa nych. Po dob nie pre wen cja spo -
łecz na. Waż na jest w niej pra ca od pod -
staw – z dzieć mi i mło dzie żą, by na uczyć ich
do brych prak tyk i za cho wań. Oni prze ka żą
wie dzę swo im bli skim w ro dzi nie. Na pre -
wen cję spo łecz ną war to spoj rzeć sze rzej,
uwzględ nia jąc po za ochro ną prze ciw po ża -
ro wą eko lo gię i ochro nę śro do wi ska. I tak to
wi dzie li śmy w Wiel ko pol sce, bu du jąc sy mu -
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Pami´tajmy, ˝e wszyscy ratujemy 
ludzi, niezale˝nie od tego, czy pełnimy 
słu˝b´ w podziale bojowym, kadrach, 

pionie kontrolno-rozpoznawczym, 
czy te˝ społecznie jako stra˝acy ochotnicy. 

Tak uwa˝am i b´d´ pilnował, 
byÊmy podziałów nie tworzyli, 

a istniejàce likwidowali. 
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la to ry róż nych za gro żeń: po ża ro wych w do -
mu jed no ro dzin nym, bu dyn ku uży tecz no ści
pu blicz nej, ra tow nic twa wod ne go i ochro ny
śro do wi ska. To do sko na łe na rzę dzie dy dak -
tycz ne do po ga da nek w szko łach, dzia ła
na wy obraź nię słu cha czy. Sy mu la to ry by ły
na gra dza ne na tar gach, rów nież na gro dą
pu blicz no ści, co po ka zu je, ja kie bu dzą za in -
te re so wa nie. My ślę, że war to ko rzy stać z roz -
wią zań wiel ko pol skich, pa mię ta jąc, że każ dy
re gion ma wła sną spe cy fi kę za gro żeń, co po -
win ny uwzględ niać pro gra my i roz wią za nia
pre wen cyj ne. 

Wy glą da pan na czło wie ka za do wo lo -
ne go z ży cia, czę sto się pan uśmie cha
i za chę ca do te go in nych. Czy swój
ima ge za mie rza pan prze ło żyć na ca łą
for ma cję? I ja ki we dług pa na po wi nien
być wi ze ru nek PSP?
Je stem szczę śli wym czło wie kiem. Mam

wspa nia łą żo nę, dzie ci. To prze kła da się
na to, jak się za cho wu ję i jak wy glą dam. 
Nie mam po wo du, by ro bić kwa śną mi nę.
Na wet je śli zda rza ją się słab sze chwi le, jak
każ de mu, to szklan kę wi dzę w po ło wie peł -
ną, a nie w po ło wie pu stą. Za chę cam in nych,
by spró bo wać tak wła śnie pa trzeć na ży cie.
Je śli zaś cho dzi o wi ze ru nek na szej for ma cji,
to dzię ki na sze mu pro fe sjo nal ne mu dzia ła -
niu on sam się bro ni. Ma my do brych rzecz -
ni ków pra so wych. Lu dzi za an ga żo wa nych,
po od po wied nich szko łach i po tra fią cych
pro fe sjo nal nie przed sta wić na sze dzia ła nia
i ca łą for ma cję. Za tę trud ną pra cę chciał bym
im po dzię ko wać. Nie ma my tu po wo dów do
na rze ka nia, co po twier dza wy so kie za ufa nie
spo łecz ne do na szej służ by. 

Waż nym ele men tem po strze ga nia for -
ma cji są też na sze mun du ry. Nie zmie -
ni ły się od de kad. Ja ki jest pa na
po gląd w tej kwe stii i czy za mie rza pan
do ko nać ja kichś zmian w tym za kre sie,
choć by wzo rem Po li cji? 
Cie szy my się z te go, że wresz cie uda ło

się zmie nić ubra nia spe cjal ne. Wiem, że nie
wszyst kim się one spodo ba ły, ale ilu stra ża -
ków, ty le kon cep cji mun du ru. Ja kiś kon sen -
sus mu siał zo stać wy pra co wa ny. Przy oka zji
chciał bym za ape lo wać do stra ża ków: nie
mar tw my się, że te mun du ry są ja sne i wi -
dać na nich brud. To zna czy, że trze ba je
czę sto prać. Pa mię tam cza sy, kie dy jesz cze
nikt o tym nie my ślał, a te raz przy cho dzi
zbie rać owo ce te go za nie dba nia. Pa mię-
taj my więc o pro fi lak ty ce no wo two ro -

wej – na ubra niach osa dza ją się sub stan cje
kan ce ro gen ne, a pio rąc je, zmniej sza my ry -
zy ko za cho ro wa nia na ra ka. Dbaj my o sie -
bie, pa mię taj my, że na si bli scy chcą się
cie szyć na szą obec no ścią jak naj dłu żej. 
Ro bi my wszyst ko, że by pral ni ce by ły w jak
naj więk szej licz bie ko mend, na to mu szą
zna leźć się środ ki. Je śli tyl ko po wsta nie ko -
lej na usta wa mo der ni za cyj na, bę dzie my
chcie li do niej wpi sać zmia nę umun du ro -
wa nia ko sza ro we go. Na le ży się nam ona
po ty lu la tach, zwłasz cza że do dys po zy cji
ma my cał kiem no we ma te ria ły, bar dziej
kom for to we. Mun du ry wyj ścio we uwa żam
za ele ganc kie. Wiem, że in ni nam ich za -
zdrosz czą. Mo że my się po chy lić nad ja ko -
ścią ma te ria łów, z któ rych są zro bio ne, ale
to nie jest dla mnie prio ry tet. 

Służ ba w PSP wią że się z wie lo ma za -
gro że nia mi, za rów no fi zycz ny mi, jak
i psy chicz ny mi. Ja kie pan wi dzi moż li -
wo ści dba nia o ten ob szar ży cia stra ża -
ków i pra cow ni ków cy wil nych na szej
for ma cji?
My ślę, że w du żej mie rze mo że my po -

móc sa mi so bie. Oprócz te go, co ro bi my
na co dzień, war to mieć hob by. Ja mam
sport, dzię ki nie mu po tra fię po zbyć się ne -
ga tyw nych emo cji. Naj go rzej trzy mać w so -
bie na pię cie i stres, pła ci my za to cho ro ba mi.
W każ dej ko men dzie wo je wódz kiej ma my
psy cho lo gów – nie bój my się ko rzy stać z ich
po mo cy i wie dzy, to nie wstyd. Dbaj my o sie -
bie i w sen sie fi zycz nym, np. po przez ba da -
nia pro fi lak tycz ne, i w sen sie men tal nym.
Klu czem do te go, by śmy się do brze czu li, są
do bre re la cje w pra cy. Ape lu ję do sze fów
róż ne go szcze bla, by bu do wa li do brą at -
mos fe rę w służ bie, to pro cen tu je. Dzię ki te -
mu ra dzi my so bie w trud nych sy tu acjach,
po tra fi my dać so bie wspar cie na przy kład
po trud nej ak cji. 

Utarł się po gląd, że w prze cięt nej JRG
jest na zmia nie mniej stra ża ków niż po -
jaz dów moż li wych do uży cia w działa -
niach. Za mie rza pan zmie nić ten stan
rze czy, czy uzna je obec ne ob sa dy
za wy star cza ją ce?
To praw da, że po ja wia ją się ta kie ne ga -

tyw ne ko men ta rze. Po ża ry sta no wią obec -
nie nie wiel ki pro cent na szej dzia łal no ści.
Spek trum na szych dzia łań jest bar dzo sze ro -
kie. Licz ba po jaz dów w PSP jest więc uwa -
run ko wa na ich za sto so wa niem. To trze ba
uświa da miać spo łe czeń stwu czy sa mo rzą -

dow com, je śli za bie ga my o fun du sze na
sprzęt.

Pa nu je też prze ko na nie, że trud no
zna leźć stra ża ków chęt nych do peł nie -
nia służ by w sys te mie co dzien nym
w biu rze. Przej ście z po dzia łu do biu ra
by wa po strze ga ne jako ka ra. Oce nia
pan, że to istot ny pro blem, któ ry trze -
ba roz wią zać, czy ra czej mit?
Ca ły czas ma my spo ro chęt nych do stra -

ży po żar nej. To wy ni ka w du żej mie rze z tra -
dy cji ro dzin nych czy prze cho dze nia ze
służ by ochot ni czej do za wo do wej. Nie ste ty
nie moż na te go po wie dzieć o chęt nych
do pra cy w biu rze. Za uwa ża my, że to co raz
więk szy pro blem i pró bu je my mu prze ciw -
dzia łać sto sow ny mi roz wią za nia mi. Pla nu je -
my stwo rze nie ofer ty za chę ca ją cej do pra cy
biu ro wej, jed nak na tym eta pie za wcze śnie,
by zdra dzać szcze gó ły. 

Prze łom sta re go i no we go ro ku to czas
roz li czeń. Zmia na sta no wi ska też skła -
nia do re flek sji. Ja ki jest pa na naj więk -
szy suk ces ży cio wy i naj więk sza po-
raż ka? Po zo sta wiam do wy bo ru, czy
zdra dzi pan te ze sfe ry pry wat nej, czy
za wo do wej, a mo że jed nej i dru giej?
Ko men dan tem się by wa, a czło wie kiem

się jest. Ape lu ję, aby śmy pa mię ta li o swo im
czło wie czeń stwie. Sza nuj my się, a bę dzie
nam się ży ło du żo ła twiej. Czer pię si łę z te -
go, że za czy na łem służ bę od pierw szej gru -
py, a do sze dłem do naj wyż szej. Mam jed nak
do te go spo ro dy stan su. Po tra fię sam się
zdy scy pli no wać, a z przy ja ciół mi umó wi łem
się, że je że li za cznie się dziać ze mną coś nie -
po ko ją ce go, ma ją mnie spro wa dzić na zie -
mię. Po raż ki w ży ciu pry wat nym prze mil czę,
w ży ciu służ bo wym by wa ły, ale nie war to ich
roz pa mię ty wać. Trak tu ję je ja ko do świad cze -
nie za wo do we. 

Ja kie ce le sta wia pan przed so bą i stra -
ża ka mi w 2020 r.? 
Mam na dzie ję, że nie ba wem sfi na li zu je -

my pra ce nad prze pi sem pła co wym i kwa li -
fi ka cyj nym – od wie lu lat wy cze ki wa nym.
Do brą in for ma cją jest też to, że cze ka ją nas
pod wyż ki, in we sty cje w sprzęt i in fra struk -
tu rę. My ślę, że to bę dzie bar dzo do bry rok.
Ży czę nam wszyst kim wła śnie te go. Za do -
wo le nia z pra cy i ro dzi ny, by śmy by li oto cze -
ni ludź mi, któ rzy da rzą nas sym pa tią.

roz ma wia ła An na Łaƒ duch
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gło sze nie o wy bu chu ga zu i po -
żarze w jed nym z do mów miesz -
kal nych przy ul. Lesz czy no wej

w Szczyr ku wpły nę ło do sta no wi ska kie ro -
wa nia ko men dan ta miej skie go PSP w Biel -
sku -Bia łej 4 grud nia o godz. 18.26. 

Re jon ope ra cyj ny Ko men dy Miej skiej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Biel sku -Bia -
łej obej mu je ob szar 582 km2, któ ry za miesz -
ku je po nad 325 tys. osób, roz miesz czo nych
w 12 jed nost kach sa mo rzą du te ry to rial ne -
go. Nad bez pie czeń stwem miesz kań ców
i tu ry stów po wia tu biel skie go i mia sta Biel -
sko -Bia ła czu wa ją dwie jed nost ki ra tow ni -
czo -ga śni cze, je den po ste ru nek JRG oraz
51 jed no stek ochot ni czych stra ży po żar -
nych – 30 z nich na le ży do KSRG. Usta lo ny
stan mi ni mal ny w Ko men dzie Miej skiej 
PSP w Biel sku -Bia łej wy no si 40 stra ża ków
na służ bie, w tym: dwóch stra ża ków
w SKKM, 23 stra ża ków w JRG nr 1 i 15 stra -
ża ków w JRG nr 2. Na te re nie mia sta Szczyrk
od 1905 r. funk cjo nu je Ochot ni cza Straż 
Po żar na, na le żą ca od 1995 r. do KSRG. Sku -
pia 45 czyn nych człon ków, dys po nu je no -
wo cze snym wy po sa że niem ra tow ni czym.
Jest rów nież jed nost ką OSP zde kla ro wa ną
do pro wa dze nia ra tow nic twa spe cja li stycz -
ne go w za kre sie dzia łań po szu ki waw czo -ra -
tow ni czych. Po ten cjał ra tow ni czy po wia tu
biel skie go i mia sta Biel sko -Bia ła jest za tem
bar dzo wy so ki, co zna la zło od zwier cie dle -
nie w po szcze gól nych fa zach dzia łań ra tow -
ni czych. 

Pierw sze mi nu ty
Za stę py PSP i OSP zo sta ły za dys po no wa -

ne nie zwłocz nie po przy ję ciu zgło sze nia
do po twier dzo ne go po ża ru bu dyn ku
miesz kal ne go, w któ rym praw do po dob nie
do szło do wy bu chu ga zu, a w środ ku prze -
by wa li lu dzie. Ta ką in for ma cję dy żur ny

SKKM Biel sko -Bia ła prze ka zał dys po no wa -
nym si łom ra tow ni czym, rów nież po ło żo nej
naj bli żej jed no st ce OSP Szczyrk, któ ra wy -
je cha ła w peł nej ob sa dzie trze ma sa mo-
cho da mi: GBA 3/36 Sca nia, GBA 1,8/16
Mer ce des Uni mog oraz GBM 2,5/8 Star.
W cią gu 10 min od za uwa że nia zda rze nia
na miej sce, ja ko pierw si, przy by li stra ża cy
z OSP Szczyrk. Chwi lę po nich do je chał za -
stęp GBA 2,5/16 Mer ce des z OSP Bucz ko -
wice. O 18.45, po prze by ciu 19 km, dotarł
pierw szy rzut sił z JRG nr 1 Biel sko -Bia ła
w skła dzie: GBA, GBA, SCRt, SD 41 i GCBA. 

Roz po zna nie po twier dzi ło wszyst kie in -
for ma cje ze zgło sze nia. KDR prze ka zał, że
bu dy nek miesz kal ny przy ul. Lesz czy no wej
za wa lił się, a ru mo wi sko ob ję te jest in ten -
syw nym po ża rem. Dom był wol no sto ją cy,
mu ro wa ny, trzy kon dy gna cyj ny. Prze ka za ne
do SKKW in for ma cje spo wo do wa ły za dys -
po no wa nie na miej sce eta to wej gru py ope -
ra cyj nej KW PSP, SGPR „Ja strzę bie -Zdrój”

oraz ka dry kie row ni czej KW PSP i KM PSP
w Biel sku -Bia łej. 

Po za bez pie cze niu miej sca zda rze nia po -
da no dwa prą dy wo dy, je den w na tar ciu
na pa lą cy się za wa lo ny dom, dru gi w obro -
nie na drew nia ny bu dy nek sto ją cy w bez po -
śred nim są siedz twie. Na stęp nie po da no
trzy ko lej ne prą dy ga śni cze. Jed no cze śnie
stra ża cy pro wa dzi li roz po zna nie te re nu wo -
kół pod ką tem prze by wa nia osób oraz za -
gro żeń wy ni ka ją cych z cha rak te ru zda rze-
nia, czy li emi sji ga zu ziem ne go i eks plo zji.
Dzia ła nia po szu ki waw cze w pierw szej fa zie
by ły utrud nio ne, a w nie któ rych miej scach
nie moż li we z uwa gi na licz ne źró dła ognia
i za dy mie nie wy do by wa ją ce się spod gru zu
i ele men tów kon struk cyj nych za wa lo ne go
bu dyn ku. Po żar we wnątrz ru mo wi ska pod -
sy ca ny był ga zem ziem nym wy do by wa-
ją cym się z uszko dzo ne go przy łą cza ga zo -
we go. Służ by po go to wia ener ge tycz ne go
i ga zo we go odłą czy ły do pływ me diów.
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Tra gicz ny wy buch
Zdarzenie w Szczyrku wstrząsnęło całym krajem.

Kilkunastogodzinna, dramatyczna walka kilkuset ratowników 
nie miała szczęśliwego finału – zginęło osiem osób. To było jedno

z najtragiczniejszych zdarzeń w Euroregionie Beskidy.
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Po wstęp nym uga sze niu po ża ru nie zwłocz -
nie przy stą pio no do suk ce syw ne go od gru -
zo wy wa nia i prze szu ki wa nia te re nu wo kół
gru zo wi ska oraz sa me go gru zo wi ska. 

Za ple cze ak cji
W re mi zie OSP Szczyrk utwo rzo no punkt

przy ję cia SiŚ. Do jazd do znisz czo ne go bu -
dyn ku unie moż li wia ła wą ska dro ga, w do -
dat ku moc no za śnie żo na. Wa run ki po go do -
we i ujem na tem pe ra tu ra nie sprzy ja ły dłu -
go trwa łym dzia ła niom. Po szcze gól ne za stę -
py usta wia ne by ły na dro dze wo je wódz kiej
nr 942, od da lo nej o oko ło 100 m od miej sca
ak cji.

Roz miar i cha rak ter zda rze nia za de cy do -
wał o uru cho mie niu szta bu, któ ry po za re -
ali za cją za dań wy ni ka ją cych z ure gu lo wań
praw nych dla KSRG sta no wił ośro dek de cy -
zyj ny dla przy by łych na miej sce przed sta wi -
cie li ad mi ni stra cji rzą do wej, sa mo rzą do wej,
PRM, Po li cji i in nych. Je go za ple czem był 
sa mo chód SLDł z KM PSP z Biel ska -Bia łej,

przy któ rym spra wio no na miot me dycz ny
dla PRM. Przy szta bie zor ga ni zo wa no punkt
pra so wy oraz za ple cze lo gi stycz ne ak cji
na ba zie sprzę tu kwa ter mi strzow skie go
z SLKw, któ re za pew nia ło na bie żą co cie płe
po sił ki i na po je. Zor ga ni zo wa no rów nież za -
ple cze me dycz ne i po moc psy cho lo gicz ną.
To efekt wy pra co wa nych przez la ta sche ma -
tów or ga ni za cji du żych dzia łań, któ rych nie
bra ku je na te re nie dzia ła nia KM PSP w Biel -
sku -Bia łej i w ca łym wo je wódz twie ślą skim. 

Smut ny fi nał
Dzia ła nia ra tow ni cze i po szu ki waw cze

by ły pro wa dzo ne z ogrom nym za an ga żo -
wa niem i de ter mi na cją. Do ostat niej ce gły
ra tow ni cy li czy li na ura to wa nie choć by jed -
nej oso by. Nie ste ty, nie by ło to moż li we. 
Si ła eks plo zji i po żar w po łą cze niu z kon -
struk cją bu dyn ku ode bra ły ży cie ośmiu spo -
krew nio nym ze so bą oso bom, wśród nich
dzie ciom. 

Ak cję po szu ki waw czo -ra tow ni czą za -

koń czo no 5 grud nia, o godz. 14.45. Dzia ła -
nia trwa ły w su mie 1 dzień, 2 godz. i 18 min.
Wzię ły w nich udział 33 za stę py PSP z 206
ra tow ni ka mi, 23 za stę py OSP ze 105 ra tow -
ni ka mi, 144 po li cjan tów, trzy ze spo ły Pań -
stwo we go Ra tow nic twa Me dycz ne go, po -
go to wie ga zo we i ener ge tycz ne. 

Na eta pie od da nia te go ar ty ku łu do dru -
ku trud no jed no znacz nie wska zać osta te-
cz ną przy czy nę i do kład ne oko licz no ści
po wsta nia zda rze nia. Cią gle trwa śledz two
Pro ku ra tu ry Okrę go wej w Biel sku -Bia łej. 
Kil ka fak tów po zwo li czy tel ni kom na wy -
cią gnię cie swo ich wnio sków. Na pew no
wia do mo, że fe ral ne go dnia w po bli żu za -
wa lo ne go do mu pro wa dzo ne by ły pra ce
ziem ne. Jed na z firm wy ko ny wa ła przy łą cze
elek trycz ne do po bli skie go, no wo bu do wa -
ne go apar ta men tow ca. Fir ma wy ko nu ją ca
wy kop do sta ła z Pol skiej Spół ki Ga zow nic -
twa za le ce nia, by ko pać przy uży ciu ko pa -
rek, a naj le piej ło pa ta mi, co da je naj więk szą
gwa ran cję bez pie czeń stwa. Wia do mo, że
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pra co wa ło urzą dze nie – wiert ni ca, zdal nie
ste ro wa na z po wierzch ni. W po bli żu za wa -
lo ne go do mu prze bie ga sta lo wy ga zo ciąg
śred nie go ci śnie nia. Wia do mo, że do szło
do uszko dze nia te go ga zo cią gu, a sta cje 
po mia ro we PSG za no to wa ły bar dzo du że
chwi lo we ucho dze nie ga zu ziem ne go.
Ucho dzą cy gaz mógł się prze do stać pod
bu dy nek każ dą szcze li ną, in sta la cja mi sie ci
te le ko mu ni ka cyj nej, elek trycz nej czy wod -
nej. Na chwi lę obec ną brak jest in for ma cji
o źró dle za pło nu. 

Zda rze nie w oczach bar dzo do świad czo -
nych ra tow ni ków za pi sa ło się ja ko jed no
z cięż szych. Przy czy ną by ła za pew ne licz ba
ofiar i fakt, że nie da ło się ni ko go ura to wać.
Czę ści stra ża ków ob ra zy to tal nie znisz czo -
ne go do mu po zo sta ną w pa mię ci na za -
wsze. 

mł. bryg. Wojciech Rapka 
jest naczelnikiem Wydziału Operacyjnego

KW PSP w Katowicach
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W 2019 r. na te re nie wo je wódz twa ślą skie go do szło do po nad 69 300 zda rzeń,
w tym do 12 po ża rów bar dzo du żych. Na te re nie dzia ła nia Ko men dy Miej skiej PSP
w Biel sku -Bia łej w 2019 r. od no to wa no 5479 zda rzeń, z cze go 789 to po ża ry, 4016
miej sco we za gro że nia, a 674 to fał szy we alar my. W po rów na niu do 2018 r. licz ba
in ter wen cji biel skich stra ża ków wzro sła o 1119. 
Przy tej oka zji war to przy to czyć sta ty sty ki wy jaz dów do tzw. nie szczel no ści in sta -
la cji ga zo wych. W ubie głym ro ku w woj. ślą skim od no to wa no 286 zda rzeń zwią za -
nych z nie kon tro lo wa nym uwol nie niem się ga zu ziem ne go lub pro pa nu -bu ta nu
w bu dyn kach miesz kal nych. 283 zda rze nia za kwa li fi ko wa no ja ko miej sco we za gro -
że nia [Mz], a trzy ja ko po ża ry [P], któ re by ły na stęp stwem miej sco we go za gro że -
nia. Naj bar dziej cha rak te ry stycz ne zda rze nia to wy buch ga zu ziem ne go i po żar
w ka mie ni cy w By to miu. Śmierć na miej scu po nio sły trzy oso by, a dwie zo sta ły ran -
ne. Dru gim był wy buch ga zu pro pan -bu tan i po żar w bu dyn ku jed no ro dzin nym
w Beł ku. Śmierć po nio sła wte dy jed na oso ba. 
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dzia ła nia ga śni cze, któ re trwa-
ły po nad 108 godz. (4,5 do by),
za an ga żo wa nych by ło ro ta-

cyj nie 192 stra ża ków za rów no z Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej, jak i jed no stek OSP,
oraz 55 po jaz dów po żar ni czych. Po żar 
wy buchł 22 li sto pa da oko ło godz. 22.30
na to miast uga szo ny zo stał 27 li sto pa da
o godz. 10.50.

Prze bieg dzia łań ga śni czych
22 li sto pa da o godz. 22.33 dy żur ny ope -

ra cyj ny Sta no wi ska Kie ro wa nia Ko men dan -
ta Miej skie go PSP w Bia łej Pod la skiej
otrzy mał in for ma cję o po ża rze hał dy zrę bek
drew na w miej sco wo ści Ma ła sze wi cze.
Po przy by ciu na miej sce pierw szych za stę -
pów z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej

w Ma ła sze wi czach (od da lo nej o 5 km od
miej sca zda rze nia) kie ru ją cy dzia ła niem ra -
tow ni czym stwier dził, że w za chod niej czę -
ści hał dy o wy mia rach 140 m (dłu gość),
35 m (sze ro kość) i 12 m (wy so kość) pa lą się
zręb ki z drzew igla stych oraz li ścia stych. 

Po prze pro wa dze niu roz po zna nia KDR
za dys po no wał do dat ko we si ły i środ ki, po -
nad to po le cił cza so wo wstrzy mać ruch po -
cią gów na bocz ni cy ko le jo wej oraz zor -
ga ni zo wać za opa trze nie wod ne ze zbior ni -
ka prze ciw po ża ro we go. Z uwa gi na noc ną
po rę, wy so kość hał dy, spo sób skła do wa nia
(moc no zbi ta struk tu ra) oraz wy pa le nie ko -
mi nów we wnę trzu hał dy miej sca ob ję te
po ża rem ga szo no za po mo cą dzia łek wod -
no -pia no wych umiej sco wio nych na da -
chach po jaz dów po żar ni czych. 

Do dat ko we si ły i środ ki
Zbi ta struk tu ra hał dy po wo do wa ła, że

wo da spły wa ła po jej po wierzch ni. Efek tu
ga śni cze go nie przy nio sło rów nież po da wa -
nie prą dów pia ny cięż kiej. Z uwa gi na te
trud no ści za dys po no wa no na miej sce po -
ża ru spe cja li stycz ny cięż ki sprzęt. Pra cow ni -
cy przed się biorstw Cen trum Lo gi stycz ne
PKP Car go oraz Mul ton sp. z o.o. za po mo cą
czo ło wych ła do wa rek ko ło wych, ko pa rek
ko ło wych do prac prze ła dun ko wych oraz
ko par ki gą sieni co wej do prac wy bu rze nio -
wych suk ce syw nie prze ła do wy wa li zręb ki
z hał dy na wa go ny ko le jo we oraz w bez -
piecz ne miej sce na pla cu skła do wym. Aby
dzia ła nia te by ły sku tecz ne i by zmi ni ma li -
zo wać stra ty eko no micz ne, rów no le gle od -
by wał się trans port prze ła do wa ne go su -
row ca do elek trow ni.

Za opa trze nie wod ne
Wo dę do ce lów ga śni czych do star cza no

ze zbior ni ka prze ciw po ża ro we go, któ ry za -
si la ny był ze zbior ni ków re ten cyj nych oraz
oko licz nych hy dran tów. Z uwa gi na umiej -
sco wie nie hał dy – znaj do wa ła się przy bocz -
ni cy ko le jo wej – w cza sie, gdy wstrzy ma no
ruch po cią gów, wo dę prze tła cza no ze zbior -
ni ka prze ciw po ża ro we go o po jem no ści
400 m3 dwo ma ma gi stra la mi wod ny mi W75
o dłu go ści 360 m. Wo da do wo żo na by ła
rów nież ze zbior ni ka re ten cyj ne go od da lo -
ne go o 1 km od miej sca zda rze nia oraz
prze tła cza na z ko lej ne go zbior ni ka re ten cyj -
ne go ma gi stra lą wod ną o dłu go ści 120 m.

Przy czy na po wsta nia po ża ru
Praw do po dob ną przy czy ną po wsta nia
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WOJ CIECH MI CIU ŁA Wy trwa ły
prze ciw nik

Pożar zrębek drewna składowanych w hałdach w miejscowości
Małaszewicze był jednym z najdłużej trwających pożarów

w ostatnich latach na terenie województwa lubelskiego.
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po ża ru by ło sa mo za pa le nie bio lo gicz ne.
Wska zu ją na to oko licz no ści skła do wa nia
zmie sza nych zrę bek z drzew li ścia stych oraz
igla stych. „Sa mo za pa le nie bio lo gicz ne to
zja wi sko eg zo ter micz ne po le ga ją ce na wy -
twa rza niu i ku mu lo wa niu się du żej ilo ści
cie pła pod czas pro ce su bio lo gicz no -che -
micz ne go lub che micz ne go. Do cho dzi do
sa mo na grze wa nia się zma ga zy no wa nych
ma te ria łów sta łych lub cie czy bez po bie ra -
nia cie pła z in ne go źró dła do chwi li, w któ -

rej ma te ria ły osią gną tem pe ra tu rę za pa le -
nia, czy li sa mo rzut nie za pa lą się pło mie -
niem. Na po wsta wa nie sa mo za pa le nia ma ją
wpływ na stę pu ją ce czyn ni ki: tem pe ra tu ra,
wil got ność, ci śnie nie, bio lo gicz no -che micz -
ne wła ści wo ści ma te ria łów, ilość do star czo -
ne go tle nu, ka ta li za to ry, zdol ność do utle-
nia nia”*.

Pod su mo wa nie
Ak cja ga śni cza trwa ła aż 108 godz. By ło

to spo wo do wa ne pro ble ma mi z do stę pem
do roz pro szo nych w hał dzie źró deł ognia
(mia ła ona bar dzo twar dą, zbi tą struk tu rę).
Uży ty w cza sie dzia łań sprzęt cięż ki miał du -
że trud no ści z roz ko py wa niem skła do wa -
nych zręb ków. Do kład ną lo ka li za cję źró dła
ognia wska zy wa no za po mo cą ka mer ter -
mo wi zyj nych. Pod czas dzia łań wy ko rzy sta -
no rów nież dron z ka me rą z pla ców ki Stra ży
Gra nicz nej w Te re spo lu. 

25 li sto pa da na miej scu obec ny był ko -
men dant miej ski PSP w Bia łej Pod la skiej
bryg. Ar tur Tom czuk z gru pą ope ra cyj ną 
KM PSP oraz za stęp ca lu bel skie go ko men -
dan ta wo je wódz kie go PSP st. bryg. Piotr
Zmarz z gru pą ope ra cyj ną KW PSP.

mł. bryg. Wojciech Miciuła jest
funkcjonariuszem Wydziału Operacyjnego

KW PSP w Lublinie

* A. Dwo ra kow ski, Ba da nie przy czyn po wsta nia po ża rów,
„Pro ble my Kry mi na li sty ki” 2015, nr 2, s. 44-49.

Au tor dzi´ ku je bryg. Szy mo no wi Se me niu ko wi,

do wód cy JRG PSP w Ma ła sze wi czach, za po -

moc w przy go to wa niu ar ty ku łu.
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Pol sce do cho dzi do kil ku set ka ta strof bu dow la nych
rocz nie. Jak wska zu ją da ne z ra por tu głów ne go in -
spek to ra nad zo ru bu dow la ne go, w 2017 r. mia ło miej -

sce 627 ka ta strof [1]. Licz ba ta wzro sła o 260 zda rzeń w sto sun ku
do 2016 r., o 320 wzglę dem 2015 r. i 418 w sto sun ku do 2014 r. 
Ka ta stro fy do ty czy ły naj czę ściej bu dyn ków miesz kal nych, go spo -
dar czych i in wen tar skich. 

Nie le piej wy glą da ją sta ty sty ki do ty czą ce za gi nięć. W 2017 r. od -
no to wa no 19 563 zgło szeń do ty czą cych te go ro dza ju zda rzeń [2].
Od lat licz ba ta utrzy mu je się na po dob nym po zio mie. 

Ja ka jest ro la psów słu żą cych w stra ży po żar nej pod czas dzia łań
po szu ki waw czych? Okre śla ją Dzien nik Ustaw z dnia 21 grud -
nia 2012 r., poz. 1444, a do kład nie roz po rzą dze nie mi ni stra spraw
we wnętrz nych z dnia 13 grud nia 2012 r. w spra wie zwie rząt wy ko -
rzy sty wa nych w ak cjach ra tow ni czych.

Zgod nie z tym ak tem praw nym ist nie ją dwie spe cjal no ści ra tow -
ni cze, w któ rych wy ko rzy sty wa ne są psy. Pierw sza z nich to spe cjal -
ność gru zo wi sko wa – do ty czy zwie rząt prze zna czo nych do po szu-
ki wa nia lu dzi za sy pa nych pod gru za mi oraz pod osu wi ska mi ziem -
ny mi i ka mien ny mi. Psy z te re no wą spe cjal no ścią ra tow ni czą ma ją
zaś za za da nie po szu ki wać lu dzi za gi nio nych na te re nach trud no 
do stęp nych i le śnych. 

Cho ciaż nie każ dy przy pa dek ka ta stro fy bu dow la nej czy za gi nię -
cia wy ma ga za an ga żo wa nia psów po szu ki waw czych, za po trze bo -
wa nie na wy kwa li fi ko wa ne czwo ro no gi wciąż wzra sta. 

Węch psa – nie oce nio na po moc 
Czym psy za słu ży ły so bie na ta kie uzna nie? Oka zu je się, że wy -

róż nia je wy jąt ko wa bu do wa no sa. Ma on sto sun ko wo du żą po -
wierzch nię na błon ka wę cho we go, wy no szą cą ok. 150-170 cm2

(u owczar ka nie miec kie go). W za leż no ści od ra sy oraz dłu go ści ku -
fy po wierzch nia ta bę dzie się róż nić. Dla po rów na nia – ludz ki na -
bło nek wę cho wy ma po wierzch nię je dy nie ok. 5 cm2. Róż ni ca
w licz bie neu ro nów wę cho wych tak że jest zna czą ca – psy ma ją ich
od 220 mln do 2 mld, a lu dzie oko ło 12-40 mln [3]. Za tem pra ca
z psa mi w za kre sie de tek cji wę cho wej da je nam bez cen ne na rzę -
dzie do wy ko rzy sta nia w dzia ła niach po szu ki waw czo -ra tow ni -
czych. 

