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Ostatnie miesiàce obfitowały w trudne zadania dla funkcjonariuszy
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i innych formacji. Zmagania z pandemià 
COVID-19 czy walka z po˝arem w Biebrzaƒskim Parku Narodowym wymagały
wielkiego nakładu sił i Êrodków, jednak wszystkie słu˝by działały wytrwale rami´
w rami´, by podołaç wyzwaniu. WÊród nich były równie˝ Wojska Obrony
Terytorialnej. O ich misji i zyskach ze współpracy terytorialsów ze stra˝akami
PSP i OSP mówi w rozmowie z Katarzynà Zamorowskà dowódca WOT 
gen. dywizji Wiesław Kukuła.

Temat walki z wirusem SARS-CoV-2 jest niestety nadal aktualny. Czwarta
cz´Êç kalendarium dokumentuje działania PSP i OSP podejmowane w celu
ograniczenia pandemii. Zagro˝enie ze strony wirusa wpływa jednak równie˝
na podstawowe zadania wykonywane przez stra˝aków. Jak ratowaç ˝ycie
innych ludzi, dbajàc jednoczeÊnie o swoje bezpieczeƒstwo? To zagadnienie
przybli˝a artykuł Marcina Janika o nowych wytycznych w zakresie prowadzenia
resuscytacji krà˝eniowo-oddechowej.

Podczas walki z ˝ywiołem w Biebrzaƒskim Parku Narodowym uwag´
wszystkich przykuwała „latajàca stra˝ po˝arna” – samoloty gaÊnicze
wykorzystywane przez Lasy Paƒstwowe. Jaka jest ich budowa, jakie majà
mo˝liwoÊci, w jaki sposób za ich pomocà mo˝na prowadziç działania
gaÊnicze? Te i inne zagadnienia interesowały stra˝aków, których autor tekstu,
Jan Kaczmarowski, spotkał na miejscu działaƒ. Swoim tekstem obszernie
odpowiada na po˝arnicze pytania i wàtpliwoÊci. 

W dziale „Rozpoznawanie zagro˝eƒ” mo˝emy zapoznaç si´ z tekstem
przedstawiajàcym swoistà ciekawostk´, a mo˝e pieÊƒ przyszłoÊci wielu
miast – „drewniane” wysokoÊciowce. Choç mo˝na zadaç sobie pytanie, 
jak to mo˝liwe, ˝e w nowoczesnym budownictwie u˝ywa si´ na du˝à skal´
drewna, materiału wysoce palnego, okazuje si´, ˝e dzi´ki zastosowanym
technologiom i rozwiàzaniom w zakresie ochrony przeciwpo˝arowej takie
obiekty spełniajà wysokie standardy bezpieczeƒstwa. Szczegółowo to
zagadnienie wyjaÊniajà autorzy artykułu – Norbert TuÊnio i Paweł Wolny.

Dla wielu stra˝aków OSP szczególnie interesujàcy mo˝e okazaç si´ tekst
pod zaskakujàcym tytułem „Durny papierek z pieczàtkà?!”. 
Ju˝ to sformułowanie sygnalizuje kontrowersyjnoÊç podj´tego tematu, 
a sà nim trudnoÊci w dopuszczaniu do u˝ytkowania w jednostkach ochrony
przeciwpo˝arowej pojazdów po˝arniczych sprowadzanych z zagranicy. Jakie
uzasadnienie ma kosztowna procedura dopuszczenia? WyjaÊnia to dokładnie
Paweł Janik.

Po serii artykułów podejmujàcych trudne tematy warto wejÊç nieco w klimat
wakacyjny i wybraç si´ w podró˝ do Szwajcarii – podró˝ oczywiÊcie stra˝ackà.
Konrad Nowak opisuje w swoim tekÊcie rozwiàzania stosowane w tym kraju
w zakresie organizacji i formuły działania ochotniczych stra˝y po˝arnych.
Przedstawia ró˝ne sposoby funkcjonowania jednostek w trzech szwajcarskich
miejscowoÊciach, które przekładajà si´ tak˝e na zasób sprz´towy ka˝dej z nich.
Warto dowiedzieç si´, jak działajà ochotnicy w krainie czekolady.

Zapraszamy do lektury!



P rezydent Andrzej Duda podczas uroczystości, która odbyła się
9 czerwca, wręczył promesy na zakup samochodów

ratowniczo-gaśniczych przedstawicielom jednostek ochotniczych
straży pożarnych z województwa pomorskiego. W przekazaniu
promes dla OSP wzieli udział komendant główny PSP nadbryg.
Andrzej Bartkowiak, wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz

pomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Socha. 
Prezydent Andrzej Duda przypomniał poświęcenie strażaków,

którzy mierzyli się z usuwaniem skutków nawałnicy
w sierpniu 2017 r. Podziękował też strażakom za ich codzienną
służbę.

Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak
dziękował prezydentowi RP za inicjatywę, dzięki której w skali
całego kraju będzie można zakupić ponad 500 samochodów 
dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Jednostki OSP z województwa pomorskiego w ramach
montażu finansowego otrzymają 25 samochodów ratowniczo-
-gaśniczych. Wartość tych pojazdów przekracza 20 mln zł.

Uroczystości wręczenia promes na zakup pojazdów
ratowniczo-gaśniczych odbyły się również 19 czerwca w Łodzi 
(dla strażaków z województwa łódzkiego), 22 czerwca w Drawsku
Pomorskim (dla strażaków z województwa
zachodniopomorskiego) i 26 czerwca w Radomiu (dla strażaków 
z województwa mazowieckiego).

Krzysztof Batorski / Gabinet Komendanta Głównego

Kolejny konwój polskiej pomocy dla
krajów potrzebujących wsparcia, tym

razem dla Ukrainy i Republiki Mołdawii,
wyruszył 24 czerwca z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Warszawie.
Zanim to nastąpiło, odbył się briefing,
w którym uczestniczyli przedstawiciele
Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Ministerstwa Finansów, Fundacji
Solidarności Międzynarodowej oraz
dyplomaci reprezentujący Ukrainę
i Mołdawię, a także komendant główny
PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

– Polska solidarność jest znana na całym
świecie. Jest znana również na Ukrainie

od czasu pomarańczowej rewolucji, kiedy
flagi Polski wsparły Ukraińców w ich dążeniu
do reform i zmian w państwie… Odczucie
otrzymanej pomocy i wsparcia pozostanie
w pamięci tych osób, którym pomoc ta
zostanie przekazana – zaznaczył
ambasador Ukrainy w Polsce Andrij
Deszczycia.

W trakcie misji strażacy z Podkarpacia,
Mazowsza, Wielkopolski, województwa
zachodniopomorskiego i warmińsko-
-mazurskiego, szkół pożarniczych oraz
Komendy Głównej PSP (26 funkcjonariuszy
PSP i 13 pojazdów) przekazali władzom
Ukrainy pomoc rzeczową w postaci

130 000 l płynu dezynfekcyjnego, 40 000
maseczek ochronnych, 18 600 przyłbic
ochronnych, 1000 kombinezonów
ochronnych oraz 50 000 rękawic
ochronnych.

Druga grupa (10 funkcjonariuszy PSP 
i 5 pojazdów) z Mazowsza i Małopolski 
oraz KG PSP zawiozła do Republiki
Mołdawii 22 000 l płynu
dezynfekcyjnego, 30 000 maseczek
ochronnych oraz 4800 przyłbic.

– Pomimo ogromnego wysiłku, jaki
Państwowa Straż Pożarna oraz ochotnicze
straże pożarne muszą włożyć w walkę
z koronawirusem oraz z nawałnicami
i zagrożeniem powodziowym, polscy
strażacy chcą pomagać i mogą pomagać.
Byliśmy na Białorusi, byliśmy na Bałkanach.
Teraz jedziemy na Ukrainę
i do Mołdawii – powiedział nadbryg.
Andrzej Bartkowiak. – W tym miejscu
chciałem z całego serca podziękować
strażakom za tę walkę, którą prowadzimy
od dłuższego czasu, ale także za chęci i serce,
które wkładamy, aby pomagać innym nie
tylko na terenie naszej ukochanej ojczyzny.

Misja realizowana była w ramach
Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.
Konwoje wróciły do Polski 27 i 28 czerwca.

Tomasz Banaczkowski / Gabinet
Komendanta Głównego
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Promesy dla pomorskich stra˝aków
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Wsparcie w walce z COVID-19
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K rólestwo Danii, sprawujące roczne
przewodnictwo w Radzie Państw

Morza Bałtyckiego (RPMB), zaprosiło
kierownictwo instytucji wiodących w Sieci
Ochrony Ludności RPMB do udziału
w posiedzeniu podsumowującym prace
prowadzone w drugim półroczu 2019 r.
i pierwszym półroczu 2020 r.

Ze względu na trwającą pandemię
wydarzenie odbyło się w formie
wideokonferencji, zorganizowanej
8 czerwca. Polskiej delegacji
przewodniczył zastępca komendanta
głównego PSP i zarazem zastępca szefa
OCK nadbryg. dr inż. Adam Konieczny.

Podczas wideokonferencji
podsumowano m.in. stan realizacji działań
i projektów, w które zaangażowane są
również podmioty z Polski, 
wśród nich Komenda Główna PSP, Szkoła
Główna Służby Pożarniczej i Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut
Badawczy. 

Prowadzone działania obejmują
szeroki zakres tematyczny:
od identyfikacji wyzwań dla służb
ratowniczych i administracji ochrony
ludności, przez dopasowanie do nich
badań, programów nauczania czy
rozwiązań technologicznych, aż po rozwój
zaangażowania społecznego
w budowanie odporności na zdarzenia
codzienne i poważne katastrofy.

Uczestnicy odnieśli się również
do zastosowanych strategii krajowych
w reakcji na pandemię, dzieląc się
doświadczeniami i wstępnymi wnioskami.

Królestwo Danii podsumowało
wydarzenia swojego przewodnictwa
i przekazało prezydencję Litwie, która
koordynowała będzie prace RPMB 
od 1 lipca br. do 30 czerwca 2021 r.

***
9 czerwca odbyło się 44. Posiedzenie

Dyrektorów Generalnych
Ochrony Ludności Unii
Europejskiej,
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Państw
Kandydujących, któremu
przewodniczyła
prezydencja chorwacka.

Na czele polskiej
delegacji stali zastępca
komendanta głównego
PSP i zarazem zastępca
szefa OCK nadbryg. dr inż.
Adam Konieczny oraz
dyrektor Biura ds. Ochrony
Ludności i Obrony Cywilnej mgr inż.
Stanisław Ręcławowicz. Tematem
przewodnim spotkania była wymiana
wstępnych wniosków i lekcji
wyciągniętych z wybuchu pandemii
COVID-19, tak w zakresie działań
wewnątrzkrajowych, jak
i międzynarodowych.

Uczestnicy odnieśli się do również
do opublikowanej na początku miesiąca
propozycji legislacyjnej Komisji
Europejskiej, która ma na celu m.in.
wzmocnienie strategicznej rezerwy
zasobów ratowniczych i humanitarnych
Mechanizmu – rescEU oraz zwiększenie

jego zdolności operacyjnych,
logistycznych i koordynacyjnych. Unijny
Mechanizm Ochrony Ludności odegrał
istotną rolę we wsparciu państw unijnych
i pozaunijnych dotkniętych pandemią
koronawirusa.

Delegacje biorące udział
w wideokonferencji podkreślały m.in.
konieczność oparcia proponowanych
rozwiązań na nie tylko wstępnych, ale

także końcowych wnioskach z reakcji
na pandemię oraz potrzebę
równomiernego usprawniania
Mechanizmu pod kątem przygotowania
na pandemie, ale też inne katastrofy
i kryzysy zagrażające UE i państwom
trzecim.

Na zakończenie spotkania swój
program prac na najbliższe miesiące
przedstawiła delegacja z Niemiec, które
1 lipca obejmują półroczne
przewodnictwo w Radzie UE.

Biuro Współpracy 
Mi´dzynarodowej KG PSP
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Współpraca z ARiMR

Spotkanie komendanta głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka
z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tomaszem Nowakowskim, które odbyło się 10 czerwca w siedzibie ARiMR,
zwieńczone zostało podpisaniem porozumienia o współpracy obu
instytucji.

Sygnatariusze dokumentu za cel postawili sobie upowszechnianie
wiedzy o działaniach każdej ze stron. Porozumienie dotyczy zwłaszcza
współpracy w propagowaniu działań z zakresu szeroko rozumianego
bezpieczeństwa skierowanych do rolników oraz mieszkańców wsi
i obszarów wiejskich, jak również członków ochotniczych straży pożarnych.

Krzysztof Batorski / Gabinet Komendanta Głównego

O ochronie ludnoÊci w Europie
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kie ro wa ne by ły do dzie ci i mło dzie -
ży ze szkół pod sta wo wych, do któ -
rych stra ża cy ko lej ny już raz uda li się

oso bi ście, aby za chę cić do wzię cia udzia łu
w kon kur so wej za ba wie. W tym ro ku dzie ci
i mło dzież mo gli się zmie rzyć z trze ma wy -
zwa nia mi in dy wi du al ny mi i dwo ma ze spo -
ło wy mi.

Twór cze za da nia
Pierw sze z nich to kon kurs na ko miks 

pt. „Ta to, nie jedź tak szyb ko”, „Wiem, jak 
bez piecz nie opu ścić bu dy nek” lub „Po żar
w kuch ni – nie pa ni kuj” – dla uczniów
z klas 1-8. Dru gim in dy wi du al nym kon kur -
sem by ła krzy żów ka dla naj młod szych. Mo -
gli w nim wziąć udział ucznio wie z klas 1-3.
Ostat nie z za dań in dy wi du al nych to kon kurs
fo to gra ficz ny, skie ro wa ny do uczniów klas
5-8. Uczest ni cy wy ko ny wa li zdję cie pt. 
„Straż po żar na w mo jej miej sco wo ści”. 

Ko lej ne kon kur sy to już pro po zy cje dla
ca łych klas oraz ich opie ku nów, któ rych
za an ga żo wa nie by ło nie zbęd ne. W pierw -
szym kon kur sie ze spo ło wym, dla uczniów

z klas 6-8, za da nie po le ga ło na na gra niu
spo tu fil mo we go na je den z wy bra nych te -
ma tów: „Czy wiesz, co zro bić pod czas bu -
rzy” lub „Bez piecz nie nad wo dą”. Dru gi
kon kurs ze spo ło wy – na pio sen kę o te ma -
ty ce stra żac kiej – skie ro wa ny był do
uczniów z klas 1-8. Głów nym ce lem by ła
po pu la ry za cja wie dzy na te mat sze ro ko

po ję te go bez pie czeń stwa oraz od po wied -
nich za cho wań przez cie ka wą treść i mu -
zy kę.

Deszcz ory gi nal nych prac
W związ ku z pan de mią COVID-19 w kra -

ju oraz de cy zją o za mknię ciu szkół ter min
nad sy ła nia prac był prze su wa ny, a osta tecz -
nie wy zna czo ny na 15 ma ja. Sy tu acja wy mu -
si ła tak że prze ło że nie ter mi nu wrę cze nia

na gród i zmia ny for my na gra dza nia. O wrę -
cze niu na gród bę dzie my in for mo wali
pod ko niec wa ka cji, a spo sób wy róż nie nia
lau re atów bę dzie za le żał od sy tu acji epi de -
micz nej. 

Mi mo trud nych i nie ty po wych oko licz no -
ści, w któ rych się zna leź li śmy, otrzy ma li śmy
bar dzo du żo prac, bo aż 3556. Bar dzo dzię -

ku je my za Wa sze za an ga żo wa nie oraz chęć
pod nie sie nia wie dzy i świa do mo ści w za kre -
sie sze ro ko po ję te go bez pie czeń stwa. Li czy -
my na Was w ko lej nej edy cji kon kur sów,
któ re już po wo li przy go to wu je my. Kon kur -
sy bę dą cie ka we, a for ma na gra dza nia in -
na niż do tych czas.

Śledź cie na szą stro nę in ter ne to wą 
straz.gov.pl i pro fi le w me diach spo łecz no -
ścio wych.
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MAR TA WA WIÓR KO Erup cja 
kon kur so wej kre atyw no Êci 

26 maja w siedzibie Komendy Głównej PSP odbyło się rozstrzygnięcie pięciu
konkursów zamieszczonych na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2020 r.

S

Pod su mo wa nie
� licz ba ka len da rzy prze ka za nych do szkół – 40 919
� licz ba spo tkań w szko łach – 13 390
� licz ba osób uczest ni czą cych w prze ka zy wa niu ka len da rzy – 404 383
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Po nad 3 la ta te mu po wie rzo no Pa nu
za da nie utwo rze nia Wojsk Obro ny 
Te ry to rial nej (WOT) w Pol sce, ja ko 
od ręb ne go ro dza ju sił zbroj nych. Ten
man dat zo stał Pa nu w stycz niu te go
ro ku prze dłu żo ny na ko lej ną ka den -
cję. Ja ka jest mi sja WOT i w ja kim mo -
men cie or ga ni za cyj nym są obec nie?
Pan de mia spra wi ła, że prze cho dzi cie
swo isty chrzest bo jo wy…

Mi sją WOT jest obro na i wspie ra nie lo kal -
nych spo łecz no ści. Od pierw szych dni funk -
cjo no wa nia for ma cji jej żoł nie rzy przy go-
to wu je my nie tyl ko do wal ki zbroj nej, ale
rów nież do wspie ra nia lo kal nych spo łecz -
no ści po przez dzia ła nia prze ciw kry zy so we.
Czas pró by na stą pił szyb ciej, niż za kła da ły
ja kie kol wiek pla ny. W od po wie dzi na pan -
de mię ko ro na wi ru sa w mar cu WOT zmie nił
tryb funk cjo no wa nia ze szko le nio we go
na prze ciw kry zy so wy. Zostaliśmy pod da  ni
spraw dzia no wi, któ ry nie jest sy mu lo wa ny,
ale rze czy wi sty i bar dzo prak tycz ny. Ma my
dwa ce le: wspie ra my wszyst kie pod mio ty

spo wal nia ją ce trans mi sję ko ro na wi ru sa oraz
ła go dzi my skut ki pan de mii dla spo łecz no -
ści lo kal nych, roz wi ja my rów nież ich od por -
ność na kry zy sy. Ca łość tych dzia łań to czy
się w ra mach ope ra cji pod kryp to ni mem
Od por na Wio sna. Podczas niej przy szło nam
wie lo krot nie współ pra co wać ze stra ża ka mi
za wo do wy mi i dru ha mi z OSP. 

Oka za ło się rów nież, że dzia ła nia prze -
ciw e pi de mio lo gicz ne nie by ły je dy nym 
po lem współ pra cy. Na wnio sek wo je wo-
dy pod la skie go wspie ra li śmy ak cję ga śni -
czą w Bie brzań skim Par ku Na ro do wym.
Wspólne działania ukła dają się świet nie, co
wy ni ka z dwóch fak tów: sil ne go za an ga żo -
wa nia stra ży w na sze szko le nie prak tycz nie
od po cząt ku funk cjo no wa nia for ma cji oraz
obec no ści w sze re gach WOT by łych stra ża -
ków za wo do wych oraz dru hów OSP.

Czy w tym go rą cym okre sie wy star cza
Pa nu żoł nie rzy?

Do ce lo wo WOT ma li czyć 53 tys. żoł nie -
rzy wcho dzą cych w skład sie dem na stu bry -

gad Obro ny Te ry to rial nej (OT), po jed nej
w każ dym wo je wódz twie – z wy jąt kiem 
Ma zow sza, gdzie for mu je my dwie bry ga dy.
W sze re gach WOT pla nu je się służ bę oko -
ło 48 tys. żoł nie rzy obro ny te ry to rial nej (nie
za wo do wych). Obec nie osią gnę li śmy nie -
mal po ło wę do ce lo wej li czeb no ści for ma cji,
czy li pra wie 25 tys. żoł nie rzy i to już po zwa -
la nam swo bod nie ope ro wać: w szczy cie ak -
tyw no ści co dzien nie dzia ła ło oko ło 5 tys.
żoł nie rzy za wo do wych i OT. Niż sze na sy ce -
nie si ła mi ma my je dy nie na za cho dzie Pol -
ski, po nie waż tam struk tu ry bu du je my
w ostat niej ko lej no ści. Z po cząt kiem czerw -
ca po wró ci li śmy do szko le nio we go try bu
dzia ła nia. 

Za an ga żo wa nie for ma cji owo cu je wzro -
stem za in te re so wa nia służ bą w niej. Wie le
sa mo rzą dów do strze gło po ten cjał WOT,
a fakt, że opie ra my się na żoł nier zach ochot -
ni kach, któ rzy peł nią służ bę tam, gdzie
miesz ka ją (stąd okre śle nie te ry to rial si), ten
po ten cjał wzmac nia. I ope ra cja Od por na
Wio sna jest te go naj lep szym do wo dem.
Zresz tą z te ry to rial no ści ko rzy sta ją rów nież
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Stra ̋a cy 
i te ry to rial si w bo ju

Faktyczna współpraca Wojsk

Obrony Terytorialnej z PSP i OSP

przynosi konkretne owoce.

O tym, co strażacy mogą dać

WOT, a WOT strażakom oraz

dlaczego pożarnicy są tak mile

widziani w tej formacji,

w rozmowie z gen. dyw.

Wiesławem Kukułą, dowódcą

Wojsk Obrony Terytorialnej.
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OSP, bar dzo moc no osa dzo ne w spo łecz -
no ściach i sil nie je wspie ra ją ce. Na praw dę 
wie le nas łą czy!

Czy ochot ni cy nie tra cą en tu zja zmu
w tym go rą cym okre sie?

Wręcz prze ciw nie, żoł nie rze na wet chcie -
li by jesz cze sze rzej się an ga żo wać, ale mu -
si my sto so wać eko no mię sił, tak by na wet
na wy pa dek prze dłu ża ją ce go się okre su
epi de mii być zdol nym do dzia ła nia w dłuż -
szej per spek ty wie. Mu si my rów nież
za rzą dzać ry zy kiem. Trze ba też pa mię -
tać, że je ste śmy for ma cją wspie ra ją cą
tych, któ rzy dzia ła ją na pierw szej li nii. 

A pro pos wspie ra nia służb ra -
tow ni czych – ak cen tu je Pan, że
szcze gól nie za le ży Pa nu na roz -
wi ja niu współ pra cy ze stra ża-
ka mi. Te mu też ma słu żyć po ro -
zu mie nie z ko men dan tem głów nym
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej nadbryg.
An drze jem Bart ko wia kiem. Za py tam
wprost: co mo że cie dać stra ża kom,
a co stra ża cy mo gą dać WOT?

Co praw da fak tycz na współ pra ca z PSP
i OSP mia ła miej sce już wcze śniej, jesz cze
przed pod pi sa niem po ro zu mie nia, jed nak
z na sze go punk tu wi dze nia to był waż ny
mo ment. Po pierw sze dla te go, że po ro zu -
mie nie wy sy ła ja sny sy gnał co do fak tycz nej
i obu stron nej wo li współ pra cy, a po dru gie
po zwa la upo rząd ko wać kwe stie for mal ne.
Ja sno po ka zu je, że WOT nie chce wcho dzić
w nie swo je kom pe ten cje – bo i z ta ki mi 
za rzu ta mi się spo ty ka li śmy. Na szym ce lem
nie jest za stę po wa nie stra ży po żar nej (ani
żad nej in nej for ma cji), ale uzu peł nia nie
i wzmac nia nie jej po ten cja łu w kon kret nych
sy tu acjach. Ze stra ża ka mi łą czy nas przede
wszyst kim wspól na mi sja: dzia ła my na rzecz
wspie ra nia lo kal nych spo łecz no ści. Już wie -
le dzia łań po ka za ło, że po tra fi my z suk ce -
sem dzia łać ra zem i współ pra co wać na za -
sa dzie win -win. 

Co mo że my dać stra ża kom? Na tych mia -
sto we wspar cie w sy tu acjach kry zy so wych,
kie dy tyl ko bę dą te go po trze bo wa li. Je ste -
śmy bli sko, na tym sa mym te re nie, zna my
się. Dys po nu je my też wy po sa że niem po -
dwój ne go za sto so wa nia, czy li ta kim, któ re
mo że słu żyć w cza sie po ko ju, ale i w cza sie
woj ny, np. agre ga ta mi prą do twór czy mi,
pom pa mi, cy ster na mi czy pi ła mi mo to ro -

wy mi. Ale spójrz my na kon kret ną sy tu ację:
kie dy wy le wa rze ka i stra ża cy na pra wia ją
i wzmac nia ją wa ły prze ciw po wo dzio we, to
rąk do pra cy ni gdy za wie le – słu ży my wte -
dy wspar ciem, set ka mi do dat ko wych rąk,
ale rów nież spe cja li stycz nym sprzę tem.
Choć mu szę przy znać, że w sa mym woj sku
trwa dys ku sja, na ile po win no się an ga żo -
wać w po moc stra ża kom, np. w re ago wa niu
kry zy so wym, przy du żych zda rze niach, po -
ża rach, ka ta stro fach bu dow la nych czy po -
wo dziach.

A ja kie jest Pa na sta no wi sko w tej
spra wie?

Przede wszyst kim cie szę się, że ta dys ku -
sja się to czy, bo kon struk tyw na wy mia na ar -
gu men tów mo że po móc zbu do wać no we
po dej ście. W ubie głym ro ku usły sze li śmy
od stra ża ków naj lep szy kom ple ment. Żar to -
wa li, że daw niej, gdy do po wo dzi przy jeż -
dża ło woj sko, to zna czy ło, że wo da za-
czy na ła opa dać – ale dziś coś się zmie ni ło.
Po wsta nie WOT, for ma cji funk cjo nu ją cej
w lo kal nych spo łecz no ściach, spo wo do wa -
ło tę zmia nę. Dziś po tra fi my re ago wać bar -
dzo szyb ko, bo je ste śmy obec ni na po -
zio mie lo kal nym. Trze ba rów nież pa mię-
tać o mi sjach Sił Zbroj nych. Trze cia z nich
jed no znacz nie wska zu je ja ko za da nie woj -
ska ob szar wspar cia lud no ści. Je ste śmy rów -
nież co raz doj rzal szym spo łe czeń stwem,
prze sta je my my śleć w spo sób si lo so wy.
Suk ces za pew nią nam tyl ko dzia ła nia po łą -
czo ne. Wal ka z ka ta kli zma mi zwy kle wy ma -
ga szyb kie go sku pie nia jak naj więk szych sił
na źró dle za gro że nia. Dla te go waż ne, by
stra ża cy wie dzie li, że w dru giej li nii są za-
so by go to we, by szyb ko i sku tecz nie ich
wspie rać. Słu ży te mu rów nież fakt, o któ-
rym wspo mnia łem – wie lu dru hów dzi siaj
jest żoł nie rza mi. 

Co wte dy, gdy druh jest jed no cze śnie
te ry to rial sem, a na stą pił zbieg dzia łań
ope ra cyj nych? Ja kie pro ce du ry wte dy
obo wią zu ją?

W ta kiej sy tu acji sto su je my pro ce du ry
obo wią zu ją ce wszę dzie na świe cie. Je śli nie
jest to stan woj ny, to pierw szeń stwo ma
dzia łal ność re ali zo wa na w stra ży po żar nej.
To bar dzo pro ste roz wią za nie, któ re się
spraw dza. Jest wie le do brych roz wią zań, 
np. w USA re mi zy stra żac kie są czę sto wy -
ko rzy sty wa ne przez Gwar dię Na ro do wą,
a ko sza ry udo stęp nia ne stra ży. Uwa żam, że
stra ża cy i żoł nie rze two rzą pe łen sy ner gii ze -
spół, peł niąc wza jem nie uzu peł nia ją ce się
ro le. Po za tym ma my w WOT ta kie po wie -

dze nie: „przez ra tow ni ka do wo jo-
w ni ka” – od da je ono na szą fi lo zo fię
szko le nia lu dzi. Kom pe ten cje ra tow ni -
cze są przy dat ne rów nież na po lu wal -
ki. Straż in spi ru je mnie tak że z uwa gi
na spo sób, w ja ki za go spo da ro wu je
po ten cjał kil ku set ty się cy dru hów –
ochot ni ków sta no wią cych świet ne 
za ple cze ka dro we i ope ra cyj ne dla
PSP. 

A jak wy glą da sto su nek żoł nie rzy 
za wo do wych do te ry to rial sów?

Swo je do świad cze nie woj sko we zdo by -
wa łem w Woj skach Spe cjal nych, każ dy no -
wo przy by ły żoł nierz mi mo ukoń cze nia
ar cy trud ne go pro ce su se lek cji mu si w nich
przejść wie le prób, za nim dla resz ty ze spo -
łu oka że się god nym za ufa nia. Tak jest
w pew nym sen sie z żoł nie rza mi OT – część
żoł nie rzy za wo do wych pod cho dzi do nich
z pew ną nie uf no ścią. Do strze gam to, ale
na tym eta pie nie wi dzę w tym ni cze go złe -
go. Aby zbu do wać po dob ne za ufa nie, ja kim
za wo do wi stra ża cy da rzą dru hów z OSP, po -
trze bu je my po pro stu cza su i moż li wo ści
wspól ne go dzia ła nia. Wła śnie ta kie go jak
ope ra cja Od por na Wio sna, kie dy dzia ła my
ra mię w ra mię, zjed no cze ni ce lem. Co raz
wię cej żoł nie rzy OT za cią ga się rów nież
do służ by za wo do wej, a by li żoł nie rze wstę -
pu ją do służ by OT. To bu du je zu peł nie no -
wą sy tu ację, ma ją cą nie zwy kle ko rzyst ny
wpływ na ca łe Si ły Zbroj ne. 

Czy żoł nie rze ochot ni cy otrzy mu ją
wy na gro dze nie za swo ją służ bę?

Tak, wy na gro dze nie skła da się z dwóch
skład ni ków, tj. kwo ty ok. 400 zł mie sięcz nie
z ty tu łu utrzy my wa nia tzw. go to wo ści do
dzia ła nia oraz wy na gro dze nia z ty tu łu od by -
te go szko le nia (staw ka za każ dy dzień szko -
le nio wy), uza leż nio ne go od stop nia woj -
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Co mo˝emy daç stra˝akom?
Natychmiastowe wsparcie w sytuacjach

kryzysowych, kiedy tylko b´dà tego
potrzebowali. JesteÊmy blisko, na tym

samym terenie, znamy si´.



sko we go (dla sze re gow ca ok. 120 zł za dzień).
Go to wość ro zu mie my ja ko zo bo wią za nie
żoł nie rza do utrzy my wa nia się w do brej kon -
dy cji fi zycz nej i sta nie zdro wia, któ ry po zwo li
mu sta wić się w jed no st ce na we zwa nie.
Udo stęp nia my rów nież plat for mę e -le ar nin -
go wą do sa mo dziel ne go szko le nia. De fac to
więc na służ bę skła da się du żo wię cej cza su
niż tyl ko ten spę dzo ny w ko sza rach. Zgod nie
z usta wą o po wszech nym obo wiąz ku obro -
ny Rze czy po spo li tej Pol skiej w ko sza rach żoł -
nierz ochot nik mu si spę dzić mi ni mum dwa
dni w mie sią cu. Je śli do wód ca uzna, że po -
trze bu je do dat ko we go prze szko le nia, to
w po ro zu mie niu z nim mo że ten okres 
wy dłu żyć. Na rok szko le nio wy skła da się
11 szko leń week en do wych i 14-dnio we szko -
le nie zin te gro wa ne. Łącz nie 36 dni. Ale pod -
kre ślam, że czas ten moż na wy dłu żyć.

Sko ro mo wa o szko le niach – jak wy -
glą da ją kom pe ten cje te ry to rial sów
w za kre sie ra tow nic twa me dycz ne go?

Do ce lo wo chce my zbu do wać po dob ny
sys tem, jak w stra ży po żar nej, czy li ta ki,
w któ rym każ dy żoł nierz ukoń czy kurs
z kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy (KPP).
Na dziś na szą am bi cją jest, by w każ dej
wspa nia łej dwu na st ce (to na zwa pod sta wo -
wej jed nost ki or ga ni za cyj nej WOT) co naj -
mniej dwóch żoł nie rzy mia ło upraw nie nia
KPP, choć w prak ty ce już jest znacz nie le piej,
bo w na szych sze re gach peł ni służ bę wie lu
ra tow ni ków me dycz nych, pie lę gnia rek czy
far ma ceu tów. 

I te raz, w mo men cie epi de mii ko ro na -
wi ru sa, ta kie kom pe ten cje są bar dzo
przy dat ne. 

Epi de mia ko ro na wi ru sa spo wo do wa ła,
że po raz pierw szy po 1989 r. si ły zbroj ne za -
an ga żo wa ły się na tak du żą ska lę w dzia ła -
nia prze ciw kry zy so we. Za da nia zwią za ne
z za po bie ga niem roz prze strze nia niu się 
epi de mii re ali zu ją żoł nie rze WOT ma ją cy
róż ne kom pe ten cje: ra tow ni ków me dycz -
nych, pie lę gnia rek, far ma ceu tów, żoł nie rzy
z upraw nie nia mi KPP (jed nak tyl ko ci, któ -
rzy na co dzień nie pra cu ją na rzecz służ by
zdro wia). Za da nie to do ty czy też: kie row -
ców, lo gi sty ków, ob sługi agre ga tów prą do -
twór czych, ze sta wów oświe tle nio wych,
psy cho lo gów oraz in for ma ty ków. Sta ty -
stycz nie w ra mach ope ra cji Od por na Wio -
sna każ de go dnia dzia ła ło około 5 tys.

żoł nie rzy WOT oraz pod cho rą żych aka de mii
woj sko wych. 75 proc. żoł nie rzy WOT sta no -
wią ochot ni cy. W pierw szych dwóch mie sią -
cach ope ra cji w dzia ła nia za an ga żo wa nych
by ło po nad 15 tys. żoł nie rzy WOT, czy li 70
proc. for ma cji. W cią gu 75 dni ope ra cji po -
bra li śmy po nad 75 tys. wy ma zów, wspar li -
śmy po nad 300 szpi ta li i pod mio tów
lecz ni czych, a tak że 600 do mów po mo cy

spo łecz nej. Kom pe ten cje me dycz ne żoł nie -
rzy na le ży uznać za klu czo we dla for ma cji.
Bę dzie my je roz wi jać.

Two rze niu for ma cji to wa rzy szy ła dość
du ża kry ty ka. Czy nie są dzi Pan, że
ostat nie wy da rze nia i za an ga żo wa nie
te ry to rial sów mo gą zmie nić sto su nek
do Wa szej służ by i prze ko nać do tąd
nie prze ko na nych? 

W ostat nim cza sie do tar li śmy z po mo cą
do se tek ty się cy lu dzi, wśród nich pew nie
by li i prze ciw ni cy po wsta nia WOT. Ale my

ro bi my swo je i wi dzi my bar dzo po zy tyw ny
od zew ze stro ny spo łe czeń stwa, a to jest
naj waż niej sze. Ewen tu al na kry ty ka na mnie
oso bi ście dzia ła mo bi li zu ją co i z jesz cze
więk szą de ter mi na cją dą żę do re ali za cji po -
wie rzo ne go mi za da nia. O przy ję cie w na -
sze sze re gi mo gą ubie gać się re zer wi ści,
a tak że te oso by, któ re do tej po ry nie peł -
ni ły służ by woj sko wej w żad nej for mie. 

For ma cja cie szy się też du żym za in te-
re so wa niem wśród ko biet, któ re sta no wią
już po nad 15 proc. żoł nie rzy. Śred nia wie ku
żoł nie rza OT to 32 la ta. W WOT peł ni też
służ bę kil ku set stra ża ków ochot ni ków. Bar -
dzo ce ni my so bie ich kom pe ten cje i ro zu -
mie nie po trzeb spo łecz no ści lo kal nych.
W WOT każ dy mo że roz wi jać swo je ta len ty
i po zy ski wać no we kom pe ten cje. Tak więc
stra ża cy ochot ni cy – do łą czaj cie do nas! Ra -
zem bę dzie my „za wsze go to wi, za wsze bli -
sko – Bo gu na chwa łę, lu dziom na ra tu nek”.

roz ma wia ła Ka ta rzy na Za mo row ska

/ 2020 LIPIEC 9

Strażacy PSP i terytorialsi z 13. Świętokrzyskiej Brygady WOT – współpraca na przejściu granicznym podczas działań
zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 

Szkolenie dotyczące dekontaminacji dla terytorialsów z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, przeprowadzone przez
strażaków PSP z Ciechanowa  
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

W Pol sce wzno wio no pa sa żer skie po łą cze nia lot ni cze, ale tyl ko w ru chu
kra jo wym. Ze wzglę dów bez pie czeń stwa pa sa że ro wie ma ją mie rzo ną
tem pe ra tu rę cia ła i mu szą no sić ma secz ki. 

Dy rek tor re gio nal na WHO Ca ris sa Etien ne po in for mo wa ła, że w obu Ame -
ry kach szyb ko ro śnie licz ba cho rych na COVID-19. W ca łym re gio nie za ka -
zi ło się do tej po ry bli sko 3 mln osób. W Bra zy lii w cią gu do by od no to wa no

bli sko 29 tys. no wych za ka żeń i 1262 zgo ny.

Ostat ni pod cho rą ży z SGSP, u któ re go po twier dzo no obec ność SARS-CoV-2, opu ścił
izo la to rium. Wszy scy pod cho rą żo wie z tej uczel ni prze by wa ją w miej scach za miesz -
ka nia, a więk szość z nich peł ni służ bę w jed nost kach ra tow ni czo -ga śni czych w swo -
ich po wia tach.

Stra ża cy z JRG nr 6 KM PSP m. st. War sza wy oraz z Wy dzia łu Lo gi stycz -
ne go KW PSP w War sza wie wy da wa li sprzęt ochro ny oso bi stej oraz ma -
te ria ły do de zyn fek cji dla ko mend po wia to wych i miej skich PSP z woj.

ma zo wiec kie go – w tym 46 ge ne ra to rów ozo nu, 1095 przy łbic, 1735 go gli, 79 400 rę -
ka wi czek jed no ra zo wych, 96 200 ma se czek chi rur gicz nych, 11 590 l pły nów do de -
zyn fek cji po wierzch ni, 8550 l pły nu do de zyn fek cji rąk, 9180 ma se czek FFP2, 520 ma-
se czek FFP3 oraz 1888 ubrań ochron nych ty pu 4B. Sprzęt ochro ny oso bi stej dla ma -
zo wiec kich stra ża ków ku pi ła KW PSP w War sza wie z fun du szy wła snych i prze ka za -
nych przez KG PSP z re zer wy ce lo wej na wspar cie dzia łań zwią za nych z pan de mią
COVID-19.

Na te re nie KG PSP od był się brie fing pra so wy przed wy jaz dem gru py
ra tow ni czej z po mo cą hu ma ni tar ną na Bia ło ruś w związ ku z za gro że -
niem COVID-19. Ak cję tę zor ga ni zo wa ły Kan ce la ria Pre ze sa Ra dy Mi ni -

strów i Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych, a gru pę ra tow ni czą utwo rzył mi ni ster
spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji. W jej skład we szło 96 funk cjo na riu szy i pra -
cow ni ków PSP, Po li cji i Stra ży Gra nicz nej, a tak że 47 po jaz dów – 23 z PSP, 12 z Po li -
cji i 12 z SG. Stra ża cy, po li cjan ci i po gra nicz ni cy do star czy li na Bia ło ruś, m.in.
do Miń ska i Grod na, 1 mln ma se czek me dycz nych, 4 mln ma se czek ochron nych,
250 tys. l pły nu de zyn fe kcyjnego, 50 tys. far tu chów i kom bi ne zo nów, 20 tys. przy -
łbic, 30 re spi ra to rów i 21 tys. opa ko wań le ków. Część sprzę tu ochron ne go i le ków
tra fi do Po la ków za miesz ku ją cych Gro dzieńsz czy znę. W brie fin gu uczest ni czy li: szef
KPRM Mi chał Dwor czyk, wi ce mi ni ster SWiA Ma ciej Wą sik, wi ce mi ni stro wie re sor tu
spraw za gra nicz nych Ma ciej Lang i Pa weł Ja błoń ski, am ba sa dor Re pu bli ki Bia ło ru -
si w Pol sce Wła di mir Czu szew, ko men dant głów ny PSP nad bryg. An drzej Bart ko -
wiak, szef Po li cji gen. insp. Ja ro sław Szym czyk, a tak że gen. dyw. To masz Pra ga –
ko men dant głów ny SG. 

