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Szanowni Czytelnicy!

˚ycie nie znosi stagnacji. Struktury zastygłe gro˝à skostnieniem. A co skostniałe,
w zetkni´ciu z dynamicznym procesem okazuje si´ kruche. Z tego powodu
w niniejszym numerze zaczynamy od zapowiedzi zmian w systemie kształcenia
i doskonalenia zawodowego. Autorem informacji jest nadbryg. Adam Konieczny,
zast´pca komendanta głównego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. Warto si´ z nià
zapoznaç, bo zapowiadane zmiany si´gnà wszechstronnie i gł´boko – od druhów
ochotników po kadr´ zarzàdzajàcà Paƒstwowà Stra˝à Po˝arnà. 

Dalej, tak jak obiecaliÊmy, w bardzo obszernym bloku tematycznym przedstawiamy
wybuch azotanu amonu w Bejrucie, czyli efekt podobny w skali zniszczeƒ do ci´˝kiego
bombardowania. Âmiemy przypuszczaç, ˝e ˝adne z bran˝owych pism na Êwiecie nie
pokusiło si´ o tak wszechstronne przedstawienie tego zdarzenia, jak my. Znajdzie si´
tu dosłownie coÊ dla ka˝dego. 

Przede wszystkim to, co najbardziej interesuje wi´kszoÊç czytelników, czyli przebieg
działaƒ ratowniczych. Seria wywiadów z uczestnikami polskiej akcji ratowniczej
przybli˝y fachowoÊç naszych stra˝aków, docenionà przez miejscowych w sposób
zwyczajnie ludzki. Dalej – co to znaczy znaleêç si´ w miejscu tak ogromnej katastrofy
i jakie umiej´tnoÊci sà potrzebne, by sobie poradziç. Materiałem wiodàcym jest tu
wywiad Anny Sobótki ze st. bryg. mgr. in˝. Mariuszem Feltynowskim, dowódcà akcji,
ale oddajemy głos tak˝e innym specjalistom. Ilustracjà sà zdj´cia wykonane
na miejscu akcji. 

To jednak nie koniec. 
Nasz czytelnik, jeÊli tylko zechce, przeÊledzi sekwencyjnie proces wybuchu

bejruckiego, a przy tym przeczyta o reakcjach chemicznych, jakie tam zaszły, skàd
barwy i pozostałe efekty wizualne i dêwi´kowe – wszystko to znajdzie w analizie
Wojciecha WiÊniewskiego. Z innego materiału dowie si´, skàd si´ wziàł azotan
amonu, do czego miał słu˝yç, a do czego słu˝y. Dalej w jaki sposób, i to wielokrotnie,
objawiły si´ niepo˝àdane cechy substancji – głównie przypadkowo, nie tyle z woli, co
z niedbałoÊci człowieka, o czym pisze Paweł Wolny. Dzi´ki Aleksandrze Radlak zagł´bi
si´ w okolicznoÊci gospodarczo-polityczne zarówno zdarzenia, jak i jego
skutków – wszak wybuch miał miejsce jakby w geopolitycznej beczce prochu
dzisiejszego Êwiata, a substancj´ nauczyli si´ wykorzystywaç êli ludzie w złych celach
i dali tego spektakularne przykłady. 

A wszystko to ze sporà dozà anegdot i ciekawostek. 
OczywiÊcie ten jeden wybuch nie przesłania nam wszystkiego. 
Nadal odkrywamy Ameryk´. Tym razem mowa jest o mocy sprawczej

amerykaƒskich ubezpieczeƒ od ognia, co si´gajà tak daleko, ˝e a˝ wpływajà na stan
wyposa˝enia i sposób wyszkolenia stra˝aków. Mo˝na te˝ dowiedzieç si´, dzi´ki czemu
stra˝ po˝arna w City of Plano ma tak mało roboty ratowniczej. Szczegółów nie
zdradzimy, bo warto poczytaç i si´ zastanowiç. Do tematyki amerykaƒskiej b´dziemy
jeszcze wracali, bo co prawda pokazujemy jej blaski, ale cienie te˝ si´ zdarzajà. 

W numerze paêdziernikowym jest jeszcze szereg innych materiałów, z którymi
mo˝na si´ zapoznaç. Ale jakich, to ju˝ trzeba sprawdziç samemu. Warto!

Paweł Rochala



P rezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda na wniosek ministra spraw

wewnętrznych i administracji Mariusza
Kamińskiego 8 września nadał stopień
generalski zastępcy komendanta głównego PSP
st. bryg. Krzysztofowi Hejdukowi.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim
minister spraw wewnętrznych i administracji
wręczył nowemu generałowi pamiątkową
szablę. W spotkaniu uczestniczyli
wiceministrowie Maciej Wąsik, Paweł
Szefernaker oraz Bartosz Grodecki.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej stopień
nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek
ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Zespół Prasowy KG PSP

W dniach 24-25 września w Centrum Edukacji i Historii
Warszawskiej Straży Pożarnej odbyła się konferencja

„Prewencja społeczna PSP na terenie województwa
mazowieckiego”. Została zorganizowana w rewitalizowanym
obiekcie z 1878 r., siedzibie dawnego oddziału V Warszawskiej
Straży Ogniowej. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu
terytorialnego oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP z terenu
woj. mazowieckiego.

Uczestników przywitał mazowiecki komendant wojewódzki
PSP st. bryg. Jarosław Nowosielski. Następnie zabrał głos
komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak – podkreślił
on istotną rolę prewencji społecznej w zapobieganiu powstawaniu
pożarów, a także minimalizowaniu ryzyka niebezpiecznych
sytuacji w domu i szkole oraz ochronie środowiska naturalnego.

Komendant miejski PSP m.st. Warszawy st. bryg. Leszek
Smuniewski przedstawił zarys ponad 180-letniej historii
Warszawskiej Straży Ogniowej oraz dzieje oddziału V WSO,
w którym obecnie znajduje się Centrum Edukacji i Historii
Warszawskiej Straży Pożarnej.

Pierwszym punktem konferencji była prezentacja sal
historycznych oraz ekspozycji przedstawiającej współczesne
działania warszawskich strażaków w zabytkowych

koszarach V oddziału Warszawskiej Straży
Ogniowej.

W panelu eksperckim omówiono sprawy
dotyczące działań edukacyjnych oraz płaszczyzn
współpracy pomiędzy mazowieckimi strażakami
a administracją szczebla samorządowego.
Poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia:
 Mobilny symulator zagrożeń pożarowych oraz
symulator pożarów lasów i bezpieczeństwa
nad wodą – st. kpt. Kacper Papis z KM PSP m.st.
Warszawy, st. kpt. Radosław Kozicki z KW PSP
w Warszawie,
 Prewencja społeczna w Państwowej Straży
Pożarnej – mł. bryg. Karol Kierzkowski z KW PSP
w Warszawie,
 Klasy mundurowe o profilu pożarniczym
na przykładzie Ośrodka Szkolenia w Pionkach
Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie – bryg.

Paweł Fliszkiewicz z KW PSP w Warszawie,
 Akcje honorowego krwiodawstwa – Paulina Merks, sekretarz
Klubu Jednostka Honorowych Dawców Krwi przy KW PSP
w Warszawie.

Karol Kierzkowski / KW PSP w Warszawie
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na akcję stracił obie nogi; Julia, studentka inżynierii środowiska,
działająca w OSP – jej tata strażak zginął, ratując ludzi z pożaru;
Maciek, podchorąży SGSP – syn strażaka ciężko rannego podczas
akcji ratowniczej.

– Co się dzieje, kiedy strażnicy naszego bezpieczeństwa giną
w trakcie pełnionej dla nas służby? Czy możemy pozostać na to
obojętni? Jak my, zwykli obywatele, możemy wyrazić wdzięczność
i podziękowanie za ich służbę dla nas? (…) Jaką zmianę możemy
wywołać, kiedy połączymy nasze siły i zaangażowanie? Na te pytania

odpowiadają wystawy, które zorganizowaliśmy
na 10-lecie naszych działań – podsumowała
podczas spotkania z udziałem darczyńców
i partnerów organizacji prezes Zarządu
Fundacji Dorastaj z Nami Magdalena Pawlak.

– Przygotowana przez nas wystawa ma
pozytywny wydźwięk. Pokazuje, ile dobrego
może wydarzyć się w życiu osieroconych dzieci
bohaterów, jeśli zadziała solidarność
i odpowiedzialność społeczna – podkreśliła
kurator wystawy Anna Pykało.

Warto dodać, że 18 sierpnia podczas
25. Pielgrzymki Wojska Polskiego i Służb
Mundurowych na św. Górę Grabarkę została
zaprezentowana wystawa „Dla Ciebie zginął
żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”.
W jej otwarciu wzięli udział m.in. podlaski
komendant wojewódzki PSP mł. bryg.
Sebastian Zdanowicz, prezes fundacji

Magdalena Pawlak, prawosławny kapelan krajowy strażaków 
o. archim. Sergiusz Matwiejczuk i kapelan strażaków
województwa podlaskiego ks. Piotr Borowik oraz Magdalena
Iwaniuk wraz z córką Zofią – podopieczną fundacji.

Anna Sobótka / red. PP
o. archim. Sergiusz Matwiejczuk

Fundacja Dorastaj z Nami już od 10 lat wspiera rozwój talentów
i edukację dzieci, których rodzice (policjanci, strażacy,

żołnierze, ratownicy górscy, a w tym roku także pracownicy
ochrony zdrowia walczący z pandemią COVID-19) oddali życie 
lub zostali poszkodowani, pełniąc służbę publiczną. Z tej okazji
10 września w Muzeum Łazienki Królewskie (od ul. Agrykola)
zaprezentowano dwie wystawy: najnowszą „Dorastam z Wami”
oraz jedną z wcześniejszych „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak,
policjant, a dla mnie tata”.

Pierwsza z nich pokazuje z jednej strony czarno-białe fotografie
ojców i matek tulących swoje malutkie dzieci, a obok nich barwne
i dynamiczne portrety młodych ludzi pełnych pasji i energii
życiowej. Maluchy dorastają i mimo tragedii rodzinnych, które ich
dotknęły, dzięki pomocy fundacji rozwijają skrzydła i patrzą
z optymizmem w przyszłość. Wśród nich jest Karolina, pasjonatka
języka hiszpańskiego, córka strażaka, który w wypadku w drodze
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D ruga edycja akcji została zainagurowana 17 września
w Nadleśnictwie Lipusz. Prezydent RP Andrzej Duda

wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą oraz
m.in. pracownikami administracji publicznej, harcerzami,
żołnierzami, strażakami i pracownikami Lasów
Państwowych posadzili kilkadziesiąt tysięcy nowych drzew
na powierzchni blisko 6,5 ha.

Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w akcji udział
wziął zastępca komendanta głównego PSP nadbryg.
Krzysztof Hejduk i pomorski komendant wojewódzki PSP
st. bryg. Piotr Socha wraz ze strażakami z terenu
województwa pomorskiego.

Akcja #sadziMY jest inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy.
Inauguracja I edycji miała miejsce w kwietniu 2019 r. Wówczas
para prezydencka wspólnie z tysiącem uczestników wzięła udział

w sadzeniu drzew w leśnictwie Jakubowo w Nadleśnictwie Rytel,
zniszczonym przez huragan w sierpniu 2017 r.

Tomasz Banaczkowski / Gabinet Komendanta KG PSP

#sadziMY po raz drugi
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ak pro gra my kształ ce nia w szko łach po żar ni czych, jak i pro gra -
my szko leń wy ma ga ją do sko na le nia i mo dy fi ka cji, gdy nie 
od da ją w peł ni moż li wo ści wła ści we go pla no wa nia po li ty ki ka -

dro wej PSP, de ter mi no wa nej przez za da nia usta wo we for ma cji. W naj -
bliż szym cza sie po win na na stą pić zmia na kie run ków edu ka cji
i dia me tral ne zre for mo wa nie ca łe go pro ce su, po cząw szy od przy ję -
cia do służ by po póź niej sze zdo by wa nie kwa li fi ka cji. Zmia na ma do -
ty czyć wszyst kich po zio mów, kor pu sów i za kre sów sta no wisk, nie
wy łą cza jąc ka dry kie row ni czej. 

Wszyst kie pla no wa ne zmia ny opra co wu je my oczy wi ście z ko men -
dan ta mi szkół PSP, któ rzy po wo ła li rów nież swo je ze spo ły opi niu ją co -
-do rad cze. Obec nie koń czy my opra co wa nie pro gra mu szko le nia
pod sta wowe go w za wo dzie stra ża k,
z no wą for mu łą prak tyk, na by wa nia
upraw nień, ale o szcze gó łach po in for -
mu ję przed koń cem paź dzier ni ka.
Wej ście w ży cie no wych roz wią zań
przy go to wu je my na 1 grud nia te go
ro ku. 

Chce my rów nież uspraw nić i uno -
wo cze śnić sys tem szko le nia i do sko -
na le nia dru hów ochot ni czych stra ży
po żar nych. 

Ścież ka roz wo ju za wo do we go stra ża ka
Nie odzow ne jest opra co wa nie i wpro wa dze nie w Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej pro gra mu „ścież ki roz wo ju za wo do we go”. Pro gram
ten po wi nien w spo sób przej rzy sty ukie run ko wy wać funk cjo na riu sza,
któ ry po pierw szych 3 la tach służ by przy go to waw czej zde cy du je
z prze ło żo ny mi o swo jej dal szej ka rie rze i swo ich moż li wo ściach. 
Ko men dan tom PSP da on zaś pod sta wy do spraw ne go kształ to wa nia

po li ty ki ka dro wej, z na ci skiem na in we sty cję w kształ ce nie w dłu gim
pro ce sie za pew nia nia ka dry na wszyst kich sta no wi skach służ bo wych.
Po wyż sza ścież ka po win na rów nież koń czyć pod wyż sza nie kwa li fi ka -
cji na pew nym po zio mie sta żu w służ bie. Uwa żam, że obec ne cha -
otycz ne kie ro wa nie na kur sy i stu dia, wie lo krot nie funk cjo na riu szy np.
po 28 la tach służ by, jest nie wła ści we i zbyt kosz tow ne. Wi dać w tym
brak ja kiej kol wiek po li ty ki i la ta za nie dbań. 

Zde cy do wa nie to stra żak ma zde cy do wać i za pla no wać swój roz -
wój, a prze ło że ni, bio rąc te pla ny pod uwa gę, oce niać je w cza sie służ -
by, wie dząc, w ja kim kie run ku da ny funk cjo na riusz chce się roz wi jać.
Wiem też, że nie wszy scy mo gą pla no wać swój roz wój, np. w szko łach
aspi ran tów czy SGSP, służ ba prze cież wy ma ga fa chow ców na sta-

no wi skach pod ofi cer skich. Dla te go
ścież ka ta ma po móc w póź niej szym
spra wie dli wym wy na gra dza niu, z pod -
kre śle niem, że dłu go let ni stra żak
na jed nym sta no wi sku to eks pert,
a nie ne ga tyw ny przy pa dek w PSP.
My ślę, że wdro że nie pro gra mu „ścież -
ki roz wo ju za wo do we go” przy za ło-
że niu zmian w pro ce sie kształ ce nia
po pra wi pla no wa nie po li ty ki ka dro -
wej, a tak że bę dzie kształ to wało po zy -

tyw nie na wie lu po zio mach re la cje z or ga ni za cja mi związ ko wy mi
na li nii prze ło żo ny – stra żak.

Szko le nia dru hów OSP
Szko le nie OSP jest obec nie zbyt du żym ob cią że niem dla po zio mu

po wia to we go PSP. Usta wo wo re ali zu je my je nie od płat nie. Jed nak nie -
od płat nie nie ozna cza bez za an ga żo wa nia środ ków. Do tych czas ten
pro ces wią że się z du żym wy sił kiem or ga ni za cyj nym, ope ra cyj nym
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ORGANIZACJA

Zmia ny w ksz   
Kształcenie w Państwowej
Straży Pożarnej to proces
polityki kadrowej,
uwzględniający potrzeby 
nie tylko w wymiarze
bieżącym, ale również na wiele
lat naprzód. Siłą rzeczy musi
ulegać zmianom.

T

Zdecydowanie to stra˝ak ma zaplanowaç
swój rozwój, a przeło˝eni, bioràc te

plany pod uwag´, oceniaç je w czasie
słu˝by, wiedzàc, w jakim kierunku dany

funkcjonariusz chce si´ rozwijaç.

ADAM 
KONIECZNY
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i fi nan so wym. Ko men dy po wia to we i miej skie PSP od po wiadają
za szko le nie dru hów ochot ni czych stra ży po żar nych, a szko le nia te są
re ali zo wa ne w dniach wol nych od służ by, w do dat ku w sy tu acji, gdy
KP (M) PSP nie ma ją w swo ich struk tu rach ko mó rek or ga ni za cyj nych
ds. szko le nia. Pla nu je my, by do ce lo wo szko le nia dru hów OSP scen -
tra li zo wać w ra mach wo je wództw, z włą cze niem do nich jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go. Dą ży my do sta nu, któ ry po zwo li pro wa -
dzić szko le nia z uwzględ nie niem ka dry dy dak tycz nej spo za ko mend
po wia to wych/miej skich PSP. 

Je ste śmy pew ni, że dru ho wie od czu ją te zmia ny po zy tyw nie, ja ko
po pra wę ja ko ści i or ga ni za cji szko leń. Jed no cze śnie zaś PSP nie mo -
że da lej re ali zo wać te go za kre su swo ich obo wiąz ków w spo sób da le -
ko od bie ga ją cy od ich moż li wo ści.
Mam na my śli oczy wi ście zmia ny
w or ga ni za cji ko mend po wia to wych
i miej skich PSP po 2007 r. By łem przez
wie le lat ko men dan tem miej skim PSP
i wiem, jak wpły nę ły one na funk cjo -
no wa nie ko men dan tów PSP ja ko 
or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej.
Wię cej szcze gó łów te go za kre su dzia -
łal no ści szko le nio wej na rzecz OSP
i za po wie dzi zmian prze ka żę póź niej,
gdyż zmia ny te wią żą się moc no 
z pra ca mi le gi sla cyj ny mi zmie nia ją -
cy mi funk cjo no wa nie sys te mu ochro -
ny lud no ści w na szym kra ju, z do-
okre śle niem ro li w nim z jed nej stro ny sto wa rzy szeń, ja ki mi są ochot -
ni cze stra że po żar ne, a z dru giej jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go.

Po ziom pod sta wo wy PSP
Przy obec nym sied mio mie sięcz nym szko le niu pod sta wo wym

w za wo dzie stra żak (KS) ko men dan ci PSP nie są w sta nie za pew -
nić 100% za trud nie nia w pod le głych jed nost kach or ga ni za cyj nych.
Wpły wa to ne ga tyw nie na cią głość służ by tak w sys te mie zmia no wym,
jak i co dzien nym.

W Ko men dzie Głów nej PSP pra cu je my nad przy wró ce niem po -
przed nich pro gra mów szko le nia, co skró ci szko le nie pod sta wo we
w za wo dzie stra żak do 3-3,5 mie sią ca. Po zwo li to z jed nej stro ny
na po lep sze nie sy tu acji ka dro wej, a z dru giej po pra wi pro ces kształ -
ce nia w wy mia rze 3 lat, w któ rych funk cjo na riusz jest w służ bie przy -
go to waw czej i da lej bę dzie pod le gał szko le niu. Trze ba po za tym
pod kre ślić, że w obec nej usta wie o PSP wy raź nie roz gra ni czo no kor -
pus sze re gow ców od pod ofi ce rów, co nie ma od zwier cie dle nia
w funk cjo nu ją cym sys te mie szko le nia. 

Naj więk szą wa dą obec nych roz wią zań jest to, że w sto sun ko wo
krót kim cza sie słu chacz otrzy mu je bar dzo du żą daw kę wie dzy, któ rej
nie ma gdzie prze ło żyć na umie jęt no ści. Blok prak tyk w dru gim eta -
pie szko le nia to nie do koń ca spraw dzo na for mu ła. Słu cha cze są prze -
mę cze ni, a tre ści prze ka zy wa ne na wy rost, bez roz ło że nia w cza sie. 

Wró ci my do wcze śniej sze go mo de lu, a więc kur su po 3 la tach służ -
by przy go to waw czej. Bę dzie on kur sem kwa li fi ka cyj nym, jed nak krót -
szym niż obec nie, np. oko ło ty go dnio wym, a po prze dzi go zdal ne
szko le nie. Pan de mia Co vid -19 wpro wa dzi ła do na sze go ży cia i służ by
roz wią za nia o cha rak te rze zdal nym, któ re przy ję ły się z po wo dze niem,
dla te go i ta kie moż li wo ści kształ ce nia uwzględ ni my. Tym sa mym stra -
żak na bę dzie kwa li fi ka cje do zaj mo wa nia sta no wisk pod ofi cer skich.
Bę dzie to rów nież pod sta wa do ewen tu al ne go przy stą pie nia do eg -
za mi nu za wo do we go w ra mach pierw szej kwa li fi ka cji w za wo dzie
tech nik po żar nic twa.

Zwięk szy my rów nież licz bę szko leń, na da jąc wy bra nym ośrod kom
szko le nia ko mend wo je wódz kich PSP ta kie upraw nie nia po przez sto -

sow ną akre dy ta cję szkół PSP. To z pew -
no ścią po pra wi rów nież sam pro ces
od by wa nia prak ty ki w trak cie trwa nia
szko le nia, choć w zde cy do wa nie in nej
for mu le. Po trze by rocz ne w tym za kre -
sie kształ tu ją się na po zio mie 1000
kan dy da tów. Po uwzględ nie niu na bo -
rów do szkół PSP po win ni śmy pla no -
wać co ro ku moż li wość prze szko le nia
oko ło 700 osób. No wym roz wią za -
niem bę dzie i to, że na bo ry zo sta ną
zor ga ni zo wa ne w ko men dach PSP
tak, aby do pa so wać się do har mo no -
gra mu szko leń w kra ju, a nie od wrot -
nie. Waż nym ele men tem no wych

szko leń sta nie się pre cy zyj ne okre śle nie ścież ki roz wo ju za wo do we -
go stra ża ka, nad któ rą pra cu je my. Bę dzie ona opra co wy wa na in dy wi -
du al nie dla każ de go stra ża ka.

Kształ ce nie w kor pu sie aspi ran tów
Ko lej na zmia na do ty czy kor pu su aspi ran tów, ale tyl ko w od nie sie -

niu do kwa li fi ka cyj ne go kur su za wo do we go. Uwa ża my, że uzy ski wa -
nie kwa li fi ka cji tech ni ka po żar nic twa mo że od by wać się szyb ciej,
przy za ło że niu trwa nia kur su mak sy mal nie do ro ku ka len da rzo we go.
Ana li zu je my obec nie pro gra my, by wy eli mi no wać du blu ją ce się tre -
ści. Bę dzie się to od by wa ło oczy wi ście po speł nie niu wszel kich wy -
ma gań, w tym zdal nie pro wa dzo nych kur sów, to jest re ali za cji za ło żeń
pod sta wy pro gra mo wej w za wo dzie tech nik po żar nic twa. Na pew no
zmia na w pro ce sie kształ ce nia i kurs kwa li fi ka cyj ny po przej ściu funk -
cjo na riu sza ze służ by przy go to waw czej do sta łej bę dzie miał du że
zna cze nie. Bę dą się one da lej od by wa ły w trzech szko łach PSP, a skró -
ce nie trwa nia kur su przy czy ni się do szyb sze go uzu peł nia nia bra ków
ka dro wych w kor pu sie do wód ców.

Kształ ce nie w SGSP
Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej jest uczel nią kształ cą cą ka drę

kie row ni czą na szej for ma cji. In ży nier po żar nic twa po wi nien być przy -
go to wa ny do wy peł nia nia dwóch pod sta wo wych funk cji. Zgod nie

 ztał ce niu w PSP

Zarysowane kierunki zmian to w istocie
powa˝na reforma systemu kształcenia

i doskonalenia zawodowego, wykraczajàca
znacznie poza ramy naszej formacji.
Walczymy jednak ze zdarzeniami 

nie uznajàcymi podziałów korporacyjnych 
i administracyjnych, przy czym za efekty 
tej walki ponosimy odpowiedzialnoÊç.
System kształcenia musi to uwzgl´dniç.



z za ło że nia mi pierw szą z nich jest sty mu lo wa nie wszel kich dzia łań
obej mu ją cych funk cjo no wa nie i re ali zo wa nie za dań zwią za nych
z ochro ną ży cia i zdro wia lu dzi, mie nia i śro do wi ska, w ra mach nad -
zo ru nad prze strze ga niem prze pi sów prze ciw po ża ro wych i roz po-
zna wa nia za gro żeń. Dru gą zaś funk cję sta no wi re ali za cja za dań
ad mi ni stra cyj nych i kie row ni czych w ra mach struk tur PSP na sta no -
wi skach do wód czych, z umie jęt no ścią or ga ni za cji i kie ro wa nia ak-
cja mi ra tow ni czy mi, jak i po za ty mi struk tu ra mi, z umie jęt no ścią
za rzą dza nia bez pie czeń stwem po ża ro wym w jed nost kach ad mi ni -
stra cji pu blicz nej oraz pod mio tach go spo dar czych.