Od czwo ro no gów wy ko rzy sty wa nych w te go ro dza ju dzia ła niach
wy ma ga się nie tyl ko do sko na łe go po wo nie nia. Kan dy dat na psie -
go ra tow ni ka po wi nien wy ka zać się du żą mo ty wa cją do pra cy, zrów -
no wa że niem oraz bra kiem agre sji w sto sun ku do czło wie ka.
Prze wod nik po wi nien dbać też o bar dzo do brą for mę fi zycz ną pod -
opiecz ne go.
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Podczas akcji poszukiwawczych psy ratownicze dzięki swoim
niesamowitym zmysłom są w stanie zastąpić pracę dziesiątek osób.
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Czy każ da ra sa na da je się do służ by?
Licz ba in for ma cji, ja ką pies po zy sku je z oto cze nia, po słu gu jąc się

zmy słem po wo nie nia, jest dla czło wie ka wręcz nie wy obra żal na. Jed -
nak czy każ da ra sa po słu gu je się tym zmy słem rów nie do brze? 

Źró dła po da ją, że psy oraz lu dzie ży ją i pra cu ją wspól nie już
od po nad 14 tys. lat. Trze ba by ło wie le cza su, aby z nie udo mo wio -
nych pso wa tych wy se lek cjo no wać czwo ro noż nych part ne rów, któ -
rych ce chy fi zycz ne i psy chicz ne od po wia da ły wy ma ga niom
po wie rzo nej im pra cy. Na si przod ko wie sku pi li się m.in. na ta kich 
ce chach, jak po dat ność na na ukę, chęć współ pra cy z czło wie kiem,
od po wied nie in stynk ty (np. ło wiec ki lub obron -
ny) czy bu do wa cia ła umoż li wia ją ca jak naj efek -
tyw niej sze wy peł nia nie za dań. 

Pies ra tow ni czy po wi nien wy róż niać się po -
żą da ny mi ce cha mi fi zycz ny mi i psy chicz ny mi.
W PSP wy bie ra się je spo śród ras za re je stro wa -
nych w Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji Ky no lo gicz -
nej (FCI). Na pod sta wie kon kret nych pre fe ren cji
usta lo no li stę 25 ras do pusz czo nych do szko le -
nia ra tow ni cze go – zo sta ła za war ta w cy to wa -
nym już roz po rzą dze niu mi ni stra spraw we -
wnętrz nych [4].

Od re gu ły zda rza ją się jed nak od stęp stwa.
Roz po rzą dze nie mó wi, że: „Kie row nik wła ści wej
jed nost ki or ga ni za cyj nej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w przy pad ku stwier dze nia in dy wi du al -
nych wro dzo nych pre dys po zy cji psa do pra cy
ra tow ni czej mo że wy ra zić zgo dę na szko le nie
in ne go psa niż wy mie nio ne w ust. 3” [5]. Ra sy
spo za li sty, np. au stra lian cat tle do gi czy owczar -
ki au stra lij skie, moż na spo tkać szcze gól nie
w cy wil nych gru pach po szu ki waw czo -ra tow ni -
czych oraz tych dzia ła ją cych w struk tu rach OSP. 

Dro ga do ce lu
Szko le nie psa ra tow ni cze go jest żmud nym, wy ma ga ją cym du żej

uwa gi pro ce sem, roz po czy na ją cym się już w okre sie szcze nięc twa.
Na prze wod ni ku spo czy wa od po wie dzial ność za so cja li za cję szcze -
nia ka, wy szko le nie w za kre sie pod sta wo we go po słu szeń stwa, a tak -
że na ukę pra cy w te re nie i na gru zo wi sku. Przed przy stą pie niem
do udzia łu w ak cjach ra tow ni czych pies w PSP pod da wa ny jest oce -
nie men tal no ści i przy dat no ści do dal sze go szko le nia. W struk tu rach
GPR OSP i cy wil nych gru pach po szu ki waw czo -ra tow ni czych prze -
wod ni cy z psa mi rów nież pod da wa ni są te stom we wnętrz nym, ma -
ją cym na ce lu we ry fi ka cję po stę pów w szko le niu. 

Na stęp nym przy stan kiem na dro dze do zdo by cia upraw nień jest
zda nie eg za mi nu gru zo wi sko wej i/lub te re no wej spe cjal no ści ra tow -
ni czej kla sy 0. Mi ni mal ny wy ma ga ny wiek psa przy stę pu ją ce go
do te go spraw dzia nu wy no si 18 mie się cy. Eg za min skła da się z te -
stu za cho wa nia się psa w sto sun ku do czło wie ka i pró by po szu ki -
waw czej w za leż no ści od spe cja li za cji w te re nie i/lub na gru zo wi sku. 

Kie dy ze spół osią gnie od po wied ni po ziom wy szko le nia, a pies
ukoń czy 24 mie sią ce, przy cho dzi czas na eg za min kla sy 1, któ ry
upraw nia do udzia łu w dzia ła niach po szu ki waw czo -ra tow ni czych.
Pró ba skła da się z te stu współ pra cy (po tocz nie – po słu szeń stwa), te -
stu za cho wa nia się psa w sto sun ku do czło wie ka oraz pró by po szu -
ki waw czej na gru zo wi sku i/lub w te re nie. Po myśl nie zda ne eg za mi ny

otwie ra ją drzwi do uczest nic twa w ak cjach, jed nak to nie ko niec dro -
gi szko le nio wej ze spo łu. Do sko na le nie umie jęt no ści prze wod ni ka
i psa ni gdy się nie koń czy i trwa aż do eme ry tu ry czwo ro no ga.

Psa na le ży do ce nić
Na le ży pa mię tać, że psy to nie tyl ko na rzę dzia pra cy. Dla więk -

szo ści ra tow ni ków są part ne ra mi i człon ka mi ro dzi ny. Do ce nia jąc ich
od da nie i cięż ką pra cę, usta no wio no świę to – Mię dzy na ro do wy
Dzień Psa Ra tow ni cze go (ang. In ter na tio nal Day of Se arch and Re s-
cue Dogs). Pierw szy raz ob cho dzo ny był przez IRO (The In ter na tio -

nal Re scue Dog Or ga ni sa tion) w 2008 r. i od tam tej po ry co ro ku
w ostat nią nie dzie lę kwiet nia jest świę to wa ny przez ra tow ni ków pra -
cu ją cych z psa mi po szu ki waw czy mi. To wła śnie mię dzy in ny mi 
z te go po wo du Gru pa Po szu ki waw czo -Ra tow ni cza OSP So lar nia po -
sta no wi ła or ga ni zo wać co rocz ne Ogól no pol skie Za wo dy Psów 
Ra tow ni czych o Pu char Za gi nio ne go Grzy bia rza. Od by wa ją się
w ostat ni week end kwiet nia. W 2019 r. w Lu bliń cu mia ła miej sce ich
dru ga edy cja. Jak wspo mi na po my sło daw czy ni wy da rze nia, druh -
na Mo ni ka Ga ry ga, nad rzęd nym ce lem te go wy da rze nia jest pro pa -
go wa nie pro fi lak ty ki za gi nięć, in te gra cja śro do wi ska ra tow ni cze go
oraz tre ning w no wych, nie zna nych wa run kach. Pod czas za wo dów
swo je umie jęt no ści mo gą spraw dzić za rów no do świad czo ne ze spo -
ły, jak i te przy go to wu ją ce się do służ by. Wy szcze gól nio no trzy ka -
te go rie uczest ni ków: za awan so wa ne ze spo ły po szu ki waw cze,
ze spo ły po cząt ku ją ce oraz tro pią ce. 

Pod czas za wo dów w 2019 r. pierw sza gru pa mu sia ła przejść noc -
ną oraz dzien ną pró bę pra cy, trwa ją cą do 20 min, pod czas któ rej
prze wod ni cy i ich czwo ro noż ni part ne rzy mie li od na leźć w sek to -
rach o po wierzch ni do 5 ha ko lej no dwóch, a póź niej trzech po zo -
ran tów. Ze spo ły po cząt ku ją ce pod le ga ły pró bie dzien nej i na tych
sa mych za sa dach mu sia ły zlo ka li zo wać dwóch ukry tych po zo ran -
tów. Pra cę uczest ni ków za wo dów oce nia li sę dzio wie z Czech, któ -
rzy wzię li pod uwa gę ja kość współ pra cy mię dzy psem a prze-

Pies ra tow ni czy o imie niu Mor gan (na le żą cy do Mo ni ki Ga ry gi z GPR OSP So lar nia) sy gna li zu je szcze ka niem od na le zie nie

oso by za gi nio nej (w tym przy pad ku po zo ran ta)
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wod ni kiem, spo sób ozna cza nia, spo sób po ru sza nia się psa w te re -
nie, tak ty kę prze wod ni ka, licz bę od na le zio nych osób, a gdy dwa lub
wię cej ze spo łów zdo by ło tę sa mą licz bę punk tów, de cy do wał czas
od na le zie nia po zo ran tów.

Pod su mo wu jąc ro lę psa w po szu ki wa niu i ra to wa niu po szko do -
wa nych, moż na przy wo łać frag ment pu bli ka cji Ta de usza Je zier skie -
go [6]: „Dzię ki do sko na le roz wi nię te mu zmy sło wi wę chu, mo bil no ści,
a tak że zdol no ści do szyb kie go i pre cy zyj ne go re ago wa nia na za pa -
chy oraz zdol no ści do współ pra cy z czło wie kiem, pies stał się w wie -
lu przy pad kach nie za wod nym i jak do tąd nie za stą pio nym de te-
k to rem za pa chów […]. Prak tycz nie każ da sub stan cja ma swój cha -
rak te ry stycz ny za pach i psy moż na wy szko lić do je go wy kry wa nia”.

25 ras psów do pusz czo nych 
do szko le nia ra tow ni cze go

� la bra dor re trie ver, 
� gol den re trie ver,
� flat co ated re trie ver, 
� no va sco tia re trie ver, 
� che sa pe ake bay re trie ver, 
� cur ly co ated re trie ver, 
� owcza rek nie miec ki, 
� owcza rek ho len der ski, 
� owcza rek bel gij ski gro enen da el, 
� owcza rek bel gij ski te rvu er ren, 
� owcza rek bel gij ski ma li no is, 
� bor der col lie, 
� se ter szkoc ki gor don, 
� se ter ir landz ki, 
� se ter an giel ski, 
� aire da le ter rier, 
� ho va wart, 
� sznau cer śred ni, 
� sznau cer ol brzym, 
� sprin ger spa niel an giel ski, 
� sprin ger spa niel wa lij ski, 
� foks te rier krót ko wło sy, 
� foks te rier szorst ko wło sy, 
� te rier wa lij ski, 
� te rier ir landz ki.

asp. Michał Bajur jest instruktorem w Szkole Aspirantów PSP
w Poznaniu, obecnie przygotowuje swojà 1,5-rocznà suczk´,

owczarka niemieckiego o imieniu Nesi (na fot. na str. 16),
do egzaminów gruzowiskowych w 2020 r.

Przy pi sy
[1] Ra port głów ne go in spek to ra nad zo ru bu dow la ne go, „Ka ta stro fy bu dow la ne w 2017 ro -
ku”, War sza wa 2018.
[2] Da ne przed sta wio ne na kon fe ren cji pt. „Po szu ki wa nie osób za gi nio nych” przez Cen trum
Osób Za gi nio nych KGP, Cho rzów, 26 czerw ca 2018 r.
[3] A. Mi kló si, Dog be ha vio ur, evo lu tion and co gni tion, Oks ford 2007.
[4] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 13 grud nia 2012 r. w spra wie zwie -
rząt wy ko rzy sty wa nych w ak cjach ra tow ni czych (DzU 2012, poz. 1444).
[5] Tam że.
[6] T. Je zier ski, Psy w służ bie po li cji, woj ska i ra tow nic twa, „Prze gląd Ho dow la ny” 2011, nr 11.

a da nia z tej dzie dzi ny w na szym kra ju nie są roz wi nię te i na le -
ży je uzu peł nić. Opie ra jąc się na czę ścio wych da nych z Pol ski
oraz na ba da niach za gra nicz nych, moż na na to miast stwo rzyć

li stę do le gli wo ści, z ja ki mi zgła sza ją się do le ka rzy we te ry na rii opie -
ku no wie psów pra cu ją cych.

Stres w służ bie
Po mi ja jąc ura zy me cha nicz ne, naj częst szą do le gli wo ścią są pro -

ble my prze wo du po kar mo we go, ob ja wia ją ce się bie gun ką oraz wy -
mio ta mi. Uza sad nio ne jest twier dze nie, że pro ble my te znaj du ją swo je
pod ło że w stre sie, ja ki od czu wa ją psy pra cu ją ce. Naj częst szym za bu -
rze niem po ja wia ją cym się w dia gno zie stre su u psów jest bie gun ka.
Wpły wa on na skład flo ry bak te ryj nej zwie rząt, stąd ta ki efekt wy da je
się dość oczy wi sty. Mó wiąc o stre sie, na le ży mieć na uwa dze, że psy
od czu wa ją nie tyl ko na pię cie fi zycz ne, zwią za ne z ura za mi czy bó lem,
ale rów nież stres men tal ny, zwią za ny z sa mą isto tą ich pra cy.

Na pię cie od czu wa ne przez opie ku na ma rów nież wpływ na psy.
Stres mo że być wy wo ła ny tak że ro dza jem wy ko ny wa nych za dań.
U psów pra cu ją cych w ra tow nic twie gór skim wy ma ga na jest wy trzy -
ma łość i zdol ność do dzia ła nia w cięż kich wa run kach at mos fe rycz -
nych, u psów wy ko nu ją cych za da nia na gru zo wi skach chęć do pra cy
wę cho wej opar ta na po zy tyw nych bodź cach. Teo re tycz nie pies ra -
tow ni czy ma więc mieć do sko na ły węch, lu bić po szu ki wa nia, być od -
por ny na zim no, deszcz lub upał oraz bez pro ble mu po zwa lać się
trans por to wać na miej sce zda rze nia sa mo cho dem lub sa mo lo tem.
Nie ste ty, w prak ty ce te za ło że nia nie do koń ca się spraw dza ją. Re la -
cja zwie rzę cia i prze wod ni ka ma w tym przy pad ku naj więk sze zna -
cze nie – pies mo że znieść nie do god no ści i na pię cie, je śli po le ce nie
wy da je mu opie kun, z któ rym jest moc no zwią za ny.

Wy ni ki prze pro wa dzo nych do tej po ry na świe cie ba dań w za kre -
sie stre su u czwo ro no gów pra cu ją cych wska zu ją, że na po ziom na -
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Zdro wie psów 
ra tow ni czych
Na jakie urazy i schorzenia narażeni
są czworonożni współpracownicy
strażaków? Okazuje się, że wiele
z nich ma związek ze stresem
wynikającym z trudnej służby.
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pię cia zwią za ny z trans por tem oraz wy ko ny wa niem za dań za raz
po prze wie zie niu na miej sce do ce lo we ma zna czą cy wpływ tre ning
psów, ich do bór, więź z prze wod ni kiem, ży wie nie oraz wa run ki by to -
we. Zwie rzę mo że od czu wać stres krót ko trwa le lub chro nicz nie.

U psów roz wi ja się rów nież PTSD (ang. post -trau ma tic stress di sor -
der). Ogól ne ob ja wy te go syn dro mu moż na po rów nać do lę ku se pa -
ra cyj ne go u psa (cho ciaż na le ży za dać so bie py ta nie, czy lęk
se pa ra cyj ny nie ma przy pad kiem wię cej wspól ne go z PTSD, niż nam
się wy da je). Zwią za ne są z tym ta kie za cho wa nia, jak wo ka li za cja, czy li
wy da wa nie dźwię ków (np. pisk, wy cie, po mru ki wa nie) czy nisz cze nie
przed mio tów. U psów z PTSD częst sze są też fo bie dźwię ko we i zwią -
za ne z ni mi uciecz ki. Zda rza ją się rów nież przy pad ki agre sji wo bec
opie ku na oraz za prze sta nie wszel kiej ko ope ra cji z prze wod ni kiem,
któ ra do tej po ry spra wia ła psu przy jem ność.

We dług Wil lia ma S. Hel to na* czyn ni ki wpły wa ją ce na ob cią że nie
czwo ro no gów stre sem to rów nież po ra ro ku, tem pe ra tu ra oto cze nia,
ro dzaj te re nu, na ja kim wy ko nu ją pra cę, w tym wy so kość, czas spę -
dzo ny na dzia ła niach oraz ce chy osob ni cze, ta kie jak wiek, wa ga czy
struk tu ra okry wy wło so wej.

Ko lej nym czyn ni kiem wpły wa ją cym na od por ność czy re ak cje
na stres bę dzie ży wie nie psów. Nie kie dy opie ku no wie, kie ro wa ni naj -
lep szy mi chę cia mi, wy bie ra ją mod ną die tę, któ ra rze ko mo ma po zy -
tyw ny wpływ na zdro wie. Ba da nia wy ka zu ją, że czę sto jest od wrot nie. 

Ura zy, scho rze nia i za tru cia
Psy pra cu ją ce na ra żo ne są na zu peł nie in ne ob ra że nia niż do mo -

wi pu pi le. Ro dzaj ura zów za le ży od ty pu służ by, wy ko ny wa nych za -
dań i ra sy psa. Jed nym ze zna czą cych czyn ni ków jest rów nież po ziom
wie dzy opie ku na pra cu ją ce go z czwo ro no giem.

Za rów no w ba da niach za gra nicz nych, jak i pol skich opie ku no wie
psów ja ko naj częst sze ob ra że nia zwie rząt po da ją ura zy koń czyn,
upad ki z wy so ko ści, krwa wie nia, uda ry ciepl ne, ura zy or to pe dycz ne,
ura zy w ob rę bie trze wio czasz ki, pod to pie nia. 

Jak wspo mnia łam wcze śniej, stres wy wo łu ją też czyn ni ki fi zycz -
ne. Wszel kie ura zy bę dą dzia ła ły jak stre so ry. War to jed nak wspo -
mnieć o cho ro bach prze wle kłych, któ re mo gą po wo do wać cią gły ból
lub dys kom fort, zwłasz cza u psów pra cu ją cych – mo wa zwłasz cza
o cho ro bach sta wów. Scho rze nia te w po cząt ko wej fa zie nie da ją ty -
po wych ob ja wów – ku la wi zny. Pierw sze symp to my moż na za uwa -
żyć w cza sie tre nin gów czy co dzien nych czyn no ści wy ko ny wa nych
przez psa. 

Mó wiąc o ry zy ku za wo do wym psów, a zwłasz cza psów SAR 
(Se arch and Re scue), nie moż na po mi nąć na ra że nia na tok sy ny. W przy -
pad ku dzia łań w ru inach bu dyn ków zna cze nie bę dą mia ły py ły, ta kie
jak kurz po wsta ły z ce men tu, diok sy ny, po li chlo ro wa ne bi fe ny le oraz
co raz rzad szy, ale na dal wy stę pu ją cy azbest. W przy pad ku pra cy
w oto cze niu znisz czo nych sa mo cho dów po ten cjal nym za gro że niem
sta je się płyn ha mul co wy, gli kol ety le no wy czy za wie ra ją cy al ko hol
płyn do spry ski wa czy. Psy na ra żo ne są rów nież na kon takt z oło wiem,
któ ry wchła nia się do brze przez bło ny ślu zo we. War to za zna czyć, że
za tru cie oło wiem czę sto w po cząt ko wej fa zie ob ja wia się za bu rze nia -
mi ukła du po kar mo we go, a nie, jak się po wszech nie są dzi, je dy nie
ukła du ner wo we go. 

Psy pra cu ją ce przy prze szu ki wa niu te re nu po po ża rach na ra żo ne
są rów nież na wdy cha nie siar ko wo do ru, któ ry jest cięż szy od po wie -
trza, w związ ku z tym mo że znaj do wać się w do łach, ja mach czy za -
głę bie niach, ja kie czę sto prze szu ku ją czwo ro no gi. O ile kon takt

z nie wiel ki mi ilo ścia mi po wo du je po draż nie nie głów nie oczu, błon
ślu zo wych czy dróg od de cho wych, tak du że ilo ści mo gą skut ko wać
za pa ścią, upo śle dze niem funk cji od de cho wych i w kon se kwen cji
śmier cią. 

Pierw sza po moc przed we te ry na ryj na
Od po wied nio prze szko lo ny opie kun mo że ura to wać ży cie i zdro -

wie psa, któ ry uległ po waż ne mu wy pad ko wi. Nie ste ty w na szym 
kra ju nie ma re gu la cji praw nych do ty czą cych udzie la nia po mo cy
przed me dycz nej psom pra cu ją cym, któ rej za kres wy kra cza po za ogól -
nie ro zu mia ną pierw szą po moc. Czwo ro no gi słu żą ce w służ bach ra -
tun ko wych sta no wią za tem spe cjal ną gru pę pa cjen tów we te-
ry na ryj nych. Istot nym ele men tem za pew nie nia cią gło ści opie ki me -
dycz nej dla psów ra tow ni czych jest do bra ko mu ni ka cja per so ne lu we -
te ry na ryj ne go z opie ku na mi. 

W przy pad ku drob nych ura zów pies, któ ry na tych miast otrzy mał
pra wi dło wą po moc, bę dzie szyb ciej zdol ny do pra cy. Szko le nia w tym
za kre sie są więc cen ne tak ze wzglę du na do bro stan zwie rząt, jak i do -
bro służ by. Ra tow nik prze szko lo ny w pierw szej po mo cy przed we te -
ry na ryj nej mo że rów nież po móc zwie rzę tom zna le zio nym na miej scu
wy pad ku – nie za po mi na jąc oczy wi ście, że głów nym za da niem służb
ra tow ni czych jest ra to wa nie ży cia lu dzi.

Adriana Wawrzyniak jest lekarzem weterynarii, MRCVS, jedynym
w Polsce certyfikowanym instruktorem RECOVER w zakresie

resuscytacji psów i kotów. Pracuje w Polsce i Wielkiej Brytanii
na oddziałach szpitalnych i ratunkowych dla zwierzàt 

* Wil liam S. Hel ton, Ca ni ne Er go no mics: The Scien ce of Wor king Dogs, CRC Press 2009.

Li te ra tu ra do st´p na u au tor ki

Ko lej ny ar ty kuł po Êwi´ co ny b´ dzie za gad nie niom zwià za nym z udzie la -
niem pierw szej po mo cy za rów no psom na słu˝ bie, jak i zwie rz´ tom po -
szko do wa nym w po ̋ a rach czy wy pad kach ko mu ni ka cyj nych. 
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PP nr 8/2019 opi sa li śmy wa run ki peł nie nia służ by
w sta no wi skach kie ro wa nia szcze bla po wia to we go
i miej skie go, wska zu jąc pod sta wo we pro ble my or ga -

ni za cyj ne – w tym pro ble my z do sko na le niem za wo do wym ob sad
SK. Jed nym z ele men tów wy ma ga ją cych na szym zda niem po pra wy
był brak za jęć do sko na lą cych z za kre su sy mu lo wa nych dzia łań ra -
tow ni czych.

Pod czas ta kich za jęć sce na riusz za ło że nia po wi nien kłaść na cisk
na:
� za sto so wa nie wie dzy ope ra cyj nej dy żur ne go w aspek cie zna jo -
mo ści te re nu chro nio ne go (siat ka po łą czeń ko mu ni ka cyj nych, usy -
tu owa nie bu dow li new ral gicz nych, roz miesz cze nie SIS JOP, roz lo-
ko wa nie pod mio tów współ dzia ła ją cych z JOP pod czas zda rzeń), 
� sko rzy sta nie z in for ma cji za war tych w do ku men ta cji ope ra cyj -
nej – w tym wy tycz nych, pro ce dur i za sad ra tow ni czych,
� wy ko rzy sta nie za pi sów ure gu lo wań for mal no praw nych od no -
szą cych się do dzia łań ra tow ni czych itp.

Ma te riał za miesz czo ny w ni niej szym ar ty ku le sta no wi opis jed -
ne go ze zda rzeń ra tow ni czych speł nia ją cych po wyż sze wy ma ga nia
szko le nio we, mo że słu żyć do ja ko pod sta wa za jęć do sko na lą cych
dla SK każ de go po wia tu. Za da nie za war te w opra co wa niu po zwa la
na zwe ry fi ko wa nie przy go to wa nia dy żur ne go do wła ści we go przy -
ję cia zgło sze nia, po zy ska nia nie zbęd nych in for ma cji, zwe ry fi ko wa -

nia otrzy ma nych da nych i za dys po no wa nia SIS do zda rze nia. Po nad -
to wy mu sza wy ka za nie się wie dzą i do świad cze niem po trzeb nym
do peł nie nia służ by w SK. Nad zór nad prze bie giem ćwi cze nia wy -
ma ga za sto so wa nia od po wied nie go dia gra mu (in dy wi du al nie do -
bie ra ne go), po zwa la ją ce go na bie żą cą we ry fi ka cję wy ko ny wa nych
czyn no ści.

Sche mat 1. Stu dium przy pad ku zda rze nia do wy ko rzy sta nia pod -
czas ćwi czeń apli ka cyj nych dy żur nych sta no wisk kie ro wa nia

1. Opis założenia
Nieprecyzyjne dane zawarte w dokumentacji projektowej inwestycji

sprawiają, że w trakcie wykonywania prac ziemnych operator koparko-
-ładowarki zahacza o rurę gazową znajdującą się w ziemi przy drodze
powiatowej. Na skutek naruszenia ciągłości przewodu gazowego
dochodzi do jego rozszczelnienia. Zauważając problem, operator
koparki wykonuje gwałtowny obrót ramieniem roboczym, które uderza
w przejeżdżający drogą samochód osobowy. Całość zdarzenia ma
miejsce o godz. 15.25. Zgłoszenie do podmiotów ratowniczych
następuje o godz. 15.32, zgłaszającym jest osoba postronna, jadąca
drogą powiatową (tel. na nr alarmowy 998). 
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PRZE MY SŁAW BE RUS
PIOTR JA NIUK Do sko na

Aby dyżurny operacyjny biegle opanował umiejętności niezbędne
podczas obsługi dużego zdarzenia, konieczne są ćwiczenia polegające

na symulacji działań ratowniczych.
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2. Treść zgłoszenia, DOP (dyżurny operacyjny powiatu)
otrzymuje informacje

Na drodze powiatowej nr x doszło do wypadku auta osobowego 
i koparko-ładowarki. Samochód osobowy marki x, nr rej. 000000,
zatrzymał się na drodze około 20 m od koparki, tarasując całkowicie
przejazd. 

Zgłaszający był świadkiem zdarzenia. Całe zdarzenie widział,
przejeżdżając samochodem obok miejsca wypadku. Nie potrafi
przekazać informacji o liczbie poszkodowanych, ponieważ nie
zatrzymał się obok pojazdów, a około 100 m dalej. Na prośbę
dyżurnego, by udał się bliżej i sprawdził liczbę poszkodowanych,
odmawia, tłumacząc się tym, że z okolicy pojazdów dochodzi dziwny
świst. 

3. Dysponowanie
Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostają dwa zastępy z JRG

– GBA 2,5/16 (czterech ratowników) i GBARt 2,5/20 (trzech
ratowników) oraz najbliższa jednostka OSP KSRG – GBA 2,5/16
(czterech ratowników). 

W tym przypadku każdy z powiatów w stopniu adekwatnym do
posiadanych zasobów może dokonać indywidualnego dysponowania
SIS.

DOP informuje o zdarzeniu CPR, które przekazuje informację do
policji, ta zaś dysponuje do działań jeden patrol.

4. Podjęte działania ratownicze
Pierwsze zastępy pojawiają się na miejscu o godz. 15.40 – są to

dwa GBA z JRG, po kolejnych 8 min dojeżdża zastęp z OSP KSRG. 
KDR po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdza, że doszło do

wypadku koparko-ładowarki i samochodu osobowego. 
W koparce znajduje się operator, nieprzytomny, z widoczną raną

ciętą głowy.
W samochodzie osobowym, który został uderzony w prawy

błotnik i drzwi, znajdują się dwie osoby – przytomne, ale będące 
w stanie dużego stresu spowodowanego zdarzeniem. 

KDR zgłasza tę informację do stanowiska kierowania, prosząc 
o zadysponowanie ZRM. Dyżurny informuje o zdarzeniu ZRM,
przedstawiając sytuację i liczbę poszkodowanych. 

Przybyły na miejsce zastęp OSP KSRG zabezpiecza miejsce
zdarzenia. Rota ratowników zaczyna wykonywać dostęp do kabiny
koparko-ładowarki. Drzwi nie są zakleszczone i udaje się je otworzyć.
Podczas sprawdzania czynności życiowych operator koparki od-
zyskuje przytomność, zostaje ewakuowany poza pojazd – wychodzi
o własnych siłach. Rana głowy zostaje opatrzona. 

W samochodzie osobowym zostaje odłączony akumulator. 

W tym samym czasie KDR zauważa – w odległości około 15 m –
wyrzucane w górę fragmenty nasypu ziemnego, a także szarobiały obłok,
charakterystyczny dla gazu wydobywającego się z rozszczelnionego
rurociągu. Podchodząc bliżej, dostrzega uszkodzony gazociąg. 

Pozostali ratownicy wykonują dostęp do osób poszkodowanych
w samochodzie osobowym (docelowo uwalniają je). 

Na polecenie KDR z samochodu GBA 2,5/16 z OSP KSRG i GBA
2,5/16 JRG zostają zbudowane dwie linie gaśnicze zakończone
kurtyną wodną. Przerwanie gazociągu KDR zgłasza do stanowiska
kierowania, informując również o potrzebie zadysponowania mi-
nimum jednego zastępu GCBA, a także sprawdzenia, gdzie w naj-
bliższym otoczeniu znajduje się hydrant lub zbiornik czy ciek wodny.
Prosi też o ustalenie, co to za gazociąg (jaka jest jego średnica, jaka
jest konstrukcja przewodu rurowego, głębokość poprowadzenia 
i gdzie znajdują się najbliższe zasuwy do zamknięcia gazociągu),
informuje o konieczności zadysponowania na miejsce zdarzenia
pogotowia gazowego. 

DOP otrzymuje informację, że jest to rurociąg średniego ciśnienia,
a zasuwa znajduje się przy jednym z przepustów na pole uprawne,
ale dokładną lokalizację ciężko przedstawić telefonicznie. 

O godz. 16.20 na miejsce przyjeżdża grupa techniczna firmy X,
która naprawia uszkodzony rurociąg.

Dzia ła nia dy żur ne go ope ra cyj ne go po wia tu
(DOP)
Uwzględ nia jąc cha rak ter zda rze nia, je go roz miar oraz spe cy fi kę

przy na kła da niu się wie lu zmien nych, dy żur ny ope ra cyj ny po wia tu
mu si ela stycz nie re ago wać na sy tu ację. Jest przy tym pod da wa ny
od dzia ły wa niu wie lu bodź ców jed no cze śnie. 

le nie warsz ta tu

Sytuacja na miejscu
zdarzenia / informacje

od KDR

Obsługa bieżących
zdarzeń / alternatywnie

występujących

Informowanie
o zdarzeniu 

przełożonych
oraz jednostek
nadrzędnych

.......

Powiadamianie
podmiotów i służb
współdziałających
podczas zdarzenia Dysponowanie do miejsca

zdarzenia dodatkowych SIS
oraz zapewnienie

zabezpieczenia 
operacyjnego powiatu

Przekazywanie informacji 
dla mediów / odpowiadanie 

na zapytania ze strony 
mediów

DOP

Sche mat 2. Wie lo aspek to wa ak tyw ność dy żur ne go ope ra cyj ne go
po wia tu na sta no wi sku kie ro wa nia
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�



Przed sta wio ne na sche ma cie ele men ty sta no wią mi ni mum bodź -
ców, na któ re bę dzie mu siał re ago wać DOP. Im le piej bę dzie do
te go przy go to wa ny, tym spraw niej bę dzie w sta nie re ali zo wać za -
ło że nia. Ma jąc na uwa dze głów ny cel ar ty ku łu, ja kim jest pro po -
zy cja ma te ria łu szko le nio we go ba zu ją ce go na tzw. stu dium przy -
pad ku, przed sta wia my czy tel ni kom li stę nie zbęd nych dzia łań, któ -
re po win ny uspraw nić DOP ob słu gę po dob ne go zda rze nia. Li sta ma
cha rak ter otwar ty i w za leż no ści od po trzeb moż na ją do wol nie roz -
sze rzać o istot ne ele men ty. Spo rzą dza nie po dob nych list za dań
do wy ko na nia pod czas szko leń apli ka cyj nych zde cy do wa nie
uspraw nia ko or dy no wa nie zda rzeń rze czy wi stych. 

Przed sta wio ne w ma te ria le za ło że nie do ćwi cze nia apli ka cyj ne -
go sta no wi przy bli żo ny do wa run ków rze czy wi stych opis dzia łań ra -
tow ni czych. W za leż no ści od za kła da ne go stop nia trud no ści
moż na do wol nie mo dy fi ko wać za ło że nie, wpro wa dza jąc więk szą
lub mniej szą licz bę zmien nych, np. w po sta ci utrud nio ne go kon tak -
tu z przed sta wi cie la mi po go to wia ga zo we go, co wy mu si na DOP
zna le zie nie al ter na tyw ne go roz wią za nia pro ble mu. Za da nie co
do za sa dy po win no być do pa so wa ne do uwa run ko wań da ne go 
po wia tu, za rów no pod wzglę dem po ten cja łu SIS JOP, jak i cha rak te -
ry sty ki za gro żeń i wy ni ka ją cych z te go ewen tu al nych utrud nień
w dzia ła niach ra tow ni czych. Wpro wa dza jąc ta ką for mę szko le nia,
moż na we ry fi ko wać tak po ziom przy go to wa nia DOP do peł nie nia
służ by, jak i ak tu al ność da nych baz kon tak tów te le fo nicz nych do in -
nych służb i pod mio tów czy rze czy wi stą zdol ność tych pod mio tów
do po dej mo wa nia dzia łań, a co naj waż niej sze – przy go to wy wać
funk cyj nych SK do ich sa mo dziel ne go pro wa dze nia.

mł. bryg. Przemysław Berus jest głównym specjalistà w Wydziale
Kształcenia SA PSP w Poznaniu, a ogn. Piotr Janiuk starszym

technikiem w Wydziale Informatyki i ŁàcznoÊci SA PSP w Poznaniu

SZKOLENIE

W imieniu wl/asnym oraz pracowniko´w Zakl/adu Emerytalno-Rentowego 
Ministerstwa Spraw Wewne˛trznych i Administracji pragne˛ przekazac´ 

wszystkim Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom Pan´stwowej Strazy Pozarnej 
oraz Pracownikom Cywilnym najserdeczniejsze zyczenia. 