Pro ku ra tu ra Okrę go wa w Su wał kach prze ka za ła stra ża kom z KM PSP pra -
wie 30 l wy so ko pro cen to we go al ko ho lu. Do star czy li go funk cjo na riu sze
Stra ży Gra nicz nej z pla ców ki w Goł da pi. Ra tow ni cy przy go tu ją z nie go

pre pa rat do de zyn fek cji wy po sa że nia oso bi ste go, sprzę tu i po wierzch ni, któ ry za -
pew ni im bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy. 
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W Pol sce otwar to si łow nie, klu by fit ness, sa le za baw i ba se ny, ale wszy scy,
któ rzy z nich ko rzy sta ją, mu szą prze strze gać za le ceń przy go to wa nych
przez Mi ni ster stwo Roz wo ju, Głów ny In spek to rat Sa ni tar ny i re sort zdro -

wia. Licz ba za ka żeń SARS-CoV-2 na świe cie prze kro czy ła 7 mln, a z je go po wo du zmar -
ło już po nad 400 tys. osób. 

Od 2 do 6 czerw ca stra ża cy z KP PSP Sław no prze pro wa dzi li ko lej ne dzia ła nia sa ni tar ne
w wal ce z SARS-CoV-2. Funk cjo na riu sze z po ste run ku PSP w Dar ło wie wspól nie z po gra -
nicz ni ka mi spraw dzi li tem pe ra tu rę cia ła za ło gom sze ściu stat ków, któ re wpły nę ły do por -
tu – łącz nie prze ba da no 59 osób. Stra ża cy JRG w Sław nie na bie żą co kon tro lo wa li na miot
pneu ma tycz ny peł nią cy funk cję po lo wej izby przy jęć przy szpi ta lu po wia to wym. 

Funk cjo na riu sze z KM PSP w Gdy ni zmie rzy li tem pe ra tu rę cia ła 726 po -
dróż nym na mor skim przej ściu gra nicz nym. W dzia ła niach tych uczest -
ni czy ło 18 stra ża ków.

W Pol sce roz po czę ły się ma tu ry, któ rych wcze śniej szy ter min zo stał prze -
ło żo ny z po wo du epi de mii ko ro na wi ru sa. Te go dnia od no to wa no 599 za -
ka żeń, co sta no wi naj więk szą licz bę za ka żeń dzien nych od po cząt ku

epi de mii. 326 z tych przy pad ków wy kry to na Ślą sku. 

Na te re nie JRG nr 3 w To ru niu, gdzie w mar cu utwo rzo no tym cza so wy ma ga zyn środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej oraz środ ków de zyn fe ku ją cych słu żą cych do wal ki z pan -
de mią ko ro na wi ru sa, od by ła się kon fe ren cja pra so wa. Uczest ni czy li w niej m.in.:
wo je wo da ku jaw sko -po mor ski Mi ko łaj Bog da no wicz, ko men dant wo je wódz ki PSP
w To ru niu bryg. Ja cek Kacz ma rek oraz pre zes Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w To ru niu Ire ne usz Sta cho wiak. Wo je wo da po dzię ko -
wał wszyst kim stra ża kom z wo je wódz twa ku jaw sko -po mor skie go za po moc, któ ra
po le ga ła m.in. na two rze niu przy szpi tal nych po lo wych izb przy jęć, prze wo zie pró -
bek ze szpi ta li do la bo ra to riów, de zyn fek cji prze strze ni pu blicz nej i do star cza niu żyw -
no ści oso bom prze by wa ją cym na kwa ran tan nie.

Z da nych re sor tu zdro wia wy ni ka, że w Pol sce na mi lion miesz kań ców
przy pa da 31 zgo nów spo wo do wa nych cho ro bą COVID-19.

W 54 gra nicz nych punk tach kon tro l nych służ bę peł ni ło 272 stra ża ków, któ rzy zmie -
rzy li tem pe ra tu rę cia ła bli sko 56 tys. osób. W na mio tach PSP utwo rzo nych zo sta ło
400 po lo wych izb przy jęć przed szpi ta la mi. Za bez pie cza je 190 ra tow ni ków. 

Do tej po ry w Pol sce prze ba da no na obec ność ko ro na wi ru sa bli sko
1,1 mln pró bek, u po nad 27 tys. osób po twier dzo no za ka że nie wirusem
SARS-CoV-2. 

W Sta nach Zjed no czo nych licz ba za ka żo nych prze kro czy ła 2 mln, po -
nad 113 tys. osób zmar ło. 
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Ka len da rium epi de mii 
ko ro na wi ru sa (cz. 4)

Od końca 2019 r., gdy w Chinach pojawiły się pierwsze przypadki zachorowań
na COVID-19, do 30 czerwca tego roku na świecie zakaziło się wirusem 

SARS-CoV-2 blisko 10,5 mln ludzi. Wyzdrowiało 5,7 mln, a zmarło ponad 513 tys. 

ARTUR KOWALCZYK
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Wła dze Hisz pa nii ogło si ły, że od 22 czerw ca znio są wszyst kie ogra ni cze -
nia, któ re do ty czą prze miesz cza nia się oby wa te li w prze strze ni pu blicz nej,
ale trze ba bę dzie za cho wy wać 1,5-me tro we od stę py po mię dzy oso ba mi

i no sić ma secz ki.

Stra ża cy z JRG w Su wał kach od 12 mar ca do 12 czerw ca peł ni li służ bę na przej ściu
gra nicz nym w Bu dzi sku, gdzie spraw dza li tem pe ra tu rę cia ła oso bom, któ re wjeż dża -
ły do Pol ski. Ra tow ni cy prze ba da li w ten spo sób oko ło 27 300 osób. 

Znie sio no wpro wa dzo ne w mar cu tym cza so we kon tro le na gra ni cach we -
wnętrz nych Unii Eu ro pej skiej, co ozna cza, że moż na swo bod nie po dró żo -
wać, a Po la cy po po wro cie do kra ju nie mu szą od by wać obo wiąz ko wej

kwa ran tan ny. 

W orę dziu do na ro du pre zy dent Fran cji Em ma nu el Ma cron ogło sił zwy -
cię stwo nad ko ro na wi ru sem, a tak że po in for mo wał, że na stęp ne go dnia
zo sta ną otwar te w ca łym kra ju re stau ra cje i ba ry, a 22 czerw ca żłob ki,

przed szko la i szko ły. 

W 17 gra nicz nych punk tach kon tro l nych 80 stra ża ków z PSP zmie rzy ło tem pe ra tu rę
cia ła bli sko 9 tys. osób. W na mio tach stra żac kich utwo rzo nych by ło 400 po lo wych izb
przy jęć przed szpi ta la mi, za bez pie cza ło je 180 funk cjo na riu szy.

Le ka rze z Po ro zu mie nia Pra co daw ców Ochro ny Zdro wia za ape lo wa li, by
utrzy my wać dy stans spo łecz ny, czę sto myć i de zyn fe ko wać rę ce, a tak że
no sić ma secz ki, bo epi de mia nie ustą pi ła, a nie któ rzy wy da ją się o tym 

za po mi nać. 

WHO uzna ła za na uko wy prze łom w wal ce z ko ro na wi ru sem od kry cie bry -
tyj skich na ukow ców, któ rzy po twier dzi li, że dek sa me ta zon z gru py ste ry -
dów znacz nie zmniej sza śmier tel ność naj cię żej cho rych na COVID-19. 

W Pol sce od po cząt ku epi de mii za ka zi ło się ko ro na wi ru sem po nad 6 tys.
gór ni ków. Po bli sko trzech mie sią cach przy wró co no w na szym kra ju pa -
sa żer ski mię dzy na ro do wy ruch lot ni czy. 

Stra ża cy z PSP zmie rzy li tem pe ra tu rę cia ła po nad 8 tys. po dróż nym 
w 26 gra nicz nych punk tach kon tro l nych. W dzia ła niach uczest ni czy -
ło 105 ra tow ni ków. W stra żac kich na mio tach dzia ła ło przed szpi ta la -

mi 401 po lo wych izb przy jęć, któ re za bez pie cza ło 176 stra ża ków. 

Chi ny od no to wa ły 32 no we za ka że nia SARS-CoV-2, w 25 przy pad kach 
do szło do nich na tar gu w Pe ki nie. Tam tej sze wła dze uwa ża ją, że źró dło
za ka żeń po cho dzi z Eu ro py.

Pod kar pac cy stra ża cy od 9 mar ca peł nią dy żu ry w punk tach kon tro l nych na gra ni -
cach z Ukra iną i Sło wa cją, gdzie mie rzą tem pe ra tu rę cia ła po dróż nym. Do 19 czerw -
ca wy ko na li po mia ry u po nad 203 tys. osób. Do te go dnia utwo rzy li też 20 przy-
szpi tal nych punk tów, gdzie roz sta wi li na mio ty peł nią ce funk cję po lo wych izb przy -
jęć. 

Na ca łym świe cie licz ba osób za ka żo nych SARS-CoV-2 wy no si już 
po nad 8,6 mln. Naj wię cej przy pad ków od no to wa no w USA, gdzie na
COVID-19 cho ro wa ło po nad 2,2 mln lu dzi. W Hisz pa nii ogło szo no za koń -

cze nie sta nu za gro że nia epi de micz ne go, któ ry zo stał wpro wa dzo ny w po ło wie mar ca. 

Po li cja w Ha dze za trzy ma ła bli sko 100 de mon stran tów, któ rzy pro te sto -
wa li w prze ciw ko re stryk cjom wpro wa dzo nym w ich kra ju w związ ku z epi -
de mią ko ro na wi ru sa. 

WHO po in for mo wa ło, że ostat niej do by od no to wa no 183 tys. za ka żeń
SARS-CoV-2, co ozna cza re kor do wy wzrost od po cząt ku pan de mii. Adam
Ma łysz, le gen dar ny sko czek nar ciar ski, po wia do mił w me diach spo łecz -

no ścio wych, że jest za ka żo ny ko ro na wi ru sem, ale na szczę ście cho ro ba prze bie ga bez -
ob ja wo wo. 

W 18 gra nicz nych punk tach kon tro l nych, któ re za bez pie cza ło 77 stra ża ków, zmie rzo -
no tem pe ra tu rę cia ła bli sko 8 tys. osób. W na mio tach PSP przed szpi ta la mi w ca łej
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Pol sce utwo rzo nych by ło 396 po lo wych izb przy jęć, przy któ rych służ bę peł ni ło
179 ra tow ni ków.

Re sort edu ka cji po in for mo wał, że pra cu je nad tym, by od wrze śnia ucznio -
wie wró ci li do szkół i pla có wek oświa to wych, a tak że udo sko na la na rzę -
dzia on -li ne do na uki zdal nej, ja ko uzu peł nie nie tra dy cyj nych me tod pra cy.

Na te re nie JRG nr 8 w War sza wie od był się brie fing przed wy jaz dem z po -
mo cą dla Ukra iny i Re pu bli ki Moł da wii. Uczest ni czy li w nim przed sta-
wi cie le Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych, Mi ni ster stwa Fi nan sów, Fun -

da cji So li dar no ści Mię dzy na ro do wej, dy plo ma ci ukra iń scy i moł daw scy, a tak że nad -
bryg. An drzej Bart ko wiak, ko men dant głów ny PSP. Na Ukra inę wy ru szy ło 13 po-
jaz da mi 26 stra ża ków PSP z Pod kar pa cia, Ma zow sza, Wiel ko pol ski, woj. za chod nio -
po mor skie go, woj. war miń sko -ma zur skie go, szkół po żar ni czych oraz Ko men dy Głów -
nej PSP, któ rzy mie li prze wieźć 130 000 l pły nu de zyn fek cyj ne go, 40 000 ma -
se czek, 18 600 przy łbic, 1000 kom bi ne zo nów oraz 50 000 rę ka wic. Do Re pu bli ki Moł -
da wii po je cha ło pię cio ma po jaz da mi dzie się ciu funk cjo na riu szy PSP z Ma zow sza, Ma -
ło pol ski oraz KG PSP, któ rzy mie li prze trans por to wać 22 000 l pły nu
de zyn fek cyj ne go, 30 000 ma se czek oraz 4800 przy łbic. 

WHO wy ra zi ło za nie po ko je nie wzro stem za ka żeń ko ro na wi ru sem 
w Eu ro pie, po nie waż mo że on gro zić prze cią że niem szpi ta li. Na ukow cy
z Hisz pa nii uwa ża ją, że no sze nie ma se czek, my cie rąk i za cho wa nie od le -

gło ści od in nych osób mo że za po biec dru giej fa li za cho ro wań na COVID-19. 

Mi ni ster zdro wia Łu kasz Szu mow ski za po wie dział, że je że li je sie nią sy tu -
acja bę dzie trud na, to część re stryk cji mo że zo stać wpro wa dzo nych po -
wtór nie, ale na pew no nie w ta kiej sa mej for mie, jak wcze śniej. 

Ko mi sja Eu ro pej ska oraz 40 kra jów świa ta za de kla ro wa ło, że prze zna czą
łącz nie po nad 6 mld eu ro na wal kę z pan de mią ko ro na wi ru sa, a tak że
na wspar cie naj uboż szych. Kwo ta ta ma sfi nan so wać m.in. te sty i le ki. 

Na 19 gra nicz nych punk tach kon tro l nych, któ re za bez pie cza ło 79 stra -
ża ków, skon tro lo wa no tem pe ra tu rę cia ła po nad 9 tys. osób. W na mio -
tach PSP utwo rzo ne by ły przed szpi ta la mi w ca łej Pol sce 394 po lo we

izby przy jęć, któ re za bez pie cza ło 167 ra tow ni ków. 

Szef Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia po wie dział, że glo bal nie pan de mia
COVID-19 nie zbli ża się do koń ca, a przy spie sza – choć jak pod kre ślił, wie -
le państw po czy ni ło po stęp w wal ce z ko ro na wi ru sem. 

Pod su mo wa nie
Od koń ca 2019 r. do 30 czerw ca te go ro ku SARS-CoV-2 do tarł do 213 kra jów i te ry to -
riów na ca łym świe cie. Naj wię cej osób za ka zi ło się nim w Sta nach Zjed no czo nych Ame -
ry ki, gdzie za cho ro wa ło po nad 2,7 mln lu dzi, a zmar ło po nad 130 tys. W na szym kra ju
od no to wa no po nad 34 tys. za ka żo nych, z któ rych zmar ło bli sko 1,5 tys. 

opr. na pod sta wie in for ma cji ze stron in ter ne to wych: Pol skiej Agen cji Pra so wej, Pań stwo wej 
Stra ży Po żar nej i www.worl do me ters.in fo
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Kraj Za cho ro wa nia Zgo ny

USA 2 727 853 130 122

Brazylia 1 408 485 59 656

Rosja 647 849 9 320

Indie 585 792 17 410

Wielka Brytania 312 654 43 730

Hisz pa nia 296 351 28 355

Pol ska 34 393 1 463

Stan z 30 czerwca br., źródło: www.worldometers.info



u rza Wiel ka to wieś w wo je wódz twie war miń sko -ma zur skim,
w po wie cie dział dow skim, w gmi nie Dział do wo. Li czy oko -
ło 700 miesz kań ców. We wsi znaj du je się za byt ko wa sta cja

ko le jo wa z po cząt ku XX w. i neo ba ro ko wy pa ła cyk z te go okre su. 
1 czerw ca o godz. 14.48 dy żur ny Sta no wi ska Kie ro wa nia KP PSP

w Dział do wie ode brał zgło sze nie, że na jed nej z po se sji w tej miej -
sco wo ści pa li się ga raż. Do zda rze nia za dys po no wał za stę py z JRG
oraz ochot ni cze stra że po żar ne z Tu rzy Wiel kiej, Pło śni cy, Uzdo wa
i ze wsi Rusz ko wo. 

Nie bez piecz na„na pra wa” 
O 14.58 na miej sce zda rze nia do tar li dru ho wie z Tu rzy Wiel kiej,

a dwie mi nu ty póź niej za stęp z JRG Dział do wo. Po roz po zna niu KDR
stwier dził, że po ża rem są ob ję te cał ko wi cie trzy ga ra że znaj du ją ce
się obok bu dyn ku wie lo ro dzin ne go i drew no opa ło we skła do wa ne

po mię dzy ni mi. Na miej scu by li już też dwaj po li cjan ci, któ rzy za czę li
udzie lać pierw szej po mo cy po pa rzo ne mu 5-lat ko wi, schła dza jąc mu
no gi hy dro że lem. W chwi li wy bu chu po ża ru chło piec i je go 13-let ni
brat znaj do wa li się w ga ra żu, gdzie obaj pró bo wa li na pra wiać mo -
to ro wer. 

Stra ża cy usta li li, że wszy scy miesz kań cy bu dyn ku zdą ży li się ewa -
ku ować przed przy jaz dem stra ży, a co naj waż niej sze – ża den z nich
nie wy ma gał udzie la nia pierw szej po mo cy. Z pa lą cych się ga ra ży
wy nie sio no 5 bu tli 11 kg z ga zem pro pan -bu tan, bez śla dów od dzia -
ły wa nia wy so kiej tem pe ra tu ry. Ra tow ni cy po da li dwa prą dy wo dy:
prze mien nie w na tar ciu na pa lą ce się obiek ty i w obro nie bu dyn ku
miesz kal ne go.

Po cząt ko wo za opa trze nie wod ne sta no wił hy drant nad ziem ny
od da lo ny oko ło 10 m od miej sca po ża ru, ale z uwa gi na je go nie wy -
star cza ją cą wy daj ność ko rzy sta no póź niej z hy dran tu we wsi, a na -

stęp nie do wo żo no wo dę na miej sce ak cji
ga śni czej. Ob ję te po ża rem ga ra że znaj do -
wa ły się w od le gło ści oko ło 3 m od ścia ny
ka mie ni cy. Z po wo du sil ne go wia tru pło -
mie nie się ga ły do wy sta ją cych drew nia nych
obrze ży po kry cia da chu bu dyn ku, któ re
wsku tek te go za czę ły się pa lić. 

Utrud nio ne dzia ła nia
Na miej sce zda rze nia do je cha ły ko lej -

ne jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej.
Wpro wa dzo no je den prąd wo dy po klatce
scho do wej na pod da sze bu dyn ku, ale po ja -
wił się kło pot ze zlo ka li zo wa niem po ża ru,
gdyż roz prze strze niał się po mię dzy drew -
nia nym stro pem a eter ni tem, a tak że we -
wnątrz ścian war stwo wych wy peł nio nych
trzci ną. Stra ża cy mie li utrud nio ne za da nie,
by prze pro wa dzić szcze gó ło we roz po zna nie
te go miej sca, bo strych oka zał się bar dzo za -
dy mio ny, co ogra ni cza ło wi docz ność. Nie
uła twiał im też pra cy skom pli ko wa ny układ
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

AR TUR KO WAL CZYK Fa tal ny 
Dzieƒ Dziec ka

W pożarze garaży i kamienicy, który wybuchł w Turzy Wielkiej
1 czerwca tego roku, czyli w Dzień Dziecka, ucierpiało jak na ironię

dwoje dzieci. W sześciogodzinnej akcji gaśniczej 
uczestniczyło 34 strażaków – siedmiu z PSP i 27 z OSP. 
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po miesz czeń, któ re na do miar złe go by ły za sta wio ne m.in. me bla -
mi i wy peł nio ne roz wie szo ny mi ubra nia mi, co po wo do wa ło, że mie li
pro ble my z prze miesz cza niem się. Nie mo gli też od dy mić pod da sza,
bo by ły na nim je dy nie dwa ma łe okien ka. KDR po le cił za dys po no -
wać SHD-23, by móc spró bo wać do trzeć do źró dła ukry te go ognia,
w prze strze ni po mię dzy peł nym de sko wa niem a po kry ciem eter ni -
to wym da chu. 

Tymczasem na miej sce zda rze nia przy je cha ły służ by me dycz ne,
że by udzie lić po mo cy 5-lat ko wi. Do le ka rzy zgło sił się też je go
13-let ni brat, któ ry miał po pa rzo ną dłoń, a wcze śniej ni ko mu o tym
nie po wie dział. Me dy cy pod ję li de cy zję, że młod sze go chłop ca trze -
ba prze trans por to wać śmi głow cem do szpi ta la w Olsz ty nie, a star -
sze go prze wieźć ka ret ką do szpi ta la w Dział do wie. W trak cie dzia łań
wy zna czo na ro ta za bez pie czy ła lą do wi sko dla śmi głow ca LPR, któ -
re zlo ka li zo wa no nie da le ko miej sca zda rze nia. 

Po moc dla po go rzel ców
Po do jeź dzie SHD-23 po da no je den

prąd wo dy na prze strzeń po mię dzy
peł nym de sko wa niem a po kry ciem
eter ni to wym da chu, że by do trzeć
do źró dła ukry te go ognia, a dru gim
prą dem pro wa dzo no dzia ła nia od we -
wnątrz pod da sza. Po li kwi da cji po ża ru
stra ża cy przy stą pi li do czę ścio wej roz -
biór ki ele men tów kon struk cyj nych bu -
dyn ku, w tym więź by da cho wej
i drew nia nych stro pów, a tak że usu nę li
nad pa lo ne ma te ria ły z pod da sza. 

Ak cja ga śni cza za koń czy ła się po 6
godz., a na za bez pie cze niu po go rze li -
ska po zo sta ła jed nost ka OSP Tu rza
Wiel ka. Pod czas dzia łań stra ża cy ko rzy -
sta li głów nie ze sprzę tu ga śni cze go
i ochro ny dróg od de cho wych, pi la rek
do drew na, a tak że sprzę tu za bez pie -
cza ją ce go pra ce na wy so ko ści oraz ka -
me ry ter mo wi zyj nej. 

W wy ni ku po ża ru cał ko wi cie spa li ły się trzy drew nia ne ga ra że,
opał, przy czep ka sa mo cho do wa, część więź by da cho wej z przy kry -
ciem, jed no z po miesz czeń na pod da szu ka mie ni cy, a nad pa li ły się
dwa drew nia ne ga ra że. Stra ty osza co wa no na 288 tys. zł (w tym bu -
dyn ki – 250 tys. zł), a war tość ura to wa ne go mie nia na 350 tys. zł. 

War to pod kre ślić, że na miej sce zda rze nia przy je cha li wójt gmi -
ny Dział do wo wraz z pra cow ni ka mi Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej, któ rzy za pro po no wa li miesz kań com ka mie ni cy lo ka le
za stęp cze. Po szko do wa ni zde cy do wa li jed nak, że za miesz ka ją
u swo ich ro dzin. Przy by li też psy cho lo dzy z Po wia to we go Cen trum
Po mo cy Ro dzi nie, że by udzie lić wspar cia po go rzel com, a ad mi ni -
stra tor bu dyn ku w po ro zu mie niu z wój tem za pew nił im opie kę so -
cjal ną. Przy czy ny i szcze gó ło we oko licz no ści te go zda rze nia usta la ją
po li cjan ci z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Dział do wie, ale stra ża cy
przy pusz cza ją, że do wy bu chu po ża ru mo gło dojść przez nie ostroż -
ne uży wa nie ben zy ny przez ma ło let nich. 

mł. bryg. To masz Ga jew ski, do nie -
daw na za stęp ca ko men dan ta po wia -
to we go PSP w Dział do wie, kie ru ją cy
dzia ła nia mi ra tow ni czy mi w cza sie po -
ża ru w Tu rzy Wiel kiej, a obec nie ko -
men dant po wia to wy PSP w Cie cha-
no wie 

Usta le niem jed no znacz nej przy czy ny
po ża ru zaj mu je się Po li cja pod nad zo rem

Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Dział do wie. W pło ną cych ga ra żach znaj -
do wa ły się m.in.: przy czep ka sa mocho do wa i sku ter, bu tle z ga zem
pro pan -bu tan, mniej przy dat ne dla do mow ni ków rze czy, a tak że
drew no opa ło we, skła do wa ne rów nież po mię dzy trze ma ga ra ża mi
a ścia ną bu dyn ku miesz kal ne go. Bu dy nek, w któ rym miesz ka ły
czte ry ro dzi ny, był wy ko rzy sty wa ny zgod nie z prze zna cze niem, ale
nie sto so wa no się do prze pi sów o nie skła do wa niu ma te ria łów pal -

nych na nie użyt ko wych pod da szach. Nie za cho wa no tak że od le -
gło ści ich skła do wa nia przy ścia nie bu dyn ku miesz kal ne go. 

Ak cja ra tun ko wa, jak każ da, gdzie są po szko do wa ni, prze bie ga -
ła dy na micz nie. Na szczę ście w mo men cie jej roz po czę cia nie by ło
ni ko go w miesz ka niach. Pod czas dzia łań stra ża cy mu sie li wy ko rzy -
stać wie dzę z tak ty ki ga sze nia po ża rów otwar tych i ukry tych, a tak -
że udzie la nia pierw szej po mo cy przed me dycz nej. W trak cie ak cji
za pro cen to wa ły wy pra co wa ne wcze śniej stan dar dy współ pra cy
służb te re nu po wia tu, któ re po mo gły w jej or ga ni za cji. 

Naj więk szym wy zwa niem w uga sze niu te go po ża ru by ła je go
lo ka li za cja, bo po wstał on na cał ko wi cie za dy mio nym pod da szu,
z kil ko ma pro wi zo rycz nie od dzie lo ny mi po miesz czenia mi. Za le ga -
ły w nich m.in. sta re me ble, książ ki, tek sty lia i urzą dze nia do mo we,
co po wo do wa ło, że stra ża kom trud niej by ło się po nich po ru szać.
Na uzna nie za słu gu je pa trol po li cji, któ ry już przed przy by ciem stra -
ży roz po czął udzie la nie po mo cy jed ne mu z po szko do wa nych
chłop ców. 
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lok Vil ja mi do mu se nio ra gmi ny 
Ma anin ka był par te ro wym bu dyn -
kiem o po wierzch ni 1421 m2, po sta -

wio nym na pla nie trój ra mien nej gwiaz dy.
Każ dy z dwu dzie stu apar ta men tów roz -
miesz czo nych po obu stro nach ko ry ta rza
miał za ple cze sa ni tar ne i aneks ku chen ny
oraz wyj ście na ta ras. W bu dyn ku znaj do wa -
ła się też sa la dla lo ka to rów przej ścio wych,
si łow nia, ga bi net re ha bi li ta cji, biu ro, sau -
na oraz ja dal nie. Wy strój miesz kań był róż ny,
gdyż lo ka to rzy de ko ro wa li je sa mi, bez oglą -
da nia się na ce chy pal no ści ma te ria łów. 

Par ter bu dyn ku po dzie lo no mu ro wa ny -
mi ścia na mi od dzie leń prze ciw po ża ro wych
i drzwia mi prze ciw po ża ro wy mi na trzy stre -
fy po ża ro we, ale nie kon se kwent nie, gdyż
strych wy dzie lo no od czę ści miesz kal nej
za po mo cą płyt gip so wo -kar to no wych. Miał
wy trzy mać pół go dzi ny, rze czy wi stość zwe -
ry fi ko wa ła ten pa ra metr. W teo rii za pew nio -
no po dział prze strze ni stry chu na pod stre fy
po ża ro we. Każ de miesz ka nie sta no wi ło
osob ną pod stre fę po ża ro wą, z wyj ściem
na ta ras. Nie ste ty, sys tem wy dzie leń bu dow -
la nych do wol nie dziu ra wi ły sys te my wen ty -
la cji. 

Bu dy nek wy po sa żo no w ad re so wal ny
sys tem sy gna li za cji po ża ru. 

Więk szość miesz kań ców do mu, szcze gól -
nie ulo ko wa nych w za chod nim skrzy dle,
cier pia ła na de men cję, mia ła pro ble my
z mo bil no ścią i po trze bo wa ła asy sty w pod -
sta wo wych czyn no ściach. Lo ka to rzy mie li
do stęp do ko ry ta rza i prze strze ni ko mu nal -
nej, nie mo gli jed nak opu ścić bu dyn ku bez
klu cza. Drzwi za my ka no na noc z lę ku
przed nar ko ma na mi krad ną cy mi le ki.
Uchwy ty na drzwiach pro wa dzą cych na ta -
ra sy miesz kań zo sta ły usu nię te od we -
wnątrz, aby za po biec uciecz kom i scho wa ne
by ły w miej scach, któ re znał tyl ko per so nel. 

Pierw szy alarm
W no cy z 4 na 5 grud nia w blo ku Ol lin nie -

mi (dru giej czę ści do mu opie ki) pra co wa ło
dwo je re gu lar nych człon ków per so ne lu oraz
asy stent ka wy dzia łu. Do ich obo wiąz ków na -
le żał rów nież do zór miesz kań ców blo ku 
Vil ja mi, któ ry od wie dza li czte ry, pięć ra zy
pod czas noc nej zmia ny. Je den z pra cow ni -
ków miał te le fon ko mór ko wy, na któ ry otrzy -
my wał po wia do mie nia z te le fo nów alar -
mo wych lo ka to rów.

Pra cow ni cy do ko na li ob cho du blo ku Vil -
ja mi oko ło 21.30. W miesz ka niu nr 2 zna leź li
śpią ce go se nio ra i za pa lo ną lamp kę noc ną.
Ze wzglę du na to, że lo ka tor miał trud ny
cha rak ter i pro ble my z po ru sza niem się (był
po wy le wie), per so nel zde cy do wał nie ga sić
lamp ki do ko lej ne go ob cho du.

O 23.03 na te le fo nie asy stent ki po ja wił się
sy gnał alar mo wy (za re je stro wa ny tak że kil -
ka mi nut póź niej na kom pu te rze) z miesz ka -
nia nr 2. Po cząt ko wo mia ła wra że nie, że to
sygnał z opa ski na nad gar stek, wcze śniej sze
alar my otrzy ma ne te go wie czo ru po cho dzi -
ły bo wiem wła śnie z alar mo wych opa sek pa -
cjen tów, któ rzy mie li pro ble my z sa mo-
po czu ciem. Z te go po wo du asy stent ka na -
wią za ła po łą cze nie z te le fo nem w miesz ka -
niu nr 2, ale po chwi li zda ła so bie spra wę, że
sy gnał nie brzmi jak zwy kły alarm. Wraz
z pie lę gniar ką na tych miast uda ła się więc
do blo ku Vil ja mi. Do łą czy ła do nich cór ka lo -
ka to rów miesz ka nia nr 14, któ ra od wie dza -
ła tej no cy ro dzi ców.

Kyllä on ku uma
Gdy na ca łym ko ry ta rzu Vil ja mi sły chać już

by ło dźwięk alar mu, ja sne sta ło się, że cho dzi
o po żar. Pie lę gniar ka po pro si ła asy stent kę,
aby za dzwo ni ła po straż po żar ną, a sa ma
wraz z cór ką pa ry z miesz ka nia nr 14 we szła
do mieszkania nr 2. Jak ze zna ła po tem w to -

ku śledz twa, pło nę ły łóż ko i sto ją ca tuż obok
ko mo da, a lo ka tor le żał na ple cach na pod -
ło dze przy prze su wa nych drzwiach pro wa -
dzą cych z sa lo nu po łą czo ne go z kuch nią
do sy pial ni. Wol na od dy mu prze strzeń się -
ga ła pół me tra od pod ło gi, zmu szo na więc
by ła czoł gać się, aby do trzeć do praw do po -
dob nie przy tom ne go jesz cze czło wie ka. 
Mi mo po dej mo wa nych przez oko ło 4 min
prób nie uda ło się jed nak wy cią gnąć po szko -
do wa ne go z po ko ju, po nie waż wy da wa ło
się, że część je go cia ła za klesz czy ła się. Dym
i cie pło zmu si ły ko bie ty do opusz cze nia po -
ko ju. Czar ny dym wy do sta wał się na ko ry tarz.
Pie lę gniar ka za mknę ła drzwi, aby za po biec
roz prze strze nia niu się ognia.

Ko bie ta to wa rzy szą ca pie lę gniar ce opi sa -
ła to nie co ina czej. Spod prze suw nych drzwi
mię dzy sa lo nem/kuch nią a sy pial nią wi dzia -
ła, że sta rzec sie dział na krze śle to a le to wym
w po bli żu łóż ka. Po wie dział tyl ko „kyllä on
ku uma”, a więc „tak, jest go rą co”, a ko bie ta
po cią gnę ła go na pod ło gę po ni żej po zio mu
dy mu. Moż li we więc, że wspo mnie nia pie lę -
gniar ki po cho dzą do pie ro z ob ser wa cji
po tej pro ce du rze.

Prze bieg po ża ru
Nie ca ły kwa drans póź niej po żar roz prze -

strze nił się na ca ły po kój, wy szedł przez okna
na ze wnątrz i ob jął pod bit kę pod da cho wą.
Tę dy oraz przez prze wo dy wen ty la cyj ne
prze do stał się na pod da sze. 

Alar my w in nych po miesz cze niach za czę -
ły pręd ko re ago wać.

Be to no we ścia ny mię dzy po szcze gól ny -
mi miesz ka nia mi, a tak że mię dzy miesz ka -
nia mi a ko ry ta rzem sku tecz nie opie ra ły się
ognio wi. Prze strzeń stry chu za spra wą płyt
gip so wo -kar to no wych – przez kil ka na ście
mi nut. Naj szyb ciej dym roz prze strze niał 
się ka na ła mi wen ty la cyj ny mi, a po nie waż
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wszyst kie czwo ro drzwi prze ciw po ża ro wych
by ło otwar te (nie któ re z nich po zo sta wio no
w tej po zy cji, przy wią zu jąc klam ki ka blem
do ścian), pręd ko wy peł nił ko ry ta rze. W obu
przej ściach pro wa dzą cych do blo ku Ol lin -
nie mi drzwi prze ciw po ża ro we zo sta ły za -
mknię te przed 23.30. 

Przy by cie stra ża ków
Asy stent ka od dzia łu za dzwo ni ła na ogól -

ny nu mer alar mo wy 112, co Cen trum Re -
ago wa nia Kry zy so we go Ku opio od no to wa ło
o godz. 23.10. Stam tąd po wia do mio no straż
po żar ną gmi ny Ma anin ka, nie kom plet ną
oso bo wo rze ko mo ze wzglę du na okres
przed świą tecz ny oraz fakt, że od daw -
na dzia ła ła nie re gu lar nie i ko rzy sta ła ze
wspar cia in nych jed no stek. Do po mo cy we -
zwa no stra ża ków z Sii linjärvi i Ku opio oraz
po go to wie i po li cję.

Po nie uda nej pró bie ura to wa nia lo ka to -
ra pło ną ce go apar ta men tu pie lę gniar ka
i asy stent ka – mi mo wy ni ka ją cych ze stre su
pro ble mów z otwar ciem drzwi – usi ło wa ły
wy do stać se nio ra z miesz ka nia nr 18, ale
rów nież i te pró by skoń czy ły się nie po wo -
dze niem. O 23.14 uda ło im się za to ewa ku -
ować oso bę z miesz ka nia nr 19.

Oko ło 7 min póź niej, gdy ogień roz prze -
strze niał się swo bod nie na stry chu skrzy dła
za chod nie go, a póź niej w in nych stre fach
po ża ro wych, przy by ła straż po żar na i ka ret -
ka po go to wia gmi ny Ma anin ka, a asy stent -
ka od dzia łu po de szła do drzwi wej ścio wych,

by wrę czyć klu cze blo ku Vil ja mi kie row cy 
ka ret ki. Dym z prze strze ni stry chu za czął do -
sta wać się do po miesz czeń par te ru. 

W tym mo men cie po stro nie Ol lin nie mi
moc no czuć już by ło za pach dy mu. Pie lę -
gniar ka i asy stent ka za czę ły prze no sić pa -
cjen tów w łóż kach na ko niec bu dyn ku,
w kie run ku je zio ra Ma anin kajärvi.

Po tym, jak szef stra ży po żar nej Ma anin -
ka wy dał roz ka zy stra ża kom, sam po sta no -
wił spraw dzić sy tu ację w skrzy dle po łu -
dnio wo -wschod nim. Na tym eta pie na dal
moż na by ło po ru szać się w tym ob sza rze
bez sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych.
Czar ny dym za czął pły nąć z otwar tych drzwi
po łu dnio wo -wschod nie go ko ry ta rza. Stra -
żak za mknął otwar te drzwi prze ciw po ża ro -
we, a na stęp nie udał się w stro nę mniej
do tknię tych po ża rem czę ści bu dyn ku, jed -
no cze śnie ude rza jąc w okna, aby obu dzić
miesz kań ców. Za glą da jąc do miesz kań,
stwier dził, że nie ma w nich dy mu, a lo ka to -
rzy nie są za gro że ni. W tym mo men cie prze -
ka zał tak że ra port stra ża kom z Ku opio,
któ rzy by li w dro dze do ce lu.

Ewa ku acja
Ca łość sił sku pio no na ewa ku acji. 
Lo ka tor apar ta men tu nr 15 w po łu dnio -

wo -wschod nim skrzy dle wy szedł z nie go
sam, obu dziw szy się na dźwięk alar mu; ktoś
jed nak za ka zał mu iść da lej, wró cił więc
i przez drzwi ta ra su zo ba czył stra ża ka, któ ry
sy gna li zo wał, aby wyjść tam tą dro gą.

O 23.30, po tym, jak kie row ca ka ret ki za pu -
kał w szy bę, przez ta ras wy szedł tak że lo ka -
tor miesz ka nia nr 18. W apar ta men cie nr 15
lub 16 pa cjent ka na elek trycz nym wóz ku zo -
sta ła wy cią gnię ta przez drzwi ta ra su. Po do-
b ne dzia ła nia pro wa dzo no wo bec in nych
lo ka to rów, przy czym z ze znań ra tow ni ków
i przy by łych o 23.40 po li cjan tów wy ła nia się
ob raz cha osu, wy wo ła ne go nie moż no ścią
ewa ku acji ko ry ta rzem, ciem no ścią i bra kiem
ro ze zna nia w to po gra fii obiek tu. Wy ła my wa -
no drzwi ta ra so we, wy no szo no lu dzi na ma -
te ra cach. Po kil ka ra zy wcho dzo no do tych
sa mych pu stych po miesz czeń, po mi ja jąc te
z ludź mi. 

W oko li cach pół no cy do strze żo no, że
śnieg za czy na top nieć na bla sza nym da chu
w po bli żu wej ścia. Ozna cza ło to, że tem pe -
ra tu ra na pod da szu gwał tow nie wzro sła.
Straż uży ła pod no śni ka z Ku opio, aby umoż -
li wić schło dze nie stry chu i opóź nić roz prze -
strze nia nie się po ża ru na pod da sze po
stro nie Ol lin nie mi. 

Wkrót ce dach ko ry ta rza przy drzwiach
spło nął i spadł. Ak cję ga śni czą roz po czę to
oko ło 1 godz. 45 min po wy kry ciu ognia
w miesz ka niu nr 2. W po ża rze zgi nę li miesz -
kań cy apar ta men tów nr 2, 3, 4, 11 i 12.

Przy czy na
Bez spor ne jest, że ogień po ja wił się naj -

pierw w miesz ka niu nr 2. Do mnie ma nych
przy czyn by ło wie le, w tym pa pie ro sy lub
pró ba sa mo bój cza, sta nę ło jed nak na tym,
że naj praw do po dob niej za wi ni ła po zo sta -
wio na„do ko lej ne go ob cho du” lamp ka. 

Czę ścio wo spa lo ne pu dła ze sklej ki, któ -
re peł ni ły funk cję pod pó rek pod drew nia ne
łóż ko, wska zu ją, że me bel był usta wio ny
rów no le głe do tyl nej ścia ny sy pial ni, a je go
wez gło wie znaj do wa ło się 51 cm od okna;
za łóż kiem zaś by ła szpa ra, przez któ rą mo -
gła spaść np. po dusz ka. Pu deł ka -pod pór ki
po stro nie ścia ny pa li ły się sła biej niż te
po stro nie po ko ju. Łóż ko by ło zwę glo ne
(u do łu do punk tu roz kła du). Szaf ki na ścia -
nie po stro nie to a le ty spa li ły się do wy so ko -
ści oko ło 80-100 cm. Po mię dzy sza fą
a łóż kiem le ża ły czę ścio wo spa lo ne pu deł ka
na pie lu chy.