Z pew no ścią kwa li fi ka cje, któ re uzy sku ją ab sol wen ci SGSP, są bar -
dzo wy so kie, na by wa ją oni upraw nie nia i zdo by wa ją umie jęt no ści,
któ re da ją po ten cjał do za rzą dza nia na szą for ma cją. Od no szę jed nak
wra że nie, że dru ga funk cja SGSP nie przy no si ocze ki wa ne go efek tu.
W mo jej oce nie ofi ce ro wie po wie lu la tach zaj mo wa nia sta no wisk do -
wód czych w jed nost kach ra tow ni czo -ga śni czych lub in nych kie row -
ni czych w ko mór kach or ga ni za cyj nych PSP nie są od po wied nio
przy go to wa ni do za rzą dza nia bez pie czeń stwem, do przy ję cia funk cji
or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej. Roz pro szo ny sys tem praw ny do ty -
czą cy ochro ny prze ciw po ża ro wej ten stan tyl ko po głę bia. Wy ni ka to
z nie ure gu lo wa nia wie lu kwe stii do ty czą cych za rzą dza nia bez pie czeń -
stwem po wszech nym i ro li sa mo rzą du te ry to rial ne go, w któ rym ofi -
ce ro wie ma ją się od na leźć. To wszyst ko oprócz wie lu zło żo nych
za gad nień praw nych do ty czy rów nież za rzą dza nia fi nan sa mi, po li ty -
ką ka dro wą, a tak że sze ro ko po ję tą lo gi sty ką, z na ci skiem na za mó -
wie nia pu blicz ne. Trze ba pod nieść ran gę tej uczel ni, zwięk szyć w niej
dys cy pli nę, a tak że zmie nić pro gram kształ ce nia z roz sze rze niem ofer -
ty w za kre sie za rzą dza nia jed nost ką or ga ni za cyj ną. SGSP bę dzie rów -
nież przy go to wy wa ła ka dry dla ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej, któ ra
wy ko nu je bar dzo waż ne za da nia do ty czą ce funk cjo no wa nia kra jo we -
go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go na po zio mie lo kal nym i re gio nal -
nym.

SGSP bę dzie od gry wa ła rów nież waż ną ro lę w ob li czu zmian sys -
te mo wych w ob sza rze ochro ny lud no ści. Po chy li my się z rek to rem
SGSP nad pro ce sem kształ ce nia po dy plo mo we go, tak aby kształ cić
wię cej ab sol wen tów z za rzą dza nia bez pie czeń stwem. Przed sta wi my
ofer tę dla pra cow ni ków sta rostw i gmin, któ rzy bę dą mo gli na by wać
wie dzę w za kre sie ochro ny lud no ści, ochro ny prze ciw po ża ro wej,
a tak że umiej sco wie nia i ro li KSRG w gmi nie i po wie cie. Ta ofer ta szko -
le nia bę dzie przy go to wy wa na rów nież w in nych szko łach PSP, a tak -
że in nych współ pra cu ją cych uczel niach i ośrod kach szko le nia.

Oprócz po wyż szych zmian mu si my za dbać o jesz cze jed no, a mia -
no wi cie o wa run ki kształ ce nia, ja kość in fra struk tu ry, za rów no dy dak -
tycz nej, jak i so cjal nej. SGSP mu si wpro wa dzić więk szy dy na mizm
roz wo ju, ze stra te gią da ją cą pod sta wy do osią ga nia ta kich ce lów. 
Do ty czy to rów nież in nych szkół po żar ni czych, choć mo że w węż szym
za kre sie. 

Jak wi dać, za ry so wa ne wy żej kie run ki zmian to w isto cie po waż -
na re for ma sys te mu kształ ce nia i do sko na le nia za wo do we go, wy kra -
cza ją ca znacz nie po za ra my na szej for ma cji. Wal czy my jed nak ze
zda rze nia mi nie uzna ją cy mi po dzia łów kor po ra cyj nych i ad mi ni stra -
cyj nych, przy czym za efek ty tej wal ki po no si my od po wie dzial ność.
Sys tem kształ ce nia mu si to uwzględ nić. 

nad bryg. dr in˝. Adam Konieczny jest zast´pcà komendanta głównego
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Po tra gicz nej w skut kach eks plo zji w bej ruc kim por cie Pol ska
ja ko je den z pierw szych kra jów zgło si ła go to wość po mo cy
w dzia ła niach po szu ki waw czo -ra tow ni czych przez za dys po -
no wa nie na miej sce zda rze nia gru py USAR. Od mo men tu ka -
ta stro fy do przy lo tu Po la ków do Bej ru tu mi nę ło 26 godz.
W ja ki spo sób uda ło się tak szyb ko zor ga ni zo wać wy lot pol -
skiej gru py? Ja kie dzia ła nia trze ba by ło pod jąć, ja kie pro ce du -
ry prze pro wa dzić? Jak wy glą dał ca ły ten pro ces od ku lis?
Na po czą tek war to po wie dzieć, że Sta no wi sko Kie ro wa nia Ko men -

dan ta Głów ne go PSP peł ni m.in. funk cję mię dzy na ro do we go punk tu
kon tak to we go do spraw ra tow nic twa dla trzech or ga ni za cji: Unii Eu -
ro pej skiej, ONZ oraz czę ści cy wil nej NATO. Do je go za dań na le ży mo -
ni to ro wa nie sy tu acji na świe cie pod ką tem zda rzeń i ka ta strof,
na któ re mo że my za re ago wać, kie ru jąc na miej sce gru pę USAR, bo
dys po nu je my od po wied nim po ten cja łem ra tow ni czym. Dy żur ny SK
po wia da mia dy rek to ra KCKR lub je go za stęp cę, al bo na czel ni ka wy -
dzia łu od po wie dzial ne go za dzia ła nia mię dzy na ro do we. Ana li zu je my
sy tu ację, za nim na dej dzie ofi cjal na proś ba o po moc – i okre śla my,
na ile jest to praw do po dob ne, na pod sta wie na sze go do świad cze nia. 

W przy pad ku ka ta stro fy w Bej ru cie spo dzie wa łem się ra czej, że do -
pó ki nie bę dzie wia do mo, ja ka do kład nie by ła przy czy na eks plo zji, to
wła dze nie ze chcą do pu ścić do miej sca zda rze nia osób z ze wnątrz.
Sta ło się ina czej – pre mier Li ba nu zwró cił się do Ko mi sji Eu ro pej skiej
o wspar cie, w tym skie ro wa nie do Bej ru tu grup po szu ki waw czo -ra -
tow ni czych – jed nej cięż kiej i czte rech śred nich. Na tych miast po le ci -
łem dy żur ne mu po sta wić gru pę w stan go to wo ści i skon tak to wa łem
się z ko men dan tem głów nym PSP. 

Moc nych ar gu men tów za zgło sze niem pol skiej gru py USAR
do udzia łu w ak cji ra tow ni czej w Bej ru cie by ło kil ka: two rzy mo duł
w do bro wol nej pu li za so bów me cha ni zmu w ra mach UE, jest cer ty fi -
ko wa ną gru pą ONZ w ra mach INSARAG, czy li mię dzy na ro do wej gru -
py do rad czej ds. po szu ki wań i ra tow nic twa, a po nad to w tym ro ku
Pol ska ob ję ła prze wod nic two INSARAG w re jo nie Eu ro pa – Afry ka – Bli -
ski Wschód. Za su ge ro wa łem za tem, że war to za pro po no wać mi ni stro -
wi spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji zgło sze nie pol skiej gru py 
USAR w od po wie dzi na proś bę Li ba nu. Na po le ce nie ko men dan ta
przed 9.00 prze ka za łem pro po zy cje ofert łącz nie z kal ku la cją kosz tów,
któ re zo sta ły za pre zen to wa ne mi ni stro wi. Po zy tyw na od po wiedź na -
de szła szyb ko, więc na tych miast po wia do mi li śmy człon ków po szcze -
gól nych grup, że mo gą już kie ro wać się do swo ich jed no stek. 

Dla cze go za pa dła de cy zja o zło że niu ofer ty śred niej gru py
USAR?
Wie dzie li śmy o tym, że miej sce cięż kiej gru py po szu ki waw czo -ra -

tow ni czej HUSAR jest już za ję te – Ho lan dia zgło si ła się bar dzo szyb -
ko, a jej ofer ta zo sta ła za ak cep to wa na. By ło więc ja sne, że mo że my
ubie gać się o zgo dę na wzię cie udzia łu w ak cji ra tow ni czej ja ko
MUSAR. Ba zą pol skiej gru py mie li być ra tow ni cy z wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go i łódz kie go, bo tak wy ni ka ło z na sze go we wnętrz ne go
gra fi ku. Tak dzia ła nasz sys tem przy bli żo nych dy żu rów – nie są one
dy żu ra mi sen su stric te, bo nie ge ne ru ją nad go dzin, ale po zwa la ją
upo rząd ko wać kwe stię utrzy my wa nia go to wo ści USAR.
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TEMAT NUMERU

Je śli cho dzi o do wódz two gru py, to zgod nie z na szą we wnętrz ną
pro ce du rą oso by peł nią ce trzy głów ne funk cje: do wód cy, je go za stęp -
cy i ofi ce ra łącz ni ko we go wy ła nia ne są z gro na dwu na stu prze szko -
lo nych osób – tak też sta ło się i tym ra zem.

Po ja wi ła się ko lej na waż na kwe stia – trans port. W ja ki spo sób
po zy ska no prze woź ni ka?
Jesz cze za nim mi ni ster pod jął de cy zję o na szym udzia le w ak cji po -

mo cy, już za czę li śmy szu kać po ten cjal ne go trans por tu. Skie ro wa li śmy
za py ta nie do woj ska o do stęp ność sa mo lo tu, okre śla jąc przy tym pa -
ra me try na szej gru py. Jest to o ty le waż ne, że na wet je śli nie sko rzy sta -
my z te go, co ofe ru je nam woj sko, to do pie ro po pod ję ciu te go dzia ła nia
mo że my szu kać prze woź ni ków ko mer cyj nych. Je śli da ny kraj dys po nu -
je bez płat nym środ kiem trans por tu, a z nie go nie sko rzy sta, nie mo że
się zwró cić do KE o re fi nan so wa nie do 75% kosz tów prze lo tu ko mer -
cyj ne go. W tym przy pad ku oka za ło się, że woj sko mo że po móc, ale do -
pie ro na za jutrz, a to by ło za póź no. Dla te go nie zwłocz nie zwró ci li śmy
się do LOT-u i do bro ke rów, któ rych ma my na li ście, z py ta niem o ofer -
tę na prze trans por to wa nie gru py MUSAR – 43 ra tow ni ków, tj. 39 człon -
ków śred niej gru py po szu ki waw czo -ra tow ni czej oraz czte rech
spe cja li stów od za gro żeń che micz no -eko lo gicz nych i czte rech psów ra -
tow ni czych (osta tecz nie do Bej ru tu wy je cha ło 42 ra tow ni ków).

Ja ko je dy ny od po wie dział LOT, któ ry za ofe ro wał du ży sa mo -
lot – Bo eing 787 Dre am li ner, więc mo gli śmy od być po dróż w bar dzo
kom for to wych wa run kach. Mo gło się do nie go zmie ścić wie le osób
i sprzę tu, więc MSZ za de cy do wał o uzu peł nie niu ła dun ku o środ ki po -
mo co we z Agen cji Re zerw Ma te ria ło wych oraz do łą cze niu je de na sto -

oso bo we go ze spo łu ra tow ni ków z Pol skie go Cen trum Po mo cy Me -
dycz nej. Mie li śmy co praw da oba wy, że po nie waż proś by o te go ro -
dza ju wspar cie nie by ło, mo że po ja wić się pro blem z ak cep ta cją na szej
ofer ty, jed nak na szczę ście się nie spraw dzi ły. Od 17.30 ca ła gru pa cze -
ka ła już na lot ni sku, w tym cza sie pa ko wa ny był sprzęt. Wy star to wa li -
śmy oko ło 23.00 – był to bar dzo do bry czas, bo np. w przy pad ku ak cji
ra tow ni czej na Ha iti cze ka li śmy 11 godz. Wszyst ko od by ło się tak na -
praw dę bły ska wicz nie. 

Jak wy glą da ły pierw sze go dzi ny gru py MUSAR w Bej ru cie? 
W Li ba nie du że wspar cie już od pierw szych chwil uzy ska li śmy

od pol skie go am ba sa do ra Prze my sła wa Nie sio łow skie go. Ze wszyst -
kich trzech ak cji, pod czas któ rych by łem do wód cą (Ha iti, Ne pal, 
Li ban), naj więk szą po moc ze stro ny służb dy plo ma tycz nych otrzy ma -
li śmy wła śnie pod czas tej ostat niej mi sji. W Ha iti by ły na wet pro ble -
my z ko mu ni ka cją po an giel sku, a w Ne pa lu am ba sa da zaj mo wa ła się
przede wszyst kim ewa ku acją pol skich oby wa te li i to ra czej my ofe ro -
wa li śmy wspar cie. Tym cza sem w Li ba nie am ba sa dor cze kał na nas
na lot ni sku, go to wy, by po móc. Mie li śmy też już za pew nio ny trans -
port sprzę tu cię ża rów ka mi.

Za raz po przy lo cie zo sta li śmy pod da ni te sto wi na COVID-19 i uda -
li śmy się do swo je go obo zo wi ska, gdzie mie li śmy ocze ki wać na wy -
nik. Po cząt ko wo pro po no wa no nam za trzy ma nie się w ho te lu czy
sko rzy sta nie z na mio tów woj sko wych, ale po nie waż je ste śmy sa mo -
wy star czal ni, a za le ża ło nam przede wszyst kim, by być jak naj bli żej
miej sca zda rze nia, po pro si li śmy tyl ko o udo stęp nie nie ob sza ru o okre -
ślo nej po wierzch ni, by móc roz ło żyć obóz. 

  w Bej ru cie
4 sierpnia Liban – kraj osłabiony przez problemy
gospodarcze i społeczne – dotknęła kolejna tragedia.
W bejruckim porcie doszło do eksplozji 2750 t
składowanej w magazynie saletry amonowej. 
Jeden z najsilniejszych wybuchów nienuklearnych
spowodowanych przez człowieka pozbawił życia
blisko 200 osób, ponad 6000 zostało rannych, 
duża część portu została zniszczona, a budynki
w promieniu nawet 3 km od epicentrum – poważnie
uszkodzone. Polska grupa poszukiwawczo-ratownicza
MUSAR przybyła z pomocą. O prowadzonych
w Bejrucie działaniach, napotkanych trudnościach
i osiągniętych celach w rozmowie ze st. bryg.
Mariuszem Feltynowskim, dowódcą grupy
i dyrektorem KCKRiOL KG PSP. fo
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Do tar li ście do ce lu. Czy uda ło się od ra zu pod jąć dzia ła nia 
po szu ki waw czo -ra tow ni cze?
O 11.00 od by ło się spo tka nie wszyst kich do wód ców grup z wła -

dzą za rzą dza ją cą – w śro do wi sku GPR okre śla się ją mia nem LEMA
(ang. Lo cal Emer gen cy Ma na ge ment Au tho ri ty). Czę sto to ar mia przej -
mu je do wo dze nie w ta kich sy tu acjach, bo ja ko sil nie zhie rar chi zo wa -
na for ma cja dzia ła spraw nie w wa run kach kry zy su. Tym ra zem rów nież
tak by ło, tym bar dziej że te ren por tu, gdzie do szło do eks plo zji, na le -
żał do woj ska. Pol ska gru pa roz ma wia ła z ge ne ra łem od po wie dzial -
nym za za rzą dza nie gru pa mi mię dzy na ro do wy mi ja ko trze cia – we dle
ko lej no ści do tar cia na miej sce. Wcze śniej niż my w Li ba nie zna leź li się
tyl ko Ro sja nie i Fran cu zi.

Już pod czas pierw sze go spo tka nia ujaw ni ły się róż ni ce w wi zji dzia -
ła nia grup mię dzy na ro do wych lo kal ne go do wódz twa i sa mych ra tow -
ni ków. Ge ne rał w trak cie roz mo wy za pro po no wał, że na stęp ne go dnia
przy je dzie o 7.00 ra no i roz dzie li za da nia. Dla nas by ło to nie do przy -
ję cia, wie dzie li śmy, że w trak cie dzia łań po szu ki waw czo -ra tow ni czych
li czy się każ da mi nu ta. Pod ję li śmy pró by wy ja śnie nia na sze go punk tu
wi dze nia za po śred nic twem ofi ce ra łącz ni ko we go ar mii li bań skiej, któ -
ry do brze znał ję zyk an giel ski, jed nak na nie wie le się to zda wa ło. Prze -
ło mem oka za ło się do pie ro sko rzy sta nie z po mo cy po słu gu ją ce go się
ję zy kiem arab skim ofi ce ra łącz ni ko we go z gru py cer ty fi ko wa nej z Ka -
ta ru. Po mo gło też od wo ła nie się do stop ni służ bo wych, któ rych em -
ble ma ty no si li śmy na mun du rach – w struk tu rach mi li tar nych ma ją
one szcze gól ne zna cze nie. Osta tecz nie ge ne rał po kon sul ta cji ze swo -
imi prze ło żo ny mi po zwo lił gru pom po szu ki waw czo -ra tow ni czym
wejść do„stre fy ze ro”, czy li na te ren, gdzie do szło do wy bu chu, w po -
bli że znisz czo nych si lo sów. Ro sja nie już tam pra co wa li, Fran cu zi roz -
po czy na li dzia ła nia. Pol skiej gru pie rów nież przy dzie lo no sek tor
do prze szu ka nia. Pod ję li śmy de cy zję, że pra co wać bę dą od ra zu dwie
zmia ny ra tow ni ków – kwe stia, czy do sta nie my zgo dę na pro wa dze nie
dzia łań w no cy, mia ła się do pie ro roz strzy gnąć, więc na wypadek gdy -
by jej nie by ło, chcie li śmy zro bić w tym sek to rze mak sy mal nie du żo.
By ło to do bre roz wią za nie, po nie waż pod czas wie czor ne go spo tka nia
pan ge ne rał prze ka zał nam in for ma cję, że nie ste ty nie ma zgo dy
na dzia ła nia noc ne. Otrzy ma li ją tyl ko Ro sja nie.

Ja kie by ły dal sze kro ki do wódz twa pol skiej gru py USAR 
w ob li czu tych trud no ści?
Na stęp ne go dnia ra no na spo tka niu z ofi ce rem łącz ni ko wym ar -

mii li bań skiej znów mu sie li śmy in ten syw nie do ma gać się moż li wo ści
dzia ła nia. Za je go po śred nic twem uda ło się wy ne go cjo wać z ge ne ra -
łem zgo dę na wy jazd na spo tka nie z przed sta wi cie la mi obro ny cy wil -
nej, któ ra za rzą dza ła stre fa mi miesz kal ny mi do tknię ty mi eks plo zją.
Oka za ło się, że za ten sek tor od po wia da dy rek tor z ko men dy głów nej
li bań skiej obro ny cy wil nej, z któ rym zna li śmy się ze śro do wi ska
INSARAG. To zmie ni ło od ra zu na szą po zy cję ne go cja cyj ną – cie sząc
się za ufa niem do wo dzą ce go, otrzy ma li śmy zgo dę na dzia ła nia w ca -
łym sek to rze, wręcz prze ję li śmy za nie od po wie dzial ność, a lo kal ne
struk tu ry obro ny cy wil nej nam po ma ga ły. Uda ło się to na szej gru pie
i Fran cu zom, oni jed nak prak tycz nie nie dzia ła li w tej stre fie. Na to miast
w por cie wszyst kie gru py pra co wa ły wła ści wie w sek to rach już prze -
szu ka nych przez in nych ra tow ni ków.

Jak pan oce nia współ pra cę z człon ka mi li bań skiej obro ny 
cy wil nej?
By ła re we la cyj na. Oka za li się bar dzo przy jaź ni, chęt ni do dzia ła nia,

zdo by wa nia wie dzy i umie jęt no ści. Nie dys po no wa li za awan so wa -
nym sprzę tem, ale pró bo wa li wy ko rzy stać go mak sy mal nie, by zro bić
wszyst ko, co się da. By li za in te re so wa ni wszyst ki mi aspek ta mi na szej
pra cy – czy to dzia ła nia mi ze spo łu ra tow nic twa che micz no -eko lo gicz -
ne go, czy urzą dze nia mi na słu cho wy mi, geo fo na mi. Cie ka wi ły ich rów -
nież psy ra tow ni cze, mi mo że te zwie rzę ta na Bli skim Wscho dzie są
czę sto po strze ga ne ne ga tyw nie. Wi dać, że oso by, z któ ry mi współ pra -
co wa li śmy, by ły ra tow ni ka mi z krwi i ko ści, od da ny mi swo jej mi sji, 
go to wy mi po świę cić wie le, że by ko goś wy do być spod gru zów. Przy -
pusz czam, że gdy by ist nia ła szan sa, że w da nym miej scu znaj du je się
ży wy czło wiek, by li by w sta nie od stą pić na wet od za sad uzna nych po -
wszech nie za bez piecz ne i wkro czyć tam, ry zy ku jąc ży cie.

Na czym po le ga ła za tem trud ność w kon tak tach z wła dza mi
woj sko wy mi?
Wy ni ka ła z in ne go cha rak te ru dzia ła nia struk tur mi li tar nych i grup

po szu ki waw czo -ra tow ni czych. Z na szych po zy cji uwzględ nia li śmy
nie co in ne czyn ni ki, nie dzi wię się więc tym róż ni com w po strze ga -
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niu. Ja ko ra tow ni cy prze ko ny wa li śmy ge ne ra ła, że pierw sze dni są
waż ne dla wy do by cia spod gru zów po ten cjal nych ży wych osób. 
On tym cza sem miał na wyk pla no wa nia na dłuż szy czas, dą żył do roz -
ło że nia sił. Po nad to zda wał so bie spra wę, że je go obo wiąz kiem jest
czu wa nie rów nież nad na szym bez pie czeń stwem.

Na sze ak cje są szyb kie i in ten syw ne, stąd ko niecz ność pod ję cia
pra cy w no cy. Po nad to co raz wię cej grup po szu ki waw czo -ra tow ni -
czych przy by wa na miej sce, a więc szyb ciej prze szu ku je my da ny 
te ren. My, ja ko gru pa MUSAR, pla no wa li śmy ak cję na sie dem dni. 

Dla cze go w ta kim ra zie pol ska gru pa dzia ła ła w Li ba nie kró -
cej, niż za kła da no?
Nie ste ty mia ła na to wpływ sy tu acja spo łecz no -po li tycz na, nie po -

ko je w sto li cy bę dą ce re ak cją na tra ge dię, któ ra się wy da rzy ła, wy wo -
ła ne jej przy czy na mi. Jesz cze w dniach, w któ rych pra co wa li śmy, czas
na sze go dzia ła nia zo stał skró co ny ze wzglę du na za po wia da ne de -
mon stra cje.

Wszy scy ra tow ni cy mu sie li wró cić do obo zo wisk i po twier dzić
w szta bie ko or dy na cyj nym, że są bez piecz ni, mie li śmy za kaz opusz -
cza nia obo zu. Ko lej ne go dnia do szło już do za mie szek na uli cach.
W koń cu wła dza za rzą dza ją ca pod ję ła de cy zję o za koń cze niu dzia łań
po szu ki waw czo -ra tow ni czych. Do cza su wy lo tu zo sta li śmy za kwa te -
ro wa ni w ho te lu. Wszyst kie gru py po za ro syj ską i fran cu ską przy go -
to wy wa ły się do po wro tu. 

Pa ko wa nie sprzę tu od by ło się bez pro ble mo wo. Na si lo gi sty cy
prze szli szko le nia w tym za kre sie zgod ne z wy mo ga mi IATA (mię dzy -
na ro do wej or ga ni za cji trans por tu lot ni cze go). Sprzęt zo stał spa ko wa -
ny na spe cjal ne pa le ty, któ re na stęp nie z cię ża ró wek woj sko wych
prze trans por to wa no wprost na po kład sa mo lo tu. 

Na lot ni sku po ja wił się jed nak pe wien pro blem. Sprzęt, któ rym dys -
po no wa li śmy, nie zo stał pod da ny pro ce du rze cel nej po przy lo cie dla -
te go po ja wi ły się kom pli ka cje for mal ne – mógł zo stać uzna ny np.
za ku pio ny w Li ba nie. Oczy wi ste by ło, że mu si z na mi wró cić, dla te go
nie usta wa li śmy w wy ja śnia niu, że sko ro przed na mi wy star to wał sa -
mo lot cy wil ny z gru pą ho len der ską i jej sprzę tem, jest to moż li we
i w na szym przy pad ku mu si być tak sa mo. Wresz cie do pię li śmy swe -
go i mo gli śmy wró cić do kra ju. Na po kła dzie sa mo lo tu do wie dzie li -
śmy się jesz cze, że rząd li bań ski po dał się do dy mi sji.

Po wy lą do wa niu w War sza wie, po wi ta niu na lot ni sku, roz mo wach
z me dia mi uda li śmy się jesz cze na 24-go dzin ną izo la cję do CNBOP
w Jó ze fo wie. Tam prze szli śmy ba da nia me dycz ne, od by li śmy roz mo -
wy z psy cho lo ga mi i w gru pie – pod su mo wu ją ce na sze dzia ła nia. 

Ja kie wnio ski na te mat dzia łań pol skiej gru py MUSAR na su -
wa ją się po pod su mo wa niu mi sji za gra nicz nej?
W na szym spra woz da niu ma my aż pięć stron wnio sków szcze gó -

ło wych. Je śli cho dzi o te naj waż niej sze, to na pew no znaj dzie się
wśród nich su ge stia po zna nia choć by kil ku pod sta wo wych słów w ję -
zy ku pań stwa, do któ re go je dzie my. W Li ba nie prze ko na li śmy się, jak
du że ma to zna cze nie; do pie ro uży cie ro dzi me go ję zy ka głów no do -
wo dzą ce go – arab skie go – przez ra tow ni ka z Ka ta ru spo wo do wa ło
prze łom w ne go cja cjach. 