Niech ten nowy rok 2020 napel/ni nas ciepl/em, rados´cia˛ i optymizmem. 
Niech sl/uzba i praca dla Ojczyzny be˛dzie dla Pan´stwa nadal z´ro´dl/em dumy 

i satysfakcji z niesienia pomocy tym, kto´rzy jej potrzebuja˛. 
Niech pel/niona przez Pan´stwa sl/uzba be˛dzie zawsze bezpieczna 

i pozwoli na codzienne powroty do najblizszych

Z wyrazami szacunku
Mal/gorzata Zdrodowska

Dyrektor Zakl/adu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewne˛trznych i Administracji

Ta be la 1. Li sta nie zbęd nych dzia łań, któ re po mo gą dy żur ne mu ope -
ra cyj ne mu po wia tu uspraw nić ob słu gę zda rze nia

Lp. Ro dzaj dzia ła nia tak/nie
Uwa gi

(spo sób 
re ali za cji)

1. Usta le nie ro dza ju zda rze nia

2. Usta le nie licz by osób po szko -
do wa nych

3. Alar mo wa nie i dys po no wa nie
do zda rze nia ko lej nych SIS

4. Po in for mo wa nie o zda rze niu
ZRM

5. Po in for mo wa nie o zda rze niu
po li cji

6. Po in for mo wa nie o zda rze niu
po go to wia ga zo we go

7. Po in for mo wa nie o zda rze niu
za rząd cy dro gi

8.
Po in for mo wa nie o zda rze niu
funk cyj nych peł nią cych dy żu -
ry do mo we

9.
Po wia do mie nie o zda rze niu
prze ło żo nych / jed nost ki nad -
rzęd nej

10. Za pew nie nie za bez pie cze nia
ope ra cyj ne go po wia tu



ed nym z za dań stra ża ków jest edu ka -
cja mło dzie ży szkol nej w za kre sie bez -
pie czeń stwa, nie tyl ko po ża ro we go.

Pod czas spo tkań z przed szko la ka mi czy
ucznia mi szkół czę sto po ja wia się te mat ko -
rzy sta nia z nu me rów alar mo wych. Wie dzą,
jak to ro bić wła ści wie i że jest to istot nym
ele men tem pro ce su ra tow ni cze go i łań cu -
cha prze ży cia po szko do wa nych. 

Czę sto zda rza się, że zgło sze nia są nie peł -
ne, a lo ka li za cja miej sca zda rze nia nie pre-
cy zyj na, co wy dłu ża czas do tar cia służb ra -
tun ko wych do osób po trze bu ją cych po mo -
cy. Dla te go war to po ru szyć tę te ma ty kę już
w szko le pod sta wo wej, a na wet w przed -
szko lu. 

Któ ry nu mer alar mo wy 
wy brać?
Pre cy zyj ne po da nie przez zgła sza ją ce go

lo ka li za cji, okre śle nie ro dza ju zda rze nia i ty -
pu za gro że nia po zwa la pod jąć dy żur nym
służb lub ope ra to rom nu me ru 112 szyb kie
i wła ści we de cy zje o wy sła niu na miej sce
od po wied nich jed no stek. W wie lu przy pad -
kach do cał ko wi te go opa no wa nia sy tu acji
nie zbęd na jest współ pra ca róż nych służb.
Na przy kład udzie le nie po mo cy me dycz nej
oso bie po szko do wa nej w zda rze niu dro go -
wym nie bę dzie moż li we bez wy ko na nia
do stę pu przez ra tow ni ków KSRG i od wrot -
nie – za stę py KSRG nie ma ją moż li wo ści 
po da nia le ków i uży cia sprzę tu, któ rym dys -
po nu ją jed nost ki Pań stwo we go Ra tow nic -
twa Me dycz ne go (PRM). W wie lu przy-
pad kach nie zbęd na jest współ pra ca z inny -
mi pod mio ta mi, ta ki mi jak po go to wie ener -
ge tycz ne, ga zo we, służ by we te ry na ryj ne
czy le śne.

Przy kła dem sy tu acji wy ma ga ją cej za an ga -
żo wa nia kil ku ro dza jów służb jest udzie le nie
po mo cy oso bie nie przy tom nej za mknię tej
w miesz ka niu, w któ rym znaj du je się rów nież
pies du żej ra sy. Pro blem zgło sił są siad, któ ry
od kil ku go dzin nie wi dział lo ka to ra i sły szał
wy cie czwo ro no ga. Ko niecz na by ła współ -
pra ca kil ku służb: po li cja pod ję ła de cy zję
o otwar ciu miesz ka nia, za stęp KSRG wy ko nał
do stęp, ra tow ni cy PRM udzie li li po mo cy nie -
przy tom ne mu. Po ja wi ła się rów nież do dat ko -
wa kom pli ka cja – obec ność psa, któ ry wi dząc
na swo im te re nie ob ce oso by, bro nił do stę pu
do wła ści cie la. Nie zbęd na by ła by za tem po -
moc służb we te ry na ryj nych lub stra ży miej -
skiej dys po nu ją cej sprzę tem do unie rucha-
mia nia zwie rząt. Wcho dzi on co praw da
w skład wy po sa że nia czę ści jed no stek KSRG,
jed nak w tym przy pad ku naj waż niej szą ro lę
od gry wa prak ty ka w po stę po wa niu z agre -
syw nym zwie rzę ciem. 

W po dob nych sy tu acjach, gdy ko niecz -
na jest in ter wen cja kil ku ro dza jów służb,
war to sko rzy stać z nu me ru alar mo we -
go 112. Ope ra tor cen trum po wia da mia nia
ra tun ko we go (CPR) przyj mu ją cy zgło sze nie
prze ka że je od po wied nim pod mio tom.
Na nu mer alar mo wy za dzwo ni my bez płat -
nie z każ de go te le fo nu ko mór ko we go, a ze
smart fo nów z ekra nem do ty ko wym na wet
przy blo ka dzie ekra nu.

Za sa dy wzy wa nia służb 
ra tun ko wych
Re gu ły ko rzy sta nia z nu me rów alar mo -

wych są uni wer sal ne dla każ dej ze służb.
Moż na wy róż nić kil ka głów nych za sad obo -
wią zu ją cych pod czas roz mo wy z dys po zy to -
rem:

� Zgła sza ją cy po wi nien się przed sta wić,
opi sać krót ko sy tu ację, stan po szko do wa -
nych, po dać licz bę osób po trze bu ją cych 
po mo cy, okre ślić do dat ko we za gro że nia
(po żar, za dy mie nie, wy ciek pa li wa) oraz do -
kład ną lo ka li za cję miej sca zda rze nia. Czę sto
dys po zy tor po skie ro wa niu służb na miej sce
zda rze nia w ocze ki wa niu na ich do tar cie
do ce lu utrzy mu je po łą cze nie z wzy wa ją -
cym, je śli sy tu acja lub stan po szko do wa -
nego te go wy ma ga. Ta kie wspar cie dla
zgła sza ją ce go jest szcze gól nie waż ne, je śli
ra tow ni cy ma ją do po ko na nia dłu gą dro gę. 
� Przed sta wie nie sy tu acji przez zgła sza ją -
ce go nie po win no być zbyt ob szer ne – po -
wi nien od po wia dać na py ta nia pre cy zyj nie
i moż li wie krót ko, zgod nie z za sa dą „mi ni -
mum słów, mak si mum tre ści”.
� To ope ra tor nu me ru alar mo we go za wsze
pierw szy się roz łą cza – w prze ciw nym ra zie,
gdy by miał do dat ko we istot ne py ta nia lub
wska zów ki do ty czą ce czyn no ści ra tun ko -
wych, mu siał by od dzwo nić na nu mer, z któ -
re go ko rzy stał zgła sza ją cy, a na to po trze ba
do dat ko we go cza su. W prak ty ce czę sto zda -
rza się, że nu mer, któ re go uży to pod czas
zgło sze nia, po za koń cze niu roz mo wy jest za -
ję ty lub nie osią gal ny. Dla te go od mo men tu
we zwa nia służb do ich przy jaz du nie po win -
ni śmy pro wa dzić in nych roz mów te le fo nicz -
nych ani się prze miesz czać. By wa, że służ by
ra tun ko we są wzy wa ne przez oso by, któ re
wi dzą zda rze nie, ja dąc sa mo cho dem i do ko -
nu ją zgło sze nia, nie za trzy mu jąc się. 

Lo ka li za cja miej sca zda rze nia
Wy czer pu ją ce in for ma cje do ty czą ce ad -

re su, miej sca, zna ków szcze gól nych oko li cy,
ewen tu al nych trud no ści w do jeź dzie umoż -
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ŁU KASZ DU DZI¡ SKI Jak we zwaç
po moc

Od właściwego poinformowania służb ratowniczych o wypadku czy pożarze
zależy ludzkie życie i zdrowie. Warto przekazywać wiedzę w tym zakresie

w dawkach dostosowanych do wieku odbiorców – zaczynając już od dzieci.
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li wia ją szyb ki do jazd służb. Trze ba for mu ło -
wać je tak, aby za stę py KSRG, ze spo ły PRM
czy jed nost ki Po li cji do tar ły do ce lu moż li wie
jak naj szyb ciej, bez ko niecz no ści py ta nia
oko licz nych miesz kań ców o dro gę lub od -
dzwa nia nia do wzy wa ją ce go po do dat ko we
wska zów ki. Nie ste ty, pu ła pek utrud nia ją cych
lo ka li za cję miej sca zda rze nia jest wie le. Trud -
no ści po wo du ją m.in. na stę pu ją ce sy tu acje:
� wy stę po wa nie miej sco wo ści o ta kiej sa -
mej na zwie w da nym re jo nie ope ra cyj nym
CPR (obej mu ją cym kil ka po wia tów i kil ka na -
ście gmin),
� ad mi ni stra cyj na zmia na nu me rów do -
mów w ob rę bie da nej miej sco wo ści, któ re
w na wi ga cjach ak tu ali zo wa ne są z opóź nie -
niem,
� usta le nie ad re su na te re nach wiej skich
w tzw. ko lo niach (je den dom od da lo ny o kil -
ka ki lo me trów od głów nej czę ści miej sco -
wo ści),
� brak nu me rów umiesz czo nych na bu -
dyn kach miesz kal nych,
� we zwa nie w go dzi nach noc nych, przy
nie ko rzyst nej po go dzie (sil ne za mgle nie,
opa dy desz czu),

� prze miesz cza nie się po szko do wa ne go
(np. jest trans por to wa ny pry wat nym sa mo -
cho dem lub do zda rze nia do szło w po cią gu,
a oso ba po trze bu ją ca po mo cy jest je go pa -
sa że rem),
� do zda rze nia do szło w le sie, na po lu,
w oko li cach zbior ni ka wod ne go lub na sa -
mym akwe nie.

Aby po móc służ bom ra tun ko wym w do -
tar ciu na miej sce zda rze nia, mo że my:
� za pew nić, że jed na osób wyj dzie na dro -
gę i wska że pod mio tom ra tow ni czym, jak
do trzeć do ce lu, a je śli za pa dła już ciem ność,
bę dzie da wa ła zna ki świetl ne (np. ma cha jąc
la tar ką),
� wy je chać sa mo cho dem do głów nej dro -
gi i eskor to wać do ce lu jed nost ki służb ra -
tow ni czych, je śli od te go punk tu do miej sca
zda rze nia trze ba po ko nać jesz cze kil ka ki lo -
me trów,
� opi su jąc miej sce zda rze nia, zwró cić uwa -
gę na cha rak te ry stycz ną lo kal ną za bu do wę
i ukształ to wa nie te re nu (ko ściół, ka plicz ka,
krzyż, ko lor do mu, staw, ro dzaj na wierzch ni,
przy któ rej znaj du je się miej sce zda rze nia 
– np. as fal to wa, szu tro wa, żuż lo wa).

Zda rze nia na tra sach 
szyb kie go ru chu
Lo ka li za cja miej sca zda rze nia po za gra ni -

ca mi miast czy wsi mo że na strę czać wie le
trud no ści. Jed nak ozna ko wa nie dróg eks -
pre so wych i au to strad po zwa la na okre -
ślenie na sze go po ło że nia z do kład no ścią
do 100 m.

W pierw szej ko lej no ści na le ży usta lić nu -
mer dro gi, na któ rej się znaj du je my, na stęp -
nie kie ru nek, w któ rym się po ru sza my oraz
kie ru nek pa sa ru chu, na któ rym do szło
do zda rze nia. Ma to du że zna cze nie dla
spraw ne go do tar cia służb ra tow ni czych, po -
nie waż dro gi szyb kie go ru chu dzie lo ne są pa -
sem zie le ni z ba rier ka mi, co unie moż li wia
ra tow ni kom prze jazd na dru gi pas ru chu
w do wol nym miej scu. To z ko lei utrud nia
dzia ła nia ra tow ni cze, bo wy ma ga prze nie sie -
nia sprzę tu na więk szą od le głość z po jaz du
na miej sce zda rze nia.

Pod czas zgła sza nia wy pad ku czę sto je go
świad ko wie lub po szko do wa ni nie po tra fią
po dać do kład nej lo ka li za cji, szcze gól nie je śli
nie są miej sco wi, tyl ko prze jeż dża ją przez da -
ny re jon. Je śli jed nak uda im się opa no wać
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Fot. 1. Przy kła do wy słu pek dro go wy z ozna cze niem ki lo me tra

i me tra (mie rzo ne go w set kach) dro gi 

Fot. 2. Lą do wa nie śmi głow ca LPR na po lu w ce lu prze ję cia

od ZRM po szko do wa ne go w sta nie cięż kim. Ko niecz ny był trans -

port do wy spe cja li zo wa nej pla ców ki me dycz nej od da lo nej

od miej sca zda rze nia o kil ka dzie siąt ki lo me trów

Fot. 3. i 4. Miej sce zda rze nia, do któ re go do szło na ob wod ni cy

Lu bli na w li sto pa dzie 2019 r. – na tra sie szyb kie go ru chu po jazd

oso bo wy ude rzył w ba rie ry ener go chłon ne i za trzy mał się

uszko dzo ny na po bo czu, kie row ca zo stał po szko do wa ny. W tym

przy pad ku lo ka li za cję moż na by ło okre ślić pre cy zyj nie dzię ki

oso bom, któ re wi dzia ły zda rze nie. Po szko do wa ny nie był w sta -

nie okre ślić swo jej lo ka li za cji, być mo że ze wzglę du je go stan

po wy pad ku (emo cje, szok, uraz)

1

3 4

2



emo cje i ro zej rzą się do oko ła, in fra struk tu ra
dro go wa po zwo li im okre ślić swo je po ło że -
nie z do kład no ścią do 100 m dzię ki wy ko-
rzy sta niu tzw. pi kie ta żu dro gi. Po da jąc
dys po zy to ro wi nu mer dro gi, od czy tu jąc ki -
lo metr (gór na mniej sza cy fra na słup ku) oraz
po ło że nie w me trach (dol na więk sza cy fra
na słup ku), okre śli my pre cy zyj nie na sze po -
ło że nie. Pro blem mo że wy stą pić tyl ko wte dy,
gdy do zda rze nia do szło w oko li cach roz jaz -
dów, skrzy żo wań i wę złów dro go wych. 

Uzy sku jąc pre cy zyj ną lo ka li za cję od zgła -
sza ją ce go, dys po zy tor wy sy ła jed nost ki 
ra tow ni cze, a miej sce zda rze nia okre śla do -
kład nie na ma pie za po mo cą spe cja li stycz -
ne go opro gra mo wa nia.

Lot ni cze Po go to wie Ra tun ko we 
Oso ba zgła sza ją ca, że do szło do wy pad -

ku, nie mo że we zwać przez te le fon śmi głow -
ca LPR. Prze ka zu je ona in for ma cje o zda rze-
niu dys po zy to ro wi CPR, a on po dej mu je de -
cy zję o za dys po no wa niu tej służ by. Ma to
miej sce w kil ku przy pad kach:
� czas trans por tu dro gą lot ni czą pa cjen ta
w sta nie cięż kim z miej sca zda rze nia do pla -
ców ki me dycz nej jest krót szy od cza su trans -
por tu in ny mi środ ka mi lo ko mo cji i mo że
przy nieść ko rzyść w dal szym pro ce sie le cze nia,
� w re jo nie ope ra cyj nym, w któ rym wy stą -
pi ło za gro że nie, nie ma do stęp nych ZRM,
a przy jazd jed no stek z są sied nich re jo nów
zaj mie zbyt du żo cza su,
� przy by ły na miej sce pierw szy ZRM
po roz po zna niu sy tu acji uzna je, że stan lub
licz ba po szko do wa nych wy ma ga we zwa nia
do dat ko wych pod mio tów ra tow ni czych,
w tym śmi głow ca LPR (zda rze nie ma so we,
za cho ro wa nia i wy pad ki, w wy ni ku któ rych
wy stą pił na gły stan za gro że nia ży cia).

We zwa nie służb ra tun ko wych wy da je się
być mo że za da niem ła twym, a przed sta wio -
ne w ar ty ku le in for ma cje i wska zów ki są 
po zor nie oczy wi ste, ale pa mię taj my, że w sy -
tu acji za gro że nia, pod wpły wem stre su na -
wet naj prost sze czyn no ści – zna le zie nie
swo je go te le fo nu, wy ko na nie po łą cze nia
i wy po wie dze nie kil ku sen sow nych zdań 
– mo gą być trud ne. Je śli ma my utrwa lo ne
wia do mo ści do ty czą ce po stę po wa nia w ta -
kiej sy tu acji, bę dzie nam ła twiej opa no wać
emo cje.

Literatura dost´pna u autora

mł. ogn. Łukasz Dudziƒski 
jest instruktorem ratownictwa medycznego

w JRG 1 KM PSP w Lublinie

brew po zo rom nie każ dy wie,
jak po wi nien za alar mo wać
służ by w mo men cie za gro że -

nia, rów nież Pań stwo wą Straż Po żar ną. 
Du żym pro ble mem jest prze ko na nie osób
za uwa ża ją cych wy pa dek czy po żar, że od -
po wied nie służ by po wia do mił już ktoś in -
ny. Nie ste ty, czę sto w ten spo sób my śli
każ dy ze świad ków zda rze nia, a efek tem
jest opóź nio ny czas zgło sze nia i nie rzad ko
zbyt póź ne do tar cie służb z po mo cą.

Stra ża cy PSP dzia ła ją w ob sza rze pre -
wen cji spo łecz nej, pro wa dząc za ję cia w sa -
lach edu ka cyj nych funk cjo nu ją cych przy
jed nost kach or ga ni za cyj nych PSP. Jed nym
ze sta łych punk tów spo tkań jest na uka od -
po wied nie go alar mo wa nia służb o za gro -
że niu. Dzie ci mo gą utrwa lić wie dzę na
te mat alar mo wa nia, zna jo mość nu me rów
służb oraz prze ćwi czyć zgła sza nie zda rze -
nia. Pod czas za jęć z mło dy mi ludź mi stra -
ża cy zwra ca ją im uwa gę, by w mo men cie
za gro że nia uży li smart fo nu do po wia do -
mie nia służb, a nie do na gry wa nia zda rze -
nia. Od po wied nia po sta wa mo że ura to wać
czy jeś zdro wie, a na wet ży cie.

Do dys po zy cji pro wa dzą cych za ję cia
jest tak że stwo rzo ny przez Ośro dek Roz -
wo ju Edu ka cji film o wzy wa niu po mo cy,
któ ry moż na obej rzeć na ka na le YouTube
Ko men dy Głów nej PSP: https://www. you
tu be.com/watch?ti me_con ti nue=12&v=
ZtHkEstES78&fe atu re=emb_ti tle.

Efek ty edu ka cyj ne
W tym mo men cie PSP dys po nu je 87 sa -

la mi edu ka cyj ny mi. Cie szą się one du żym
za in te re so wa niem wśród na uczy cie li i ucz-
niów. W 2018 r. prze pro wa dzo no tam 3622
za jęć, wzię ło w nich udział 83 127 dzie ci
i mło dzie ży szkol nej w obec no ści 9000 

na uczy cie li, pe da go gów oraz opie ku nów.
W trzech kwar ta łach 2019 r. od by ło się
3577 za jęć, uczest ni czy ło w nich 89 219
dzie ci.

W trak cie nie speł na dwóch lat pro wa -
dze nia za jęć za gad nie nie alar mo wa nia 
zo sta ło przy bli żo ne 172 346 mło dym oby -
wa te lom. Po nad to ten te mat oma wia ją
stra ża cy PSP za pra sza ni do szkół na lek cje
o bez pie czeń stwie czy za gro że niach ży cia
co dzien ne go. Miej my na dzie ję, że dzię ki
te mu mło dzi lu dzie bę dą po tra fi li po stą pić
wła ści wie w sy tu acji za gro że nia. 

War to za zna czyć, że jed nym z kon kur -
sów ka len da rzo wych PSP w 2018 r. był
kon kurs dla klas lub ze spo łów na pla kat
pod ty tu łem „Po tra fię alar mo wać straż po -
żar ną”. Wpły nę ło do nas aż 349 prac, a ich
po ziom świad czył o du żej wie dzy au to rów
na te mat alar mo wa nia.

Efek ty edu ka cji dzie ci i mło dzie ży trwać
bę dą rów nież, gdy sta ną się oni do ro sły mi.
Dla te go wła śnie Pań stwo wa Straż Po żar -
na na róż ne spo so by sta ra się prze ka zać im
wie dzę, któ ra w przy szło ści po zwo li pod jąć
w sy tu acji za gro że nia wła ści we dzia ła nia. 
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MAR TA WA WIÓR KO

Alar mo wa nie 
w pre wen cji spo łecz nej

Alarmowanie jest od wielu lat jednym z zagadnień,
które podejmują strażacy PSP podczas spotkań

z dziećmi i młodzieżą, a także z seniorami.
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Zajęcia dla dzieci w sali edukacyjnej „Ognik” w KM PSP

w Nowym Sączu – podczas tego rodzaju spotkań

poruszany jest również temat numerów alarmowych

i zgłaszania zdarzeń



Za ję cia teo re tycz ne – czy li wy kład. A mo że coś
in ne go?
Ta wy da wa ło by się pro sta dla nie któ rych for ma za jęć – ty mó wisz,

in ni słu cha ją – mo że być jed no cze śnie bar dzo trud na. Dla te go pa -
mię taj:
� Za ję cia teo re tycz ne nie mu szą być je dy nie mo no lo giem.
� Ko rzy staj z róż nych spo so bów prze ka zy wa nia wie dzy – ak ty wi -
zuj słu cha czy po przez za da wa nie py tań, dys ku sje, krót kie ćwi cze nia
w gru pach, bu rze mó zgów itp.
� Wy ko rzy stuj pre zen ta cje, fil my, po ka zy, de mon stra cje – wszyst -
ko, co z jed nej stro ny po zwo li le piej zro zu mieć i za pa mię tać prze ka -
zy wa ną te ma ty kę, a z dru giej po bu dzi uwa gę słu cha czy (nie sto suj
wszyst kie go na raz, bo osią gniesz od wrot ny sku tek).
� Je że li ko rzy stasz z pre zen ta cji – nie czy taj jej. Pre zen ta cja ma uzu -
peł niać two je wy po wie dzi, a nie je za stę po wać. A je że li na slaj dzie

są tre ści, z któ ry mi słu cha cze po win ni się za po znać, to daj im na to
czas – nie mów w tym cza sie, bo i tak nie bę dą słu cha li.
� Co ja kiś czas wpleć w wy kład aneg do tę, przy wo łaj cie ka wą sy tu -
ację z wła sne go do świad cze nia, za daj pod chwy tli we py ta nie –
zwłasz cza pod czas trud ne go i dłu gie go wy kła du (krót kie wtrą ce nia
po mo gą po bu dzić uwa gę słu cha czy i sku pić ją na ja kiś czas
� Je że li wiesz, że te mat mo że być dla słu cha czy trud ny do przy swo -
je nia, upew niaj się co pewienś czas, czy wszyst ko jest zro zu mia łe. 
To rów nież ak ty wi zu je słu cha ją cych.
� Je że li po zwa la na to czas za jęć, po zwól na dys ku sję lub sam ją
spro wo kuj. To po bu dzi gru pę do my śle nia, a te mat czy za gad nie nie,
nad któ rym po dy sku tu je cie, słu cha cze za pa mię ta ją na dłu żej, niż
wte dy, gdy by tyl ko o nim usły sze li.
� Od wo łuj się do kon kret nych przy kła dów, po rów nań, ana lo gii, do -
świad czeń słu cha czy. Po bu dzi to wy obraź nię słu cha ją cych, a tak że

po zwo li le piej za pa mię tać przed sta -
wia ny ma te riał, na za sa dzie sko ja rzeń.
� Roz po czy na jąc no wy te mat, po -
wiedz, ja ki jest je go cel, czy li do cze -
go ten za kres wie dzy bę dzie po trze-
b ny słu cha czo wi i gdzie go wy ko rzy -
sta.
� Pod su mo wuj po szcze gól ne frag -
men ty za jęć – to po zwo li słu cha czo -
wi utrwa lić i usys te ma ty zo wać zdo-
by wa ną wie dzę. A roz po czy na jąc 
ko lej ne za ję cia, wróć na chwi lę do
po przed nich – za daj słu cha czom 
py ta nia al bo przy po mnij, o czym
mó wi łeś wcze śniej. Dzię ki te mu
z jed nej stro ny bę dziesz miał pew -
ność, że słu cha cze pa mię ta ją to, cze -
go już się uczy li, a z dru giej bę dzie to
dla nich wy raź ny sy gnał, że jest to
kon ty nu acja wcze śniej szych za jęć,
a nie ode rwa ny frag ment wie dzy,
któ ry sa mi bę dą mu sie li do cze goś
do pa so wać.
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MAG DA LE NA STAJSZ CZAK Od la ika d
Zajęcia teoretyczne to wstęp do poznania każdego nowego obszaru

tematycznego. I chociaż niektórzy uważają, że najważniejsze są zajęcia
praktyczne i najlepiej, gdyby tylko takie się odbywały, to nie

można rozpoczynać działania bez odpowiedniej podbudowy
teoretycznej, bo może to przynieść więcej szkody niż pożytku.
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Za ję cia prak tycz ne – czy li na resz cie kon kret ne
dzia ła nie
Aby zdo być ja ką kol wiek umie jęt ność, trze ba ćwi czyć, ćwi czyć

i jesz cze raz ćwi czyć. Nie moż na na uczyć się wy ko ny wa nia ja kiej kol -
wiek czyn no ści, je dy nie o niej
słu cha jąc, czy ta jąc czy oglą da jąc
ją w czy imś wy ko na niu. Zda rza
się, że pa trząc, jak ktoś coś ro bi,
oceniamy to jako pro ste. Gdy już
sa mi pró bu je my te czyn no ści po -
wtó rzyć, oka zu je się, że wca le ta -
kie pro ste nie jest. Nie wy star czy
po pa trzeć, trze ba spró bo wać sa -
me mu. A jak słu cha cze na uczą
się na two ich za ję ciach wy ko ny -
wać kon kret ne czyn no ści, tak
póź niej bę dą je wy ko ny wa li
w swo jej pra cy. Dla te go pa mię -
taj:
� Po kaz (ty ro bisz, in ni pa trzą)
to nie są za ję cia prak tycz ne. Tak, jak oglą da nie me czu w te le wi zji nie
jest upra wia niem spor tu.
� Że by umieć coś wy ko nać, trze ba to zro bić raz, dru gi, trze ci...
I oczy wi ście aby dojść do per fek cji, wy ko ny wać czyn no ści au to ma -
tycz nie, nie za sta na wia jąc się nad każ dym ich ele men tem, mo że być
po trzeb na dłuż sza prak ty ka. Za ję cia z to bą ma ją dać słu cha czo wi
wła ści we pod sta wy do te go, że by do brze wy ko ny wał swo je za da -
nia i do sko na lił swój warsz tat pra cy.
� Za pla nuj ćwi cze nia z roz sąd kiem. Roz -
bu do wa ne za ło że nia i nie ja sne ce le do osią -
gnię cia spo wo du ją, że słu cha cze nie bę dą
wie dzie li, co ma ją ro bić, a to bie bę dzie
trud no mo ni to ro wać ich pra cę. Po za tym
im bar dziej roz bu do wa ne ćwi cze nie, tym
trud niej kon tro lo wać czas je go trwa nia.
� Za nim słu cha cze sa mo dziel nie za czną
wy ko ny wać po szcze gól ne czyn no ści i za da -
nia, wy tłu macz, co bę dą ro bi li i w ja ki spo -
sób to ma ją ro bić. Za de mon struj spo sób
pra wi dło we go wy ko ny wa nia czyn no ści.
� Do pil nuj, aby każ dy słu chacz prze ćwi -
czył każ dą czyn ność (do peł ne go opa no -
wa nia da nej umie jęt no ści) i wziął udział
w każ dym za da niu.
� Ca ły czas kon tro luj po praw ność wy ko -
ny wa nia po szcze gól nych za dań i czyn no ści.
Je że li za uwa żysz ja kieś nie pra wi dło wo ści,
ko ry guj je na bie żą co.
� Je że li za uwa żysz po wta rza ją cy się błąd,
prze rwij ćwi cze nie i jesz cze raz wy tłu macz,

jak na le ży je po praw nie wy ko nać, a je śli jest ta ka ko niecz ność – jesz -
cze raz za de mon struj.
� Za wsze prze strze gaj za sad BHP i pil nuj, że by słu cha cze też ich
prze strze ga li. Nie tyl ko z tro ski o ich bez pie czeń stwo w trak cie za -

jęć, ale tak że że by wy ro bi li so bie
od po wied nie na wy ki.
� Je że li ko niecz ne jest uży cie
środ ków ochro ny in dy wi du al -
nej – ty też ich uży waj. Ru ty na już
nie jed ne go zgu bi ła, a prze cież je -
steś tak sa mo „po dat ny na uszko -
dze nia” jak słu cha cze, z któ ry mi
pra cu jesz. Da waj do bry przy kład.
� Za wsze uży waj spraw ne go
sprzę tu (nie każ słu cha czom wy -
obra żać so bie, jak coś dzia ła)
i uży waj go zgod nie z za le ce nia -
mi pro du cen ta.
� Kształ tuj u ćwi czą cych po sta -
wę dba ło ści o po wie rzo ny sprzęt

i sta no wi ska do ćwi czeń – sam o nie dbaj i zwra caj uwa gę słu cha -
czom. Nie sto suj my za sa dy – sko ro coś nie jest mo je, to jest wspól -
ne, a jak wspól ne – to nie trze ba o to dbać.

Mag da le na Stajszczak jest naczelnikiem Wydziału
Programowo-Metodycznego w Biurze Szkolenia KG PSP
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Aby umieç coÊ wykonaç, trzeba to 
zrobiç raz, drugi, trzeci... I oczywiÊcie aby
dojÊç do perfekcji, wykonywaç czynnoÊci

automatycznie, nie zastanawiajàc si´
nad ka˝dym ich elementem, mo˝e byç

potrzebna dłu˝sza praktyka. Zaj´cia praktyczne
majà daç słuchaczowi właÊciwe podstawy do
tego, ˝eby dobrze wykonywał swoje zadania

i doskonalił swój warsztat pracy.

„   

”



it ko wo le ży w po wie cie gnieź -
nień skim. Naj bliż sza jed nost -
ka Pań stwo wej Stra ży Po żar-

nej od da lo na jest od miej sco wo ści o 17 km 
– to KP PSP Gnie zno. OSP Wit ko wo każ de go
ro ku uczest ni czy w kil ku set dzia ła niach ra -
tow ni czo ga śni czych.

Jed nost ka li czy 37 czyn nych stra ża ków -
-ra tow ni ków. Naj bar dziej ak tyw ni dru ho wie
rocz nie bio rą udział w oko ło 80-100 in ter -
wen cjach, co jest po rów ny wal ne z rocz ną
licz bą dzia łań funk cjo na riu szy w mniej szych
jed nost kach za wo do wych. Stra ża cy ma ją
w wy po sa że niu trzy sa mo cho dy ra tow ni czo -
-ga śni cze, po jazd spe cjal ny oraz łódź ra tow -
ni czą. Jed nost ka in ter we niu je w za kre sie
pod sta wo wym we wszyst kich ro dza jach 
za gro żeń wy stę pu ją cych w gmi nie. 

W od le gło ści 8 km od Wit ko wa znaj du je
się jed no z naj więk szych lot nisk woj sko wych
w Pol sce – 33. Ba za Lot nic twa Trans por to we -
go w Po wi dzu. Je den z po jaz dów OSP Wit -
ko wo (wraz z za ło gą) sta no wi od wód Woj -
sko wej Lot ni sko wej Stra ży Po żar nej i jest
dys po no wa ny na te ren ba zy w sy tu acjach
awa ryj nych lub w mo men cie pod no sze nia
ka te go rii lot ni ska. Przez te ren gmi ny prze -
bie ga dro ga wo je wódz ka nr 260, na któ rej
rów nież czę sto do cho dzi do zda rzeń dro go -
wych.