Pla sti ko wa ma ta na pod ło dze wy pa li ła się
czę ścio wo (pod ko mo dą). Po mię dzy ko mo -
dą a oknem zna le zio no wto pio ną w pla sti -
ko wą ma tę bry łę z top nie ją cy mi reszt ka mi
czer wo na wo -brą zo we go pla sti ku oraz reszt -
ka mi ró żo wej tka ni ny po lie stro wej. Li stwa
przy po dło go wa za łóż kiem by ła zwę glo na.
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Rys. 1. Ogól ny układ blo ku Vil ja mi i czas ak ty wa cji alar mu w po szcze gól nych po ko jach



Naj praw do po dob niej więc po dusz ka z po -
krow cem w któ rymś mo men cie ze tknę ła się
z roz grza ną ża rów ką lam py, któ ra spa dła
z ko mo dy. Jej sztucz ne fu tro i wy peł nie nie
pian ki po li ure ta no wej za pa li ły się, a od nich
ko mo da i łóż ko.

Drew nia na ra ma okien na i ter micz na izo -
la cja okna zo sta ły cał ko wi cie znisz czo ne.
Okna i szy by drzwi ta ra su pę kły, a ogień roz -
prze strze nił się na drew nia ne kon struk cje
ścien ne nad oknem, aż w koń cu – szy ba mi
wen ty la cyj ny mi – prze szedł w po żar na pod -
da szu. 

Co po szło nie tak
Jak in for mu je ra port spo rzą dzo ny tuż

po po ża rze blo ku Vil ja mi, dzia ła nie po szcze -
gól nych po ste run ków stra ży po żar nej oraz
po dej mo wa ne przez nią ope ra cje by ły w tym
cza sie w Fin lan dii ści śle po wią za ne z kau pun -
kiympäristölau ta kun ta, a więc miej ski mi ra da -
mi ds. śro do wi ska. Ra dy te by ły od po-
wie dzial ne za prze strzen ne za go spo da ro wa -
nie mia sta, czu wa ły m.in. nad bez pie czeń -
stwem zwią za nym z in we sty cja mi i bu dow -
nic twem. Bran żę tę nad zo ro wał in ży nier ko -
mu nal ny, ja ko bez po śred ni prze ło żo ny ko -
men dan ta stra ży po żar nej, a 40% eta tu
głów ne go bu dow ni cze go mia sta to pra ca in -
spek to ra ds. ochro ny prze ciw po ża ro wej. Pro -
blem w tym, że w gmi nie Ma anin ka nikt nie
zaj mo wał sta no wi ska ko men dan ta stra ży po -
żar nej od 1 ma ja do 30 wrze śnia 1999 r., a sa -
ma straż mia ła po ło wicz ny stan oso bo wy.
W związ ku z tym w 1999 r. przez pięć mie-
się cy w gmi nie nie prze pro wa dza no wy ma -
ga nych kon tro li po ża ro wych obiek tów spe -
cjal nych, jak do my opie ki. Co gor sza, pod czas
bu do wy, od da wa nia w użyt ko wa nie oraz

dzia ła nia blo ku Vil ja mi nie do ko na no żad nych
kon tro li po ża ro wych. 

Je śli cho dzi o sam dom opie ki, stwier dzo -
no, że w trans mi sji alar mu na te le fon pra co-
w ni ka wy stą pi ło opóź nie nie o oko ło 2 min. 

Drzwi prze ciw po ża ro we na ko ry ta rzu zo -
sta ły wy po sa żo ne w me cha ni zmy au to ma -
tycz ne go otwie ra nia i za my ka nia za po mo cą
czuj ni ków ru chu, ale mi mo wy mo gów prze -
pi sów nie by ły ste ro wa ne czuj ka mi dy mu.
Co i tak nie mia ło zna cze nia, po nie waż
wszyst kie drzwi prze ciw po ża ro we za dru to -
wa no w po zy cji otwar tej.

Wbrew prze pi som nie wy po sa żo no bu -
dyn ku w ga śni ce (prosz ko we, 6 kg). 

We dług ów cze śnie obo wią zu ją cej usta -
wy o usłu gach ra tow ni czych (561/1999)
dom opie ki w Ma anin ka mu siał być roz pa -
try wa ny ja ko obiekt spe cjal ny pod wzglę -
dem bez pie czeń stwa po ża ro we go i bez pie-
czeń stwa oso bi ste go. Za rów no to, jak i licz -
ba miesz kań ców wy ma ga ły pre cy zyj ne go
pla nu bez pie czeń stwa. Zgod nie z art. 10 de -
kre tu o środ kach ra tun ko wych (857/1999)
plan ta ki mu si uwzględ niać moż li we wy pad -
ki i ich skut ki, środ ki za po bie gaw cze, szko le -
nie per so ne lu i plan dzia łań w sy tu acjach
za gro że nia. Do cho dze nie po po ża ro we uja-
w ni ło zna czą ce uchy bie nia w za kre sie po -
wyż szych wy tycz nych. 

Gmi na Ma anin ka nie za war ła umo wy
o współ pra cy z są sied ni mi gmi na mi, któ ra
prze wi dy wa ła by współ pra cę ra tow ni czo-
-ga śni czą. Stra ży po żar nej z od da lo ne go
o 31 km Pie la ve si nie po in for mo wa no o po -
ża rze, cho ciaż do tar ła by prę dzej niż straż
z od da lo ne go o 45 km Ku opio. Prze pływ 
in for ma cji po mię dzy po szcze gól ny mi jed -
nost ka mi stra ży po żar nej i po li cji był moż li -

wy nie dzię ki od po wied nim re gu la cjom,
a dzię ki do brej wo li i przy tom ne mu my śle -
niu osób za an ga żo wa nych (np. po li cjan ci
z Ku opio po przy by ciu na miej sce po sta no -
wi li we zwać po moc in nych pa tro li po li cji oraz
tak sów ki, któ re prze trans por to wa ły ewa ku -
owa nych do miej sca bez piecz ne go).

Za koń cze nie
Ostat nich oca la łych ura to wa no oko ło

pół to rej go dzi ny po wy bu chu po ża ru. Bio rąc
pod uwa gę prze bieg zda rze nia, a zwłasz cza
ewa ku acji, ofiar śmier tel nych mo gło być
znacz nie wię cej. Do ogra ni cze nia ich licz by
naj wię cej przy czy ni li się nie lu dzie, lecz be -
to no we ścia ny, które za cho wa ły sta ty kę
przez ca ły czas ak cji, po wstrzy mu jąc nie tyl -
ko roz wój po ża ru mię dzy po miesz cze nia mi,
ale też swo bod nie pło ną cy strych przed za -
wa le niem. 

Szo ku ją co nie licz ny per so nel, bio rąc
pod uwa gę typ i roz miar pla ców ki, oka zał się
nie przy go to wa ny i po mi mo sta rań bez rad -
ny. Sa ma ak cja po wia da mia nia stra ży po żar -
nej o wy pad ku by ła cha otycz na, tak sa mo
jak i do tar cie po szcze gól nych za stę pów
na miej sce. 

Po tym po ża rze (i kil ku na stu po dob nych,
choć mniej tra gicz nych), w 2002 r. Fin lan dia
wpro wa dzi ła opar te na sza cun ku ry zy ka wy -
ma ga nia dla no wych bu dyn ków do ty czą ce
mon to wa nia try ska czo wych sta łych urzą dzeń
ga śni czych. Dwa la ta póź niej roz sze rzy ła ten
wy móg na ist nie ją ce bu dyn ki. Po twier dzo no
go w usta wie o ra tow nic twie z 2011 r. Oko -
ło 54% fiń skich do mów opie ki i szpi ta li wy po -
sa żo no w try ska cze do koń ca 2014 r. Obec nie
w try ska cze tra dy cyj ne lub na mgłę wod ną
wy po sa żo nych jest po nad 3000 pla có wek,
a licz ba ta obej mu je co naj mniej 70% do mów
opie ki i miesz kań chro nio nych.

Po nad to prze pi sy na ka zu ją, by w szpi ta -
lach, do mach opie ki, miesz ka niach chro nio -
nych i obiek tach po mo cy spo łecz nej oso ba
od po wie dzial na przy go to wa ła ra port bez -
pie czeń stwa ewa ku acji i wy ja śni ła, ja kie
środ ki zo sta ły pod ję te w ce lu za gwa ran to -
wa nia, że w przy pad ku po ża ru wszy scy lo -
ka to rzy bę dą bez piecz nie ewa ku owa ni. 

Aleksandra Radlak jest tłumaczkà
z angielskiego i rosyjskiego, autorkà m.in.

powieÊci, opowiadaƒ i felietonów

Li te ra tu ra dost´pna u autorki
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Rys. 2. Sy pial nia apar ta men tu nr 2 po po ża rze



o roz po czę ciu akcji kie ru ją cy dzia ła -
niem ra tow ni czym (KDR) usta lił, że
dzie więć osób z wi docz ny mi opa rze -

nia mi i po dej rze niem za truć wziew nych
ewa ku owa ło się przed przy by ciem za stę -
pów PSP, na to miast w trak cie roz po zna nia
uzy ska no in for ma cję, że we wnątrz bu dyn -
ku mo że znaj do wać się oso ba ran na. Sły -
szal ne by ło spa la nie wy bu cho we amu ni cji.
Przy ję to tak ty kę po le ga ją cą na ob ni że niu
tem pe ra tu ry śro do wi ska po ża ro we go przy
uży ciu prą dów wo dy aż do usta nia hu ku
na bo jów. Na stęp nie prze szu ka no obiekt,
by od na leźć oso bę ran ną. Dzia ła nia ra tow -
ni cze by ły utrud nio ne ze wzglę du na sil ne
za dy mie nie oraz obe rwa nie się otu li ny
ścian i su fi tu, wy ko na nej m.in. z weł ny mi -
ne ral nej. 

Waż nym aspek tem dzia łań by ło prze ka -
za nie zna le zio nej bro ni i amu ni cji do nad -
zo ru funk cjo na riu szom in nych służb. Za nim
roz po czę ły się dzia ła nia ra tow ni cze PSP,
pra cow ni cy strzel ni cy wy nie śli na ze wnątrz
część amu ni cji i bro ni pal nej. Miej sce skła -
do wa nia zo sta ło wy zna czo ne i uzgod nio ne
z funk cjo na riu sza mi Po li cji i przez nich za -
bez pie czo ne. Broń i amu ni cja, któ re po zo -
sta ły w po miesz cze niu ob ję tym po ża rem,
zo sta ły prze ka za ne do za bez pie cze nia po -
li cji do pie ro po uga sze niu i wy chło dze niu
po ża ru, usta niu wy bu chów po je dyn czych
sztuk amu ni cji oraz prze wie trze niu i spraw -
dze niu po miesz cze nia.

To, co naj groź niej sze
Ro dza je bro ni pal nej i od po wied niej do

niej amu ni cji, któ re mo gą zna leźć się na
strzel ni cy, okre śla usta wa o bro ni i amu ni-

cji [1]. Bę dzie to broń pal na bocz ne go za pło -
nu o ka li brze do 6 mm (pi sto le ty i ka ra bin ki
„spor to we”), broń pal na cen tral ne go za pło -
nu o ka li brze do 12 mm (np. pi sto let Glock 17
lub ka ra bin AK), broń pal na gład ko lu fo wa
(np. tzw. strzel ba pomp ka) oraz broń czar no -
pro cho wa. Jak wi dać, na strzel ni cach znaj du -
je się bar dzo du żo ro dza jów bro ni pal nej.
Za zna czyć na le ży, że za wsze bę dzie my mie li
do czy nie nia z amu ni cją ku lo wą, tzw. ostrą
i śru to wą, bo sto so wa nie na strzel ni cy amu -
ni cji ćwi czeb nej, tzw. śle pej, jak kol wiek by to
za brzmia ło, mi ja się z ce lem. 

Za gro że nie na strzel ni cach stwa rza m.in.
amu ni cja, a w szcze gól no ści jej skład nik
mio ta ją cy – proch. Pro chy strzel ni cze ze
wzglę du na ich skład dzie lą się na: ni tro ce -
lu lo zo we, ni tro gli ce ry no we i proch czar ny.
Uogól nia jąc, ca ła amu ni cja współ cze sna
opar ta jest na ni tro ce lu lo zie („stu nin go wa -
nej” ba weł nie), po nie waż na proch ni tro gli -
ce ry no wy skła da się ww. ce lu lo za z nie -
wiel ką do miesz ką ni tro gli ce ry ny. Proch
czar ny ma zu peł nie in ny skład che micz ny
niż ni tro ce lu lo zo we, skła da się bo wiem
z sa le try, siar ki i wę gla drzew ne go. 

Trze ba być świa do mym, że każdy rodzaj
pro chu mo że spa lać się bez do stę pu po -
wie trza. Umoż li wia ją to związ ki tle no we za -
war te w mie sza ni nach pro cho wych. Tak
więc do za pło nu pro chu wy star czy od po -
wied ni bo dziec ener ge tycz ny, a naj czę ściej
jest nim iskra, cie pło lub pło mień. Do dat ko -
wym za gro że niem w kon tek ście ochro ny
prze ciw po ża ro wej są po zo sta ło ści po wy -
strza ło we, osa dza ją ce się na ele men tach
wy stro ju strzel ni cy oraz w in sta la cjach wen -
ty la cyj nych.  

Prze cho wy wa nie bro ni 
i amu ni cji
W każ dej strzel ni cy broń i amu ni cja po -

win ny być prze cho wy wa ne w tzw. ma ga -zy -
nie bro ni, sta no wią cym od dziel ne po-
miesz cze nie w bu dyn ku. Roz po rzą dze nie
MSW [2] okre śla kil ka wy ma gań, któ re po -
win no ono speł niać: kon struk cja po miesz -
cze nia mu si być nie pal na, po miesz cze nie
mu si być wy dzie lo ne ścia na mi mu ro wa ny -
mi, usy tu owa ne w mia rę moż li wo ści na pię -
trze, wy po sa żo ne w ga śni cę prosz ko wą ABC
o ma sie środ ka ga śni cze go co naj mniej 4 kg
oraz koc ga śni czy, drzwi powin ny speł niać
co naj mniej wy ma ga nia, o któ rych mo wa
w nor mie [3]. Do pusz cza się drzwi obi te bla -
chą sta lo wą o gru bo ści co naj mniej 2 mm,
z blo ka dą prze ciw wy wa że nio wą oraz za -
mknię ciem przy naj mniej na je den za mek
i za su wę drzwio wą, za my ka ną na kłód kę. Po -
nad to okna ma ga zy nu mu szą być osło nię te
siat ką sta lo wą oraz za mo co wa ną na sta łe
w mu rze kra tą wy ko na ną z prę tów sta lo -
wych, a za miast nich mo gą być za sto so wa -
ne szy by ku lo od por ne al bo o zwięk szo nej
od por no ści na wła ma nie, bez moż li wo ści
otwie ra nia. Ma ga zyn bro ni mu si być za bez -
pie czo ny sys te mem sy gna li za cji wła ma nia
i na pa du z trans mi sją sy gna łu alar mu
do uzbro jo ne go sta no wi ska in ter wen cyj ne -
go, peł nią ce go ca łodo bo wy dy żur.

Broń na czas prze cho wy wa nia po win -
na mieć odłą czo ny ma ga zy nek oraz być
roz ła do wa na. Amu ni cja nie mo że być prze -
cho wy wa na w ma ga zyn kach na bo jo wych,
tyl ko w pu deł kach lub po jem ni kach, w spo -
sób unie moż li wia ją cy ude rze nie w spłon kę
na bo ju. 
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MA TE USZ KA MI¡ SKI Po ̋ ar strzel ni cy 
– w ogniu wàt pli wo Êci

Liczba strzelnic w Polce rośnie. Pożar jednej z nich, do którego doszło 
14 listopada 2019 r. we Wrocławiu, pokazał, że akcja gaśnicza 

w takim obiekcie to wielkie wyzwanie dla służb ratowniczych.
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Proch czar ny naj czę ściej prze cho wy wa -
ny jest w po jem ni kach o ma sie 1 kg, co
w po rów na niu z po je dyn czy mi sztu ka mi
amu ni cji jest znacz nie po waż niej szym za -
gro że niem. 

Bu do wa amu ni cji i bro ni, 
me cha nizm strza łu
Na bój zło żo ny jest z łu ski, spłon ki, pro -

chu i po ci sku. 

Łu ska to ele ment łą czą cy wszyst kie skła-
d ni ki na bo ju; moż na po wie dzieć, że jest
obu do wą na bo ju i po jem ni kiem na proch.
Spłon ka znaj du je się na sa mym spo dzie łu -
ski. Skła da się z bar dzo ma łej ilo ści ma te ria -
łu wy bu cho we go ini cju ją ce go, któ ry jest
wraż li wy m.in. na bodź ce me cha nicz ne (np.
ude rze nie). Spłon ka po wła snej de to na cji
ma za za da nie za pa lić proch strzel ni czy.
Proch w łu sce przy sy pu je spłon kę, a ca łość
na bo ju za my ka po cisk, któ ry jest ele men -
tem ra żą cym.

Broń pal na ma lu fę z ko mo rą na bo jo wą.
Do pó ki nie znaj du je się w niej na bój, broń
pal na nie jest za ła do wa na, a strzał nie na -
stą pi. Uogól nia jąc, na le ży pod łą czyć ma ga -
zy nek, a na stęp nie prze ła do wać broń, aby
na bój zna lazł się w ko mo rze na bo jo wej, co
umoż li wia uzy ska nie za mie rzo ne go efek tu
ra żą ce go.

Strzał to zja wi sko po le ga ją ce na wy rzu -

ce niu po ci sku z lu fy bro ni pal nej. Spo wo do -
wa ny jest wy so kim ci śnie niem ga zów pro -
cho wych po wsta łych przy spa le niu pro chu.
Cha rak te ry stycz ne ce chy strza łu to m.in.
bar dzo wy so kie ci śnie nie, ok. 2000-3000 at,
i krót ki okres trwa nia, ok. 0,001-0,6 s. Tak
du ży wzrost ci śnie nia moż li wy jest do uzy -
ska nia je dy nie w ko mo rze na bo jo wej bro -
ni pal nej. Dla te go zu peł nie ina czej za cho wa
się po cisk po spa le niu pro chu w ma ga zy -

no wa nej amu ni cji, a ina czej w bro ni z na -
bo jem w ko mo rze.

In spi ra cje ame ry kań skie
Ist nie nie wie lo let niej i cią gle ży wej kul -

tu ry po sia da nia bro ni w USA spra wia, że
mo że my uczyć się na amerykańskich do -
świad cze niach w kon tek ście ochro ny prze -
ciw po ża ro wej. Pierw sze te sty za cho wa nia
się amu ni cji w śro do wi sku po ża ro wym
prze pro wa dza no tam już w 1905 r., a póź -
niej po wta rza no je lub kon ty nu owa no z za -
ło że niem in nych sce na riu szy. Do ty czy ły
one w szcze gól no ści:
� wpły wu ude rze nia o zie mię pod czas
zrzu ce nia amu ni cji z wy so ko ści,
� wpły wu wy strze lo ne go po ci sku na
amu ni cję,
� za cho wa nia amu ni cji przy po ża rach 
we wnętrz nych,
� za cho wa nia skła do wisk amu ni cji przy

po ża rach ze wnętrz nych.
Ob ser wa cje z wie lo krot nie prze pro wa -

dza nych te stów na prze strze ni kil ku dzie się -
ciu lat wska zu ją, że:
� amu ni cja nie spa la się ani nie wy bu cha
jed no cze śnie w du żych ilo ściach, ani pod -
czas po ża ru we wnętrz ne go, ani ze wnętrz -
ne go,
� pręd kość po ci sków i ich zdol ność ra że -
nia nie jest w ża den spo sób po rów ny wal -
na z po ci skiem wy strze lo nym z bro ni
pal nej, ma ją one ma łą pręd kość i nie sta -
no wią za gro że nia dla stra ża ków wy ko rzy -
stu ją cych stan dar do we środ ki ochro ny
in dy wi du al nej prze zna czo ne do po ża rów
we wnętrz nych,
� ka wał ki lub ca łe łu ski oka zu ją się mieć
naj więk szą pręd kość,
� sku tecz nym spo so bem uga sze nia po ża -
ru jest ode bra nie cie pła ma te ria łom pal -
nym przy uży ciu wo dy.

Spa la ją cy się proch w na bo ju nie ma wy -
star cza ją co du żo ener gii, aby ro ze rwać
swo ją łu skę i łu skę są sied nie go na bo ju i dla -
te go nie mo że prze ka zy wać bodź ca in nym
ła dun kom pro cho wym. W re zul ta cie za -
miast jed no cze sne go spa la nia na boi ma my
do czy nie nia z se rią spa lań po szcze gól nych
ła dun ków pro cho wych. W przy pad ku po ża -
ru du żej ilo ści amu ni cji od głos trza sków 
bę dzie na stę po wał w krót kich od stę pach
cza su, brzmiąc jak strze la ni na. Nie bez pie -
czeń stwo stwa rza ne przez odłam ku ją ce 
łu ski nie jest po waż nym za gro że niem, po -
nie waż na bój po za ko mo rą na bo jo wą 
ła two pę ka przy wzro ście ci śnie nia. Ucie ka -
ją cy gaz zu ży wa swo ją ener gię na ro ze rwa -
nie łu ski, a nie na mio ta nie po ci skiem.
Pod czas po ża rów skła do wa nej amu ni cji
naj czę ściej to łu ski peł nią ro lę odłam ków,
ale i tak są wy rzu ca ne na nie wiel ką od le -
głość. In ny mi sło wy, cięż sze czę ści na bo ju
(po ci ski) po zo sta ją nie na ru szo ne, a lżej sze
(łu ski) są wy rzu ca ne. 

Współ cze sna amu ni cja nie sta no wi za -
tem więk sze go za gro że nia pod czas po ża -
rów. Co in ne go, gdy w ma ga zy nie znaj du je
się proch czar ny. Mi mo że więk szość strzel -
nic nie chęt nie udo stęp nia swo je sta no wi -
ska strzel com czar no pro cho wym, to przy
roz po zna niu ope ra cyj nym obiek tu na le ży
za py tać pra cow ni ków strzel ni cy o ewen tu -
al ne ma ga zy no wa nie pro chu czar ne go.

Wa run ki tech nicz ne strzel nic
W pol skim pra wo daw stwie są czte ry 

ak ty praw ne, któ re szcze gól nie po win ny in -
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te re so wać wła ści cie la strzel ni cy prze zna -
czo nej na ry nek cy wil ny. Są ni mi: usta wa
o bro ni i amu ni cji [1], roz po rzą dze nie MSW
[2], roz po rzą dze nie MSWiA [4] i roz po rzą -
dze nie MŚ [5]. Nie ma ją w tym przy pad ku
za sto so wa nia prze pi sy do ty czą ce strzel nic
gar ni zo no wych, po nie waż od no szą się one
tyl ko obiek tów zlo ka li zo wa nych na te re -
nach bę dą cych w za rzą dzie mi ni stra obro -
ny na ro do wej. 

Po za wy ma ga nia mi do ty czą cy mi ma ga -
zy nu bro ni, któ re wy mie ni łem po wy żej,
strzel ni ca trak to wa na jest jak bu dy nek uży -
tecz no ści pu blicz nej nie za kwa li fi ko wa ny
do ZL I i ZL II, co ka te go ry zu je go ja ko bu -
dy nek ka te go rii za gro że nia lu dzi ZL III,
z wszel ki mi te go kon se kwen cja mi. Za tem
prze ciw po ża ro we wy ma ga nia wo bec ta kie -
go obiek tu nie są wy so kie. 

Zgod nie z wa run ka mi tech nicz no -bu -
dow la ny mi [6] wen ty la cja i kli ma ty za cja 
po win ny za pew niać od po wied nią ja kość
śro do wi ska we wnętrz ne go, w tym wiel kość
wy mia ny po wie trza i je go czy stość przy za -
cho wa niu wa run ków bez pie czeń stwa po -
ża ro we go. Wen ty la cja strzel nic kry tych
po win na być do brze do bra na do ich cha -
rak te ry styk. Jest trud na do pra wi dło we go
utrzy ma nia i zda rza się, że jej spraw ność
bywa ba ga te li zo wa na. Fil try oczysz cza ją ce
po win no się sto so wać za rów no do po wie -
trza we wnątrz strzel ni cy pod czas strze lań,
jak i do po wie trza usu wa ne go na ze wnątrz.
W związ ku z po zo sta ło ścia mi po wy strza ło -
wy mi ist nie je moż li wość prze do sta nia się
do wen ty la cji nie spa lo nych dro bin pro chu,
co nie sie za so bą ry zy ko po ża ru. Na le ży
okre ślić okre sy i spo so by czysz cze nia wen -
ty la cji z ze bra nych za nie czysz czeń oraz 
wy mia ny fil trów. Istot ne jest rów nież od -
pro wa dze nie elek trycz no ści sta tycz nej po -
wsta ją cej przy prze pły wie po wie trza.

Po za za pew nie niem spraw no ści wen ty -
la cji za rząd ca obiek tu po wi nien prze pro -
wa dzać re gu lar ne czysz cze nie strzel ni cy
z po zo sta ło ści po wy strza ło wych. Tak zwa -
nej „pra cy z mo krą szma tą” nie da się unik -
nąć. Nikt na to miast nie okre śla, jak czę sto
i w ja ki spo sób pra ce te ma ją się od by wać. 

Za kaz sto so wa nia do wy koń cze nia
wnętrz strzel nic ma te ria łów i wy ro bów 
ła two za pal nych, któ rych pro duk ty roz kła -
du ter micz ne go są bar dzo tok sycz ne lub 
in ten syw nie dy mią ce, jest tu zro zu mia ły
sam przez się. 

Każ da strzel ni ca po win na mieć w wy-
po sa że niu ku lo chwy ty i osło ny bocz ne. 
Ich za da niem jest m.in. unie moż li wie nie
prze do sta nia się po ci sków po za ob szar
strzel ni cy. W związ ku z tym ku lo chwy ty po -
win ny być szcze gól nie so lid ne i od por ne
na ry ko sze to wa nie. W nie któ rych strzel ni -
cach do wy ko na nia ku lo chwy tów uży wa
się m.in. sta rych, zu ży tych opon. 

Po nad to, aby nie do szło do prze kro cze -
nia do pusz czal ne go po zio mu ha ła su na
te re nach miesz ka nio wo -usłu go wych, we -
wnątrz strzel nic kry tych mon to wa ne są od -
po wied nie wy głu sze nia, m.in. weł na mi ne-
ral na, weł na szkla na, pian ki aku stycz ne, ale
rów nież sta re dy wa ny, ko ce lub in ne cięż -
kie tka ni ny. Mi mo że weł na mi ne ral na,
szkla na czy pian ki aku stycz ne ma ją gwa -
ran cję nie pal no ści, to przy źle do bra nej
wen ty la cji bę dą na nich osia da ły po zo sta -
ło ści po wy strza ło we. Po kil ku na stu mie sią -
cach in ten syw ne go użyt ko wa nia strzel ni cy
mo że się oka zać, że weł na mi ne ral na czy
pian ka aku stycz na są skraj nie ła two pal ne.

Sce na riusz 
Je że li po żar ma miej sce, gdy strzel ni ca

jest za mknię ta, sy tu acja wy glą da sto sun ko -
wo pro sto. Broń pal na jest roz ła do wa na i ra -

zem z amu ni cją znaj du je się w ma ga zy nie.
W przy pad ku po ża ru w go dzi nach pra cy
strzel ni cy sy tu acja mo że się skom pli ko wać. 

Za łóż my, że są go dzi ny po po łu dnio we.
Na strzel ni cy ma my dzie sięć sta no wisk
i wszyst kie są za ję te przez strzel ców. Broń
pal na jest za ła do wa na, a amu ni cja le ży
przy każ dym sta no wi sku. W mo men cie po -
wsta nia po ża ru nie wie my, jak za cho wa ją
się strzel cy. Część z nich na pew no po rzu ci
za ła do wa ną broń i zo sta wi amu ni cję przy
sta no wi skach, co sta no wi po ten cjal ne za -
gro że nie dla stra ża ków, któ rzy bę dą mu sie li
zmie rzyć się z po ża rem. Je że li w ko mo rach
na bo jo wych po rzu co nej bro ni pal nej znaj -
du ją się na bo je, to po prze kro cze niu tem -
pe ra tu ry sa mo za pło nu spłon ki lub pro chu
na stą pi strzał z groź ny mi te go skut ka mi. 

Dla stra ża ków waż na jest świa do mość
po ten cjal nych za gro żeń, któ ra po ma ga
w po dej mo wa niu ade kwat nych de cy zji.
Przede wszyst kim na le ży do wie dzieć się,
czy ja kieś oso by zo sta ły po szko do wa ne, bo
je że li nie, pod ję cie ry zy ka wej ścia do pa lą -
cej się strzel ni cy mo że być nie uza sad nio ne.
Waż na też jest obec ność czar ne go pro chu,
czy to w ma ga zy nie, czy na sta no wi skach
strze lec kich. 

Pod su mo wu jąc: ze wzglę du na za gro że -
nia wtór ne naj le piej jest nie do pu ścić do
po wsta nia po ża ru. Znacz ną ro lę ma ją tu do
ode gra nia pra cow ni cy, któ rzy po win ni
dbać przede wszyst kim o bez piecz ne funk -
cjo no wa nie strzel nic. 

kpt. Mateusz Kamiƒski pełni słu˝b´
w Krajowym Centrum Koordynacji

Ratownictwa i Ochrony LudnoÊci KG PSP

Przy pi sy
[1] Usta wa z dnia 21 ma ja 1999 r. o bro ni i amu ni cji 
(t.j. DzU z 2020 r. poz. 955).
[2] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych
z dnia 26 sierp nia 2014 r. w spra wie prze cho wy wa nia, 
no sze nia oraz ewi den cjo no wa nia bro ni i amu ni cji 
(DzU poz. 1224).
[3] Pol ska Nor ma PN-EN 1627: 2012.
[4] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi -
ni stra cji z dnia 15 mar ca 2000 r. w spra wie wzor co we go
re gu la mi nu strzel nic (DzU nr 18, poz. 234 ze zm.).
[5] Roz po rzą dze nie mi ni stra śro do wi ska z dnia 4 kwiet -
nia 2000 r. w spra wie wy ma gań w za kre sie ochro ny śro -
do wi ska do ty czą cych bu do wy i użyt ko wa nia strzel nic
(DzU nr 27, poz. 341).
[6] Roz po rzą dze nie mi ni stra in fra struk tu ry z dnia 12 kwiet -
nia 2002 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim 
po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (t.j. 
Dz. U z 2019 r. poz. 1065).

Po zo sta ła li te ra tu ra do stęp na u au to ra
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Po żar strzel ni cy spo wo do wa ny przez po zo sta ło ści
po wy strza ło we

Te sty amu ni cji strze lec kiej



ho ro ba COVID-19 wy wo ły wa na jest przez no wo od kry ty ko -
ro na wi rus SARS-CoV-2. Mo że on do pro wa dzić do cięż kie go
za pa le nia płuc i ze spo łu ostrej nie wy dol no ści od de cho wej

(ARDS), pro wa dzą ce go do zgo nu. Z uwa gi na wy jąt ko wo krót ki czas,
ja ki mi nął od od kry cia wi ru sa (oko ło sied miu mie się cy w chwi li pi sa -
nia ar ty ku łu), na le ży mieć na uwa dze moż li we roz bież no ści w do nie -
sie niach na uko wych róż nych grup ba daw czych. Jed nak na pod sta -
wie do tych cza so wych wie lo ośrod ko wych 
ba dań oraz do brych prak tyk moż na już
przy jąć pew ne stan dar dy po stę po wa nia
z pa cjen ta mi cho ry mi na COVID-19 lub
z po dej rze niem tej cho ro by.

24 kwiet nia 2020 r. Eu ro pej ska Ra da
Re su scy ta cji wy da ła „Wy tycz ne COVID-
-19”. W pe wien spo sób mo dy fi ku ją one
uprzed nio wy da ne i sto so wa ne w na szym
re gio nie „Wy tycz ne re su scy ta cji 2015”. 
Ni niej szy ar ty kuł jest pró bą prze nie sie nia
za pi sów za war tych w „Wy tycz nych CO-
VID-19” na grunt co dzien nej służ by ra tow -
ni ków Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz
ochot ni czych stra ży po żar nych w za kre sie
udzie la nia kwa li fi ko wa nej pierw szej po -
mo cy. 

Wi rus SARS-CoV-2 prze no si się głów -
nie przez kon takt z wy dzie li na mi dróg 
od de cho wych pa cjen ta za ka żo ne go: 
bez po śred nio lub przez do tyk ska żo nych
nimi po wierzch ni. Wy dzie li ny dróg od de -
cho wych w za leż no ści od roz mia ru na zy -
wa my kro pel ka mi (roz miar więk szy
niż 5-10 mi kro nów) lub czą stecz ka mi za -
wie szo ny mi w po wie trzu (ae ro zol, roz miar mniej szy niż 5 mi kro nów).
Kro pel ki opa da ją na po wierzch nię w pro mie niu oko ło 1-2 m od dróg
od de cho wych pa cjen ta, na to miast czą stecz ki za wie szo ne w po wie -
trzu (ae ro zol) mo gą utrzy my wać się tam przez dłuż szy czas. To wła -
śnie głów nie na mi ni ma li zo wa niu ry zy ka kon tak tu z wy dzie li na mi
dróg od de cho wych pa cjen ta po le ga ją zmia ny w„Wy tycz nych”.

Środ ki ochro ny in dy wi du al nej
Ja ko mi ni mal ną ochro nę przed kro pel ka mi „Wy tycz ne” wska zu ją:

� rę ka wi ce,
� far tuch z krót kim rę ka wem,

� pły no od por ną ma skę chi rur gicz ną,
� ochro nę oczu i twa rzy (pły no od por na ma ska chi rur gicz na zin te -
gro wa na z przy łbi cą; peł na ochro na twa rzy/przy łbi ca; po li wę gla no -
wa ochro na lub ich od po wied nik). 

Mi ni mal ną ochro nę przed czą stecz ka mi za wie szo ny mi w po wie -
trzu (ae ro zo lem) zgod nie z„Wy tycz ny mi” za pew nia ją:
� rę ka wi ce,

� far tuch z dłu gim rę ka wem,
� ma ska FFP3/N99 lub FFP2/N95, je śli
FFP3 nie jest do stęp na.
� ochro na oczu i twa rzy (peł na ochro na
twa rzy/przy łbi ca; po li wę gla no wa ochro -
na lub ich od po wied nik). 

Al ter na tyw nie mo gą być uży wa ne sys -
te my fil tru ją ce z na wie wem po wie trza 
(Po we red Air Pu ri fy ing Re spi ra tors – PAPR).

BLS/AED* – pierw sza po moc
„Wy tycz ne COVID-19” okre śla ją, w ja ki

spo sób świad ko wie po zasz pi tal ne go na -
głe go za trzy ma nia krą że nia (NZK) po win -
ni się za cho wać, aby udzie lić po mo cy, nie
na ra ża jąc się na kon takt z wy dzie li na mi
dróg od de cho wych po szko do wa ne go.
Mo dy fi ka cje sche ma tu udzie la nia po mo cy
u cho re go na COVID-19 lub oso by z po dej -
rze niem tej cho ro by po le ga ją na tym, że:
� Oce nę przy tom no ści na le ży wy ko nać
przez po trzą śnię cie po szko do wa nym i pró-
bę na wią za nia kon tak tu przez zwró ce nie
się do nie go gło śno.
� Oce ny od de chu na le ży do ko nać wy -

łącz nie przez ob ser wa cję klat ki pier sio wej i brzu cha, szu ka jąc ru -
chów świad czą cych o pra wi dło wym od de chu. Nie na le ży udraż niać
dróg od de cho wych po szko do wa ne go ani umiesz czać swo jej twa -
rzy przy je go ustach i/lub no sie.
� Udzie la jąc po mo cy, na le ży roz wa żyć za sło nię cie twa rzy po szko do -
wa ne go szmat ką lub ręcz ni kiem przed roz po czę ciem uci ska nia klat -
ki pier sio wej i de fi bry la cji. Mo że to zmniej szyć ry zy ko roz przestrze -
nia nia się wi ru sa w po wie trzu pod czas RKO.
� Po za koń cze niu RKO na le ży jak naj szyb ciej umyć rę ce wo dą z my -
dłem lub zde zyn fe ko wać środ kiem na ba zie al ko ho lu i skon tak to wać
się z lo kal ny mi wła dza mi, by uzy skać in for ma cje na te mat ba dań prze -
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MAR CIN JA NIK RKO w do bie
W jaki sposób w obliczu zagrożenia koronawirusem wykonywać

resuscytację krążeniowo-oddechową skutecznie, a zarazem mając
przede wszystkim na względzie własne bezpieczeństwo? 

Mówią o tym nowe wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.
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sie wo wych po kon tak cie z oso bą cho rą na COVID-19 z po dej rze niem
tej cho ro by.

Zna jo mość i zro zu mie nie po wyż szych za sad przez funk cjo na riu -
szy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz dru hów OSP po zwo li im w sto -
sun ko wo bez piecz ny spo sób udzie lać po mo cy po za go dzi na mi
służ by, gdy bę dą świad ka mi na głe go za trzy ma nia krą że nia. Umoż li -
wi rów nież peł niej sze zro zu mie nie prio ry te tów bez pie czeń stwa
w przy pad ku udzie la nia kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy cho re mu
na COVID-19 lub oso by z po dej rze niem tej cho ro by.

BLS/AED – kwa li fi ko wa na pierw sza po moc
W „Wy tycz nych COVID-19” nie ma roz dzia łu do ty czą ce go pro wa -

dze nia BLS/AED na po zio mie kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy. 
Po ni żej przed sta wio ne zo sta ły więc za pi sy za war te w roz dzia łach do -
ty czą cych pod sta wo wych i za awan so wa nych za bie gów re su scy ta cyj -
nych u osób do ro słych. 
� Ze spo ły udzie la ją ce po mo cy pa cjen tom z za trzy ma niem krą że nia
po win ny skła dać się wy łącz nie z pra cow ni ków ma ją cych do stęp
do środ ków ochro ny in dy wi du al nej dla za ka żeń prze no szo nych dro -
gą po wietrz ną i prze szko le nie w za kre sie ich uży cia.
� Środ ki ochro ny in dy wi du al nej mu szą być do stęp ne dla per so ne -
lu. Ich sto so wa nie mo że po wo do wać nie wiel kie opóź nie nie w roz po -
czę ciu uci ska nia klat ki pier sio wej, jed nak bez pie czeń stwo per so ne lu
jest naj waż niej sze.
� Jest ma ło praw do po dob ne, aby na kle ja nie elek trod AED i sa ma de -
fi bry la cja by ły pro ce du ra mi ge ne ru ją cy mi ae ro zol. W związ ku z tym
mo gą być wy ko ny wa ne przez per so nel me dycz ny no szą cy środ ki
ochro ny in dy wi du al nej chro nią ce przed za ka że niem dro gą kro pel ko -
wą (ma ska chi rur gicz na, ochro na oczu, far tuch z krót kim rę ka wem,
rę ka wicz ki i go gle).
� Pod czas wy ko ny wa nia pro ce dur ge ne ru ją cych ae ro zol (uci ski 
klat ki pier sio wej, za bez pie cza nie droż no ści dróg od de cho wych i wen -
ty la cja) per so nel za wsze po wi nien uży wać środ ków ochro ny in dy wi -
du al nej za po bie ga ją cych za ka że niom prze no szo nym dro gą po -
wietrz no -kro pel ko wą. Pra cow ni cy ochro ny zdro wia za kła da ją ŚOI za -
bez pie cza ją ce przed cząst ka mi za wie szo ny mi w po wie trzu przed roz -
po czę ciem uci ska nia klat ki pier sio wej i udraż nia nia dróg
od de cho wych. Mi ni mal ne za bez pie cze nie obej mu je ma skę FFP3
(FFP2 lub N95, je śli FFP3 nie jest do stęp na), ochro nę oczu i twa rzy, far -
tuch z dłu gi mi rę ka wa mi i rę ka wi ce.
� Wciąż na le ży wy ko ny wać uci śnię cia klat ki pier sio wej i wen ty la cję
(za po mo cą wor ka sa mo roz prę żal ne go z ma ską twa rzo wą pod łą czo -
ne go do źró dła tle nu) w sto sun ku 30: 2. Ze spo ły prze szko lo ne wy łącz -
nie w za kre sie BLS, o mniej szych umie jęt no ściach lub nie pew ne co
do swo ich kom pe ten cji w za kre sie wen ty la cji wor kiem sa mo roz prę -
żal nym z ma ską nie po win ny pro wa dzić ta kiej wen ty la cji ze wzglę du
na ry zy ko ge ne ro wa nia ae ro zo lu. Ze spo ły te po win ny umie ścić ma -
skę tle no wą na twa rzy pa cjen ta, po dać tlen i za pew nić re su scy ta cję
po le ga ją cą wy łącz nie na uci ska niu klat ki pier sio wej. 
� Na le ży za sto so wać filtr prze ciw wi ru so wy (fil tru ją cy wy mien nik cie -
pła i wil go ci lub filtr HEPA) po mię dzy wor kiem sa mo roz prę żal nym
a sprzę tem do wen ty la cji (ma ska, sprzę ty na gło śnio we) w ce lu oczysz -

cza nia wy dy cha ne go przez po szko do wa ne go po wie trza.
� Pod czas wen ty la cji wor kiem sa mo roz prę żal nym na le ży trzy mać
ma skę twa rzo wą dwie ma rę ka mi, aby za pew nić do brą szczel ność po -
mię dzy twa rzą a ma ską. Tech ni ka ta wy ma ga po mo cy dru gie go 
ra tow ni ka.