Dru ga kwe stia: je że li chce my być sku tecz ni, mu si my ćwi czyć pro -
ce du ry apli ka cyj ne i to bez zna jo mo ści sce na riu sza zda rze nia. W week -
end, w świę to po win na się po ja wić dys po zy cja, że przy go to wu je my
wy jazd mię dzy na ro do wy, a wszyst kie biu ra, któ re ma ją w nim swój
udział – od po wie dzial ne nie tyl ko za spra wy ope ra cyj ne, jak KCKR, ale
i za spra wy mię dzy na ro do we, fi nan se, lo gi sty kę, aspek ty praw ne, łącz -
ność – mu szą być go to we do pod ję cia od po wied nich dzia łań. 

Trze ba za uwa żyć, że kon ku ren cja wśród grup po szu ki waw czo -ra -
tow ni czych jest co raz więk sza. W na szym re jo nie od po wie dzial no ści:
Eu ro pa – Afry ka – Bli ski Wschód, mi mo że nie jest to stre fa sej smicz -
na, funk cjo nu je oko ło 50 grup USAR, to naj wię cej na świe cie. Oczy -
wi ście – współ pra cu je my, wy mie nia my się do świad cze nia mi, ale
przy zgła sza niu ofer ty po mo cy na plan pierw szy wy su wa się ry wa li -
za cja. Do świad cza te go szcze gól nie kom po nent do wód czy; ra tow ni -
cy ma ją kon kret ne za da nie, na to miast do wód ca gru py, je go za stęp ca,
ofi cer łącz ni ko wy mu szą im umoż li wić wy ko na nie te go za da nia przez
ak tyw ność w kon tak tach z wła dza mi, ne go cja cje z ni mi. 

Na wcze śniej szym eta pie du że zna cze nie ma sta ran ne mo ni to ro -
wa nie zda rzeń na świe cie i szyb ka mo bi li za cja gru py. Je śli to nie za -
dzia ła i nie znaj dzie my się w gro nie pierw szych pię ciu grup, nie
po le ci my z po mo cą wca le al bo do trze my za póź no i nie zo sta nie nam
przy dzie lo ny ża den sek tor do prze szu ka nia. Nie ła two bę dzie wy tłu -
ma czyć po dat ni ko wi, że wy da li śmy fun du sze, któ re nam prze ka zał,
choć na wet nie we szli śmy do dzia łań.

Ja kie ce le zre ali zo wa li ście pod czas mi sji w Li ba nie? Te go nad -
rzęd ne go, o któ rym my śli każ dy ra tow nik – wy do by cia oso by
ży wej spod gru zów – nie uda ło się osią gnąć. Co w ta kim ra zie
dał ten wy jazd pol skim stra ża kom? 
Nie ste ty ze wzglę du na cha rak ter te go zda rze nia szan sa na zna le -

zie nie ży wej oso by nie by ła du ża – ale prze cież nie po win ni śmy mieć
wąt pli wo ści, że war to by ło pod jąć ten trud, je śli ist nia ło na wet nie -
wiel kie praw do po do bień stwo, że oca li my ko muś ży cie.

Spo śród wszyst kich trzech mi sji, w któ rych uczest ni czy łem ja ko
do wód ca (oprócz ostat niej by ły to dzia ła nia w Ha iti i w Ne pa lu), z tej
je stem naj bar dziej za do wo lo ny. Wszyst ko zo sta ło bar dzo do brze zor -
ga ni zo wa ne, a na miej scu – dzię ki po zy ska niu sek to ra cy wil ne go przy -
le głe go do por tu – uda ło nam się zro bić naj wię cej ze wszyst kich grup
po szu ki waw czo -ra tow ni czych, wy łą cza jąc mo że ro syj ską i fran cu ską,
któ re funk cjo no wa ły jed nak w in nym try bie (opie ra jąc się na uzgod -
nie niach dwu stron nych tych państw z wła dza mi Li ba nu).

Po nad to przy wieź li śmy do kra ju bo ga te do świad cze nie. Wie lu 
ra tow ni ków, za rów no z gru py po znań skiej, któ ra by ła szkie le tem
MUSAR, jak i łódz kiej, wy je cha ło po raz pierw szy na mi sję za gra nicz -
ną. Na żad nym po li go nie w Pol sce w wa run kach ćwi czeb nych nie zdo -
by li by ta kiej prak ty ki np. w za kre sie sta bi li za cji, nie po zna li by w ta kim
stop niu re aliów pra cy na gru zo wi sku. Tę wie dzę bę dzie my mo gli wy -
ko rzy stać pod czas dzia łań w Pol sce. W sy tu acji wy bu chu ga zu czy za -
wa le nia się ka mie ni cy mo że my od wo ły wać się do tych do świad-
czeń – bę dzie my mó wi li np. o wy ko na niu sta bi li za cji okre ślo ne go bu -
dyn ku, jak w Bej ru cie, a nie zna nej je dy nie z ksią żek. 

Na ko niec chciał bym pod kre ślić zna cze nie pra cy nie tyl ko ra tow -
ni ków w Li ba nie, ale i wszyst kich osób dzia ła ją cych w Pol sce. To nie
jest tak, że bo ha te ro wie ja dą i ra tu ją – to pra ca ze spo ło wa po nad gra -
ni ca mi, za po śred nic twem łą czy in ter ne to wych czy te le fo nicz nych,
a tak że za ła twia nie wie lu spraw na miej scu – choć by uzy ska nie trans -
por tu, do peł nie nie wszyst kich for mal no ści z tym zwią za nych wy ma -
ga wie le wy sił ku. Za wsze le piej jest je chać niż zo stać i wspie rać
ra tow ni ków na od le głość, z da la od cen trum zda rzeń. Pra ca za ku li sa -
mi jest nie wi docz na i nie do ce nia na. A prze cież funk cjo na riu sze KCKR
czy psy cho lo go wie, któ rzy pra co wa li z na mi po po wro cie, rów nież
uczest ni czy li w tej mi sji. 

roz ma wia ła An na So bót ka



asp. Łukasz Spurtacz, zastępca dowódcy
Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej
z Poznania, która w tym roku obchodziła 20-lecie
powołania i jest jedną z najstarszych w Polsce

Pod czas dzia łań w Bej ru cie kom po nent MUSAR opie rał się
na SGPR Po znań i SGPR Łódź. Gru py te two rzy ły ze spo ły ra tow ni cze
Al fa i Bra vo. Mo im za da niem by ło kie ro wa nie ze spo łem Al fa. Skła -
dał się on w głów nej mie rze z ra tow ni ków z Po zna nia, ko le gi z SGPR

War sza wa oraz we te ra na mi sji PSP bryg. lek. Lesz ka Smo lar czy ka,
na któ re go do bre ra dy i wspar cie mo głem li czyć w każ dej chwi li. 

W mo im ze spo le, po dob nie jak w dru gim, był m.in. ofi cer bez pie -
czeń stwa bu dow li. Był on od po wie dzial ny za bez pie czeń stwo ra -
tow ni ków pod czas dzia łań w stre fie nie bez piecz nej, m.in. li czył
ra tow ni ków pra cu ją cych w niej i kon tro lo wał ich czas pra cy, by nie
był za dłu gi. Je go za da niem by ło też mo ni to ro wa nie sta bil no ści kon -
struk cji bu dow la nych za po mo cą ta chi me tru, czy li urzą dze nia geo -
de zyj ne go prze zna czo ne go do po mia ru ką tów po ziomych i pio no-
wych oraz od le gło ści. 

Do mo ich obo wiąz ków na le ża ło rów nież współ pra co wa nie z ze -
spo łem Bra vo, a tak że nad zo ro wa nie i ko or dy no wa nie dzia łań 
po szu ki waw czo -ra tow ni czych ze spo łu Al fa. Znacz na je go część
pierw szy raz bra ła udział w dzia ła niach po za gra ni ca mi, ale by li to
świet ni spe cja li ści i do brze wy szko le ni ra tow ni cy. Dzię ki te mu uda -
ło się wy ko nać naj trud niej sze za da nia i wró cić bez piecz nie do kra -
ju. Z tej mi sji naj bar dziej za pa mię tam miesz kań ców Bej ru tu 
– uśmiech nię tych mi mo tra ge dii, któ rym oczy świe ci ły się z ra do ści,
że świat o nich nie za po mniał, nie zo sta wia jąc ich sa mych w tak trud -
nej chwi li. My ślę, że to by ło dla nich waż ne, a jed no cze śnie istot ne
dla nas, udo wad nia ło, że na sza pra ca ma sens. 

bryg. Marcin Kędra, naczelnik Wydziału Odwodów
Operacyjnych i Działań Międzynarodowych KCKRiOL,
podczas akcji ratowniczej w Bejrucie zastępca
dowódcy polskiej grupy MUSAR 

Od 2002 r. peł nię służ bę w wy dzia le KG PSP zaj mu ją cym się m.in.
nad zo rem nad gru pa mi ra tow ni czy mi wy po sa żo ny mi w spe cja li stycz -
ny sprzęt, okre śla ny mi we dług na zew nic twa UE ja ko mo du ły, któ re
mo gą być szyb ko wy sła ne do dzia łań po za gra ni ca mi kra ju. W cią gu
pra wie 20 lat mia łem moż li wość ob ser wo wać pro ces ich roz wo ju
i uczest ni czyć w nim – uda ło nam się opra co wać pro ce du ry, któ re
wcie li li śmy w ży cie, przy go to wa li śmy sce na riu sze zda rzeń i od po -
wied nie ze spo ły do re ago wa nia w okre ślo nej sy tu acji. 

Pod czas mi sji w Bej ru cie ze wzglę du na mo je do świad cze nie w za -
kre sie dzia łal no ści grup po szu ki waw czo -ra tow ni czych zaj mo wa łem

się spra wa mi ope ra cyj ny mi – po dzia łem grup na ze spo ły, usta la niem
skła du po szcze gól nych zmian ro bo czych, or ga ni za cją pra cy gru py.
Wspól nie z do wód cą usta la li śmy i ne go cjo wa li śmy z wła dza mi za kres
na szych za dań. Nad zo ro wa łem tak że za bez pie cze nie lo gi stycz ne,
a wspól nie z ofi ce ra mi łącz ni ko wy mi na bie żą co in for mo wa łem o na -
szych dzia ła niach ko men dan ta głów ne go PSP, Sta no wi sko Kie ro-
wa nia KG PSP oraz part ne rów, któ rzy nas tam wy sła li, czy li Unię Eu ro -
pej ską, Cen trum Re ago wa nia na Ka ta stro fy. 

Z mo je go punk tu wi dze nia ak cja ra tow ni cza w Bej ru cie wy róż nia -
ła się na tle po przed nich przede wszyst kim tym, że nie ste ty po ten -
cjal ny czas ura to wa nia osób ży wych był zde cy do wa nie krót szy niż
pod czas kla sycz nych trzę sień zie mi. Wpły wa ły na to wa run ki po go do -
we, czy li wy so ka tem pe ra tu ra w cią gu dnia i w no cy, du ża wil got ność,
a przede wszyst kim cha rak ter zda rze nia – do szło do eks plo zji, któ ra
uśmier ci ła od ra zu praw do po dob nie wszyst kie lub pra wie wszyst kie
oso by znaj du ją ce się w po bli żu. W przy pad ku trzę sień zie mi w Ha iti
czy Ne pa lu „okno ży cia” by ło otwar te na wet do kil ku dni. W tym cza -
sie są szan se na wy do by cie ży wych osób, je śli zna la zły się w prze strze -
niach za wa lo nych bu dyn ków z do stę pem do po wie trza. W Li ba nie
praw do po do bień stwo prze ży cia po szko do wa nych pod gru za mi
w sto sun ku do licz by osób za gi nio nych by ło nie wiel kie. Jed nak wie -
dzie li śmy, że mu si my spró bo wać. 

Je śli cho dzi o wnio ski, to ma my ich po nad dwa dzie ścia – róż nej
ran gi i róż ne go ro dza ju. Je den z naj waż niej szych to stwier dze nie, że
je ste śmy do brze wy po sa że ni, ma my od po wied ni ubiór do dzia ła nia
w wa run kach ni skich tem pe ra tur, na to miast mu si my ulep szyć nie któ -
re ele men ty na sze go wy po sa że nia pod ką tem dzia ła nia w eks tre mal -
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nie wy so kich tem pe ra tu rach. Cho dzi tak że o na mio ty, któ re na grze -
wa ją się w cią gu do by – od po czy nek i re ge ne ra cja w nich po kil ku 
czy kil ku na stu go dzi nach dzia łań jest znacz nie utrud nio na. Chce my
za sto so wać roz wią za nia, któ re po zwo lą stwo rzyć wa run ki na mio tu
kli ma ty zo wa ne go, bę dzie moż li we wy rów na nie tem pe ra tu ry – przy -
nie sie to ulgę za rów no ra tow ni kom, jak i psom. 

Na pew no mu si my za dbać o na szych czwo ro no gów. Ta ak cja po -
ka za ła, że na wet je śli pies prze szu ku ją cy gru zy ma na ła pach bu ty
ochron ne, to mo że dojść do je go zra nie nia. Spo wo do wa ło to cier pie -
nie zwie rzę cia, ale i kom pli ka cje w pro wa dze niu ak cji. W każ dym
z dwóch ze spo łów ma my po dwa psy – je śli je den na tra fi na za pach
ży wej oso by, dru gi mu si to po twier dzić. Sy tu acja, w któ rej je den nie
jest w sta nie pra co wać, ro dzi du że trud no ści, jest wów czas ko niecz -
ne np. do wo że nie zwie rzę cia z dru gie go ze spo łu. 

War to za pew nić od po wied ni za pas ta kie go wyposażenia. Chcie li by -
śmy, by był on do stęp ny w kon te ne rach ze sprzę tem wWar sza wie i Kra -
ko wie, na wy pa dek gdy by pod sta wo we środ ki ochro ny, któ ry mi
dys po nu je prze wod nik psa, zu ży ły się i trze ba by ło szyb ko je wy mie nić. 

Spraw dzi ły się za to pro ce du ry we wnętrz ne, dzię ki któ rym w dzia -
ła niach wzię ły udział SGPR po zo sta ją ce w go to wo ści do wy jaz du, 
do dat ko wo uzu peł nio ne o prze wod ni ków psów oraz kom po nent lo -
gi stycz ny z po zo sta łych grup. Dzię ki te mu wy jazd zo stał zor ga ni zo -
wa ny w eks pre so wym tem pie, na po kład sa mo lo tu za bra li śmy
od po wied ni sprzęt, za pew nio no nam nie zbęd ne wspar cie dzia łań
w trak cie mi sji, a po po wro cie – wspar cie psy cho lo gicz ne po łą czo ne
z ba da nia mi me dycz ny mi. 

opr. An na So bót ka

By ła to mo ja dru ga mi sja za gra nicz na w ra mach USAR Po land
i trze cia ja ko funk cjo na riu sza PSP. W 2015 r. ja ko ofi cer bez pie czeń -
stwa bu dow li bra łem udział w ak cji ra tow ni czej w Ne pa lu, a 3 la ta
póź niej wpie ra łem dzia ła nia pol skich stra ża ków pod czas po ża rów
w Szwe cji. 

Dzia ła nia po za kra jem obar czo ne są róż ny mi za gro że nia mi dla
ra tow ni ków, za czy na jąc od tych zwią za nych z wtór ny mi za wa le nia -
mi, przez ewen tu al ne pro ble my kul tu ro we w re la cjach z miej sco wą
lud no ścią, a koń cząc na pro za icz nych wy da wa ło by się kło po tach po -
kar mo wych. Nie moż na też za po mi nać o kli ma cie, w któ rym pro wa -
dzo ne są dzia ła nia, bo na przy kład wy so ka tem pe ra tu ra mo że
wpły wać ne ga tyw nie nie tyl ko na pra cę ra tow ni ków, ale tak że na psy
ra tow ni cze. 

Za gra nicz ne mi sje czy też dzia ła nia grup ra tow ni czo -po szu ki -
waw czych na te re nie kra ju mi mo wie lu po do bieństw róż nią się ska -
lą znisz czeń i me cha ni zma mi, któ ry je po wo du ją. Nie trze ba być
spe cja li stą, że by wie dzieć, że ka ta stro fy spo wo do wa ne czyn ni kiem
na tu ral nym prze wyż sza ją ob sza ro wo i mno go ścią znisz czeń te spo -
wo do wa ne czyn ni kiem ludz kim, co nie zmie nia fak tu, że mi sja w Bej -
ru cie po ka za ła, jak wie le zła mo że spo wo do wać wy buch. 

opr. Ar tur Ko wal czyk

st. kpt. Grzegorz Borowiec, starszy specjalista
KCKRiOL KG PSP, podczas działań w Bejrucie oficer
łącznikowy

W gru pie po szu ki waw czo -ra tow ni czej ma my ści słą spe cja li za cję.
Są oczy wi ście ra tow ni cy, któ rzy prze szu ku ją za wa lo ne bu dyn ki
w stre fach, ale część funk cji wią że się z pra cą w obo zo wi sku, dba -
niem o za ple cze dzia łań. Na le ży do nich m.in. ofi cer łącz ni ko wy. By -
ła to mo ja ro la pod czas ak cji ra tow ni czej gru py MUSAR Po land
w Bej ru cie.

Mo je za da nia mia ły cha rak ter w du żej mie rze ad mi ni stra cyj ny
i or ga ni za cyj ny. Zaj mo wa łem się za rzą dze niem in for ma cją. Fil tro wa -
łem wszyst kie do cie ra ją ce do nas da ne, czy to z kra ju, czy in nych
grup USAR, z ze spo łu ko or dy nu ją ce go z ra mie nia UE – by wy łu skać
te, któ re mo gły mieć zna cze nie dla efek tyw no ści na szych dzia łań.
Po nad to opra co wy wa łem ra por ty i ze sta wie nia, ak tu ali zo wa łem da -
ne w apli ka cji plat for my INSARAG do ko or dy na cji dzia łań – Vir tu al
OSCOCS, wspie ra łem kom po nent lo gi stycz ny w ko mu ni ka cji w ję -
zy ku an giel skim, zaj mo wa łem się rów nież ob słu gą IT.

Pod czas ak cji ra tow ni czej w Bej ru cie na po ty ka li śmy wie le nie ty -
po wych pro ble mów, co jest na tu ral ne, bio rąc pod uwa gę, że pro wa -
dzi li śmy za awan so wa ne tech no lo gicz nie i lo gi stycz nie dzia ła nia
w kra ju, któ ry funk cjo nu je ina czej niż pań stwa eu ro pej skie. Mo im
za da niem by ło ich roz wią zy wa nie. Ko niecz ne oka za ło się na przy -
kład zor ga ni zo wa nie łącz no ści gru py. Po cząt ko wo do stęp na by ła tyl -
ko łącz ność ra dio wa, ko rzy sta li śmy też z te le fo nów sa te li tar nych – te
jed nak mia ły ogra ni czo ny prze pływ da nych. Do pie ro po dwóch
dniach uzy ska li śmy kar ty SIM i wte dy mo głem przy stą pić do kon fi -
gu ra cji sprzę tu, by dzia ła ła łącz ność GSM. 

W dro dze po wrot nej na lot ni sku po ja wi ło się wie le kom pli ka cji
zwią za nych z pro ce du ra mi cel ny mi. Nasz sprzęt zo stał roz pa ko wa -

 punkty widzenia



ny i tra fił do agen cji cel nej, gdzie go spraw dza no. Trze ba by ło wy ja -
śnić tę spra wę, pro wa dzi łem więc in ten syw ną ko re spon den cję ma -
ilo wą i roz mo wy z urzęd ni ka mi. Mu sie li śmy wło żyć du żo wy sił ku
w to, by wró cić z nim do do mu. 

Za da nia ofi ce ra łącz ni ko we go i in ne funk cje nie zwią za ne bez po -
śred nio z dzia ła nia mi ra tow ni czy mi to czę sto nie do ce nia na, nie wi -
docz na pra ca, jed nak bez niej nie spo sób opu ścić kra ju ani do nie go
wró cić czy pro wa dzić ak cji po szu ki waw czej zgod nie z wy ma ga ny -
mi pro ce du ra mi.

Mo im do dat ko wym za ję ciem był rów nież kon takt z me dia mi, wy -
po wie dzi na ży wo w TV czy udzie la nie in for ma cji dzien ni ka rzom.
War to, by w przy szło ści tę funk cję ob ję ła oso ba, któ ra zaj mie się ty -
mi za da nia mi na sto pro cent. Mo gła by rów nież pu bli ko wać in for -
ma cje na te mat dzia łań gru py USAR na kon tach PSP w me diach
spo łecz no ścio wych. Bez po śred ni prze kaz pły nął by od nas, nie trze -
ba by an ga żo wać w te za da nia ni ko go w kra ju, w Ko men dzie Głów -
nej PSP. 

In ny wnio sek, któ ry mi się na su nął, do ty czy aspek tów szko le nio -
wych i ra tow ni czych. Wiem już, że przy ko lej nych re cer ty fi ka cjach
grup USAR war to zwró cić uwa gę stra ża ków, że nie za wsze, a wła ści -
wie bar dzo rzad ko pod czas re al nych dzia łań uda je się zna leźć
pod gru za mi ży wą oso bę. Pod czas ak cji w Bej ru cie w ko le gach, któ -
rzy po raz pierw szy wy je cha li z mi sją za gra nicz ną, po ja wił się nie po -
kój: sko ro prze szu ka li śmy wie le bu dyn ków i nie uda ło nam się
ni ko go zlo ka li zo wać, to mo że po peł nia my ja kieś błę dy? Pod czas
szko leń war to zbu do wać w człon kach grup USAR świa do mość, że
sam wy jazd cer ty fi ko wa nych ra tow ni ków ma ko lo sal ne zna cze nie,
bo po zwa la do kład nie, ze stu pro cen to wą pew no ścią, wy klu czyć
obec ność po szko do wa nych pod gru za mi. Lo kal ne służ by nie ma ją
ta kich moż li wo ści. Mu si my wszy scy ra dzić so bie z fru stra cją i do ce -
nić sam fakt pod ję cia dzia łań po szu ki waw czych.

opr. An na So bót ka

asp. Michał Szalc, starszy ratownik specjalista,
od ponad 20 lat zajmuje się szkoleniem psów
ratowniczych w PSP, służy na posterunku JRG nr 2
w Gdańsku, gdzie stacjonuje SGPR „Gdańsk”;
przewodnik psa ratowniczego Havana, 
w Bejrucie był koordynatorem zespołu 
przewodników psów 

Do Bej ru tu po le ciał ze mną
mój owcza rek nie miec ki Ha va -
na, któ ry ma zda ne eg za mi ny
te re no we oraz gru zo wi sko we
i uczest ni czy w ak cjach ra tow -
ni czych w kra ju. Pod czas mi sji
pra co wa łem w stre fie ja ko
prze wod nik, czu wa łem nad
do bro sta nem psów ra tow ni -
czych oraz wspie ra łem dzia ła -
nia ich prze wod ni ków. 

Psy ra tow ni cze są do sko na -
łym, nie za stą pio nym na rzę -
dziem do dy na micz nej lo ka li -
za cji osób ży wych pod gru za -
mi. Wska zu ją miej sce wy do by -
wa nia się za pa chu, od naj du jąc dzię ki te mu nie tyl ko oso by
przy tom ne, któ re mo gą np. spod gru zów na wo ły wać lub da wać in -
ne sy gna ły, ale rów nież nie przy tom ne, naj bar dziej po trze bu ją ce po -
mo cy. Miej sca, któ re ozna cza ją lub któ ry mi się moc no in te re su ją, są
spraw dza ne za po mo cą ka mer wzier ni ko wych i geo fo nów, czy li
urzą dzeń na słu cho wych. Głów nym ce lem psich ze spo łów jest nie
tyl ko szyb kie zna le zie nie osób ży wych, ale też szyb kie wy klu cze nie

st. ogn. Magdalena
Nowicka-Błażejczyk, członkini SGPR
„Poznań” wraz z 7,5-rocznym
owczarkiem belgijskim mallinois
o imieniu Sigma, dowódca zastępu
w JRG 4 KM PSP w Poznaniu,
egzaminator KG PSP oceniający
pracę psa i przewodnika, od 2000 r.
zajmuje się szkoleniem psów
do działań poszukiwawczo-
-ratowniczych 

Je stem dum na z na szych psów, z mo jej Sig -
my ale i z in nych, bo znam je ze wspól nych
ćwi czeń i eg za mi nów. Świet nie so bie da ły ra -
dę mi mo trud nych wa run ków – wy so kiej tem -
pe ra tu ry, in ne go kli ma tu, ko niecz no ści cią głej
pra cy. Prze szu ku jąc gru zo wi ska, cho dzi ły po
nie sta bil nym pod ło żu w spe cjal nych bu tach ochron nych, co sa mo
w so bie jest dla nich trud ne i nie na tu ral ne. By ły ca ły czas w go to wo -
ści – ze wzglę du na to, że je den z psów zo stał pierw sze go dnia ran ny
w ła pę, po zo sta łe trzy mu sia ły być do dys po zy cji dwóch ze spo łów ra -

tow ni czych. Trud no im by ło od po czy wać, bo
bra ko wa ło za cie nio nych miejsc, że by choć
tro chę w wol nej chwi li uchro nić się przed
słoń cem. 

Pod czas dzia łań w Bej ru cie psy nie wska -
za ły miej sca, w któ rym wy czu ły za pach ży we -
go czło wie ka, choć zda rzy ła się sy tu acja, że
by ły ży wo za in te re so wa ne pew nym ob sza -
rem. Oka za ło się jed nak, że do są sied nie go
bu dyn ku wró ci li je go miesz kań cy. Nie uda ło
nam się zna leźć ży wej oso by, ale mam po -
czu cie, że speł ni li śmy swój obo wią zek.