Głów nym wy zwa niem dla wit kow skich
ochot ni ków są mie sią ce let nie. Na te re nie
gmi ny znaj du je się ośro dek wy po czyn ko wy
nad je zio rem Sko rzę cin, naj więk szy ośro dek
wy po czyn ko wy w środ ko wej Pol sce. Ma on
oko ło 8 tys. miejsc noc le go wych. W upal ne
week en dy licz ba wy po czy wa ją cych w ośrod -

ku się ga 30 tys., co zwięk sza licz bę osób
prze by wa ją cych na te re nie gmi ny pra wie
trzy krot nie. Mie sią ce let nie wią żą się ze
zwięk szo ną licz bą dzia łań. Po szu ki wa nia
osób za gi nio nych, po ża ry sa mo cho dów
i dom ków let ni sko wych czy wy pad ki dro go -
we na bar dzo ru chli wej dro dze pro wa dzą cej
do ośrod ka wy po czyn ko we go to sta ły ele -
ment służ by wit kow skich stra ża ków. Jed -
nost ka czę sto in ter we niu je pod czas zda rzeń
w rol nic twie – po ża rów zbo ża na pniu, sto -
gów, sto dół. W gmi nie znaj du ją się dwa
kom plek sy le śne – le śnic two Sko rzę cin i le -
śnic two Krzy żów ka, o łącz nej po wierzch -
ni 3775 ha.

Dzia ła nia jed nost ki na rzecz
spo łecz no ści lo kal nej
OSP Wit ko wo bar dzo ak tyw nie włą cza się

we wszyst kie im pre zy or ga ni zo wa ne na te -
re nie gmi ny. Co ro ku stra ża cy za bez pie cza ją
im pre zy cy klicz ne. Dru ho wie kła dą du ży na -
cisk na pra cę z mło dzie żą. Jest to jed na z nie -

licz nych jed no stek, w któ rej po za wa ka cja mi
spo tka nia z człon ka mi mło dzie żo wej dru ży -
ny po żar ni czej od by wa ją się co ty dzień.
Na zbiór kach mło dzież uczy się pierw szej
po mo cy, za sad bez pie czeń stwa, po zna je
sprzęt oraz tech ni ki ra tow ni cze i po żar ni cze.
Każ de go ro ku dla człon ków MDP or ga ni zo -
wa ny jest trzy dnio wy bi wak szko le nio wy.
W OSP dzia ła gru pa me dycz na, któ ra co ro -
ku pro wa dzi cykl warsz ta tów z pierw szej po -
mo cy na lek cjach edu ka cji dla bez pie-
czeń stwa w wit kow skim Ze spo le Szkół 
Po nad gim na zjal nych. 

„Fir mo wą im pre zą” są co rocz ne dwu -
dnio we Za wo dy i Warsz ta ty w Ra tow nic twie
dla OSP KSRG MEDYK. Wy da rze nie jest or ga -
ni zo wa ne przez dru hów na te re nie ośrod ka
wy po czyn ko we go w Sko rzę ci nie i ma cha -
rak ter non -pro fit. W tym ro ku w MEDYK-u
uczest ni czy ło 15 dru żyn – re pre zen ta cji OSP
z ca łej Wiel ko pol ski. Im pre za jest po dzie lo -
na na dwa dni. Pierw sze go dnia eki py szko -
lą się na za ję ciach warsz ta to wych. Dru gi
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TO MASZ KU LI¡ SKI Z tra dy cjà
w no wo cze snoÊç

Aktywna, prężnie działająca jednostka, zabezpieczająca teren
z lotniskiem wojskowym, dużym ośrodkiem wypoczynkowym,
ruchliwą trasą, o bogatej 150-letniej przeszłości i poruszającej

historii dwóch sztandarów – oto OSP w Witkowie.

W

Sztan dar OSP ufun do wa ny w 1947 r., prze cho wa ny przez na czel ni ka Zyg mun ta Sier szul skie go – w la tach 60. wła dze za ży czy ły 

so bie dru gie go sztan da ru, z na pi sem bez od wo ła nia do Bo ga



dzień to za wo dy me dycz ne. Każ da eki pa
mu si przejść pod okiem ra tow ni ków me -
dycz nych czte ry za in sce ni zo wa ne scen ki.

Ponadto dwu krot nie OSP Wit ko wo or ga -
ni zo wa ła zbiór kę elek tro śmie ci.

Pa mięć o prze szło ści
Ochot ni cza Straż Po żar na w Wit ko wie 

po wsta ła w 1890 r. Praw dzi wość tych in for -
ma cji zde men to wa li naj star si miesz kań cy
mia sta, spi su jąc swe oświad cze nia, w któ -
rych po czą tek dzia łal no ści OSP da to wa li
na rok 1868 r. Ma te riał hi sto rycz ny do ty czą -
cy jed nost ki jest bar dzo ubo gi, do cze go
przy czy nił się za bor ca pru ski, któ ry opusz -
cza jąc pro win cję po znań ską, nisz czył i za-
bie rał wszyst ko, co pol skie – w tym ak ta
i ko re spon den cję, sztan da ry, pa miąt ki, go -
tów kę i wy po sa że nie, wy cho dząc z za ło że -
nia, że je go nie obec ność nie po trwa dłu go. 

Oświad cze nia nie ży ją cych już dziś stra ża -
ków za wie ra ją jed nak opis pierw szej stra ży
z ro ku 1868 r. Wy ni ka z nich, że dru ho wie
wy po sa że ni by li bar dzo skrom nie. Po sia da li
je dy nie si kaw kę kon ną i dra bi nę dwu ha ko -
wą, za po mo cą któ rych pro wa dzi li ak cje ra -
tow ni cze na te re nie Wit ko wa i oko lic. Sa ma
straż ni ca mie ści ła się na dział ce po da ro wa -
nej przez jed ne go z miesz kań ców. 

Od 1890 r. na czel ni kiem Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Wit ko wie był Jan Łu kow -
ski. Straż li czy ła wów czas 29 człon ków 
i po sia da ła m.in. wóz stra żac ki becz ko wy,
dra bi nę me cha nicz nie wy su wa ną, dwie si -
kaw ki i dwie dra bi ny ha ko we oraz 70 m wę -
ża par cia ne go. Trzy na ście lat póź niej zo sta ła
za ku pio na czte ro ko ło wa si kaw ka z wę ża mi
ssaw ny mi i tłocz ny mi. Na tym sprzę cie wit -
kow scy stra ża cy pra co wa li aż do wy bu -
chu II woj ny świa to wej. 

Po 1 wrze śnia 1939 r. wie lu z dru hów wal -
czy ło z bro nią w rę ku w obro nie oj czy zny. 
Gi nę li w wal ce, w obo zach kon cen tra cyj nych,
w eg ze ku cjach i ma so wych mor dach. Moż -
na by przy pusz czać, że wit kow ska ochot ni -
cza straż po żar na po ta kich cio sach i stra tach
po win na prze stać ist nieć. Nic bar dziej myl -
ne go. Za har to wa ni wal ką i nie wo lą, nie 
ga sząc du cha, tuż po woj nie od da ją się
pod ko men dę Igna ce go Kna sta, któ ry
wskrze sza wit kow skie po żar nic two w no -
wych struk tu rach. Kła dzie on na cisk nie tyl ko
na funk cjo no wa nie jed nost ki, ale i na pa mięć
o tych, któ rym wszy scy win ni śmy cześć i sza -
cu nek. Nie ste ty, zdo by te po woj nie mo to -
pom pa, wę że, heł my i to po ry nie za spo ka ja ją
po trzeb jed nost ki. Dzię ki sta ra niom za rzą du
wit kow ska straż otrzy mu je w 1946 r. od Ko -
men dy Po wia to wej Stra ży Po żar nej w Gnieź -
nie użyt ko wa ny już wcze śniej wóz stra żac ki,
a w 1949 r. za ku pu je z wła snych fun du szy
wóz od kry ty. Jest to też czas, gdy nur ty ide -
owe nie idą w pa rze z war to ścia mi śro do wi -
ska stra ża ków ochot ni ków, prze siąk nię te go
du chem pa trio ty zmu.

W 1968 r. wit kow ska ochot ni cza straż po -
żar na li czy ła 48 człon ków czyn nych i 11 ho -
no ro wych. Przy jed no st ce dzia ła ła 10-oso bo-
wa szkol na dru ży na o spe cjal no ści po żar ni -
czej. Funk cję pre ze sa peł nił wów czas druh
Ta de usz Ko niecz ka, na czel ni kiem był druh
Zyg munt Sier szul ski. W do wód uzna nia dla
dzia łal no ści Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Wit ko wie spo łe czność mia sta i gmi ny wraz
z in sty tu cja mi i za kła da mi pra cy ufun do wa -
ło jed no st ce sztan dar, a w za sa dzie dwa
sztan da ry. Pierw szy – od zna czo ny w 1947 r.
Zło tym Zna kiem Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych i dru gi – w 1968 r., z oka -
zji 100. rocz ni cy po wsta nia jed nost ki. 

Hi sto ria dwóch stra żac kich sztan da rów
tak że za słu gu je na uwa gę. Otóż ufun do wa -
ny w 1947 r. sztan dar no sił za wo ła nie „Bo gu
na chwa łę, bliź nie mu na ra tu nek”. W związ -
ku z pa nu ją cym wów czas kli ma tem ide olo -
gicz nym i po li tycz nym po dej mo wa no pró by
wy łą cze nia go z użyt ku pod pre tek stem
prze ka za nia do mu zeum. Pie czo ło wi cie za -
bez pie czo ny i dys kret nie prze cho wy wa ny
pod pod ło gą, prze trwał w miesz ka niu na -
czel ni ka Zyg mun ta Sier szul skie go. Kie dy
uzna no, że po pierw szym sztan da rze ślad
za gi nął, w 1968 r. ufun do wa no no wy sztan -
dar, z za wo ła niem „W służ bie Oj czyź nie Lu -
do wej”.

Dum ni w XXI wie ku
Do naj waż niej szych wy da rzeń w naj now -

szej hi sto rii jed nost ki za li czyć na le ży włą cze -
nie jej do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -
-ga śni cze go – na stą pi ło to 28 mar ca 1997 r.

Funk cję jej pre ze sa od 2006 r. peł ni Grze -
gorz Ba rań ski. Wit kow ska jed nost ka sta le
współ pra cu je z wła dza mi sa mo rzą do wy mi,
Ko men dą Po wia to wą Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Gnieź nie, do wódz twem 33. Ba zy
Lot nic twa Trans por to we go, ze spo ła mi szkol -
ny mi, za kła da mi pra cy i lo kal ną spo łecz no -
ścią. 

W 2008 r. wy mie nio no hi sto rycz ny sztan -
dar z 1947 r. – z ra cji wie ku był już zbyt na ra -
żo ny na znisz cze nie. No wy sztan dar dum nie
świad czy dziś o stra żac kiej hi sto rii w Wit ko -
wie. Dru ho wie Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Wit ko wie roz wi ja ją rów nież dzia łal ność
kul tu ral ną, wzo rem po przed ni ków re mon -
tu ją swo ją sie dzi bę, łą czą po ko le nia. W cza -
sie ostat nie go spo tka nia mię dzy po ko le -
nio we go roz pię tość wie ku bra ci stra żac kiej
wy nio sła 93 la ta. 

Ostat nim waż nym osią gnię ciem wit kow -
skich stra ża ków ochot ni ków by ło zdo by cie
za szczyt ne go ty tu łu Naj lep sza Po wia to wa
Ochot ni cza Straż Po żar na oraz Naj lep sza
Wiel ko pol ska Ochot ni cza Straż Po żar na, któ -
ry jed nost ka otrzy ma ła 4 ma ja 2018 r.

Li czą ca 150 lat hi sto ria to naj lep szy do -
wód, że nie tyl ko nie za prze pasz czo no otrzy -
ma nej spu ści zny, lecz wspól nie z życz li wy mi
or ga ni za cji ludź mi, in sty tu cja mi i pod mio ta -
mi, sza nu jąc prze szłość, skie ro wa no się od -
waż nie ku jesz cze lep szej przy szło ści. 

asp. To masz Ku liƒ ski jest człon kiem OSP
w Wit ko wie oraz peł ni słu˝ b´ w JRG KP PSP

w Gnieê nie 

In ter wen cja dru hów OSP Wit ko wo – usu wa nie skut ków na wał nic w 2017 r.



wiek to czas me diów elek -
tro nicz nych – je ste śmy ni -
mi oto cze ni ze wszyst kich

stron i ła two dać się wcią gnąć w ich świat tak
bar dzo, że nie wie le miej sca po zo sta je na ten
re al ny. Trud no za chę cić mło de go czło wie ka
do in nych form spę dza nia wol ne go cza su,
ta kich jak dzia łal ność w MDP – ale prze cież
„nie moż li we nie ist nie je”. 

Waż ne są od po wied nie me to dy i tech ni -
ki pro wa dze nia za jęć. Za pro po nu ję swo je
po my sły, opie ra jąc się na ogól no do stęp nym
pro gra mie szko le nia mło dzie żo wych dru żyn
po żar ni czych, któ ry moż na po brać ze stro ny
ZOSP RP. Pierw szy blok to „Za gad nie nia
ogól ne” – skła da się na nie go sześć te ma tów. 

Or ga ni za cja ochro ny 
prze ciw po ża ro wej
Pro gram prze wi du je go dzi nę na teo re -

tycz ne omó wie nie te go te ma tu. Je stem
zwo len nicz ką łą cze nia teo rii z prak ty ką, bo
dzię ki te mu od bior cy bar dziej an ga żu ją się
w za ję cia, dla te go war to szu kać spo so bów
na ak ty wi za cję gru py. 

Na le ży tu przed sta wić pod sta wo we za -
da nia i obo wiąz ki jed no stek ochro ny prze -
ciw po ża ro wej, funk cje ochot ni czych stra ży
po żar nych i Związ ku OSP, okre ślić wła dze
sta tu to we OSP i ich kom pe ten cje. Po za koń -
cze niu za jęć uczest nik po wi nien rów nież
znać ta kie po ję cia, jak po żar, miej sco we za -
gro że nie, klę ska ży wio ło wa, dzia ła nia ra tow -
ni cze. 

Nie mo że za brak nąć na uki przez za ba -
wę – mo im spo so bem na nią jest choć by ćwi -
cze nie roz róż nia nia osób funk cyj nych OSP
na pod sta wie ich dys tynk cji no szo nych na
mun du rach. Moż na wy dru ko wać ich od wzo -
ro wa nia gra ficz ne i po ka zu jąc po je dyn cze ilu -
stra cje gru pie, pro sić o okre śle nie, do ko go są
przy pi sa ne. Moż na tę za ba wę wpla tać tak że
w in ne za ję cia, ja ko for mę oży wie nia słu cha -
czy, gdy spa da ich kon cen tra cja. 

Z ko lei de fi ni cje i za gad nie nia, o któ rych
wcze śniej by ła mo wa, moż na po wtó rzyć kil -
ka krot nie, co spo wo du je, ze na si słu cha cze
pod świa do mie przy swo ją te ele men ty, któ -
re przez po wta rza nie im su ge ru je my. Gdy
na to miast za an ga żu je my jesz cze zmysł
wzro ku dzie ci, czy li np. na ry su je my trój kąt
spa la nia z wy ko rzy sta niem cie płych ko lo rów
przy opi sie po szcze gól nych bo ków trój ką ta,
bę dzie zde cy do wa nie ła twiej wy tłu ma czyć
mło de mu czło wie ko wi de fi ni cję po ża ru. 

Świet nym spo so bem przed sta wie nia
służ by i za dań stra ża ków OSP jest za pro sze -

nie star szych ko le gów lub funk cjo na riu szy
zaj mu ją cych się na przy kład pre wen cją spo -
łecz ną, któ rzy o tym wszyst kim opo wie dzą.
Za pro sze nie go ścia z ze wnątrz, któ ry ma do -
bre po dej ście do mło dzie ży, to ide al ny spo -
sób na uroz ma ice nie za jęć. Za da nie py ta nia
eks per to wi za pa da w pa mięć, po dob nie jak
treść otrzy ma nej od po wie dzi.

Mło dzie żo we dru ży ny w OSP
Ko lej ne go dzin ne za ję cia po win ny przy -

nieść efekt w po sta ci zna jo mo ści ce lów, za dań,
praw i obo wiąz ków człon ków MDP, we wnętrz -
nej or ga ni za cji dru ży ny czy przy swo je nia wie -

dzy, jak no sić re gu la mi no wo umun du ro wa nie.
Waż na jest rów nież umie jęt ność roz róż nie nia
osób funk cyj nych na pod sta wie dys tynk cji,
zna jo mość za sad zdo by wa nia od znak człon -
ków MDP oraz re gu la mi nu uzy ski wa nia spe -
cjal no ści po żar ni czych. 

Je że li mo wa o re gu la mi nach, cie ka wym
spo so bem po ka za nia dzie ciom, czym się
cha rak te ry zu ją, jest stwo rze nie we wnętrz ne -
go re gu la mi nu dru ży ny, spi sa nie go na du -
żym ar ku szu bry sto lu i po wie sze nie w wi -
docz nym miej scu. Tym spo so bem człon ko -
wie MDP two rzą za sa dy, któ re pod bacz nym

okiem swo je go opie ku na ko ry gu ją, do cho -
dząc wspól nie do przy ję te go roz wią za nia.
Dzię ki te mu bę dą bar dziej utoż sa mia li się
z nor ma mi i mo ty wo wa li się wza jem nie
do ich prze strze ga nia. Przed sta wia jąc póź -
niej in ne re gu la mi ny, np. za wo dów spor to -
wo -po żar ni czych, war to na wią zy wać do
te go, któ ry dzie ci po zna ły ja ko pierw szy. Po -
mo że to w zro zu mie niu nie ja snych kwe stii
oraz ukształ to wa niu po zy tyw ne go po dej -
ścia do prze strze ga nia re guł, zro zu mie nia,
dla cze go jest to waż ne. 

Waż nym aspek tem jest rów nież wpo je -
nie dzie ciom i mło dzie ży po sza no wa nia dla
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DO RO TA GO MÓŁ KA Za pro sze nie do
Pierwszy blok tematyczny programu szkolenia MDP pozwala na
zapoznanie się z podstawami jej działalności. To świetna okazja,

by zarazić młodzież strażacką pasją.
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Przy go to wa nia do za wo dów spor to wo-po żar ni czych
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mun du ru. Je że li na uczy my te go na szych
pod opiecz nych już na po cząt ku, mo że my
być pew ni, że gdy zo sta ną człon ka mi OSP,
funk cjo na riu sza mi PSP, bę dą wie dzie li, co
moż na, a cze go nie na le ży ro bić, ma jąc
na so bie mun dur. 

Służ ba we wnętrz na
Zgod nie z pro gra mem na re ali za cję te go

te ma tu na le ży prze zna czyć go dzi nę teo rii
i go dzi nę prak ty ki. Po do brze prze pro wa -
dzo nych za ję ciach oma wia ją cych to za gad -
nie nie mło dzi adep ci po żar nic twa mo gą
po czuć się peł no praw ny mi stra ża ka mi. Za -
mel do wa nie się star sze mu stop niem i od po -
wied nie od czy ta nie dys tynk cji nie bę dzie
sta no wi ło pro ble mu. 

Mój po mysł na prze pro wa dze nie tych za -
jęć znów wią że się z po łą cze niem teo rii
i prak ty ki. Po szyb kiej po wtór ce w pa rach
funk cji stra ża ków OSP oraz omó wie niu stop -
ni funk cjo nu ją cych w Pań stwo wej Stra ży 
Po żar nej war to utrwa lić wia do mo ści i umie -
jęt no ści. Opie kun lub pro wa dzą cy przy go -
to wu je ze staw funk cji OSP oraz stop ni PSP.
Każ dy czło nek MDP mel du je się w róż nych
(wy lo so wa nych) spra wach do oso by, któ ra
stoi przed nim. Trud ność po le ga na tym, że
na le ży za mel do wać się w od po wied ni spo -
sób i do od po wied niej funk cyj nie oso by. 

W przy pad ku star szej gru py, lu bią cej wy -
zwa nia, moż na – za jej zgo dą – roz wa żyć za -
sto so wa nie „kar nych” ćwi czeń za źle roz -
po zna ną funk cję lub nie wła ści wie zło żo ny
mel du nek. Ko niecz ność wy ko na nia przy sia -
dów czy pom pek z pew no ścią po mo że
utrwa lić tre ści, któ re wcze śniej nie zo sta ły
do brze za pa mię ta ne. Oczy wi ście „kar ne” za -
da nia ma ją być wy zwa niem, ale nie mo gą
spra wiać przy kro ści czy po wo do wać dys -
kom for tu psy chicz ne go. 

Musz tra
To za gad nie nie jest jed nym z naj bar dziej

lu bia nych przez człon ków MDP. Pro gram
prze wi du je na na ukę dwie go dzi ny prak ty ki.
W tym cza sie trze ba za po znać gru pę z od po -
wied nim spo so bem usta wia nia się w dwu -
sze re gu, z uwzględ nie niem od stę pów
po mię dzy stra ża ka mi, od li cza niem (tak że
do dwóch), two rze niem czwó rek i ma sze ro -

wa niem w dwój kach i czwór kach. Waż ne jest
rów nież pra wi dło we od da wa nie ho no rów
in dy wi du al nie i pod czas zbio ro we go mar szu. 

Atrak cyj nym i sku tecz nym spo so bem na -
uki musz try jest ma sze ro wa nie z pio sen ką
na ustach. Człon ko wie to po row skiej MDP
sa mi na pi sa li utwór, któ ry po ma ga im za cho -
wać rytm i dys cy pli nę mar szu. Oso ba pro wa -
dzą ca pod od dział MDP śpie wa pio sen kę,
a po zo sta li jej wtó ru ją. 

Aby utrwa lić na by te umie jęt no ści, war to
je wy ko rzy sty wać sys te ma tycz nie, pod czas
każ dej zbiór ki. W pro wa dzo nej prze z nas
dru ży nie na po cząt ku każ dej zbiór ki do wód -
ca usta wia dru ży nę w dwu sze re gu, na stęp -
nie po przyj ściu pro wa dzą ce go od li cza
gru pę i mel du je o jej sta nie oso bo wym. 

Aby bu do wać w mło dych lu dziach sza cu -
nek do mun du ru, opie kun dru ży ny po wi -
nien da wać do bry przy kład i zja wiać się
w peł nym umun du ro wa niu. War to wy ma -
gać te go rów nież od człon ków MDP.

Za wo dy spor to wo -po żar ni cze
Za da niem pro wa dzą ce go jest za chę ce -

nie mło dzie ży do udzia łu w za wo dach, zmo -
ty wo wa nie do pod ję cia wy zwa nia, spraw -
dze nia swo ich umie jęt no ści i spraw no ści.
Dla uroz ma ice nia za jęć moż na po ka zać fil -
mi ki edu ka cyj ne, przezentują ce po szczegól -
ne kon ku ren cje tur nie ju. Je że li ma my
do dys po zy cji tor prze szkód, war to umoż li -
wić dru hom za po zna nie się z nim, po ko na -
nie go – zmo bi li zu je ich to jesz cze bar dziej
do dzia ła nia. 

Waż ne jest bu do wa nie od po wied niej po -
sta wy wo bec ry wa li za cji pod czas za wo dów
spor to wo -po żar ni czych. Mło dzi lu dzie po -
win ni być zmo ty wo wa ni, go to wi na cięż ką
pra cę pod czas tre nin gów. Mu szą wie dzieć,
że stra żac ka ro dzi na wie rzy w ich suk ces, ale
jed no cze śnie czuć, że w ra zie po raż ki mo gą
li czyć na wspar cie. W ta kich sy tu acjach waż -
ną ro lę po raz ko lej ny od gry wa opie kun.
Od nie go za le ży, ja kie war to ści prze ka że
swo im pod opiecz nym.

For my dzia łal no ści OSP i MDP
Po prze pra co wa niu kil ku na stu go dzin

z mło dzie żą wie my, na co mo że my so bie po -
zwo lić, jak dzia łać, ja kie za sa dy wpro wa dzać.

Mło dzież jest bar dzo kre atyw na, nie raz nas
za sko czy swo imi po my sła mi na dzia łal ność.
Za wsze war to roz wa żyć i prze dys ku to wać
z gru pą jej ini cja ty wy, oczy wi ście przy wzię -
ciu pod uwa gę za sad bez pie czeń stwa. 

Nie sa my mi za ję cia mi i ćwi cze nia mi ży je
dru ży na. Ist nie ją róż ne for my dzia łal no -
ści – wy ciecz ki ro we ro we, ogni ska, obo zy,
dys ko te ki, spo tka nia z funk cjo na riu sza mi,
dni otwar tej re mi zy itp. Wspól nie or ga ni zo -
wa ne wy da rze nia wzmac nia ją re la cje w dru -
ży nie i bu du ją wza jem ne za ufa nie.

Na za koń cze nie
Pro wa dząc za ję cia, na le ży być kon se -

kwent nym i trzy mać się re guł usta lo nych
z mło dzie żą. Wbrew po zo rom mło dzi lu dzie
po trze bu ją ła du, po rząd ku, sta bil no ści. Je że li
uzgod ni my, że zbiór ki bę dą się od by wa ły raz
w ty go dniu, to choć by go dzin ne, ale raz
na ty dzień po win ny się od być. Za owo cu je to
u mło dzie ży więk szą mo bi li za cją do dzia ła -
nia. 

Każ de za ję cia war to roz po cząć po wtór ką
i utrwa le niem tre ści z po przed niej zbiór -
ki – w for mie py tań, qu izów lub za baw an -
ga żu ją cych ca łą gru pę: np. każ dy za da je
jed no py ta nie do ty czą ce za gad nień z po -
przed nich za jęć. Pod czas zbiór ki roz po czy -
na ją cej za ję cia pro wa dzą cy po wi nien
po wie dzieć rów nież, co jest za pla no wa ne
na da ny dzień. Z ko lei pod czas zbiór ki koń -
czą cej spo tka nie war to pod su mo wać naj -
waż niej sze za gad nie nia. 

Pierw szy blok te ma tycz ny to za pro sze nie
do świa ta przy jaź ni, za ba wy, wy zwań, sa mo -
do sko na le nia, po mo cy po trze bu ją cym – tak
wie le da je dzia łal ność w mło dzie żo wej dru -
ży nie po żar ni czej. Ja ko opie kun mło dych
dru hów sta ram się przy cią gnąć jak naj wię -
cej osób do stra żac kie go świa ta i za chę cać
ich do ode rwa nia się od rze czy wi sto ści on -
-li ne. Być mo że część z nich wy bie rze kie dyś
za wo do wą dro gę funk cjo na riu szy PSP. 

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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iej ska le gen da mó wi, że na po cząt ku XX w. w No wym Jor -
ku na Man hat ta nie do szło do szcze gól ne go na pa du
na bank. Wła my wa cze pod ło ży li bo wiem ogień w bu dyn -

ku, by za trzeć śla dy kra dzie ży. Stra ża cy, któ rzy ga si li po żar, pod czas
spraw dza nia po go rze li ska zna leź li na rzę dzia zo sta wio ne w po śpie chu
przez zło dziei. Wśród nich zna lazł się nie ty po wy łom – od la ny z jed -
ne go ka wał ka me ta lu, z jed nej stro ny za koń czo ny pła ski mi wi deł ka -
mi, zaś z dru giej okrą głym, wy gię tym ha kiem. Przed miot miał 105 cm
dłu go ści i wa żył 6,7 kg. Ra tow ni cy wpa dli na po mysł, że sko ro ta ki
przy rząd po zwa la na roz pru cie drzwi i sej fu w ban ku, to świet nie nada
się rów nież do mniej wy trzy ma łych drzwi, z któ ry mi mu szą so bie ra -
dzić na co dzień, pod czas dzia łań ra tow ni czych. Opo wieść mó wi, że
po uzy ska niu zgo dy po li cji zna le zi sko zo sta ło włą czo ne do wy po sa -
że nia za stę pu, któ ry ga sił po żar. Tym oto spo so bem w rę ce no wo jor -
skich stra ża ków tra fi ło no we dla nich na rzę dzie, któ re ze wzglę du
na szcze gól ny wy gląd na zwa no claw to ol. Po słu gu jąc się nim, wbi ja -
ło się wi deł ki mię dzy drzwi, by na stęp nie, na pie ra jąc na hak na dru -
gim koń cu me ta lo we go prę ta, wy wa żyć za mknię te drzwi z ra my.
Na rzę dzie dzia ła ło na za sa dzie pro stej dźwi gni – hak na koń cu uła -
twiał chwyt koń ców ki, przez co uzy ski wa no więk szą si łę wy pie ra nia,
niż gdy by na pie rać na nie w po ło wie je go dłu go ści.

Wer sje 
Pierw szy en tu zjazm szyb ko opadł, gdy oka za ło się, że claw to ol jest

cięż ki i bar dzo trud ny w za sto so wa niu. Pró ba wbi cia go przez ude rze -
nia mło tem w koń ców kę by ła ry zy kow na dla stra ża ka, któ ry trzy mał
go w rę kach. Wy gię ty hak nie miał po wierzch ni przy sto so wa nej

do ude rzeń, więc nie osła niał przed cio sem dło ni ra tow ni ka. Z uwa gi
na zda rza ją ce się wy pad ki zna leź li się stra ża cy skłon ni do ulep sze nia
te go na rzę dzia. Jed nym z pierw szych był ka pi tan John F. Kel ly – do -
wód ca za stę pu dra bi ny nr 163 (Lad der Com pa ny 163). Zmo der ni zo wał
on pier wo wzór, skra ca jąc go do ok. 70 cm (przy ma sie 5,8 kg), za stę -
pu jąc wi deł ki pła skim dłu tem, a hak – trój kąt nym w prze kro ju kli nem,
za mo co wa nym pod ką tem 90° do prę ta. Uła twi ło to znacz nie wbi ja -
nie ło mu, ale utrud ni ło je go chwyt przy na pie ra niu na drzwi. Ca łe na -
rzę dzie da lej by ło me ta lo wą bry łą, choć je go ele men ty by ły spa wa ne.
Od na zwi ska swo je go wy na laz cy no wy łom przy jął na zwę Kel ly to ol
(zna ny też ja ko We st co ast bar). W ory gi na le na rzę dzie to mia ło pła skie
dłu to, zaś ko lej ne mo dy fi ka cje wpro wa dza ły wi deł ki lub (al ter na tyw -
nie) koń ców kę do cię cia bla chy. Za rów no claw to ol, jak i Kel ly to ol by -
ły z za sa dy na rzę dzia mi prze zna czo ny mi do wy wa ża nia drzwi, a każ de
z nich mia ło in ne za le ty i in ne wa dy. Pew ną kom pen sa cję ich skaz stra -
ża cy uzy ski wa li, ko rzy sta jąc z oby dwu na rzę dzi na raz, dla te go mi mo
wa gi bar dzo po pu lar ne by ło za bie ra nie do dzia łań ich obu. Ta ki ze -
staw, zwią za ny ka wał kiem li ny lub pa ska, na zy wa no pier wot nie: 
the irons, a stra ża ka od po wie dzial ne go za no sze nie go i wy wa ża nie
drzwi: irons man. Oba na rzę dzia przez la ta by ły ada pto wa ne i mo dy fi -
ko wa ne przez jed nost ki sta ży po żar nej w ca łych Sta nach Zjed no czo -
nych. W efek cie po wsta ły bar dzo po dob ne do sie bie ło my wie lo funk-
cyj ne o na zwach za wie ra ją cych mia sto, z któ re go po cho dzi ły, m.in.
L.A. claw to ol, Hay ward claw to ol, San Fran ci sco bar, Chi ca go pa trol par.

Hal li gan Hal li ga na
Nad po trze bą zna le zie nia sku tecz ne go na rzę dzia do wy wa ża nia

drzwi w la tach 40. po chy lił się rów -
nież za stęp ca ko men dan ta no wo -
jor skiej stra ży po żar nej Hugh
Hal li gan. Zna jąc wa dy i za le ty ze -
sta wu irons, przy stą pił do opra co -
wa nia wła sne go, ide al ne go pro -
duk tu, dla no wo jor skich stra ża ków.
In spi ra cję czer pał z ist nie ją cych roz -
wią zań, (szcze gól nie z Chi ca go pa -
trol bar), jed no cze śnie szu ka jąc
opty mal nych pa ra me trów (ma sy,
dłu go ści) i wy so kiej wy trzy ma ło ści.
Efek tem je go pra cy był wy two rzo -
ny w 1948 r. przez ko wa la Pe te ra
Clar ke’a łom wie lo funk cyj ny wy ko -
na ny z jed ne go ka wał ka sta li wy so -
ko wę glo wej, za koń czo ny z jed nej
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Naj lep szy przy ja ciel 
Są narzędzia ratownicze, które zajmują stałą pozycję

na listach sprzętowych pojazdów pożarniczych. Jedno z nich
stało się wręcz ikoną pożarnictwa na całym świecie.

MA REK 
WY RO Z¢B SKI
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stro ny prę ta pła ski mi wi deł ka mi, a z dru giej lek ko za okrą glo nym, pła -
skim, pro sto pa dle usta wio nym ostrzem i za krzy wio nym kol cem. Był
lżej szy od swo ich po przed ni ków (3,9 kg przy dłu go ści 75 cm), a za cho -
wy wał ich naj lep sze ce chy i ni we lo wał wa dy, np. pła skie ostrze i ko lec
chro ni ło rę ce i tu łów użyt kow ni ka pod czas ude rza nia w koń ców kę na -
rzę dzia mło tem i mia ło do dat ko we wy żło bie nia po pra wia ją ce uchwyt.
Pro dukt oka zał się re wo lu cyj ny i do pra co wa ny w każ dym ca lu. Moż -
na nim by ło ciąć, pod wa żać, ukrę cać, wy wa żać i kli no wać. Od na zwi -
ska wy na laz cy zo stał na zwa ny Hal li gan bar.