Za le ce nia dla stra ża ków
Prze kła da jąc po wyż sze za pi sy „Wy tycz nych COVID-19” na prak ty -

kę dzia ła nia stra ża ków PSP i OSP, za sad ne wy da je się przy jąć na stę -
pu ją ce re gu ły dzia ła nia:
� Na le ży dą żyć do uzy ska nia przez dy żur ne go ope ra cyj ne go in for -
ma cji, czy na miej scu zda rze nia prze by wa ją oso by cho re na COVID-
-19 lub z po dej rze niem tej cho ro by. W przy pad ku otrzy ma nia tej in -
for ma cji do pie ro na miej scu zda rze nia KDR po wi nien po in for mo wać
o tym pod le głych stra ża ków oraz SK. Dy żur ny prze ka zu je tę in for ma -
cję do in nych służb.
� Kry tycz nie waż ne jest bez pie czeń stwo. Prio ry tet sta no wią: bez pie -
czeń stwo wła sne, bez pie czeń stwo po zo sta łych ra tow ni ków i świad -
ków, bez pie czeń stwo pa cjen ta. Czas nie zbęd ny do za pew nie nia
bez pie czeń stwa jest ak cep to wal nym opóź nie niem pod ję cia RKO.
� U nie przy tom ne go po szko do wa ne go, cho re go na COVID-19 lub
z po dej rze niem tej cho ro by, oce ny od de chu na le ży do ko nać wy łącz -
nie po przez ob ser wa cję klat ki pier sio wej i brzu cha, szu ka jąc ru chów
świad czą cych o pra wi dło wym od de chu. Nie na le ży udraż niać dróg
od de cho wych po szko do wa ne go ani umiesz czać swo jej twa rzy przy
je go ustach i/lub no sie. 
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� Na le ży zmniej szyć licz bę osób prze by wa ją cych w po miesz cze niu
do ab so lut nie nie zbęd ne go mi ni mum.
� Po za ło że niu ŚOI (kom bi ne zon, ma ska FFP3, go gle, przy łbi ca, rę -
ka wicz ki) ra tow ni cy przy stę pu ją do wy ko ny wa nia uci śnięć klat ki pier -
sio wej. Je że li po szko do wa ny miał ma skę do tle no te ra pii bier nej,
na le ży ją po zo sta wić na twa rzy z od krę co nym tle nem (aż do go to wo -
ści do pod ję cia wen ty la cji). Je że li nie miał ma ski, do cza su przy go to -
wa nia ze sta wu do wen ty la cji (źró dło tle nu, wo rek sa mo roz prę żal ny,
filtr, ma ska) na le ży ją za ło żyć na twarz po szko do wa ne go i po da wać
tlen.
� RKO z wy ko rzy sta niem wor ka sa mo roz prę żal ne go po win ny pro -
wa dzić tyl ko ze spo ły do brze wy ćwi czo ne w tej pro ce du rze. W przy -
pad ku nie do sta tecz ne go wy tre no wa nia lub bra ku pew no ści co
do swo ich umie jęt no ści na le ży za ło żyć po szko do wa ne mu ma skę
do tle no te ra pii bier nej, po da wać tlen i wy ko ny wać je dy nie uci śnię cia.
� Do świad cze ni ra tow ni cy po win ni jak naj szyb ciej użyć nad gło śnio -
wych przy rzą dów udraż nia ją cych dro gi od de cho we, do mi ni mum
skra ca jąc czas wen ty la cji wor kiem sa mo roz prę żal nym. Po za ło że niu
przy rzą du nad gło śnio we go na le ży pro wa dzić RKO w se kwen cji 30:2.
� Je że li AED jest do stęp ny, na le ży na kle ić elek tro dy i po stę po wać
zgod nie z po le ce nia mi urzą dze nia, do pó ki ra tow ni cy nie za ło żą ŚOI.
� Na le ży wen ty lo wać po szko do wa ne go w dwie oso by. Je den ra tow -
nik trzy ma i uszczel nia ma skę, dru gi ści ska wo rek (mo że to być ra tow -
nik pro wa dzą cy uci ski klat ki pier sio wej).

Edu ka cja
„Wy tycz ne COVID-19” pod kre śla ją, że w okre sie pan de mii kon ty -

nu owa nie szko leń z re su scy ta cji (w ogra ni czo nej for mie) po zo sta je
waż ne. Zwra ca ją uwa gę na fakt, że w trak cie szko le nia na le ży po ło żyć
więk szy na cisk na ucze nie się spo so bów ochro ny in dy wi du al nej oraz
na spo so by za po bie ga nia za ka że niom. Szko le nie po win no rów nież
zo stać roz sze rzo ne o zna cze nie wpły wu czyn ni ka ludz kie go na pro -
wa dze nie RKO, np. brie fing i de brie fing, trud no ści w ko mu ni ka cji i za -
rzą dza niu ze spo łem pra cu ją cym w ŚOI. Za sad ne wy da je się więc, aby
w pro ce sie do sko na le nia za wo do we go w PSP uwzględ nić ta kie za -
gad nie nia, jak za kła da nie i zdej mo wa nie ŚOI, ko mu ni ka cja w utrud -
nio nych wa run kach czy po słu gi wa nie się sprzę tem (wen ty la cja,
przy rzą do we udroż nie nie dróg od de cho wych) w ŚOI.

mł. kpt. Marcin Janik jest ratownikiem medycznym, instruktorem
kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz specjalistà w Krajowym

Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony LudnoÊci KG PSP

Uwa ga!
Na le ży pa mię tać, że wraz z roz wo jem wie dzy i do świad cze -

nia w le cze niu COVID-19 za rów no „Wy tycz ne…”, jak i in ne 
stan dar dy po stę po wa nia bę dą pod le ga ły zmia nom.

* BLS (Ba sic Li fe Sup port) – pod sta wo we za bie gi re su scy ta cyj ne, ze spół czyn no ści obej mu ją -
cy bez przy rzą do we utrzy my wa nie droż no ści dróg od de cho wych oraz pod trzy my wa nie od -
dy cha nia i krą że nia.
AED (Au to ma ted Exter nal De fi bril la tion) – wy ko ny wa nie re su scy ta cji z uży ciem au to ma tycz -
ne go de fi bry la to ra ze wnętrz ne go

Li te ra tu ra
„Wy tycz ne COVID-19”, Eu ro pej ska Ra da Re su scy ta cji, tłum.: J. An dres, G. Ce bu la, M. Demb -
kow ska, P. Kraw czyk, https://www. prc. kra kow. pl/wy tycz ne_co vid. html, do stęp: 29.06.2020.

trak cie se zo nu sta cjo nu ją one w tzw. le śnych ba zach
lot ni czych. Choć czar te ro wa ne z firm ko mer cyj nych
stat ki po wietrz ne nie są jed nost ka mi ochro ny prze ciw -

po ża ro wej w ro zu mie niu usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej, to
w cią gu ro ku bio rą udział w ga sze niu kil ku set po ża rów la sów i in nych
te re nów sta no wią cych za gro że nie dla la su (bez wzglę du na ro dzaj
wła sno ści), wy ko nu jąc łącz nie kil ka ty się cy zrzu tów wo dy. Czy są one
jed nak wy star cza ją co do brze zna ne pol skim stra ża kom? Z mo ich roz -
mów z funk cjo na riu sza mi PSP wy ni ka, że jed nak nie za bar dzo. 

Ana to mia wiel błą da
Dro ma der ja ki jest, każ dy wi dzi. Jego zna k roz po znaw czy to po -

kaź ny „garb”, czy li jed no miej sco wa ka bi na pi lo ta. Sta no wi ona wy od -
ręb nio ny i wy nie sio ny w gó rę ze spół, umiesz czo ny za sil ni kiem
i zbior ni kiem, co za pew nia pi lo to wi do brą wi docz ność i sta no wi
mniej sze za gro że nie dla nie go w ra zie wy pad ku (chro ni go usy tu owa -
nie kok pi tu wzglę dem zbior ni ka). Dro ma der nie da je możli wo ści ka -
ta pul to wa nia, ale pi lot jest sto sun ko wo bez piecz ny. So lid na kratow ni ca
ka dłu ba, spa wa na z rur chro mo -mo lib de no wych obej mu je rów nież
ka bi nę pi lo ta i zbior nik środ ka ga śni cze go. Kok pit Dro ma de ra jest tak
skon stru owa ny, że przy zde rze niu z zie mią lub in ny mi prze szko da mi
wy trzy mu je sto sun ko wo du że prze cią że nia, rzę du 40 g. Zda rza ło się,
że po po waż nych ka ta stro fach lot ni cy wy cho dzi li z ka bi ny o wła snych
si łach. Pi lot ma du że szan se na prze ży cie, je śli jest do brze za pię ty pa -
sa mi i przed ude rze niem w zie mię zdą ży wy ko nać awa ryj ny zrzut wo -
dy (z uwzględ nie niem bez pie czeń stwa na ziemne go). 

Kon struk to rzy za dba li tak że o in ne aspek ty bez pie czeń stwa.
Po obu stro nach przed niej szy by oraz na go le niach pod wo zia umiesz -
czo no no że (gi lo ty ny) do prze ci na nia prze wo dów elek trycz nych 
i te le fo nicz nych – jest to roz wią za nie sto so wa ne w sa mo lo tach rol ni -
czych. Prze cię ty drut ma się ze śli zgnąć po sta lo wej lin ce roz cią gnię -
tej mię dzy ka bi ną a sta tecz ni kiem pio no wym, co za po bie ga ob cię ciu
ogo na. 
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Garb
Pra ca pi lo ta -stra ża ka to zde cy do wa nie cięż ki ka wa łek chle ba 

– w ka bi nie -gar bie jest go rą co (szcze gól nie nad po ża rem) i gło śno.
Trze ba przy zwy cza ić się do bra ku kom for tu; z luk su sów po zo sta je tyl -
ko wia tra czek wen ty la to ra i na wiew skie ro wa ny na no gi. 

Sa mo lot M -18 Dro ma der jest za sad ni czo jed no oso bo wy, ale
w póź niej szych wer sjach z ty łu ka bi ny znaj du je się do dat ko wy prze -
dział dla me cha ni ka, wy po sa żo ny wy łącz nie w zwró co ny ple ca mi
do kie run ku lo tu fo tel. Nie ma tam nic wię cej. W trak cie lo tu me cha -
nik ze swej po zy cji nie w sta nie zro bić nic, po za kon tak tem z pi lo tem
przez we wnętrz ny te le fon (in ter kom). To ma ło kom for to we miej sce
sie dzą ce wy ko rzy sty wa ne jest tyl ko i wy łącz nie do ewen tu al ne go
trans por tu me cha ni ka pod czas prze ba zo wy wa nia sa mo lo tu. Opty mi -
stycz ni me cha ni cy po cie sza ją się my ślą, że na pew no le ci się tam wy -
god niej niż w zbior ni ku.

Jed no sil ni ko wy dol no płat
Po zo sta łe ce chy syl wet ki Dro ma de ra naj le piej cha rak te ry zu je okre -

śle nie „jed no sil ni ko wy dol no płat”. Sa mo lot jest na pę dza ny jed nym sil -
ni kiem gwiaz do wym, tło ko wym, dzie wię cio cy lin dro wym o mak sy-
mal nej mo cy 736 kW (1000 KM) i czte ro pła to wym, sy me trycz nym śmi -
głem o śred ni cy 3,3 m. Za le tą sa mo lo tów ga śni czych z na pę dem tło -
ko wym jest ich sto sun ko wo ma ła czu łość na ze wnętrz ne tem pe ra tu ry
i utra tę mo cy przy wcho dze niu w stre fę za dy mie nia i ognia. Ta ka kon -
struk cja sa mo lo tu jed no oso bo we go i jed no sil ni ko we go do sko na le
wkom po no wu je się w wy ma ga nia sa mo dziel ne go po dej mo wa nia
szyb kich de cy zji i ich re ali za cji. Mak sy mal na pręd kość, ja ką mo że roz -
wi nąć le śny gar bus, to 235 km/h. Nie jest to więc sa mo lot bar dzo szyb -
ki, ale wy róż nia się du żą pręd ko ścią wzno sze nia oraz krót ką dro gą
star tu i lą do wa nia.

Dro ma der to dol no płat co ozna cza, że skrzy dła wol no no śne umo -
co wa ne są u do łu ka dłu ba. Ich roz pię tość wy no si 17,7 m, a po le po -
wierzch ni no śnej 40 m2. W skrzy dłach znaj du ją się dwa 355-li tro we

zbior ni ki pa li wa, co przy pręd ko ści prze lo to wej 205 km/h i umiar ko -
wa nym zu ży ciu pa li wa na po zio mie 170-180 l/h po zwa la na około
4 godz. lo tu. W przy pad ku da le kich prze ba zo wań (do 2500 km) moż -
na tak że wy ko rzy stać głów ny zbior nik che mi ka liów/środ ka ga śni cze -
go ja ko do dat ko wy zbior nik pa li wa. 

Zbior nik
To wła śnie ten zbior nik na wo dę (w wer sji agro na che mi ka lia,

a w trak cie prze ba zo wań na pa li wo) jest dru gim po„gar bie” ele men -
tem cha rak te ry stycz nym, sta no wią cym o isto cie te go sa mo lo tu. Znaj -
du je się on we wnątrz ka dłu ba, po mię dzy sil ni kiem a ka bi ną. Dzię ki
ta kie mu umiesz cze niu w ra zie przy mu so we go lą do wa nia po tęż ny
dzie wię cio cy lin dro wy sil nik nie przy gnia ta pi lo ta. Kom po zy to wy
zbior nik wy ko na ny z włók na szkla ne go ma po jem ność 2500 l. Wy po -
sa żo ny jest w prze gro dy utrud nia ją ce swo bod ne prze le wa nie się cie -
czy oraz den ni cę do sto so wa ną do zrzu tu ła dun ku. Na peł nia nie wo dą
na stę pu je na lą do wi sku ze zbior ni ków na ziem nych, w przy pad ku pro -
wi zo rycz nych lą do wisk ope ra cyj nych jest to czę sto za da nie naj bliż -
szej jed nost ki OSP. 

Wiel błą dom wo dy dać
Tan ko wa nie z re gu ły od by wa się przy włą czo nym sil ni ku. Ob szar

do zwo lo ne go po dej ścia zlo ka li zo wa ny jest z le wej stro ny, zza skrzy -
dła. Środ ki ga śni cze tan ko wa ne są do zbior ni ka po przez kró ciec cen -
tral ne go tan ko wa nia umiesz czo ny z le wej stro ny ka dłu ba. Na le ży
pod łą czyć wąż tłocz ny (wlew ze złą czem 75, mo że zo stać uży ta re duk -
cja 52) i otwo rzyć za wór – prze kie ro wu jąc wy sta ją cą z ka dłu ba dźwi -
gnię w le wo. O ilo ści tan ko wa nej wo dy de cy du je pi lot, po da jąc
in for ma cję o ko niecz no ści za prze sta nia tan ko wa nia. Cały zabieg trwa
około dwóch minut przy średniej wydajności 1000 l/min.

Ob ję tość prze no szo ne go środ ka ga śni cze go za wsze za le ży od ilo -
ści pa li wa, ja ką mu si za brać lot ni czy stra żak, by do le cieć do ce lu i po -
wró cić z nie na ru szal nym za pa sem na 0,5 godz. lo tu. Gdy sa mo lot jest

ga Êni czy Dro ma der



w peł ni za tan ko wa ny pa li wem, za bie ra oko ło 1800 l wo dy. Wraz
z ubyt kiem pa li wa moż na zwięk szyć ła du nek środ ka ga śni cze go
do 2000-2200 l, tak by nie prze kro czyć mak sy mal nej ma sy star to wej
tj. 5300 kg. Pi lo taż wer sji do cią żo nej wy ma ga wzmo żo nej uwa gi pi lo -
ta. Nie prze kra czal na ma sa gwa ran tu ją ca bez piecz ne lą do wa nie wy -
no si 4200 kg, dla te go zbior nik na le ży opróż nić przed przy zie mie niem.
Spo wo do wa ne jest to ogra ni czo ną wy trzy ma ło ścią trzy ko ło we go
pod wo zia sta łe go (tzn. nie cho wa ne go w lo cie). 

Wo da z pro cen ta mi
W ce lu zwięk sze nia sku tecz no ści ga sze nia la sów moż na rów nież

sto so wać środ ki pia no twór cze lub zwil ża cze. Po uprzed nim przy go -
to wa niu 3% roz two ru wo dy ze środ kiem pia no twór czym pod nieb -
ne becz ko wo zy ma ją moż li wość wy two rze nia pod czas zrzu tu pia ny
ga śni czej, któ ra po wsta je w wy ni ku działania ener gii ki ne tycz nej uzy -
ska nej przez ciecz w trak cie zrzu tu i me cha nicz ne go roz bi cia czą ste -
czek w ze tknię ciu z po wie trzem. Ga śni cza mie sza ni na dys per syj na ze
wzglę du dłu gi czas opa da nia i ma łą zdol ność prze ni ka nia za trzy mu -
je się na po wierzch ni ko ron. Umoż li wia to wzmoc nie nie li nii obro ny
po przez two rze nie pa sów izo la cyj nych na wierz choł kach drzew lub
bez po śred nio na od sło nię tej po kry wie gle by. Pia nę moż na sto so wać
tak że do zrzu tów bez po śred nich przy ga sze niu po ża rów cał ko wi tych
drze wo sta nu. Za sto so wa nie pia ny po pra wia rów nież orien ta cję pi lo -
tów i wska zu je miej sce, gdzie na stą pi ły wcze śniej sze zrzu ty, co ma
du że zna cze nie, gdy li nię obro ny ob słu gu je kil ka sa mo lo tów.

Z ko lei zwil ża cze za le ca się sto so wać na otwar tych po wierzch niach
o ni skim stop niu wy peł nie nia prze strze ni ko ro na mi drzew. Jed no pro -
cen to wy roz twór ze wzglę du na lek kie spie nie nie opa da wol niej
od czy stej wo dy, ale szyb ciej od pia ny. Czę ścio wo za trzy mu ją go ko -
ro ny drzew, jed nak na sku tek wy kro ple nia szyb ko prze do sta je się
na dno la su.

Żół ta Sier ra Pa pa 
Umasz cze nie mie lec kich Dro ma de rów za zwy czaj przyj mu je kon -

tra sto we, ostrze gaw cze bar wy co ma zwięk szać bez pie czeń stwo lu -
dzi pra cu ją cych przy je go ob słu dze. Na pol skim nie bie la ta ją żół te lub
bia ło -żół te ma szy ny, przy ozdo bio ne wi ze run kiem czer wo ne go wiel -
błą da. Na bur cie ka dłu ba znaj du je się pięć du żych czar nych li ter bę -
dą cych zna kiem re je stra cyj nym (mię dzy na ro do wy kod sa mo lo to wy).
Dwie pierw sze li te ry ko du to tzw. pre fiks, okre śla ją one pań stwo,
w któ rym za re je stro wa ny jest sta tek po wietrz ny. Pol skie sa mo lo ty
(wszyst kie) ma ją ozna cze nie „SP”, co w al fa be cie fo ne tycz nym ICAO
czy ta się ja ko „Sier ra Pa pa”. Do dat ko wym po twier dze niem ro do wo du
jed no garb nych stra ża ków jest fla ga wy ma lo wa na na sta tecz ni ku pio -
no wym. Po zo sta łe trzy li te ry ko du to tzw. su fiks, iden ty fi ku ją cy da ny
sta tek po wietrz ny w da nym kra ju – sto so wa ny rów nież ja ko znak wy -
wo ław czy w cza sie pro wa dze nia ko re spon den cji ra dio wej na miej scu
ak cji. Zgod nie z tym sche ma tem pi lot sa mo lo tu o zna kach re je stra -
cyj nych „SP-FOM” bę dzie zgła szał się przez ra dio za po mo cą kryp to -
ni mu „Fo xtrot Oskar Mi ke”. 

Je śli już mo wa o łącz no ści, to znad ka bi ny pi lo ta pio no wo do gó -
ry wy sta je an te na ra dio sta cji lot ni czej (pa smo 118-136 MHz), zaś 
z ty łu na ogo nie znaj du je się an te na ra dio te le fo nu pra cu ją ce go na le -
śnych czę sto tli wo ściach 48 MHz. Nie ma moż li wo ści wy po sa że nia stat -
ku po wietrz ne go w ko lej ną ra dio sta cję (np. pra cu ją cą w pa śmie PSP),
dla te go łącz ność z pi lo tem i ko or dy na cję zrzu tów na miej scu ak cji 
za wsze za pew nia le śnik z ra diem. 

Z per spek ty wy pi lo ta
Dro ma de ry nie są wy po sa żo ne w żad ne przy rzą dy ce low ni cze ani

na wet w prze zier nik pod ło go wy. Kon struk cja sa mo lo tu i usy tu owa -
nie ka bi ny za pew nia bar dzo do brą wi docz ność w przód, w kie run ku
lo tu. Jed nak nad la tu jąc do ce lu, pi lot tra ci go z oczu. Ce lo wa nie jest
kwe stią wy czu cia i prak ty ki: 

– Każ dy pi lot ma swo ją wła sną me to dę. Grunt, że by dzia łać sku tecz -
nie. Część z nas ro bi to „cza so wo” – oce nia jąc dy stans i zna jąc pręd kość,
z ja ką się po ru sza my, li czy my se kun dy dzie lą ce nas od ce lu: 3, 2, 1, zrzut!
In ni „wzro ko wo -me cha nicz nie” – do ko nu ją zrzu tu, gdy cy lin dry sil ni ka
po kry wa ją się z po ża rem. Uczci wie trze ba przy znać, że wszyst ko dzie je
się tro chę na (wpraw ne) oko – opo wia da do świad czo ny „bom bar dier”
z Le śnej Ba zy Lot ni czej. 

Tuż przed zrzu tem pi lot po pra wia po zy cję w fo te lu, pro stu je krę -
go słup – er go no micz nie, tak by zmi ni ma li zo wać od czu wal ne ne ga -
tyw ne efek ty to wa rzy szą ce ak cji. Że by zre du ko wać przy rost kwa dra tu
pręd ko ści, czy li prze cią że nie, na le ży do sto so wać pręd kość do za kre -
su 160-180 km/h. Przy wyż szych pręd ko ściach pod czas zrzu tu si ły od -
dzia łu ją ce na pi lo ta są tak du że, że ro bi się bo le śnie. 

Zrzut
Po zby wa jąc się ła dun ku ga śni cze go, sa mo lot dra stycz nie zmniej -

sza swo ją ma sę. Z chwi lą zrzu tu wo dy w zbior ni ku two rzy się pod ci -
śnie nie o si le, któ ra by ła by w sta nie po gnieść bla chę sa mo lo tu.
Za po bie ga te mu spe cjal na klap ka wy rów nu ją ca ci śnie nie. W cza sie
2 s „cia ło fi zycz ne” tra ci 2 t. To nie bez piecz ny mo ment. Po zrzu cie wo -
dy na stę pu je du ży przy rost si ły no śnej. Dla te go sa mo lot sa mo czyn -
nie za dzie ra dziób i na bie ra wy so ko ści, wy ry wa go de li kat nie
na oko ło 20 m w gó rę. Pi lo ci nie wal czą ze wzno sze niem, ale mu szą
uważ nie nad zo ro wać ten ruch sa mo lo tu i po zwo lić mu się wznieść,
przy trzy mu jąc drą żek ste row ni czy. Je śli te go nie upil nu ją, Dro ma der
po zrzu cie mo że sta nąć dę ba. 

We dług teo rii uczo nych z Miel ca (zbież nej ze sztu ką wo jen ną bom -
bar do wa nia)… zrzut wo dy moż na wy ko nać trze ma spo so ba mi:
� z nur ko wa nia,
� z lo tu po zio me go,
� z wy rwa nia.

W za leż no ści od przy ję tej tech ni ki wiel kość pla my (opa do wej) 
i na sy ce nie punk to we wo dy po zrzu cie są róż ne. Naj więk szą sku tecz -
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ność ga śni czą ma zrzut z nur ko wa nia, ale jest to me to da nie bez piecz -
na dla pi lo ta (szcze gól nie przy du żym za dy mie niu). Naj czę ściej jed -
nak wi du je się zrzu ty wy ko ny wa ne z lo tu po zio me go oko ło 20 m
nad wierz choł ka mi drzew. Pod wyż sze nie pu ła pu lo tu po wo du je roz -
rost pla my zrzu tu kosz tem zmniej sze nia efek tu ga śni cze go. Wzrost
pręd ko ści wy dłu ża kon tur pla my, co też nie ko rzyst nie wpły wa na jej
sku tecz ność za po ro wą.

Bom ba wod na i smu ga
Peł ne uchy le nie kla py po wo du je zrzut ca łe go sku pio ne go ła dun -

ku w bar dzo krót kim cza sie. 20 hl wo dy w 2 s. Ta ka for ma zrzu tu umo-
ż li wia prze bi cie się wo dy przez zwar tą stre fę ko ron drze wo sta nu
i do tar cie do dna la su przy po ża rach po kry wy gle by. Mak sy mal ny 
za sięg śla du wod ne go sta no wi elip sa o wy mia rach 70 x 30 m. Bli sko
17 arów pod wo dą. 

Bom bar do wa nie sto su je się w bez po śred nim zrzu cie na pa lą cą się
po wierzch nię, zwłasz cza przy po ża rach po kry wy gle by osło nię tej
drze wo sta nem, jak rów nież do two rze nia pa sów izo la cyj nych
przed czo łem po ża ru, gdzie wy ma ga na jest du ża in ten syw ność 

po da wa nia wo dy. Na le ży jed nak pa mię tać, że roz kład da wek środ ka
ga śni cze go w elip tycz nym ob ry sie na po wierzch ni grun tu jest nie rów -
no mier ny i wa ha się w prze dzia le od 0,1 l/m2 do 3,8 l/m2. W epi cen -
trum pla my o wy mia rach 50 x 15 m śred nia daw ka wy no si około
2 l/m2, co za pew nia na tych mia sto wy efekt ga śni czy.

Bom ba z de fi ni cji jest nie bez piecz na, a zrzut mo no tlen ku di wo -
do ru w tej po sta ci cha rak te ry zu je się sto sun ko wo du żą si łą ude rze -
nio wą w cen trum zrzu tu, co mo że sta no wić za gro że nie dla lu dzi.
W przy pad ku dzia łań na ob sza rach le śnych ist nie je rów nież ry zy ko,
że bom ba, pe ne tru jąc ko ro ny drzew, utrą ci ga łę zie nad gło wa mi
stra ża ków. Pęd zrzu ca nej wo dy mo że zła mać ko na ry o śred ni -
cy 10 cm. 

Uru cho mie nie kla py smu żą cej, czy li pod ze spo łu den ni cy, umoż li -
wia pi lo to wi utwo rze nie dłu gie go na 500-600 m pa sa izo la cyj ne go
o sze ro ko ści 10-15 m. Po wy rzu cie wo dy z gar dzie li two rzy się wy raź -
na wstę ga wo dy za wie szo na w po wie trzu, któ ra stop nio wo opa da.
Jest to roz wią za nie sku tecz ne na te re nach otwar tych przy po ża rach
traw, zbo ża i mło de go la su (do 1 m wy so ko ści). Zrzut smu go wy po -
kry wa te ren rów no mier ną ilo ścią wo dy w daw ce około 1 l/m2.

Tak ty ka
O spo so bie i miej scu wy ko na nia zrzu tu de cy du je KDR. Opi sa na po -

ni żej tech no lo gia za kła da bez względ ną współ pra cę pi lo tów z ak cją
na ziem ną, do pusz cza jąc dzia ła nie sa mo dziel ne tyl ko w po cząt ko wej
fa zie roz wo ju po ża ru. W za leż no ści od wa run ków drze wo sta no wych
i za mia ru tak tycz ne go moż na za prząc Dro ma de ra do na stę pu ją cych
ro dza jów dzia łań:
� Zrzut bez po śred ni (na tar cie na po żar) – tech no lo gia po le ga
na po da wa niu wo dy bez po śred nio na li nię ognia lub po wierzch nię
ob ję tą spa la niem w ce lu uga sze nia bądź stłu mie nia po ża ru. Bez po -
śred nie ga sze nie stre fy spa la nia jest naj sku tecz niej sze w przy pad ku
wy two rze nia pla my środ ka ga śni cze go po kry wa ją cej cał ko wi cie pło -
ną cy ob szar. Dla te go za le ca się zrzu ty bez po śred nie w po cząt ko wej
fa zie po ża ru. Przy te go ty pu nie wiel kich zda rze niach oraz w sy tu -
acjach, gdy ist nie je ry zy ko przej ścia po ża ru po kry wy gle by na wierz -
choł ki drzew (po żar wierz choł ko wy), wy ko rzy stu je się me cha nicz ny
efekt bez po śred nie go ude rze nia ła dun ku wo dy do zbi cia pło mie ni. 
� Zrzut po śred ni (izo lu ją cy) – to ro dzaj obro ny (osło ny) pro wa dzo -
nej z po wie trza. Zrzu tu środ ka ga śni cze go do ko nu je się przed li nią
ognia na fron cie, po bo kach lub z ty łu po ża ru w ce lu wy ko na nia za -
po ro we go pa sa izo la cyj ne go utrud nia ją ce go swo bod ny roz wój po -
ża ru. W po rów na niu do ana lo gicz nych za dań tak tycz nych jed no stek
na ziem nych wy ko na nie pa sa za po ro we go przez si ły po wietrz ne cha -
rak te ry zu je się lep szym roz kła dem środ ka ga śni cze go w ko ro nach
drzew. Utwo rze nie zwil żo nych stref izo lu ją cych po żar la su od po zo -
sta łych ob sza rów le śnych to pod sta wo wa za sa da wal ki z po ża ra mi
przy uży ciu stat ków po wietrz nych. Zrzut po śred ni moż na i na le ży sto -
so wać przy wszyst kich po ża rach, nie za leż nie od ich wiel ko ści. W przy -
pad ku sa mo lo tów M -18 Dro ma der zrzut ten mo że być wy ko na ny
za rów no tech ni ką bom by wod nej, jak i smu że niem.
� Zrzut do ga sza ją cy – wy ko nu je się go na zlo ka li zo wa nych i opa -
no wa nych po ża rach, po da jąc wo dę na po ża rzy sko w miej scach,
w któ rych wy stę pu je spa la nie gro żą ce prze rzu tem ognia bądź na je -
go obrze ża w ce lu nie do pusz cze nia do wtór ne go za pło nu i od no wie -
nia się po ża ru.

Bi twa nad Bie brzą
W kwiet niu te go ro ku nie ma łe stad ko Dro ma de rów zo sta ło wy-

sła nych nad Bie brzę. W trwa ją cej ty dzień ak cji ga śni czej sa mo lo ty 
czar te ro wa ne przez La sy Pań stwo we spę dzi ły w po wie trzu po nad
150 godz., la ta jąc od świ tu do zmierz chu. W kul mi na cyj nym mo men -
cie po ża ru flo ta po wietrz na LP zo sta ła zgru po wa na w for ma cje dwóch
klu czy, li czą cych po trzy sa mo lo ty. Zrzu ty do ko ny wa ne przez sa mo -
lo ty ope ru ją ce w ze spo łach po wo do wa ły roz ry wa nie fron tu po ża ru
i umoż li wia ły jed nost kom na ziem nym efek tyw ną wal kę z ży wio łem. 

Nad Bie brzą zrzu co no 171 bomb wod nych. By ła to naj więk sza lot -
ni cza in ter wen cja prze ciw po ża ro wa w Pol sce od cza su dra ma tycz nej
ope ra cji w sierp niu 1992 r., gdy pa li ły się la sy ko ło Kuź ni Ra ci bor skiej.
Na miej scu ak cji w to ku licz nych roz mów zro zu mia łem, jak po trzeb -
ny stra ża kom bę dzie te go ty pu ar ty kuł. Mam na dzie ję, że wszy scy za -
in te re so wa ni znaj dą tu od po wie dzi na swo je py ta nia, co po zwo li im
oswo ić się z Dro ma de ra mi (PZL M -18). 

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

Lasów Paƒstwowych

Napełnianie wodą zbiornika Dromadera



ie zwy kle in te re su ją cy jest zwła-
sz cza obiekt Brock Com mons
w Van co uver, na le żą cy do Uni ver -

si ty of Bri tish Co lum bia (UBC). Czy jest do -
wód na więk sze za ufa nie do tech no lo gii
i za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych niż wy -
bu do wa nie aka de mi ka o wy so ko ści 53 m
z ele men tów drew no po chod nych? 

Drew no nie jed no ma imię
Drew no w po sta ci tra dy cyj nej pra cu je

pod wpły wem róż nych czyn ni ków zbyt in -
ten syw nie, by sto so wać je w kon struk cjach
pre cy zyj nych o znacz nych roz mia rach. Dla -
te go ma te riał uży ty w obiek tach wy so kich
i wy so ko ścio wych ma się do be lek drew-
nia nych ukła da nych jed na na dru giej na
zrąb – tak jak ro bio no to, wzno sząc dwor ki
szla chec kie i chłop skie cha ty – mniej wię cej
tak, jak wa ze li na ko sme tycz na do ga zoli ny
lot ni czej.

Pierw szą hi sto rycz nie tech no lo gią eli mi -
nu ją cą na tu ral ne na prę że nia po wsta ją ce
w drew nie by ła me to da CLT (cross -la mi na ted
tim ber, drew no kle jo ne krzy żo wo), wy na le -
zio na przez fran cu skie go in ży nie ra Pier re'a
Gau thie ra w 1947 r. Zo sta ła ona w krót kim
cza sie za rzu co na. Po wró cił do niej prof. Ger -
hard Schic kho fer. Ba da nia nad przy dat no -
ścią te go roz wią za nia opu bli ko wał w roz pra-
wie dok tor skiej w 1994 r. Wkrót ce na ryn ku
po ja wi ły się pły ty z trzech, pię ciu i sied miu
warstw li te go drew na skle ja nych na prze -
mien nie pod ką tem 90°.

Dru gim ro dza jem drew na in ży nie ryj-
ne go sto so wa ne go przy wzno sze niu bu -
dyn ków wy so kich i wy so ko ścio wych jest
GLULAM (glu ed la mi na ted tim ber, drew no
kle jo ne war stwo wo). Skła da się z co naj -
mniej trzech warstw mięk kie go drew na (naj -
czę ściej świer ko we go, ale tak że mo drze -
wio we go i z da gle zji) usta wio nych rów no le -
gle do sie bie i skle jo nych. W Pol sce do bu -
do wy obiek tów „drew nia nych” (na ra zie

jesz cze nie wy so kich ani wy so ko ścio wych)
naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne jest drew no
świer ko we, na to miast bel ki kon struk cyj ne,
dźwi ga ry i słu py so sno we, mo drze wio we
i spo ra dycz nie dę bo we są wy ko ny wa ne
na za mó wie nie.

Od por ność ognio wa ele men -
tów drew no po chod nych
Wbrew po wszech nej opi nii ele men ty

z drew na kle jo ne go krzy żo wo utrzy mu ją
sta bil ność kon struk cji na wet w wa run kach
roz wi nię te go po ża ru. Dość do brze po zna -
na jest cha rak te ry sty ka te go ma te ria łu
pod wzglę dem po ża ro wym, dzię ki te mu 
ła two moż na za pro jek to wać od por ność
na dzia ła nie pło mie ni w okre ślo nym cza sie.
W isto cie ele men ty te ma ją wyż szą od por -
ność ognio wą niż nie za bez pie czo ne kon -
struk cje sta lo we czy be to no we. Zwę gla nie
na stę pu je po wierzch nio wo, a do tar cie do
głęb szych warstw jest utrud nio ne przez
ogra ni cze nie do pły wu tle nu.

Pod sta wo wą wa dę drew na kle jo ne go
krzy żo wo sta no wi ne ga tyw ny wpływ sto so -
wa nych kle jów na zwar tość ele men tów
(mo że na stą pić ich roz war stwie nie). Mi mo
za bez pie czeń ele men ty te mo gą być po dat -
ne na od dzia ły wa nie bio lo gicz ne, np. grzy -
bów, a tak że – choć zda rza się to rzad ko –
mo gą je uszka dzać owa dy by tu ją ce w struk -
tu rze drew na.

Nor ma ty wy do ty czą ce 
od dzia ły wa nia po ża ru 
Wy tycz ne pro jek to wa nia kon struk cji

drew nia nych pod wzglę dem bez pie czeń -
stwa po ża ro we go za wie ra nor ma uzna nio -
wa PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010. Wska zu je
ona ele men ty wy ma ga ją ce uwzględ nie nia
na eta pie pro jek to wa nia, do ty czą ce wpły wu
śro do wi ska po ża ru na kon struk cje ma ją ce -
go zna cze nie dla ich bez pie czeń stwa. 

Za le ca ne jest uwzględ nie nie w ob li-

cze niach wy trzy ma ło ścio wych ele men tów
zwią za nych z roz wo jem po ża ru. Na le żą
do nich: okre śle nie je go pa ra me trów – ade -
kwat nych do funk cji pro jek to wa ne go bu -
dyn ku oraz wy bór wła ści wych sce na riu szy
po ża ro wych. W tym za kre sie moż na wy mie -
nić dwie me to dy: tra dy cyj ną – na pod sta wie
do bo ru stan dar do wej dla po ża rów no mi nal -
nych krzy wej (prze bie gu war to ści tem pe-
ra tu ry w cza sie) lub mo de lo wa nie nu me-
rycz ne. Pod sta wo wy mi da ny mi wej ścio wy -
mi do ana li zy dy na mi ki roz prze strze nia nia
się pło mie ni są:
� geo me tria po miesz czeń w bu dyn ku,
� po wierzch nie otwo rów w ele wa cji,
� gę stość ob cią że nia ognio we go,
� współ czyn ni ki cha rak te ry sty ki ter micz nej
prze gród bu dow la nych.

Do pie ro po ob li cze niu zmia ny tem pe ra -
tu ry w ele men tach kon struk cyj nych moż -
na uzy skać od po wiedź me cha nicz ną ca łej
kon struk cji na dzia ła nie po ża ru.

W pol skim pra wie bu do wę wie lo kon dy -
gna cyj nych bu dyn ków o kon struk cji czy sto
drew nia nej prak tycz nie unie moż li wia za pis
§ 232 wa run ków tech nicz no -bu dow la nych
[1], w któ rym okre ślo no, że ele men ty sta no -
wią ce od dzie le nia prze ciw po ża ro we po win -
ny być wy ko na ne z ma te ria łów nie pal nych.
Prze pis ten nie do pusz cza za sto so wa nia ja -
kich kol wiek ele men tów drew no po chod -
nych, na wet je śli ma ją po twier dzo ną ba da-
nia mi kla sy fi ka cję REI 120. Mo że war to przyj -
rzeć się te mu za pi so wi – na szym zda niem
waż ne są pa ra me try od por no ści ognio wej
da ne go ele men tu, a nie to, z cze go jest wy -
ko na ny.