Ja dąc do Bej ru tu, mie li śmy oba wy, z ja kim
przy ję ciem miesz kań ców spo tka ją się na sze
psy. Wie dzie li śmy, że w kul tu rze is la mu te
zwie rzę ta są po strze ga ne ja ko nie czy ste. Tym -
cza sem w więk szo ści przy pad ków czy to lud -
ność cy wil na, czy miej sco we służ by, z któ ry mi
współ pra co wa li śmy, od no si li się do nich po -

zy tyw nie. Wie le osób je gła ska ło, ro bi ło so bie z ni mi zdję cia, na wet imię
mo jej Sig my nie któ rzy już zna li. Tyl ko jed na sy tu acja po ka za ła dy stans
nie któ rych osób do na szych czwo ro noż nych przy ja ciół – mia ła miej -
sce w ho te lu, w któ rym zo sta li śmy za kwa te ro wa ni przed od lo tem. Je -
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ich obec no ści pod gru zo wi skiem. Brak oznak ży cia po twier dzo ny
przez psy po zwa la służ bom ra tow ni czym wpro wa dzać do dzia łań
sprzęt cięż ki. 

Je śli cho dzi o dzia ła nia w Bej ru cie, to pierw sze go dnia w przy -
dzie lo ną stre fę wy ru szy ły rów no le gle dwa ze spo ły – Al fa i Be ta. Wraz
z psa mi prze szu ki wa li śmy te ren por tu, czy li miej sce naj bar dziej do -
tknię te wy bu chem. Pierw sze dzia ła nia pro wa dzi li śmy w ma ga zy -
nach, w któ rych znaj do wa ły się róż no rod ne to wa ry. Eks plo zja nie
na ru szy ła ich kon struk cji szkie le to wo -żel be to wych, ale wy mio tła
i wy mie sza ła ścia ny ze wnętrz ne oraz ścia ny dzia ło we tych bu dyn -
ków z to wa ra mi, co stwo rzy ło du że prze strze nie, a jed no cze śnie da -
ło szan se na prze ży cie lu dzi. Nie ste ty, ni ko go nie zna leź li śmy. Je den
z psów roz ciął ła pę, a ra na by ła na ty le głę bo ka, że mu siał zo stać
prze wie zio ny ze stre fy do obo zu, gdzie na si le ka rze oczy ści li ją i za -
szy li. Nie mógł brać już udzia łu w dal szych dzia ła niach, a je go prze -
wod nik prze szedł do ze spo łu tech nicz ne go. Po nie waż psy w trak cie
pierw sze go dnia pra cy mia ły kon takt z róż ny mi che mi ka lia mi, to
po po wro cie do obo zu mu sia ły przejść de kon ta mi na cję. 

Dru gie go dnia współ pra co wa ły z na mi lo kal na straż po żar na oraz
obro na cy wil na. In for ma cje od ko le gów z Bej ru tu by ły o ty le cen ne,
że po zwa la ły pre cy zyj niej prze szu ki wać wy zna czo ne bu dyn ki, ale
psy nie po twier dzi ły żad nych oznak ży cia. 

Trze cie go dnia by li śmy w ob sza rze mniej szych znisz czeń, gdzie
ra tow ni cy głów nie oce nia li uszko dzo ne bu dyn ki, a my z psa mi ocze -
ki wa li śmy na wej ście do dzia łań. 

Mi sja w Bej ru cie by ła mo ją pią tą ak cją mię dzy na ro do wą. Do -
świad cze nia z po przed nich dzia łań za owo co wa ły do brym przy go -
to wa niem psie go ze spo łu. Po po wro cie do kra ju psy prze szły
ba da nia, a wy ni ki po ka za ły, że mi mo du że go ob cią że nia psy cho fi -
zycz ne go są w do brej kon dy cji.

opr. Ar tur Ko wal czyk

st. bryg. Rafał Jankowski, doradca komendanta
głównego PSP ds. CBRNE, czyli zagrożeń
chemicznych, biologicznych, radiologicznych,
nuklearnych i wybuchowych, oraz zagrożeń
terrorystycznych

5 sierp nia o 6.29 do sta li śmy SMS z SK KG PSP z na de sła ną przez
ECHO-ERCC in for ma cją o za po trze bo wa niu na środ ki ochro ny in dy -
wi du al nej i ubra nia che micz ne dla ra tow ni ków, środ ki me dycz ne dla
ze spo łów chi rur gicz nych oraz na je dną GPR HUSAR i pięć GPR
MUSAR dla Li ba nu. Po krót kiej wy mia nie in for ma cji z dy rek to rem
KCKRiOL pod ję ta zo sta ła szyb ka de cy zja o roz po czę ciu pla no wa nia
wy jaz du GRP MUSAR Po land wraz ze wspar ciem w za kre sie za gro -
żeń CBRNE. 

W pierw szym eta pie za czę li śmy po zy ski wać wszel kie da ne na
te mat zda rze nia oraz ska li moż li we go za gro że nia che micz ne go.
Do 11.00 uzy ska li śmy pa kiet nie zbęd nych in for ma cji, w tym hi sto -
rię fe ral ne go stat ku prze wo żą ce go sa le trę amo no wą, któ ra zo sta ła
zma ga zy no wa na na te re nie por tu, a po tem przy czy ni ła się do po -
wstania wy bu chu. Ze bra li śmy tak że wia do mo ści na te mat prze my -
słu che micz ne go w Bej ru cie, a w szcze gól no ści w por cie. 

Rów no le gle z bia łym wy wia dem wy bie ra li śmy ra tow ni ków
do wspie ra nia GRP MUSAR Po land w za kre sie za bez pie cze nia ich
dzia łań pod ką tem za gro żeń CBRNE oraz szy ko wa li śmy po trzeb ny
sprzęt. W skład gru py za bez pie cze nia CBRNE zo sta ło wy bra nych do -
dat ko wo trzech funk cjo na riu szy z SGRChem-Eko „War sza wa 6”. 
Gru pa war szaw ska jest jed ną z czte rech, oprócz „Po znań 6”, „Ka to wi -
ce -Pio tro wi ce” i „Kra ków 6”, zgło szo nych w ra mach Eu ro pej skie go
Me cha ni zmu Ochro ny Lud no ści ja ko mo du ły roz po zna nia CBRNE. 

O 13.00 by li śmy już spa ko wa ni i go to wi do wy jaz du. W Bej ru cie
na sze za da nia, ja ko che mi ków, obej mo wa ły mo ni to ring pod ką tem
za gro żeń CBRNE w stre fach, w któ rych pra co wa li ra tow ni cy gru py
MUSAR Po land, a w szcze gól no ści psy po szu ki waw cze. Po wska za -
niu przez ze spół RECON po ten cjal nych miejsc do prze szu ka nia prze -
pro wa dzi li śmy roz po zna nie pod ką tem moż li wo ści wy stą pie nia
za gro żeń CBRNE. W kil ku przy pad kach po roz po zna niu obiek tów od -
stą pi li śmy od wpro wa dze nia psów z uwa gi na wy stę po wa nie za gro -

den z go ści w roz mo wie z ob słu gą zgła szał za strze że nia do obec no ści
na szych psów w ho lu. Oso ba z ob słu gi po pro si ła nas, by śmy prze szli
na chwi lę w in ne miej sce, bo pa ni to wa rzy szą ca te mu pa nu ma fo bię
i boi się psów. Jed nak roz mo wę prze pro wa dzo no tak, by śmy nie po -
czu li się ura że ni.

Oczy wi ście by li śmy przy go to wa ni na róż ni ce kul tu ro we. Wie dząc
o tym, że to kraj mu zuł mań sko -chrze ści jań ski, zde cy do wa łam, że bę -
dę za kry wa ła wło sy. Co praw da pa ni kon sul, któ ra wspo ma ga ła nas
swo ją wie dzą i do świad cze niem, po wie dzia ła, że nie ma ta kiej po trze -
by, bo Li ban jest otwar ty i ak cep tu je rów nież brak na kry cia gło wy
u ko biet. Uzna łam jed nak, że nie za szko dzi, je śli bę dę uży wa ła chu s -
ty, na wet z sza cun ku dla Li bań czy ków in ne go wy zna nia, któ rzy do -
świad czy li ta kiej tra ge dii. 

Tak się zło ży ło, że je stem pierw szą ko bie tą, któ ra wzię ła udział
w pol skiej mi sji za gra nicz nej z gru pą USAR. To wiel kie wy róż nie nie,
ale i od po wie dzial ność, by po ka zać, że ko bie ty rów nież świet nie
spraw dza ją się pod czas ta kich dzia łań. Sta ra łam się w każ dej sy tu acji
być ela stycz na i do sto so wać się do pa nu ją cych wa run ków, by nikt nie
miał mi nic do za rzu ce nia i by przy pad kiem nie po wsta ła opi nia, że
„le piej nie włą czać ko biet do dzia łań po szu ki waw czo -ra tow ni czych
po za gra ni ca mi kra ju, bo spra wia ją pro ble my”. My ślę, że mi się to uda -
ło, bo nie sły sza łam ne ga tyw nych opi nii na swój te mat.

opr. An na So bót ka

Jeden z ratowników badający zagrożenia CBRNE



st. bryg. Ce za ry Do bro dziej, ko or dy na tor do spraw
po mo cy psy cho lo gicz nej w PSP 

Człon ko wie gru py USAR Po land pod le ga ją sys te ma tycz ne mu
mo ni to ro wa niu psy cho lo gicz ne mu. Wstą pie nie w jej sze re gi wią że
się z ko niecz no ścią uzy ska nia po zy tyw nej opi nii psy cho lo ga. Ba da -
nia przed przy ję ciem do niej i ko lej ne prze pro wa dza ne cy klicz ne za -
cho wu ją swo ją waż ność przez 5 lat – o ile w tym okre sie nie mia ło
miej sca w ży ciu stra ża ka żad ne dra ma tycz ne zda rze nie, uzy ski wał
on po zy tyw ne opi nie służ bo we oraz nie wy jeż dżał do dzia łań po -
za gra ni ca mi pań stwa. Wy stą pie nie jed nej z wy mie nio nych oko licz -
no ści po cią ga za so bą ko niecz ność prze pro wa dze nia w da nym ro ku
szcze gó ło wych ba dań psy cho lo gicz nych.

Tuż przed wy lo tem do dzia łań po za gra ni ca mi kra ju prze pro wa -

st. kpt. Aleksander Mirowski – podczas misji
w Bejrucie oficer ds. rozpoznania, członek SGPR
„Łódź” od 2010 r., pełni służbę w JRG 1 KM PSP
w Łodzi 

Mo ją ro lą w gru pie jest roz po zna nie, więc za czy nam przy go to -
wy wać się do wy jaz du, zdo by wa jąc in for ma cje o kra ju, do któ re go
je dzie my: ja ka jest je go sy tu acja po li tycz na, spo łecz na i re li gij na, kul -
tu ra bu dow la na, kto jest wio dą cą si łą w kra ju (np. woj sko, po li cja),
czy nasz mun dur nie bę dzie się ko ja rzył ne ga tyw nie z ja kąś or ga ni -
za cją mi li tar ną itp. Ja ko ra tow ni cy mu si my zda wać so bie spra wę,
w jak trud nej i de li kat nej sy tu acji pra cu je my. 

Na miej scu wy cho dzę z ko le ga mi z ze spo łu roz po zna nia do dzia -
łań ja ko je den z pierw szych – wy zna cza my sek to ry, do ko nu je my roz -
po zna nia bu dyn ków, w któ rych po ten cjal nie mo gą znaj do wać się
oso by po szko do wa ne. Zgod nie z pro ce du ra mi INSARAG kwa li fi ku -
je my obiek ty ja ko te, w któ rych mo gą znaj do wać się ży we oso by i są
du że szan se na ich ura to wa nie oraz te, w któ rych szan se są mniej -
sze lub jest wąt pli we, że ktoś mo że w nich prze żyć czy w ogó le na -
dal prze by wać. Pod tym ką tem przy dzie la my prio ry te ty ra tow ni cze,
mo de lu jąc w ten spo sób dzia ła nie na szej gru py i wszyst kich, któ re
zo sta ną roz dy spo no wa ne na te re nie dzia łań przez ko mór kę przyj -
mu ją cą ze bra ne in for ma cje i ko or dy nu ją cą pra cę grup ra tow ni czych.

Ja ko ze spół roz po zna nia mu si my po ru szać się dość szyb ko.
W Bej ru cie mie li śmy łącz nie po nad 60 ha po wierzch ni miej skiej
do prze szu ka nia. Na je den bu dy nek nie po win ni śmy po świę cić wię -
cej niż kwa drans, a przy tym ko niecz ne by ło cią głe ra por to wa nie

do ko mór ki ko or dy nu ją cej pra cę służb ra tow ni czych, by uzy ski wa ła
na bie żą co in for ma cje o za kre sie dzia łań. Pod czas te go tzw. tria żu
wie le da je nam nie tyl ko współ pra ca z lo kal ny mi służ ba mi, ale i roz -
mo wa z lo kal ną spo łecz no ścią. Kto wie wię cej o da nym bu dyn ku niż
je go miesz kań cy czy pra cow ni cy? Czę sto ko niecz ne jest rów nież wy -
tłu ma cze nie im, czym się zaj mu je my i w ja ki spo sób mo że my im po -
móc. Być mo że oso ba, z któ rą roz ma wia my, cze ka na po moc, bo ma
na dzie ję, że w tym bu dyn ku znaj du je się czło nek jej ro dzi ny. Trud -
no jej zro zu mieć, że za chwi lę mu si my pójść da lej. Roz po zna nie
i nada nie prio ry te tów ra tow ni czych jest klu czo we przy opty ma li za -
cji po dzia łu za dań i wy ko rzy sta niu sił i środ ków. Je śli my się za trzy -
ma my, za trzy ma ją się wszy scy.

War to pod kre ślić, że otwar tość Li bań czy ków uła twia ła pro wa dze -
nie roz po zna nia. Oka za ło się, że wie lu z nich mó wi nie tyl ko po an -
giel sku, ale i – ze wzglę du na swo ją hi sto rię i związ ki z Fran cją 
– po fran cu sku. 

Ca ły ra tow ni czy or ga nizm, nie tyl ko gru pa MUSAR, był w sta nie
pod jąć ogrom ny wy si łek udzie le nia po mo cy po za gra ni ca mi kra ju.
Nie moż na za po mnieć, że choć my dzia ła li śmy da le ko od do mu, to
w na szych ma cie rzy stych jed nost kach ko le dzy wy peł ni li lu kę, ja ka
po wsta ła, za stę po wa li nas, a dzię ki te mu umoż li wi li pro wa dze nie
dzia łań ra tow ni czych w pań stwie do tknię tym ka ta kli zmem. Dzię ki
te mu, jak je ste śmy zor ga ni zo wa ni, jak po tra fi my słu żyć, by li śmy
w sta nie udzie lać po mo cy w kra ju od da lo nym o ty sią ce ki lo me trów.

opr. An na So bót ka

że nia ma te ria ła mi nie bez piecz ny mi. 
Re ago wa li śmy też na proś by lo kal nej spo łecz no ści o okre śle nie

ska że nia śro do wi ska. Efekt pa ni ki oraz brak in for ma cji ze stro ny
władz lo kal nych wy mu sza ły pro wa dze nie dzia łań ana li tycz nych
w miej scach, któ re wska zy wa ły po stron ne oso by. W tym przy pad ku
nie po twier dzi ła się obec ność za gro żeń, ale na sze dzia ła nia po zwo -
li ły na wy ci sze nie zbęd nych emo cji, co w kra ju ob ję tym wie lo ma
kon flik ta mi sta no wi ło istot ny ele ment pra cy. 

Pod czas mi sji od po wia da li śmy też za za bez pie cze nie ra tow ni ków
w za kre sie za gro żeń ko ro na wi ru sem SARS-CoV -2 i prze strze ga nie
za sad bez pie czeń stwa epi de micz ne go. 

Jed nym z trud niej szych za dań by ła dla nas współ pra ca z lo kal ny -
mi wła dza mi i służ ba mi. Mie li śmy też kło pot z ty po wa niem po ten -
cjal nych miejsc po bo ru pró bek do ana li zy zgod nie z me to dy ką, bo
obo wią zy wa ły du że ogra ni cze nia w po ru sza niu się po te re nie dzia -
łań, gdzie wy stę po wa ły stre fy woj sko wa i cy wil na, lo kal ne kon flik ty
i za miesz ki, a przy bra ku wska zań miej sca ich po bo ru przez wła dze
lo kal ne ro bi li śmy to na pod sta wie do świad cze nia i ana li zy te re nu.

War to pod kre ślić, że z 14 państw, któ re wy sła ły swo je gru py do Li -
ba nu, oprócz pol skie go kom po nen tu tyl ko gru pa z Włoch po sia da -
ła mo duł ds. za gro żeń CBRNE.

opr. Ar tur Ko wal czyk
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dza na jest oce na psy cho lo gicz na – pod le ga ją jej wszy scy ra tow ni cy
wy zna cze ni do udzia łu w mi sji, któ rzy zbie ra ją się w punk cie kon -
cen tra cji. Spe cjal nie do te go ce lu opra co wa na zo sta ła an kie ta umoż -
li wia ją ca uzy ska nie w szyb kim tem pie klu czo wych in for ma cji.
Py ta nia w niej za war te do ty czą ak tu al nej kon dy cji psy chicz nej ra -
tow ni ka, je go sy tu acji ro dzin nej, za pla no wa nych waż nych wy da rzeń
ży cio wych oraz do świad czo nych w ostat nim cza sie sy tu acji trau ma -
tycz nych. Wszyst ko to mo że mieć ne ga tyw ny wpływ na funk cjo no -
wa nie ra tow ni ka, a tym sa mym ca łej gru py. 

Po po wro cie ra tow ni ków do kra ju na stę pu je mi ni mum 24-go -
dzin ny okres de mo bi li za cji, od re ago wa nia po ak cji i ada pta cji. Ta ki
czas od po czyn ku i przej ścia z try bu mi sji za gra nicz nej w tryb co -
dzien ne go funk cjo no wa nia or ga ni zu je my już od 10 lat, od cza su
dzia łań po trzę sie niu zie mi na Ha iti. Po cząt ko wo ra tow ni cy pod cho -
dzi li do te go po my słu z re zer wą – za le ża ło im bo wiem, co wy da je
się na tu ral ne, że by jak naj szyb ciej zna leźć się w do mu. Jed nak osta -
tecz nie prze ko na ła ich na sza ar gu men ta cja, że war to po trud nej ak -
cji – ty sią ce ki lo me trów od kra ju – ochło nąć, od po cząć, od re ago wać,
za mknąć ten etap i wró cić do bli skich spo koj niej szym, bez we -
wnętrz nych na pięć, któ re bez od re ago wa nia mo gły by zo stać prze -
nie sio ne na re la cje z ro dzi ną czy przy ja ciół mi. Te raz jest to już
prak ty ka w peł ni ak cep to wa na. 

32-go dzin ne od re ago wa nie po po wro cie z Bej ru tu od by ło się
w obiek cie ho te lo wym CNBOP-PIB w Jó ze fo wie. Ra tow ni cy prze szli
tam ba da nia na obec ność wi ru sa SARS-CoV-2, ba da nia le kar skie
i psy cho lo gicz ne. Te ostat nie po le ga ją na spraw dze niu za po mo cą
an kiet i wy wia du, ja ki wpływ na funk cjo no wa nie psy cho fi zycz ne ra -
tow ni ków mia ły do świad cze nia zwią za ne z wy jaz dem do Bej ru tu.

Waż nym ele men tem opie ki psy cho lo gicz nej nad ra tow ni ka mi
gru py USAR Po land pod czas de mo bi li za cji jest gru po we od re ago -
wa nie pro wa dzo ne przez psy cho lo gów z jed no stek ma cie rzy stych,
z któ rych ra tow ni cy zo sta li de le go wa ni do dzia łań w Bej ru cie.
W CNBOP pra co wa li ra zem ze mną psy cho lo dzy KW PSP z Po zna nia
i Gdań ska oraz z KM PSP w War sza wie. Zna ją oni stra ża ków ze swo -
je go wo je wódz twa, dzię ki kon tak tom pod czas okre so wych ba dań
psy cho lo gicz nych i opi nio wa nia oraz z wcze śniej szych ak cji, a to
w znacz nym stop niu uła twia na wią za nie re la cji oraz po ma ga szyb -
ciej wy chwy cić nie po ko ją ce symp to my w za cho wa niu. 

Za mknię ciem eta pu de mo bi li za cji jest spo tka nie ca łej gru py ra -
tow ni ków z ka drą do wód czą. Je go ce lem jest osta tecz ne pod su mo -
wa nie wy jaz du, wy ja śnie nie i za ła twie nie ewen tu al nych kwe stii
spor nych oraz ze bra nie po my słów słu żą cych na pra wie zi den ty fi ko -
wa nych ob sza rów pro ble mo wych. Na za koń cze nie po zo sta je już sa -
ma przy jem ność – ko la cja po że gnal na, a ra no po wrót do jed no stek
ma cie rzy stych, no i oczy wi ście – do ro dzin.

Etap zwią za ny z de mo bi li za cją po po wro cie do kra ju nie koń czy
dzia łań w ob sza rze opie ki psy cho lo gicz nej nad ra tow ni ka mi. Zgod -
nie z za le ce nia mi po 30 dniach psy cho lo dzy po szcze gól nych grup
spo tka ją się ze stra ża ka mi, aby spraw dzić, czy ostat nia ak cja ra tow ni -
cza nie wpły nę ła ne ga tyw nie na ich zdro wie. Ta kie po dej ście zwią za -
ne jest z jed nej stro ny z dy na mi ką roz wo ju za bu rzeń posttrau-
ma tycz nych (je śli symp to my utrzy mu ją się dłu żej niż 30 dni, ko niecz -
na mo że oka zać się in ter wen cja spe cja li stycz na), z dru giej zaś da je
ono moż li wość bie żą cej ob ser wa cji funk cjo no wa nia ra tow ni ków. 

Od 2010 r. na szczę ście nie by ło sy tu acji, w któ rej do świad cze nia
zwią za ne z dzia ła nia mi w gru pie USAR Po land bez po śred nio do pro -
wa dzi ły do za bu rzeń w funk cjo no wa niu psy cho fi zycz nym na szych

ra tow ni ków. Każ da mi sja za gra nicz na jest na swój spo sób trud na.
Zda rza ło się nie jed no krot nie, że ra tow ni cy wy do by wa li cia ła spod
gru zów czy kon fron to wa ni by li z roz pa czą bli skich ofiar. Jed nak ta -
kie oko licz no ści ma ją rów nież miej sce pod czas ak cji ra tow ni czych
czy ga śni czych w Pol sce. Tym, co róż ni te sy tu acje, jest ku mu la cja
trud nych do świad czeń i emo cji w krót kim cza sie, przy du żym i dłu -
go trwa łym ob cią że niu psy chicz nym i fi zycz nym. Do dat ko wo ra tow -
ni cy po zba wie ni są moż li wo ści ko rzy sta nia z naj bar dziej na tu-
ral ne go źró dła wspar cia, ja kim jest ro dzi na.

Kil ka na ście lat te mu roz wa ża ny był po mysł, by psy cho lo go wie
jeź dzi li z ra tow ni ka mi do dzia łań ra tow ni czych po za gra ni ca mi kra -
ju. We dług mnie nie jest to do bre roz wią za nie. Pod czas mi sji naj -
waż niej sze jest dzia ła nie. Ro lę „psy cho lo ga” po śred nio peł nią
na wy jeź dzie do wód cy, któ rzy są do te go przy go to wy wa ni. Ka dra
do wód cza grup USAR Po land jest bar dzo do świad czo na, kom pe -
tent na i świa do ma za dań, za któ re od po wia da. Psy cho lo dzy są na -
to miast po trzeb ni na eta pie re kru ta cji do gru py, opi nio wa nia,
przy go to wa nia do dzia łań oraz po mo cy po po wro cie z mi sji. Nie wy -
obra żam so bie sy tu acji, w któ rej np. psy cho log pod czas ak cji ra to-
w ni czej dys ku tu je z po le ce nia mi do wód ców al bo kon sul tu je
wąt pli wo ści ra tow ni ków. To nie czas ani miej sce na ta kie dzia ła nia.
Zna my się na swo jej pra cy i wie my, kie dy i gdzie naj bar dziej bę dzie -
my przy dat ni.

opr. An na So bót ka

bryg. Mariusz Chomoncik, lekarz, specjalista
dziedzinowy, pełniący służbę w Szkole Aspirantów
PSP w Krakowie 

Wy jazd do Bej ru tu był
naj szyb szym wy jaz dem do
dzia łań po szu ki waw czo -ra -
tow ni czych, w któ rych bra -
łem udział, a uczest ni czy -
łem już łącz nie w ośmiu ta -
kich ak cjach. Pod czas dzia -
łań w Li ba nie peł ni łem
funk cję le ka rza. Za da nia ca -
łe go pod ze spo łu me dycz -
ne go po le ga ły na pro fi la-
k ty ce, za bez pie cze niu dzia -
łań ra tow ni ków oraz psów,
a tak że na udzie le niu po -
mo cy me dycz nej po szko -
do wa nym. Na szczę ście
by ły to tyl ko drob ne ska le -
cze nia, któ re wy ma ga ły je dy nie za bez pie cze nia ran u kil ku miej sco -
wych. War to wspo mnieć, że w pierw szym dniu mi sji zra nił ła pę je den
z psów ra tow ni czych. Ra na by ła na ty le du ża, że wy ma ga ła ze szy cia,
a na stęp nie re gu lar nej kon tro li. 