Nie ste ty, jak na iro nię no wo jor scy stra ża cy nie mo gli sko rzy stać z po -
my słu swo je go ko men dan ta. Z uwa gi na kon flikt in te re sów mia sto nie
mo gło za ku pić pro duk tu od wła sne go pra cow ni ka (w USA straż po żar -
na jest fi nan so wa na przez wła dze lo kal ne). Pierw szy du ży za kup wy ko -
nał więc De par ta ment Stra ży Po żar nej w Bo sto nie. Osta tecz nie dzię ki
wy so kiej sku tecz no ści dzia łań na rzę dzie Hal li ga na roz po wszech ni ło się
w po ca łej Ame ry ce Pół noc nej – prócz No we go Jor ku (choć część no -

wo jor skich stra ża ków ku po wa ła go na wet z wła snej kie sze ni). Po ło -
wa XX w. by ła okre sem roz wo ju te go mia sta, co owo co wa ło ro sną cy mi
po trze ba mi sprzę to wy mi stra ży po żar nych. Z fa li po pu lar no ści hal li ga -
na sko rzy sta ły fir my pro du ku ją ce al ter na tyw ny sprzęt ra tow ni czy. Jed -
ną z ta kich zna czą cych, po pu lar nych pod ró bek był pro du ko wa ny
od lat 60. zia ma tic bar, a na stęp ną opra co wa ny przez no wo jor skie go
stra ża ka Wil lia ma McLaughlina w 1975 r. pro -bar. Pod sta wo wą mo dy fi -
ka cją w pro -bar by ło za sto so wa nie lek ko za krzy wio nych, sze ro kich wi -
de łek, któ re znacz nie sku tecz niej wbi ja ją się w szcze li ny (po mysł
za czerp nię ty z ory gi nal ne go claw to ol). Do dziś w jed nost kach stra ży
po żar nej na ca łym świe cie uży wa ne są rów nież oba te na rzę dzia: zia -
ma tic  bar i pro -bar. To ostat nie po wsta ło ja ko od po wiedź na cią głą ewo -
lu cję sys te mów za bez pie czeń oraz sto so wa nie na prze strze ni de kad
co raz moc niej szych drzwi i zam ków. Aby spro stać no wym za da niom,
stra ża cy mu sie li opra co wać lep sze tech ni ki, szli fo wać umie jęt no ści 
i do ko nać uspraw nień w na rzę dziach do wy wa ża nia. 

Po la tach
Dziś, prze szło 60 lat od za mknię cia pro duk cji ory gi nal ne go hal li ga -

na i wy ga śnię cia pa ten tu na to urzą dze nie, je go róż ne wa rian ty są naj -
bar dziej po wszech nym i roz po zna wal nym na rzę dziem ra tow ni czym
na ca łym świe cie, a wręcz iko ną ra tow nic twa. W Ame ry ce nie ofi cjal nie

stra ̋ a ka (cz. 1)
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fot. 1. Dwa ze sta wy the irons, po le wej z ło mem trzy czę ścio wym, po pra wej z ło mem jed no bry ło wym
fot. 2. Zmon to wa ny z trzech ele men tów ho oli gan, pęk nię ty pod czas wy wa ża nia drzwi. Zdję cie udo stęp -
nio ne dzię ki uprzej mo ści por ta lu IRONSandLADDERS.com.
fot. 3. Po rów na nie koń có wek ro bo czych w czte rech na rzę dziach wie lo funk cyj nych. Pierw sze na rzę dzie
ma koń ców kę do cię cia, a ostat nie jest kon struk cji jed no bry ło wej. Co cie ka we – wszyst kie fir mo wo na -
zy wa ne są ho oli ga na mi
fot. 4. Wy sta wa sta ła w Mu zeum Stra ży Po żar nej w No wym Jor ku. Ko lej no od le wej: claw to ol, Kel ly 
to ol, Hal li gan to ol, zia ma tic to ol, pro-bar. Zdję cie udo stęp nio ne dzię ki uprzej mo ści dy rek cji New York Ci -
ty Fi re Mu seum
fot. 5. Jed na z naj now szych od mian – łom wie lo funk cyj ny z wy mien ny mi koń ców ka mi ro bo czy mi



za je go spad ko bier cę uzna je się pro -bar (łom od la ny z jed ne go ka wał -
ka sta li) i po tocz nie na zy wa go hal li ga nem lub hal la ga nem. Z cza sem
zmie ni ło się rów nież zna cze nie na zwy the irons, któ re obec nie okre śla
ze staw skła da ją cy się z ło mu wie lo funk cyj ne go i sie kie rom ło ta (al bo
sie kie ry, mło ta), czy li pod sta wo we go ze sta wu bu rzą ce go za bie ra ne go
przez ro tę (fot. 1). Wy mie nio ne w ar ty ku le na rzę dzia moż na po dzi wiać
w Mu zeum Stra ży Po żar nej w No wym Jor ku (fot. 4).

Bar dzo istot ną wa ria cją hal li ga na, zna ną szcze gól nie w Eu ro pie
i Au stra lii, jest na rzę dzie zwa ne ho oli ga nem. Je go na zwa pier wot nie
po cho dzi ła od kon kret ne go pro duk tu (pod rób ki), któ ry zo stał wy -
pusz czo ny na ry nek ra tow ni czy. Na zwa przy ję ła się na Sta rym Kon ty -
nen cie, przez co po tocz nie jest tu uży wa na ja ko okre śle nie ca łej gru py
ło mów wie lo funk cyj nych. Na wia sem mó wiąc, ana lo gicz na sy tu acja
mia ła miej sce w Pol sce z pierw szy mi wor ka mi sa mo roz prę żal ny -
mi – AMBU, któ rych na zwa wła sna sta ła się (błęd nie) sy no ni mem ca -
łej gru py po dob ne go sprzę tu. „Ory gi nal ne” ho oli ga ny są jed nak tyl ko
po zor nie po dob ne do no wo jor skich na rzę dzi, ale mi mo to sta ły się
bar dzo po pu lar ne na ryn ku ra tow ni czym w Eu ro pie. W Pol sce te mo -
de le sta no wią zde cy do wa ną więk szość wy po sa że nia stra ży po żar -
nych. Za sad ni czą róż ni cą (i naj po waż niej szą wa dą) jest wy ko na nie
te go na rzę dzia z trzech od dziel nych ka wał ków me ta lu, łą czo nych ze
so bą za po mo cą ni tów. Nie gwa ran tu je to nie ste ty ta kiej wy trzy ma -
ło ści i nie za wod no ści, jak jed no li ta bry ła me ta lu, zwłasz cza że pod -
czas wy wa ża nia drzwi z ele men tów ro bo czych prze no szo ne są bar dzo
du że si ły (fot. 2). Ko lej ną róż ni cą jest wiel kość i wy gląd koń có wek. Ory -
gi nal ne – pła skie, lek ko za okrą glo ne ostrze na jed nym oraz wi deł ki
na dru gim koń cu za stą pio no sze ro ki mi me ta lo wy mi kli na mi, któ re du -
żo trud niej wbić mię dzy ra mę a drzwi (fot. 3). Nie jest to roz wią za nie
ide al ne, ale po le cam po rów na nie ich w prak ty ce. 

Choć pier wot nie przy ję ło się, że to wła śnie kon struk cja od róż nia ła
hal li ga ny od ho oli ga nów, to obec ni pro du cen ci uży wa ją obu nazw za -
mien nie (!) i to nie za leż nie od te go, czy są to pro duk ty jed no czę ścio -
we, czy łą czo ne z trzech ele men tów. Pod obie ma na zwa mi wy stę pu ją
więc na rzę dzia w dzie siąt kach wer sji, o róż nych dłu go ściach, ma sach,
koń ców kach (rów nież wy mien nych) i ich kształ tach, zro bio ne z ma -
te ria łów nie iskrzą cych czy z po wło ka mi die lek trycz ny mi. Dla te go na -
le ży przy jąć, że nie za leż nie od na zwy klu czem do sku tecz no ści dzia łań
jest zna jo mość na rzę dzia, tech nik i du żo, du żo prak ty ki. Jak mó wi
pew ne po wie dze nie do ty czą ce apa ra tów fo to gra ficz nych: Naj lep szy
jest ten, któ ry masz pod rę ką w chwi li, kie dy go po trze bu jesz… i któ re go
po tra fisz sku tecz nie użyć.

***
Na rzę dzia ra tow ni cze – nie za leż nie, czy na zwie my je hal li ga na mi,

czy hooliganami – peł nią wię cej funk cji niż tyl ko urzą dze nia do wy -
wa ża nia drzwi, są uni wer sal nym sprzę tem bu rzą co -nisz czą cym. Sta -
ło się tak głów nie dzię ki po my sło wo ści sa mych stra ża ków, któ rzy
po tra fi li wziąć spra wy w swoje rę ce i do sto so wać sprzęt do wła snych
po trzeb. W ko lej nym ar ty ku le przyj rzy my się, w ja kich dzia ła niach ci
przy ja cie le stra ża ków spi su ją się naj le piej.

st. kpt. Ma rek Wy ro z´b ski jest do wód cà zmia ny w JRG 3 War sza wa

W pra cy nad ar ty ku łem ko rzy sta łem z po zy cji:

� Ri chard A. Frit, To ols Of The Tra de: Fi re fi gh ting Hand To ols and The ir Use, Fi re En gi -

ne ering Bo oks & Vi de os, 1997.

� FDNY For ci ble En try Re fe ren ce Gu ide, Tech ni qu es And Pro ce du res, New York, 2006.

ha rak ter pra cy stra ża ka wy ma ga ko rzy sta nia z ubrań spe -
cjal nych, któ re ma ją za za da nie ochro nić go przed dzia ła -
niem czyn ni ków nie bez piecz nych – w szcze gól no ści pło-

mie nia i wy so kiej tem pe ra tu ry, jak rów nież tok sycz nych pro duk tów
spa la nia po wsta ją cych w śro do wi sku po ża ru – przede wszyst kim sa -
dzy i in nych czą stek sta łych, któ re mo gą wni kać do or ga ni zmów stra -
ża ków i dzia łać ra ko twór czo [1]. Stra ża cy pod czas ru ty no wych dzia łań
ga śni czych są na ra że ni na wy so kie pro mie nio wa nie ciepl ne wy twa -
rza ne przez ogień, go rą ce po wie trze lub oba te czyn ni ki jed no cze śnie.
W związ ku z tym ist nie je ry zy ko, że ra tow nik ule gnie po pa rze niom,
stre so wi ciepl ne mu lub uda ro wi, co mo że do pro wa dzić do za gro że -
nia je go zdro wia i ży cia. Od ręb ną kwe stią jest ochro na przed ra ko -
twór czym od dzia ły wa niem pro duk tów spa la nia po wsta łych w śro do -
wi sku po ża ru, bę dą ca obec nie przed mio tem sze ro kiej de ba ty pu blicz -
nej w gre miach stra żac kich tak w kra ju, jak i za gra ni cą [2]. 

No wo cze sne tech no lo gie i me to dy ba dań
Po stęp cy wi li za cyj ny i tech no lo gicz ny ro dzi ko niecz ność zwięk sza -

nia wy ma gań sta wia nych środ kom ochro ny in dy wi du al nej. Ubra nia
spe cjal ne ma ją ochro nić użyt kow ni ka przed wie lo ma czyn ni ka mi, ta -
ki mi jak dzia ła nie cie pła, pło mie nia, czy też kon takt z cie kły mi sub -
stan cja mi che micz ny mi. Mu szą być rów nież wy trzy ma łe i od por ne
me cha nicz nie (m.in. na roz cią ga nie czy roz dzie ra nie) oraz speł niać wy -
ma ga nia er go no micz ne [3]. 

Po nie waż no wo cze sne tech no lo gie umoż li wia ją pro duk cję co raz
lep szych i bar dziej wy trzy ma łych ma te ria łów, z któ rych po wsta ją
ubra nia spe cjal ne uży wa ne w ochro nie prze ciw po ża ro wej, wska za ne
by ło by rów nież pro wa dze nie prac nad no wy mi me to da mi ba dań
ubrań spe cjal nych ja ko go to wych wy ro bów odzie żo wych, a nie tyl ko
pa kie tów ma te ria ło wych, tak jak to dzie je się obec nie. Ta kie po dej ście
po zwo li ło by za ob ser wo wać, jak zda je eg za min w trud nych wa run -
kach go to we ubra nie, a nie tyl ko po szcze gól ne ma te ria ły. Po ja wi ła by
się rów nież moż li wość wcze śniej sze go do strze że nia tych ele men tów,
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DO RO TA RIE GERT 
KA TA RZY NA WŁO DAR CZYK 
KA RO LI NA STE GIEN KO

Choć dokonał się duży postęp, jeśli
chodzi o bezpieczeństwo, które daje
strażakowi odzież ochronna, to nadal
pozostaje wiele do zrobienia.
Pomocne w doskonaleniu ubrań
specjalnych są badania prowadzone
na manekinach termicznych.
Na czym polegają?
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któ re na le ża ło by jesz cze ulep szyć, by zwięk szyć bez pie czeń stwo użyt -
kow ni ków. 

Jed na z me tod ba daw czych po zwa la ją cych na ba da nie kom plet -
ne go wy ro bu – ubra nia spe cjal ne go za kła da wy ko rzy sta nie ma ne ki -
na ter micz ne go. Idea stwo rze nia ta kie go sta no wi ska ba daw cze go
zo sta ła opi sa na w nor mie PN-EN 469: 2008 oraz ISO 13506: 2008 [4].
Ba da nie to po le ga na oce nie sku tecz no ści wy ro bów odzie żo wych lub
ze sta wów odzie ży ochron nej wy sta wia nych na krót ko trwa łe od dzia -
ły wa nie pło mie nia. Sche mat sta no wi ska ba daw cze go przed sta wia
rys. 1. Ochro na ter micz na za pew nia na przez wy rób odzie żo wy cha -
rak te ry zo wa na jest tu na pod sta wie po mia ru prze pły wu cie pła do pio -
no wo zo rien to wa ne go peł no wy mia ro we go ma ne ki na pod da ne go
krót ko trwa łe mu od dzia ły wa niu ognia o kon tro lo wa nej gę sto ści stru -
mie nia cie pła, cza sie i roz pro wa dze niu pło mie ni [5]. 

Obec nie na świe cie ist nie je po nad sto sta no wisk ba daw czych wy -
ko rzy stu ją cych róż ne go ty pu ma ne ki ny [6, 7].

Ma ne ki ny ter micz ne wczo raj i dziś
Za in te re so wa nie zja wi ska mi ter micz ny mi za cho dzą cy mi po mię -

dzy cia łem ludz kim i odzie żą ochron ną roz po czę ło się w la -
tach 40. XX w. [8]. Po wo jen ny in ten syw ny roz wój tech ni ki spo wo -

do wał rów nież roz wój ba dań ter micz nych róż ne go ro dza ju odzie ży
ochron nej. 

Po cząt ko wo ma ne ki ny by ły jed no seg men to we i zbu do wa ne
z mie dzi, z wbu do wa nym we wnątrz sys te mem grzew czym i wen ty -
la to rem od po wie dzial nym za roz pro wa dza nie cie pła. W okre sie 
po wo jen nym za czę to wy twa rzać wie lo seg men to we ma ne ki ny z two -
rzyw sztucz nych i alu mi nium, któ re po zwa la ły na uzy ska nie do kład -
niej szych po mia rów [9]. Ko lej nym eta pem prac ba daw czych
zwią za nych z wy ko rzy sta niem ma ne ki nów by ło bu do wa nie ma ne ki -
nów wy po sa żo nych w funk cję po ru sza nia się, sy mu la cji od czu wa nia
kom for tu ciepl ne go, a tak że sy mu lo wa nia od de chu czy po ce nia się.
Ma ne ki ny wy po sa żo ne w funk cję po ce nia się i po ru sza nia, np. New -
ton i Wal ter (stwo rzo ne w Lo ugh bo ro ugh Uni ver si ty), słu żą jed nak
przede wszyst kim do oce ny kom for tu ciepl ne go i pa ro prze pusz czal -
no ści [10]. Naj bliż szy uży wa nym dziś ma ne ki nom był szwaj car ski SAM
[11] oraz ame ry kań ski Adam [12]. 

Obec nie naj więk szą po pu lar no ścią cie szą się ma ne ki ny ter micz ne
pro du ko wa ne przez E.I. DuPont de Ne mo urs and Com pa ny, zwa ne
Ther mo -Man®. Fir ma ta do tych czas skon stru owa ła trzy sta no wi ska te -
go ty pu, miesz czą się w Plant in Rich mond w USA, Eu ro pe an Tech ni -
cal Cen ter in Mey rin w Ge ne wie oraz Mid dle East w Du ba ju [13]. 

Ther mo -Man® to ma ne kin wy po sa żo ny w 122 czuj ni ki prze pły wu
cie pła, któ re roz ło żo ne są na ca łej po wierzch ni cia ła, z wy łą cze niem
dło ni i stóp. Ma ne kin ubra ny w te sto wa ną odzież pod da wa ny jest
dzia ła niu 12 pal ni ków za si la nych pro pa nem – osią ga ją pa ra me try ta -
kie jak przy po ża rze bły ska wicz nym, czy li tem pe ra tu rę 600-1000˚C.
Odzież pod da wa na jest dzia ła niu pło mie ni przez 3-25 s. Na stęp nie
otrzy ma ne da ne ana li zo wa ne są przez spe cja li stycz ne opro gra mo wa -
nie kom pu te ro we, któ re opie ra jąc się na za ło że niach Hen ri qu esa [14],
ob li cza i po ka zu je gra ficz nie wy stę pu ją ce na ma ne ki nie opa rze -
nia I, II i III stop nia. Na le ży pa mię tać, że gdy ma ne ki ny ter micz ne dzia -
ła ją w dy na micz nym sta nie, nie ko niecz nie na da ją się do po mia ru
opo rów ciepl nych lub pa ro wa nia [15], a więc ba da nia kom for tu ciepl -
ne go i prze pusz czal no ści pa ry nie są pro wa dzo ne na te go ro dza ju sta -
no wi skach. 

Sta no wi ska Ther mo -Man® wy pro du ko wa ne przez fir mę E.I. Du
Pont to nie je dy ne sta no wi ska te go ty pu. Po za nimi wy ko rzy sty wa ne
są jesz cze m.in.: 
� Hen ry – EMPA In sti tu te w St. Gal len, Szwaj ca ria,
� Ralph, So phie – BTTG Cer ti fi ca tion Lab w Man che ste rze, Wiel ka
Bry ta nia,
� Ther mo -Tex – Aitex Cer ti fi ca tion Lab w Al coy, Hisz pa nia.

Ma ne ki ny te róż nią się ma te ria ła mi, z któ rych zo sta ły wy ko na ne,
licz bą czuj ni ków ter micz nych, pal ni ków wy ko rzy sty wa nych w trak cie
ba da nia oraz po zio mem wy twa rza ne go stru mie nia cie pła, wa ha ją -

Co mo ̋e 
ma ne kin ter micz ny

Rys. 1. Sche mat sta no wi ska do ba dań ter micz nych odzie ży [5]



cym się od 63 do 126 kW/m2 [16, 17, 18]. Sta no wi ska bry tyj skie – Ralph
i So phie od po wia da ją swo ją kon struk cją bu do wie cia ła męż czy zny
i ko bie ty. Po zwa la to po ka zać, w ja ki spo sób pod czas pró by dzia ła nia
pło mie nia róż ni ce ana to micz ne wpły wa ją na ob sza ry naj bar dziej po -
dat ne na opa rze nia. Ma ne ki ny ma ją od po wied nio 135 i 132 czuj ni ki,
któ rych ka ble po pro wa dzo ne są przez le wą sto pę. Dzię ki te mu każ dy
z nich mo że być ubra ny w spodnie i nie ma ko niecz no ści cię cia odzie -
ży [19]. 

Przy kła do wy wy nik uzy ska ny pod czas ba dań ubra nia spe cjal ne go
przed sta wia rys. 2.

Ubra nia spe cjal ne – czym się wy róż nia ją
Tech no lo gia wy twa rza nia, ma te ria ły oraz krój ubrań spe cjal nych

ule ga ły w cią gu ostat nich 25 lat dia me tral nym zmia nom. Współ cze -
sne stra żac kie ubra nia spe cjal ne pro du ku je się, wy ko rzy stu jąc ja ko
war stwę ze wnętrz ną tka ni ny z me ta ara mi dów (No mex, Ker mel), pa -
ra ara mi dów (Ke vlar) lub mie sza ni ny włó kien po li ben zi mi da zo lo wych
(PBI) i po li fe ny le no -2,6-ben zo bi sok sa zo lo wych (PBO) al bo też bę dą -
ce mie szan ką, w od po wied nich pro por cjach, wszyst kich wy żej wy -
mie nio nych włó kien [21]. Włók na ara mi do we, za rów no me ta -, jak
i pa ra ami do we, ce chu ją się do sko na ły mi wła ści wo ścia mi me cha nicz -
ny mi – wy trzy ma łość wła ści wa po je dyn czych włó kien prze kra cza
200 cN/te x2000 Nm/g. Do dat ko wo ma ją one wy so ką ter mo sta bil ność
oraz od por ność na dzia ła nie za sad i kwa sów w pod wyż szo nej tem pe -
ra tu rze [22]. 

PBI to or ga nicz ne, nie pal ne i sta bil ne ter micz nie włók na opra co -
wa ne w 1983 r. [23]. Ze wzglę du na swo je wła ści wo ści, od por ność
na dzia ła nie czyn ni ków ter micz nych oraz du żą od por ność che micz -
ną na dzia ła nie roz two rów kwa sów, za sad nie orga nicz nych, jak rów -
nież or ga nicz nych związ ków che micz nych są sto so wa ne ja ko
ochron na po wło ka ze wnętrz na w ubra niach spe cjal nych [23].

Obec nie sto so wa ne wie lo war stwo we ubra nia spe cjal ne nie po rów -
ny wal nie wpły nę ły na po pra wę bez pie czeń stwa pra cy stra ża ków, ale
nie ste ty na dal nie są do sko na łe. Wciąż do cho dzi do wszel kie go ro dza -
ju po pa rzeń i wy pad ków. W 2018 r. w po ża rach w Pol sce ob ra że nia

od nio sło 241 stra ża ków, nie by ło ofiar śmier tel nych [24]. Je dy ne ofia -
ry śmier tel ne wśród stra ża ków pod czas po ża rów zo sta ły od no to wa -
ne w 2011 r. (dwie) oraz w 2017 r. (rów nież dwie). 

W ce lu po pra wy bez pie czeń stwa w ob sza rze ochron oso bi stych,
ze szcze gól nym uwzględ nie niem ubrań spe cjal nych, na le ża ło by ja ko
ob li ga to ryj ne wpro wa dzić ba da nia kom plet ne go wy ro bu np. na znor -
ma li zo wa nych i zu ni fi ko wa nych sta no wi skach ba daw czych z wy ko -
rzy sta niem ma ne ki nów ter micz nych. Wy ni ki ba dań na ma ne ki nach
po ka zu ją new ral gicz ne punk ty ubra nia, czy li ob sza ry wy ma ga ją ce
dal sze go do sko na le nia odzie ży spe cjal nej stra ża ka. 

Prze pro wa dze nie te go ty pu te stów po zwo li ło by na opty ma li za cję
pro jek to wa nia ubrań ochron nych, a przy tym prak tyk ope ra cyj nych,
któ re mo gą przy czy nić się do zmniej sze nia na ra że nia stra ża ków
na opa rze nia.

Autorki pracujà w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony
Przeciwpo˝arowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Paƒstwowym

Instytucie Badawczym w Józefowie
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Rys. 2. Wi dok przy kła do we go wy ni ku ba da nia ter micz ne go pro wa dzo ne go przy uży ciu oczuj -

ni ko wa ne go ma ne ki na [20]



god nie z prze pi sa mi* stra ża cy peł -
nią cy służ bę na sta no wi skach wy -
po sa żo nych w mo ni to ry ekra no we

oraz pra cow ni cy cy wil ni wy ko nu ją cy pra cę
biu ro wą mo gą uzy skać zwrot kosz tów za -
ku pu oku la rów ko rek cyj nych. Wska za ne ak -
ty praw ne opi su ją tę kwe stię ogól nie, ale
re gu la cje do ty czą ce sa mej pro ce du ry za -
war te są w ak tach we wnętrz nych jed no stek,
np. w za rzą dze niu, de cy zji czy roz ka zie. Dla -
te go też funk cjo na riusz PSP, któ ry za mie rza
ubie gać się o re fun da cję oku la rów, w pierw -
szej ko lej no ści po wi nien za po znać się z za -
sa da mi usta lo ny mi przez ko men dan ta da -
nej jed nost ki or ga ni za cyj nej. 

Na zwrot kosz tów za ku pu oku la rów ko -
rek cyj nych mo że li czyć je dy nie stra żak lub
pra cow nik cy wil ny, któ ry w ra mach swo ich
obo wiąz ków służ bo wych wy ko nu je czyn -
no ści przy mo ni to rze kom pu te ro wym (tak -
że kom pu te rze prze no śnym) co naj mniej
przez 4 godz. w wy mia rze do bo we go cza su
służ by. Je że li nie speł nia te go wa run ku,
wów czas mi mo wa dy wzro ku nie mo że sko -
rzy stać z re fun da cji. 

Badania okulistyczne
Wspo mnia ne roz po rzą dze nie na kła da

na kie row ni ka jed nost ki or ga ni za cyj nej
obo wią zek za pew nie nia pod le głym mu
stra ża kom i pra cow ni kom oku la rów ko ry gu -
ją cych wzrok, zgod nie z za le ce niem le ka rza,
je że li wy ni ki ba dań oku li stycz nych prze pro -
wa dzo nych w ra mach pro fi lak tycz nej opie -
ki zdro wot nej wy ka żą po trze bę ich sto -
so wa nia w trak cie wy ko ny wa nia obo wiąz -
ków służ bo wych. Ta kie za świad cze nie wy -
sta wia le karz me dy cy ny pra cy. War to
za zna czyć, że skie ro wa nie na ba da nia pro -
fi lak tycz ne po win no za wie rać in for ma cję
do ty czą cą wy mia ru cza su pra cy przy mo ni -
to rze ekra no wym. Na tej pod sta wie le karz
oce nia ko niecz ność uży wa nia oku la rów ko -
rek cyj nych przez kon kret ną oso bę. Co istot -
ne, w sy tu acji, gdy stra żak przed sta wi za-
świad cze nie od do wol ne go le ka rza, wów -
czas kie row nik jed nost ki or ga ni za cyj nej nie
ma obo wiąz ku re fun da cji oku la rów, po nie -
waż nie zo sta ły za ku pio ne w efek cie za le ce -
nia le ka rza prze pro wa dza ją ce go ba da nie
pro fi lak tycz ne na pod sta wie skie ro wa nia. 

Wy ni ka ją cy z prze pi sów pra wa obo wią -

zek za pew nie nia oku la rów ko ry gu ją cych
nie zwal nia stra ża ka i pra cow ni ka cy wil ne -
go z ko niecz no ści wy stą pie nia z wnio skiem
z za cho wa niem dro gi służ bo wej. Z re gu ły
wzór ta kie go wnio sku jest za łącz nikiem
do ak tu we wnętrz ne go. Za sad ni czo in te -
gral ną część do ku men tu sta no wi kse ro-
ko pia wy ni ku ba dań le kar skich po twierdza -
ją ce go ko niecz ność uży wa nia oku la rów ko -
rek cyj nych oraz fak tu ra (imien ny ra chu nek)
za za kup oku la rów. 

Wysokość refundacji
Ak ty we wnętrz ne okre śla ją gór ną gra ni -

cę kosz tów zwra ca nych funk cjo na riu szo wi.
Zwy kle jest to kwo ta od 300 do 400 zł. 
Po nad to mo gą one za wie rać ele men ty skła -
do we re fun da cji, np. koszt szkieł, opra wek,
ro bo ci zny. 

Z re gu ły po kry wa ne są je dy nie rze czy wi -
ste kosz ty za ku pu oku la rów, do wy so ko ści
okre ślo nej w ak cie we wnętrz nym. Dla te go
też przed sta wie nie fak tu ry na kwo tę niż szą
niż mak sy mal na kwo ta re fun da cji przy ję ta
w da nej jed no st ce or ga ni za cyj nej skut ku je
przy zna niem je dy nie kwo ty wy szcze gól nio -
nej na fak tu rze (ra chun ku).

Częstotliwość refundacji
Na le ży za zna czyć, że ogól ne prze pi sy nie

za wie ra ją in for ma cji, jak czę sto stra ża ko wi

i pra cow ni ko wi cy wil ne mu przy słu gu je pra -
wo do re fun da cji, po zo sta wia jąc kie row ni -
ko wi jed nost ki or ga ni za cyj nej de cy zję w tej
kwe stii oraz moż li wość ure gu lo wa nia jej
w we wnętrz nym ak cie praw nym. Zwy cza jo -
wo kie row ni cy jed no stek or ga ni za cyj nych
PSP usta la ją okres re fun da cji na 2-4 la ta.
Z prak tycz ne go punk tu wi dze nia ta ki za pis
na le ży oce niać ja ko nie upraw nio ny. Oku-
la ry ma ją chro nić zdro wie da nej oso by
przed szko dli wym dzia ła niem mo ni to ra
ekra no we go, stąd też sprzecz ne z ży cio wym
do świad cze niem i ra tio le gis prze pi sów na -
kła da ją cych obo wią zek za pew nie nia pra -
cow ni kom oku la rów ko rek cyj nych przy ob -
słu dze kom pu te ra by ło by uzna nie, że re fun -
da cja do ty czy ści śle okre ślo ne go prze dzia -
łu cza so we go. Oczy wi ście moż na wska zy -
wać, że okres ten po kry wa się z czę sto tli wo -
ścią wy ko ny wa nia ba dań pro fi lak tycz nych,
jed nak że każ do ra zo wa po trze ba za ku pu
oku la rów ko rek cyj nych po win na być oce -
nia na w kon kret nym przy pad ku. Dla te go
też nie znaj du je ra cjo nal ne go uza sad nie nia
wpro wa dze nie sztyw no okre ślo nej czę sto -
tli wo ści re fun da cji oku la rów. Trud no bo -
wiem prze wi dzieć, jak czę sto da na oso ba
mo że po trze bo wać no wych. Od mo wa re -
fun da cji w ta kim przy pad ku uza sad nia wy -
stą pie nie przez stra ża ka lub pra cow ni ka
o roz strzy gnię cie spo ru przez sąd po -
wszech ny. 

* Ogól ną pod sta wę ma te rial no praw ną do re fun da cji oku -
la rów ko ry gu ją cych wzrok dla stra ża ków sta no wią prze pi -
sy art. 29a pkt 1 i 3 usta wy z dnia 24 sierp nia 1991 r.
o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (t.j. DzU z 2019 r. poz. 1499
ze zm.) w zw. z art. 207 § 2 pkt 2 i art. 237 § 1 usta wy z dnia
26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy (t.j. DzU z 2019 r. poz. 1040
ze zm.) w zw. z § 8 pkt 2 roz po rzą dze nia mi ni stra pra cy i po -
li ty ki so cjal nej z dnia 1 grud nia 1998 r. w spra wie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy na sta no wi skach wy po sa żo nych
w mo ni to ry ekra no we (DzU nr 148, poz. 973).

Odpowiedzi udziela zespół w składzie:
radca prawny Anna Sobiƒska 

i dr Damian Witczak, prawnik pełniàcy
słu˝b´ w KCKRiOL
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W ja ki spo sób funk cjo na riusz PSP lub pra cow nik cy wil ny 
mo ̋e uzy skaç re fun da cj´ oku la rów?

Czy tel ni ku!
Masz pro blem praw ny zwią za ny ze służ bą? Na pisz do na szych eks per tów – chęt nie słu żą ra dą
i po mo cą. Py ta nia moż na kie ro wać dro gą ma ilo wą na ad res pp@kgpsp.gov.pl z do pi skiem 
„Py ta nie do eks per ta”.
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zło wiek jest naj słab szym ogni -
wem sys te mu ochro ny da nych,
zwłasz cza je śli prze twa rza da ne

ob ję te ry zy kiem bez świa do mo ści za gro żeń,
zna jo mo ści za bez pie czeń, czy na wet dba ło -
ści o bez pie czeń stwo. 

Zaj mo wa nie róż nych sta no wisk przez
funk cjo na riu szy i pra cow ni ków cy wil nych
PSP do ty czy rzecz ja sna róż nych aspek tów
ochro ny da nych. Oso by ma ją ce naj szer szy
do stęp do da nych z re gu ły są ogni wem naj -
istot niej szym – nie tyl ko z per spek ty wy moż -
li wych skut ków in cy den tu, ale też re ali za cji
praw osób, któ rych da ne do ty czą. Po waż ny
in cy dent mo że jed nak spo wo do wać wła ści -
wie każ dy funk cjo na riusz lub pra cow nik cy -
wil ny PSP – nie tyl ko z po wo du bra ku świa -
do mo ści, ale cza sem tak że z bra ku po czu cia
od po wie dzial no ści, a na wet ze zło śli wo ści
czy bez myśl no ści.

Naj częst szych ty pów in cy den tów zwy kle
moż na unik nąć, je śli funk cjo na riusz lub pra -
cow nik cy wil ny PSP nie po peł ni ta kich błę -
dów, jak: wy sła nie wia do mo ści ma ilo wej
pod błęd ny ad res, zgu bie nie lap to pa, po zo -
sta wie nie nie za bez pie czo nych do ku men -
tów na biur ku w miej scu pra cy. Mo że się też
zda rzyć, że funk cjo na riusz/pra cow nik z bra -
ku wy obraź ni ujaw ni in for ma cje o ko le dze
z pra cy lub uczest ni ku zda rzeń ra tow ni -
czych, nie zna jąc moż li wych kon se kwen cji
dla sie bie i swo jej for ma cji.

Skut ki nie świa do mo ści funk cjo na riu -
sza/pra cow ni ka cy wil ne go czę ścio wo moż -

na ogra ni czyć dzię ki roz wią za niom tech-
nicz nym. Na przy kład mo że my usta wić au -
to ma tycz ne blo ko wa nie ekra nu po odej ściu
od kom pu te ra czy wy po sa żyć się w nisz czar -
ki. Pod wa run kiem, że bę dzie my ko rzy stać
z tych udo god nień. 