Jak to wy glą da gdzie in dziej?
Ogra ni cze nia co do sto so wa nia kon struk -

cji drew nia nej są bar dzo zróż ni co wa ne 
w za leż no ści od kra ju. Naj więk szą swo bo dę
ma ją pro jek tan ci w Nor we gii, cze go do wo -
dem znaj du ją ce się tam naj wyż sze bu dyn ki 
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W różnych miejscach na świecie powstają wysokie budynki
o konstrukcji, w której stal zastąpiło drewno. 

To wyzwanie dla wyobraźni, zwłaszcza strażackiej.

NOR BERT TU ÂNIO
PA WEŁ WOL NY
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o ta kiej wła śnie kon struk cji. Bu dy nek, któ-
re mu chcie li by śmy się przyj rzeć bli żej w ni -
niej szym ar ty ku le, wznie sio no na to miast
w Ko lum bii Bry tyj skiej w Ka na dzie – re gu la -
cje praw ne te go kra ju zo sta ną przed sta wio -
ne w dal szej czę ści tek stu. 

Ka na dyj ski Na tio nal Bu il ding Co de 
z 2010 r. ze zwa lał na wzno sze nie bu dyn ków
o kon struk cji drew nia nej do wy so ko ści czte -
rech kon dy gna cji. Jed nak że pierw szą pro -
win cją, w któ rej zde cy do wa no się na zwię-
k sze nie swo bo dy w pro jek to wa niu i re ali za -
cji wyż szych bu dyn ków niż do pusz czo ne
w NBC by ło sto łecz ne On ta rio.

Wy mo gi do ty czą ce od por no ści po ża ro -
wej bu dyn ków zawarte w Ontario Building
Code nie są zbyt wy śru bo wa ne. Cie ka wost -
ką jest obo wią zek za bez pie cze nia szy bów
win do wych oraz uza leż nie nie wiel ko ści po -
wierzch ni użyt ko wych na po szcze gól nych
kon dy gna cjach w bu dyn kach do trzech po -
zio mów od moż li wo ści do jaz du z trzech
stron, co umoż li wia po więk sze nie po -
wierzch ni użyt ko wej o 900 m2. W przy pad -
ku in sta la cji try ska czo wych wpro wa dzo no
roz róż nie nie w za leż no ści od licz by kon dy -
gna cji w bu dyn ku (nor ma NFPA 13 i 13R).
Stan dard 13R jest wer sją „uprosz czo -
ną” – w za ło że niach ta ka in sta la cja ma chro -
nić dro gi ewa ku acyj ne i ob sza ry kry tycz ne,

wy dłu ża jąc do stęp ny czas bez piecz nej
ewa ku acji (DCBE) – i mo że być sto so wa ny
tyl ko w bu dyn kach miesz kal nych.

Prze pi sy bu dow la ne za rów no w Ko lum bii
Bry tyj skiej, jak i On ta rio wy ma ga ją, aby bu -
dyn ki o kon struk cji szkie le to wej z drew -
na o śred niej wy so ko ści by ły bar dziej od -
porn e na trzę sie nia zie mi niż bu dyn ki z in -
nych ma te ria łów. W przy pad ku nie któ rych
lo ka li za cji obiek tów wyso kich i wy so ko ś-
cio wych na le ży zwra cać szcze gól ną uwa gę
na moż li wość po ten cjal nych uszko dzeń 
spo wo do wa nych przez wo dę.

Naj wyż szy „drew nia ny” 
aka de mik na świe cie
… to Brock Com mons Tal l wo od Ho use,

od da ny do użyt ku w 2017 r. Ma 18 kon dy -
gna cji i jest prze zna czo ny dla po nad 400
użyt kow ni ków. Znaj du je się na te re nie kam -
pu su Po int Grey na le żą ce go do Uni wer sy te -
tu Ko lum bii Bry tyj skiej (UBC) w Ka na dzie.
W dniu otwar cia ucho dził za „naj wyż szy
na świe cie bu dy nek o kon struk cji drew nia -
nej”. Jed nak po ana li zie opra co wa nia do ty -
czą ce go te go obiek tu wy ko na ne go przez
Ka na dyj ską Ra dę ds. Drew na (Ca na dian 
Wo od Co un cil) moż na ła two stwier dzić, że
bu dy nek zo stał wznie sio ny w kon struk cji 
hy bry do wej.

Ele men ty pa syw nej ochro ny prze ciw po -
ża ro wej wy ko na no z wie lu warstw płyt kar -
to no wo -gip so wych ty pu X (z do dat kiem
włó kien szkla nych), aby za pew nić dwu go -
dzin ną kla sę od por no ści ognio wej dla
wszyst kich ele men tów z drew na in ży nie ryj -
ne go. War to za uwa żyć, że za sto so wa ne 
osło ny są lżej sze niż po rów ny wal ne kla są 
od por no ści ognio wej osło ny be to no we
i mu ro wa ne. Każ da kon dy gna cja sta no wi
od dziel ną stre fę po ża ro wą (240 min) i w ten
sam spo sób za bez pie czo ne są wszyst kie
szach ty oraz szy by win do we.

Bu dy nek wy po sa żo ny jest w in sta la cję
try ska czo wą na wszyst kich kon dy gna cjach.
Za in sta lo wa no w nim rów nież jed no stop -
nio wy, ad re so wal ny sys tem sy gna li za cji po -
ża ru, któ ry obej mu je za rów no dźwię ko we,
jak i wi zu al ne urzą dze nia sy gna li za cyj ne.
Sys te my alar mo we i try ska cze są mo ni to ro -
wa ne i nad zo ro wa ne, a sy gna ły alar mo we
tra fia ją bez po śred nio do stra ży po żar nej
w Van co uver.

Za si la nie w wo dę za pew nia pod łą cze nie
do wo do cią gu miej skie go, a tak że sys tem
pomp po ża ro wych ze zbior ni kiem o po jem -
no ści 20 000 l. Pom py po ża ro we ma ją nie za -
leż ne awa ryj ne źró dło za si la nia i za pew nia ją
po da wa nie wo dy przez 30 min.

Na każ dym pię trze znaj du ją się hy dran ty,
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a gło wi ce try ska czy w po miesz cze niach
miesz kal nych są wbu do wa ne w su fit, aby
ogra ni czyć po ten cjal ne przy pad ko we uszko -
dze nia. Sys tem try ska czo wy jest rów nież za -
in sta lo wa ny pod za da sze niem ze wnętrz nym
z CLT na po zio mie par te ru.

Do dat ko wą ochro nę w ob sza rach wspól -
nych na par te rze sta no wią kur ty ny wod ne.

Ślad wę glo wy
Wy li cze nie cał ko wi tej emi sji ga zów cie -

plar nia nych pod czas peł ne go cy klu ży cia
pro duk tu lub fir my na zy wa się śla dem wę -
glo wym. Okre śla się nim ekwi wa lent emi sji
dwu tlen ku wę gla na jed nost kę funk cjo nal -
ną pro duk tu. Obec nie za naj do kład niej szą
me to dę sza co wa nia śla du wę glo we go uzna -
je się nor mę ISO 14067:2013.

Bu dy nek Brock Com mons Tal l wo od
Ho use zo stał wy ko na ny zgod nie ze stan dar -
da mi sys te mu oce ny wie lo kry te rial nej bu -
dyn ków LEED (Le ader ship in Ener gy and
Envi ron men tal De sign) i uzy skał zło ty cer ty -
fi kat tej or ga ni za cji. Zgod nie z przed sta-
wio ny mi da ny mi re ali za cja tej in we sty cji
z ma te ria łów drew no po chod nych (łącz na
ob ję tość CLT i GLULAM-u to 2233 m3) da je
na stę pu ją ce ko rzy ści dla śro do wi ska na tu -
ral ne go:
� wę giel zma ga zy no wa ny w drew nie:
1753 t CO2,
� unik nię cie emi sji ga zów cie plar nia -
nych: 679 t CO2.

Cał ko wi ta po ten cjal na ko rzyść pod wzglę -
dem emi sji dwu tlen ku wę gla wy no si więc

2432 t dwu tlen ku wę gla. Róż ni cę w emi sji
CO2 w sto sun ku do kon struk cji kla sycz nych
przy rów na no do ilo ści dwu tlen ku wę gla, ja -
ką emi tu je do at mos fe ry 511 sa mo cho dów
(oso bo wych lub do staw czych) przez rok lub
go spo dar stwo do mo we przez 222 la ta. W za -
leż no ści od źró dła ślad wę glo wy CLT po da wa -
ny jest ja ko ujem ny (–460 kg/m3), ze ro wy lub
o 1/5 do 1/3 niż szy od be to nu. Po rów na nie
wpły wu tych dwóch ma te ria łów bu dow la -
nych na śro do wi sko przed sta wia poniższy
sche mat.

Pod su mo wa nie
Przed sta wio ny przy kład po ka zu je, że

„wie żo wiec z drew na” nie do koń ca jest drew -
nia ny. Pa trząc na za sto so wa ne roz wią za nia
w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej, moż -
na z du żym praw do po do bień stwem za ło żyć,
że sko pio wa nie ich w Pol sce zna la zło by apro -
ba tę na wet naj bar dziej scep tycz ne go wzglę -
dem no wa tor skich kon cep cji pre wen ty sty
czy ko men dan ta wo je wódz kie go PSP, któ ry
bu do wę ta kie go obiek tu miał by za apro bo -
wać.

Roz wią za nie to nie na ru sza prze pi su co
do nie pal no ści ma te ria łu na od dzie le nia po -
ża ro we, a za sto so wa na tech no lo gia gwa ran -
tu je 240 min od por no ści stref po ża ro wych
(w po zio mie – wy dzie lo ne każ de pię tro oraz
do dat ko wy po dział na stre fy na po szcze gól -
nych kon dy gna cjach). Za bez pie czo ne szach -
ty, szy by win do we, in sta la cja try ska czo wa
oraz sys tem de tek cji po ża ru (w tym przy -
pad ku za pro po no wa no by za pew ne zmia nę

na dwu stop nio wy) wy glą da ją z punk tu wi -
dze nia za po bie ga nia po ża rom zna ko mi cie.

Jed nak w tej becz ce mio du moż na do -
szu kać się łyż ki dzieg ciu. Tej tech no lo gii jesz -
cze nie spraw dzo no w bo ju – nikt na świe cie
nie ma do świad cze nia w prak tycz nym ga -
sze niu ta kie go obiek tu. Dla stra ża ków jest to
za tem ter ra in co gni ta. Te sty w peł nej ska li
wy ka za ły, że nie za bez pie czo ne drew no kle -
jo ne war stwo wo bę dzie ze wzglę du na roz -
kle ja nie się warstw zwięk szać moc po ża ru.
Trze ba jed nak za zna czyć, że rów nież nie za -
bez pie czo na kon struk cja sta lo wa w po do-
b nych wa run kach „po pły nie”. Kon struk cje
sta lo we wy so ko ściow ców czy sto so wa ne
obec nie żel be to we pod czas po ża rów to du -
że wy zwa nie dla ra tow ni ków. Słyn na du baj -
ska wie ża Torch (zgod nie ze swo ją na zwą 
– Po chod nia) sta wa ła się nim co naj mniej
dwu krot nie.

Nie wąt pli wą za le tą „drew nia nych” wy so -
ko ściow ców jest moż li wość ich pre fa bry ka -
cji i brak ko niecz no ści wy ko na nia po waż-
nych prac ziem nych. Tech no lo gia ta nie wy -
ba cza jed nak bra ku do kład no ści wy ko na nia
czy pre cy zji w mon ta żu.

A co ze śla dem wę glo wym? Z da nych,
któ re za pre zen to wa li śmy, wy ni ka, że drew no
ma naj niż szy ślad wę glo wy z naj czę ściej sto -
so wa nych ma te ria łów bu dow la nych. Po -
wszech nie wia do mo, że emi sja ga zów cie -
plar nia nych po wo du je ka ta stro fal ne skut ki,
ale do pó ki głów ni emi ten ci, czy li USA, Chi ny
i In die nie zmniej szą re al nie emi sji, nie wie le
się w tym aspek cie zmie ni. Nie wy klu czo ne,
że Unia Eu ro pej ska, chcąc ob jąć pal mę
pierw szeń stwa w re duk cji emi sji CO2, wpro -
wa dzi dra koń skie ka ry dla kra jów człon kow -
skich na ru sza ją cych usta lo ne od gór nie li mi ty
emi sji. Z tym, że ten ar gu ment w od nie sie niu
do bu do wy bu dyn ków wy so kich i wy so ko -
ścio wych w Pol sce ra czej nie znaj dzie zbyt
wie lu zwo len ni ków.

mł. bryg. dr in˝. Norbert TuÊnio pełni słu˝b´
w Szkole Głównej Słu˝by Po˝arniczej, 

a dr in˝. Paweł Wolny w 2019 r. obronił
w SGSP prac´ doktorskà dotyczàcà
efektywnoÊci gaÊniczej systemów

hybrydowych z mgłà wodnà

[1] Roz po rzą dze nie mi ni stra in fra struk tu ry i bu dow nic twa
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra wie wa run ków tech nicz -
nych, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa -
nie (DzU z 2019 r. poz. 1065).

Li te ra tu ra do stęp na u au to rów
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Dezynfekcja Miele

Pranie, dezynfekcja 
i impregnacja odzie�y 
ochronnej oraz masek 
oddechowych
·  opatentowana technologia prania 

wyd�u�aj�ca �ywotno�� odzie�y ochronnej

·   dedykowane programy dezynfekcyjne
   - dezynfekcja termiczna, temperatura do 85°C

   -  dezynfekcja termiczno-chemiczna, 
temperatura 60°C

·   mycie i dezynfekcja masek oddechowych

Myjnia-dezynfektor 
z programami dedykowanymi 
dla stra�y po�arnej
·  mycie i dezynfekcja masek oddechowych

·  technologia mycia bezpieczna dla 
wszystkich rodzajów masek oddechowych

·  dezynfekcja termiczno-chemiczna, 
temperatura 60°C

Polska Pó�nocna
Adam Sulewski
tel. 601 959 898

Polska Centralna
Marcin Gi�y�ski
tel. 601 583 586

Polska Po�udniowa
Jaros�aw Kowalczuk

tel. 601 522 929

Pralnico-wirówki oraz suszarki 
z programami dedykowanymi dla stra�y po�arnej



czy wi ście nie cho dzi o no we,
a o uży wa ne po jaz dy, spro wa -
dza ne przez i na rzecz OSP. Zda -

nie au to ra cytowanej sen ten cji, jak wy ni ka
z dzie siąt ków ko men ta rzy in ter nau tów, nie
jest od osob nio ne. Są obu rze ni fak tem, że nie
mo gą wpro wa dzić do po dzia łu bo jo we go
za ku pio nych po jaz dów bez pod da nia ich
kosz tow nej pro ce du rze do pusz cze nia. Po -
jaz dów ich zda niem bez piecz nych, bo prze -
cież uży wa nych wcze śniej w jed nost kach
stra ży po żar nych po za gra ni ca mi na sze go
kra ju, naj czę ściej za gra ni cą za chod nią. 
Pa da ją przy tym ar gu men ty, że z pew no ścią
speł nia ją cych wy ma ga nia norm eu ro pej -
skich, na zgod ność z któ ry mi pro wa dzo ne są
przez CNBOP ba da nia w ce lu wy da wa nia
świa dectw do pusz cze nia (dur nych pa pier -
ków z pie cząt ka mi)…

Aż ci śnie się na usta zna ne z ryn ku po jaz -
dów uży wa nych obie go we po wie dze nie:
„Nie miec (w tym przy pad ku nie miec ki stra -
żak) pła kał, jak od da wał”. Tyl ko dla cze go 
nie do dał do te go wła sne go „dur ne go pa -
pierka z pie cząt ką”, co by wszyst ko czy ni ło
pro stym? 

Wszyst ko to wy ja śni my w ni niej szym 
ar ty ku le. 

Uży wa ne, czy li by wa, że zu ży te
Po pierw sze na le ży wziąć pod uwa gę, że

roz ma wia my o po jaz dach uży wa nych, nie -
rzad ko po naddwu dzie sto let nich, dla któ -
rych w oce nie ich do tych cza so wych wła ś-
ci cie li „re surs” z ja kichś po wo dów się skoń -
czył, więc wy co fa li je z eks plo ata cji. Dla te go
nie ma żad nej gwa ran cji, że wszyst kie ich
pod ze spo ły oraz wy po sa że nie na dal są
w peł ni spraw ne. Gdy by tak by ło, z pew no -
ścią by ły by do stęp ne dla tych po jaz dów 
do ku men ty, okre śla ne w me diach mia nem
„cer ty fi ka tów eu ro pej skich”, po twier dza ją ce
zgod ność z wy ma ga nia mi wspo mnia nych

norm. Nie ste ty, mi mo prób za kli na nia rze -
czy wi sto ści tak nie jest. Sam zaś prze gląd
w za kła dzie dia gno stycz nym na po trze by
do pusz cze nia po jaz du do ru chu dro go we -
go nie za ła twia spra wy, bo pro wa dzi się tam
ba da nia na zgod ność z nor ma mi, ale z in-
ny mi.

Prze mil cza się, że po zy ski wa ne po jaz dy
rzad ko są ukom ple to wa ne w ory gi nal ne wy -
po sa że nie. Róż ne go ro dza ju prze rób ki są
nor mą, a mó wi my na wet o pod wo ziach,
a nie tyl ko za bu do wie po żar ni czej czy wy -
po sa że niu. Czę sto tych prze ró bek do ko na -
no me to da mi cha łup ni czy mi. Czy o ta kich
po jaz dach moż na mó wić, że za gwa ran tu ją
bez pie czeń stwo użyt ko wa nia w jed nost -
kach ochro ny prze ciw po ża ro wej, więc nie
bę dzie my ich spraw dzać?

Nor my to kon kre ty, a nie ha sła
wy try chy
Ar gu men tów jak wy żej moż na by ło by

po dać znacz nie wię cej. Istot niej sze jed nak
jest przy bli że nie wy ma gań jed nej ze wspo -
mnia nych na wstę pie norm eu ro pej skich,
w pol skim wy da niu nor my PN-EN 1846-2 
Sa mo cho dy po żar ni cze. Część 2: Wy ma ga nia
ogól ne. Bez pie czeń stwo i pa ra me try, z któ rej
wprost wy ni ka ją ro dza je pro wa dzo nych ba -
dań, ja ko od po wie dzi na okre ślo ne, wska-
za ne w do ku men cie ro dza je za gro żeń (ry zy -
ka). I to nie za leż nie od fak tu, czy mó wi my
o po jeź dzie no wym, czy uży wa nym. Przy tej
oka zji na wią że my do wy ma gań pro jek to wa -
ne go roz po rzą dze nia.

W przed mio to wej nor mie uwzględ nio no
łącz nie 36 ro dza jów we ry fi ko wa nych za gro -
żeń: me cha nicz nych, elek trycz nych, ter micz -
nych, er go no micz nych, po wo do wa nych ha-
ła sem, ma te ria ła mi i sub stan cja mi oraz sta -
no wią cych ich kom bi na cje. Na przy kład
wśród za gro żeń me cha nicz nych wy mie nio -
ne są i ta kie: zgnie ce nie, ści na nie, prze cię cie

lub od cię cie, wplą ta nie, wcią gnię cie i/lub
po chwy ce nie, ude rze nie, utra ta sta tecz no ści
oraz po śli zgnię cie, po tknię cie i upa dek. Już
sa ma lek tu ra tych dźwięcz nych nazw da je
do my śle nia. Ale przejdź my do kon kre tów,
czy li do omó wie nia pro jek to wa nych na
przy szłość roz wią zań wła śnie dla po jaz dów
uży wa nych. 

Sta tecz ność jest pod sta wą 
Za cznij my od te go, że na głów nych „od -

cin kach bo jo wych” fron tu wal ki o bez pie -
czeń stwo po jaz dów po żar ni czych cho dzi o:
� nie prze kro cze nie mak sy mal nej ma sy rze -
czy wi stej (MMR) po jaz du,
� nie prze kro cze nie do pusz czal nych na ci -
sków na po szcze gól ne osie,
� za pew nie nie sta tycz nej i dy na micz nej
sta tecz no ści po jaz du, 
tak, aby unik nąć m.in. ry zy ka wy wró ce nia się
po jaz du przy po ko ny wa niu z du żą pręd ko -
ścią za krę tów lub po chy ło ści te re nu.

Dla te go za kła da się, że każ dy po jazd do -
star czo ny do ba dań po wi nien być w peł ni
wy po sa żo ny w sprzęt ra tow ni czo -ga śni czy.
To wła śnie, tj. zna jo mość spo so bu roz miesz -
cze nia wy po sa że nia, umoż li wi od ra zu do -
ko na nie kil ku klu czo wych spraw dzeń. 

Pierw szym z nich bę dzie spraw dze nie
ma sy (zwa że nie po jaz du) z peł nym wy po sa -
że niem, za ło gą i uzu peł nio ny mi środ ka mi
ga śni czy mi, tj. ele men ta mi skła da ją cy mi się
na wspo mnia ną mak sy mal ną ma sę rze czy -
wi stą (MMR). Ni gdy nie mo że być ona więk -
sza niż do pusz czal na i mak sy mal na ma sa
cał ko wi ta okre ślo na przez pro du cen ta pod -
wo zia. Te pa ra me try są opi sa ne w do wo dzie
re je stra cyj nym oraz do dat ko wo na ta blicz ce
iden ty fi ka cyj nej pod wo zia po jaz du. W tym
miej scu na le ży za zna czyć, że nie praw dzi we
jest czę sto po ja wia ją ce się stwier dze nie, że
je śli uży wa ny po jazd po żar ni czy przej dzie
po zy tyw ne ba da nie tech nicz ne w sta cji dia -
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gno stycz nej pod ką tem do pusz cze nia do
ru chu dro go we go, to mo że bez piecz nie
uczest ni czyć w ak cjach ra tow ni czo -ga śni -
czych. Wy ni ka to z fak tu, że do ba da nia tech -
nicz ne go po jazd mo że zo stać do star czo ny
bez sprzę tu, a sta cja dia gno stycz na nie
spraw dza ma sy ob cią żo ne go po jaz du, tyl ko
okre śla do pusz czal ną i mak sy mal ną ma sę
cał ko wi tą na pod sta wie do wo du re je stra-
cyj ne go, w po twier dze niu ze wspo mnia ną
ta blicz ką iden ty fi ka cyj ną umiesz czo ną na
pod wo ziu. 

W przy pad ku stwier dze nia w CNBOP, 
że MMR prze kra cza do pusz czal ne war to ści
okre ślo ne przez pro du cen ta pod wo zia,
w myśl usta wy Pra wo o ru chu dro go wym
po jazd nie po wi nien po ru szać się po dro -
gach pu blicz nych. Gdy by wziął udział w tra -
gicz nym wy pad ku dro go wym, pro ku ra tor
miał by w tej kwe stii wie le py tań.

Nie od łącz ną czę ścią pro ce du ry we ry fi ka -
cji ma sy jest rów nież spraw dze nie na ci sku
na po szcze gól ne osie po jaz du, przy czym
war to wie dzieć, że ich do pusz czal na wiel -
kość jest wska zy wa na tyl ko i wy łącz nie
na ta blicz ce iden ty fi ka cyj nej pod wo zia da -
ne go po jaz du. Aby nie zo sta ły prze kro czo -
ne – przy za ło że niu, że wcze śniej za dba no
o nie prze kro cze nie MMR – klu czo we jest od -
po wied nie, rów no mier ne roz ło że nie prze -
wo żo ne go wy po sa że nia. Nie ste ty, w prak-
ty ce pod czas ba dań, czy do ty czy to po jaz -
dów no wych, czy uży wa nych, ko niecz ne jest
do ko ny wa nie ko rekt. Prze cią że nie osi po jaz -
du mo że do pro wa dzić do znisz cze nia kon -
struk cji no śnej po jaz du czy pod wo zia,
a w kon se kwen cji – je śli doj dzie do te go
w trak cie alar mo wej jaz dy do zda rze nia 
– do wy pad ku dro go we go. 

Ko lej ną bar dzo waż ną kwe stią w ob sza -
rze za gad nień zwią za nych z ma są i sta tecz -
no ścią po jaz du jest spraw dze nie róż ni cy
ob cią żeń stron sa mo cho du w sto sun ku
do mak sy mal nej ma sy rze czy wi stej (MMR),
któ re nie po win ny prze kra czać 3%. Prze kro -
cze nie wspo mnia nej wiel ko ści gra nicz nej,
czy li in ny mi sło wy nie rów no mier ne roz -
miesz cze nie sprzę tu po każ dej ze stron po -
jaz du, spra wi, że pod czas ma new rów
skręt nych bę dzie on bar dziej po dat ny

na wy wró ce nie. W tym ba da niu też nie rzad -
ko ko niecz ne jest do ko ny wa nie ko rekt.

Oma wia nie pro ce dur ba daw czych pro -
wa dzo nych w CNBOP nie przy pad ko wo roz -
po czę li śmy od kwe stii ma sy, na ci sków
na osie i rów no mier no ści roz miesz cze nia
sprzę tu. Jak już po czę ści to wy brzmia ło,
w prak ty ce pro blem z prze cią że niem po jaz -
dów wy stę pu je dość czę sto. By wa, że wy po -
sa że nia („stra żac kich skar bów”), któ re chce
się umie ścić w po jeź dzie, jest zbyt du żo.
Wów czas z cze goś trze ba zre zy gno wać,
a cza sa mi wy star czy dys lo ka cja.

Od ręb ną kwe stią po zo sta je na to miast,
czy póź niej, po wy jeź dzie z ba dań, ten sprzęt
przy pad kiem nie wra ca na swo je daw ne
miej sce, co już we wła snym su mie niu mu si
roz strzy gnąć każ dy z użyt kow ni ków. Czy
war to ry zy ko wać uszko dze nie po jaz du
w naj mniej od po wied niej chwi li lub wy wrot -
kę, ja kich nie ma ło, przy jeź dzie alar mo wej
do zda rze nia? 

Jak ba da my sta tecz ność
Od spo so bu roz miesz cze nia wy po sa że -

nia po jaz du za le ży tak że sta tecz ność po jaz -
du. Ta spraw dza na jest w dwo ja ki spo sób.
Po pierw sze pod da wa ny jest on pró bie sta -
tycz nej, na sta no wi sku do ba da nia prze chy -
łu bocz ne go.

Ba da nie prze chy łu bocz ne go prze pro wa -
dza się dla po jaz du w peł ni wy po sa żo ne go,
wraz ze środ ka mi ga śni czy mi oraz za ło gą.
Waż nym ele men tem w tym ba da niu jest od -
po wied nie roz ło że nie wy po sa że nia ra tow ni -
czo -ga śni cze go. W tym ce lu na le ży zwró cić
szcze gól ną uwa gę na naj cięż szy sprzęt, któ -
ry po wi nien zo stać za mon to wa ny w dol -
nych skryt kach sprzę to wych – za mo co -
wa nie go w gór nych czę ściach za bu do wy
lub też na da chu po jaz du skut ku je pod nie -
sie niem środ ka cięż ko ści, co skut ku je szyb -
szą utra tą sta tecz no ści pod czas prze chy łu
bocz ne go. Po jazd z pod wyż szo nym środ -
kiem cięż ko ści jest bar dziej po dat ny na wy -
wró ce nie pod czas ma new rów dro go wych.
Oczy wi ście w nor mie są okre ślo ne gra nicz -
ne war to ści ką tów prze chy łu bocz ne go, któ -
ry da ny ro dzaj po jaz du po wi nien speł nić.
Na przy kład dla po jaz du ka te go rii miej skiej
z ob ni żo nym środ kiem cięż ko ści kąt gra nicz -
ny prze chy łu wy no si 32°, na to miast po jazd
ka te go rii ute re no wio nej, w któ rym śro dek
cięż ko ści mie ści się już wy żej, mu si osią gnąć
gra nicz ny kąt prze chy łu 27°.

Dru gą me to dą spraw dze nia sta tecz no ści
jest ba da nie sta tecz no ści pod czas ha mo wa -
nia. Tu pod czas jaz dy z pręd ko ścią 40 km/h
na le ży za trzy mać po jazd przez awa ryj ne ha -
mo wa nie. Pró bę po wta rza się przy pręd ko -
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Fot. 1. Ba da nie prze chy łu bocz ne go
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ści 60 km/h. Pod czas ha mo wa nia po jazd nie
po wi nien zbo czyć z to ru jaz dy o wię cej
niż 20% swo jej sze ro ko ści w żad ną ze stron.
Po nad to spraw dza się, czy kon struk cja zam -
ków do skry tek za bez pie cza je przed przy -
pad ko wym otwar ciem. Ba da nie do dat ko wo
we ry fi ku je po praw ność za mo co wa nia wy -
po sa że nia ra tow ni czo -ga śni cze go. Pod czas
pró by ca łe wy po sa że nie po jaz du po win no
po zo stać w swo ich mo co wa niach. Do ty czy
to rów nież sprzę tu prze wo żo ne go w ka bi nie
po jaz du. Nie pra wi dło we mo co wa nie mo że
do pro wa dzić do uszko dze nia wy po sa że nia,
kon struk cji po jaz du, a w przy pad ku ka bi ny
stwo rzyć re al ne nie bez pie czeń stwo dla za -
ło gi. 

Ty le o ma sach i sta tecz no ści. Te raz przejdź -

my do omó wie nia in nych wy bra nych ba dań
nor mo wych. W tym miej scu chce my wspo -
mnieć o pró bie krzy żo wa nia osi po jaz du. 

Jak spraw dza my 
krzy żo wa nie osi 
Pa trząc na zdję cie ilu stru ją ce to ba da nie,

moż na od nieść wra że nie, że jest ono try wial -
ne. Po pro stu na jazd ko ła mi po prze kąt nej
na nie wy so kie pro gi (o wy so ko ści 20 cm).
Tym cza sem nic bar dziej myl ne go. Pró ba
krzy żo wa nia osi jest bo wiem bar dzo waż -
na dla po jaz dów po żar ni czych ute re no wio -
nych i te re no wych. Je śli wy stę pu ją pro ble my
lub nie zgod no ści pod czas tej pró by, mo że
dojść do blo ko wa nia ża lu zji i po de stów.
W cza sie ak cji ga śni czej w trud nych wa run -

kach te re no wych (np. gór skich) mo że to
unie moż li wić do stęp do skry tek i znaj-
dują ce go się w nich sprzę tu. Na fot. 3-5
przed sta wio no przy kła dy nie pra wi dło wo-
ści stwier dzo nych w trak cie ni niej sze go 
ba da nia. 

Ba da nie sil ni ków i pomp
Ko lej nym te stem jest ba da nie nie za wod -

no ści po jaz du i wy po sa że nia. W za ło że niach
przy szłych wy ma gań dla po jaz dów uży wa -
nych na za sa dzie pew ne go kom pro mi su
przy ję to wstęp nie, że je że li sil nik po jaz du
jest sto so wa ny do na pę du urzą dzeń za mon -
to wa nych na sta łe, to po wi nien być zdol ny
do cią głej pra cy przez 60 min w wa run kach
pra cy nor mal nych dla te go ty pu urzą dze nia
w cza sie po sto ju po jaz du bez uzu peł nia nia
cie czy chło dzą cej ani sma rów. 

Je śli na pę dza nym urzą dze niem jest au -
to pom pa, to w tej pró bie w tym sa mym cza -
sie spraw dze niu pod da wa na bę dzie nie -
za wod ność te go urzą dze nia. W jej trak cie
po twier dza na bę dzie moż li wość po da wa nia
prą dów ga śni czych przy pa ra me trach no mi -
nal nych au to pom py oraz we ry fi ko wa na pra -
wi dło wość funk cjo no wa nia prze nie sie nia
ukła du na pę do we go z sil ni ka na au to pom -
pę. Pod czas pró by po jazd i au to pom pa nie
po win ny wy ka zy wać oznak uszko dze nia. 

Dla po rów na nia ba da nie nie za wod no-
ści au to pom py w no wym po jeź dzie trwa
6 godz. I bez ry zy ka po peł nie nia więk sze go
błę du, ba zu jąc na do tych cza so wych do -
świad cze niach, moż na po wie dzieć, że wie le
sil ni ków, a w szcze gól no ści au to pomp kil ku -
na sto let nich lub star szych, tej pró by w peł -
nym wy mia rze by nie prze szło. A wspo-
mi na my o tym, aby uczu lić użyt kow ni ków
ta kich po jaz dów, że w cza sie dłu go trwa łych
ak cji mu szą li czyć się z ry zy kiem awa rii. Nie -
mniej jed nak oce nio no, że za li cze nie pró by
jed no go dzin nej da je przy naj mniej rę koj mię
sku tecz ne go dzia ła nia w pierw szej fa zie zda -
rze nia. W dal szych fa zach moż na ocze ki wać,
że na miej scu znaj dą się już si ły i środ ki ko -
lej nych rzu tów, a tym sa mym ewen tu al -
na awa ria nie bę dzie brze mien na w skut -
kach.

Spraw ność dra bin 
i pod no śni ków 
W tym przy pad ku za kła da się, że pró ba

nie za wod no ści bę dzie po le ga ła na wy ko na -
niu dwu na stu cy kli pra cy. Pod no śnik lub dra -
bi na me cha nicz na pod czas peł nej pró by
po win ny za cho wać szczel ność po łą czeń,

LIPIEC  2020 /32

TECHNIKA

Fot. 2. Pró ba krzy żo wa nia osi

Fot. 3. Blo ko wa nie po de stów przy pró bie krzy żo wa nia osi
Fot. 4. Od kształ ce nie po łą czeń w za bu do wie pod czas 
pró by krzy żo wa nia osi



roz dzie la czy, prze wo dów ole jo wych oraz in -
nych urzą dzeń za sto so wa nych w ukła dzie
hy drau licz nym. Każ dy cykl pra cy po wi nien
obej mo wać pod nie sie nie dra bi ny/pod no -
śni ka z po zio mu grun tu, osią gnię cie mak sy -
mal nej wy so ko ści, ob rót o 90°, a na stęp nie
po wrót do po zy cji wyj ścio wej. Pró bę na le ży
prze pro wa dzić dla no mi nal ne go ob cią że nia
dra bi ny/ko sza. Po pró bie po win no być moż -
li we uzy ska nie wszyst kich po ło żeń ze sta no -
wi ska ob słu gi.

Nie wszyst ko te stu je my
Oczy wi ście nie wy czer pa li śmy pa le ty

spraw dzeń nor mo wych i okre ślo nych
w prze pi sach do ty czą cych świa dectw 
do pusz cze nia, ja kim pod le ga ją po szcze gól -

ne ro dza je po jaz dów po żar ni czych. Na
osło dę dla czy tel ni ków za wie dzio nych tym
fak tem przy ta cza my jesz cze po rów na nie
do ty czą ce cał ko wi tej licz by ba dań pro wa -
dzo nych w przy pad ku po jaz dów no wych
oraz prze wi dzia nych dla po jaz dów uży wa -
nych.

W przy pad ku no we go po jaz du po żar ni -
cze go spraw dze niu pod le ga ją:
� 64 wy ma ga nia nor my PN-EN 1846 dla 
sa mo cho dów po żar ni czych oraz
� 36 wy ma gań roz po rzą dze nia dla po jaz -
dów po żar ni czych,
na to miast w przy pad ku uży wa ne go po jaz -
du po żar ni cze go spraw dza nych bę dzie:
� 11 wy ma gań nor my PN-EN 1846 dla sa -
mo cho dów po żar ni czych oraz

� 9 wy ma gań roz po rzą dze nia dla po jaz -
dów po żar ni czych.

Nie trud no za uwa żyć, że świa dec two do -
pusz cze nia oraz prze wi dy wa na opi nia tech -
nicz na dla po jaz du uży wa ne go si łą rze czy
nie bę dą do ku men ta mi toż sa my mi. I nie
cho dzi przy tym tyl ko o kwe stię kosz tów 
ba dań. W nie któ rych przy pad kach, na przy -
kład ba dań nie za wod no ści, kil ku na sto let ni
lub star szy po jazd te stów po pro stu by nie
prze szedł z przy czyn czy sto tech nicz nych,
gdyż wiek ro bi swo je. Jed nak ro zu mie jąc po -
trze bę spo łecz ną, pod ję to pró bę ta kie go ze -
sta wie nia pro gra mu ba dań, aby w ich trak cie
spraw dzić w nie zbęd nym za kre sie wszyst kie
pa ra me try klu czo we dla bez pie czeń stwa 
ra tow ni ków. 

A na ko niec…
Jesz cze raz sy gna li zu je my, że o bez pie -

czeń stwie eks plo ata cji po jaz du nie de cy du -
je tyl ko po zy tyw ne prze brnię cie przez ten
po jazd pro gra mu or dy no wa nych przez
CNBOP ba dań, ale rów nież wła ści wy spo sób
je go użyt ko wa nia, w tym po wstrzy ma nie się
przed do ko ny wa niem sa mo wol nych zmian
w roz miesz cze niu sprzę tu, mo gą cych za bu -
rzyć sta tecz ność po jaz du. 

Wy ra ża my na dzie ję, że przed sta wio ne
tre ści po zwo li ły zwe ry fi ko wać po gląd czy -
tel ni ków co do te zy o bez sen sow no ści pro -
ce du ry uzy ski wa nia „dur ne go pa pier ka
z pie cząt ką”. Mo że i pa pie rek dur ny, ale czy
bar dziej niż na przy kład akt zgo nu stra ża ka,
któ re go zmiaż dży ła opa da ją ca w spo sób
nie kon tro lo wa ny, pod nie sio na wcze śniej
na ja kąś oko licz ność (np. spraw dze nie aku -
mu la to ra) ka bi na po jaz du, gdyż urzą dze nie
pod no szą ce nie by ło w sta nie utrzy mać jej
w okre ślo nej po zy cji? A ten szcze gół, czy li
spraw ność sys te mu za bez pie cze nia przed
ta kim opad nię ciem – py ta nie, czy po trzeb -
nie – też jest spraw dza ny w pro ce sie uzy ski -
wa nia rze czo ne go pa pier ka. Nie dość że
z pie cząt ką, to rów nież, o czym za po mniał
au tor ty tu ło we go sfor mu ło wa nia, przez 
ko goś pod pi sa ne go.

st. bryg. Paweł Janik jest dyrektorem
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony

Przeciwpo˝arowej – Paƒstwowego Instytutu
Badawczego w Józefowie, 

a mgr in˝. Łukasz Pastuszka kierownikiem
Zespołu Laboratoriów Technicznego

Wyposa˝enia Jednostek Ochrony
Przeciwpo˝arowej – BS CNBOP-PIB
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Fot. 5. Ko li zja za bu do wy z ka bi ną po jaz du w trak cie pró by krzy żo wa nia osi – za gro że nie uszko dze niem kon struk cji za bu do wy 

Fot. 6. Ba da nie nie za wod no ści pra cy au to pom py 



pierw szej czę ści ar ty ku łu omó wi li śmy ogól ną cha rak -
te ry sty kę i za sa dę dzia ła nia wkła dek bę ben ko wych,
a tak że me to dy ich ła ma nia. W kolejnej czę ści przyj rzy -

my się ko lej nym tech ni kom for so wa nia zam ków, a tak że trud no ściom,
któ re mo że my na po tkać przy wkład kach an tyw ła ma nio wych.