Z te go wy jaz du naj bar dziej za pa mię tam wi dok ob sza ru w miej -
scu wy buchu, bo ska la znisz czeń by ła ogrom na. 

opr. Ar tur Ko wal czyk



ed na groź ba Has sa na Na sral la ha pręd ko do pro wa dzi ła do te -
go, cze go miesz kań cy izra el skie go wy brze ża nie mo gli wy móc
na wła dzach przez de ka dy, mia no wi cie do bar dzo po spiesz ne -

go opróż nie nia skła do wi ska [1], za gra ża ją ce go set kom ty się cy ludz -
kich ist nień. 

Tym cza sem 4 sierp nia 2020 r. w Bej ru cie eks plo do wa ło skła do wa -
ne w ma ga zy nie por to wym 2750 t sa le try amo no wej, któ rą skon fi sko -
wa no 6 lat wcze śniej z za trzy ma ne go w por cie stat ku. Zgi nę ło co
naj mniej 220 osób, po nad 6000 od nio sło ob ra że nia, 110 po zo sta je 
za gi nio nych, a 250-300 tys. stra ci ło dom [2]. Szko dy sza cu je się na
10 do 15 mld dol. Ucier piał si los, w któ rym prze cho wy wa no 85% pań -
stwo wych za pa sów zbo ża oraz in fra struk tu ra bej ruc kie go por tu, od -
po wie dzial ne go za trzy czwar te kra jo we go im por tu. W miej scu
eks plo zji po wstał kra ter o śred ni cy po nad 120 m. 

Sta ło się to w at mos fe rze prze dłu ża ją ce go się kry zy su: hi per in-
fla cji, ro sną ce go bez ro bo cia, kon flik tów na szcze blu spo łecz no -rzą -
do wym, wzro stu za cho ro wań w ra mach pan de mii COVID-19 oraz nie -
zbyt ko rzyst nej z per spek ty wy Li ba nu współ pra cy Zjed no czo nych
Emi ra tów Arab skich i Izra ela. Nic więc dziw ne go, że pod czas śledz twa
po ja wi ły się no we na dzie je i no we nie po ko je.

Wy glą da ło jak Hi ro shi ma
Pięć mi nut przed 18:00 cza su lo kal ne go po li cja po in for mo wa ła

straż po żar ną w Bej ru cie o tym, że świad ko wie za uwa ży li dym wy do -
by wa ją cy się z miej skie go por tu [3]. Po rucz nik (first fi re lieu te nant) 
Ray mond Fa rah, upew niw szy się, że cho dzi o po żar han ga ru z fa jer -
wer ka mi, wy słał na miej sce dzie wię ciu stra ża ków i ra tow nicz kę me -
dycz ną. Eki pa pręd ko do tar ła do por tu, po czym po wia do mi ła
prze ło żo ne go, że coś jest nie tak. Cho dzi ło o dziw ne od gło sy i ogrom -
ne pło mie nie. Fa rah zde cy do wał się wy słać wspar cie, gdy jed nak
za kie row cą za my ka ły się drzwi wo zu stra żac kie go, gi gan tycz na eks -
plo zja prze to czy ła się fa lą ude rze nio wą przez cen trum Bej ru tu, wtar -

gnąw szy tak że do stre fy do wo dze nia. Po rucz nik Ray mond Fa rah po -
mi mo szo ku wy wo ła ne go wy bu chem od ra zu wy biegł z bu dyn ku 
i za trzy mał na uli cy kie row cę mo to cy kla, któ ry pod wiózł go pro sto
do por tu. Na miej scu nie od na lazł swo ich pod wład nych, a po wo zie
stra żac kim i ka ret ce zo sta ły odłam ki, któ re – jak sam to opi sał – moż -
na by ło zmie ścić w dło ni. Ra tow nicz kę me dycz ną, Sa har Fa res, zna le -
zio no mar twą. Za gi nie ni stra ża cy – Naj ib i Char bel Hit ti, Ralph Mal la hi,
Char bel Ka ram, Joe No un, Ra mi Ka aki, Joe Bou Sa ab, Elia Khza mi 
i Ma thal Ha wa – zo sta li uzna ni za zmar łych. 

We dług da nych USGS w bej ruc kim por cie wy wo ła na zo sta ła fa la
sej smicz na o ma gni tu dzie 3,3 w ska li Rich te ra. Fil my z wy bu chu opu -
bli ko wa ne w me diach spo łecz no ścio wych po ka zy wa ły wy peł nio ny
roz bły ska mi fa jer wer ków dym uno szą cy się z ma ga zy nu na na brze -
żu, za nim po tęż na eks plo zja utwo rzy ła chmu rę w kształ cie ko pu ły,
któ ra po chło nę ła cen trum mia sta i oko licz ne dziel ni ce. Miesz kań cy
Bej ru tu na po cząt ku nie wie dzie li, z czym ma ją do czy nie nia: z trzę -
sie niem zie mi, czy z wy bu chem; ele men tem wspól nym wszyst kich ze -
znań jest jed nak szok i dez orien ta cja, gdy za trzę sły się bu dyn ki,
a szy by wy le cia ły z okien. Uszko dzo ne zo sta ły bu dyn ki od da lo ne na -
wet o 10 km, a wy buch sły chać by ło aż na Cy prze.

Szko dy do zna ły tak że bu dyn ki pu blicz ne [4], wśród nich ofi cjal -
na re zy den cja pre zy den ta Li ba nu i sie dzi ba by łe go pre mie ra Sa ada
Ha ri rie go. Naj wyż sze pię tra zo sta ły cał ko wi cie zde wa sto wa ne. Fred
Bte ich, li bań ski chi rurg, opi sał to ja ko „apo ka lip tycz ną sce nę wo jen -
ną”, w któ rej po ła ma ni i po ka le cze ni odłam ka mi szkła pa cjen ci – wśród
nich dzie ci i lu dzie na skra ju śmier ci – tło czy li się w izbie przy jęć szpi -
ta la na przed mie ściu [5]. „Każ dy zna ko goś, w ko go ude rzy ła ta ka ta -
stro fa” – po wie dział Bte ich, do da jąc, że Bej rut „wy glą dał jak Hi ro szi ma”. 

Od dzia ły ra tun ko we by ły za le wa ne ran ny mi, a Li bań ski Czer wo ny
Krzyż bła gał na Twit te rze o od da wa nie krwi, aby po móc ran nym. 
Je den z głów nych szpi ta li w Bej ru cie, Ho tel Dieu, w oka mgnie niu przy -
jął oko ło 400 ran nych pa cjen tów [6].
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ALEK SAN DRA RA DLAK

Lider Hezbollahu wytknął kiedyś władzom Izraela, 
że trzymanie 15 000 t azotanu amonu na wybrzeżu Haify jest
niczym proszenie się o wybuch na skalę bomby atomowej.
Z uśmiechem zaznaczył, że choć Partia Boga podczas II wojny
libańskiej powstrzymała się przed wysadzeniem składu, 
to bynajmniej nie zapomniała o jego istnieniu. 

J

Eksplozja w Be        Eksplozja w Be        



/ 2020 PAŹDZIERNIK 19

Am ba sa da USA we zwa ła oso by znaj du ją ce się w ob sza rze wy bu -
chu do„po zo sta nia w po miesz cze niach i no sze nia ma sek, je śli są do -
stęp ne” z po wo du do nie sień o tok sycz nych ga zach uwol nio nych
pod czas wy bu chu. 

Do ga sza nie po ża rów na te re nie por tu trwa ło przez noc z 4 na
5 sierp nia, a stra ża ków wspie ra ły he li kop te ry ar mii li bań skiej. 

Stra ża cy wy sła ni na śmierć
We dług li bań skiej pań stwo wej agen cji pra so wej NNA i te le wi zji 

Al Dża did wy buch bez po śred nio mo gło spo wo do wać spa wa nie drzwi
ma ga zy nu – wy ko ny wa ne na po le ce nie służb bez pie czeń stwa, mia ło
za po biec kra dzie żom. We dług słów pre zy den ta Li ba nu Mi che la Aouna
w śledz twie nie wy klu cza no moż li wo ści świa do me go spo wo do wa nia
wy bu chu, rów nież za po mo cą ata ku ra kie to we go lub bom bo we go,
pre zy dent od rzu cił jed nak moż li wość prze pro wa dze nia mię dzy na ro -
do we go do cho dze nia w tej spra wie [7].

Sa le tra amo no wa do tar ła do Bej ru tu w li sto pa dzie 2013 r. na stat -
ku to wa ro wym MV Rho sus, pły wa ją cym pod ban de rą Moł da wii. Sta -
tek, na le żą cy do fir my Te to Ship ping (jej wła ści cie lem był Igor
Gre chusz kin, uro dzo ny w Cha ba row sku w Ro sji, a re zy du ją cy na Cy -
prze), wy pły nął z Ba tu mi w Gru zji do Be iry w Mo zam bi ku. Ka pi ta nem
był Bo rys Pro ko szew, któ ry w wy wia dzie dla BBC [8] po twier dził, że
prze wo ził na wóz w jed no to no wych kon te ne rach, któ rych by ło 2750,
a w Bej ru cie za trzy mał się w po szu ki wa niu do dat ko we go ła dun ku,
aby mieć za co opła cić prze pły nię cie Ka na łem Su eskim. Ka pi tan od -
mó wił jed nak za bra nia do dat ko we go ła dun ku ze wzglę du na je go 
wa gę. Sta tek utknął więc w Bej ru cie, więk szość za ło gi wy ru szy ła
do do mu. Ka pi tan wraz z trze ma człon ka mi za ło gi po zo sta li dzie sięć
mie się cy na stat ku ja ko za kład ni cy, opusz cze ni przez swo je go pra co -
daw cę. Ich po wrót utrud niały przez pro ble my fi nan so we wła ści cie la
stat ku, któ ry nie uiścił w Bej ru cie opłat por to wych i od mó wił za bra -
nia z gó ry usta lo ne go za ła dun ku, za co gro zi ła grzyw na, po czym kon -

takt z nim się urwał. Ka pi tan Bo rys Pro ko szew zde cy do wał się więc
na sprze daż pa li wa, aby wy na jąć praw ni ka. Po trzech mie sią cach Li -
bań czy cy wy pu ści li ka pi ta na i człon ków za ło gi z kra ju. Pro ko szew
upew nił się, że kon te ne ry są bez piecz ne i za mknię te na kłód kę,
po czym prze ka zał klu cze urzęd ni ko wi cel ne mu. Przez 3 ko lej ne la ta
służ by cel ne zgła sza ły ko niecz ność usu nię cia sa le try amo no wej z ma -
ga zy nu por to we go, nie przy nio sło to jed nak re zul ta tu.

Pre mier Li ba nu Has san Diab przy znał, że 2750 t azo ta nu amo nu,
na wo zu sztucz ne go o wła ści wo ściach wy bu cho wych, by ło przez 6 lat
skła do wa nych w ma ga zy nie por to wym bez środ ków bez pie czeń stwa
[9]. Okre ślił to ja ko „nie do pusz czal ne” i we zwał do zba da nia przy czy -
ny tra ge dii. Nie ca ły ty dzień po eks plo zji wraz ze swym rzą dem pre -
mier po dał się do dy mi sji, oświad cza jąc, że po wo dem za nie dbań
pro wa dzą cych do ka ta stro fy by ła po tęż na ko rup cja.

Po rucz nik Fa rah, szef stra ży po żar nej w Bej ru cie Na bil Khan karl
i szef bejruckiej po li cji Mo ham mad Ay oubi zgod nie stwier dzi li, że nie
mie li po ję cia o tak ogrom nej ilo ści sa le try prze cho wy wa nej w por cie.
„Gdy by śmy wie dzie li, że w por cie jest ta ka ilość ma te ria łu wy bu cho -
we go, po stą pi li by śmy zu peł nie ina czej. We zwa li by śmy do ewa ku acji
ob sza ru i na pew no nie wy sła li by śmy tam tych mło dych męż czyzn
i ko biet”, po wie dział Khan kar li [10].

Jed no cze śnie mi ni ster ro bót pu blicz nych Mi chel Naj jar twier dzi, że
mi ni ster stwo wy sła ło do wy mia ru spra wie dli wo ści co naj mniej 18 li stów
z proś bą o uty li za cję ma te ria łów od chwi li ich przy by cia. Pań stwo wa
agen cja bez pie czeń stwa roz po czę ła śledz two w tej spra wie w 2019 r.,
kie ru jąc swo je usta le nia do kan ce la rii pre mie ra, wy wia du woj sko we -
go i służb cel nych. Ko re spon den cja mię dzy róż ny mi urzęd ni ka mi
i agen cja mi su ge ru je, że wła dze por tu w Bej ru cie, li bań skie służ by cel -
ne, woj sko i wy miar spra wie dli wo ści wie dzia ły o obec no ści azo ta nu
amo nu w por cie od chwi li je go przy by cia na stat ku to wa ro wym. Moż -
na przy pusz czać, że wie dzie li tak że ko lej ni mi ni stro wie ro bót pu blicz -
nych, no mi nal nie od po wie dzial ni za nad zór nad por tem [11]. 
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Co jed nak wy da je się naj bar dziej szo ku ją ce, nikt nie ostrzegł stra -
ża ków ani per so ne lu pra cu ją ce go w bez po śred niej bli sko ści han ga ru
nr 12. „Je stem pe wien, że gdy by ci pra cow ni cy wie dzie li, co jest
w środ ku, ucie kli by i nie stra ci li by ży cia” – po wie dział po rucz nik Fa rah. 

Woj sko wy sę dzia śled czy pro wa dzą cy do cho dze nie w spra wie eks -
plo zji por tu w Bej ru cie, Fa di Sa wan, 21 sierp nia wy dał dwa ko lej ne na -
ka zy aresz to wa nia po za koń cze niu prze słu chań. We dług Na tio nal
News Agen cy do tej po ry wy da no na ka zy aresz to wa nia dla 19 z 25
osób, prze ciw ko któ rym to czą się pro ce sy są do we w związ ku z eks -
plo zją. Na le żą do nich m.in. dy rek tor ge ne ral ny por tu w Bej ru cie Has -
san Ko ray tem, człon ko wie ka dry kie row ni czej urzę du cel ne go, a tak że
oso by od po wie dzial ne za pra ce kon ser wa cyj ne w ma ga zy nie, w któ -
rym do szło do wy bu chu.

Ulu bio ny śro dek „ter ro ry stów”
Azo tan amo nu, czy li sa le tra amo no wa, w czy stej po sta ci nie jest

nie bez piecz ny. Pro blem w tym, że ła two go za nie czy ścić. Po nad to na -
wet w po sta ci czy stej w od po wied nio wy so kiej tem pe ra tu rze ule ga
de kom po zy cji, wy dzie la jąc pod tle nek azo tu (zna ny po wszech nie ja -
ko gaz roz we se la ją cy), co pro wa dzi do eks plo zji. 

W cią gu ostat nich 100 lat do szło do kil ku ka ta strof z udzia łem sa -
le try amo no wej [patrz ar ty kuł Paw ła Wol ne go – red.]. W nie któ rych
kra jach prze trzy my wa nie te go środ ka jest su ro wo re gu lo wa ne –
zwłasz cza że ten wy so ce wy bu cho wy i sto sun ko wo ła two do stęp ny
ma te riał był wie lo krot nie wy ko rzy sty wa ny do prze prowa dza nia ce lo -
wych ata ków. 

I tak na przy kład w 1995 r. we te ran woj ny w Za to ce Per skiej, Ti mo -
thy McVeigh, użył mie sza ni ny azo ta nu amo nu i in nych sub stan cji
do naj więk sze go w hi sto rii USA ak tu kra jo we go ter ro ry zmu, a mia no -
wi cie wy sa dze nia bu dyn ku fe de ral ne go im. Al fre da P. Mur ra ha w Okla -
ho ma Ci ty; zgi nę ło wów czas 168 osób, a bli sko 700 zo sta ło ran nych.
Ti mo thy McVeigh dzia łał mię dzy in ny mi w ra mach ze msty za tra ge -
dię w Wa co, pod czas któ rej ak cja ATF i FBI do pro wa dzi ła do śmier ci
po nad 80 osób (wśród nich 25 dzie ci i dwóch ko biet w cią ży), a in spi -
ro wał się po dob no bar dzo wy mow nym dzie łem ame ry kań skiej li te -
ra tu ry, ja kim są „Dzien ni ki Tur ne ra”. 

W ostat niej de ka dzie sa le try amo no wej użył cho ciaż by An ders 
Bre ivik, w za ma chu bom bo wym na sa mo chód w Oslo.

Re ak cje
Nic więc dziw ne go, że w przy pad ku wy bu chu w Bej ru cie od ra zu

za czę to po dej rze wać ce lo we dzia ła nia, a ze wzglę du na cha rak te ry -
stycz ny grzyb po wsta ły po eks plo zji po cząt ko wo w me diach po ja wi -
ły się po gło ski o ata ku ją dro wym. Oli wy do ognia do lał post, któ ry
w dzień wy bu chu opu bli ko wał w me diach spo łecz no ścio wych pre -
mier Izra ela Ben ja min Ne ta ny ahu: „Ude rzy li śmy w ko mór kę i te raz

ude rza my w dys po zy to rów. Zro bi my wszyst ko, co ko niecz ne, aby się
bro nić. Pro po nu ję im wszyst kim, w tym He zbol la ho wi, aby to so bie
prze my śle li” [12]. A jed nak wy buch nie zdra dzał śla dów ata ku ją dro -
we go, a Izra el nie przy znał się do za ma chu na Bej rut. W to ku dzien ni -
kar skie go śledz twa oka za ło się zaś, że post Na ta ny ahu po ja wił się
4 godz. przed tym zda rze niem i do ty czyć miał nie Li ba nu, a Sy rii [13]. 

Jed no cze śnie nie któ re me dia [14], zwłasz cza te opo zy cyj ne wzglę -
dem obec ne go rzą du w Li ba nie, su ge ru ją, że li der He zbol la hu wraz
z pre zy den tem i pre mie rem Li ba nu na wo łu ją do za mknię cia śledz twa
i do„szu ka nia win nych” za gra ni cą; wy da je się to jed nak ra czej opi nią
niż fak tem. 

Przy wód ca He zbol la hu Has san Na sral lah 7 sierp nia przed sta wił
swój ko men tarz w związ ku z tra ge dią. W prze mó wie niu [15] we zwał
do na ro do wej jed no ści i wy ra ził wdzięcz ność za po moc, na pły wa ją cą
z ca łe go świa ta chrze ści jań skie go i is lam skie go. Pod kre ślił, że ma ga -
zyn nie na le żał do He zbol la hu (w me diach po ja wi ły się bo wiem in for -
ma cje o ro dzin nych po wią za niach człon ków par tii z pra cow ni ka mi
por tu oraz o moż li wo ści prze trzy my wa nia sa le try w ma ga zy nie wła -
śnie przez He zbol lah). Na sral lah za zna czał, że tra ge dia do tknę ła
wszyst kich, bez wzglę du na po li tycz ną orien ta cję i przy na leż ność re -
li gij ną. Wy ra ził wdzięcz ność dla stra ża ków, ra tow ni ków, le ka rzy, pie -
lę gnia rek, daw ców krwi i in nych cy wi li, któ rzy nie zwłocz nie wzię li
udział w bez po śred niej po mo cy po szko do wa nym. Za pew nił, że 
He zbol lah po mo że w zna le zie niu tym cza so we go za kwa te ro wa nia tym
ro dzi nom, któ re w wy bu chu stra ci ły do my i chwa lił moc no wy czu wal -
ne wśród Li bań czy ków po czu cie wspól no ty w ob li czu tra ge dii, na wo -
łu jąc jed no cze śnie do odło że nia na bok spo rów po li tycz nych, do pó ki
wszy scy nie „wy li żą ran”. Li der Par tii Bo ga ostrzegł jed no cze śnie
przed ty mi, któ rzy bę dą pró bo wa li wy cią gać po chop ne wnio ski i użyć
ich do swo ich ce lów po li tycz nych, nie cze ka jąc na wy ni ki śledz twa.

Na re ak cje świa to wych li de rów rze czy wi ście bo wiem nie trze ba
by ło cze kać dłu go.

Pre zy dent Sta nów Zjed no czo nych Do nald Trump za de kla ro wał po -
moc miesz kań com Li ba nu, okre śla jąc ten in cy dent ja ko „strasz li wy
atak” … ku zdzi wie niu li bań skich urzęd ni ków, w ofi cjal nych źró dłach
nie na zwa li oni bo wiem eks plo zji ata kiem. Za py ta ny, czy jest pe wien,
czy eks plo zja istot nie by ła ata kiem, pre zy dent Trump od po wie dział,
że „tak się zda je”, na pod sta wie te go, co prze ka za li mu ame ry kań scy
woj sko wi. A jed nak trzech urzęd ni ków De par ta men tu Obro ny USA
przy zna ło póź niej CNN, że ich zda niem nic nie wska zy wa ło na to, że
eks plo zja by ła ata kiem i nie ma ją bla de go po ję cia, o czym wła ści wie
mó wił pre zy dent [16]. 

Or ga ni za cje Hu man Ri ghts Watch i Amne sty In ter na tio nal nie by -
ły tak śmia łe w swo ich przy pusz cze niach, we zwa ły jed nak do za an ga -
żo wa nia mię dzy na ro do wych eks per tów w do cho dze nie, po wo łu jąc
się na brak za ufa nia do władz Li ba nu, po dob nie jak pre zy dent Fran cji
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Em ma nu el Ma cron, któ ry ja ko pierw sza gło wa pań stwa za chod nie go
zja wił się w Bej ru cie [17]. 6 sierp nia zwie dził po zo sta ło ści Bej ru tu i za -
po wie dział, że Fran cja zor ga ni zu je mię dzy na ro do wą kon fe ren cję dar -
czyń ców dla Li ba nu. W tym cza sie z Fran cji przy le cia ły już trzy
sa mo lo ty z po mo cą, mię dzy in ny mi ze środ ka mi me dycz ny mi [18].
Pod czas swo jej wi zy ty Ma cron na wo ły wał do zmian po li tycz nych 
w Li ba nie; bio rąc pod uwa gę hi sto rię re la cji li bań sko -fran cu skich, nie -
któ rzy mię dzy na ro do wi ko men ta to rzy wy czu li w tej wy po wie dzi nu -
tę neo ko lo nia li zmu. 

Prze wod ni czą cy Ra dy Eu ro pej skiej Char les Mi chel udał się do Bej -
ru tu dzień póź niej, aby wy ra zić so li dar ność UE z lud no ścią Li ba nu.
Pod kre ślił, że Unia Eu ro pej ska zmo bi li zo wa ła 33 mln eu ro na po trze -
by na głych wy pad ków, a po nad 250 ra tow ni ków z eu ro pej skich
państw człon kow skich przy je cha ło z na tych mia sto wą po mo cą. 
Mi chel spo tkał się z pre zy den tem Aounem, prze wod ni czą cym Zgro -
ma dze nia Na ro do we go Na bi hem Ber rim oraz z pre mie rem Has sa nem
Dia bem. Prze wod ni czą cy Ra dy Eu ro pej skiej sko rzy stał z oka zji, aby
pod kre ślić zna cze nie re form struk tu ral nych w Li ba nie, ta kich jak po -
ro zu mie nie z Mię dzy na ro do wym Fun du szem Wa lu to wym, któ re jest
je go zda niem rze czą nie zbęd ną [19].

Pol ska by ła na to miast jed nym z kra jów, któ rych wsparcie mia ło wy -
miar czy sto prak tycz ny – na sta wio ny na fa cho wą po moc i ra to wa nie
ludz kie go ży cia. Gru pa po szu ki waw czo -ra tow ni cza MUSAR, zło żo -
na z 39 ra tow ni ków i czte rech psów, pod do wódz twem st. bryg. Ma -
riu sza Fel ty now skie go, uda ła się do Bej ru tu wraz ze spe cja li sta mi
ra tow nic twa che micz ne go [20]. Obok Po la ków zgo dę na tak za awan -
so wa ne dzia ła nia otrzy ma li tyl ko Fran cu zi. Pol skiej gru pie przy dzie lo -
no naj więk szą ze stref [21], na ok. 60 ha, gdzie ratownicy udzie la li
pierw szej po mo cy i oce nia li stan bu dyn ków. Pol scy stra ża cy zo sta wi li
rów nież na miej scu le kar stwa o war to ści ok. 50 tys. zł [22]. 

Za koń cze nie
19 sierp nia peł nią cy obo wiąz ki dy rek to ra por tu w Bej ru cie Bas sem

Al -Qay si ogło sił, że port od zy skał peł ną ak tyw ność [23].
Je śli cho dzi o dal sze funk cjo no wa nie nie tyl ko por tu, ale i po grą -

żo ne go w ża ło bie kra ju, pre zy dent Em ma nu el Ma cron dał ja sno
do zro zu mie nia [24], że żad ne cze ki in blan co nie zo sta ną prze ka za ne
pań stwu li bań skie mu, je śli nie wpro wa dzi ono re form prze ciw ko „mar -
no traw stwu, ko rup cji i za nie dba niom”. Ma cron wy słał in struk cje do
li bań skich po li ty ków, na kre śla jąc re for my po li tycz ne i fi nan so we po -
trzeb ne do od blo ko wa nia po mo cy za gra nicz nej i ura to wa nia kra ju
przed wie lo ma kry zy sa mi, w tym kra chem go spo dar czym. Dwu stro -
ni co wy „do ku ment kon cep cyj ny” wy mie nia czte ry sek to ry wy ma ga -
ją ce na tych mia sto wej uwa gi: po moc hu ma ni tar ną i re ak cję władz
na pan de mię COVID-19; re kon struk cję po wy bu chu 4 sierp nia; re for -
my po li tycz ne i go spo dar cze oraz przed ter mi no we wy bo ry par la men -

tar ne. Wzy wa on rów nież do po stę pów w roz mo wach z Mię dzy na ro -
do wym Fun du szem Wa lu to wym i nad zo ru ONZ nad mię dzy na ro do -
wy mi fun du sza mi hu ma ni tar ny mi, któ re obie ca no Li ba no wi
w ostat nich ty go dniach, a tak że do bez stron ne go do cho dze nia
w spra wie przy czy ny eks plo zji.