Jak bu do wać świa do mość
ochro ny da nych w PSP?
Świa do mość pra cow ni ków i wie dza, jak

za cho wać się w da nej sy tu acji, jest klu czem
do ochro ny da nych. Jak je kształ to wać?

Na le ży okre ślić, cze go ocze ku je my od
funk cjo na riu sza/pra cow ni ka cy wil ne go na
da nym sta no wi sku. Nie cho dzi tu taj o ogól -
ny sto pień zna jo mo ści prze pi sów, ale przede
wszyst kim o od po wiedź, ja ka jest ro la da ne -
go pra cow ni ka w ra mach sys te mu ochro ny
da nych. Do brze przy go to wa ne pro ce du ry
po wa la ją ła two usta lić za kre sy od po wie -
dzial no ści po szcze gól nych osób. Na przy -
kład:
� Po pierw sze, każ da oso ba upo waż nio -
na do prze twa rza nia da nych po win na kie ro -
wać się za sa da mi wie dzy ko niecz nej do
wy ko ny wa nych obo wiąz ków, za bez pie czać
da ne po odej ściu od sta no wi ska pra cy, uni -
kać zwięk sza nia ry zy ka dla da nych (np. po -
przez za pi sy wa nie ha seł na kar tecz kach czy
po zo sta wia nie wy dru ków w dru kar ce), a tak -
że wie dzieć, jak po stę po wać w ra zie wy kry -
cia za gro żeń lub wpły wu żą da nia re ali za cji
praw z RODO.
� Po dru gie, na le ży for mal nie przed sta wić

pra cow ni ko wi je go obo wiąz ki zwią za ne
z ochro ną da nych. Naj le piej, je śli bę dzie to
udo stęp nie nie po li tyk i pro ce dur, do któ rych
sto so wa nia pra cow nik jest zo bo wią za ny.
Do ku men ty po win ny opi sy wać spo sób po -
stę po wa nia krok po kro ku – sa mo po wtó rze -
nie tre ści prze pi sów mo że nie być wy -
star cza ją ce. Wy mo gi po win ny być do sto so -
wa ne do kom pe ten cji i kwa li fi ka cji pra cow -
ni ka.
� Po trze cie, na le ży pra cow ni ka od po wied -
nio prze szko lić. Zna jo mość pro ce dur jest
wy mo giem mi ni mal nym, ale nie miej my złu -
dzeń: wie lu przej rzy te do ku men ty je dy nie
po bież nie. Ochro na da nych nie jest su chą
wie dzą – to przede wszyst kim umie jęt no ści.
Z te go po wo du naj le piej zor ga ni zo wać
szko le nie do sto so wa ne do da nej ka te go rii
pra cow ni ków lub udo stęp nić szko le nie elek -
tro nicz ne, gdzie wie dza zo sta nie spraw dzo -
na te stem koń co wym.
� Po czwar te, bez pie czeń stwa nie osią ga
się jed no ra zo wo. Ze wzglę du na zmia ny
w or ga ni za cji, tech no lo gii, pra wie, a tak że
skła dzie oso bo wym ze spo łu funk cjo na riu szy
i pra cow ni ków cy wil nych efek ty jed ne go
szko le nia maleją z upły wem cza su. Do bu -
do wa nia świa do mo ści naj le piej po dejść ja k
do pro ce su cią głe go: or ga ni zo wać szko le nia
wstęp ne dla no wych pra cow ni ków, pro wa -
dzić re gu lar ne ak cje uświa da mia ją ce (np.
w for mie wia do mo ści e -ma il, utrwa la ją ce
szko le nia kwar tal ne), a tak że do ko ny wać
prze glą du funk cjo nu ją cych pro ce sów.
� Po pią te, pra cow ni cy po trze bu ją na rzę -
dzi do osią gnię cia sta wia nych im wy mo gów.
Przy kła do wo, re ali za cja ter mi nów usu nię cia
da nych czy żą dań w za kre sie usu nię cia da -
nych czę sto wy ma ga za pew nie nia od po -
wied nich funk cjo nal no ści sys te mów in for-
ma tycz nych. Wska zu je to na ko niecz ność
we ry fi ka cji – naj le piej w to ku au dy tu – jak
przy ję te roz wią za nia funk cjo nu ją w prak ty -
ce i co jest po wo dem ich nie do cią gnięć.
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RODO w PSP(cz. 1)

Jak jest ze świadomością i wiedzą na temat ochrony
danych osobowych w naszej służbie? Ciekawy obraz

pokazują pierwsze badania naukowe na ten temat.
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A jak to jest w prak ty ce?
Asump tem do pod ję cia pierw szych ba -

dań na te mat ochro ny da nych oso bo wych
w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej by ła nie tyl ko
spe cy fi ka te go ty pu or ga ni za cji, lecz tak że
wciąż zbyt ni ska świa do mość ko niecz no ści
ich szcze gól nej ochro ny. Po nad to w struk tu -
rach Pań stwo wej Stra ży Po żar nej ko niecz -
na jest in te gra cja wie lu norm praw nych
sta no wią cych pod sta wę ich funk cjo no wa -
nia. Do dat ko wo spe cy fi ka struk tur stra ży po -
żar nej to pra ca wspól na funk cjo na riu szy
i pra cow ni ków cy wil nych, a ta sy tu acja zmu -
sza do zrów nowa żo nych i sku tecz nych dzia -
łań za pew nia ją cych wła ści wą ochro nę
da nych oso bo wych. Prze pro wa dze nie ba -
dań na uko wych, po ka za nie wła ści wych
tren dów i kie run ków roz wo ju w za kre sie
ochro ny i za pew nie nia bez pie czeń stwa in -
for ma cji oraz da nych oso bo wych mo że
przy czy nić się do wzro stu wie dzy i świa do -
mo ści, a w kon se kwen cji po pra wić sku tecz -
ność ochro ny tych da nych w struk tu rach
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

Cha rak te ry sty ka 
re spon den tów
Re spon den tów sta no wi li funk cjo na riu sze

i pra cow ni cy cy wil ni peł nią cy służ bę w Ko -
men dzie Głów nej PSP (10% an kie to wa nych),
ko men dach wo je wódz kich PSP (37%), ko -
men dach miej skich PSP (7%), ko men dach
po wia to wych PSP (15%) oraz Szkole Głów -
nej Służ by Po żar ni czej (13%) i Cen trum Na -
uko wo -Ba daw czym Ochro ny Prze ciw po-
ża ro wej – Pań stwo wym In sty tucie Ba daw -
czym (18%).

Zde cy do wa na więk szość to funk cjo na -
riu sze i pra cow ni cy cy wil ni w prze dzia le
26-35 lat (35%) oraz w prze dzia le 36-45 lat
(41%). Gru pę naj młod szych sta no wi li re -
spon den ci w wie ku do 25 lat (15%), a gru pę
naj star szą i naj mniej szą – oso by w wie ku
46 do 55 lat (6%) i po wy żej 55 lat (3%).

Wy kształ ce nie to ce cha, któ rą w przy pad -
ku funk cjo na riu szy stra ży po żar nej moż -
na po wią zać nie tyl ko z ro dza jem wy ko-
ny wa nej służ by, ale rów nież kor pu sem oso -
bo wym, gdyż wa run kiem peł nie nia służ by
na okre ślo nym sta no wi sku bądź po sia da nia
okre ślo ne go stop nia jest m.in. usta wo wo
wska za ne mi ni mal ne wy kształ ce nie. Stąd
wyż sze wy kształ ce nie u 100% ofi ce rów
młod szych, sta no wią cych bli sko 1/5 wszyst -
kich re spon den tów. Ina czej jest w przy pad -
ku pra cow ni ków cy wil nych – wy ma ga nia co
do wy kształ ce nia nie są tak re stryk cyj ne, mi -

mo to wskaź nik pra cow ni ków z wy kształ ce -
niem wyż szym się ga 85%, po zo stali to oso -
by z wy kształ ce niem śred nim.

Pro cen to wy roz kład 
re spon den tów ze wzglę du
na wy kształ ce nie
Na stęp ną waż ną ka te go rią we dług pla nu

ba dań był staż pra cy. Nie mu si on wią zać się
z dłu go ścią okre su prze twa rza nia da nych
oso bo wych, jed nak mo że mieć istot ny
wpływ na po ziom świa do mo ści oraz do -
świad cze nie funk cjo na riu szy i pra cow ni ków
cy wil nych. An kie to wa ni z naj mniej szym sta -
żem – do 3 lat – sta no wi li 4%, od 3 do 6 lat 
– 17% ba da nych, gru pa o do świad cze niu za -
wo do wym miesz czą cym się w prze dzia le 6-
10 lat sta no wi ła 22% ogó łu. Nie mal że co
czwar ty an kie to wa ny prze pra co wał w PSP
od 10 do 15 lat oraz od 15 do 20 lat. Dzie sią -
tą część ba da nych sta no wi ły oso by ze sta -
żem służ by/pra cy 20 lat i po wy żej.

O co py ta no?
An kie ta li czy ła 25 py tań prze kro jo wych,

do ty czą cych ca ło ścio wej te ma ty ki ochro ny
i spo so bu prze twa rza nia danych oraz zna jo -
mo ści wszel kich pro ce dur odnoszących się
do do ku men ta cji wy two rzo nej na po trze by
PSP. 

Jed no z pierw szych i szcze gól nie waż -
nych py tań brzmia ło: Czy po sia da pan/pa ni
upo waż nie nie do prze twa rza nia da nych oso -
bo wych?

91% ba da nych po da ło, że tak, 5% – nie,
a od po wiedź 4% ba da nych brzmia ła „nie
wiem, co to jest”. Ta ki wy nik ba da nia świad -
czy o wy ko ny wa niu za ło żeń za war tych w„Po -
li ty ce ochro ny da nych”, a nie wiel ki pro cent
osób, któ re nie wie dzą, czy po sia da ją ta ki
do ku ment, bądź de kla ru ją je go brak, po -
twier dza re gu łę, iż ro ta cja na sta no wi skach
oraz du ży przy pływ no wych funk cjo na riu -
szy/pra cow ni ków cy wil nych po wo du je 
ko niecz ność sta łe go mo ni to rin gu osób na
sta no wi skach kie row ni czych oraz przede
wszyst kim in spek to ra ochro ny da nych w ce -
lu sys te ma tycz ne go prze szka la nia i wy da wa -
nia obo wiąz ko wych upo waż nień do prze-
twa rza nia da nych oso bo wych.

W an kie cie za py ta no re spon den tów o ich
stosunek się do ochro ny da nych oso bo -
wych, a tak że o oce nę jej przy dat no ści. Ba -
da nych za py ta no: Czy uwa ża pa ni/pan
ochro nę da nych oso bo wych i bez pie czeń stwo
in for ma cji za: bar dzo waż ny i nie zbęd ny
aspekt dzia łal no ści służ bo wej; ma ło istot ny,

ale ko niecz ny aspekt dzia łal no ści służ bo wej;
nie po trzeb ny do dat ko wy obo wią zek służ bo -
wy; sztucz nie stwo rzo ny pro blem, cał ko wi cie
zbęd ny w dzia łal no ści służ bo wej?

Roz wa ża jąc wy nik ba da nia, moż na
stwier dzić, że an kie to wa ni w 97% de kla ru ją
swo je po twier dze nie ko niecz no ści ochro ny
da nych oso bo wych: 65% re spon den tów
uzna ło ją za bar dzo waż ny i nie zbęd ny
aspekt dzia łal no ści służ bo wej, za ma ło istot -
ny, ale ko niecz ny obo wią zek – 32%. Bar dzo
nie wiel ka gru pa – 3% ba da nych uwa ża, że
jest to nie po trzeb ny do dat ko wy obo wią zek.
Bar dzo istot ne jest to, że ża den z re spon den -
tów nie uznał ochro ny da nych oso bo wych
i bez pie czeń stwa in for ma cji za sztucz nie
stwo rzo ny pro blem, cał ko wi cie zbęd ny
w dzia łal no ści służ bo wej. Ta ki wy nik ba da -
nia an kie to we go moż na uznać za sa tys fak -
cjo nu ją cy i do brze świad czą cy o po zio mie
świa do mo ści funk cjo na riu szy i pra cow ni -
ków cy wil nych stra ży po żar nej w za kre sie
ochro ny da nych oso bo wych i bez pie czeń -
stwa in for ma cji. 

Za miast pod su mo wa nia 
Pra cow nik sta no wi je den z klu czo wych

ele men tów sys te mu ochro ny da nych – po -
dob nie jak w or ga ni zmie, gdzie dys funk cja
jed ne go or ga nu mo że mieć ka ta stro fal ny
wpływ na funk cjo no wa nie ca łe go cia ła.
Uświa do mie nie wa gi pro ble mu funk cjo na -
riu szom i pra cow ni kom cy wil nym jest nie -
zbęd ne, aby środ ki fi nan so we wy da ne
na przy go to wa nie wszel kiej do ku men ta cji,
za bez pie czeń tech nicz nych i or ga ni za cyj -
nych nie po szły na mar ne z po wo du bra ku
wy ko rzy sta nia tych na rzę dzi w prak ty ce,
a mo że na wet za spra wą zwy kłej non sza lan -
cji w po dej ściu do te go za gad nie nia, cha rak -
te ry stycz nej dla okre su przed obo wią zy-
wa niem RODO.

dr in˝. Krzysztof Cygaƒczuk jest adiunktem
w Dziale Prac Studialnych i Projektów

Naukowych w CNBOP-PIB, autorem pracy
doktorskiej „Ochrona danych osobowych

w powiàzaniu z bezpieczeƒstwem informacji
w wybranych jednostkach organizacyjnych

Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej”

W na stęp nym ar ty ku le przed sta wio na zo sta nie dal sza

oce na ak tu al ne go sta nu za pew nie nia bez pie czeń stwa

da nych oso bo wych oraz ana li za pro ce dur w za kre sie

ochro ny da nych oso bo wych obo wią zu ją cych w Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej (na pod sta wie wy ni ków 

ba dań).
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Za cy tuj my prze wod ni czą ce go ko mi sji:
Nie któ rzy z głów nych współ uczest ni ków su ge ro wa li, że po wi nie nem

wy dać za le ce nia do ty czą ce in nych spraw, w tym zmian do Re gu la to ry
Re form (Fi re Sa fe ty) Or der 2005, aby za gwa ran to wać za sto so wa nie
w ze wnętrz nych ścia nach bu dyn ków miesz kal nych oraz ba dań i cer ty -
fi ka cji ma te ria łów bu dow la nych [bez piecz nych]. Po mi mo iż wszyst kie
ma ją po ten cjal ne zna cze nie, żad ne z nich nie zo sta ło zba da ne w trak -
cie pierw szej czę ści i dla te go nie mo że być przed mio tem [wnio sków i za -
le ceń] w ni niej szym ra por cie [2].

Nie ste ty, z prac ko mi sji wy ni ka, że dzia ła ła w spo sób ce lo wy, a po -
mi nię cie naj istot niej szych przy czyn śmier ci ofiar po ża ru sta no wi ło
za ło że nie lo gicz ne jej prac, by nie po zo sta wała w sprzecz no ści sa -
ma z so bą, sko ro za ło żo no sprzecz ność z praw dą ja ko cel dzia ła nia.
Ko mi sja w pierw szej czę ści ra por tu ogra ni czy ła się do zba da nia prze -
bie gu wy da rzeń z no cy 14 czerw ca 2017 r., w tym przy czyn po ża ru,
je go roz wo ju oraz re ak cji służb ra tow ni czych, w szcze gól no ści czyn -
no ści pod ję tych przez Lon dyń ską Straż Po żar ną (LSP) – pięt nu jąc je
ja ko nie sko or dy no wa ne, nie wy star cza ją ce i nie fa cho we, a jed no cze -
śnie nie dwu znacz nie wska zu jąc, że wi nę za wszyst ko po no si do wo -
dzą ca ak cją. Za spra wą te go an giel ska pra sa co dzien na pu bli ku je
zdję cia win nej na pierw szych stro nach. Ta z po cząt kiem ro ku od cho -
dzi ze służ by w odium win nej śmier ci 72 lu dzi. 

A prze cież w isto cie ko mi sja ma pre ten sje, że straż po żar na nie
uga si ła cze goś o si le ma łe go wul ka nu i nie wy pro wa dzi ła z je go roz -
grza nych cze lu ści lu dzi, czy li że nie umie zmie niać praw fi zy ki. Za to
nie od po wia da, co nie chcą cy mię dzy wier sza mi przy zna je jej prze -

wod ni czą cy, na py ta nie za sad ni cze: jak to się sta ło, że wul kan go to -
wy do wy bu chu po sta wio no ludz ki mi rę ko ma i że ktoś do nie go
wpu ścił set ki osób, w tym część na pew ną śmierć, a resz tę na trau -
mę do koń ca ży cia. 

Zgod nie z lo gi ką wszel kich ra por tów ko mi sja po da ła za le ce nia.
Są one in te re su ją ce ja ko czyn nik po strze ga nia za wo du stra ża ka
przez oso by z ze wnątrz. Część z nich brzmi jak ocze ki wa nie cu du.
Część zaś jest na praw dę traf na i god na uwa gi. Zu peł nie jak w twier -
dze niu Ja na Dun sa Szko ta. Tyl ko, nie ste ty, to nie są żar ty. 

Za le ce nie wy mia ny izo la cji ciepl nej
Ko mi sja spo rzą dzi ła pod roz dział ra por tu pt. „Za sto so wa nie ma -

te ria łów pal nych”, w któ rym stwier dzi ła, iż za sto so wa nie ma te ria łów
pal nych w po sta ci okła dzi ny ze wnętrz nej w bu dyn ku Gren fell To wer
by ło przy czy ną tak szyb kie go roz prze strze nie nia się ognia. Od cza -
su tra gicz ne go po ża ru po zy ska no in for ma cje, że ma te ria ły po dob -
ne do tych za sto so wa nych w Gren fell To wer są za mon to wa ne
na po nad 400 wy so kich bu dyn kach w ca łej Wiel kiej Bry ta nii. Usu -
nię cie pal nych ma te ria łów i za stą pie nie ich ma te ria ła mi o ogra ni -
czo nej pal no ści jest ko niecz ne i na le ży to wy ko nać tak szyb ko, jak
to moż li we – tak ko mi sja za le ca. Tyl ko jak to się sta ło, że je za sto so -
wa no? I kto za to za pła ci?…

Za tem ko mi sja z pew no ścią wie, że zgod nie z an giel skim pra wem
po wy żej 18. me tra nie po win no się uży wać ma te ria łów pal nych
do izo la cji ścian ze wnętrz nych bu dyn ków. Ten 18. metr, gdzie in dziej
w kra jach an glo sa skich na zy wa ny jest „wy so ko ścią, do któ rej stra ża -
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RE NA TA GOL LY
PA WEŁ RO CHA LA O za le ce niach, 
Jedno z praw logiki [1]
mówi: „Z dwóch zdań
sprzecznych wynika każde
inne zdanie” – na podstawie
fałszywych przesłanek
można wyciągnąć dowolne
wnioski, które tylko
przypadkowo będą
prawidłowe. Tak stało się
w zaleceniach rządowej
komisji ds. pożaru
wieżowca Grenfell
w Londynie. fo
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cy są w sta nie pro wa dzić ak cję ga śni czą”. Gdzie nie gdzie jest to
25. metr, czy li wy so kość roz sta wio nej dra bi ny me cha nicz nej 30 m,
sto ją cej w pew nym od da le niu od bu dyn ku. I to jest wy so kość,
od któ rej ko mi sja po win na prze stać roz pa try wać wi nę stra ża ków,
a za cząć oce niać ich fi zycz ną nie moż ność dzia ła nia. 

Stra ża cy ma ją wie dzieć wszyst ko, 
a ko mi sja pod po wia da, skąd
Jed nym z pierw szych po ru szo nych te ma tów jest wie dza funk cjo -

na riu szy stra ży po żar nej na te mat re ak cji pal nej okła dzi ny na ogień
w bu dyn kach wy so ko ścio wych. W ra por cie moż na prze czy tać, że
star si ofi ce ro wie LSP by li świa do mi nie bez pie czeństw zwią za nych
z po ża ra mi wie żow ców, co ogól nie od po wia da praw dzie. Jed nak
więk szość stra ża ków, zwłasz cza tych z niż szym stop niem służ bo -
wym, nie by ła świa do ma i nie zo sta ła prze szko lo na w tym za kre sie.
Po nad to ko mi sja in for mu je, że LSP nie zo sta ła po wia do mio na o za -
sto so wa niu pal nych okła dzin pod czas mo der ni za cji bu dyn ku. 
To skąd ka dra ofi cer ska mia ła to wie dzieć?

Jak wi dzi my, jest tu zbież ność dwóch kwe stii. Pierw sza to nie wie -
dza ogól na stra ża ków o tym, jak ga sić po ża ry w bu dyn kach wy so -
ko ścio wych. Dru ga to nie po in for mo wa nie stra ża ków o za sto so-
wa niu pal nych okła dzin na bu dyn ku. 

Już w tym miej scu ko mi sja po win na dojść do wnio sku, że sko ro
stra ża cy nie wie dzie li, z czym ma ją do czy nie nia, to i przy go to wa ni
na to być nie mo gli. Bo wie dzie li, że po żar w bu dyn ku wy so ko ścio -
wym nie ma an giel skie go pra wa wyjść z pło ną ce go po miesz cze nia.
Moż na jed nak po wie dzieć wię cej – na wet gdy by wie dzie li, że izo la -
cja jest pal na, to ni jak nie by li by w sta nie przy go to wać się do jej ga -
sze nia na wy so ko ści prze kra cza ją cej moż li wość po da wa nia wo dy.
Po pro stu tak źle za izo lo wa ny bu dy nek nie po wi nien być do pusz -
czo ny do użyt ko wa nia, gdyż w ra zie po ża ru zmie nił by się w pło ną -
cą po chod nię, co zresz tą się sta ło. 

Za le ce niem ko mi sji jest, aby wła ści ciel i za rząd ca każ de go bu -
dyn ku wy so ko ścio we go był zo bo wią za ny do do star cze nia miej sco -
wej jed no st ce stra ży po żar nej in for ma cji o za sto so wa nych ma te-
ria łach na ścia nach ze wnętrz nych bu dyn ku, jak rów nież o zmia nach
w tym za kre sie. Ko mi sja jed nak nie wy ja śnia, jak to moż li we, by wła -
ści ciel bu dyn ku przy znał się do za sto so wa nia okła dzi ny ścian nie-
zgod nej z prze pi sa mi. I co stra ża cy ma ją z tą wie dzą zro bić? W ra zie
po ża ru za kląć ogień? 

Stra ża cy nie za sto so wa li wła snych prze pi sów
Ko mi sja prze ana li zo wa ła aspekt wy wią za nia się stra ży po żar nej

z obo wiąz ków wy ni ka ją cych z ak tu praw ne go pt. „Fi re and Re scue
Se rvi ces Act 2004”. Oprócz pod sta wo wych obo wiąz ków for ma cji,
czy li wal ki z po ża ra mi oraz ochro ny ży cia i mie nia w ra zie wy stą pie -
nia po ża ru, LSP jest zo bo wią za na m.in. do za pew nie nia od po wied -
nich sił i środ ków, prze szko le nia funk cjo na riu szy i uzy ska nia
in for ma cji po trzeb nych do re ali za cji pod sta wo wych za dań. Straż 

po żar na od nio sła się do te go za gad nie nia i zaj mu je sta no wi sko, że
przed sta wi cie le for ma cji wi zy to wa li ów bu dy nek zgod nie z obo wią -
zu ją cy mi nor ma mi. Ko mi sja jed nak uwa ża, że stra ża cy, któ rzy do ko -
na li in spek cji, nie zo sta li od po wied nio prze szko le ni do jej prze -
pro wa dze nia. Prze wod ni czą cy re ko men du je, by stra ża cy lu stro wa li
bu dy nek zgod nie z obo wią zu ją cy mi nor ma mi, ale we ry fi ko wa li stan
obiek tu, tak że by w peł ni od zwier cie dlał za sa dy uję te w do ku men -
cie z 2014 r. o ogól nej oce nie ry zy ka w bu dyn kach wy so ko ścio wych,
za któ re go prze strze ga nie stra ża cy nie od po wia da ją. 

Jak wi dać, wła śnie ru nę ła w gru zy twar da za sa da, by stra ża cy
w kra jach an glo sa skich ogra ni cza li się w swo ich dzia ła niach wy łącz -
nie do ak cji ra tow ni czych. Ko mi sja chcia ła by, że by stra ża cy wi zy tu -
ją cy bu dyn ki mie li wie dzę spe cja li stycz ną znacz nie prze kra cza ją cą
za gad nie nia sa mej tyl ko wal ki czyn nej z po ża rem. Czyż by mia ło
dojść do po wo ła nia w stra żach po żar nych w An glii służ by iden tycz -
nej ze służ bą kon tro l no -roz po znaw czą, ja ka ist nie je w Pań stwo wej
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Stra ży Po żar nej? A czy otrzy ma ona pra wo wy da wa nia de cy zji ad -
mi ni stra cyj nych?… Bo je śli nie, to ca ła wie dza stra żac ka bę dzie mia -
ła wy miar wy łącz nie ka san drycz ny.

Stra ża cy nie dys po no wa li pla nem bu dyn ku
Ko lej ny punkt to do stęp stra ża ków do pla nów bu dyn ku Gren fell,

a ra czej je go brak przez dłu gi czas od wy stą pie nia po ża ru. Za le ce -
niem ko mi sji jest obo wiąz ko we do star cze nie lo kal nym służ bom
przez wła ści cie li i za rząd ców bu dyn ków wy so ko ścio wych ak tu al -
nych pla nów obiek tu. Po nad to za le co no wy po sa że nie bu dyn ku
w skrzyn kę in for ma cyj ną, za wie ra ją cą ko pię ak tu al nych pla nów nie -
ru cho mo ści. 

To za le ce nie jest ze wszech miar słusz ne. Na le ży jed nak stwier -
dzić, że na wet gdy by stra ża cy mie li te pla ny, to na prze bieg ak cji nie
mia ły by żad ne go wpły wu. Po żar gwał tow nie roz wi jał się za rów no
na ze wnątrz, jak i we wnątrz bu dyn ku – szyb ciej, niż idzie spraw ny
fi zycz nie czło wiek. 

Brak po ro zu mie nia do wód cy ak cji i dys po zy to ra
Sze reg za le ceń ko mi sji od no si się do ko mu ni ka cji po mię dzy do -

wód cą ak cji ra tow ni czo -ga śni czej a ope ra to ra mi nu me ru alar mo we -
go. LSP po win na zwe ry fi ko wać ak tu al ne za sa dy ko mu ni ka cji wy żej
wy mie nio nych oraz prze szko lić ofi ce rów, po ten cjal nych do wód ców
i ope ra to rów nu me ru alar mo we go w tym za kre sie. Uwa gi i za le ce -
nia ko mi sja skie ro wa ła rów nież do ob słu gi nu me ru alar mo we go.
Wska za ła mia no wi cie, iż na le ży zmie nić za sa dy ob słu gi po łą czeń
alar mo wych, tak aby roz róż niać po łą cze nia osób po trze bu ją cych na -
tych mia sto wej po mo cy od po łą czeń osób po trze bu ją cych po ra dy.
Za zna czo no rów nież, że służ by ra tow ni cze po win ny opra co wać za -
sa dy po stę po wa nia w ra zie wy stą pie nia zda rze nia z du żą licz bą zgło -
szeń jed no cze śnie. 

Trud no tu o in ny wnio sek niż ta ki, że ża den z człon ków ko mi sji
nie był ni gdy świad kiem zda rze nia o po dob nych roz mia rach i nie
wie, jak ogrom ne za mie sza nie mu to wa rzy szy. Pod ło żem te go za le -
ce nia jest fakt, że na te le fon alar mo wy do dzwa nia li się uwię zie ni
miesz kań cy bu dyn ku, py ta ją cy, co ma ją ro bić, bo ogień za gra ża ich
ży ciu. Ko mi sja ży czy so bie, by na przy szłość prze kie ro wy wać je
do in nych osób, któ re udzie lą im po ra dy… To bar dzo urzę do we za -
le ce nie. Bar dzo. 

Złe do wódz two
Ko mi sja oce ni ła, iż do wód cy nie pa no wa li nad pod le gły mi si ła mi

w wy star cza ją cym stop niu i nie wy ko rzy sty wa li tych za so bów
w stop niu efek tyw nym. Za mie sza nie na miej scu pro wa dzo nych dzia -
łań spo wo do wa ne by ło po dej mo wa niem przez stra ża ków dzia łań
z wła snej ini cja ty wy. W wie lu przy pad kach nie wy ko na nie roz ka zu
wią za ło się z tym, że stra ża cy na tra fia li na oso by po trze bu ją ce po -
mo cy i od stę po wa li od wy ko na nia roz ka zu wła śnie na ich rzecz. 
Za le co no opra co wa nie spo so bów lep sze go wy ko rzy sta nia sił i środ -
ków oraz prze pro wa dze nia szko le nia w tym za kre sie. 

I znów ko mi sja jest prze ko na na, że wy da jąc za le ce nie, spo wo du -
je, że wszy scy na uczą się so bie ra dzić ze zda rze niem nie moż li wym

do opa no wa nia. Zda rze nie o ta kiej ska li nie po -
win no mieć miej sca, gdyż je go opa no wa nie
prze kra cza moż li wo ści ja kiej kol wiek or ga ni za -
cji. Tak po wi nien brzmieć za sad ni czy wnio sek
ko mi sji. 

Pro ble my z łącz no ścią 
na miej scu ak cji
Po pra wić na le ży rów nież ko mu ni ka cję po -

mię dzy do wód cą a ra tow ni ka mi do cie ra ją cy mi
do miej sca za gro że nia. Te go fe ral ne go dnia za -
wio dła rów nież tech ni ka. Sprzęt był za wod ny,
a w nie któ rych przy pad kach w ogó le nie za -
dzia łał. Ko mi sja za le ca pod ję cie pil nych dzia łań
w ce lu po zy ska nia sprzę tu, któ ry umoż li wi stra -
ża kom sku tecz ną ko mu ni ka cję.

Za tem rów nież w An glii wy stę pu je zna ny
wszyst kim pro blem – ra dio sta cje w wa run kach

po ża rów we wnątrz że la zo be to no wych kla tek nie chcą dzia łać. 

Ewa ku ować lu dzi z miesz kań, 
czy nie ewa ku ować? 
Nie zbęd ne jest opra co wa nie przez rząd bry tyj ski wy tycz nych do -

ty czą cych prze pro wa dza nia czę ścio wej lub cał ko wi tej ewa ku acji 
wy so ko ścio we go bu dyn ku za miesz ka nia zbio ro we go (w pol skiej no -
men kla tu rze – wie lo ro dzin ne go), w tym do ty czą cych ochro ny prze -
ciw po ża ro wej dróg ewa ku acyj nych, jak rów nież pro ce dur ewa ku acji
osób z nie peł no spraw no ścia mi. Służ by ra tow ni cze opra cu ją tak ty -
kę czę ścio wej lub cał ko wi tej ewa ku acji bu dyn ków wy so ko ścio wych
oraz prze pro wa dzą szko le nie w tym za kre sie. Wła ści ciel i za rząd ca
każ de go wie żow ca zo bo wią za ny bę dzie do spo rzą dza nia i re gu lar -
ne go prze glą du pla nów ewa ku acyj nych, z za zna cze niem, że ich 
ko pie na le ży do star czyć w for mie elek tro nicz nej i pa pie ro wej do
miej sco wej jed nost ki stra ży po żar nej oraz umie ścić w skrzyn ce in -
for ma cyj nej na te re nie obiek tu. Za le ca się wy po sa że nie ist nie ją cych
wy so ko ścio wych bu dyn ków za miesz ka nia zbio ro we go (i za pla no -
wa nie w no wo pro jek to wa nych) w dźwię ko wy sys tem ostrze-
gaw czy, któ ry umoż li wi za sy gna li zo wa nie ko niecz no ści ewa ku acji
dla ca łe go lub czę ści bu dyn ku. Wła ści ciel i za rząd ca obiek tu zo bo -
wią za ni są do przy go to wa nia in dy wi du al nych pla nów ewa ku acji dla
osób nie zdol nych w peł ni do sa mo dziel ne go po ru sza nia się. Po nad -
to wy żej wy mie nie ni są zo bo wią za ni do spo rzą dze nia in for ma cji
o tych oso bach i umiesz cze nia jej w skrzyn ce in for ma cyj nej. Służ by
ra tow ni cze po win ny być wy po sa żo ne w ma ski prze ciw dy mo we dla
ewa ku owa nych, aby sku tecz nie ewa ku ować przez wy peł nio ne dy -
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mem dro gi ewa ku acyj ne (w 2018 r. za ku pio no za oko ło 90 tys. fun -
tów bry tyj skich 650 ta kich ma sek dla stra ży po żar nej). 

Za le ce nia te tyl ko po zor nie są wła ści we. Otóż bry tyj skie pra wo
bar dzo do brze okre śla, jak po win ny być za bez pie czo ne dro gi ewa -
ku acyj ne, a miesz ka nia czy ni mi ni twier dza mi, ma ją cy mi wy trzy mać
czas trwa nia po ża ru. Prze pi sy te za wio dły w Gren fell To wer pod każ -
dym wzglę dem, gdyż nie prze strze ga no ich na eta pie re mon tu i nie
do pil no wa no na eta pie od bio ru. 

Przy go to wa nie pla nów do ewa ku acji tak szcze gó ło wych, jak to
so bie ży czy Ko mi sja, jest nie re al ne, a na wet mo że wpro wa dzać
w błąd, zwłasz cza w bu dyn kach miesz kal nych. Ktoś się w pro wa dzi,
ktoś ob łoż nie roz cho ru je, ktoś wy pro wa dzi. A stra ża cy bę dą szu ka li
nie tam, gdzie trze ba, bo in for ma cjom z pla nów bę dą wie rzyć.