Za sto so wa nie wkrę tów i cy lin dra
Ko lej ną tech ni ką otwar cia zam ka, któ rą chcia łem za pre zen to wać,

jest wy ry wa nie cy lin dra z wkład ki bę ben ko wej. Co istot ne, moż na ją
za sto so wać rów nież do zam ków do dat ko wych, a na wet zam ków
w drzwiach sa mo cho do wych (tych, któ re rów nież ma ją bę be nek).
Do te go ce lu wy ko rzy stu je my na stę pu ją ce na rzę dzia:
� Wkrę ty/śru by – spe cjal ne wkrę ty róż nej śred ni cy słu żą ce do wkrę -
ca nia się w cy lin der przez otwór na klucz. Po wkrę ce niu sil nie umo -
co wu ją się w cy lin drze, co po zwa la na póź niej sze je go wy rwa nie
z wkład ki. Wkrę ty są one ozna ko wa ne na gwin cie róż ny mi ko lo ra mi,
od róż nia ją cy mi ty py i wy mia ry. Zu ży te wkrę ty nie na da ją się do po -
now ne go użyt ku. 
� Uchwyt bi to wy do wkrę tar ki – słu ży do sku tecz ne go i szyb kie -
go wkrę ce nia wkrę tów. Umo co wa ny w nim wkręt ob ra ca się wraz
z uchwy tem ra zem z gło wi cą wkrę tar ki. Znacz nie uła twia to pra cę, 
bo nie ma po trze by przy trzy my wa nia wkrę tu dłoń mi.
� „Dzwon” do wy ry wa nia wkła dek – jest urzą dze niem uni wer sal -
nym, ma pro ste, me cha nicz ne dzia ła nie, po le ga ją ce na ob ro cie
umiesz czo nej we wnątrz dzwo nu śru by za po mo cą klu cza pła skie go.
Ob rót po wo du je prze miesz cze nie się stop ki za koń czo nej okrą głą łap -
ką do wy cią ga nia śrub. Po umiesz cze niu wkrę tu w bę ben ku wkład ki
na le ży za ło żyć na nią me ta lo wą na kład kę z otwo rem na cy lin der
(zwięk sza po wierzch nię sty ku dzwo nu z drzwia mi i za bez pie cza po -
wierzch nię drzwi), a na stęp nie na ło żyć dzwon na wy sta ją cy wkręt.
Ob ra ca nie klu czem po wo du je stop nio we, kon tro lo wa ne wy rwa nie
cy lin dra z wkład ki przez ze rwa nie za sta wek (patrz fot. 1-7).

Po usu nię ciu bę ben ka na le ży wy jąć po zo sta ło ści z otwo ru. Pra wi -
dło wo wy ko na ne wy ry wa nie po win no dać bez po śred ni do stęp do
za bie ra ka, któ ry (w prze ci wień stwie do sy tu acji po za sto so wa niu tech -
ni ki ła ma nia) da lej peł ni swo ją funk cję i trzy ma się we wkład ce. Istot -
ne jest rów nież, by pod czas wkrę ca nia wkrę tu nie wwier cić się
za głę bo ko, tj. w za bie rak i sprzę gło, by nie uszko dzić ich dzia ła nia. 
Je śli z ko lei wwier ci my się za płyt ko, mo że dojść do wy rwa nia sa me -
go wkrę tu z wkład ki – a otwór, któ ry wte dy po zo sta nie, mo że być
za sze ro ki, by wpro wa dzić ko lej ny wkręt. Ob rót za bie ra kiem wy ko nu -
je my za po mo cą pła skie go śru bo krę ta i otwie ra my drzwi.

Prze wier ce nie wkład ki
Ko lej na tech ni ka for so wa nia zam ków to prze wier ca nie wkład ki.

Do jej za sto so wa nia po trze bu je my ty po wych na rzę dzi warsz ta to wych:

� so lid nych wier teł do roz wier ca nia sta li (do brej ja ko ści!),
� młot ka,
� wkrę tar ki aku mu la to ro wej.

Naj pierw na le ży przy ło żyć wier tło do wkład ki po ni żej cy lin dra,
na wy so ko ści za sta wek scho wa nych w jej kor pu sie, i ude rzyć młot -
kiem. Wy ko na ne w ten spo sób wgłę bie nie ozna ku je miej sce wła ści -
we go wier ce nia i umoż li wi ła twiej sze skra wa nie ma te ria łu przez
wier tło. Prze wier ce nie wkład ki ma spo wo do wać znisz cze nie za sta wek
wraz ze sprę żyn ka mi i umoż li wić swo bod ny ob rót cy lin dra. Po tem po -
zo sta je tyl ko wło żyć pła ski śru bo kręt w otwór na klucz, ob ró cić bę be -
nek i otwo rzyć drzwi. Co waż ne, ob ro ty wier tłem na le ży wy ko ny wać
po wo li, aby za staw ki nie za pie kły się w otwo rach wkład ki. Ist nie je jesz -
cze tech ni ka prze wier ca nia się bez po śred nio przez cy lin der – po zwa -
la to na uzy ska nie do stę pu do za bie ra ka – wy ma ga jed nak du żej
wpra wy, by nie uszko dzić me cha ni zmu zam ka. 

Wbi cie wkład ki
Wbi cie wkład ki bę ben ko wej do środ ka po miesz cze nia to ko lej -

na tech ni ka nisz czą ca. Wkład ka mo co wa na jest w drzwiach je dy nie
za po mo cą po przecz nej śru by o śred ni cy 5 mm, co jed nak nie ozna -
cza, że ła two pod da je się ude rze niom. Śru ba trzy ma wkład kę w dol -
nej czę ści kor pu su, więc opty mal nym roz wią za niem jest przy ło że nie
naj więk szej si ły w tej czę ści wy sta ją cej wkład ki. Moż na tu za sto so wać
prze ci nak (ewen tu al nie stop kę ho oli ga na), a w osta tecz no ści po pro -
stu ude rzać cięż kim mło tem. Dzia ła nia te mo gą fak tycz nie ze rwać
wkład kę i po ła mać za bie rak, od sła nia jąc me cha nizm zam ka (bez klu -
cza w zam ku za bie rak znaj du je się w po zy cji lek ko ob ró co nej i za prze
się o ka se tę zam ka). Po wbi ciu wkład ki na le ży za sto so wać klucz uni -
wer sal ny, by otwo rzyć drzwi, tak jak zo sta ło wspo mni a ne wcze śniej.

War to nad mie nić, że bar dzo czę sto ogni wem słab szym od śrub
mo cu ją cych oka zu je się sa ma ka se ta zam ka wpusz cza ne go. Je śli jest
wy ko na na z mięk kie go ma te ria łu, czę sto do cho dzi do jej wy gię cia
i po pę ka nia drzwi. Skut ku je to uszko dze niem me cha ni zmu zam ka,
przez co dal sze kom bi na cje nie po zwo lą na je go od ry glo wa nie.
Przy drzwiach sła bej ja ko ści ry giel mo że jed nak wy paść z fu try ny ra -
zem z po gię tym zam kiem. Osta tecz nie da to ocze ki wa ny efekt, ale nie
jest to zbyt fi ne zyj na tech ni ka i wła ści wie nie wie le róż ni się od wy wa -
ża nia drzwi tra dy cyj ny mi me to da mi.

Prze cię cie wkład ki
Za sto so wa nie pił tar czo wych w ce lu ucię cia wkład ki i usu nię cia jej

z zam ka jest tech ni ką nisz czą cą ostat niej szan sy. Sto suj my ją do pie ro
w sy tu acji, gdy po zo sta łe me to dy nie przy nio są po żą da nych re zul ta -
tów. Mo że ona do pro wa dzić do uszko dze nia drzwi i zam ka, a wte dy
żad ne in ne ma ni pu la cje nie bę dą moż li we. W tym przy pad ku uży wa -
my ja ko na rzę dzia szli fier ki ką to wej lub pi ły do sta li i be to nu. Cię cie
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wkład ki mo że my prze pro wa dzić po zio mo, w ce lu ze rwa nia śru by mo -
cu ją cej – jest wte dy szan sa, że nie uszko dzi my me cha ni zmu zam ka.
Pró by wy ko na nia cię cia po przecz ne go cy lin dra (pod ką tem) mo gą
wpraw dzie po móc uzy skać do stęp do za bie ra ka, ale rów nież skoń -
czyć się za pie cze niem ele men tów wkład ki, przez co nie uda się ma -
ni pu lo wać za bie ra kiem. Osta tecz no ścią jest wy cię cie w drzwiach
dziu ry i me cha nicz ne usu nię cie zam ka. Szli fier ka przy da się rów nież
wte dy, gdy na tknie my się na szyld an tyw ła ma nio wy (fot. 9 i 10).

Za bez pie cze nia an tyw ła ma nio we
Pro sta, ty po wo me cha nicz na za sa da dzia ła nia wkła dek spra wia że

więk szość z nich jest sto sun ko wo ła twa do obej ścia. Aby za bez pie -
czyć się przed wła my wa cza mi, pro du cen ci sto su ją więc do dat ko we
uspraw nie nia. Kla sy fi ka cją wkła dek do zam ków zaj mu je się w Pol sce
In sty tut Me cha ni ki Pre cy zyj nej, któ ry przy zna je wy ro bom ate sty. Ate -
sto wa ne wkład ki za li cza ją więc te sty wy trzy ma ło ści i speł nia ją okre -

ślo ne nor my bez pie czeń stwa. Kla sy fi ka cję wkła dek bę ben ko wych
obec nie de fi niu je nor ma PN-EN 1303:2015 Oku cia bu dow la -
ne – Wkład ki bę ben ko we do zam ków, wy ma ga nia i me to dy ba dań.
Okre śla ona dzie więć cech ma te ria łów bu dow la nych sto so wa nych
w drzwiach, m.in. ka te go rię użyt kow ni ka (dla któ re go jest prze zna -
czo na), trwa łość, ma sę drzwi (w któ rych wy rób bę dzie in sta lo wa ny),
od por ność ognio wą, bez pie czeń stwo (użyt ko wa nia), od por ność
na ko ro zję i tem pe ra tu rę, za bez pie cze nia zwią za ne z klu czem (m.in.
licz ba kom bi na cji, trud ność pod ro bie nia), od por ność na atak i od por -
ność na wła ma nie. Po wyż sze pa ra me try w for mie dzie wię cio zna ko -
we go klu cza na no szo ne są na opa ko wa nia pro duk tów. Z punk tu
wi dze nia wła my wa cza (tu dzież służb ra tow ni czych) in te re su ją ce są
dwa ostat nie z wy mie nio nych pa ra me trów. 

Od por ność na atak ma pięć klas, któ re ozna cza ją ko lej no:
� kla sa 0 – brak od por no ści na wier ce nie i atak me cha nicz ny,
� kla sa A – 3/5 min od por no ści na wier ce nie, od por ność na atak 

ój zam ków! (cz. 2)

1 2 3

4 5 6 7

Fot. 1. Wwier ca nie wkrę tu w cy lin der za po mo cą uchwy tu bi to we go
Fot. 2. Wkręt za mo co wa ny w cy lin drze – je śli zo sta nie wkrę co ny zbyt głę bo ko, mo że uszko dzić za bie rak, a je śli za płyt ko, przy pró bie wy ry wa nia cy lin dra zo sta nie wy rwa ny wkręt
Fot. 3. Na ło że nie na kład ki na kor pus wkład ki. Zwięk sza ona po wierzch nię sty ku i do dat ko wo osła nia drzwi przed „dzwo nem”
Fot. 4. Mo co wa nie „dzwo nu” na zam ku w drzwiach
Fot. 5. Wy ry wa nie cy lin dra opie ra się na skrę ca niu śru by umiesz czo nej w kon struk cji „dzwo nu”. Ob rót wy ko nu je my za po mo cą spe cjal ne go klu cza pła skie go
Fot. 6. Ocze ki wa ny efekt wy rwa nia cy lin dra z wkład ki bę ben ko wej. Po usu nię ciu po zo sta ło ści (opił ków, sprzę gła) uzy sku je my peł ny do stęp do za bie ra ka. Te raz wy star czy pła ski śru bo kręt do otwar -
cia drzwi
Fot. 7. Cy lin der wy rwa ny z wkład ki za po mo cą „dzwo nu”
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me cha nicz ny, brak od por no ści na wy rwa nie bę ben ka,
� kla sa B – 5/10 min od por no ści na wier ce nie, od por ność na atak
me cha nicz ny, brak od por no ści na wy rwa nie bę ben ka,
� kla sa C – 3/5 min od por no ści na wier ce nie, od por ność na atak me -
cha nicz ny, od por ność na wy rwa nie bę ben ka,
� kla sa D – 5/10 min od por no ści na wier ce nie, od por ność na atak
me cha nicz ny, od por ność na wy rwa nie bę ben ka.

Od por ność na wła ma nie we dług In sty tu tu Me cha ni ki Pre cy zyj nej
ma kla sy okre ślo ne m.in. na pod sta wie ba da nia cza su po trzeb ne go
na prze wier ce nie, prze pi ło wa nie, ścię cie i in ne ma ni pu la cje nisz czą -
ce:
� kla sa A: ni ska – brak od por no ści na atak me cha nicz ny i wier ce nie,
� kla sa B: śred nia – od por ność na atak me cha nicz ny i wier ce nie 
do 3 min,
� kla sa C: wy so ka – od por ność na atak me cha nicz ny i wier ce nie 
do 6 min.

Za sto so wa nie ate sto wa nych wkła dek an tyw ła ma nio wych naj wyż -
szej kla sy teo re tycz nie zmu sza wła my wa czy do uży cia cięż kich i gło -
śnych na rzę dzi do otwie ra nia zam ków i wy dłu ża ich dzia ła nia. Czas
opo ru wkła dek naj wyż szej ja ko ści nie jest jed nak im po nu ją cy, zaś
w In ter ne cie zna leźć moż na wie le na grań hob by stów, któ rzy przed -
sta wia ją otwar cie „naj lep szych” wkła dek za po mo cą pro stych wy try -
chów i wpraw nej rę ki. Służ by ra tow ni cze nie mu szą wpraw dzie
mar twić się ha ła sem ani znisz cze nia mi, war to jed nak mieć świa do -
mość, że przy zna nie ate stu wy ni ka z do dat ko wych roz wią zań i za bez -
pie czeń za sto so wa nych przez pro du cen tów. Ta ki mi roz wią za nia mi są
m.in.:
� na cię cie wkład ki w po ło wie cy lin dra – po wo du ją ce zła ma nie jej
da lej od środ ka, co bro ni do stę pu do za bie ra ka (fot. 8),
� wzmoc nie nie kon struk cji kor pu su na środ ku wkład ki, pod otwo -
rem na śru bę mo cu ją cą, co utrud nia zła ma nie i wy rwa nie jej po łów ki
z zam ka (fot. 9),
� wzmoc nie nie kor pu su w miej scu ewen tu al ne go wier ce nia, co 

za bez pie cza za staw ki przed znisz cze niem.
Do dat ko we za bez pie cze nie sta no wi spo sób mon ta żu wkład ki, np.:

� mon taż wkład ki na rów no z drzwia mi (z płyt kim szyl dem), przez
co nie ma moż li wo ści chwy ce nia jej ła ma kiem,
� za sto so wa nie spe cjal ne go szyl du an tyw ła ma nio we go, któ ry bro -
ni do stę pu do cy lin dra wkład ki – je go usu nię cie wy ma ga do dat ko -
wej, ha ła śli wej pra cy i znacz nych uszko dzeń drzwi (fot. 10 i 11).

Bez wzglę du na ro dzaj zam ka na le ży pa mię tać, że za mknię te drzwi
ma ją je den lub wię cej ry gli wpro wa dzo nych w fu try nę. Wy wa że nie
ca łych drzwi wy ma ga od nas po ko na nia ich wszyst kich. Je śli zaś pró -
by sfor so wa nia sa me go zam ka się po wio dą, po zwo lą po cho wać ry -
gle i otwo rzyć drzwi bez znisz czeń. W ra zie nie po wo dze nia tych
dzia łań za wsze mo że my wró cić do tra dy cyj nych me tod. Je śli jed nak
wcze śniej uda nam się zła mać choć jed ną wkład kę (z kil ku), to mi mo
wszyst ko po zba wi my drzwi kil ku ry gli i tym sa mym osła bi my ich wy -
trzy ma łość. Dzię ki te mu póź niej sze wy wa ża nie bę dzie znacz nie prost -
sze. Z te go po wo du war to for so wać za mek w każ dej sy tu acji, gdy
ma my do czy nie nia z otwie ra niem po miesz czeń.

st. kpt. Ma rek Wy ro z´b ski jest do wód cà zmia ny w JRG 3 War sza wa
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Fot. 8. Wkład ka an tyw ła ma nio wa wy po sa żo na w za bez pie cze nie przed zła ma niem. Pio no we
na cię cia na kor pu sie i cy lin drze unie moż li wią zła ma nie wkład ki w po ło wie. Po uży ciu ła ma ka
w zam ku po zo sta nie jesz cze du ża część cy lin dra z kil ko ma za staw ka mi, co za bez pie cza przed
do stę pem do za bie ra ka
Fot. 9. Wkład ka an tyw ła ma nio wa z zę bat ką wy po sa żo na we wzmoc nie nie przed ła ma niem
i wy cią gnię ciem wkład ki
Fot. 10. Wnę trze szyl du an tyw ła ma nio we go za bez pie cza ją ce go przed do stę pem do wkład ki.
Bez usu nię cia go nie bę dzie moż li we zła ma nie wkład ki ani wy rwa nie cy lin dra. Mo co wa -
nie – dwie sta lo we śru by prze cho dzą ce na wy lot drzwi
Fot. 11. Ze wnętrz ny kor pus szyl du an tyw ła ma nio we go mo co wa ny na trzy śru by

Wy ry wa nie cy lin dra dzwo nem Roz wier ca nie wkład ki 

Tech ni ki nisz czą ce wkład kę bę ben ko wą 



ia sto fe de ral ne Ber no opie ra się
przede wszyst kim na sil nej ka -
drze za wo do wej, uzu peł nia nej 

je dy nie ochot ni ka mi. Jed nak więk szość jed -
no stek stra ży po żar nej w Szwaj ca rii na dal
dzia ła w tzw. Mi liz sys tem, czy li sys te mie mi -
li cyj nym. Nie na le ży by naj mniej ko ja rzyć te -
go okre śle nia z for ma cja mi po li cyj ny mi
daw ne go blo ku wschod nie go. Mi liz feu er -
wehr to straż, któ rej człon ko wie na co dzień
wy ko nu ją in ne za wo dy, a po wo ły wa ni
„pod broń” są tyl ko w ra zie po trze by  – sy re -
ną czy pa ge rem. Dla cze go jed nak nie
do koń ca pa su je tu sło wo ochot nik? Otóż
w więk szo ści kan to nów (rów nież w kan to -
nie Ber no) na dal obo wią zu je za sa da, że obo -
wią zek służ by w gmin nej stra ży po żar nej
ma... każ dy oby wa tel speł nia ją cy kry te ria
wie ko we i spraw no ścio we! Kto słu żyć czyn -
nie nie chce, mo że się od służ by wy ku pić,
od pro wa dza jąc spe cjal ną da ni nę pu blicz ną
na rzecz ochro ny prze ciw po ża ro wej. W prak -
ty ce, mi mo teo re tycz nie moż li we go „po bo -
ru”, obo wią zek służ by czyn nej re ali zu ją
wy łącz nie chęt ne do te go oso by. W czę ści
re gio nów – np. w kan to nie Zu rych – już dziś
zu peł nie ofi cjal nie prze cho dzi się do na zew -
nic twa i struk tur ochot ni czych sen su stric to
(Fre iwil li ge Feu er wehr).

W ca łym ka to nie Ber no są je dy nie dwie
te re no we za wo do we stra że po żar ne: w Ber -
nie oraz w Biel. Po zo sta łe 166 jed no stek 
te re no wych funk cjo nu je w sys te mie mi li-
cyj nym. I to rów nież one (w tym sa mym 
za kre sie, co za wo dow cy) bio rą na sie bie 
od po wie dzial ne spe cja li za cje: 27 stra ży spe -
cja li za cję z ra tow nic twa dro go we go, dzie -
sięć – z za kre su neu tra li za cji wy cie ków

sub stan cji ro po po chod nych, czte ry utrzy -
mu ją gru py ra tow nic twa che micz ne go
(NBC), a czte ry spe cja li zu ją się w dzia ła niach
na sie ci ko le jo wej. Część jed no stek utrzy mu -
je po je dyn cza gmi na, część funk cjo nu je ja -
ko więk sza struk tu ra z kil ko ma od dzia ła mi
w ra mach ce lo wych związ ków kil ku sa mo -
rzą dów (czę sto w na zwie stra ży po ja wia się
wów czas sło wo Re gio), a są i ta kie gmi ny,
któ re pła cą są sia do wi za zor ga ni zo wa nie
na jej te re nie ochro ny prze ciw po ża ro wej.

Thun: je dy ny ta ki Löschzug
Ja dąc z Ber na au to stra dą nr 6 w kie run ku

al pej skich szczy tów Ber ner Obe rland, po
po ko na niu oko ło 20 km do jeż dża my do ko -
lej ne go więk sze go mia sta. Thun, po ło żo-
ne nad ma low ni czym je zio rem Thu ner see
i wpa da ją cą do nie go rze ką Aare, nad któ -
rym gó ru je ma je sta tycz nie śre dnio wiecz ny

za mek, to je de na sty pod wzglę dem licz by
lud no ści ośro dek miej ski Kon fe de ra cji
Szwaj car skiej. Li czy so bie nie co po nad
42 tys. miesz kań ców, jest więc po dob nej
wiel ko ści, co Cie cha nów, Sie radz czy Szcze -
ci nek. To jed no cze śnie naj więk sze mia sto
w Szwaj ca rii bez jed nost ki tak tycz nej za wo -
do wej stra ży po żar nej. 

Mia sto za trud nia w ra mach struk tur
ochro ny ppoż. i OC (Schutz und Ret tung Thun)
je dy nie garst kę pra cow ni ków eta to wych, na -
le ży do nich m.in. ko men dant stra ży Ro land
Gfel ler. Resz ta ob sa dy jed nost ki pra cu je
w sys te mie mi li cyj nym. Straż w Thun re ali-
zu je dzia ła nia ra tow ni cze  w sze re gu wspo -
mnia nych spe cja li za cji, w tym ra tow nic two
dro go we i che micz ne. W przy pad ku ra tow -
nic twa che micz ne go jest je dy ną ta ką jed -
nost ką na ca łą po łu dnio wą część kan to nu
(Ber ner Obe rland), a do jazd gru py che micz -
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KON RAD NO WAK Stra˝ w kra inie 
cze ko la dy: ochot ni cy

Można powiedzieć, że w Szwajcarii to głównie jednostki
ochotniczej straży pożarnej zajmują się ochroną przeciwpożarową.

Choć słowo ochotnicy nie jest tu do końca precyzyjne…
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nej do zda rze nia w naj dal sze punk ty po gór -
skich dro gach mo że za jąć po nad go dzi nę.

W głów nej straż ni cy przy Froh sin n weg
obok wy żej wy mie nio nych wy dzia łów i za -
ple cza swo ją sie dzi bę ma tak na praw dę nie
je den, a dwa osob ne od dzia ły stra ży. Pierw -
szy na zy wa się Löschzug i mi mo nie po zor-
nej na zwy (po pro stu plu ton ga śni czy) sta -
no wi bar dzo nie ty po we roz wią za nie. Od po -
nad 100 lat skła da się on bo wiem z gru py
naj ak tyw niej szych stra ża ków, go dzą cych się
na 24-go dzin ne dy żu ro wa nie przez 365 dni
w ro ku. Daw niej by li to prak tycz nie wy łącz -
nie miej sco wi przed się bior cy, wła ści cie le
róż nych firm i za kła dów, mo gą cy w ra zie
alar mu swo bod nie opu ścić swo je miej sce
pra cy. Dziś nie wszy scy z 30 na le żą cych
do Löschzu gu dru hów za li cza ją się do tej 
ka te go rii, ale na dal sta no wią je go trzon. 

Löschzug dys po no wa ny jest w pierw szej
ko lej no ści do wszyst kich zda rzeń na te re nie
mia sta i gmi ny Thun, a tak że ob słu gi wa nej
przez straż z Thun gmi ny He ili gen schwen di.
No tu je rok rocz nie 220-250 in ter wen cji. W ra -
zie po trze by do wo zów mo gą wsiąść tak że
eta to wi pra cow ni cy Schutz und Ret tung. Mo -
że być to i sam ko men dant, ale wbrew po -
zo rom nie mu si przej mo wać do wo dze nia –
mo że je chać na wet ja ko zwy kły ra tow nik! 

Do peł nie nia ro li KDR zo bo wią za ny jest
peł nią cy ak tu al nie dy żur do wód ca, któ ry
z do mu lub pra cy je dzie pro sto na miej sce
zda rze nia sa mo cho dem roz po znaw czo -ra -
tow ni czym ELW Kia So ren to (w Thun są dwa
ta kie wo zy) z drob nym sprzę tem ra tow ni -
czym i wy kryw czo -po mia ro wym. Na te re nie
mia sta czas do jaz du ELW czę sto za my ka się
w 3 min od alar mo wa nia! Szyb ki przy jazd
i roz po zna nie sy tu acji po zwa la na ewen tu -
al ne cof nię cie jed no stek lub na tych mia sto -
we za dys po no wa nie ko lej nych. 

Choć Thun ma swój szyb ki i nie za wod ny
Löschzug, to mu si mieć też re zer wy. Tę ro lę
peł ni od dział Ein satz kom pa nie -Stadt (kom -
pa nia bo jo wa mia sto), od po wied nik kla sycz -
nej OSP uzu peł nia ją cej miej ską straż za wo -
do wą. Gdy Löschzug już wy je dzie, a ska la
zda rze nia wy ma ga dal szych SiS, 38 stra ża -
ków ob sa dza ko lej ne sa mo cho dy. Wy jeż-
dża tak że do ta kich zda rzeń, jak pla my ole ju
czy pod to pie nia. Rocz nie kom pa nia no tu -
je 20-30 in ter wen cji. 

Ist nie je też kom pa nia re zer wo wa Stadt -Pi,
słu żą ca do za bez pie cze nia dzia łań dłu go -
trwa łych. Po za gra ni ca mi mia sta funk cjo nu -
je jesz cze Ein satz kom pa nie -Land (kom pa nia
bo jo wa wieś), od po wia da ją ca za pod sta wo -

we za bez pie cze nie gmi ny wiej skiej Thun
oraz gmi ny He ili gen schwen di. 42 na le żą cych
do niej dru hów zor ga ni zo wa nych jest w dwa
od dzia ły w Gol di wil i He ili gen schwen di. 

Dla cze go stra ża cy z Thun za bez pie cza ją
tak że są sied nią gmi nę? Po wód jest pro sty: 
li czą ce oko ło 700 dusz He ili gen schwen di nie
by ło by w sta nie utrzy mać osob nej jed nost -
ki o do brym po ten cja le, a w ten spo sób, pła -
cąc za utrzy ma nie do dat ko we go ma łe go
od dzia łu, ko rzy sta z efek tu ska li i ca łe go za -
ple cza stra ży w Thun. Co cie ka we, każ dy 
od dział ma swo je bar wy  – w tym osob ną na -
szyw kę i in ny ko lor heł mów. Wyż sza ka dra
do wód cza ma na wy łącz ność żół te heł my
i żół te kurt ki spe cjal ne. Wszy scy na to miast
otrzy mu ją ekwi wa lent za dzia ła nia. Sta wek
jest kil ka, ale uśred nia jąc, od po wia da on 

do brej go dzi no wej staw ce wy kwa li fi ko wa -
ne go pra cow ni ka w Szwaj ca rii.

Straż w Thun jest wy po sa żo na w sprzęt
na bar dzo wy so kim po zio mie. Trzon si ły bo -
jo wej w głów nej straż ni cy sta no wią dwa
bliź nia cze sa mo cho dy ra tow ni czo -ga śni cze:
TLF 1 i 2 (GBA 3,6/30) na pod wo ziu MAN
TGM 18.340, z pię cio oso bo wą ka bi ną, wy ko -
na ne z pie ty zmem na in dy wi du al ne za mó -
wie nie przez ro dzi mą fir mę VOGT AG. Nie
ma tu ame ry kań skie go chro mu czy de si gnu
ro dem z wo zu Pan ther, ale jest mnó stwo wy -
myśl nych schow ków, pół ek i uspraw nień,
w po sta ci np. wóz ka ręcz ne go do bu do wy 
li nii za si la ją cej z hy dran tu. Za dba no też
o wy róż nie nie tych wo zów z tłu mu: na ża lu -
zjach od wzo ro wa no li nię da chów miej sco -
wej sta rów ki wraz z zam kiem. 

Je śli po trzeb na jest więk sza licz ba ra tow -
ni ków w AOUO, nie ma spra wy – od te go jest

Atem schutz fah rzeug (ASF). Je go pol skim od -
po wied ni kiem był by SPgaz, ale w Szwaj ca rii
wo zy te ma ją spe cy ficz ną for mę: są to dłu -
gie bu sy wy po sa żo ne w sie dze nia z apa ra ta -
mi w opar ciach, po zwa la ją ce na szyb kie
przy go to wa nie do dzia łań du żej gru py ra -
tow ni ków. W ASF z Thun jest osiem ta kich
miejsc. Po jazd prze wo zi tak że apa ra ty dwu -
bu tlo we do dzia łań np. w tu ne lach. 

Po nie waż straż w Thun re ali zu je tak że
dzia ła nia ra tow nic twa dro go we go, ma po -
jazd Stras sen ret tungs fah rzeug (SRF – SRd).
VOGT AG wy ko nał ten bar dzo nie ty po wy
wóz na pod wo ziu MAN TGM 15.340. Wy róż -
nia go sied mio oso bo wa ka bi na (dwa miej -
sca z apa ra ta mi OUO), ogra ni czo na do 2,3 m
sze ro kość, a tak że za stą pie nie kla sycz ne go
ukła du wod no -pia no we go sta cjo nar nym

agre ga tem pia no wym SL200 CAFS fir my 
Ro sen bau er. Prze wo zi on oprócz dwóch
cięż kich ze sta wów hy drau licz nych m.in.
plat for mę ra tow ni czą czy kil ka prze no śnych
agre ga tów prą do twór czych. 

Ko lej nym waż nym po jaz dem jest au to -
dra bi na ADL (SD-30) z 2018 r., wy ko na -
na przez Ma gi ru sa na ob ni żo nym pod wo ziu
Ive co (n. B.) naj now szej ge ne ra cji, wy po sa -
żo nym w tyl ną oś skręt ną. Ob ni że nie wy so -
ko ści i po pra wio na zwrot ność są nie oce-
nio ne w spe cy ficz nych wa run kach cia snej
sta rów ki w Thun. 

Ko lej ną spe cja li za cję sta no wi ra tow nic -
two che micz ne (NBC). Tu do dys po zy cji są
dwa sa mo cho dy SRchem: lek ki i cięż ki
z przy cze pą. Wy róż nia je żół to -fio le to we 
ma lo wa nie. Nie na le żą one do mia sta Thun,
a do kan to nu Ber no. Po dob nie jest z wen ty -
la to rem du żej wy daj no ści na pod wo ziu 
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Mer ce de sa Sprin te ra, choć ten jest już czer -
wo ny. Oprócz te go w kil ku lo ka li za cjach sta -
cjo nu je ca ła pa le ta po jaz dów po moc ni czych
i lo gi stycz nych.

Gol di wil: kom pak to we 
roz wią za nia
Krę tą dro gą z po ło żo ne go w do li nie mia -

sta do cie ra my do po ło żo nej na stro mym
zbo czu wsi Gol di wil w gmi nie Thun. Nie wiel -
ka re mi za tu tej sze go od dzia łu jest wci śnię ta
mię dzy dwie dro gi, a jej pod jazd słu ży jed -
no cze śnie ja ko przy sta nek au to bu so wy. Nie
znaj dzie my tu, tak jak w głów nej straż ni cy
w do li nie, du żych sa mo cho dów po żar ni -
czych. Jest za to szy ty na mia rę sprzęt, po -
zwa la ją cy na pod ję cie sku tecz nej pierw szej
in ter wen cji przed do jaz dem sił i środ ków

z Thun. Pod sta wo wy po jazd to KLF-Ma xi
(GLBA 1,4/7,5), lek ki sa mo chód ra tow ni czo -
-ga śni czy wy ko na ny przez VOGT AG na po -
pu lar nym wśród miej sco wych go spo da rzy
pod wo ziu po jaz du rol ni cze go Re form Mu li
R9 (ro dem z Au strii) o DMC 7,5 t. Dzię ki sta -
łe mu na pę do wi 4x4 i 98-kon ne mu sil ni ko wi
Mu li do sko na le ra dzi so bie z po ko ny wa niem
du żych na chy leń, a sze ro kość za le d wie 2 m
umoż li wia wjazd rów nież w wą skie bocz ne
ulicz ki wsi – tam, gdzie stan dar do wy TLF
z Thun po pro stu by utknął. KLF-Ma xi ma 
dwu oso bo wą ka bi nę, ale prze wo zi sprzęt
łącz no ści, la tar ki oraz apa ra ty po wietrz ne
w licz bie wy star cza ją cej dla peł ne go za stę -
pu. Resz tę za ło gi do wo zi na miej sce bus VW
T6. Oprócz tych po jaz dów jed nost ka dys po -
nu je m.in. aparatami OUO, dwo ma agre ga -
ta mi prą do twór czy mi, dra bi ną ra tow ni czą
wy su wa ną czy dwie ma przy cze pa mi. 

Re mi za w tej cia snej i gę sto za bu do wa nej
wio sce jest tak ma ła, że obok ga ra ży i świe -
tli cy na pię trze nie ma już wię cej po miesz -
czeń, rów nież szat ni. Kom ple ty ŚOO stra ża cy
trzy ma ją w do mu i sta wia ją się na alarm już
prze bra ni. Brak miejsc par kin go wych wo kół
re mi zy zmu sza do uży cia ro we rów lub
po pro stu przy by cia na pie cho tę. Po nad to
część sprzę tu od dzia łu jest ulo ko wa na w ma -
łym ga ra żu w naj wy żej po ło żo nej czę ści wsi. 

Hil ter fin gen: straż na mia rę 
po trzeb
Ja dąc bez po śred nią dro gą z Thun do In -

ter la ken, wzdłuż ma low ni cze go brze gu tur -
ku so we go Thu ner see, mi ja my bar dzo no wo-
cze sny bu dy nek z cał ko wi cie prze szklo nym
fron tem, opa trzo ny her bem gmi ny Hil ter fin -

gen oraz na pi sa mi „Feu er wehr  – We rkhof”. 
To bar dzo po pu lar ne roz wią za nie w mniej -
szych miej sco wo ściach w Szwaj ca rii: obie
gmin ne in sty tu cje dys po nu ją ce więk szy mi
po jaz da mi, czy li straż po żar na i za kład usług
ko mu nal nych (zaj mu ją cy się np. od śnie ża -
niem, utrzy ma niem zie le ni, pra ca mi re mon -
to wo -bu dow la ny mi), czę sto dzie lą ze so bą
je den kom pleks ga ra ży i za ple cze. Nie rzad ko
część dru hów pra cu je w miej sco wym „we -
rkho fie”, dzię ki cze mu bę dąc w ba zie, w ra zie
alar mo wa nia mo gą po pro stu przejść z jed -
ne go ga ra żu do są sied nie go.

Jed nost ka w Hil ter fin gen funk cjo nu je
w kla sycz nym szwaj car skim sys te mie mi li cyj -
nym. Li czy 40 człon ków czyn nych, z któ rych
każ dy ma in dy wi du al ne ubra nie bo jo we wy -
so kiej kla sy. I choć cier pi z po wo du pro ble mu
ty po we go dla więk szo ści ochot ni czych stra -
ży po żar nych, czy li ogra ni czo nej do stęp no ści

dru hów w ty po wych go dzi nach pra cy w dni
po wsze dnie, to mi mo wszyst ko na wet
w środ ku dnia mo że li czyć na przy by cie na
alarm oko ło 14 stra ża ków. Jej wy po sa że nie to
rów nież kla sy ka ma łych mia ste czek i więk -
szych wsi szwaj car skich. Nie znaj dzie my tu -
taj, jak wThun, sze re gu du żych sa mo cho dów
ga śni czych i spe cjal nych. Flo ta skła da się
z mniej szych po jaz dów, z któ rych każ dy słu -
ży do re ali za cji in ne go ele men tu dzia łań. 
De fac to to, co znaj dzie my w ty po wym pol -
skim GBA, tu prze wo żą dwa, trzy mniej sze
wo zy. Pod sta wo wą si łę ude rze nio wą sta no wi
sa mo chód ga śni czy TLF (GLBA 1,4/24), z trzy -
oso bo wą ka bi ną, za bu do wa ny na lek kiej cię -
żarów ce Mer ce des -Benz 814D o na pę dzie
4x4. Prze wo zi on głów nie sprzęt ga śni czy.

Dru gi waż ny po jazd to ASF – Atem schutz -
fah rzeug. Po dob nie jak w Thun, jest to sa mo -
chód prze zna czo ny dla więk szej licz by
ra tow ni ków, któ rzy mo gą ubie rać się w apa -
ra ty pod czas jaz dy (w tym wy pad ku – pięć).
Do dat ko wo sa mo chód prze wo zi część
sprzę tu, któ ry w Pol sce zna la zł by się w sa -
mo cho dzie pierw sze go wy jaz du: dra bi nę ra -
tow ni czą wy su wa ną, agre gat prą do twór czy
wraz ze sprzę tem oświe tle nio wym, dwa
wen ty la to ry osio we, sprzęt bu rzą cy, tor bę
me dycz ną, ga śni ce. 

In ne po jaz dy to Nis san Na va ra, któ ry peł -
ni ro lę od po wia da ją cą pol skie mu SLRr, czy
kla sycz ny, dzie wię cio oso bo wy bus do prze -
wo zu do dat ko wych ra tow ni ków. Praw dzi wą
pe reł ką jest na to miast lek ki po jazd te re no -
wy Steyr -Puch Ha flin ger 4x4 z 1968 r., do dziś
spraw ny, prze zna czo ny przede wszyst kim
do prze wo zu ma te ria łów do za bez pie cze nia
miej sca zda rze nia. Po nad to w Hil ter fin gen
jest aż osiem przy czep, w tym czte ry z mo -
to pom pa mi. 

Cie ka wost ką z pol skiej per spek ty wy jest
to, że jed nost ka w Hil ter fin gen nie dys po nu -
je żad nym sprzę tem ra tow nic twa tech nicz -
ne go po za… wcią gar ką. Czte ro ty sięcz na
gmi na przy le ga bez po śred nio do Thun,
a czas do jaz du tam tej szej stra ży, ma ją cej 
spe cja li za cję z ra tow nic twa dro go we go, za -
my ka się do słow nie w kil ku mi nu tach. Wła -
ści wą pra cę, je śli są oso by za klesz czo ne,
wy ko ny wać bę dzie jed nost ka z Thun, po sia -
da ją ca czte ry ze sta wy hy drau licz ne wraz
z osprzę tem. Hil ter fin gen to po za tym bar -
dzo spo koj na gmi na  – straż no tu je tam śred -
nio je den wy jazd na mie siąc.

Kon rad No wak jest pre ze sem OSP Rze pin
i pa sjo na tem po ̋ ar nic twa
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sta wo daw ca du żo uwa gi po świę ca kwe stii eks plo ata cji
sprzę tu, a tak że pro ce so wi wy co fa nia go z użyt ku. Eks plo -
ata cja roz po czy na się z chwi lą na by cia sprzę tu, ozna ko wa -

nia go, a przede wszyst kim wpro wa dze nia do Sys te mu Wspo-
ma ga nia De cy zji PSP (SWD) [1].

Prze pi sem o pod sta wo wym zna cze niu w kon tek ście obo wiąz ków
kie row ni ków jed no stek jest § 9 ust. 1 za rzą dze nia trans por to we go.
Na je go pod sta wie kie row ni cy od po wia da ją za spraw ność użyt ko -
wą sprzę tu trans por to we go, bie żą cą ob słu gę, prze glą dy, na pra wy
i ba da nia tech nicz ne oraz za opa trze nie w czę ści za mien ne, pa li wo
i ma te ria ły eks plo ata cyj ne. De cy du ją rów nież o spo so bie za go spo -
da ro wa nia sprzę tu trans por to we go i za pew nia ją je go ozna ko wa nie
(na da jąc nu me ry ope ra cyj ne zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w Kra -
jo wych Da nych Ra dio wych). Spra wu ją też nad zór nad zgod no ścią
je go sta nu z nor ma ty wem, tj. z do ku men tem de fi niu ją cym wy ma -
ga ny po ziom wy po sa że nia jed nost ki PSP w sprzęt, opra co wa nym
na pod sta wie sto sow nych prze pi sów [2]. 