Po zo sta je tyl ko mieć na dzie ję, że w at mos fe rze zmian, ja kie cze ka -
ją Li ban, nikt nie za po mni o kwe stii sa le try amo no wej i od po wied nie -
go prze cho wy wa nia nie bez piecz nych che mi ka liów. W wie lu kra jach
wciąż jest to bo wiem pro blem, któ ry wy ma ga roz wią za nia. 

Alek san dra Ra dlak jest tłu macz kà z an giel skie go i ro syj skie go, 
au tor kà m.in. po wie Êci, opo wia daƒ i fe lie to nów
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e śli azo tan amo nu (da lej AN, od na zwy ang. Am mo nium Ni tra -
te) za wie ra mniej niż 0,2% sub stan cji pal nych, rów nież ja ko na -
wóz sztucz ny, jest kla sy fi ko wa ny ja ko utle niacz. Gdy za wie ra

po nad 0,2% sub stan cji pal nych – już ja ko ma te riał wy bu cho wy.

Uzy ski wa nie i wła ści wo ści AN 
Pro ces pro duk cji AN po le ga na mie sza niu amo nia ku i kwa su azo -

to we go. Re ak cja jest sil nie eg zo ter micz na, czy li prze bie ga z wy dzie -
le niem wiel kich ilo ści cie pła. Neu tra li za cji (zo bo jęt nie niu) 45-65%
roz two ru HNO3 ga zo wym NH3 to wa rzy szy uwol nie nie ok. 100-115
J/mol NH4NO3. Po wsta łe w re ak cji cie pło czę ścio wo od pa ro wu je wo -
dę, któ ra to wa rzy szy HNO3, two rząc 83% roz twór azo ta nu amo nu.
Pod czas neu tra li za cji skład ni ki mu szą być szyb ko i cał ko wi cie wy mie -
sza ne w re ak to rze, aby unik nąć miej sco we go prze grza nia, strat azo tu
i roz kła du AN. Pod czas pro duk cji wy ma ga ne jest mo ni to ro wa nie 
pa ra me trów re ak cji oraz czy sto ści roz two ru AN [3].

W sta nie cie kłym AN jest prze zro czy sty i bez barw ny lub lek ko żół -
ta wy, w sta nie sta łym – bez barw ny, do brze roz pusz czal ny w wo dzie.
Moż na się zdzi wić, ale jest ma te ria łem nie pal nym, a przy tym bar dzo
hi gro sko pij nym. 

AN to nie tyl ko do bry na wóz sztucz ny, słu ży tak że do pro duk cji
prze my sło wych ma te ria łów wy bu cho wych, ta kich jak ANFO (z ang.
Am mo nium Ni tra te Fu el Oil) czy ANNM (z ang. Am mo nium Ni tra -
te – NitroMethan) [1]. 

Tan sport, prze cho wy wa nie i ma ga zy no wa nie AN są po wszech nie
uwa ża ne za pro ce sy wy so kie go ry zy ka ze wzglę du na za gro że nia
zwią za ne z je go wła ści wo ścia mi fi zy ko che micz ny mi [2]. 

Kwe stie po ża ro we i wy bu cho we
We dług Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Pro du cen tów Na wo zów

(EFMA – Eu ro pe an Fer ti li zer Ma nu fac tu rers As so cia tion) za gro że nia mi
che micz ny mi są: ogień, roz kład (de kom po zy cja) oraz wy buch [3]. Jed -
no cze śnie we dług tych sa mych da nych AN jest sub stan cją nie zwy kle
trud ną do zde to no wa nia, gdyż ani pło mień, ani iskra, ani tar cie nie
po wo du ją wy bu chu. Wstrzą sy wy wo ła ne de to na cją mie sza nin ga zów
(wo dór/tlen lub ace ty len/tlen) rów nież nie są w sta nie wy wo łać wy -
bu chu AN. Co wię cej, pył na wo zo wy AN, bę dąc z na tu ry nie pal ny, nie
ma wła ści wo ści wy bu cho wych – w prze ci wień stwie do py łów wę glo -
wych, zbo żo wych i in nych py łów or ga nicz nych. Ini cja cja wy bu chu AN
w po sta ci sta łej (np. gra nu lek) wy ma ga dość sil ne go bodź ca, z tym,
że naj pierw mu si na stą pić ogrza nie (w ogra ni czo nej prze strze ni), a na -

stęp nie wstrząs go rą ce go AN. Czyn ni ka mi zwięk sza ją cy mi praw do -
po do bień stwo wy bu chów są po nad to sil ne ude rze nie, sil nie kwa śne
wa run ki ma ga zy no wa nia oraz obec ność za nie czysz czeń (np. pa liw or -
ga nicz nych) [3].

AN, bę dąc utle nia czem, mo że in ten sy fi ko wać roz wój po ża ru in -
nych ma te ria łów pal nych. Co wię cej, po ża rów z udzia łem AN nie moż -
na uga sić po przez ogra ni cze nie do stę pu świe że go po wie trza, gdyż
sam roz kład tej sub stan cji do star cza tlen. W ga sze niu po ża ru AN naj -
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WOJ CIECH WI ÂNIEW SKI Wy bu cho w     
Miliony ton azotanu amonu (saletry amonowej) są produkowane rocznie

na całym świecie i przetwarzane bez żadnych incydentów. A przecież to silny
utleniacz i materiał wybuchowy. Jedna i druga właściwość od czasu do czasu

daje o sobie znać – czasem w sposób tak spektakularny, jak w Bejrucie.

J

De kom po zy cja, po żar, wy buch i de to na cja AN
W pro ce sie pod grze wa nia azo ta nu amo nu w sto sun ko wo ni -

skiej tem pe ra tu rze (po ni żej 90°C) za uwa żal na jest po wol na dy so -
cja cja do kwa su azo to we go i amo nia ku, a re ak cja na tym eta pie
ma charakter en do ter micz ny (czy li prze bie ga z po chła nia niem cie -
pła z oto cze nia). Po osią gnię ciu tem pe ra tu ry ok. 93°C sta ła po stać
AN za czy na sub li mo wać aż do osią gnię cia tem pe ra tu ry top nie -
nia 169°C, przy czym pro ces ten prze bie ga co raz szyb ciej. Sto pio -
ny AN szyb ko pa ru je wraz z dal szym wzro stem tem pe ra tu ry [5].
W oko ło 210°C roz po czy na się re ak cja, w wy ni ku któ rej po wsta ją
bar dzo re ak tyw ny pod tle nek azo tu i pa ra wod na, przy czym jest
to już re ak cja sil nie eg zo ter micz na i zwięk sza swo ją szyb kość wraz
ze wzro stem tem pe ra tu ry. Opi sa na jest wzo rem:

NH4NO3  N2O + 2H2O + 44,83 kJ/mol
Po tem na stę pu je szyb kie sa mo na grze wa nie, a w tem pe ra tu rze

ok. 260-290°C do roz kła du AN w co raz więk szym stop niu do cho -
dzi w wy ni ku róż nych re ak cji ubocz nych, w któ rych po wsta ją wyż -
sze tlen ki azo tu, jak rów nież pier wiast ko wy azot, tlen i wo da (pa ra
wod na). Re ak cje te są wy so ce eg zo ter micz ne i szyb kie, a je śli za -
cho dzą w za mknię tej lub moc no ogra ni czo nej prze strze ni (np.
w du żych sto sach i po wy żej tzw. śred ni cy kry tycz nej), re ak cja mo -
że stać się wy bu cho wa. 

2NH4NO3  2N2 + 4H2O + O2 + 41 490 kJ/kg
Po wyż sze re ak cje roz kła du od no szą się do czy ste go sta łe go

AN – obec ność za nie czysz czeń mo że ob ni żyć tem pe ra tu rę roz kła -
du ter micz ne go AN. Na le żą do nich kwa sy, chlor ki, sub stan cje or -
ga nicz ne, chro mia ny, di chro mia ny, so le man ga nu, mie dzi i ni klu
oraz nie któ re me ta le, ta kie jak cynk, miedź i ołów [3]. Uwal nia nie
tok sycz nych opa rów jest jed nym z głów nych za gro żeń zwią za nych
z roz kła dem AN. 



/ 2020 PAŹDZIERNIK 23

sku tecz niej sza jest zwy kła wo da, po da wa na w du żych ilo ściach [4].
Wraz z roz wo jem po ża ru AN wy dzie la ją się bar dzo du że ilo ści tok sycz -
nych ga zów, ta kich jak amo niak, ami ny i tlen ki azo tu (NO, NO2 ,...) – po -
ma rań czo wy ko lor ga zów po ża ro wych po cho dzi z emi sji dwu tlen ku
azo tu.

Je śli po żar AN nie zo sta nie uga szo ny w fa zie po cząt ko wej, ale
w dal szym cią gu się roz wi ja, ko niecz na jest pil na ewa ku acja lu dzi i ekip
ra tow ni czych na bez piecz ną od le gło ść. Na chwi lę obec ną żad na z me -
tod nie po zwa la prze wi dzieć, w ja kim mo men cie na stą pi eks plo zja,
ale w przy pad ku pra wie wszyst kich wy bu chów azo ta nu amo nu, któ -
rych do ty czy po żar, za wsze po zo sta wa ło wy star cza ją co du żo cza su
na ewa ku ację [1].

Hi sto rycz nie rzecz bio rąc, w zde cy do wa nej więk szości po ża ry AN
by ły spo wo do wa ne nie prze strze ga niem za sad bez pie czeń stwa oraz
zwy kłą lek ko myśl no ścią lub nie wie dzą [patrz ar ty kuł Paw ła Wol ne -
go – red.]. 

Pod sta wo we wy ma ga nia bez pie czeń stwa
przy prze cho wy wa niu AN
Za sa dy ma ga zy no wa nia AN i za wie ra ją cych go pro duk tów są

w znacz nym stop niu ukie run ko wa ne na kwe stie ich ochro ny
przed za nie czysz cze nia mi, zmien ny mi wa run ka mi oto cze nia,
w szcze gól no ści przed znacz ny mi zmia na mi tem pe ra tu ry i wil got -
no ści, gdyż gra nu lat na wo zo wy z AN ma wła ści wo ści hi gro sko pij -

    oÊç azo ta nu amo nu

Se kwen cje wy bu chu w Bej ru cie, fot. na pod sta wie YouTube



ne i sil ną ten den cję do zbry la nia. Dla te go pro duk ty za wie ra ją ce AN
na le ży prze cho wy wać w za mknię tych i su chych po miesz cze niach
ma ga zy no wych. Od stro ny prze ciw po ża ro wej wska za ne jest wy ko -
na nie ta kie go obiek tu z ma te ria łów nie pal nych i nie roz prze strze -
nia ją cych ognia. Pod ką tem użyt ko wym w miej scu ma ga zy no wa nia
AN za bro nio ne jest wy stę po wa nie źró deł cie pła (np. in sta la cji
grzew czych), przy jed no cze snym za pew nie niu spraw no ści wy stę -
pu ją cych in sta la cji elek trycz nych. Istot ne jest rów nież za sto so wa -
nie ta kich roz wią zań or ga ni za cyj nych i tech nicz nych, któ re za po -
bie gną za nie czysz cze niu AN pa li wem, ole ja mi i sma ra mi z nie -
spraw nych urzą dzeń i ma szyn (np. ła do war ki ko ło we, urzą dze nia
prze sy po we, ta śmo cią gi) lub za pew nią szyb ką iden ty fi ka cję wy cie -
ku i usu nię cie za nie czysz czo ne go AN. Ko niecz ne jest rów nież wpro -
wa dze nie roz wią zań za po bie ga ją cych stop nio we mu na ra sta niu
zbi te go AN na pod ło żu (np. na sku tek na jeż dża nia po jaz dów), jak
rów nież wpro wa dze nie cał ko wi te go za ka zu uży wa nia otwar te go
ognia i re stryk cyj nych za sad wy ko ny wa nia prac nie bez piecz nych
po ża ro wo.

Z uwa gi na wspo mi na ny już wpływ za nie czysz czeń na po ten cjał
wy bu cho wy AN oczy wi ste jest od se pa ro wa nie go od in nych na wo -
zów (szcze gól nie nie spe cy fi ko wa nych), wy ro bów che micz nych (np.
środ ków chwa sto bój czych), jak rów nież ma te ria łów pal nych (np. sło -
my, sia na, two rzyw sztucz nych, pa liw, ole jów, sma rów czy środ ków
de zyn fe ku ją cych na ba zie al ko ho lu). 

Szcze gó ło we wy tycz ne do ty czą ce bez pie czeń stwa przy ma ga zy -
no wa niu AN i pro duk tów za wie ra ją cych AN moż na zna leźć w wy tycz -
nych EFMA, „In struk cji…” [6] i oczy wi ście w kar tach cha rak te ry sty ki.

Prze bieg wy bu chu w Bej ru cie
Jak wia do mo z ofi cjal nych źró deł, w por to wym ma ga zy nie w czę -

ści prze my sło wej por tu w Bej ru cie od 2014 r. składowano ok. 2750 Mg
azo ta nu amo nu skon fi sko wa ne go ze stat ku MV Rho sus.

Si ła wy bu chu
We dług sza cun ko wych da nych si ła wy bu chu by ła rów na

ok. 1,115 t rów no waż ni ka TNT (zgod nie z wy daj no ścią wy bu chu AN,
rów ną ok. 40% TNT), co od po wia da oko ło jed nej dzie sią tej bom by
ato mo wej zrzu co nej na ja poń skie mia sto Hi ro szi ma. Jest on tym sa -
mym jed ną z naj sil niej szych eks plo zji nie ją dro wych i nie wul ka nicz -
nych w hi sto rii (pla su je się w pierw szej czwór ce ta kich zda rzeń).
Pod kre ślić jed nak na le ży, że z ca łą pew no ścią nie ca ła ma sa ma ga zy -
no wa ne go AN bra ła udział w re ak cji wy bu cho wej – część zo sta ła
po pro stu roz rzu co na na wszyst kie stro ny.

Azo tan amo nu w po sta ci na wo zo wej mo że osią gać w re ak cji wy -
bu cho wej pręd kość de to na cji od ok. 1660 do 2400 m/s, a na wet
2700 m/s (w za leż no ści od skła du i wiel ko ści do mie szek) [8]. Dla po -
rów na nia pręd kość de to na cji czy ste go AN (94,5%) do cho dzi
do 3560 m/s) [9]. Nie ofi cjal ne da ne wska zu ją, że wy buch AN w Bej -
ru cie osią gnął pręd kość de to na cji ok. 2000 m/s. Wpływ na pręd kość
de to na cji mo gły mieć nie od po wied nie wa run ki prze cho wy wa nia
AN, po wo du ją ce je go znacz ne zbry le nie, utrud nia ją ce trans fer cie -
pła i ga zów po ża ro wych, oraz ewen tu al nie za nie czysz cze nie ma te -
ria ła mi pal ny mi.

Cie pło wy bu chu czy ste go AN wy no si oko ło 1592 kJ/kg, zaś ob ję -
tość wy twa rza nych ga zów jest rów na 980 dm3/kg (dla po rów na-
nia, war to ści te dla ANFO wy no szą od po wied nio 3890 kJ/kg oraz
975 dm3/kg) [9].

Prze bieg re ak cji
W do stęp nych ma te ria łach fil mo wych po cząt ko wo w miej scu

po ża ru wi docz ne są kłę by bia łe go/sza re go dy mu uno szą ce się zza
bia łe go bu dyn ku, któ ry być mo że był ma ga zy nem AN. Przy jąć więc
moż na, że w po bli żu lub na wet we wnątrz ma ga zy nu AN po wstał
po żar, któ ry praw do po dob nie był źró dłem cie pła (a być mo że tak -
że za pło nu) i spo wo do wał eks plo zję znacz nej czę ści z łącz nych
2750 t AN. War to przy to czyć w tym miej scu ostat nie do nie sie nia
me dial ne (z 4 wrze śnia), z któ rych wy ni ka, że w po bli żu miej sca
eks plo zji zna le zio no ok. 4,35 t nie prze re ago wa ne go AN, co po win -
no sta no wić punkt do osob nej dys ku sji na te mat bez pie czeń stwa
ekip ra tow ni czych po dej mu ją cych dzia ła nia bez po śred nio po wy -
bu chu.

W mo men cie sa mej eks plo zji po wsta ła no wa chmu ra w kształ cie
grzy ba, któ ra szyb ko roz prze strze ni ła się na du żym ob sza rze, w głę -
bi lą du nad por tem i nad wo dą. Mia ła po ma rań czo wy i czer wo no -
-brą zo wy ko lor, cha rak te ry stycz ny dla dwu tlen ku azo tu, jed ne go
z pro duk tów roz kła du AN, co świad czy o tym, że jest on naj bar dziej
praw do po dob nym źró dłem wy bu chu. Chmu ra w kształ cie grzy ba,
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Skut ki wy bu chu (we dług sta nu na 10 wrze śnia) osza co wa ne
na pod sta wie ra por tu szyb kiej oce ny szkód i po trzeb RDNA (Ra pid
Da ma ge and Ne eds As ses sment) z sierp nia 2020 r., przy go to wa ne -
go przez Bank Świa to wy we współ pra cy z Unią Eu ro pej ską i ONZ
[10]:
 wy mia ry po wsta łe go kra te ru: śred ni ca ok. 124 m, głę bo kość
od 4 do 6 m,
 licz ba ofiar śmier tel nych: ok. 190,
 licz ba osób za gi nio nych: 3,
 licz ba osób ho spi ta li zo wa nych: ok. 6500,
 licz ba osób, któ re mu sia ły opu ścić swo je do my: ok. 300 000
(z cze go ok. 90 000 fak tycz nie wy ma ga pil nej po mo cy w tym za -
kre sie),
 szko dy: 3,8-4,6 mld USD, przy czym naj bar dziej ucier pia ły sek -
to ry miesz kal nic twa i kul tu ry,
 stra ty: 2,9-3,5 mld USD, obej mu ją ce przede wszyst kim miesz -
kal nic two, a na stęp nie trans port i kul tu rę,
 stra co no ok 15 000 t kra jo wych zbo ża za pa sów zbo ża (po zo sta -
ła ilość wy star cza ła wów czas na mniej niż mie siąc). 
 znisz cze niu/uszko dze niu ule gło 5 szpi ta li (3 cał ko wi cie, 2 uszko -
dzo ne w mniej szym lub więk szym stop niu),
 po trze by prio ry te to we w za kre sie od bu do wy: 1,8-2,0 mld USD,
przy czym naj więk szej uwa gi wy ma ga sek tor kul tu ry (znisz czo no
lub uszko dzo no wie le obiek tów za byt ko wych oraz dzieł sztu ki)
oraz miesz kal nic two,
 stra ty w dzia łal no ści go spo dar czej spo wo do wa ne znisz cze niem
ka pi ta łu fi zycz ne go, za kłó ce nia w han dlu oraz stra ty w do cho dach
fi skal nych rzą du,
 pre mier i rząd Li ba nu zło ży li re zy gna cję.

Opra co wu jąc ra port RDNA, Dział Ana li zy Ry zy ka Ip sos prze pro -
wa dził son daż za po mo cą dro na, prze ana li zo wał ob ra zy sa te li tar -
ne o wy so kiej roz dziel czo ści i wy słał na ziem ne ze spo ły ba daw cze
do zba da nia bli sko 17 000 miejsc w stre fie ude rze nia. Na pod sta -
wie tych usta leń Bank Świa to wy do ko nał ww. osza co wa nia strat
i szkód. 
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utwo rzo na przez szyb ko roz prę ża ją ce się ga zy, unio sła się (ga zy two -
rzą ce chmu rę mia ły wyż szą tem pe ra tu rę i z ra cji te go mniej szą 
gę stość niż ota cza ją ce po wie trze). Po wsta ła fa la nad ci śnie nia
o kształ cie pół ku li za czę ła się szyb ko prze miesz czać na ze wnątrz.

Wi docz ny na fil mach bia ły ob szar to chmu ra to wa rzy szą ca fa li
ude rze nio wej. Zja wi sko to po ja wia się, gdy wy bu chy ma ją miej sce
w wil got nym śro do wi sku i jest zna ne ja ko chmu ra Wil so na. Po wsta -
je ono wsku tek na głej zmia ny ci śnie nia, po cią ga ją cej za so bą chwi -
lo we ochło dze nie znaj du ją ce go się przed nią po wie trza, co z ko lei
po wo du je na tych mia sto wą kon den sa cję za war tej w nim pa ry (wo -
dy w sta nie ga zo wej) w ciecz, czy li w mgłę. Po wie trze wy peł nia się
drob ny mi kro pel ka mi i two rzy du żą chmu rę przy po mi na ją cą ko pu -
łę ota cza ją cą miej sce eks plo zji, po czym po usta bi li zo wa niu się wa -
run ków tem pe ra tu ry i ci śnie nia po ni żej tzw. punk tu ro sy chmu ra
zni ka.

In ny szcze gół z fil mów w Bej ru cie wart ob ja śnie nia do ty czy róż ni -
cy po mię dzy ude rze niem fa li nad ci śnie nia a sły szal no ścią od gło su jej
ude rze nia. Po wo dem jest po ru sza nie się fa li nad ci śnie nia z pręd ko -
ścią więk szą niż pręd kość dźwię ku (po nad 1000 km/h), cha rak te ry -
stycz ne dla de to na cji. Stąd też część osób, nie wi dząc sa mej eks plo zji,
nie mo gła przy go to wać się na nad cho dzą ce ude rze nie, co na ra zi ło je
na po waż ne ob ra że nia.

Skut ki tra ge dii
Wy buch do tknął po nad 70% bu dyn ków w Bej ru cie. Co naj -

mniej 70 000 do mów zo sta ło uszko dzo nych, wie le z nich nie na da je
się już do za miesz ka nia, po zo sta wia jąc od 90 000 do na wet 300 000
osób bez da chu nad gło wą. Część bu dyn ków mia ła za pew ne roz bi te
okna lub in ne drob ne uszko dze nia, a tak że na ru szo ne wy po sa że nie
wnętrz. Z uwa gi na na głe za po trze bo wa nie ce ny alu mi nium i szkła
po szy bo wa ły w gó rę, po zo sta wia jąc je po za za się giem wie lu, któ rzy
za miast re mon to wać swo je lo ka le, miesz ka ją w na pręd ce wznie sio -
nych obiek tach lub na wol nym po wie trzu. 

Na te re nie wo kół por tu do tknię tym skut ka mi wy bu chu znaj do wa -
ło się rów nież wie le bu dyn ków o du żym zna cze niu ar chi tek to nicz -
nym, hi sto rycz nym i kul tu ro wym, wie le z nich zo sta ło uszko dzo nych
lub znisz czo nych.

Przy czy na zda rze nia
Obec nie ja ko przy czy nę wy bu chu przyj mu je się za płon in nych ma -

te ria łów pal nych (wy ro bów pi ro tech nicz nych w po sta ci fa jer wer ków)
na sku tek pro wa dze nia prac nie bez piecz nych po ża ro wo (spa wa nie
lub cię cie), któ rych po żar roz prze strze nił się na ma ga zy no wa ny AN.

Nie za leż nie od fak tycz nych przy czyn je dy ną róż ni cą w efek cie koń -
co wym bę dzie tak na praw dę czas od wy stą pie nia po ża ru AN do wy -
bu chu koń co we go.

Wnio ski
Na le ży za zna czyć, że w kra jach o wie lo let niej i ugrun to wa nej po li -

ty ce ogra ni cza nia ry zy ka wy stą pie nia awa rii z udzia łem nie bez piecz -
nych sub stan cji che micz nych (USA, UE, Wiel ka Bry ta nia, Ka na da itp.)
za gro że nia zwią za ne z prze cho wy wa niem AN oraz mie sza nin go za -
wie ra ją cych pozostają pod wzmo żo ną kon tro lą ad mi ni stra cyj ną (np.
wy ni ka ją cą z prze pi sów dy rek ty wy SEVESO), jak rów nież są przed mio -
tem ana liz ry zy ka pod mio tów go spo dar czych ni mi ob ra ca ją cych. Ta -
kie po dej ście w znacz nym stop niu ogra ni cza moż li wość za ist nie nia
po dob ne go zda rze nia.

Zgo dzić się jed nak na le ży z dr. Tre vo rem A. Klet zem, oj cem po ję -
cia tzw. bez pie czeń stwa in he rent ne go, twier dzą cym: je śli uwa żasz, że
bez pie czeń stwo jest dro gie, spró buj wy pad ku.

st. kpt mgr in˝. Wojciech WiÊniewski jest głównym specjalistà
w Biurze Rozpoznawania Zagro˝eƒ KG PSP, realizuje zadania z zakresu

nadzoru prewencyjnego i rozpoznawania zagro˝eƒ, w tym równie˝
zapobiegania i przeciwdziałania powa˝nym awariom przemysłowym.
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a le tra amo no wa (NH4NO3) to nie -
orga nicz ny zwią zek che micz ny z gru-
py sa letr, sól kwa su azo to we go

i amo nia ku. Śro dek ten jest sto so wa ny po -
wszech nie ja ko na wóz sztucz ny i do pro duk -
cji gór ni czych ma te ria łów wy bu cho wych.
ANFO, czy li sa le trol, otrzy mu je się przez na -
są cza nie NH4NO3 np. ben zy ną, ole jem na pę -
do wym, naf tą lub ace to nem. Nie rób cie te go
w do mu!