Wresz cie tro chę o bu dyn ku
In ne za le ce nia do ty czy ły spraw tech nicz nych w bu dyn ku, ta kich

jak spraw ność dzia ła nia wind, drzwi prze ciw po ża ro wych i ich sa mo -
za my ka czy. Kiep sko ozna ko wa ne kon dy gna cje po wo do wa ły kło po -
ty z orien ta cją stra ża ków, na któ rym pię trze pro wa dzą ak tu al nie
dzia ła nia. Oka za ło się, że in struk cja prze ciw po ża ro wa, spo rzą dzo -
na w ję zy ku an giel skim, umiesz czo na w bu dyn ku sto ją cym w sto li -
cy An glii, dla wie lu miesz kań ców bu dyn ku by ła nic nie zna czą cym
ele men tem wi szą cym na ścia nie w ho lu, gdyż nie tyl ko nie zna li an -
giel skie go, ale, cze go ko mi sja nie za uwa ży ła, nie ro zu mie li wy mo -
wy pik to gra mów. Dla te go też ko mi sja za le ca, aby wła ści ciel i za-
rząd ca bu dyn ku by li zo bo wią za ni do do star cze nia in struk cji bez pie -
czeń stwa po ża ro we go (w tym in struk cji ewa ku acji) w for mie, w ja -
kiej miesz kań cy bę dą mo gli ją zro zu mieć.

To za le ce nie tyl ko po zor nie jest wła ści we. Ku pu jąc dziś do wol ne
urzą dze nie, ma my pro blem ze zna le zie niem w nim in struk cji w ję zy ku
pol skim, ze wzglę du na nad miar ję zy ków. Tym cza sem lu dzie zgi nę li
w bu dyn ku nie z po wo du nie czy tel no ści in struk cji prze ciw po ża ro wej
i nie dla te go, że nie umie li czy tać pi sma ob raz ko we go, lecz z dwóch
in nych przy czyn, któ re nie po win ny wy stą pić: wcho dze nia in ten syw -
ne go po ża ru przez okna miesz kań do ich wnętrz oraz obec ność na je -
dy nej dro dze ewa ku acyj nej dy mu i ognia. Rów nież przez to, że ci, co
ucie ka li z po ża ru bez oglą da nia się na in struk cje, zo sta wia li za so bą
otwar te drzwi, wy pusz cza jąc go na klat kę scho do wą. 

Brak ko mu ni ka cji róż nych służb
Ko mi sja za zna czy ła, że nie po ko ją cy jest brak ko or dy na cji wspól -

nych dzia łań mię dzy służ ba mi ra tun ko wy mi i brak prze pły wu in-
for ma cji po mię dzy ni mi. Ob sza ry, któ re na le ży po pra wić, to
zmia na wspól nych pro ce dur, tak by każ da służ ba prze ka zy wa ła in -
for ma cję o po waż nym zda rze niu po zo sta łym służ bom. Istot ne jest
rów nież spraw dze nie zgod no ści sys te mów, na któ rych pra cu ją służ -
by, w ce lu umoż li wie nia wza jem ne go od czy ty wa nia ko mu ni ka tów.

Jak wi dać, ko mi sja za ry so wu je w tym za le ce niu zrę by an giel skie -
go KSRG. 

A na ko niec to, co po win no być na po cząt ku
Pod czas prac nad ra por tem po ja wi ły się gło sy o za le ce niu in sta -

la cji urzą dzeń try ska czo wych we wszyst kich wy so kich bu dyn kach
wie lo ro dzin nych. Wska za no, że try ska cze od gry wa ją waż ną ro lę
wśród za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych, po nie waż jed nak nie by -
ło to te ma tem ba dań w pierw szej czę ści ra por tu, nie zo sta ło wy da -
ne za le ce nie w tej kwe stii.

Niech za pod su mo wa nie dzia łań ko mi sji po słu żą zda nia fa chow -
ców z Nie miec, wy ra żo ne gło sa mi władz dwóch nie miec kich sto wa -
rzy szeń na rzecz ochro ny prze ciw po ża ro wej: vfdb i DFV.

Trud no uwie rzyć, że moż na dojść do ta kie go wnio sku, bio rąc
pod uwa gę wa dy kon struk cyj ne bu dyn ku [3] – sko men to wa ła ra port
wi ce pre zes vfdb dr An ja Hof mann -Böllin ghaus. Pre zy dent DFV Hart -
mut Ziebs po wie dział zaś: Na sza peł na so li dar ność od no si się do stra -
ża ków w Lon dy nie. (…) Oczy wi ście do pusz czal ne jest rów nież kry ty ko -
wa nie dzia łań stra ży po żar nej, aby w ra zie po trze by wy cią gać wnio ski
do ty czą ce przy szłych dzia łań. Tu taj jed nak moż na od nieść wra że nie, że
chce się od wró cić uwa gę od praw dzi wych błę dów i wi ny strasz ne go nie -
szczę ścia [4].

Nic do dać, nic ująć. 

st. bryg. Pa weł Ro cha la jest do rad cà ko men dan ta głów ne go PSP,
a mł. kpt. Re na ta Gol ly peł ni słu˝ b´ w KG PSP

Przy pi sy
[1] Sfor mu ło wał je pod ko niec XIII w. Jan Duns Szkot, wy kła dow ca uni wer sy te tów w Oks -
for dzie i Cam brid ge.
[2] Gren fell To wer In qu iry: Pha se 1 Re port Ove rview. Re port Of The Pu blic In qu iry In to The Fi re
At Gren fell To wer on 14 Ju ne 2017, s. 55, https://as sets. gren fel l to we ri nqu iry.org.uk/GTI%20-
%20Pha se%201%20re port%20Exe cu ti ve%20Sum ma ry%20 (lar ge%20print). pdf, do -
stęp: 15.12.2019.
[3] Deut sche Feu er wehr -Ze itung, Dez em ber 2019, s. B, https://s3 -eu -cen tral -1. ama zo na-
ws.com/de -hrzg -khl/kh -ffe/pu blic/ar ti kel -pdfs/Free_PDF/dfz_12_2019_www.pdf, do stęp:
14.12.2019.
[4] Tam że.
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d 2022 r. z po wo du wy pa le nia za wo do we go bę dzie moż -
na otrzy mać zwol nie nie le kar skie. Utrzy ma nie pra cow ni -
ków w do brej kon dy cji psy chicz nej jest waż nym za da niem

pra co daw cy. Ta kie do le gli wo ści, jak wy pa le nie za wo do we i stres są
nie ste ty co raz częst szym zja wi skiem.

Wy pa le nie za wo do we to jed no z tych po jęć w psy cho lo gii, któ re
są czę sto nad uży wa ne, ni czym slo gan. Po prze bu dze niu w po nie dział -
ko wy po ra nek, w trak cie nie koń czą cych się ze brań czy od praw, każ -
de mu po ja wia się w gło wie po dob na myśl: „Chy ba je stem wy pa lo ny...”.
Po ja wia się i od cho dzi, bo bar dzo szyb ko wra ca my do ryt mu co dzien -
nej pra cy, z któ re go wy trą cił nas przy jem ny week end. Re ali zu je my 
ko lej ne za da nia, kre atyw nie roz wią zu je my pro ble my i su mien nie wy -
peł nia my obo wiąz ki. W cią gu ca łe go ty go dnia osią ga my drob ne suk -
ce sy, za któ re cze ka ją nas sło wa po chwa ły z ust prze ło żo ne go. 

A co, je śli tak się nie dzie je? Je śli po pe sy mi stycz nym po nie dział -
ko wym po ran ku cze ka nas jesz cze gor szy wto rek, a przed koń cem ty -
go dnia je ste śmy tak wy czer pa ni, że każ dy pią tek na zy wa my „black
Fri day” – i to nie z po wo du wy prze da ży w skle pach? Co, je śli ten upra -
gnio ny i wy cze ki wa ny week end nie przy no si re lak su i wy tchnie nia,
a je dy nie stres ocze ki wa nia na na dej ście ko lej ne go po nu re go po nie -
dział ku? Je śli do świad czasz te go z po wo du swo jej pra cy, to być mo -
że ten ar ty kuł po mo że ci roz po znać sy gna ły ostrze gaw cze wy pa le nia
i roz po cząć pro ces od zy ski wa nia sa tys fak cji ze swo je go ży cia za wo -
do we go.

Za an ga żo wa nie w pra cę
Moż na za ło żyć z du żym praw do po do bień stwem, że oso by czy ta -

ją ce cza so pi sma bran żo we, w przy pad ku ra tow ni ków np. „Prze gląd 
Po żar ni czy”, lu bią swo ją pra cę. Sa tys fak cja z wy ko ny wa ne go za ję cia
bę dzie za le ża ła od sto sun ku do wy ko ny wa ne go za wo du, od te go, czy
wy bra li śmy pro fe sję świa do mie, czy z przy pad ku. Je śli po mi mo du że -
go za an ga żo wa nia wy ma rzo na pra ca jest źró dłem licz nych roz cza ro -
wań, to po ja wia się ry zy ko po wsta nia wy pa le nia za wo do we go. 

To zja wi sko za gra ża ją ce lu dziom, któ rzy na po cząt ku swo jej pra cy mie li
sil ną mo ty wa cję i znacz ne ocze ki wa nia. Wie le praw dy jest w po pu lar -
nym stwier dze niu: „Aby się wy pa lić, trze ba naj pierw pło nąć”. Je śli ktoś
pra cu je w przed się bior stwie, kor po ra cji, skle pie lub fir mie, z któ rą nie
wią że żad nych wznio słych ce lów, to nie po ja wi się u nie go wy pa le nie
za wo do we, na wet je śli do świad cza w pra cy stre su. Dla te go wła śnie
emo cjo nal ny ba gaż, z któ rym star tu je my, ma tak du że zna cze nie.

Ob ser wuj się w czte rech ob sza rach
Po myśl o czte rech waż nych ob sza rach swo je go ży cia: zdro wiu, re -

la cjach z in ny mi ludź mi, po sta wach i za cho wa niu. Za sta nów się, czy
w cią gu ostat nich kil ku mie się cy za ob ser wo wa łeś u sie bie gor sze sa -
mo po czu cie, częst sze in fek cje, masz gor szą kon dy cję lub do ku cza ją
ci nie ocze ki wa nie po ja wia ją ce się bó le. Jest to pierw szy ob szar funk -
cjo no wa nia, na któ ry bę dzie wpły wał ne ga tyw nie roz wi ja ją cy się stan
wy pa le nia za wo do we go. Po dru gie ucier pieć mo gą two je re la cje z in -
ny mi ludź mi, bo trud niej bę dzie ci ob da rzyć ko goś za ufa niem i mi mo
fi zycz nej obec no ści ko le gów czy przy ja ciół mo żesz czuć się sa mot ny.
O zmia ny w po zo sta łych ob sza rach war to za py tać in nych. Mi mo naj -
szczer szych chę ci do ko na nia obiek tyw nej ob ser wa cji trud no sa me -
mu oce nić, czy i jak zmie ni ły się na sze za cho wa nia lub po sta wa. Je śli
jed nak sta li śmy się bar dziej cy nicz ni, sar ka stycz ni, nie uf ni lub wy co -
fa ni, ja ko pierw si do strze gą to na si bli scy i ko le dzy.

Nie szczę ścia cho dzą trój ka mi
Wy róż nia się trzy głów ne ob ja wy wy pa le nia za wo do we go i nie bę -

dzie prze sa dą, je śli na zwie my je nie szczę ścia mi, bo wszyst kie one wią -
żą się z dys kom for tem u oso by wy pa lo nej al bo lu dzi, któ rzy mu szą
z nią współ pra co wać.

Wy czer pa nie emo cjo nal ne to wra że nie, że nie mo że my bar dziej
(al bo wca le) za an ga żo wać się w za da nia za wo do we. Emo cje sta ją się
tak trud ne do wy trzy ma nia, że w re ak cji obron nej sta ra my się „wy łą -
czyć czu cie”. Nie ste ty, kie dy w re la cji z dru gim czło wie kiem nie uży -
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wa my emo cji, to bar dzo szyb ko po ja wia się dru gi ob jaw, któ rym jest
de per so na li za cja in nych. W szcze gól no ści do ty czy to osób, któ re
od nas za le żą, któ re za czy na my trak to wać przed mio to wo, z ra nią cą
obo jęt no ścią, a cza sem na wet bez sza cun ku. Z cza sem w po dob ny

spo sób za czy na my się od no sić do zna jo mych, przy ja ciół, a na wet tych
naj bliż szych, któ rych ko cha my. Gdy do tych dwóch ob ja wów do łą czy
jesz cze uczu cie po raż ki, ne ga tyw na oce na wła snych osią gnięć i moż -
li wo ści, ma my do czy nie nia z wy pa le niem za wo do wym w peł nej kra -
sie.

Jak pod trzy mać pło mień za an ga żo wa nia
Że by nie do pu ścić do wy pa le nia za wo do we go, war to wdro żyć do -

bre prak ty ki w wy dzia le lub jed no st ce. Zda niem pro fe sor Chri sti ny
Ma slach, ba dacz ki te go zja wi ska z Uni wer sy te tu Stan ford, wy pa le nie
za wo do we nie po ja wi się, je śli od po wied nio za spo ko jo nych bę dzie
sześć ob sza rów zwią za nych z pra cą. Są to: ob cią że nie pra cą, po czu -
cie kon tro li nad wła sny mi za ję cia mi, po czu cie sa tys fak cji z pra cy i na -
gród, at mos fe ra w ze spo le, po czu cie spra wie dli wo ści oraz sys tem
war to ści. Jak to osią gnąć, opi sa ła bar dzo szcze gó ło wo w no wo wy da -
nej książ ce „Po ko nać wy pa le nie za wo do we. 6 stra te gii po pra wie nia
re la cji z pra cą”.

Od zy ska nie sa tys fak cji z pra cy
Nie za wsze naj prost sze roz wią za nia bę dą naj bar dziej sku tecz ne.

Kie dy już stwier dzi my (sa mi lub z czy jąś po mo cą), że cier pi my na wy -
pa le nie za wo do we, wy jazd na urlop mo że nie wy star czyć. Zmia na pra -
cy rów nież nie bę dzie naj lep szym roz wią za niem. Za miast się zwal niać,
war to naj pierw zna leźć przy czy nę sta nu, któ ry prze ży wa my i zi den -
ty fi ko wać emo cje. Mo że w tym po móc omó wie nie ich z bli ski mi lub
spe cja li stą. W prze ciw nym ra zie ist nie je du że ry zy ko, że po wie li my to
wszyst ko w na stęp nej pra cy i za miast ulgi bę dzie nas cze kało ko lej ne
roz cza ro wa nie. Jest wie le czyn ni ków sprzy ja ją cych wy stą pie niu wy -
pa le nia za wo do we go. Cza sem by wa tak, że za ko do wa ne w nas spo -
so by my śle nia czy nią nas bar dziej po dat ny mi na nie. Zda nie „Mo ja
pra ca to mo je ży cie” mo że wpę dzać w pu łap kę nie do stat ku od po -
czyn ku, trud no ści w zle ca niu za dań in nym czy re ali za cji za dań po go -
dzi nach. Zmia na te go ty pu prze ko nań mo że się oka zać sku tecz ną
ścież ką za po bie ga nia wy pa le niu. Że by uwol nić się od de struk cyj nych
my śli, war to co ja kiś czas pod da wać je re flek sji. Jed nym z ćwi czeń, któ -
re mo że się oka zać po moc ne w zmia nie per spek ty wy, jest uświa do -
mie nie so bie waż nych ról, któ re od gry wa my w ży ciu. Moż na w tym
ce lu po dzie lić kar tkę pa pie ru na czte ry czę ści i w każ dej z nich wpi sać
jed ną ze zna czą cych funk cji. Z pew no ścią w pierw szej czę ści znaj dzie
się ro la za wo do wa – „ja ja ko pra cow nik”, ale wy peł nia jąc ko lej ne, do -
strze że my, jak waż ne jest to, że re ali zu je my się rów nież ja ko ro dzi ce,
spor tow cy lub dzia ła cze spo łecz ni. Moż na pod każ dą z nich wy pi sać
to, co mo że my lub chce my zro bić, aby le piej się roz wi jać w po szcze -
gól nych ob sza rach lub ja kie ce le chce my osią gnąć. Sa mo do strze że -
nie in nych niż za wo do wa płasz czyzn w na szym ży ciu jest pierw szym
kro kiem do od zy ska nia zdro wej har mo nii i rów no wa gi.

Nie ma pro stych roz wią zań
To, że roz wią za nie pro ble mu wy pa le nia za wo do we go nie jest pro -

ste, nie zna czy, że nie ma go wca le. Naj waż niej sze, że by pa mię tać, że
nie ist nie je dro ga na skró ty. Wy jazd na jed no ra zo wy urlop, bez głęb -
szej zmia ny na wy ków, przy zwy cza jeń, emo cji i po staw, ra czej nie przy -
nie sie ocze ki wa nych re zul ta tów. De cy zja o zmia nie jed nost ki,
wy dzia łu, a cza sem pro fe sji mo że się oka zać zbyt po chop na, je śli nie
bę dzie po par ta roz sąd ną ana li zą po trzeb, ocze ki wań i moż li wo ści.

Ka ta rzy na Bar tyƒ ska jest psy cho lo giem 
w Szko le Aspi ran tów PSP w Kra ko wie

Sprawdź sam
Czy któ re kol wiek z po wyż szych do świad czeń przy wo dzi na myśl two je
wła sne? Mo że war to spraw dzić pro stym te stem, czy wy stę pu ją u cie bie
nie po ko ją ce symp to my, np. tym za czerp nię tym ze stro ny https://stress -
free.pl/czy -gro zi -ci -wy pa le nie -za wo do we -cwi cze nie/.
Od po wiedz, wska zu jąc licz by od 1 (brak zmian lub bar dzo nie licz ne) do 5
(licz ne zmia ny). Trak tuj wy bra ną licz bę ja ko sto pień zmian, ja kie za ob ser -
wo wa łeś. Pod su muj i sprawdź wy nik.

1. Ła twiej się mę czysz? Je steś wy czer pa ny, bez ener gii? 
1—2—3—4—5

2. Iry tu ją cię lu dzie, któ rzy mó wią: „Nie wy glą dasz naj le piej od ja kie goś
cza su”? 

1—2—3—4—5
3. Pra cu jesz co raz wię cej, ale two ja wy daj ność/spraw ność sta le ma le je? 

1—2—3—4—5
4. Ob ser wu jesz u sie bie wię cej cy ni zmu i czu jesz się po zba wio ny złu -
dzeń? 

1—2—3—4—5
5. Od czu wasz czę sto me lan cho lię i przy gnę bie nie, któ rych nie po tra fisz
wy ja śnić? 

1—2—3—4—5
6. Za po mi nasz cza sem o spo tka niach, ra chun kach, spra wach oso bi -
stych? 

1—2—3—4—5
7. Je steś bar dziej po iry to wa ny i re agu jesz w spo sób wy bu cho wy wo bec
swo je go oto cze nia? 

1—2—3—4—5
8. Co raz rza dziej wi du jesz się z ro dzi ną i przy ja ciół mi? 

1—2—3—4—5
9. Je steś zbyt za ję ty, aby się re gu lar nie zaj mo wać np. czy ta niem spra -
woz dań, od po wia da niem na te le fo ny czy wy sy ła niem kar tek z ży cze nia -
mi? 

1—2—3—4—5
10. Cier pisz na do le gli wo ści fi zycz ne (bó le mię śni, ból gło wy, upo r-czy wy
ka tar)? 

1—2—3—4—5
11. Czu jesz się za gu bio ny/prze gra ny, kie dy koń czy się dzień pra cy? 

1—2—3—4—5
12. Masz wra że nie, że opu ści ły cię we so łość i ra dość? 

1—2—3—4—5
13. Je steś nie zdol ny do za ak cep to wa nia dow ci pów na swój te mat? 

1—2—3—4—5
14. Ak tyw ność sek su al na wy da je ci się ra czej szko dli wym wy sił kiem niż
źró dłem przy jem no ści? 

1—2—3—4—5
15. Od kry wasz, że nie masz nic do po wie dze nia in nym lu dziom? 

1—2—3—4—5

Pod licz uzy ska ne punk ty i sprawdź wy nik:
0-25 wszyst ko w po rząd ku
26-35 po wi nie neś zwró cić uwa gę na nie któ re aspek ty two je go 
ży cia
36-50 je steś kan dy da tem do wy pa le nia za wo do we go
51-65 je steś w trak cie za wo do we go wy pa la nia się
66-75 osią gną łeś punkt kry tycz ny: two je zdro wie fi zycz ne i psy chicz ne
jest za gro żo ne!

Nie jest to jesz cze pro fe sjo nal na dia gno za, ale je śli uzyskałeś wy so ki wy -
nik, war to skon sul to wać się z psy cho lo giem lub in nym spe cja li stą.



Honorowy patronat nad nimi objął komendant
główny Policji. W turnieju uczestniczyło 17 drużyn,

a obok reprezentacji PSP – 15 zespołów z jednostek
organizacyjnych Policji z całej Polski, a także
reprezentacja Bieszczadzkiego Oddziału Straży
Granicznej, tegoroczny mistrz Straży Granicznej w piłce
nożnej.

Reprezentację PSP stanowili zawodnicy:
� Bartosz Przygórzewski – KM PSP Szczecin,
� Wojciech Bajor – KM PSP Radom,
� Michał Klaus – KM PSP Warszawa,
� Karol Kruszewski – KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki,
� Tomasz Pustelnik – KP PSP Stargard,
� Maciej Stańczyk – KM PSP Koszalin,
� Damian Głowacki – KM PSP Piotrków Trybunalski,
� Mateusz Komorowski – KM PSP Łódź,

� Adrian Filipiak – KM PSP Łódź,
� Paweł Wyżga – KM PSP Legnica,
� Daniel Śliwiński – KM PSP Legnica,
� Cezary Dominiak – KM PSP Warszawa,
� oraz mł. bryg. Artur Wójcik (KM PSP Warszawa) – trener
reprezentacji. 

Wzawodach wzięło udział około 170
zawodników i zawodniczek z jednostek

organizacyjnych reprezentujących: Państwową Straż
Pożarną, Policję, Straż Graniczną, Służbę Więzienną,
Wojsko Polskie, Centralne Biuro Antykorupcyjne,
Żandarmerię Wojskową i Straż Miejską. Rywalizacja
prowadzona była w dziewięciu konkurencjach
indywidualnych dla kobiet i mężczyzn oraz
w sztafecie 4 x 50 m.

W klasyfikacji drużynowej strażackich mistrzostw
(liczyła się suma uzyskanych punktów) zwyciężyła
reprezentacja KW PSP w Katowicach, drugie miejsce
zajęła drużyna KW PSP w Łodzi, a na najniższym
stopniu podium stanęli przedstawiciele KW PSP
w Rzeszowie. Indywidualnie najlepszy rezultat

spośród funkcjonariuszy PSP uzyskał Maciej Dettlaff z KM PSP
w Gdyni.

Zwycięzcy w poszczególnych klasyfikacjach otrzymali medale,
dyplomy oraz okolicznościowe statuetki, które wręczyli:
komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
st. bryg. Grzegorz Rybaczyk, kierownik Zakładu Wychowania
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Pływacy w Szczytnie

Stra ̋a cy mi strza mi 
w ha lów ce
Mi strzo stwa Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
i Ad mi ni stra cji w Ha lo wej Pił ce Noż nej od by ły się
po raz szes na sty – tym ra zem w Miel nie
w dniach 27-29 li sto pa da. 

Ry wa li za cja służb mun du ro wych w pły wa niu 
od by ła się 30 li sto pa da w Wyż szej Szko ły Po li cji
w Szczyt nie. W ra mach te go tur nie ju zor ga ni zo -
wa no rów nież XIV Mi strzo stwa Pol ski Stra ża ków
w Pły wa niu. 
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Organizatorem mistrzostw była Komenda Wojewódzka
Policji w Szczecinie, a współorganizatorem Zarząd
Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa
Zachodniopomorskiego.

Rozgrywki prowadzone były w hali sportowej
przy szkole podstawowej w Mielnie. Zgodnie
z regulaminem w pierwszej fazie drużyny rywalizowały
w trzech grupach eliminacyjnych. Po eliminacjach
grupowych zespoły przystąpiły do drugiej fazy,
prowadzonej systemem pucharowym.

O prymat w meczu finałowym, tak jak w poprzednim
roku, rywalizowały reprezentacja PSP i drużyna
złożona z najlepszych policjantów – reprezentacja
Komendy Głównej Policji. Tytuł mistrza MSWiA obroniła
nasza drużyna, pokonując Policję 2:1. W meczu o brązowy
medal rzuty karne zdecydowały o wyższości policyjnej
drużyny woj. łódzkiego nad policjantami z terenu woj.
świętokrzyskiego.

Bardzo wysoki poziom piłkarski naszej odmłodzonej
reprezentacji, w której zadebiutowało siedmiu nowych
zawodników, został dodatkowo doceniony przez
przyznanie nagrody indywidualnej dla Bartosza
Przygórzewskiego (KM PSP Szczecin) – jako najlepszego
zawodnika mistrzostw.

W ceremonii zakończenia mistrzostw, połączonej
z wręczeniem pucharów, medali i nagród, wziął udział insp.
Jarosław Pasterski, zastępca komendanta wojewódzkiego
Policji w Szczecinie.

Piotr Kalinowski / Biuro Szkolenia KG PSP

Przez wiele lat odbywał się w Chorzowie, jednak ze względu
na remont śląskiego obiektu został przeniesiony do Wielkopolski.

Była to doskonała okazja do zapoznania się zawodników z całego kraju
z pięknym i funkcjonalnym obiektem, w którym wielkopolscy strażacy
rywalizowali już po raz czwarty.

Wyniki zawodów
1. Mirosław Cyrson, KW PSP Gdańsk – 14,89 s
2. Mateusz Jurkiewicz, KM PSP Tarnów – 15,11 s
3. Szymon Morański, KP PSP Chełmno – 15,40 s
Na zakończenie turnieju odbyły się dodatkowe biegi o puchar 

mł. bryg. w st. sp. Cezarego Kobierskiego – byłego funkcjonariusza 
KP PSP w Śremie, zawodnika i trenera woj. wielkopolskiego w sporcie
pożarniczym. Zwycięsko z tej rywalizacji wyszedł Michał Erdmański z KM
PSP Bydgoszcz, ustanawiając nowy rekord wspinalni z wynikiem 14,70 s.

Po zakończeniu turnieju odbyło się podsumowanie Pucharu Polski
w Drabinie Hakowej o Puchar Komendanta Głównego PSP. W klasyfikacji
generalnej zwyciężył już po raz szósty Bartłomiej Siepietowski z KM PSP
w Krakowie. Walka o drugie miejsce toczyła się w bezpośredniej walce
podczas obornickiego turnieju. Po rozegraniu dziesięciu imprez dwóch
zawodników miało tę samą liczbę punktów. Drugie miejsce zapewnił sobie
zwycięzca zawodów – Mirosław Cyrson z KW PSP w Gdańsku, wyprzedzając
w bezpośrednim pojedynku Mateusza Jurkiewicza z KM PSP w Tarnowie.

Puchary, nagrody oraz drobne upominki wręczyli: przedstawiciel
komendanta głównego PSP st. bryg. Piotr Kalinowski, naczelnik Ośrodka
Szkolenia KW PSP w Poznaniu st. kpt Michał Kierzek oraz kpt. Krzysztof
Pertman, komendant powiatowy PSP w Obornikach.

Szy mon Ła wec ki / Biu ro Szko le nia KG PSP

Fizycznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie kom. Adam
Płaczek oraz mjr Włodzimierz Wiązek, przedstawiciel
Akademii Wojsk Lądowych.

Szczegółowe wyniki Mistrzostw Służb Mundurowych
w Pływaniu dostępne są na stronie www.megatiming.pl.

Szymon Ławecki / Biuro Szkolenia KG PSP
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dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Obor ni kach – był to XXV Ogól no pol ski Ha lo wy 
Tur niej w Dra bi nie Ha ko wej. 
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Wy star czy zmie nić je den pro sty na wyk, aby zwięk szyć swo je
bez pie czeń stwo w ra zie po ża ru, a na wet ura to wać ży cie. Cho dzi
o za my ka nie drzwi do sy pial ni i in nych po miesz czeń w do mu
przed snem. To głów ne prze sła nie spo tu #ZZZ Za mknij Za nim
Za śniesz. Skąd po mysł, by za jąć się pro mo wa niem tej te ma ty ki?
Stwo rzo na prze ze mnie gru pa cfbt.pl an ga żu je się w dzia łal ność

o cha rak te rze spo łecz nym: chce my edu ko wać stra ża ków i spo łe czeń -
stwo, in te gro wać śro do wi sko, wspie rać roz wój ra tow nic twa, a tak że pro -
mo wać pro fe sjo nal ne i kon struk tyw ne po sta wy w stra żac kiej służ bie.
Po sta no wi łem czer pać z naj lep szych wzor ców, szcze gól nie że ja ko czło -
nek mię dzy na ro do wej gru py in struk to rów mo gę się po szczy cić zna jo -
mo ścią z wie lo ma uzna ny mi eks per ta mi w dzie dzi nie ga sze nia po ża rów
we wnętrz nych. In spi ra cją dla tej kam pa nii by ła dzia łal ność na szych ko -

le gów z ame ry kań skie go UL Fi re fi gh ter Sa fe ty Re se arch In sti tu te (In sty -
tu tu Ba dań nad Bez pie czeń stwem Stra ża ków). Od lat pro wa dzi on jed ne
z naj bar dziej za awan so wa nych ba dań nad śro do wi skiem po ża ru
na świe cie. Po twier dza ją one m.in. fakt, że za my ka nie drzwi po ma ga od -
izo lo wać po miesz cze nie od ne ga tyw ne go wpły wu po ża ru i utrzy mać
przez kil ka na ście mi nut dłu żej wa run ki do prze ży cia. Po wsta ła kam pa -
nia Clo se Be fo re You Do ze i ogrom wy śmie ni tych ma te ria łów. Ja ko 
cfbt.pl za czę li śmy więc udo stęp niać te tre ści przez me dia spo łecz no ścio -
we, eks po nu jąc zna cze nie izo lo wa nia po ża ru dla stra ża ków. Kie dy in sty -
tut wy pu ścił utwór mu zycz ny pro mu ją cy za sa dy bez pie czeń stwa
po ża ro we go w do mach, po ja wi ła się spon ta nicz na de cy zja: my też to
zro bi my. Nie mie li śmy zie lo ne go po ję cia, jak się do te go za brać, ale
w myśl za sa dy „mniej słów, wię cej czy nów” po sta wi li śmy pierw szy krok.
A da lej już się po to czy ło.

Czy ta łam ko men ta rze pod in for ma cją o ame ry kań skiej kam pa -
nii. W Pol sce by ły one co naj mniej scep tycz ne. Ro dzi ce oba wia li

się, że nie usły szą pła czą cych dzie ci, in ni, że nie do trze do nich
sy gnał wy ją cej czuj ki w kuch ni, część lu dzi uzna ła to za bez sens
w na szych ma łych miesz ka niach, in nym bra ko wa ło do pły wu po -
wie trza pod czas snu. Co po wiesz ta kim wąt pią cym?
Ro zu miem oba wy i oczy wi ście nie są one bez pod staw ne. Nie mniej

jednak szcze ra re flek sja po zwa la za uwa żyć, że za my ka nie drzwi mo że
ura to wać ży cie. Jest mnó stwo ta kich hi sto rii, a UL FSRI skru pu lat nie je
do ku men tu je. Czę sto z oba wy przed czymś lu dzie nie są na wet skłon ni
spraw dzić, czy pro po no wa ne roz wią za nie za dzia ła i czy fak tycz nie po -
ja wi się pro blem. Czuj kę w no cy na pew no się usły szy, dziec ku moż -
na po sta wić w po ko ju na daj nik (elek tro nicz ną nia nię) itd. Lu dzie ma ją
ten den cję do od rzu ca nia na wet naj bar dziej lo gicz nych roz wią zań czy
wy ni ków ba dań na uko wych. Ta ka już ludz ka na tu ra i ja ko edu ka to rzy
ak cep tu je my to. Po pro stu po trzeb na jest spo koj na i me ry to rycz na dys -
ku sja. To wła śnie me to da dzia ła nia cfbt.pl. Ma my 99% po zy tyw nych re -
ak cji, a suk ces ak cji przy ćmił na sze ocze ki wa nia. 

Spot ma for mę mu zycz ną, w sty lu hip -ho po wym wy śpie wu jesz
za sa dy bez pie czeń stwa po ża ro we go. Dla cze go ta ka for ma?
Do ko go chcie li ście tra fić ta kim prze ka zem?
Za in spi ro wał nas utwór wy pusz czo ny przez UL FSRI. Nie mie li śmy

na my śli kon kret nej gru py do ce lo wej, choć ro zu mie my, że tym prze ka -
zem za in te re su ją się głów nie lu dzie młod si. Cho dzi ło bar dziej o zro bie -
nie cze goś ory gi nal ne go, co po pro stu przy cią gnie uwa gę sze ro kie go
gro na od bior ców, co pod chwy cą me dia itd. I uda ło się.