Wy co fa nie sprzę tu z eks plo ata cji…
Ostat ni etap cy klu ży cia sprzę tu trans por to we go to uzna nie go

za zbęd ny i za koń cze nie go spo dar ki tym sprzę tem. Przy po mnij my,

że sto sow nie do dys po zy cji § 39 za rzą dze nia sprzęt trans por to wy
mo że zo stać uzna ny za zbęd ny z przy czyn tech nicz nych, or ga ni za -
cyj nych al bo eks plo ata cyj nych. To bar dzo spe cy ficz ny aspekt za kre -
su kom pe ten cji kie row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych, zwią za ny
z opty ma li za cją wy ko rzy sta nia sprzę tu w jed nost kach or ga ni za cyj -
nych, wpi sa ny w je go cykl eks plo ata cyj ny – za po cząt ko wa ny przez
po zy ska nie sprzę tu i wpro wa dze nie go do eks plo ata cji, a za koń czo -
ny wy co fa niem z użyt ko wa nia w da nej jed no st ce. 

Prze pi sem o pod sta wo wym zna cze niu jest w tym przy pad ku § 27
za rzą dze nia trans por to we go. Ob li gu je on kie row ni ków jed no stek
PSP do ana li zo wa nia na bie żą co sta nu sprzę tu, z uwzględ nie niem
kry te riów, o któ rych mo wa wy żej. Do te go ce lu po wo łu je się spe -
cjal ną ko mi sję, skła da ją cą się z mi ni mum trzech osób, przy czym co
naj mniej jed na po win na być przed sta wi cie lem ko mór ki or ga ni za -
cyj nej zaj mu ją cej się spra wa mi go spo dar ki trans por to wej. Ko mi sja
to cia ło opi nio daw cze. Cha rak te ry zu je ją § 28 za rzą dze nia trans por -
to we go. Prze pis ten w swej isto cie na wią za nie do kon cep cji ko mi sji
do spraw oce ny przy dat no ści skład ni ków ma jąt ku jed nost ki bu dże -
to wej. Oby dwie dzia ła ją jed nak nie za leż nie od sie bie. 

W przy pad ku stwier dze nia prze sła nek do uzna nia sprzę tu trans -
por to we go za zbęd ny ko mi sja spo rzą dza wnio sek wy ma ga ją cy ak -
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DO MI NIK M. KA BAT Go spo dar ka tra
Kontynuując analizę uregulowań nowego zarządzenia

transportowego, warto przyjrzeć się, jak wygląda w ich świetle
wycofanie sprzętu z eksploatacji oraz gospodarka paliwowa.
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cep ta cji kie row ni ka jed nost ki PSP. De cy zję o wy co fa niu sprzę tu
z eks plo ata cji po dej mu ją kie row ni cy jed no stek or ga ni za cyj nych
w od nie sie niu do sprzę tu użyt ko wa ne go w tych jed nost kach oraz
wła ści wy te ry to rial nie ko men dant wo je wódz ki w od nie sie niu od po -
wied nio do sprzę tu ko mend po wia to wych (miej skich) PSP z te re nu
wo je wódz twa i ko men dy wo je wódz kiej PSP (patrz § 30 za rzą dze nia
trans por to we go). Za tem w zde cy do wa nej więk szo ści jed no stek
kom pe ten cje do orze ka nia prze nie sio ne są na szcze bel ko men dan -
ta wo je wódz kie go. 

… i (cza sa mi) je go dal sze użyt ko wa nie
Prze nie sie nie cię ża ru de cy zyj no ści na ko men dan tów wo je wódz -

kich ma ten sku tek, że sta ją się oni upraw nie ni do wska zy wa nia miej -
sca dal szej eks plo ata cji sprzę tu trans por to we go uzna ne go za
zbęd ny z przy czyn or ga ni za cyj nych i eks plo ata cyj nych. Utwo rzo no
w tym ce lu za so by po jaz dów zbęd nych. 

Za sób ten to po ję cie abs trak cyj ne. Nie ozna cza gru py zbęd nych
po jaz dów zgro ma dzo nej w jed nym miej scu i w jed nym cza sie, lecz
wy od ręb nio ny, roz miesz czo ny w kon kret nych jed nost kach or ga ni -
za cyj nych PSP zbiór po jaz dów wy łą czo nych z użyt ko wa nia, prze zna -
czo nych do dal sze go za go spo da ro wa nia. Po wi nien on przy brać
po stać re je stru zbęd nych po jaz dów, o któ rym mo wa w § 34 ust. 1
za rzą dze nia trans por to we go. 

Prze pi sy za rzą dze nia nie okre śla ją mak sy mal ne go cza su, ja ki po -
wi nien upły nąć od mo men tu uzna nia go za zbęd ny do wska za nia
miej sca je go dal szej eks plo ata cji. Na le ży za ło żyć, że nie po wi nien to
być czas zbyt dłu gi, po wo du ją cy de gra da cję me cha ni zmów i ukła -
dów ro bo czych po jaz dów oraz sta rze nie się in sta la cji. 

Sa mo wska za nie miej sca dal szej eks plo ata cji mo że na stą pić
po pro ce sie ana li zy po trzeb jed no stek or ga ni za cyj nych PSP z ob sza -
ru ad mi ni stro wa ne go przez da ne go ko men dan ta wo je wódz kie go
PSP. Wy ni ka to z prze pi su § 34 ust. 1 in fi ne za rzą dze nia trans por to -
we go. Roz wi nię cie tej my śli sta no wi dys po zy cja § 35 za rzą dze nia,
zgod nie z któ rą sprzęt trans por to wy uzna ny za zbęd ny z przy czyn
or ga ni za cyj nych i eks plo ata cyj nych za go spo da ro wu je się przez dą -
że nie do uzu peł nie nia bra ków w jed nost kach or ga ni za cyj nych PSP,
stwier dzo nych na pod sta wie nor ma ty wów wy po sa że nia [3]. Za tem
w pierw szej ko lej no ści na le ży dbać o po trze by sprzę to we jed no stek
or ga ni za cyj nych PSP. Do pie ro po tem, z uwzględ nie niem dys po zy cji
art. 31 ust. 1 usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej, moż na sprzęt 
ta ki prze ka zać do OSP. 

War to przy po mnieć, że po przed nie za rzą dze nie upraw nia ło kie -
row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych w za kre sie wska za nia OSP ja -
ko miej sca dal szej eks plo ata cji zbęd ne go sprzę tu trans por to we go,
jed nak pod wa run kiem uzy ska nia zgo dy ko men dan ta głów ne go
PSP w każ dym in dy wi du al nym przy pad ku, gdy spra wa do ty czy ła 
sa mo cho du spe cjal ne go lub ra tow ni czo -ga śni cze go.

Wi dzi my więc, że czyn no ści zwią za ne z pro ce sem wy co fa nia
z eks plo ata cji (uzna nia za zbęd ny) nie koń czą jesz cze cy klu ży cia

sprzę tu trans por to we go w PSP czy sze rzej – w jed nost kach ochro -
ny prze ciw po ża ro wej. Pro ce du ry po stę po wa nia są tak po my śla ne,
by w mia rę moż li wo ści zop ty ma li zo wać dys lo ka cję sprzę tu trans -
por to we go oraz wzmoc nić naj sła biej wy po sa żo ne jed nost ki PSP.

Go spo dar ka pa li wo wa
Go spo dar ce pa li wo wej, a do kład niej go spo dar ce ma te ria ła mi

pęd ny mi i eks plo ata cyj ny mi, po świę co no roz dzia ły 8 i 9 za rzą dze -
nia trans por to we go. Kwe stia ta uję ta jest sze ro ko, wy kra cza po -
za aspekt pa liw prze zna czo nych i zu ży wa nych je dy nie przez sam
sprzęt trans por to wy. Wpływ na to ma wie le czyn ni ków. Na stą pił po -
wrót do kon cep cji roz li cza nia pa li wa obej mu ją cej tzw. sprzęt sil ni -
ko wy. Trans pa rent nym przy kła dem bę dą agre ga ty pom po we du żej
wy daj no ści za mon to wa ne na przy cze pach, któ re choć za li cza ją się
ra czej do sprzę tu sil ni ko we go niż trans por to we go, mu szą być kwa -
li fi ko wa ne ja ko po jaz dy. Aby unik nąć pro ble mów przy roz li cza niu
zu ży te go przez nie pa li wa, zde cy do wa no się ująć za gad nie nie w ten
spo sób, by obej mo wa ło ono jak naj wię cej ro dza jów sprzę tu. Aby re -
gu la cje roz dzia łu 9 za rzą dze nia trans por to we go obej mo wa ły da ną
jed nost kę sprzę to wą, jej dol na gra ni ca mo cy po win na wy no sić 5 kW.

Kie row ni cy jed no stek PSP zo bo wią za ni są do pro wa dze nia go spo -
dar ki ma te ria ła mi pęd ny mi i eks plo ata cyj ny mi, a w tym do bie żą cej
kon tro li i ana li zy zu ży cia pa liw oraz do ini cjo wa nia i wdra ża nia dzia łań
zmie rza ją cych do ra cjo nal ne go go spo da ro wa nia ni mi. Usta wo daw ca
wy raź nie pod kre śla du żą au to no mię i za ra zem du żą od po wie dzial ność
kie row ni ka jed nost ki PSP. W kwe stii do bo ru me tod bie żą cej kon tro li
i ana li zy zu ży cia pa liw otrzy ma li oni znacz ną swo bo dę. 

Na le ży jed nak pa mię tać, że aby jed nost ka or ga ni za cyj na mo gła
spro stać za da niom, sprzęt trans por to wy po wi nien być zdol ny
do wzię cia udzia łu w ak cji w każ dej chwi li oraz pod czas dłu go trwa -
łych dzia łań, a wy ma ga nia te moż na speł nić, gdy go spo dar ka ma te -
ria ła mi pęd ny mi jest pra wi dło wo i od po wie dzial nie pro wa dzo na.
Obo wią zu ją ce wcze śniej prze pi sy by ły o wie le bar dziej re stryk cyj ne
(funk cjo no wa ły np. su ro we nor my zu ży cia pa li wa). 

W za kre sie go spo dar ki pa li wo wej za sto so wa nie znaj du ją tak że
ure gu lo wa nia do ty czą ce ko or dy na cji dzia łań kie row ni ków jed no -
stek. Za kres ko or dy na cji jest iden tycz ny. Usta wo daw ca nie po czy nił
w tej dzie dzi nie żad nych do dat ko wych roz róż nień.

mł. asp. Do mi nik Ka bat peł ni słu˝ b´ 
w Biu rze Lo gi sty ki Ko men dy Głów nej PSP

Przy pi sy
[1] Art. 14g ust. 1 usta wy z dnia 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro wej (DzU 
z 2019 r. poz. 1372 ze zm.).
[2] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 21 li sto pa da 2014 r. w spra wie
szcze gó ło wych za sad wy po sa że nia jed no stek or ga ni za cyj nych PSP (DzU poz. 1793).
[3] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 21 li sto pa da
2014 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad wy po sa że nia jed no stek or ga ni za cyj nych PSP 
(DzU poz. 1793).
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ym sa mym zo sta ły ure gu lo wa ne kwe stie prze twa rza nia 
da nych oso bo wych pod czas pro wa dze nia dzia łań ra tow ni -
czych przez jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej. 

Roz po rzą dze nie Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (UE) 2016/679
z dnia 27 kwiet nia 2016 r. w spra wie ochro ny osób fi zycz nych
w związ ku z prze twa rza niem da nych oso bo wych i w spra wie swo -
bod ne go prze pły wu ta kich da nych oraz uchy le nia dy rek ty wy
95/46/WE, zwa ne RODO, obo wią zu je bez po śred nio i ma pierw szeń -
stwo przed usta wa mi. Nie zbęd ne jest jed nak uszcze gó ło wie nie nie -
któ rych re gu la cji i do sto so wa nie do tych czas funk cjo nu ją cych
roz wią zań praw nych do je go wy mo gów. Od 4 ma ja 2019 r. za czął
obo wią zy wać ob szer ny pa kiet zmian w pol skich prze pi sach sek to -
ro wych. No we li za cja do ty czy aż 162 ak tów praw nych, rów nież tych
odnoszących się do ochro ny prze ciw po ża ro wej.

SWD PSP ja ko zbiór da nych wraż li wych
SWD PSP w po sta ci na rzę dzia in for ma tycz ne go funk cjo nu je

w jed nost kach PSP od oko ło 20 lat. Z je go po mo cą prze twa rza ne są
in for ma cje do ty czą ce dzia łal no ści ra tow ni czej jed no stek ochro ny
prze ciw po ża ro wej, za wie ra ją ce du żą licz bę da nych oso bo wych.
Skła da ją się na nie in for ma cje o stra ża kach PSP, stra ża kach ochot ni -
kach oraz spe cja li stach ds. ra tow nic twa, a tak że da ne osób fi zycz -
nych gro ma dzo ne i prze twa rza ne w związ ku ze zgło sze niem
zda rze nia oraz pro wa dzo ny mi dzia ła nia mi ra tow ni czy mi. Wśród nich
znaj du ją się tak że da ne oso bo we szcze gól nych ka te go rii (o któ rych
mo wa w art. 9 ust. 1 RODO), w po sta ci in for ma cji o sta nie zdro wia
osób po szko do wa nych. W ska li ro ku w ra mach ca łe go SWD PSP
prze twa rza się oko ło 3 mln ze sta wów da nych oso bo wych. Tak du ży
roz miar za so bu prze twa rza nych da nych oraz licz ba osób ma ją cych
do nich do stęp na wszyst kich szcze blach PSP (oko ło 75% funk cjo -
na riu szy PSP) wska zu je na po ten cjal nie du że ry zy ko dla praw i wol -
no ści osób fi zycz nych, któ rych te da ne do ty czą.

Nie pra wi dło we wy ko na nie lub za nie cha nie obo wiąz ków okre ślo -
nych w RODO w od nie sie niu do SWD PSP mo że mieć po waż ne kon -
se kwen cje dla ad mi ni stra to rów da nych oso bo wych (ko men -
dan tów/dy rek to rów), ale tak że dla ca łej for ma cji.

4 ma ja ubie głe go ro ku wpro wa dzo no pa kiet zmian w pol skich
prze pi sach sek to ro wych, a w nim no we za pi sy usta wy o ochro nie
prze ciw po ża ro wej. Zgod nie z no wym prze pi sem art. 14h ust. 1 usta -
wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej PSP prze twa rza da ne oso bo we
w SWD PSP w za kre sie nie zbęd nym do re ali za cji za dań wy ni ka ją cych
z usta wy, uzy ska ne w związ ku z pro wa dze niem dzia łań ra tow ni -
czych oraz ob słu gą zgło szeń alar mo wych, w tym da ne oso bo we
oso by zgła sza ją cej oraz osób, któ rych zgło sze nie do ty czy. Jest to
znacz ne roz sze rze nie w od nie sie niu do po przed niej wer sji za pi su
usta wo we go, le ga li zu ją ce więk szość do tych czas prze twa rza nych
w SWD PSP da nych oso bo wych. Na grun cie RODO ozna cza to jed -
nak ko niecz ność ogra ni cze nia in nych da nych oso bo wych, nie miesz -
czą cych się w tak opi sa nym ce lu, gro ma dzo nych w szcze gól no ści
w ka ta lo gu sił i środ ków, gdyż ich po zo sta wie nie w SWD PSP mo -
gło by sta no wić na ru sze nie prze pi sów RODO. 

Usta wa wpro wa dza tak że w art. 14ha ust. 1 prze pis od no szą cy
się do spo so bu ad mi ni stra cji da ny mi w SWD PSP. Zgod nie z nim ad -
mi ni stra to rem da nych oso bo wych nie jest wy łącz nie ko men dant
głów ny PSP, ale rów nież ko men dan ci wo je wódz cy PSP, ko men dan -
ci po wia to wi (miej scy) PSP, rek tor -ko men dant SGSP i ko men dan ci
szkół PSP, ja ko współ ad mi ni stra to rzy da nych oso bo wych prze twa -
rza nych w SWD PSP.

Dzia ła nia ze spo łu eks perc kie go
Po wo ła ny ze spół eks perc ki ko men dan ta głów ne go PSP ds.

ochro ny da nych oso bo wych opra co wał pro jekt za rzą dze nia, któ re
zo sta ło pod pi sa ne 17 grud nia 2019 r. i sta no wi wy peł nie nie de le ga -
cji art. 14ha ust. 2 i 3 usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej. W myśl
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tych prze pi sów ko men dant głów ny PSP usta la po dział obo wiąz ków
współ ad mi ni stra to rów wy ni ka ją cych z prze pi sów RODO oraz po dej -
mu je dzia ła nia ma ją ce na ce lu od no śnie do SWD PSP: 
� za pew nie nie ochro ny przed nie upraw nio nym do stę pem, 
� za pew nie nie in te gral no ści da nych, 
� za pew nie nie do stęp no ści dla pod mio tów prze twa rza ją cych 
da ne w tym sys te mie, 
� prze ciw dzia ła nie uszko dze niom, 
� okre śle nie za sad bez pie czeń stwa prze twa rza nych da nych, w tym
da nych oso bo wych, 
� okre śle nie za sad zgła sza nia na ru sze nia ochro ny da nych oso bo -
wych, 
� za pew nie nie roz li czal no ści dzia łań do ko ny wa nych na da nych, 
� za pew nie nie po praw no ści da nych, 
� wy ko ny wa nie ko pii bez pie czeń stwa.

Spo sób re ali za cji tych ce lów oma wia ją dwa za łącz ni ki do za rzą -
dze nia, omó wio ne po ni żej. 

Po dział obo wiąz ków współ ad mi ni stra to rów
Głów nym ele men tem za łącz ni ka nr 1 jest ta be la de fi niu ją ca po -

dział od po wie dzial no ści, obo wiąz ków i za dań współ ad mi ni stra to -
rów. Ka ta log tych za dań wy ni ka wprost z obo wiąz ków okre ślo nych
w RODO. Wpro wa dze nie współ ad mi ni stra cji po zwo li ło na prze su -
nię cie czę ści z nich na po ziom or ga ni za cyj ny, na któ rym re al ne bę -
dzie ich wy ko ny wa nie ze wzglę du na od po wied nie kom pe ten cje,
po ten cjał i środ ki re ali za cji. Ta kie po dej ście ko re spon du je ze sto so -
wa ną w PSP prag ma ty ką wy ko ny wa nia za dań na po szcze gól nych
szcze blach oraz za da nia mi wła sny mi po szcze gól nych jed no stek
wska za ny mi w usta wie o PSP.

W za łącz ni ku nr 2 do za rzą dze nia wpro wa dzo no „Mi ni mal ne wy -
mo gi do ty czą ce re ali za cji za dań przez współ ad mi ni stra to rów Sys te -
mu Wspo ma ga nia De cy zji Pań stwo wej Stra ży Po żar nej”. Bio rąc
pod uwa gę za cho dzą ce obec nie zmia ny zwią za ne z przy go to wy -
wa niem i wdra ża niem no wej wer sji SWD PSP, zde cy do wa no o wpro -
wa dze niu okre su przej ścio we go dla opi sa nych wy mo gów tech-
nicz nych. W za łącz ni ku tym zde fi nio wa na zo sta ła: or ga ni za cja prze -
twa rza nia da nych, re ali za cja praw osób, któ rych da ne do ty czą, spo -
sób wy ko na nia obo wiąz ku in for ma cyj ne go oraz szcze gól ne 
me cha ni zmy i pro ce du ry bez pie czeń stwa.

Bez pie czeń stwo da nych ope ra cyj nych
Wpro wa dzo ne zo sta ły mię dzy in ny mi ogra ni cze nia cza so we

zwią za ne z prze cho wy wa niem in for ma cji. Zgod nie z przy ję ty mi za -

pi sa mi da ne utrwa lo ne w for mie pa pie ro wej (no tat ki od ręcz nej) po -
win ny zo stać znisz czo ne po ich sku tecz nym prze nie sie niu do SWD
PSP, chy ba że zo sta ły lub bę dą włą czo ne do akt spra wy. Wy ją tek mo -
gą sta no wić no tat ni ki KDR i no tat ni ki dy żur ne go sta no wi ska kie ro -
wa nia PSP (dy żur ne go SK), któ re pod le ga ją re je stra cji wią żą cej
no tat nik z kon kret ną oso bą od po wie dzial ną. No tat ni ki te pod le ga -
ją znisz cze niu do 3 mie się cy po upły wie ro ku ka len da rzo we go,
w któ rym zo sta ły wy two rzo ne.

Ob szar zwią za ny z prze cho wy wa niem zgło szeń alar mo wych
za po mo cą re je stra to rów roz mów zo stał ure gu lo wa ny w ana lo gii
do za pi sów usta wy o sys te mie po wia da mia nia ra tun ko we go i ogra -
ni czo ny do 3 lat. Okres prze cho wy wa nia po zo sta łych na grań po wi -
nien za pew nić moż li wość wy ko na nia ste no gra mu roz mów w ra zie
po trze by zwią za nej z do ku men to wa niem zda rze nia, lecz nie po wi -
nien być dłuż szy niż 3 mie sią ce. Za im ple men to wa no jed nak me -
cha nizm za bez pie cze nia na grań z re je stra to ra na dłuż szy okres,
zwią za ny z po trze ba mi po stę po wań oraz w sy tu acjach, któ re mo gą
mieć cha rak ter spor ny lub rosz cze nio wy. 

W kwe stii wy ko ny wa nia, gro ma dze nia i wy ko rzy sty wa nia do ku -
men ta cji mul ti me dial nej dzia łań ra tow ni czych wpro wa dzo no ogra -
ni cze nia za po bie ga ją ce jej przy pad ko we mu wy ko rzy sta niu lub
udo stęp nie niu bez wła ści wej kon tro li. Za sad ni czo za ka za ne jest wy -
ko rzy sty wa nie ogól nie do stęp nych sys te mów in for ma tycz nych,
w tym me diów spo łecz no ścio wych, w ce lu prze twa rza nia do ku men -
ta cji ze zda rze nia, a zwłasz cza do ku men ta cji mul ti me dial nej (au dio,
fo to, wi deo). Moż li wość swo bod ne go wy ko rzy sty wa nia pry wat nych
urzą dzeń do wy ko ny wa nia do ku men ta cji mul ti me dial nej uza leż nio -
no od zgo dy wła ści we go ko men dan ta. 

W pro ce sie prze ka zy wa nia da nych za po mo cą środ ków łącz no -
ści sto so wa ne są ogra ni cze nia co do swo bod ne go prze pły wu da -
nych oso bo wych z wy ko rzy sta niem ka na łów nie da ją cych rę koj mi
wła ści we go po zio mu bez pie czeń stwa. Pli ki z da ny mi za wie ra -
ją cy mi da ne oso bo we SWD PSP po win ny zo stać za bez pie czo ne
środ ka mi ochro ny kryp to gra ficz nej i ha słem, prze ka za nym od bior -
cy w spo sób od ręb ny lub po przez in ny me cha nizm gwa ran tu-
ją cy po uf ność. Prze ka zu jąc i przyj mu jąc zaś da ne w for mie in for -
ma cji ust nej, za po mo cą środ ków łącz no ści, na le ży za wsze 
mieć na wzglę dzie ochro nę da nych oso bo wych. Nie wol no więc
ro bić te go w obec no ści osób nie upo waż nio nych. Za bro nio ne jest
tak że prze ka zy wa nie za po mo cą nie ko do wa nych środ ków łącz no -
ści in for ma cji, któ re umoż li wia ją zi den ty fi ko wa nie kon kret nych
osób, w tym obej mu ją cych szcze gól ne ka te go rie da nych oso-
bo wych.

d mi ni stro wa nie 
mi w SWD PSP



We ry fi ko wa nie i usu wa ne da nych 
W tre ści za rzą dze nia spre cy zo wa no za sa dy za pew nie nia re ten cji

i prze glą dów da nych w SWD PSP wy ni ka ją ce z art. 14h ust 5 usta wy
o ochro nie prze ciw po ża ro wej. Zde fi nio wa ny w usta wie 5-let ni okres
prze glą du da nych zo stał przy ję ty ja ko ho ry zont prze cho wy wa nia
da nych oso bo wych w SWD PSP, co ko re spon du je z za sa da mi na rzu -
co ny mi przez RODO. Da ne oso bo we moż na prze cho wy wać przez
okres dłuż szy, o ile bę dą one prze twa rza ne wy łącz nie do ce lów ar -
chi wal nych w in te re sie pu blicz nym, ba dań na uko wych lub hi sto -
rycz nych lub do ce lów sta ty stycz nych, z za strze że niem, że wdro żo ne
zo sta ną od po wied nie środ ki tech nicz ne i or ga ni za cyj ne w ce lu
ochro ny praw i wol no ści osób, któ rych da ne do ty czą. Dla te go da ne
oso bo we prze cho wy wać moż na dłu żej tyl ko w po sta ci do ku men -
tów pod le ga ją cych ar chi wi za cji po za za so bem obej mo wa nym przez
SWD PSP. 

Co do za sa dy usu nię cie da nych oso bo wych z SWD PSP jest nie -
do pusz czal ne, chy ba że zaj dą prze słan ki okre ślo ne w art. 17 RODO,
czy li np. da ne oso bo we bę dą prze twa rza ne z na ru sze niem pra wa
lub nie bę dą słu ży ły do ce lów zde fi nio wa nych usta wo wo dla SWD
PSP. 

Obo wią zek in for ma cyj ny 
Zgod nie z RODO każ dy ad mi ni stra tor da nych jest zo bo wią za ny

do po in for mo wa nia osób, któ rych da ne prze twa rza, o spo so bie wy -
ko ny wa nia tych czyn no ści. Cięż ko wy obra zić so bie wy ko na nie tych
obo wiąz ków w spo sób bez po śred ni w trak cie przyj mo wa nia zgło -
szeń alar mo wych czy też sa mej ak cji ra tow ni czej. Dzię ki wpro wa -
dzo nym w art. 14h ust. 2 usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej
prze pi som okre śla ją cym spe cy ficz ną for mę speł nia nia te go obo -
wiąz ku wo bec osób, któ rych da ne są prze twa rza ne w SWD PSP,
w for mie stan dar do wej in for ma cji opu bli ko wa nej na stro nach www,
BIP i ta bli cy ogło szeń jed nost ki, obo wią zek ten nie za kłó ca sa mych
dzia łań ra tow ni czych. 

W § 3 za rzą dze nia uszcze gó ło wio no za kres je go sto so wa nia
w od nie sie niu do in nych niż PSP jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro -
wej, któ re uzy ska ją do stęp do SWD PSP. Wska za no tak że, że po zo -
sta łe jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej, któ re uczest ni czą
w pro ce sie gro ma dze nia da nych oso bo wych na po trze by SWD PSP,
mo gą po sił ko wać się za pi sa mi za rzą dze nia w ce lu za pew nie nia
zgod nych z prze pi sa mi RODO me cha ni zmów prze twa rza nia da nych.

Pod su mo wa nie
Wpro wa dze nie opi sa nej re gu la cji w od nie sie niu do SWD PSP to

istot ny krok w two rze niu spój ne go sys te mu ochro ny da nych w ra -
mach ca łej służ by. Z jed nej stro ny za pew nia peł ną zgod ność za pi -
sa mi RODO, z dru giej wy ko rzy stu je spe cy ficz ne me cha ni zmy te go
prze pi su do do sto so wa nia je go trud nej ma te rii do moż li wo ści i po -
trzeb służ by, eli mi nu jąc tym sa mym jej moż li wy nie ko rzyst ny wpływ
na wy ko ny wa nie za dań ochro ny prze ciw po ża ro wej. 

Zespół ekspercki komendanta głównego PSP 
ds. ochrony danych osobowych:

mł. bryg. mgr Marcin Janowski, mł. bryg. mgr Agnieszka JanuÊ,
bryg. mgr in˝. Wiesław Puchalski, st. sekc. dr Sylwia Rudyk, 

mgr Aleksandra Rybarczyk-Ranos, bryg. mgr in˝. Michał Skrzyƒski

an de mia ko ro nawi ru sa, z któ rą bo ry ka li śmy się w pierw szej
po ło wie ro ku, mia ła wpływ na wie le aspek tów ży cia spo łecz -
ne go. Jed ną z jej kon se kwen cji by ły skrom ne oko licz no ści

i opra wa te go waż ne go dla stra ża ków wy da rze nia. Zmia na sie dzi by
nie jest prze cież w na szej służ bie co dzien no ścią. 

Uli ca Stra żac ka
Ko men da Miej ska PSP w By to miu za trud nia 105 funk cjo na riu szy.

Si ły i środ ki jed nost ki są włą czo ne do Ślą skiej Bry ga dy Od wo do wej,
two rząc kom pa nię ga śni czą „Po raj”. W ko men dzie funk cjo nu je rów -
nież Spe cja li stycz na Gru pa Ra tow nic twa Wod no -Nur ko we go „By tom”.
W ra mach wy dzie lo nych pod od dzia łów PSP jed nost ka two rzy plu ton
ga śni czy nr 3 i jest prze wi dzia na do udzie la nia po mo cy przy zda rze -
niach na te re nie Por tu Lot ni cze go Ka to wi ce w Py rzo wi cach w ra mach
ak cji „Sa mo lot”. Stra ża cy bio rą czyn ny udział w ży ciu mia sta, or ga ni -
zu jąc po ka zy, ak cję „Stop po ża rom traw” al bo pro wa dząc czyn no ści
kon tro l no -roz po znaw cze.

Za po czą tek zor ga ni zo wa ne go po żar nic twa mia sta By to mia uzna -
je się 1874 r. Wte dy to po wo ła no ochot ni czą straż po żar ną wraz
z wcho dzą cą w jej skład dru ży ną sa ni tar ną. Sie dzi bą jed nost ki był
kom pleks bu dyn ków z dwie ma wspi nal nia mi, miesz ka nia mi służ bo -
wy mi oraz staj nią przy ul. Ho spi tal stras se (obec nie ul. Stra żac ka 3).
Wznie sio ny zo stał we dług pro jek tu Kar la Koź li ka w sty lu hi sto ry zmu
i mo der ni zmu. W ta kiej for mie i w tym miej scu bu dyn ki stra ży po żar -
nej za cho wa ły się przez nie mal 150 lat. 

Prze kształ ce nie z ochot ni czej w miej ską za wo do wą straż po żar ną
na stą pi ło w 1904 r. De cy zja ta wy ni ka ła z dal sze go roz wo ju mia sta i na -
pły wu lud no ści, a w kon se kwen cji z du że go za gro że nia po ża ro we go.

W pierw szej po ło wie XIX w. by tom scy stra ża cy mo gli po szczy cić
się no win ką tech nicz ną – plu to nem ro we ro wym. Prze wo ził on tzw.
przy czep ki re kwi zy to we ze sprzę tem, co wraz z sie cią hy dran to wą za -
pew nia ło spraw ne pro wa dze nie dzia łań w zwar tej za bu do wie miej -
skiej. Plu ton za bez pie czał miej sce po ża ru do cza su przy by cia dru żyn
kon nych.

By tom ska straż po żar na wła ści wie od po cząt ku swo je go ist nie nia
zma ga ła się ze zda rze nia mi trud ny mi, wy ma ga ją cy mi pro fe sjo na li -
zmu, nie zwy kłej od wa gi, a tak że od por no ści fi zycz nej i psy chicz nej.
Na głów ki pra so we do no szą o licz nych po ża rach miesz kań, za kła dów
prze my sło wych, wie lo go dzin nych i czę stych ak cjach. Na le ży też
wspo mnieć o dzia ła ją cym przez wie le lat ośrod ku szko le nia po żar ni -
cze go sze re go wych i pod ofi ce rów. Waż nym wy da rze niem przed ostat -
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Po niemal 150 latach bytomscy strażacy
przenieśli się do nowoczesnego
budynku z obszernym zapleczem. 
To przeskok w kosmos w porównaniu
z remizą, w której strażacy czuwali
jeszcze w XIX w.
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niej de ka dy XX w. by ło nada nie no we go sztan da ru Ko men dzie
ZSP – przy jął go ko men dant ppłk poż. inż. Fe liks De la.

Schy łek XX i po czą tek no we go wie ku to czas prze my sło wych
zmian w mie ście. Spo wo do wał on znacz ny wzrost licz by wy jaz dów.
In ter wen cje ta kie jak ak cja ga śni cza w za kła dach mię snych (trwa ją -
ca 24 godz., z udzia łem 93 stra ża ków) wiel ki po żar Ope ry Ślą skiej, 
za wa le nia ka mie nic, licz ne po ża ry miesz kań i nie użyt ków, a tak że wy -
jaz dy do to ną cych (w ra mach po wsta łej w 2000 r. gru py ra tow nic twa
wod no -nur ko we go) sta ły się stra żac ką co dzien no ścią. Rocz ne sta ty -
sty ki in for mu ją o śred nio 3 tys. zda rzeń rocz nie, co sta wia by tom ską
jed nost kę w czo łów ce licz by wy jaz dów w ska li ca łe go kra ju. 

Ze Stra żac kiej na Łu życ ką
Bu do wa no wo cze snej sie dzi by Ko men dy Miej skiej PSP w By to miu

przy ul. Łu życ kiej za koń czy ła się kil ka mie się cy wcze śniej, niż za pla -
no wa no. Po wsta ją cy obiekt od po cząt ku wzbu dzał ogrom ne za in te -
re so wa nie nie tyl ko wśród funk cjo na riu szy, ale rów nież miesz kań ców
mia sta. Na pra wie 25 tys. m2 wy bu do wa no trzy seg men ty:
� seg ment A – trzy kon dy gna cyj ny bu dy nek ad mi ni stra cyj ny ko men -
dy ze Sta no wi skiem Kie ro wa nia Ko men dan ta Miej skie go, sa lą szta -
bo wą, po miesz cze nia mi biu ro wy mi oraz no wą sie dzi bą Wy dzia łu
Za rzą dza nia Kry zy so we go Urzę du Miej skie go w By to miu, w skład któ -
re go wcho dzi Po wia to we Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go;
� seg ment B – dwu kon dy gna cyj ny bu dy nek jed nost ki ra tow ni czo -ga -
śni czej z ha lą ga ra żo wą na 18 sta no wisk, szat nia mi, sa la mi wy kła do wy -

mi, si łow nią, sa lą wie lo funk cyj ną, warsz ta tem ob słu gi i kon ser wa cji
sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych oraz ma ga zy nem sprzę tu nur ko -
we go dla spe cja li stycz nej gru py ra tow nic twa wod no - nur ko we go;
� seg ment C – jed no kon dy gna cyj ny bu dy nek z prze zna cze niem
na po miesz cze nia tech nicz ne, ma ga zy ny; ele men tem tej czę ści straż -
ni cy jest rów nież wspi nal nia.

Bu do wa kosz to wa ła łącz nie pra wie 26 mln zł. Środ ki na ten cel 
po cho dzi ły z bu dże tu pań stwa w ra mach Pro gra mu mo der ni za cji
służb mun du ro wych na la ta 2017-2020. Po nad 2,2 mln zł do bu do wy
do ło żył tak że wo je wo da ślą ski, a Urząd Miej ski w By to miu sfi nan so -
wał pro gram funk cjo nal no -użyt ko wy, na któ ry prze zna czo no oko -

ło 150 tys. zł.
W no wej straż ni cy zna la zło się kil ka

pa mią tek zwią za nych z po przed nio użyt -
ko wa nym bu dyn kiem. Cie ka wost ką są
wy ko na ne z wę gla re pli ki pła sko rzeźb
znaj du ją cych się nad każ dą z bram
przy ul. Stra żac kiej 3. To na wią za nie
do wła snej hi sto rii w bar dzo cie ka wy
spo sób wzbo ga ca te pach ną ce jesz cze
no wo ścią wnę trza. 

Otwar cie bez pom py 
5 czerw ca 2020 r. pre zy dent RP An -

drzej Du da wziął udział w uro czy sto ści
otwar cia no wej sie dzi by. Uczest ni czył
w niej tak że ko men dant głów ny PSP
nad bryg. An drzej Bart ko wiak oraz ślą ski
ko men dant wo je wódz ki PSP nad bryg.
Ja cek Klesz czew ski. W trak cie uro czy sto -
ści pre zy dent wrę czył 37 pro mes na za -
kup sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni -
czych dla jed no stek ochot ni czych stra ży

po żar nych z wo je wódz twa ślą skie go.
Ce re mo nia z uwa gi na pan de mię ko ro na wi ru sa mia ła znacz nie

skrom niej szą opra wę. Wie le osób, tak że nie zwią za nych ze śro do wi -
skiem po żar ni czym, nie mo gło ze wzglę du wpro wa dzo ne ob ostrze -
nia uczest ni czyć w tym wiel kim świę cie. Po cie sze niem dla wszyst kich
bę dą przy szło rocz ne ob cho dy Dnia Stra ża ka. Pierw sze ma jo we świę -
to w no wej sie dzi bie już dziś za po wia da się wy jąt ko wo. W nie ofi cjal -
nych roz mo wach moż na usły szeć, że by tom scy stra ża cy ma ją za miar
wy so ko za wie sić po przecz kę. 

Do tych cza so wa sie dzi ba stra ża ków przy ul. Stra żac kiej 3 nie speł -
nia ła pod sta wo wych wy mo gów BHP, a par king i ga ra że by ły za ma łe.
No wy bu dy nek oraz no wo cze sne roz wią za nia te le in for ma tycz ne
znacz nie zwięk szy ły kom fort pra cy funk cjo na riu szy.

No wa sie dzi ba 
stra ̋ a ków w By to miu
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1,5-rocz ny Woj tek miesz ka w Ga le wi cach ko ło Wie ru szo wa, cier pi
na SMA (rdze nio wy za ni k mię śni ty pu I). To okrut na cho ro ba – dzie ci,
któ re do tknę ła, nie do ży wa ją na wet dru gich uro dzin. Ist nie je no wa -
tor ski lek na nią, tzw. lek Zon gel sma to. Jed nak te ra pia to koszt
9-10 mln zł (do kład na kwo ta za leż na jest od kur su do la ra). Nie bez
prze sa dy na zy wa ny jest on za tem naj droż szym le kiem świa ta.

Zbiór ka na te ra pię dla Wojt ka Ho wi sa za czę ła się na po cząt ku lu -
te go, jesz cze przed pan de mią – i pra wie usta ła. Ro dzi ce już nie mal

stra ci li na dzie ję, że uda się uzbie rać tę astro no micz ną kwo tę. Brak kon -
cer tów czy in ne go ro dza ju im prez cha ry ta tyw nych moc no utrud nił
zbiór kę. Ak cja cha ry ta tyw na mo gła to czyć się tyl ko w In ter ne cie. 

Zbiór ka pro wa dzo na za po śred nic twem por ta lu sie po ma ga.pl na -
pę dzi ła ca łą ak cję. Wo lon ta riu sze w me diach spo łecz no ścio wych za -
sko czy li kre atyw no ścią, że by ją roz krę cić. Po mó gł w tym pomysł
#GaszynChallenge. 

Kro pla drą ży ska łę
Ak cję #GaszynChallenge za po cząt ko wał stra żak Mar cin To pór

z Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Ga szy nie. Kie dy Wojt ko wi Ho wi so wi
na naj droż szy lek świa ta bra ko wa ło jesz cze 2 mln zł, ja ko pierw szy zro -
bił pomp ki i wpła cił pie nią dze na po moc dla Woj tu sia. W na gra nym
fil mi ku no mi no wał do ak cji ko lej ne oso by. 

– Za sa dy są bar dzo pro ste: oso by no mi no wa ne mu szą wy ko nać
10 pom pek. Je że li wy ko na ją ćwi cze nie, wpła ca ją na kon to zbiór ki mi ni -
mum 5 zł, je że li nie da dzą ra dy, mi ni mum 10 zł. Oso by no mi no wa ne ma -
ją 48 go dzin na wy ko na nie za da nia i po win ny no mi no wać co naj mniej
trzy oso by – wy ja śnia Mar cin To pór. – Moż na ła mać za sa dy, ale tyl ko

w gó rę: czy li i wię cej pom pek, i wię cej zło tó wek! W opi sach fil mi ków 
z re ali za cją wy zwa nia umiesz czaj cie hasz tag #GaszynChallenge.

Po pu lar ność ak cji od bi ła się sze ro kim echem wśród stra ża ków, ale
w mia rę upły wu cza su włą czy li się w nią tak że funk cjo na riu sze in nych
służb mun du ro wych – Po li cji, woj ska, Służ by Wię zien nej, straż ni cy
miej scy, a tak że sa mo rzą dow cy. Do te go szczyt ne go przed się wzię cia
przy stą pi li lu dzie z ca łej Pol ski, re pre zen tu ją cy róż ne pro fe sje i oso by
pry wat ne. 