Za nim przej dzie my do wy bu chów ty tu -
ło wych, przyj rzyj my się, jak wy szły na jaw
wła ści wo ści wy bu cho we sa le try amo no wej. 

Sub stan cję tę od kry to na po cząt ku XX w.
i wdro żo no do ma so wej pro duk cji w je go
dru gim dzie się cio le ciu. Są dzo no, że nie stwa -
rza za gro że nia. Do cza su. Zmia na jej po strze -
ga nia na stą pi ła, a przy naj mniej na stą pić
po win na, 21 wrze śnia 1921 r., po wy bu chu
w Op pau (Niem cy). Sa le tra amo no wa by ła
tam prze cho wy wa na w jed nym bu dyn ku.
W ra mach „opty ma li za cji” pro ce su skła do wa -
nia azo tan amo nu trans por to wa no bez po -
śred nio z li nii pro duk cyj nej i pry zmo wa no
do wy so ko ści ok. 20 m. Mia ło to jed nak jed -
ną po śred nią, a istot ną wa dę dys try bu cyj ną.
Mia no wi cie ma te riał scho dził z li nii pro duk -
cyj nej wil got ny, skle jał się i pod wpły wem ci -
śnie nia ska wa lał na be ton. Skru sze nie go by ło
za da niem cza so chłon nym, na wet przy uży ciu
ki lo fów. Wia do mo, że po wierzch nia ma ga zy -
no wa rzecz cen na, a roz bi ja nie na rzę dzia mi
ręcz ny mi trud ne i pra co chłon ne, do ko na no
więc „opty ma li za cji” i te go pro ce su. 

Po sta no wio no użyć dy na mi tu. Me to da ta
oka za ła się nad wy raz sku tecz na – za le ga ją -
cy ma te riał fak tycz nie uległ skru sze niu. 
Ra zem z oko licz ny mi bu dyn ka mi, któ rych
część zo sta ła uszko dzo na w od le gło ści na -
wet 30 km. Od gło sy eks plo zji da ło się sły szeć
w od da lo nym o 300 km Mo na chium, a tąp -

nię cie zie mi od czu wal ne by ło w rów nie od -
le głym Zu ry chu. W efek cie te go zda rze nia
zgi nę ło oko ło 560 osób, a w miej scu ma ga -
zy nu po wstał ma low ni czy kra ter o wy mia -
rach 160 x 90 m i 20 m głę bo ko ści. 

By ła to pierw sza i nie ste ty nie ostat nia
tra ge dia zwią za na z nie fra so bli wym po dej -
ściem do sa le try amo no wej. Po mi ja my tu ce -
lo we wy ko rzy sta nie te go ma te ria łu ja ko
kom po nen tu uży wa ne go do do mo wej pro -
duk cji bomb przez róż nej ma ści ter ro ry stów,
a kon cen tru je my się je dy nie na efek tach lek -
ce wa że nia pro ce dur, za sad po stę po wa nia
czy spo so bów skła do wa nia lub pro duk cji tej
sub stan cji. Jak wi dać, przez 100 lat od zda -
rze nia w Niem czech lu dzie nie wie le się na -
uczy li. Bo tyl ko w ostat nich 20 la tach mia ło
miej sce 10 spek ta ku lar nych ka ta strof z udzia-
łem tej sub stan cji.

Tu lu za (Fran cja),
21 wrze śnia 2001 r. – 3,4 st.
w ska li Rich te ra
Tak jak w Op pau, do kład nie co do dnia

80 lat póź niej, do wy bu chu do szło w ma ga -
zy nie. Ma te riał nie był już co praw da skła do -
wa ny w hał dach, lecz głów nie w wor kach,
choć część po cho dzi ła bez po śred nio z pro -
duk cji. Istot ną in for ma cją jest, że znaj do wa -
ła się tam eks pe ry men tal na par tia na wo zu,
za wie ra ją ca no wą do miesz kę, któ rej wła ści -
wo ści i wpływ na za cho wa nie sa le try amo -
no wej nie by ły jesz cze prze ba da ne.

Po 11 la tach do cho dze nia fran cu ski sąd
za przy czy nę ka ta stro fy uznał przy pad ko we
zmie sza nie sub stan cji wy bu cho wych i tym
sa mym od rzu cił wą tek ma ro kań skie go ter -
ro ry sty, gdyż jak usta lo no w pro ce sie śledz -
twa, bar dzo po dob nej awa rii w tym za -
kła dzie uda ło się unik nąć 3 la ta wcze śniej.
Za po śred nią przy czy nę wy bu chu przy ję to

„opty ma li za cję” kosz tów i za stą pie nie wy so -
ko wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków fir my
tań szy mi pod wy ko naw ca mi. W wy ni ku eks -
plo zji zgi nę ło 31 osób (trzy z nich znaj do -
wa ły się w od da lo nym o 300 m skle pie),
oko ło 3000 osób od nio sło ob ra że nia. Kra ter

w miej scu po ma ga zy nie miał wy mia ry
45 x 64 m i 7 m głę bo ko ści. Wię cej szcze gó -
łów – w ar ty ku le mł. bryg. Ariad ny Ko niuch
w elek tro nicz nym wy da niu PP.

Sa int -Ro ma in -en -Ja rez 
(Fran cja), 2 paź dzier ni ka 2003 r.
Wy da rze nie to róż ni się od do tych czas

opi sa nych tym, że wy buch na stą pił nie
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PA WEŁ WOL NY Po ̋ a ry, od któ ry       
Azotan amonu początkowo uważany był za bezpieczną substancję.

Niestety, od chwili odkrycia wielokrotnie pokazał swoją niszczącą
moc. W XXI w. na świecie doszło już do kilku katastrof z udziałem

azotanu amonu, które pochłonęły setki ofiar.

S

Zdję cie lot ni cze miej sca ka ta stro fy kil ka dni po wy bu chu azo ta nu amo                



w ob rę bie za kła du pro duk cyj ne go, tyl ko
u fi nal ne go użyt kow ni ka – fran cu skie go
rol ni ka. W po miesz cze niu go spo dar czym
skła do wał on m.in. wó zek wi dło wy z sil ni -
kiem ben zy no wym, ma szy ny rol ni cze,
dwie 13 kg bu tle ga zo we, 500 kg wap -
na pa lo ne go, 500 skrzy nek drew nia nych
i 6000-7000 z two rzy wa sztucz ne go oraz
mię dzy 3 a 5 t azo ta nu amo nu w 500 kg
big -ba gach. Na pod da szu znaj do wa ły się
be le sia na i sło my oraz ok. 500 kg ja błek
w chłod ni. Po żar po wstał o 15.00. Stra ża -
cy zo sta li po wia do mie ni go dzi nę póź niej,
a po do tar ciu na miej sce roz po czę li ga sze -
nie o 16.23. Wy buch na stą pił o 17.12, w je -

go wy ni ku 26 osób zo sta ło ran nych,
więk szość z nich sta no wi li stra ża cy.
Stwier dzo ną przy czy ną zda rze nia by ło
wy mie sza nie sto pio ne go po li ety le nu 
po cho dzą ce go ze skrzy nek na owo ce z sa -
le trą amo no wą, w efek cie cze go po wstał
ma te riał wy bu cho wy, któ ry zde to no -
wał na sku tek dzia ła nia wy so kiej tem pe -
ra tu ry.

Bar ra cas (Hisz pa nia),
9 mar ca 2004 r.
Na au to stra dzie w oko li cach mia sta Bar -

ra cas na stą pi ło zde rze nie sa mo cho du oso -
bo we go z cię ża rów ką prze wo żą cą 25 t
sa le try amo no wej. Wy cie ka ją ce z po jaz dów
pa li wo ule gło za pa le niu i w wy ni ku zmie -
sza nia go z przewo żo ną sub stan cją (mie sza -
ni na pa liw i azo ta nu amo nu two rzy cy wil ny
ma te riał wy bu cho wy) na stą pi ła eks plo zja,
w kon se kwen cji któ rej zgi nę ły dwie oso by
i pięć zo sta ło ran nych. Stra ty te moż -
na uznać za mi ni mal ne, gdyż w ak cji ra tow -
ni czej bra ło udział oko ło 30 przy pad ko wych
osób udzie la ją cych po mo cy po szko do wa -
nym w wy pad ku, a służ by ra tow ni cze do tar -
ły na miej sce po po nad pół go dzi ny
od zda rze nia (już po eks plo zji). Wy buch
utwo rzył na dro dze kra ter o śred ni cy oko -
ło 30 m i głę bo ki na 5 m. Nie odnotowa no
na ru szeń prze pi sów bez pie czeń stwa pod -
czas trans por tu, w ra por cie po zda rze niu
stwier dzo no tyl ko, że azo tan amo nu pod da -
ny dzia ła niu wy so kich tem pe ra tur jest wy -
bu cho wy, a ry zy ko re ak cji bar dzo wzra sta
w przy pad ku zmie sza nia go z pa li wa mi, ta -
ki mi jak olej na pę do wy.

Ry ong chon (Ko rea Pół noc na),
22 kwiet nia 2004 r.
Na te mat tej ka ta stro fy, jak i wie lu in nych

wy da rzeń w Ko rei Pół noc nej, bra ku je jed no -
znacz nych i rze tel nych in for ma cji. W prze -
strze ni pu blicz nej funk cjo nu je kil ka wer sji
wy da rzeń po da wa nych przez róż ne źró dła
oraz jed na sen sa cyj na plot ka. Pierw sza wer -
sja mó wi ła, że eks plo zja by ła wy ni kiem zde -
rze nia dwóch po cią gów: prze wo żą ce go
ben zy nę ze skła dem prze wo żą cym skro plo -
ny gaz. Dru ga – że eks plo zja mia ła miej sce
pod czas prze ta cza nia wa go nów z sa le trą
amo no wą lub po chod ny mi ma te ria ła mi wy -
bu cho wy mi i by ła wy wo ła na ko li zją ze 
słu pem ener ge tycz nym i ze rwa niem li nii.
Trze cia na to miast za kła da ła wy ciek pa li wa
ra kie to we go na ba zie azo ta nu amo nu. Wer -
sją naj bar dziej sen sa cyj ną by ła ta o pró bie
za ma chu na „umi ło wa ne go przy wód cę” 
Ko rei Pół noc nej Kim Dzong lla. Nie za leż-
nie od wer sji, w wy ni ku ka ta stro fy zgi nę ło

ok. 160 osób, po nad 1300 zo sta ło ran -
nych, 1850 do mów i bu dyn ków znisz czo -
nych, a ko lej ne 6350 uszko dzo nych. Praw-
dzi we go prze bie gu i przy czyn ka ta stro fy
pew nie ni gdy nie po zna my, na to miast
za win ne go wy pad ku uzna ny zo stał ów cze -
sny mi ni ster ds. trans por tu ko le jo we go Kim
Dzong Sam, któ rego 7 lat póź niej ska za no
na ka rę śmier ci.

Mihăilești (Ru mu nia),
24 ma ja 2004 r.
Na tra sie mię dzy na ro do wej E85 oko -

ło 70 km od Bu ka resz tu z nie wy ja śnio nych
przy czyn prze wró ci ła się cię ża rów ka, w któ -
rej prze wo żo no 23 t sa le try amo no wej.
W nie dłu gim cza sie po wy pad ku po żar ob -
jął na cze pę. Po oko ło 20 min od zda rze nia
na miej sce do tar ły dwa za stę py za wo do wej
stra ży po żar nej z Bu zau. Pod czas ak cji ga -
śni czej do szło do nie wiel kie go wy bu chu
w ka bi nie kie row cy, mi mo to stra ża cy nie
prze rwa li dzia łań, a służ by po rząd ko we nie
usu nę ły ga piów oraz eki py te le wi zyj nej.
W efek cie dru giej eks plo zji śmierć po nio -
sło 18 osób (sied miu stra ża ków, eki pa re por -
te rów te le wi zji, kie row ca cię ża rów ki oraz
kil ku ga piów i prze jeż dża ją cych obok miej -
sca wy pad ku kie row ców), a ran nych zo sta -
ło 13 osób (sto ją cy w od le gło ści kil ku na stu
me trów od źró dła po ża ru po li cjan ci i stra-
ża cy). Na miej scu po wstał kra ter o śred-
ni cy 14 m i głę bo ki na 6,5 m. Ru muń skie
służ by ra tow ni cze wy cią gnę ły wnio ski z te -
go zda rze nia, po nie waż 12 lat po tra ge dii
po za pa le niu się cię ża rów ki za ła do wa -
nej 800 bu tla mi z ga zem (kil ka bu tli wy bu -
chło), rów nież w po bli żu miej sco wo ści
Mihăileşti, ewa ku owa no miesz kań ców w pro-
mie niu 500 m.

Monc lo va (Mek syk),
10 wrze śnia 2007 r.
Na lo kal nej dro dze pod czas ma new ru

wy prze dza nia kie row ca pic ku pa utra cił pa -
no wa nie nad po jaz dem i czo ło wo zde rzył się
z cię ża rów ką prze wo żą cą 22 t ANFO. W wy -
ni ku zde rze nia i wy cie ku pa li wa z po jaz dów,
któ re ule gło za pa le niu, do szło do ich wy mie -
sza nia z prze wo żo ną sub stan cją, a po
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                    o nu w West (Sta ny Zjed no czo ne), do któ re go do szło 17 kwiet nia 2013 r.
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ok. 40 min do eks plo zji. Zgi nę ło 27 osób
(jed na w zde rze niu), sza cun ko wo 250 zo sta -
ło ran nych, a lej po wy bu chu miał śred ni -
cę 20 m i 3 m głę bo ko ści.

We dług ra por tu wy da ne go przez Ori ca
(naj więk szy na świe cie do staw ca ko mer cyj -
nych ma te ria łów wy bu cho wych i sys te mów
strza ło wych) za ze spół przy czyn zda rze nia
uzna no nie wy star cza ją cą re ak cję w sy tu -
acjach awa ryj nych, a w szcze gól no ści:
 nie sku tecz ne za bez pie cze nie te re nu
przez kie row cę cię ża rów ki oraz je go przed -
wcze sne opusz cze nie miej sca zda rze nia,
 nie na wią za nie po łą cze nia z SETIQ (sys -
tem ra tow nic twa che micz ne go w trans por -
cie), ani z Ori cą,
 brak wy dzie le nia przez ra tow ni ków stre -
fy za gro żo nej,
 zbyt du żą od le głość sie dzi by służb ra tow -
ni czych od miej sca wy pad ku,
 nie ko rzyst ną po rę zda rze nia (nie dziel ny
wie czór),
 nie prze ka za nie przez ob słu gę te le fo nu
alar mo we go in for ma cji o zda rze niu do
SETIQ i po li cji fe de ral nej (a je dy nie ona ma
upraw nie nia do ko or dy na cji ak cji) – po wia -
do mio no tyl ko lo kal nych ra tow ni ków,
 nie roz po zna nie i nie zro zu mie nie przez
ra tow ni ków zna cze nia ta blic z nu me ra mi
ONZ/ADR. 

West, TX (Sta ny Zjed no czo ne),
17 kwiet nia 2013 r.
Eks plo zja azo ta nu amo nu mia ła miej sce

w fa bry ce na wo zów sztucz nych West Fer ti li -
zer Co. w miej sco wo ści West w sta nie Tek sas
w USA. Sza co wa na ma sa sa le try amo no wej
znaj du ją cej się w ma ga zy nie wy no si ła 270 t,
choć po ja wia ły się spe ku la cje, że na ru szo ne
zo sta ły prze pi sy De par ta men tu Bez pie czeń -
stwa We wnętrz ne go i przechowywano jej
tam znacz nie wię cej.

Wy pa dek roz po czął się od po ża ru, któ re -
go przy czy ny nie są zna ne. W na stęp stwie
ka ta stro fy śmierć po nio sło 15 osób (wśród
nich dzie się ciu człon ków lo kal nej OSP i dwie
in ne oso by po ma ga ją ce w ga sze niu ognia),
a po nad 160 zo sta ło ran nych. Po nad to set ki
oko licz nych do mów ule gło uszko dze niom,
po wsta ły kra ter miał śred ni cę 28 m i głę bo -
kość 3 m.

Tian jin (Chi ny), 12 sierp -
nia 2015 r. – wstrzą sy o si le
ok. 2,9 st. w ska li Rich te ra
W jed nym z naj więk szych na świe cie por -

tów w chiń skim mie ście Tian jin lub, jak kto

wo li, Tien cin, w jed nym z ma ga zy nów 
z po wo du nie wła ści we go prze cho wy wa nia
do szło do sa mo za pa le nia ni tro ce lu lo zy. Nie -
ste ty, to nie był je dy ny pro blem. Jak to z re -
gu ły w por tach, a szcze gól nie tych wiel kich,
znaj du ją się tam prze róż ne sub stan cje
w bar dzo du żych ilo ściach, a skła do wa nie
ich zgod nie z re gu ła mi sztu ki (np. nie wol no
prze cho wy wać ma te ria łów pal nych z utle -
nia cza mi) nie znaj du je się na li ście prio ry-
te tów. Dla te go w po bli żu ma ga zy nu z sub -
stan cja mi wy bu cho wy mi skła do wa ny był
ace ty le nek wap nia, któ ry pod czas kon tak tu
z wo dą wy dzie la wy bu cho wy etyn, sze rzej
zna ny ja ko ace ty len. Wo dy hoj nie do star czy li
ga szą cy po żar stra ża cy. Po se rii wy bu chów
ety nu po żar roz prze strze nił się na są sied nie
bu dyn ki por to we, a w je go kon se kwen cji
do szło do ko lej nych wy bu chów, tym ra zem
oko ło 800 t sa le try amo no wej oraz zbior ni -
ków z ro pą naf to wą. To nie ko niec łań cu cha
zda rzeń. W miej scu ka ta stro fy był prze cho -
wy wa ny rów nież sil nie tru ją cy cy ja nek so du
(praw do po dob nie 700 t, co 70-krot nie prze -
kra cza nor my skła do wa nia tej sub stan cji),
a tak że oko ło 40 in nych związ ków che micz -
nych, np. oko ło 500 t azo ta nu po ta su i azo -
ta nu so du. Ofi cjal ny ra port do ty czą cy ka-
ta stro fy wy ka zał, że skła do wa no nie le gal ne
oko ło 11 300 t nie bez piecz nych che mi ka -
liów.

W wy ni ku wy bu chów zgi nę ły co naj -
mniej 173 oso by (wśród nich 99 stra ża ków
i 11 po li cjan tów), a pra wie 800 zo sta ło ran -
nych. Znacz na część od nio sła ra ny w wy ni -
ku fa li ude rze nio wej, a osiem osób uzna no
za za gi nio ne. Oprócz znisz czeń w sa mym
por cie ucier pia ły bu dyn ki w pro mie niu
10 km, a tak że sta cja ko le jo wa. W epi cen -
trum wy bu chu po wstał gi gan tycz ny kra ter
o śred ni cy 100 m i głę bo ko ści 6 m. Stra ty
spo wo do wa ne prze rwa niem łań cu cha do -
staw osza co wa no na 9,1 mld dol.

Pod su mo wa nie
W swo jej nie co po nad 100-let niej hi sto rii

sa le tra amo no wa wie lo krot nie udo wod ni ła,
że jest sub stan cją nie bez piecz ną i ob cho -
dze nie się z nią wy ma ga na le ży tej aten cji.
Trak to wa nie jej tyl ko ja ko bar dzo po ży tecz -
ne go, a nie szko dli we go na wo zu sztucz ne go
mo że pro wa dzić do ka ta strof ta kich jak opi -
sa ne w ar ty ku le.

Pod wzglę dem ekwi wa len tu TNT, mia ry
uży wa nej do po mia ru skut ków eks plo zji,
wy buch w Bej ru cie pla su je się w pierw szej
dzie siąt ce naj więk szych przy pad ko wych 

de to na cji w hi sto rii, a na szczy cie li sty 
znaj du je się in na, rów nież sa le try amo no -
wej. Mia ła miej sce w por cie w Te xas Ci ty
w 1947 r. Zda rze nie to uzna wa ne jest za naj -
więk szą ka ta stro fę prze my sło wą w USA i jed -
ną z naj więk szych eks plo zji nie ją dro wych,
ja kie mia ły miej sce na świe cie. Zgi nę ło pra -
wie 600 osób, a ty sią ce zo sta ło ran nych. Po -
dmuch był tak sil ny, że utwo rzył wy so ką
na 15 m fa lę, któ ra spo wo do wa ła po wódź
w oko li cy, a krą żą cym nad por tem sa mo lo -
tom po ury wał skrzy dła.

Nic jed nak nie wska zu je na to, że by azo -
tan amo nu od szedł do la mu sa. Wręcz prze -
ciw nie – we dług ame ry kań skich sza cun ków
za po trze bo wa nie sek to ra rol ne go na tę sub -
stan cję wzro śnie o po nad 3% do 2026 r.

Dla te go mu si my na uczyć się z nią żyć, ko -
rzy sta jąc z do świad czeń pły ną cych z do tych -
cza so wych wy da rzeń. Jak wy ni ka z lek tu ry
wszel kie go ro dza ju ra por tów czy wnio sków,
do ja kich do szli eks per ci ana li zu ją cy te go ty -
pu zda rze nia na świe cie, licz ba przy czyn
spek ta ku lar nych ka ta strof jest w grun cie rze -
czy ogra ni czo na. Na le żą do nich przede
wszyst kim: ła ma nie pro ce dur do ty czą cych
trans por tu i prze cho wy wa nia szcze gól nie
bli sko ma te ria łów na pę do wych oraz in nych
pro duk tów ro po po chod nych, zbyt póź ne
de cy zje o wy co fa niu ra tow ni ków po za te ren
za gro żo ny, a w czę ści przy pad ków, ta kich jak
w Mek sy ku czy Fran cji (Sa int -Ro ma in -en -Ja -
rez), brak pod sta wo wej wie dzy do ty czą cej
za gro żeń. Oczy wi ście obec nie na stą pi
wzmo że nie kon tro li pro wa dzo nych przez
róż ne służ by na świe cie, ale brak kon se -
kwent nej edu ka cji oraz sku tecz ne go eg ze -
kwo wa nia za sad skła do wa nia te go ma te-
ria łu przy nie sie tyl ko chwi lo we skut ki. I nie
ma co do szu ki wać się udzia łu osób trze cich,
np. ter ro ry stów, w sy tu acjach, kie dy ba ła gan,
nie kom pe ten cja i ra żą ce ła ma nie prze pi sów
są praw dzi wy mi przy czy na mi ka ta strof.

dr in˝. Paweł Wolny jest adiunktem
badawczo-dydaktycznym na Wydziale

In˝ynierii Procesowej i Ochrony Ârodowiska
Politechniki Łódzkiej

Li te ra tu ra
[1] C. Ang, The Big gest Am mo nium Ni tra te Explo sions Sin -
ce 2000, https://www. vi su al ca pi ta list. com/big gest -am mo -
nium -ni tra te -explo sions/.
[2] D. Bucz kow ski, Sa le tra amo no wa – za gro że nie przy pad -
ko wym wy bu chem i ata kiem ter ro ry stycz nym, „Che -
mik” 2012, 66, 3.
[3] J. Grom, 1921 – eks plo zja w Op pau, http://no wa al che -
mia.blog spot.com/2019/12/1921-eks plo zja -w -op pau.html.
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esz cze przed I woj ną świa to wą zna lazł
spo sób, by na ska lę prze my sło wą 
uzy ski wać amo niak z za war te go

w po wie trzu azo tu i wo do ru. To umoż li wi -
ło pro duk cję w ol brzy mich ilo ściach sa le try
amo no wej. Wy da wa ło się, że ludz ko ści już
nie gro zi głód, a wy na laz ca zy skał na tych -
mia sto wą sła wę, ja ko ten, któ ry zro bił chleb
z po wie trza. 

Twarz woj ny che micz nej
I był by żył Fritz Ha ber dłu go i szczę śli -

wie, wiel bio ny przez ludz kość po wsze cza -
sy, nie ste ty, chciał jej dać od sie bie coś
jesz cze. Nie cho dzi tu wca le o opra co wa-
nie spo so bu na za sto so wa nie amo nia ku
do pro duk cji ta nich ma te ria łów wy bu cho -
wych. Wszak Al fred No bel, ucho dzą cy za
spra wą do rocz nych na gród za do bro czyń -
cę ludz ko ści, do ro bił się ba jecz nej for tu ny
na pro duk cji dy na mi tu, któ ry wy bu cha
moc niej na wet od amo na lu. Fritz Ha ber po -
szedł jed nak kil ka kro ków da lej. Mia no wi -
cie ja ko pierw szy do pro wa dził do uży cia
w cza sie Wiel kiej Woj ny na ma so wą ska lę
bo jo wych środ ków tru ją cych (chlo ru). Tym
sa mym dał swo ją twarz che micz nej bro ni
ma so wej za gła dy. 

Jed ną z pierw szych ofiar no wej bro ni,
prócz kil ku asy sten tów, by ła żo na jej wy na -
laz cy. Dok tor che mii Kla ra Ha ber do sko na -
le ro zu mia ła, nad czym pra cu je po mia-
ta ją cy nią mąż, co pu blicz nie gro mi ła ja ko
zbo cze nie na uko we. Za gro zi ła, że nie bę -
dzie mo gła dłu żej żyć, je śli tak okrut na broń
zo sta nie uży ta. Ge niusz nie wy stra szył się
po gró żek żo ny. No i gdy Niem cy za chwy ca li
się, jak to w kwiet niu 1915 r. pod Ypres
w Bel gii, pod bez po śred nim nad zo rem wy -
na laz cy, przy po mo cy chlo ru po ło ży li tru -
pem 5 tys. Fran cu zów, a ko lej ne 5 tys.
przy pra wi li o trwa łe ka lec two, Kla ra Ha ber
strze li ła so bie w klat kę pier sio wą z mę żow -
skie go pi sto le tu. Nic to nie da ło. Wdo wiec

do słow nie w dzień po po grze bie żo ny wy -
je chał na front wschod ni, by oso bi ście do -
pil no wać prak tycz ne go za sto so wa nia chlo-
ru prze ciw ar mii ro syj skiej. Do kil ku ata ków
ga zo wych do szło w środ ko wej Pol sce, kil -
ka na ście ki lo me trów na pół noc od Skier -
nie wic, pod Bo li mo wem, w koń cu ma ja,
czerw cu i w lip cu 1915 r. 