Kto stoi za spo tem? Py tam o kuch nię tej pro duk cji. Tekst, mu -
zy ka, ak to rzy, mon taż, sce no gra fia… Jak wy glą da ła pro duk -
cja te go przed się wzię cia, skąd środ ki, ile to trwa ło i czy by ło
trud no?
Za czę ło się od mo je go spon ta nicz ne go po my słu. Po tem za czą łem

szu kać stu dia, ar ty sty, eki py od na grań wi deo. Oka za ło się, że wy star -
czy po py tać wśród zna jo mych, a krok po kro ku wszyst ko moż na zre ali -
zo wać. Ko le ga ma stu dio na grań, in ny jest ar ty stą hi pho po wym, ko lej ny
pra cu je w te le wi zji i świet nie do ra dzi oraz po le ci pro fe sjo nal ną eki pę
od na grań. Nie zna lazł się jed nak wo ka li sta, więc ja ko mu zyk ama tor
po sta no wi łem spró bo wać swo ich sił, bo los pro jek tu sta nął pod zna -
kiem za py ta nia. Pierw sze na gra nie by ło tak kiep skie, że pra wie się pod -
da łem. Wte dy ko le ga udzie lił mi wie lu cen nych rad. Pod czas dru gie go
na gra nia ob ser wo wa łem twa rze ko le gów za szy bą – ich uśmie chy i re -
ak cje po wie dzia ły mi, że jest do brze. Efekt prze rósł ocze ki wa nia wszyst -
kich, a wy ra zy uzna nia pły ną ce rów nież od za wo do wych mu zy ków
po zwa la ją my śleć, że nie cho dzi o kur tu azję. Eki pa od na grań stwo rzy -
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za nim za Êniesz

O tytułowej kampanii rozmawiamy z jej pomysłodawcą mł. bryg. Szymonem
Kokotem-Górą, zastępcą naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie.
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ła sce na riusz, ze bra ła uczest ni ków itd. Ca łość trwa ła oko ło trzech mie -
się cy i nie by ło to trud ne, bo na pę dza nas pa sja i szu ka my roz wią zań,
a nie pro ble mów.

Bra łeś lek cje śpie wu? 
Nie! Ale mam słuch mu zycz ny, gram na per ku sji, lu bię śpie wać. 

Mo im dzie ciom przez la ta śpie wa łem co dzien nie ko ły san ki, więc mam
spo re do świad cze nie. Sta ra łem się też wy brać ła god ną for mę mu zycz -
ną, nie co wpa da ją cą w pop, że by ka wa łek był mi ły dla ucha. Po dob no
się uda ło.

Po ty go dniu pra wie 110 tys. wy świe tleń. Je ste ście za do wo le ni
z efek tu?
Efekt prze rósł na sze ocze ki wa nia. Oczy wi ście spo dzie wa li śmy się suk -

ce su, ale za rów no za się gi (na Fa ce bo oku kil ka dzie siąt ty się cy od słon i do -
tar cie do kil ku set ty się cy użyt kow ni ków), jak i ko men ta rze upew ni ły nas
w prze ko na niu, że zro bi li śmy coś war to ścio we go. W do dat ku spo łecz -
nie. Nie za mie rza my więc być sztucz nie skrom ni, a suk ces na pę dza nas
do ko lej nych dzia łań. Lu dziom po do ba się po mysł, for ma i prze kaz. Oka -
zu ją au ten tycz ną wdzięcz ność, za in te re so wa nie. Udo stęp nia ją utwór

i cie szą się je go suk ce sem. To nie zwy kle bu du ją ce, a jed no cze śnie nie co
onie śmie la ją ce. Ta ki suk ces to du że zo bo wią za nie i do brze to ro zu mie -
my. Co cie ka we, UL FSRI jest za chwy co ny efek tem, a po pu lar ność pol -
skie go utwo ru prze ro sła ory gi nał w ję zy ku an giel skim. 

Co byś po ra dził tym, któ rzy chcą an ga żo wać się w kam pa nie pro -
mu ją ce bez pie czeń stwo?
Trze ba mieć ja sny cel, re ali stycz nie spoj rzeć na moż li wo ści, nie zra -

żać się ni czym, pa mię tać o mo ty wa cji, któ rą w przy pad ku ta kich kam -
pa nii jest po ma ga nie in nym. Nie są to z pew no ścią przed się wzię cia
za rob ko we, ra czej oka zja do spo żyt ko wa nia pry wat ne go cza su i pie nię -
dzy. Po zwa la ją jed nak re ali zo wać naj waż niej szą po trze bę ludz ką, ja ką
jest wzbo ga ca nie in nych. Na gro dą są też no we kon tak ty, nie ba nal ne
spę dza nie cza su, a na de wszyst ko ludz ka wdzięcz ność. Nie ma nic cen -
niej sze go.

An ga żo wa łeś się w kam pa nię prze ciw no wo two ro wą, pro wa -
dzisz szko le nia z po ża rów we wnętrz nych. Ja kie ko lej ne pla ny?
Pla ny są am bit ne. Bę dzie my ro bić stra żac ki Ted Talk, szu kać moż li wo -

ści szko le nia stra ża ków z OSP, na gry wać no we utwo ry. Wię cej nie zdra -
dzę, bo lu bię mó wić o kon kre tach. Na pew no bę dzie my jesz cze bar dziej
ak tyw ni.

roz ma wia ła An na Łaƒ duch

Do groź ne go zda rze nia
do szło 13 li sto pa da na te-
re nie po wia tu iław skie go,
na wo dach je zio ra Je zio rak.
Na sku tek wy wró ce nia się
ło dzi do zim nej wo dy wpa -
dło trzech węd ka rzy – prze -
by wa li w niej na ty le dłu go,
że już z tru dem utrzy my wa li
się na po wierzch ni.

Nieopo dal miej sca roz -
gry wa ją ce go się dra ma tu
prze jeż dżał w cza sie wol -
nym od służ by mł. ogn.
Krzysz tof Przy byl ski, funk -
cjo na riusz KP PSP w No wym

Mie ście Lu baw skim, miesz ka niec po wia tu iław skie go. Wi dząc sa mo -
chód bo jo wy OSP na brze gu je zio ra, nie mógł prze je chać obo jęt nie
obok. Za trzy mał sa mo chód i do ko nał roz po zna nia sy tu acji. Do wie dział
się, że węd ka rze prze by wa ją w zim nej wo dzie już oko ło go dzi ny, tra cą
si ły i nie mo gą sa mi wy do stać się na brzeg. Dru ho wie nie dys po no wa li
tym cza sem ło dzią ra tow ni czą, a je dy nie ko łem ra tun ko wym z li ną – ten
sprzęt mu siał wy star czyć. Mł. ogn. Przy byl ski znał ukształ to wa nie dna
je zio ra, wy ko rzy stał wy pły ce nie przy brze gu i wszedł w głąb akwe nu,
by móc rzu cić cel nie po szko do wa nym ko ło ra tun ko we. Aby to osią -
gnąć, za nu rzył się w zim nej wo dzie do po zio mu klat ki pier sio wej, ma -
jąc na so bie tyl ko ubra nie cy wil ne, i dzię ki te mu uda ło się wy do być
mło dych męż czyzn na brzeg. Na stęp nie funk cjo na riusz PSP po le cił dru -
hom, aby włą czy li ogrze wa nie w swo ich po jaz dach na naj wyż szą moc,
a ura to wa nych węd ka rzy ro ze bra li z mo krych ubrań i prze ka za li im
swo ją su chą odzież. Dzię ki na tych mia sto wej re ak cji i bły ska wicz nie
prze pro wa dzo nej ak cji oraz bo ha ter skiej po sta wie stra ża ka uda ło się
za po biec tra ge dii.

Mł. ogn. Krzysz tof Przy byl ski słu ży w no wo miej skiej stra ży od nie -
speł na 10 lat, jest dys po zy to rem sta no wi ska kie ro wa nia ko men dan ta
po wia to we go PSP, a tak że stra ża kiem  ochot ni kiem w OSP w Bo recz nie.
Dał się rów nież po znać rów nież ja ko pa sjo nat spor tu, zwłasz cza bie gów
te re no wych – osią ga w tej dzie dzi nie du że suk ce sy. Między innymi ja ko
re pre zen tant Ko men dy Wo je wódz kiej PSP w Olsz ty nie za jął II miej sce
w ka te go rii open w VII edy cji Bie gu Eks tre mal ne go GRANICZNA 10., któ -
ry od był się w ma ju 2019 r. w Bra nie wie.

Krzysz tof Szał kow ski / KP PSP w No wym Mie Êcie Lu baw skim

* M. Par ty ga, „Bo ha ter? Po pro stu zro bi łem swo je”. Stra żak Krzysz tof Przy byl ski mó wi o ak -
cji, w któ rej ura to wał trzech węd ka rzy, https://ila wa. wm. pl/617967, Bo ha ter -Po -pro stu -
-zro bi lem -swo je -Stra zak -Krzysz tof -Przy byl ski -mo wi -o -ak cji -w -kto rej -ura to wal -trzech -we dk
a rzy. html [dostęp: 20.01.2019].
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ie ści o ma ją cej się ku koń co wi woj nie ro syj sko -ja poń -
skiej na Da le kim Wscho dzie, a przede wszyst kim in for -
ma cje o po raż kach ar mii ro syj skiej, kry tycz nie wpły-

wa ły na sy tu ację w ca łym Im pe rium, rów nież na zie miach pol skich
za bo ru ro syj skie go. Po gor szy ła się znacz nie sy tu acja go spo dar cza,
han del i prze mysł za mie rał, pa no wa ła bie da i głód, co za po cząt ko -
wa ło ro syj ską re wo lu cję 1905 r. Do straj ków 30 stycz nia 1905 r. przy -
łą czy li się rów nież m.in. ro bot ni cy z prusz kow skie go od dzia łu fa bry ki
sprzę tu po żar ni cze go Jó ze fa Tro et ze ra. Dy rek to rem przed się bior -
stwa był wów czas Sta ni sław Trę bic ki, zna ny także z wła snej pro duk -
cji pomp. Trę bic ki nie oka zał się do brym me dia to rem. Za to, że nie
chciał pójść na żad ne ustęp stwa, nie za do wo le ni ro bot ni cy roz bi li
wszyst kie szy by w je go pry wat nym do mu. 

W Kró le stwie Pol skim do szło do spo łecz ne go zry wu, rów nież
o pod ło żu wol no ścio wym i pa trio tycz nym. Pro te sto wa no prze ciw
ca ra to wi i sys te mo wi po li cyj no -ła pów ko we mu. Nie ste ty przy łą cze -
nie się do straj ku skut ko wa ło re wi zja mi, aresz to wa nia mi, zsył ką
na Sy bir, utra tą pra cy lub ka rą fi nan so wą. 

W no cy 22 grud nia 1905 r. w War sza wie i w dzie się ciu gu ber niach
Kró le stwa Pol skie go ogło szo no stan wo jen ny. Ar mia ro syj ska przy -
stą pi ła do ra dy kal ne go tłu mie nia re wo lu cji. Za bi ja nie i za stra sza nie
lu dzi pro wa dzi ło do licz nych za mie szek i pod pa leń. Jed nost ki stra -
ży ognio wych ja dą ce do po ża rów nie jed no krot nie by ły za wra ca ne

przez po li cję car ską, któ ra nie po zwa la ła im na pro wa dze nie ak cji
ga śni czej. 

Wy cho wa ni w dys cy pli nie stra ża cy za wsze sta wia li na pierw szym
miej scu ra to wa nie ży cia ludz kie go i mie nia od ognia, jed nak sy tu -
acja w kra ju, któ ra do pro wa dzi ła do re wo lu cji, do ty ka ła ich tak sa -
mo, jak zwy kłych oby wa te li i dla te go pod ję li de cy zję o przy łą cze niu
się do straj ku ge ne ral ne go. 

Strajk War szaw skiej Stra ży Ognio wej 
Ko ło wa ci zna strej ko wa opa no wa ła obec nie i straż ognio wą war -

szaw ską, któ ra nie po mna na mo gą ce wy nik nąć nie szczę ścia za prze -
sta ła pra cy – pi sa no w„Stra ża ku” *.

20 grud nia 1905 r. o 17.00 we wszyst kich od dzia łach war szaw -
skiej stra ży po żar nej ogło szo no strajk ge ne ral ny, do ma ga jąc się pod -
wyż sze nia za rob ków z 25 do 35 ru bli oraz moż li wo ści wy ko ny wa nia
swo jej pra cy, opie ra jąc się wy łącz nie na de cy zjach brand maj strów
obe zna nych z pro wa dze niem ak cji ra tow ni czo -ga śni czej, a nie, jak
do tych czas w prak ty ce by wa ło, na de cy zjach osób po stron nych, naj -
czę ściej z sze re gów ar mii ro syj skiej i po li cji. Stra ża kom za le ża ło, aby
ich służ ba pod le ga ła za rzą do wi miej skie mu, a nie pe ters bur skiej ko -
men dan tu rze. Nie chcie li cią głych i nie uza sad nio nych re or ga ni za cji
na sta no wi skach służ bo wych, in ge ren cji w ta bor skut ku ją cej re kwi -
ro wa niem ko ni po cią go wych na rzecz woj ska. 

W dru gim dniu stra żac kie go straj -
ku w fa bry ce wy ro bów me ta lo wych
i me bli że la znych Wil hel ma Born ste i-
na przy ul. Elek to ral nej wy buchł po -
żar. Do ak cji ru szył tyl ko II od dział
stra ży ra tun ko wej i III z uli cy No wy
Świat, któ re za ję ły się je dy nie nie sie -
niem po mo cy po szko do wa nym. Po -
zo sta łe jed nost ki nie wy ko na ły roz-
ka zu sta wie nia się w miej scu po ża ru. 

Obe rpo lic maj ster war szaw ski puł -
kow nik Mey er na ka zał na czas straj -
ku stra żac kie go zor ga ni zo wać na po-
trze by ochro ny prze ciw po ża ro wej
woj sko wą straż po żar ną. Sa pe rzy za -
stę pu ją cy straj ku ją cych stra ża ków
by li jed nak nie wła ści wie przy go to -
wa ni i tak nie udol nie wy ko ny wa li po -
le ce nia brand maj strów, że ogień
prze do stał się do są sied niej ofi cy ny,
w któ rej mie ści ła się fa bry ka wy ro -
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Po chód na ro do wy zor ga ni zo wa ny 5 li sto pa da 1905 r. w War sza wie

DA NU TA JA NA KIE WICZ -OLEK SY Strajk st
Lata 1905-1907 w guberniach Królestwa Polskiego były czasem

rewolucyjnym. Warszawska Straż Ogniowa również stanęła do walki
o swoje prawa, za co spotkały ją represje ze strony władz
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bów pla te ro wych. Oba za kła dy na sku tek po ża ru i nie sko or dy no wa -
nej ak cji ga śni czej po nio sły po waż ne stra ty. 

Kon se kwen cje 
Po ogło sze niu pro te stu i wy su nię ciu po stu la tów przez stra ża ków

ko sza ry war szaw skiej stra ży na tych miast zo sta ły oto czo ne przez
woj sko. O pół no cy 60 stra ża ków aresz to wa no i prze wie zio no do ra -
tu sza. Na miej scu po sta wio no im za rzut bra ku sub or dy na cji i pod -
bu rza nia do igno ro wa nia sy gna łu alar mu po ża ro we go. Wła dze
zmu si ły do ustą pie nia ze służ by m.in. kpt. Jó ze fa Hła skę z V od dzia -
łu stra ży ognio wej, któ ry nie chciał po dać na zwisk przy wód ców
straj ku, brand maj st ra od dzia łu mi row skie go Hen ry ka Bu kow skie go
oraz pi sa rza za rzą du stra ży Ja na Ma kow skie go. Ofi cjal nym po wo -
dem ich dy mi sji był zły stan zdro wia. Stra ża ków, któ rzy po zo sta li
w ko sza rach, po zba wio no prą du i łącz no ści te le fo nicz nej – sta li się
więź nia mi we wła snej sie dzi bie. Kil ka dni póź niej pod ję to de cy zję
o ich zwol nie niu ze służ by. W stycz niu 1906 r. więk szość z nich na po -
wrót za trud nio no, ale wcze śniej mu sie li zło żyć upo ka rza ją ce po da -
nia z proś bą o przy wró ce nie do służ by po mi mo rze ko me go bra ku
do świad cze nia w za wo dzie. 

Woj sko w grud niu 1905 r. wbrew za pew nie niom urzęd ni ków car -
skich nie po do ła ło za da niom po żar ni czym. Pre zy dium Sto wa rzy sze -
nia Wła ści cie li Do mów Mia sta War sza wy oraz de le ga cja ko mi te tu
oby wa tel skie go pod ję li pró bę me dia cji z war szaw ski mi stra ża ka mi,
pro sząc jed no cze śnie wła dze o uzna nie ich żą dań eko no micz nych,
w tym wy pła ce nie od szko do wań w przy pad ku nie szczę śli wych zda -
rzeń w miej scu pra cy. 27 grud nia 1905 r. War szaw ska Straż Ognio -
wa prze rwa ła swój strajk, mi mo że kil ku stra ża ków na dal jesz cze
prze by wa ło w aresz cie. Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych z oba wy
o brak ochro ny prze ciw po ża ro wej w War sza wie po le ci ło w kwiet -
niu 1906 r. wy pła cić z ka sy miej skiej po nad 470 ru bli na utrzy ma nie
stra ży ognio wej. 

Danuta Janakiewicz-Oleksy pracuje w Wydziale Dokumentacji
Zbiorów Centralnego Muzeum Po˝arnictwa w My sło wi cach 

* „Stra żak” 1905, nr 12, s. 15.
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Bóg i czło wiek za wsze ra zem – oto do bra
no wi na na po cząt ku ro ku. Bóg nie jest od le -
głym pa nem, któ ry ży je sa mot nie w nie bie, lecz
Mi ło ścią wcie lo ną, zro dzo ną tak jak my z mat -
ki, aby być bra tem każ de go z nas, aby być bli -
sko lu dzi. Nasz Bóg to Bóg bli sko ści. Dzie ciąt ko
sie dzi na ko la nach swo jej Mat ki, któ ra jest tak -

że na szą Mat ką i nie zmien nie ob da rza ludz kość no wą czu ło ścią. 
Prze ży wa jąc głę bo ko okres Bo że go Na ro dze nia, nie moż na nie do zna -

wać wzru sze nia mi ło ścią, któ rą uka zu je nam Bóg. Stwór ca wszech świa ta
uni ża się do na szej ludz kiej ma ło ści. Żłó bek jest jak by ży wą Ewan ge lią, któ -
ra wy pły wa wprost z kart Pi sma Świę te go. Kon tem plu jąc prze ży te do pie -
ro co Bo że Na ro dze nie, je ste śmy za pro sze ni do du cho we go wy ru sze nia
w dro gę, po cią gnię ci po ko rą Te go, któ ry stał się czło wie kiem po to, aby
spo tkać każ de go z nas. Od kry wa my przy tym, że On nas mi łu je tak bar dzo,
że jed no czy się z na mi, aby śmy i my mo gli się z Nim zjed no czyć. W Bo że
Na ro dze nie Bóg roz po czął je dy ną praw dzi wą re wo lu cję, któ ra da je na dzie -
ję i god ność każ de mu bez wy jąt ku czło wie ko wi: re wo lu cję mi ło ści.

Każ dy z nas, jak pa ste rze czy Mę dr cy ze Wscho du, sta je się od po wie -
dzial ny za to, aby nieść Do brą No wi nę wszyst kim lu dziom, któ rych spo ty -
ka. Świat dziś szcze gól nie po trze bu je na sze go świa dec twa ra do ści ze
spo tka nia z Je zu sem i umi ło wa nia Go przez kon kret ne uczyn ki mi ło ści.
W sy tu acji, gdy wo kół nas jest ty le roz pro sze nia i sa mot no ści, nie po ko ju
i lę ku, a za ra zem po zba wio nej ra cjo nal no ści, a nie tyl ko wia ry, kon sump -
cji, jesz cze bar dziej oczy wi sta sta je się ko niecz ność po wie rze nia się Bo gu
i Ma ryi. Sko ro Bóg nie obył się bez Mat ki, to tym bar dziej my Jej po trze bu -
je my. Mat ka Bo ża nie jest żad ną opcją: trze ba Ją po pro stu przy jąć w ży -
ciu. To Ona jest Kró lo wą Po ko ju, któ ra zwy cię ża zło i pro wa dzi dro ga mi
do bra, wpro wa dza jąc jed ność mię dzy ludź mi, wy cho wu jąc nas do ra do -
sne go ży cia Bo żych dzie ci.

Syn Bo ży stał się czło wie kiem, gdyż nasz Stwór ca chce, aby śmy sku pi li
się na tym, co jest dla nas esen cją na tej zie mi. Są to zaś wła ści wie dwa za -
sad ni cze ele men ty: ży cie, czy li osią gnię cie ce lu ist nie nia, oraz wia ra. Na po -
cząt ku no we go ro ku mu si my so bie uświa do mić, że na praw dę ży je tyl ko
ten czło wiek, któ ry do trze do me ty – jest nią sam Bóg. Tyl ko wte dy, gdy
idzie my przez ży cie z Nim, to wszyst ko, co skła da się na na szą co dzien ną
eg zy sten cję, znaj du je swo je osta tecz ne umo co wa nie i sens. Czło wiek wie -
rzą cy to ten, kto za da je so bie za sad ni cze py ta nie, ta kie, z któ rym war to roz -
po cząć ko lej ny etap ży cia: cze go chcesz ode mnie, Pa nie? co mam czy nić
w ko lej nym ro ku mo je go ży cia? 

Ko niec jed ne go ro ku i po czą tek no we go to spo sob ność do od no wie -
nia li sty swo ich ży cio wych ce lów i ana li zy spo so bów ich osią gnię cia. 
To wy jąt ko wa oka zja do two rze nia no wych pla nów i pro jek tów, for mu ło -
wa nia po sta no wień. Wraz z po cząt kiem ko lej ne go ro ku po ja wia się oka zja
do roz po czę cia ży cia na no wo, pod opie ką Tej, któ rą wy brał sam Bóg, aby
sta ła u po cząt ku od no wie nia ludz ko ści. Idąc przez na sze ży cie, ro dzin ne,
spo łecz ne, za wo do we z Ma ry ją, ma my szan sę nadać mu głęb szy wy miar.
Ma my szan sę na to, aby sen sow nie zre ali zo wać czas, któ ry da je nam Bóg.

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

W nowy rok 
z Bogiem

� SŁUŻBA I WIARA
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� Zawalenie się 16-piętrowego budynku w Teheranie na skutek
pożaru (Collapse of the 16-Storey Plasco Building in Tehran due to
Fire), M.T. Ahmadi, A.A. Aghakouchak, A. Shahmari, R. Mirgha-
deri, S. Tahouni, S. Epackachi, S. Garivani, Fire Technology 2019,
s. 1-31.

W 1962 r. ukończona została budowa wieżowca Plasco
w Teheranie, stolicy Iranu. Miał wysokości 60 m, był najwyższym
budynkiem w regionie. Pełnił funkcję mieszkalną, zlokalizowano
w nim także kilka lokali handlowych oraz usługowych. Szkielet
budynku stanowiła stalowa konstrukcja. W styczniu 2017 r., tuż
przed 8.00, na dziesiątym piętrze powstał pożar, spowodowany
zwarciem instalacji elektrycznej. Mimo wysiłków ekip ratunkowych
pożar szybko rozprzestrzenił się na wyższe kondygnacje. 3,5 godz.
później nastąpiła katastrofa budowlana. Natychmiastową śmierć
poniosło 16 strażaków i sześciu cywili. Powołano komisję, która miała
rozwikłać zagadkę przyczyn katastrofy i wyciągnąć wnioski na
przyszłość. Ponieważ budynek liczył sobie ponad pół wieku, nie
spełniał aktualnie obowiązujących wymogów ochrony przeciw-
pożarowej. Nie miał drzwi o odpowiedniej szczelności i izolacyjności
ogniowej, konstrukcja nośna nie była zabezpieczona ogniochronnie.
Stal zabezpieczono jedynie płytami gipsowymi i lekkim betonem.
W całym budynku znajdował się sufit podwieszany. Z raportów straży
pożarnej wynika, że w momencie rozpoczęcia działań gaśniczych
system hydrantów wewnętrznych nie był sprawny. Na domiar złego
w przestrzeniach handlowych budynku zgromadzono spore ilości
materiałów tekstylnych, co wpłynęło znacząco na rozwój pożaru. 
Ta tragedia odbiła się szerokim echem w irańskiej społeczności.
Wyniki prac komisji badającej przyczyny katastrofy nie pozostawiały
złudzeń. 

Czytelnik odnajdzie w artykule wiele szczegółowych informacji
na temat struktury budynku, przebiegu akcji gaśniczej, a także
wyników pracy komisji. Warto wyciągać wnioski i przy okazji lektury
artykułu dyskutować, czy aktualne przepisy chronią przed tego typu
zdarzeniami w Polsce.

� Błędy poznawcze w procesie podejmowania decyzji podczas
ewakuacji (Cognitive Biases Within Decision Making During Fire
Evacuations), M.J. Kinsey, S.M.V. Gwynne, E.D. Kuligowski,
M. Kinateder, Fire Technology 2019, 55, s. 465-485.

Podczas ewakuacji użytkowników budynku w razie pożaru
jednostki będą działały impulsywnie, pod presją stresu, bazując
na bodźcach, które do nich dochodzą. Ich interpretacja jest kluczo-
wa dla właściwego toku rozumowania, podejmowania decyzji,
od których może zależeć życie i zdrowie. Autorzy artykułu
stwierdzają, że procesy poznawcze i decyzyjne w takiej sytuacji
można skategoryzować dwojako. Zależnie od posiadanej wiedzy,
wyszkolenia czy też doświadczenia w podobnych sytuacjach reakcja
osoby ewakuującej się będzie albo zautomatyzowana, albo przy-
bierze formę refleksyjną, bazującą na docierających bodźcach i ich
interpretacji myślowej. Proces podejmowania decyzji będzie
przebiegał zależnie od dostępności informacji (np. znajomości drogi

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

ewakuacyjnej), ograniczeń czasowych (np. narastająca temperatura
lub zadymienie), a także od indywidualnych możliwości pozna-
wczych danej osoby. Jeżeli te będą zbyt niskie, człowiek przyjmie
łatwiejszy sposób podejmowania decyzji, bazujący na znanych
schematach i dostosowaniu ich do rzeczywistości, co wymaga
mniejszego zaangażowania, ale może prowadzić do istotnych
błędów. Jeżeli jednak ma pewne doświadczenie czy po prostu
zdolność do racjonalizacji działania, nawet w sytuacjach stresowych
(a taką zdecydowanie jest ewakuacja z budynku, w którym powstał
pożar), zaadaptowane zostaną bardziej zaawansowanie procesy
myślowe. 

Artykuł stanowi swojego rodzaju apel autorów, aby zwiększać
świadomość w tym zakresie, pobudzać publiczną debatę na temat
powstawania błędów poznawczych i ich wpływu na ewakuację ludzi.
Bez wątpienia ma to wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku,
powinno być zatem wykorzystywane podczas modelowania
przebiegu ewakuacji. Treści artykułu i przedstawiane przez autorów
dowody po raz kolejny dają do myślenia i przywodzą wniosek, że
najsłabszym ogniwem systemu jest niestety człowiek. 

� Monitoring przeciwpożarowy lasów z wykorzystaniem
bezzałogowych statków powietrznych z mechanizmami uczenia
maszynowego (Learning-Based Smoke Detection for Unmanned
Aerial Vehicles Applied to Forest Fire Surveillance), Chi Yuan,
Zhixiang Liu, Youmin Zhang, Journal of Intelligent & Robotic
Systems 2019, 93, s. 337-349.

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w ochronie
przeciwpożarowej staje się coraz powszechniejsze. Drony dają
możliwość zdalnego pomiaru – np. stężeń gazu i identyfikacji osób,
czy to za pomocą technologii rejestrującej w paśmie podczerwieni,
czy też bazując na sygnałach telefonów komórkowych. Autorzy
artykułu opisują koncepcję wykorzystania bezzałogowców na po-
trzeby monitorowania rozległych połaci leśnych pod kątem powsta-
wania pożaru. Te mogą powodować znaczące zagrożenie dla ludzi
i środowiska, czego dowodzą coroczne rozległe i tragiczne w skutkach
pożary w Kalifornii czy innych rejonach świata. Zastosowanie
nowoczesnej technologii może być w tym kontekście przydatne. 

W artykule zaprezentowano koncepcję czujników, które wy-
korzystują mechanizmy uczenia się oraz koncepcję rozmytej logiki.
Bezzałogowy statek powietrzny nie ma na pokładzie detektorów
dymu, rejestrujących np. stężenie tlenku węgla. Bazuje on na
zaawansowanych algorytmach przetwarzania obrazu, a więc całym
wyposażeniem jest kolorowa kamera. Czytelnik znajdzie w artykule
szczegółowy opis technologii, a także wyniki testowania urządzenia
opartego na obszernym zbiorze obrazów zarejestrowanych w wa-
runkach rzeczywistych. Nie bez znaczenia pozostaje wpływ na cenę
końcową urządzenia zastosowania odpowiedniego oprogramowania
w miejsce sprzętu montowanego na bezzałogowcu, 

st. bryg. w st. sp. dr in˝. Wal de mar Ja skó łow ski
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Kolonialne wzorce

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.pasointeligencja.pl.
To witryna kampanii społecznej mającej na celu uświadomienie
społeczeństwu zagrożenia związanego z jazdą samochodem 
bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Organizatorem akcji jest
ogólnopolska sieć taksówkarska, we współpracy z Fundacją
Krzysztofa Hołowczyca „Bezpieczny Kierowca”.

Jak pokazują statystyki, zaledwie 40 proc. pasażerów
zajmujących miejsca z tyłu samochodu zapina pasy podczas
jazdy. Problem dotyczy zwłaszcza osób jeżdżących taksówkami na krótkich
dystansach lub wracających z imprezy w większej grupie. A przecież zapięte
pasy dwukrotnie zwiększają szanse przeżycia w czasie wypadku!

Witryna nie jest szczególnie bogata w warstwie graficznej, jednak
najważniejszy jej element stanowi przesłanie. Ciekawy dodatek zaś to
teledysk do piosenki inspirowanej utworem rapera Maty. 

Bolesław Chomicz – człowiek
instytucja, działacz społeczny, jeden
z ojców polskiego pożarnictwa, założyciel
Związku Floriańskiego i„Przeglądu
Pożarniczego” (a także jego pierwszy
redaktor)… Jak opisać jego dokonania,
nie tworząc jednocześnie
jednowymiarowej laurki? Jak oddać jego
zmagania, walkę o kształt ochrony
przeciwpożarowej w Polsce, jego wielkie
osiągniecia, ale i porażki? Jak pokazać
wybitnego człowiek z krwi i kości?

Tego wyzwania podjął się Paweł Rochala, pisarz i historyk wojskowości
z zamiłowania, ale i strażak, funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej.
Zagłębił się w źródła, dotarł do członków rodziny Bolesława Chomicza, by
pokazać koleje losu wybitnego człowieka na szerokim tle przemian
historycznych i społecznych.

Czytając „Biografię strażacką”, poznajemy buntownika, redaktora,
prezesa, bankiera, działacza ruchu oporu „Skała” i wiele innych twarzy
Bolesława Chomicza. Rozdziały dotyczące ściśle jego osoby przeplatają się
z ciekawie przedstawionymi dziejami polskiego pożarnictwa na różnych
etapach rozwoju. Szczególnie interesujące są ostatnie części książki,
w których autor patrzy oczami swojego bohatera na współczesne polskie
rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ubezpieczeń, a nawet
wchodzi z nim w dyskusję.

Ponad 500 stron zapisanych drobnym drukiem to niełatwy orzech
do zgryzienia w czasach kultury obrazkowej i krótkich tekstów. A jednak
potoczysty, barwny styl autora niesie czytelnika na fali opowieści
o niebanalnym, bogatym w wyzwania życiu Bolesława Chomicza. W tej
obszernej biografii, nie tylko wybitnego człowieka, ale i polskiej ochrony
przeciwpożarowej, można się rozsmakować. Z pewnością wielu strażaków
PSP i OSP, a także miłośników historii, będzie miało ochotę na taką ucztę.

AS
Paweł Rochala, Bolesław Chomicz i jego czasy. Biografia strażacka,

Komenda Główna PSP, Warszawa 2019.

Republika Dżibuti to dawne afrykańskie terytorium zamorskie
Francji, które w 1977 r. uzyskało niepodległość. Stolicą republiki jest
miasto o tej samej nazwie, będące strategicznym portem w pobliżu
najbardziej ruchliwych szlaków żeglugowych na świecie, wiodących
do Morza Czerwonego i Oceanu Indyjskiego. 

Rozwinięty przemysł stolicy, rozbudowana infrastruktura
portowa i tranzytowo-transportowa oraz obecność potężnych baz
wojskowych morskich i lotniczych wymusiły potrzebę
dysponowania dobrze wyposażoną strażą pożarną, której
tradycyjnie już pomagają i czuwają nad jej wyszkoleniem francuscy
specjaliści z dziedziny pożarnictwa. 

W dowód uznania dla dżibutańskich strażaków 27 czerwca 2018 r.
wydano okolicznościowy znaczek i blok.

Ma ciej Sa wo ni

Zawsze w pasach

Kampania skierowana jest zwłaszcza do ludzi młodych – ma zachęcać
ich do promowania nawyku mogącego ocalić życie przez udostępnianie
na portalach społecznościowych zdjęć w zapiętych pasach podczas jazdy
taksówką. 

Zachęcamy do zapoznania się z witryną. 
TB

� WARTO
PRZECZYTAĆ Biografia 

strażacka
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11          

Poziomo:
1. Jedna z budowli ochronnych
2. Oświetla teren akcji
3. Uczeń szkoły aspirantów
4. Teren po pożarze
5. Zwyczajowo o członku OSP
6. Terapia stosowana przy kpp
7. Na płocie lub dachu 
8. Stoi na czele PP
9. Na końcu prądownicy

Pionowo:
1. Uniwersalne narzędzie ratownicze
2. Stoi na jednej nodze
3. Zabezpiecza przed stratą
4. Garnek lub topór
5. Poduszka ratująca życie
6. Auto gaśnicze (GCBA)
7. Na hełmie strażaka
8. Skraca czas wyjazdu
9. Pierwszy komendant PSP
10. „Strażackie” buty
11. Strażacki kapral

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.

opr. MarS
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