– Cel był skrom ny: ze brać 6 tys. zł, że by po móc ro dzi com Wojt ka
w zbiór ce pie nię dzy na ra to wa nie ży cia ich dziec ka – wy ja śnia nam 
Mar cin To pór, do da jąc z du mą: – Do tąd więk szość wpłat by ła wyż sza
niż kwo ta mi ni mal na okre ślo na w za da niu.

Łań cuch no mi na cji
Pan de mia ko ro na wi ru sa wią że się z wpro wa dze niem tzw. dy stan -

su spo łecz ne go. Lu dzie ze tknę li się z sy tu acją, któ ra do tej po ry w ich
co dzien nym ży ciu nie mia ła miej sca. Nie by ło to ła twe do świad cze -
nie. Po trze ba nie sie nia po mo cy oka za ła się jed ną z tych rze czy, któ ra
po zwo li ła prze trwać ten trud ny okres. Moż na po wie dzieć, że lu dzie
zmu sze ni do izo la cji sta li się wraż liw si. Dla te go w ostat nim cza sie mo -
że my do strzec tak wiel ką po pu lar ność róż nych wy zwań, któ rym przy -
świe ca ją cha ry ta tyw ne ce le. 

Pierw szą ak cją te go ty pu był za po cząt ko wa ny przez Co reya Grif fi -
na w 2014 r. Ice Buc ket Chal len ge. Miał on uświa do mić lu dziom, czym
jest ALS (stward nie nie za ni ko we bocz ne) i po móc w zbiór ce pie nię -
dzy na po moc oso bom do tknię tym tą cho ro bą. Ob le wa nie lo do wa tą
wo dą do tar ło rów nież nad Wi słę i wśród stra ża ków szyb ko zna leź li się
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TO MASZ BA NACZ KOW SKI #GaszynChallenge
Obserwując w ostatnim czasie media społecznościowe, wszędzie

można dostrzec nagrania ludzi robiących pompki. To akcja #GaszynChallenge.
Gaszyn leży między Praszką a Wieluniem, w województwie łódzkim. Strażak

ochotnik z tej liczącej niespełna tysiąc mieszkańców wioski wymyślił tę akcję,
by pomóc ciężko choremu Wojtkowi Howisowi.
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ta cy, któ rzy mo gą się dziś po chwa lić uczest nic twem w tam tym wy -
zwa niu.

Już w trak cie pan de mii szyb ko ca łą Pol skę obie gła ak cja zbie ra nia
fun du szy na po moc pol skiej służ bie zdro wia, za po cząt ko wa na przez
ra pe ra Ma tę. #Hot16Challenge w ma ju kró lo wa ło we wszyst kich me -
diach, za pew ne tak że z po wo du za an ga żo wa nia w ak cję nie tyl ko 
śro do wi ska mu zycz ne go, z któ re go wy szła idea zbiór ki. Szes na sto-
zw rot ko we wpa da ją ce w ucho ry my o ostrej wal ce z cie niem za ra zy
we mgle i ko lej ne no mi na cje na krę ci ły ak cję, dzię ki któ rej ze bra no 
po nad 3,5 mln zł.

Po dob nie jest z #GaszynChallenge. Od dru hów no mi nu ją cych 
ko lej nych ochot ni ków wy zwa nie do tar ło do za wo dow ców i in nych
for ma cji mun du ro wych. Pro sto ta za da nia po wo du je je go ogól ną do -
stęp ność. Nie trze ba py tać o da ne ani wy my ślać ry mów, tyl ko wy ko -
nać pod sta wo we ćwi cze nia fi zycz ne, czy li pomp ki lub przy sia dy.

Ska la i aran ża cja nie któ rych wy ko nań bu dzą wiel ki po dziw i sza -
cu nek dla osób po dej mu ją cych się wy zwa nia. Rap tem trzy ty go dnie
po roz po czę ciu ak cji no mi no wa ne zo sta ło Kra jo we Cen trum Ko or dy -
na cji Ra tow nic twa i Ochro ny Lud no ści. W mo men cie skła da nia te go
ar ty ku łu do dru ku (sześć ty go dni po roz po czę ciu ak cji) trud no jest
zna leźć jed nost kę or ga ni za cyj ną Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, któ ra
nie wzię ła jesz cze udzia łu w #GaszynChallenge.

Nie sie nie po mo cy jest obo wiąz kiem każ de go stra ża ka. Ćwi cze nia
fi zycz ne ja ko for ma wspar cia po trze bu ją cym po ka zu ją, jak sze ro ka jest
nie sio na przez wszyst kich stra ża ków po moc. No mi na cja ko lej nych
osób bę dzie za pew ne spo tę go wa niem efek tu ku li śnie go wej, któ ry
to wa rzy szy te mu przed się wzię ciu. 

W ca łej Pol sce trwa pom po wa nie
Ko lej ne zbiór ki in ter ne to we po ka zu ją, że Po la cy wie dzą, co ozna -

cza so li dar ność, zwy czaj ne, co dzien ne nie sie nie po mo cy tym, któ -
rzy te go po trze bu ją. #GaszynChallenge oka zał się ta kim suk ce sem,
że mo że już po móc in nym cho rym dzie ciom. Za czę ło się od wspar -
cia ak cji po mo cy dla Wojt ka. Z po mo cą m.in. ak cji #GaszynChallenge
uda ło się ze brać 10 mln zł na je go le cze nie. Ro dzi ce chłop ca po dzię -
ko wa li za za an ga żo wa nie i ofiar ność lu dzi: – Dzię ku je my każ dej oso -
bie, któ ra do ło ży ła swo ją ce gieł kę, że by po pro stu ura to wać na sze
dziec ko. 

– To by ła pro sta idea. Po łą cze nie dba nia o kon dy cję fi zycz ną z po mo -
cą po trze bu ją cym – opo wia da nam Mar cin To pór. – Ksa we ry, Fra nek,
To sia, Ha nia, Jul ka, Ku buś… Tych dzie ci przy by wa w za stra sza ją cym tem -
pie. Cie szę się, że po za Wojt kiem roz po czę ta prze ze mnie ak cja mo że 
do po móc tak że in nym dzie cia kom.

Tym cza sem w ak cji #GaszynChallenge ze bra no już po nad mi lion
zło tych i kwo ta ta cią gle ro śnie. Ak cja ro ze szła się po ca łej Pol sce
z pręd ko ścią bły ska wi cy. 

War to zro bić pomp ki lub przy sia dy, wpła cić kil ka zło tych i no mi -
no wać do wy zwa nia ko lej ne oso by i in sty tu cje. Dzię ki no mi na cjom
ak cja się roz sze rza, a każ da zło tów ka przy bli ża do ce lu. A że cel jest
szczyt ny, chy ba ni ko go nie trze ba szcze gól nie mo bi li zo wać do dzia -
ła nia. 

Za sa dy są pro ste: kto zro bi 10 pom pek (lub 10 przy sia -
dów) – wpła ca po 5 zło tych. Kto nie zro bi – wpła ca po 10 zł.
Wszyst ko po to, że by po móc cięż ko cho rym dzie ciom

O tym, jak trud no pierw -
szy raz sta nąć przed wy zwa -
niem udzie le nia pierw szej po -
mo cy, wie dzą za pew ne wszy -
scy, któ rzy się z nim zmie rzy -
li. Jest to szcze gól nie trud ne,
je śli ma się 16 lat, a ra to wać
trze ba ma leń kie nie mow lę…

Zo sia Si ko ra ze Śmi gla
w Wiel ko pol sce świet nie 
po ra dzi ła so bie w tak stre su -
ją cej sy tu acji. Pod ko niec ma -

ja, wy cho dząc z do mu, na tknę ła się na zroz pa czo ną ko bie tę
z nie mow lę ciem na rę ku wo ła ją cą po mo cy. Nie wa ha jąc się, pod bie -
gła od niej – zo ba czy ła si ne i pół przy tom ne dziec ko ma ją ce pro blem
z od dy cha niem. Oka za ło się, że za krztu si ło się wy mio ci na mi. Szes na -
sto lat ka, ma jąc w pa mię ci pro ce du rę dzia ła nia w ta kiej sy tu acji, któ rą
po zna ła na szko le niu z pierw szej po mo cy przed me dycz nej, uło ży ła
dwu mie sięcz ną dziew czyn kę na przed ra mie niu, a dru gą rę ką ude rzy -
ła ją w ple cy. Przy nio sło to ocze ki wa ny efekt – dziec ko za czę ło od dy -
chać. Nie ba wem po ja wi ło się po go to wie ra tun ko we we zwa ne przez
mat kę dziew czyn ki i za bra ło ma łą wraz z ma mą do szpi ta la na do kład -
niej sze ba da nia. Oka za ło się, że dzię ki przy tom no ści umy słu, od wa -
dze i umie jęt no ściom Zo si Si ko ry nie mow lę po kil ku dniach opu ści ło
szpi tal w do brym zdro wiu.

16-let nia miesz kan ka Śmi gla od 2 lat na le ży do Mło dzie żo wej 
Dru ży ny Po żar ni czej lo kal nej jed nost ki OSP. Ja ko 11-lat ka za na mo-
wą ko le ża nek wzię ła udział w za wo dach spor to wo -po żar ni czych,
w ko lej nych la tach co raz bar dziej po chła nia ło ją po żar nic two, aż
wresz cie zde cy do wa ła, że swo ją przy szłość zwią że z tą pro fe sją. 
We wrze śniu roz pocz nie na ukę w Ze spo le Szkół Po nad pod sta wo wych
w Nie tąż ko wie w li ceum o pro fi lu stra żac ko -ra tow ni czym. – Już od ja -
kie goś cza su my śla łam, by po sta wić na za wód stra ża ka, ale tro chę się
ba łam, że so bie nie po ra dzę. Ostat nie wy da rze nie prze ko na ło mnie jed -
nak, że dam so bie ra dę* – po wie dzia ła dziew czy na w roz mo wie
z dzien ni ka rzem.

Nie ma wąt pli wo ści, że 16-lat ka w cią gu kil ku mi nut udo wod ni -
ła – so bie i in nym – że ma wszel kie pre dys po zy cje, by zo stać świet -
nym ra tow ni kiem. Ma my na dzie ję, że za kil ka lat po wi ta my ją w gro nie
funk cjo na riu szy PSP. Po wo dze nia na dro dze do te go ce lu ży czył jej 
ko men dant głów ny PSP nad bryg. An drzej Bart ko wiak pod czas spo -
tka nia, któ re od by ło się 18 czerw ca w sie dzi bie Ko men dy Głów nej 
PSP w War sza wie.

AS

* A. Szklar ska -Mel ler, J. Do pie ra ła, 16-let nia Zo sia Si ko ra ura to wa ła…, https://dzien -

nik za chod ni. pl/16let nia -zo sia -si ko ra -ura to wa la -zy cie -dwu mie siecz ne go -nie mow -

la ka -to -czlon ki ni -mlo dzie zo wej -dru zy ny -po zar ni czej -w -smi glu/ar/c1 -15025438

(do stęp: 18.06.2020).
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I miejsce w konkursie na komiks dla uczniów klas 1-8 – autorka: Joanna Walendzik, klasa VII, SP nr 1 w Starachowicach, opiekun Barbara Wrzosowska
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Sło wian ogniem za wia do wał Swa ro życ (ina czej zwa ny Pe ru -
nem). Zwróć my uwa gę na okre śle nie „swar” – prze cież w ję -
zy kach in do eu ro pej skich tak okre śla no słoń ce, nie bo. Na wet

po przy ję ciu chrze ści jań stwa dłu go jesz cze po zo sta wał wśród Sło wian
zwy czaj kła nia nia się i mo dle nia do wscho dzą ce go słoń ca, a na wet
skła da nia na nie przy się gi. Sam ogień oto czo ny był ży wą czcią i tak
jak że gna no chleb przed je go po kro je niem, tak i że gna no ogień po
je go roz pa le niu.

Ro dzi ce od naj młod szych lat uczy li dzie ci sza cun ku do pło mie ni.
Go spo dy nie dba ły, aby dzię ki sta ran ne mu prze cho wy wa nia ża ru
ogień ni gdy nie wy gasł. Co ro ku [w świę to Ku pa ły, So bót ki, czy li w wi -
gi lię św. Ja na – red.] od na wia no go i roz nie ca no od no wa. Ro dzi na,
prze no sząc się do in ne go do mo stwa, za bie ra ła ogień ze so bą. W no -
wym do mu ob no szo ny był wzdłuż we wnętrz nych ścian izby, po czym
roz nie ca no pierw sze ogni sko. Po dob nie po stę po wa no, gdy syn
opusz czał dom, aby za ło żyć wła sny – otrzy my wał wów czas z rąk oj ca
gar niec z ża rem (głów nie na Ru si).

A skąd wziął się ter min „po żar”, któ ry do ni cze go, jak by się wy da -
wa ło, nie przy sta je? Otóż to wła śnie roz łosz czo ny i za gnie wa ny ogień,
któ ry „po że rał” nie tyl ko do bra ma te rial ne, ale też isto ty ży we. Z cza -
sem „po że ra nie” skró co no na „po żar”. [Moż li wa jest też in na ety mo-
lo gia te go sło wa – opi su je coś, co na stę pu je po za że gnię ciu ognia,
po ża rze – red.]

W mło dej Pol sce
Nie wol no by ło pluć na ogień ani wy le wać na nie go nie czy sto ści.

We dle daw nych prze są dów kto pluł na ogień, ten po śmier ci miał li -
zać ka mień roz pa lo ny do czer wo no ści. Zwy cza jo we prze ko na nie gło -
si ło, że la nie na ogień wo dy i wy le wa nie nie czy sto ści jest grze chem,
a ogień, od czu wa jąc znie wa gę, mo że na wet pu ścić się za zło czyń cą
w po ścig.

Oto hi sto ria już z ery no wo żyt nej, wią żą ca się co praw da nie z plu -
ciem, ale in ny mi pły na mi ustro jo wy mi. Znaj du je my otóż w pra sie opis
po ża ru, któ ry miał miej sce w Kra ko wie 10 lip ca 1912 r. Po wstał oko ło
godz. 22 na wie ży ma riac kiej, zwa ną hej na li cą, oto czo nej wów czas
rusz to wa nia mi z uwa gi na trwa ją cy re mont. A jest to naj wyż sza wie -
ża ko ściel na w Pol sce – li czy 81 m. Nikt nie po tra fi po wie dzieć, co by -
ło jego przy czy ną. Kra kow ski re por ter tak oto przed sta wia prze bieg
wy da rzeń w ich koń co wej fa zie: 

(…) star szy brand mistrz Jan Obi do wicz (…) stwier dziw szy, że po żar

zo stał uga szo ny, kie ru jąc się jed nak że nad zwy czaj ną prze zor no ścią i wro -
dzo nym po pę dem ty po we go stra ża ka, z hu mo rem, czło wie ka oby te go
z nie bez pie czeń stwem, pu ścił na po go rze li sko w spo sób rów nie sku tecz -
ny, jak i na tu ral ny ten „prąd wo dy”, któ rym oso bi ście roz po rzą dzał. 

Le szek Ma zan, mój ulu bio ny pu bli cy sta, ko men tu jąc po la tach owo
wy da rze nie, pi sał: 

Ha! Ta ak cja, prze pro wa dzo na na wy so ko ści 79 me trów nad pły tą
Ryn ku, po win na przejść do hi sto rii świa to we go po żar nic twa – i z uwa gi
na nie ty po we wa run ki, i na ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie stra żac kie go, 
in dy wi du al ne go sprzę tu bo jo we go… [1].

Spo so by ob cho dze nia się z po ża ra mi
Z nad przy ro dzo nej mo cy ognia wy wie dzio no, że ga sze nie po ża -

rów po wsta łych po wy ła do wa niu at mos fe rycz nym jest grze chem i by -
ło by prze ciw ne wo li bo żej, a ewen tu al nie ga sić moż na by ło tyl ko
owczym mle kiem.

Z za le ceń pre wen cyj nych war to od no to wać ho dow lę go łę bi
i owiec, bo tam, gdzie one zna la zły dla sie bie miej sce, pio run nie ude -
rzał. Za mien nie moż na by ło za pro sić bo cia na (wca le nie w wia do mych
ce lach, czy li pro kre acji), by uwił swe gniaz do na na szej cha cie, bo też
sku tecz nie po dob no chro ni ło. Przy oka zji przy po mi na mi się, jak ma -
ły Ja sio, gdy ta ta po twier dził, że to bo cia ny sto ją za na ro dzi na mi dzie -
ci, w tym je go oso bi ście, skwi to wał to, mó wiąc: „Wiesz ta to, ja ci się
dzi wię, ma ma jest ta ka faj na, a ty się za da wa łeś z bo cia na mi”.

Na na szych zie miach w obro nie przed po ża ra mi dłu go pa no wa ły
gu sła, za bo bo ny i cza ry. Po wszech na by ła obro na za po mo cą ob ra -
zów świę tych, szcze gól nie Naj święt szej Ma rii Pan ny, św. Aga ty 
i św. Waw rzyń ca – pa tro na od ognia, a nie co póź niej tak że św. Flo ria -
na (do któ re go wzno szo no mo dły o deszcz i uro dza je, z cza sem
o ochro nę przed ogniem, a któ re go póź niej stra ża cy ob ra li za swe go
pa tro na). Na boż na cześć dla ognia z cza sów po gań skich zo sta ła oso -
bli wie prze mie sza na z chrze ści jań stwem. Wie rzo no mia no wi cie, iż od -
pra wie nie szcze gól nych ry tu ałów przy nie sie cud w po sta ci uga sze nia
po ża ru. Mia ło po móc rzu ca nie w ogień róż nych ma gicz nych przed -
mio tów, naj le piej zaś chle ba po świę co ne go w ko ście le, któ ry po żar
na sy ci i uspo koi, a tak że ob cho dze nie miej sca po ża ru przez pro ce sję
ko biet uzbro jo nych w ha ła śli we dzwon ki.

W nie któ rych re gio nach kra ju obie gać po żar mu sia ła dzie wi ca bez
odzie ży, trzy ma ją ca w dło niach ob raz z wi ze run kiem świę te go (świę -
tej). Je że li ta ko wą (mo wa o dzie wi cy, a nie o świę tych) zna leź li. Ale tu -
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taj też na su wa ją się dwa pod sta wo we py ta nia: w ja ki spo sób, do słow -
nie na go rą co, ba da no dzie wic two i co się póź niej dzia ło z ową pan -
ną, je że li ogień nie zgasł, a więc w do mnie ma niu dzie wic two by ło
wąt pli we? Mo gło też się oka zać, że trzy ma ny przez nią ob raz jed nak
nie był po świę co ny, co świad czy ło by o spo rym za nie dba niu. 

W in nych stro nach na le ża ło pa lą ce się bu dyn ki ob je chać trzy krot -
nie kon no, ale za trze cim ra zem bar dzo szyb ko, by ogień nie zdą żył
po chwy cić śmiał ka.

Oso bli we za le ce nia ad mi ni stra cji 
Je śli ko muś przy szło by na myśl śmiać się z lu do wych zwy cza jów,

mu si wziąć pod uwa gę pew ną in struk cję, wpro wa dzo ną do użyt ko -
wa nia w wie ku XVIII, to jest cza sach oświe ce nia, gdy na pierw szym
miej scu sta wia no ro zum, a nie czu cie i wia rę. Rząd sa ski wy dał w tym
okre sie ofi cjal ny edykt [2]. Czy taj my uważ nie, by nie uro nić nic z po -
miesz czo nych tam szcze gó ło wych in struk cji po stę po wa nia, bo kto
wie, kie dy mo gą się przy dać: 

Sko ro po żar wy buch nie, przed czem niech Bóg ochro ni, wte dy ta lerz
tak po ma lo wa ny [z okre ślo ny mi fi gu ra mi i li te ra mi, o okre ślo nej po -
rze – red.] ze sło wa mi „W imię Bo że” do ognia ma być wrzu co ny, a gdy by
się po żar da lej roz sze rzał, ma to być po wtó rzo ne do trze cie go ra zu, przez
co po żar sta now czo uśmie rzo ny zo sta nie. Ta le rze ta kie utrzy my wać ma -
ją w mia stach bur mi strze a we wsiach wój to wie, o czem nie na le ży uwia -
da miać oby wa te li i wło ścian, ale za rzą dze nie to utrzy my wać w ta jem ni cy.
W ten spo sób wy ko nu je my na szą naj ła skaw szą wo lę. Dan w na szej re zy -
den cji We ima rze dnia 24 grud nia 1742 r. Er nest Au gust ks. m. p.

Utaj nie nie do ku men tu ustrze gło co świa tlej szych lu dzi przed pęk -
nię ciem ze śmie chu, bo prze cież cho ciaż by w Pol sce w 1551 r. An drzej
Frycz Mo drzew ski mó wił w spo sób bar dzo ra cjo nal ny o kwe stiach
bez pie czeń stwa po ża ro we go.

Re flek sja na za koń cze nie
Za dzi wia ją cy był kult ognia, ale trze ba by zaj rzeć w du szę ludz ką,

by zro zu mieć, że u je go pod ło ża le żał strach przed czymś, wów czas
jesz cze nie zro zu mia łym, co na ka zy wa ło od da wa nie czci, by być mo -
że uchro nić się przed naj gor szym.

Ogień słu żył do skła da nia ofiar, od sy ła nia du szy w za świa ty, oczysz -
czał i był na miast ką bo ga na zie mi. W dzi siej szych cza sach na dal fa -
scy nu je i ro dzi u czło wie ka pier wot ny strach. Pi ro tech nicz ne efek ty
spe cjal ne, przed sta wie nia i kon cer ty z wy ko rzy sta niem pło mie ni bu -
dzą w nas i dziś, w epo ce kom pu te rów, po dziw wy mie sza ny z oba wą.

Czło wiek za wsze bał się po ża ru, nio są ce go ze so bą znisz cze nie i na -
der czę sto śmierć. Je go pa stwą pa da ły nie kie dy ca łe mia sta. Po ża ry
po wsta wa ły nie tyl ko z przy czyn na tu ral nych, jak wy ła do wa nia at mo-
s fe rycz ne, ale też w wy ni ku nie ostroż no ści ludz kiej, ce lo we go pod pa -
le nia, jak i wy ko rzy sta nia ognia ja ko bro ni pod czas to czo nych walk.
W efek cie pło nę ły ca łe osa dy i mia sta. Za tem od za ra nia na le ża ło 
or ga ni zo wać się prze ciw ko po ża rom.

st. bryg. w st. sp. Piotr P. Bielicki pełnił słu˝b´ w jednostkach
organizacyjnych PSP m.in. w Krakowie i Wałbrzychu, ma w swoim

dorobku wiele ksià˝ek i artykułów naukowych, zasiadał w Radzie
Redakcyjnej „Przeglàdu Po˝arniczego”, obecnie członek OSP

w KoÊcianie 
Przy pi sy
[1] L. Ma zan, Le gen da zło tej trąb ki, Ana ba bis, Kra ków 1989.
[2] Za: J. Drze wiec ki, Za rys dzie jów ochro ny prze ciw po ża ro wej w Pol sce, wy kład kur so wy, 
War sza wa 1927.

Czas wy jąt ko wych wa ka cji, gdyż na zna -
czo nych fak tem za gro że nia ko ro na wi ru sem,
stwa rza szcze gól ną oka zję do re flek sji nad
na szym ludz kim lo sem. Pra gnąc cie szyć się
wa ka cyj nym wy po czyn kiem, nie mo że my po -
mi nąć nie pew no ści do ty czą cej ewen tu al ne -
go roz wo ju pan de mii. Prze wi ja ją ce się przez

wie ki naj waż niej sze py ta nie – o to, kim je ste śmy, nie ze sta rza ło się więc,
jest dziś ży we i ak tu al ne. Pró bu jąc szu kać na nie od po wie dzi, z co raz więk -
szym tru dem od naj du je my w so bie wy miar du cho wy i zwią za ne z nim
prze zna cze nie do ży cia wiecz ne go.

Po no wo cze sny świat sku tecz nie bo wiem ku si czło wie ka, któ ry nie -
rzad ko wie rzy w uto pij ne moż li wo ści osią gnię cia ziem skiej nie śmier tel -
no ści i do sko na ło ści. Nie za uwa ża przy tym, że zostaje nie wol ni kiem
swo ich po pę dów i wy znaw cą „re li gii” kon sump cjo ni zmu. W miej sce obie -
cy wa nej mu pi guł ki szczę ścia sta je się ma ło re flek syj nym i du cho wo cho -
rym kon su men tem, nie po tra fią cym bu do wać głęb szych re la cji z Bo giem
i in ny mi ludź mi.

Nie zli czo ne ofer ty kon sump cji nie zo sta wia ją zbyt wie le prze strze ni,
w któ rych mógł by roz brzmie wać głos Bo ga. Wszyst ko jest wy peł nio ne
ma ło zna czą cy mi sło wa mi, ulot ny mi przy jem no ścia mi i co raz więk szym
zgieł kiem. Utra ta pa mię ci o Bo gu nie da je jed nak we wnętrz nie pu ste mu
czło wie ko wi ra do ści, lecz po tę gu je je go lęk przed przy szło ścią. Wraz
z utra tą prze strze ni świę to ści współ cze sny czło wiek z co raz więk szym tru -
dem od naj du je sens swo je go ży cia, a zwłasz cza do ty ka ją ce go go nie -
uchron nie cier pie nia. Zmie rza jąc z każ dą chwi lą w kie run ku śmier ci, nie
jest w sta nie z tym fak tem na se rio się zmie rzyć. Bez otwar to ści na to, co
„wy so ko”, czło wiek zmu szo ny jest więc żyć w świe cie, w któ rym nie wie le
jest praw dzi wej na dziei. Tak do bit nie po ka zu je nam to pan de mia do ty -
ka ją ca ca ły świat. Czło wiek, wy po sa żo ny w co raz bar dziej wy ra fi no wa ne
na rzę dzia tech no lo gicz ne, nie jest so bie w sta nie po ra dzić z wi ru sem, któ -
ry za bi ja ty sią ce lu dzi i ni we czy ma rze nia o stwo rze niu ziem skie go ra ju
bez po trze by od wo ły wa nia się do Bo ga.

Po no wo cze sny czło wiek, jak pi sze pa pież Fran ci szek, zre zy gno wał
z po szu ki wa nia wiel kie go świa tła, aby za do wo lić się ma ły mi świa teł ka -
mi, któ re świe cą wpraw dzie krót ką chwi lę, lecz nie oświe tla ją ca łej na szej
ży cio wej dro gi. Wie lu lu dzi, nie uj mu jąc swe go ży cia ja ko ca ło ści za kła -
da ją cej ja kiś kie ru nek, prze ży wa po pro stu ko lej ne je go od cin ki, nie pa -
trząc da lej niż ko niec jed ne go i po czą tek na stęp ne go. Ina czej bo wiem
ży je się w ob li czu Bo ga, a ina czej w ob li czu ni co ści. Czło wiek wie rzą cy,
ży jąc w świe cie, stoi bo wiem za ra zem po za nim, orien tu jąc się na in ny
świat, prze kra cza ją cy wy miar do cze snych na dziei.

Pod sta wo we za da nie chrze ści ja ni na po zo sta je jed nak nie zmien ne
od mo men tu po ja wie nia się Je zu sa. Na wet je śli zmie ni ły się, i to bar dzo,
oko licz no ści speł nia nia te go za da nia, to chrze ści ja nin wciąż wi nien gło -
sić świa tu praw dę o lo sie Je zu sa, któ ry zjed no czył swój los z lo sem każ -
de go czło wie ka. Przy szłość świa ta, w któ rym do bro prze pla ta się ze złem,
za le żą od te go, w któ rą stro nę współ cze sny czło wiek zde cy du je się pójść.
Od naj dzie w so bie prze strzeń du cha i wia ry nie zbęd ną do kro cze nia wy -
ma ga ją cą dro gą Ewan ge lii Je zu sa, czy też po dą ży dro gą do ni kąd?

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

W poszukiwaniu
fundamentów

� SŁUŻBA I WIARA
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� Stra te gie ma ją ce na ce lu re duk cję liczby ofiar śmier tel nych
po ża rów obiek tów miesz kal nych wśród se nio rów: Hiszpania 
(Fi re sa fe ty stra te gies to re du ce mor ta li ty in dwel lings oc cu pied 
by el der ly pe ople: The Spa nish ca se), M. Fer nan déz -Vi gil, B. Gil 
Ro drígu ez, J.B. Eche ver ría Tru eba, Fi re Tech no lo gy 2020

Opra co wa nie to sta no wi pró bę wska za nia, omó wie nia i prze ana -
li zo wa nia stra te gii, któ rych wpro wa dze nie w ży cie mo gło by do pro -
wa dzić do po pra wy sta ty styk hisz pań skich w od nie sie niu do ofiar
śmier tel nych po ża rów bu dyn ków miesz kal nych wśród osób star -
szych. Ma te riał za wie ra wie le in te re su ją cych fak tów do ty czą cych bez -
pie czeń stwa po ża ro we go w Hisz pa nii. Au to rzy wska zu ją tak że
kon kret ne za nie dba nia ze stro ny rzą du, za spra wą któ rych re gu la cje
praw ne są nie wy star cza ją ce, by efek tyw nie prze ciw dzia łać wy stą pie -
niu ofiar po ża rów czy ogra ni czyć ich licz bę. War to zwró cić uwa gę, że
w Hisz pa nii nie zbie ra się jed no rod nych da nych sta ty stycz nych,
na pod sta wie któ rych moż na sza co wać ry zy ko i po dej mo wać pró by
two rze nia stra te gii zmniej sze nia li czeb no ści ofiar śmier tel nych po ża -
rów miesz kań. 

W ar ty ku le szcze gól ną uwa gę po świę co no oso bom po 65. ro ku
ży cia, któ re sta no wią 77 proc. wszyst kich ofiar śmier tel nych po ża rów
obiek tów miesz kal nych w Hisz pa nii. Pod ję to pró bę ze bra nia da nych
o ofia rach śmier tel nych i wska za no kon kret ne roz wią za nia, któ re
zwięk szy ły by bez pie czeń stwo po ża ro we. Nie ste ty da ne do ana liz au -
to rzy by li zmu sze ni po zy skać z mass me diów, a te, jak wie my, nie za -
wsze są rze tel ne. Dzien ni ka rze kie ru ją się bar dzo czę sto po trze bą
wzbu dze nia sen sa cji, dla te go po da wa ne przez nich in for ma cje o ofia -
rach nie za wsze od zwier cie dla ją stan fak tycz ny. Nie mniej jed nak już
sa ma am bit na pró ba zna le zie nia przy czyn tak wy so kie go od set ka
ofiar śmier tel nych wśród osób star szych i wska za nie moż li wych roz -
wią zań, aby ten od se tek ma lał, za słu gu je na du że uzna nie.

� Me cha ni zmy de to na cji i jej wy stę po wa nie pod czas wy bu -
chów pal nych par i ga zów (Me cha ni sms and oc cur ren ce of de to -
na tions in va por clo ud explo sions), E.S. Ora na, G. Cham ber la in, 
A. Pe kal ski, Pro gress and Ener gy in Com bu stion Scien ce 2020, 77

Pierw sza część ar ty ku łu sta no wi prze gląd fun da men tal nej wie dzy
na te mat zja wi ska wy bu chu pal nych par i ga zów, a szcze gól nie omó -
wie nie zja wi ska DDT (de fla gra tion -to -de to na tion), czy li przej ścia z de -
fla gra cji do de to na cji. Nie każ de uwol nie nie pal nych par i ga zów
wy wo łu je eks plo zję. Więk szość mie sza nin wy bu cho wych nie znaj du -
je źró dła za pło nu, a te, któ re ule ga ją za pa le niu, spa la ją się w spo sób
de fla gra cyj ny, nie po wo du jąc tak gwał tow ne go przy ro stu ci śnie nia,
jak pod czas de to na cji. W nie któ rych jed nak sy tu acjach, kie dy wa run -
ki są od po wied nie, mo że wy stą pić zja wi sko DDT. Te go ro dza ju wy -
buch w bar dzo szyb kim tem pie „kon su mu je” po wsta łą chmu rę
pal nych par i ga zów, a sa ma de to na cja po wo du je wy stą pie nie naj -
po waż niej szych i naj bar dziej nie bez piecz nych skut ków. Ze wzglę du
na to, że ci śnie nie ge ne ro wa ne pod czas de to na cji jest naj wyż sze 

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

spo śród form wy bu chów, znisz cze nia wy wo ła ne nią są naj groź niej -
sze i naj bar dziej roz le głe. 

W dru giej czę ści ar ty ku łu przed sta wio no do kład ną ana li zę wy pad -
ków i zda rzeń, pod czas któ rych do cho dzi ło do de to na cji pal nych par
i ga zów. Na po trze by ba dań prze pro wa dzo no ana li zy naj po waż niej -
szych wy pad ków z udzia łem mie sza nin wy bu cho wych. Zgro ma dzo -
ny ma te riał na uko wy stał się pod sta wą za kro jo nych na sze ro ką ska lę
te stów i ba dań, a za cel nad rzęd ny przy ję to prze ana li zo wa nie, w ilu
z tych zda rzeń do szło do de to na cji oraz ja kie czyn no ści mo gły by zo -
stać pod ję te w ce lu mi ni ma li za cji skut ków tych trud no prze wi dy wal -
nych zja wisk.

� Czyn ni ki kry tycz ne de ter mi nu ją ce wy stą pie nie zja wi ska
wstecz ne go cią gu pło mie ni (back draft) (Cri ti cal fac tors de ter mi -
ning the on set of back draft using so lid fu els), Chia Lung Wu, 
Si mon San ta ma ria, Ric ky Ca rvel, Fi re Tech no lo gy 2020, 56: 
937-957

O zja wi sku ogni ste go po dmu chu wie dzą lub przy naj mniej sły sze li
wszy scy ci, któ rym choć by w naj mniej szym stop niu zna na jest pro -
ble ma ty ka zwią za na z po żar nic twem i bez pie czeń stwem po ża ro -
wym. Au to rzy oma wia ne go tek stu po sta no wi li przyj rzeć się mu
bli żej, aby wy łu skać nie ty le klu czo we, co kry tycz ne czyn ni ki wska -
zu ją ce na moż li wość wy stą pie nia wstecz ne go cią gu pło mie ni. 

Przede wszyst kim na ukow cy zwró ci li uwa gę na fakt, że back draft
pod czas ćwi czeń wy wo ły wa ny jest przy wy ko rzy sta niu me ta nu lub
cie czy pal nych. Uprosz cze nie te go ro dza ju mo że pro wa dzić do po -
mi nię cia szcze gó łów, tak istot nych z punk tu wi dze nia moż li wo ści
prze wi dy wa nia zja wisk po ża ro wych w rze czy wi stych zda rze niach.
Wstecz ny ciąg pło mie ni, czy li przej ście z po ża ru roz wi ja ją ce go się
do po ża ru w peł ni roz wi nię te go, w wa run kach re al nych po wsta je
na sku tek pi ro li zy ma te ria łów pal nych, w głów nej mie rze sta łych,
przy bra ku lub znacz nym ogra ni cze niu wen ty la cji po miesz cze nia. 

Ko lej nym czyn ni kiem, któ ry wska zu je się ja ko kry tycz ny dla wy -
stą pie nia zja wi ska, jest de fi cyt tle no wy bę dą cy kon se kwen cją sła bej
wen ty la cji, jed nak na ukow cy okre śli li pre cy zyj nie, że rów nie istot -
na jest tem pe ra tu ra po ża ru, w za leż no ści od pa li wa, z ja kim ma my
do czy nie nia w po miesz cze niu. Dla roz kła du pi ro li tycz ne go po li pro -
py le nu tem pe ra tu ra sa mo za pło nu mu si być wyż sza niż 350°C, a dla
po li ety le nu nie mo że być niż sza niż 320°C. 

Ana li za ba daw cza, któ rej do ko na li au to rzy tek stu, do wo dzi, że naj -
istot niej sze wa run ki de ter mi nu ją ce wy stą pie nie ogni ste go po dmu -
chu lub je go brak to tem pe ra tu ra mak sy mal na po ża ru oraz po ziom
tlen ku i dwu tlen ku wę gla w po miesz cze niu przed otwo rze niem
drzwi do nie go.

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

st. kpt. Jacek Rus pełni słu˝b´ 

w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Strażacki jubileusz w Szwajcarii 

Warto zapoznać się bliżej ze stroną internetową Wojsk
Obrony Terytorialnej terytorialsi.wp.mil.pl. Udostępnia ona
mnóstwo informacji i cennych wskazówek dla wszystkich
zainteresowanych tą formacją i służbą w niej. Dowiemy się, 
co zrobić, aby zostać żołnierzem WOT, jak zadbać
o bezpieczeństwo swoich najbliższych, wspierać lokalne
społeczności, nie rezygnując ze swojej pracy zawodowej.
Nieważne, w jakim wieku jesteś, jakiej jesteś płci czy jakie masz
wykształcenie – wszystkich łączy jedno: wiara w te same
wartości, czyli życie w bezpiecznym kraju. 

Na stronie znajdziemy informacje, jak zostać terytorialsem,
wstąpić do Zespołu Działań Cyberprzestrzennych czy wziąć
udział w projekcie „Pielęgniarki”. W bogatej ofercie szkoleń
każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Szkolenia
prowadzone są również w formie e-learningowej. 

Cenne zasoby witryny to wiele ciekawych artykułów
o działalności terytorialsów, bogata baza zdjęć
z przeprowadzonych akcji czy filmów wideo. Na stronie znajdują
się również interaktywne mapy, dzięki którym możemy z łatwością

Najwyższą wartością w tworzeniu 
oraz rozwoju formacji zawsze są ludzie.
Na ogromny dorobek Państwowej Straży
Pożarnej pracowało wiele pokoleń
strażaków. Autor publikacji nadbryg. 
w st. sp. Zbigniew Muszczak (świętokrzyski
komendant wojewódzki PSP w Kielcach
w latach 2008-2016) zebrał biogramy
komendantów, którzy pełnili służbę
na terenie województwa kieleckiego,
a następnie świętokrzyskiego od 1950 r.

do 2020 r. Powstała unikatowa pozycja, bowiem udało się ocalić
od zapomnienia sylwetki i dorobek kierujących jednostkami straży pożarnych,
zwłaszcza tych z lat 50. czy 60., po których niestety często nie ma już śladu
w poszczególnych komendach, a akta osobowe wybrakowano. Stąd też
niektóre informacje biograficzne zostały opracowane w ograniczonej formie.

Zgodnie z intencją autora publikacja ma stanowić wyraz wdzięczności
i szacunku dla ciężkiej służby pokoleń komendantów, którzy koordynowali
proces tworzenia oraz kształtowania PSP ziemi kieleckiej i świętokrzyskiej. 

Warto podkreślić, że wydanie opisywanej książki zbiegło się
z przypadającym w 2020 r. jubileuszem 70-lecia istnienia państwowych
organów ochrony przeciwpożarowej oraz 25-lecia krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego. 

Beata Muszczak

Zbigniew Muszczak, Komendanci straży pożarnych województwa kieleckiego
i świętokrzyskiego 1950-2020, Drukarnia Cyfrowa COMPUS, Kielce 2020.

Konfederacja Szwajcarska uhonorowała 85 tys.
swoich strażaków, wydając 5 marca 2020 r.
okolicznościowy znaczek pocztowy poświęcony
150-leciu istnienia ochotniczych i zawodowych
organizacji pożarniczych, działających obecnie jako
Szwajcarskie Stowarzyszenie Straży Pożarnych (SFV).
Pierwsza w tym kraju straż powstała w 1870 r. 
w miasteczku Aarau. 

Głowę „jubileuszowego” strażaka chroni
najnowszej generacji hełm Heros-Titan, opisany 
w rubryce „Straż na znaczkach” w PP 5/2019.

Maciej Sawoni

Terytorialsi od A do Z

odnaleźć siedziby brygad Wojsk Obrony Terytorialnej czy
Wojskowych Komend Uzupełnień w naszej okolicy.

EK

� WARTO
PRZECZYTAĆ

Historia zasłużonych
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SpoÊród nadesłanych rozwiàzaƒ rebusu 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.

UgaÊ po˝ar!
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