Wzdłuż nie miec kich oko pów roz sta wio -
no bu tle z chlo rem i gdy wiatr sprzy jał, od -
krę co no na raz wszyst kie za wo ry. Za tru to
ty sią ce ro syj skich żoł nie rzy, a pa ni ka się -
gnę ła aż po Ży rar dów. Niem cy nie wy ko -
rzy sta li po wo dze nia, głów nie dla te go, że
wi dok skut ków ata ku był na zbyt prze ra -
ża ją cy dla zwy cięz ców. W pa mięt ni kach
z nie sma kiem od no to wa no, że Fritz Ha ber
re ago wał wręcz en tu zja stycz nie na wi dok
ko na ją cych w mę kach lu dzi. 

Trud no uwie rzyć, ale sa pe rzy ob słu gu ją -
cy bu tle z chlo rem po cząt ko wo nie uży wa li
żad nych środ ków ochro ny dróg od de cho -
wych! Wiatr cza sem się zmie niał, a wte dy
gaz truł swo ich. A po nie waż ak ty wo wa ny
wę giel w po chła nia czu ma ski prze ciw ga -
zo wej za pa la się w kon tak cie z chlo rem,
przy ko lej nych ata kach sa pe rzy za czę li uży -
wać pierw szych tle no wych apa ra tów izo lu -
ją cych fir my „D” – ja kiej, nie wspo mnę, by
nie ro bić kryp to re kla my – za adap to wa nych
po tem z po wo dze niem dla stra ża ków. 

Niem cy, choć wkrót ce za sto so wa li „lep -
sze” środ ki niż ka pry śny chlor, nie wy gra li
woj ny. Kto mie czem wo ju je, ten od mie cza
gi nie – dru ga stro na też się gnę ła po ga zy
bo jo we. Ale to przy sło wie w przy pad ku
Frit za Ha be ra zna la zło ab so lut nie tra gicz ny
wy raz. 

Jesz cze sil niej sza tru ci zna
Fritz Ha ber po za koń cze niu woj ny oże nił

się po raz wtó ry. W 1918 r. do stał na gro dę
No bla – nie za roz pę ta nie na ska lę prze my -
sło wą woj ny che micz nej, tyl ko za prze my sło -

wą syn te zę amo nia ku, co umoż li wia ło pro -
duk cję sa le try amo no wej. Cóż, po dzi wu god -
na by wa od por ność ner wo wa szwedz kich
aka de mi ków. I znów – lau re at mógł by żyć
dłu go i szczę śli wie, ja ko że od każ de go ki lo -
gra ma amo nia ku otrzy my wał tan tie my,
ale… opra co wał bar dzo sil ną tru ci znę prze -
ciw in sek tom, nie nisz czą cą ro ślin, o han dlo -
wej na zwie Cy klon. Apli ko wa ło się ją w spo -
sób na stę pu ją cy. Nad drzew kiem owo co -
wym na le ża ło roz sta wić szczel ny na miot,
po czym z ostroż no ścią tru ci znę wy le wa no
(od mia na A) lub wy sy py wa no (od mia na B)
do środ ka. Z ostroż no ścią, gdyż no wy wy na -
la zek sil niej dzia łał na ssa ki niż na owa dy. 

Czar na nie wdzięcz ność 
uwiel bia ne go Fūhre ra
W 1933 r. Fritz Ha ber ra do śnie po wi tał

doj ście Hi tle ra do wła dzy, lecz nie spo tkał
się ze wza jem no ścią – był Ży dem i mu siał
opu ścić Niem cy. Na wy gna niu ucho dził
za zwy rod nia łe go mor der cę, więc in ni
ucze ni nie po da wa li mu rę ki. Do pie ro z te -
go po wo du je go ka mien ne ser ce, nie wzru -
szo ne w in nych oko licz no ściach, sta nę ło,
choć ra tu nek był już bli sko – nie ist nie ją cy
Izra el, usta mi przy szłe go pre mie ra, za pra -
szał do Pa le sty ny. 

Nie ste ty, wy na laz ki nie umar ły wraz z ich
twór cą. W cza sie II woj ny świa to wej Niem -
cy Cy klo nem A i B wy tru li w obo zach kon -
cen tra cyj nych kil ka mi lio nów lu dzi, w tym
ro dzi nę wy na laz cy, ja ką zdo ła li schwy tać. 

A w Bo li mo wie do dziś po zo stał ślad
po ata kach ga zo wych z wio sny i la ta 1915 r.,
ma ją cy wy miar ogrom nie wy mow ne go
sym bo lu. Jest to stra żac ki dzwon alar mo -
wy, wy ko na ny z cze re pu bu tli po chlo rze.
Na tak pro sty po mysł Fritz Ha ber chy ba by
nie wpadł. 

st. bryg. Paweł Rochala jest doradcà
komendanta głównego PSP
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Mi´ dzy amo nia kiem
a Cy klo nem Fritz Ha ber. 

Z tym czło wie kiem 
wią że się do słow nie wszyst ko, co 
w che mii naj lep sze i naj gor sze. 
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ie miec ka ko me dia „100 rze czy”,
w któ rej dwóch uza leż nio nych
od przed mio tów przy ja ciół za kła -

da się o to, czy bę dą w sta nie bez nich prze -
trwać, uświa do mi ła mi sil ną obec nie więź
czło wiek -rzecz. Ta ka re flek sja jest szcze gól -
nie przy dat na przy ana li zie te ma ty ki pro ble -
mów i po trzeb ludz kich po ka ta stro fach,
zmie nia ją cych oto cze nie czło wie ka na ty le,
że ani z wy glą du, ani z funk cjo nal no ści nie
przy sta je ono do ist nie ją ce go do tąd, a już
w szcze gól no ści nie za pew nia kom for to -
wych wa run ków do prze trwa nia. Na wstę pie

fil mu w for mie re tro spek cji au to rzy ro bią
wy li czan kę ro sną cych z epo ki na epo kę po -
trzeb: „Na si pra dziad ko wie mie li 57 rze czy
(…), na si dziad ko wie mie li 200 rze czy (…),
na si ro dzi ce 650 rze czy (...), za to my ma my
śred nio 10 000 rze czy”. Bez zna cze nia jest,
czy po wyż sza wy li czan ka w peł ni od po wia -
da na szym, czy za mierz chłym re aliom – 
z ca łą pew no ścią od zwier cie dla skok kon -
sump cjo ni zmu i spo łecz ne go za gu bie nia,
nie tyl ko w ol brzy mim szu mie in for ma cyj -
nym, ale tak że w świe cie an tro po lo gii rze czy.
Współ cze sny czło wiek jest nie tyl ko przy -

zwy cza jo ny do ga dże tów i do star cza nych
przez nie funk cjo nal no ści, ale też na wet
od nich uza leż nio ny. 

Tro chę sys te ma ty ki
Nie jed no krot nie po trze by ludz kie w świe-

tle zda rze nia ka ta stro fal ne go określa ne są
ja ko: mi ni mal ne wa run ki by to we, mi ni mal -
ne wa run ki do prze trwa nia. Zgod nie z pi ra -
mi dą po trzeb Abra ha ma Ma slo wa dwie ma
pod sta wo wy mi gru pa mi po trzeb są po trze -
by: fi zjo lo gicz ne i bez pie czeń stwa. Teo re -
tycz nie ich za spo ka ja nie jest ele men tar ne,
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JAN CZAJKA Jak prze trwaç
Jest taka chwila, w której, zdani sami na siebie, ludzie przestają

żyć, a starają się zaledwie przeżyć. 
Stephen King
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jed nak że mo że to ulec wy pa cze niu w związ -
ku z cho ro ba mi lub za bu rze nia mi na tu ry
psy chicz nej, a tym sa mym prio ry te tów, do -
pro wa dza jąc do my le nia po trzeb z pra gnie -
nia mi, na co zwra cał uwa gę hisz pań ski
psy cho log Ra fa el San tan dreu w swo jej książ -
ce pt. „Twój umysł na de tok sie”. 

Po sia da jąc ty sią ce rze czy i te ra baj ty da -
nych, cięż ko sku pić się, a na wet zi den ty fi ko -
wać istot ne (mi ni mal ne) po trze by, zwłasz cza
w sy tu acji po wo du ją cej trau mę i po trze bę
ko rzy sta nia z in stynk tów, któ rych od gło sy
w to ku ewo lu cji za czę ły za ni kać. Jak prze -
trwać, gdy skle py nie ist nie ją lub nie ma ją
moż li wo ści za spo ko je nia na szych po trzeb?
Ja kie płasz czy zny są nie zbęd ne do za spo ko -
je nia, po zwa la jąc na jed no cze sne utrzy ma nie
pań stwo wo ści i pod trzy ma nia spój no ści na -
ro du np. przy gi gan tycz nych ka ta stro fach na -
tu ral nych czy dzia ła niach zbroj nych?

Do tar li śmy do punk tu, w któ rym
cięż ko nie któ rym od róż nić re al ność
po wo du do na gię cia norm spo łecz -
nych w wal ce, i to nie na sku tek obro -
ny ko niecz nej, ochro ny ży cia, bo ha-
ter stwa ale… o pa pier (Au stra lia), kur -
cza ki (Pol ska), te le wi zo ry (An glia), nu -
tel le (Fran cja), czy – w ra mach ma gii
świą tecz ne go na stro ju – o kar pia
(Pol ska).

Co bę dzie w sy tu acji, gdy nie do -
pra co wa nia or ga ni za cyj ne w ob sza rze bez -
pie czeń stwa, do pro wa dzą do bra ków re -
zerw i spo wo du ją: głód, brak le ków, brak
wo dy itp.? Od po wiedź jest pro sta. Do in -
stynk tow nej wal ki o prze trwa nie ru szą wszy -
scy. A prze cież le piej by by ło, gdy by żoł nierz
od czu wał za gro że nie je dy nie ze stro ny prze -
ciw ni ka, a nie do dat ko wo od lud no ści cy wil -
nej, któ rej bro ni. 

Po dej ście do te ma ty ki 
w pol skim pra wie
Za kres i de fi ni cja po trze by by to wej okre -

ślo ne są je dy nie w usta wie z dnia 12 mar -
ca 2004 r. o po mo cy spo łecz nej, gdzie art. 39
sta no wi o przy zna wa niu za sił ku ce lo we go
w ce lu za spo ko je nia po trze by by to wej. Ten
sam ar ty kuł, de fi niu jąc po wyż sze, okre śla, że
mo że być „przy zna ny w szcze gól no ści na po -
kry cie czę ści lub ca ło ści kosz tów za ku pu
żyw no ści, le ków i le cze nia, opa łu, odzie ży,
nie zbęd nych przed mio tów użyt ku do mo -
we go, drob nych re mon tów i na praw
w miesz ka niu, a tak że kosz tów po grze bu”.

W za kre sie usta wy o po mo cy spo łecz nej
jest to wy star cza ją ce, jed nak że wy kra cza jąc

po za nią, w wa run kach woj ny, czy klę ski ży -
wio ło wej o gi gan tycz nym za się gu waż ne
jest też utrzy ma nie wię zi spo łecz nych i pod -
trzy ma nie ist nie nia pań stwa. Pol ski nie by ło
na ma pach po nad 120 lat, a jed nak więź, 
hi sto ria kul tu ra pod trzy my wa ły ist nie nie 
na ro du.

Na pod sta wie usta wy z dnia 23 sierp -
nia 2001 r. o or ga ni zo wa niu za dań na rzecz
obron no ści pań stwa re ali zo wa nych przez
przed się bior ców two rzo ny jest Pro gram 
Mo bi li za cji Go spo dar ki, któ ry zgod nie z po -
wyż szą usta wą wska zu je mię dzy in ny mi
„moż li wo ści w za kre sie za spo ko je nia pod -
sta wo wych po trzeb by to wych lud no ści oraz
moż li wo ści pro duk cyj no -usłu go we wy bra -
nych dzia łów go spo dar ki”. Je że li po trze ba
by to wa nie zo sta ła zde fi nio wa na w ww.
usta wie, to czy ów pro gram mo że wy czer pać

ca ły wa chlarz nie zde fi nio wa nych po trzeb
bli żej nie okre ślo nych wy bra nych dzia łów
go spo dar ki wzglę dem nie do koń ca zi den -
ty fi ko wa nych go spo da rzy pro ble mu?

Od po wiedź wy da je się być oczy wi sta
z ra cji bez sku tecz ne go two rze nia od 20 lat
usta wy o ochro nie lud no ści, obro nie cy wil -
nej i za rzą dza niu kry zy so wym. Tym cza sem
zgod nie z Pro to ko łem do dat ko wym do kon -
wen cji ge new skiej, ra ty fi ko wa nym przez
Pol skę, po win no się wdro żyć „dzia ła nia ma -
ją ce na ce lu (…) ochro nę lud no ści cy wil nej
przed nie bez pie czeń stwa mi wy ni ka ją cy mi
z dzia łań zbroj nych lub klęsk ży wio ło wych
(…) jak też za pew nie nie wa run ków ko niecz -
nych do prze trwa nia”. W związ ku z tym im -
ple men ta cja sku pi ła się je dy nie na obro nie
cy wil nej, gdzie zgod nie z roz po rzą dze niem
dot. obro ny cy wil nej, do te re no wych or ga -
nów obro ny cy wil nej na ich ob sza rze dzia ła -
nia na le ży mię dzy in ny mi: przy go to wa nie
i or ga ni zo wa nie ewa ku acji lud no ści, za pew -
nie nie środ ków trans por to wych, wa run ków
by to wych dla ewa ku owa nej lud no ści,
ochro ny żyw no ści, pło dów rol nych i zwie -
rząt go spo dar skich oraz ujęć wo dy przed

znisz cze niem, za pew nie nie do staw wo dy
pit nej. 

Po wyż sze prze pi sy bez usta wy za pew nia -
ją cej sy ner gię w ob sza rze bez pie czeń stwa są
nie wy star cza ją ce.

Mi ni mal ne po trze by by to we
spo łecz no ści
Jest oczy wi ste, że aby prze trwać, mu si my

mieć: do stęp do wo dy pit nej, po ży wie nie,
kom fort ter micz ny, schro nie nie. Mniej oczy -
wi stą spra wą jest pod sta wowa opie ka zdro -
wot na, w tym do stęp do le ków, gdyż
za gro że nie dla by tu nie ko ja rzy się z czymś
dłu go trwa łym. Ro zu mie my utrud nie nia
w trans por cie, ale że mo gą wy stą pić istot ne
pro ble my z za cho wa niem cią gło ści funk cjo -
no wa nia in fra struk tu ry ener ge tycz nej, ga zo -
wej oraz grzew czej, nie dla wszyst kich jest

oczy wi ste. Po czu cie bez pie czeń stwa
czy świa do mo ści kon tro lo wa nia sy tu -
acji przez wła dze lo kal ne, w tym edu -
ka cja lud no ści, ja ko roz pa try wa ne
za wcza su czyn ni ki prze trwa nia nie ist -
nie ją zaś w zbio ro wej świa do mo ści,
po dob nie jak edu ka cja na te mat za -
gro żeń dłu go trwa łych. 

W wa run kach obec ne go do bro by tu
cięż ko so bie wy obra zić brak moż li wo -
ści trans por tu, głód, nie do sta tek, brak
pro duk tów ele men tar nych. Jed nak że

gdy to na stą pi… za póź no bę dzie na two rze -
nie pro gra mów, pla nów czy ustaw, któ re już
daw no po win ny sta no wić na rzę dzie i wspól -
ną płasz czy znę dzia łań, jak np. usta wa obej -
mu ją ca ochro nę lud no ści, obro nę cy wil ną
czy za rzą dza nie kry zy so we. W obec nym sta -
nie ob sza ru ochro ny lud no ści pla nom i pro -
gra mom bli żej do be le try sty ki. 

Do stęp do wo dy
Roz pa tru jąc rze czy nie zbęd ne do prze ży -

cia za raz po od dy cha niu, każ dy z ca łą pew -
no ścią wska że na wad nia nie or ga ni zmu. Fakt,
że w za leż no ści od wie ku skła da my się z 50
do 80% z wo dy, naj le piej po ka zu je, że jest
nam nie zbęd na. Jak wy ni ka z prze róż nych
źró deł, bez wo dy czło wiek mo że prze żyć
od 2 do 7 dni, a wszyst ko oczy wi ście za le ży
od: tem pe ra tu ry, za war to ści wo dy w spo ży -
wa nych po kar mach, ro dza ju wy ko ny wa ne -
go wy sił ku, ubra nia, to wa rzy szą cych cho rób.
Pro ble my z do stę pem do wo dy są po wo do -
wa ne uszko dze niem sie ci wo do cią go wych,
bra kiem lub za ni kiem źró deł wo dy, za tru -
ciem ujęć wo dy lub cał ko wi tym za la niem 
te re nu w wy ni ku po wo dzi. W ostat nim przy -
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Jest oczywiste, ˝e aby przetrwaç, musimy
mieç: dost´p do wody pitnej, po˝ywienie,
komfort termiczny, schronienie. Mniej

oczywistà sprawà jest podstawowa opieka
zdrowotna, w tym dost´p do leków, gdy˝
zagro˝enie dla bytu nie kojarzy si´ z czymÊ

długotrwałym.



pad ku nie któ rzy z za cię ciem sur wi wa lo-
wym oczy wi ście po wie dzą: uży ję fil trów do
oczysz cza nia wo dy, jed nak że w chwi li, gdy
każ de lo kal ne szam bo na tu ral nie od-
da ło swo ją za war tość przy kul mi na cji fa li
wez bra nio wej, a wcze śniej mi ja ły nas prze -
pły wa ją ce trum ny z po bli skie go cmen ta rza,
nie do koń ca wy da je się być to do brym 
po my słem. Jak pi sze Na ro do wy In sty tut
Zdro wia Pu blicz ne go – Pań stwo wy Za kład
Hi gie ny, „(…) na wet przy sto so wa niu środ -
ków do in dy wi du al nej de zyn fek cji i uzdat -
nia nia wo dy za wsze wią że się z pod -
wyż szo nym ry zy kiem dla zdro wia i nie ofe ru -
je po zio mu bez pie czeń stwa, ja ki za pew nia
wo da do pi cia ob ję ta nad zo rem sa ni tar nym
(…)”. Ko mu ni kat In spek cji Sa ni tar nej: „Wy rzuć
ca łą żyw ność, któ ra mia ła kon takt z wo dą po -
wo dzio wą, a do ce lów spo żyw czych uży waj
tyl ko wo dy bu tel ko wa nej lub do wo żo nej
becz ko wo za mi prze zna czo ny mi do wo dy
pit nej (…)”.

Zgod nie z ma te ria łem za miesz czo nym
na stro nie Głów ne go In spek to ra Sa ni tar ne -
go dzien nie „na le ży spo żyć co naj mniej 2 li -
trów wo dy lub pły nów z jej udzia łem” oraz
„w cza sie in ten syw ne go wy sił ku, a przy tym
upa łów, za po trze bo wa nie na wo dę mo że
wzra stać na wet do 4-5 li trów na do bę”.

Oczy wi ście wo da do spo ży cia to nie je -
dy ny jej wy miar, po nie waż źró dła z WHO po -
da ją jesz cze: wo dę nie zbęd ną do go to wa nia,
wo dę do ce lów sa ni tar nych, pra nia, sprzą ta -
nia, pod le wa nia ro ślin, nie bez zna cze nia jest
też ilo ść wo dy wzglę dem po szcze gól nych
cho rób czy cho ciaż by dla po łoż nic twa.

Po ży wie nie
Gło dze nie, od cię cie od za pa sów by ło

od za wsze spo so bem osła bie nia prze ciw ni -
ka, co nie zna czy, że w cza sach obec nych nie
znaj du je w ar se na le stra te gii wo jen nych.
Za przy kład mo gą słu żyć cho ciaż by woj -
na w Bo śni i Her ce go wi nie 1991-1995 czy
woj na do mo wa w Je me nie, trwa ją ca od
2015 r. 

Jed nak że nie ko niecz na jest woj na. Wy -
buch wul ka nu, trzę sie nie zie mi i po wódź lub
pre cy zyj ny atak ter ro ry stycz ny da ją te sa me
efek ty. Dla te go z po wyż sze go po wo du roz -
dzie la nie dzia łań ukie run ko wa nych na lud -
ność po mię dzy woj ną lub po ko jem nie jest
ko niecz ne. Wiel ki Kry zys w Sta nach Zjed no -
czo nych, trwa ją cy od 1929 r. do lat 30., Ho ło -
do mor w ZSRR (w la tach 1932-1933), któ ry
spo wo do wał śmierć od 6 do 10 mln lu dzi, to
tyl ko nie któ re z przy kła dów efek tów zwią za -

nych z gło dem. W 2020 r. szef Świa to we go
Pro gra mu Żyw no ścio we go ONZ (WFP) Da -
vid Be asley ostrze gał, że skut ki eko no micz ne
pan de mii mo gą po chło nąć wię cej ofiar niż
sam wi rus, ze wzglę du na pan de mię gło du. 

Bru tal ny efekt bra ku po ży wie nia naj le piej
po ka zu je sy tu acja w ob lę żo nym przez po -
nad 800 dni Le nin gra dzie (8.09.1941 r. –
27.01.1944 r.), gdzie ra cje żyw no ścio we
zmniej sza ły się tak dra stycz nie, że dzien ną
por cję chle ba moż na by ło po mie ścić w dło -
ni. War to zwró cić uwa gę, że pro du ko wa ny
chleb z ra cji bra ku pro duk tów za wie rał do -
dat ki wy tło ków ba weł ny, lnu czy ce lu lo zy.
Nie do ży wie nie i brak wie dzy o ter mi nie za -
koń cze nia ob lę że nia do pro wa dzi ły lu dzi
na skraj, „sta ty sty ki aresz to wań ka ni ba li do -
ko na nych przez NKWD” wska zy wa ły po -
nad 2 tys. (co i tak za ni ża ska lę pro ble mu)
za trzy ma nych pod tym za rzu tem. Pro ble ma -
ty ka by ła do syć sze ro ka, od je dy nie okra wa -
nia zwłok po ce lo we za bój stwa są sia dów,
ro dzi ny w ce lu przy go to wa nia z nich po ży -
wie nia. Dru gi przy pa dek, czy li uśmier ca nie
lu dzi w ce lu po zy ska nia mię sa, był ka ra ny
śmier cią. Mi mo wszyst ko spo ro osób trak to -
wa ło to ja ko wyj ście z sy tu acji. 

Mi ni mal ne do bo we za po trze bo wa nie
ener ge tycz ne w za leż no ści od ak tyw no ści fi -
zycz nej mo że wy no sić od oko ło 2000 do po -
nad 4000 kcal. Oprócz ka lo rycz no ści da ne
wska zu ją, że w ce lu utrzy ma nia ma sy cia ła
po sił ki po win ny za wie rać 20-30% biał ka,
50-65% wę glo wo da nów i 15-25% tłusz czów,
ale szcze gó ły cią gle roz wi ja ją cej się die te ty -
ki le piej po zo sta wić eks per tom.

Do stęp ne są do raź ne ra cje żyw no ścio we
woj sko we i tu ry stycz ne, ale z punk tu wi dze -
nia pań stwa istot niej sze jest sku pie nie się
na pro wa dze niu za pa sów, za pew nie nie
trans por tu, przy go to wa nie spo so bów roz -
dzie la nia i po zy ski wa nia no wych za pa sów
niż za pew nia nie go to wo ści roz wią zań bar -
dziej kosz tow nych, bę dą cych roz wią za nia mi
do raź ny mi, na krót ki okres. Przy wła ści wym
po stę po wa niu, rol nic two, le śnic two i ry bo -
łów stwo mo gą sta no wić źró dło po żyw nej
żyw no ści dla wszyst kich i przy no sić god ny
do chód. 

Kom fort ter micz ny i schro nie nie
Przy niż szych tem pe ra tu rach istot ne jest

za pew nie nie kom for tu ter micz ne go, np.
ubio ru, ko cy, na grzew nic, opa łu, stro ju tym -
cza so we go np. po de kon ta mi na cji. Za pew -
nie nie schro nie nia nie jest moż li we bez
schro nów i ukryć, miejsc do za miesz ka nia

tym cza so we go, czy wresz cie sił i środ ków
do od bu do wy in fra struk tu ry miesz kal nej).

Opie ka zdro wot na i do stęp do le ków
Z punk tu wi dze nia zda rzeń ka ta stro fal -

nych wia do me i na tu ral ne są stra ty w lu -
dziach czy uszczer bek na zdro wiu. Za tem
istot ne jest za pew nie nie pod sta wo wej opie -
ki zdro wot nej oraz funk cjo no wa nie służb ra -
tow ni czych. Za pew nie nie do stę pu do le ków
szcze gól nie istot ne jest w przy pad ku osób,
któ re mu szą przej mo wać je na sta łe, a nie za -
trosz czy ły się o za pa sy.

Trans port
W za kre sie za pew nie nia trans por tu np.

w kon tek ście woj ny nie cho dzi tyl ko o ewa -
ku ację, ale tak że trans port mi ni mal nych dóbr
do prze trwa nia, również zwie rząt. Mi ni mal -
na po trze ba by to wa nie ko niecz nie do ty czyć
bę dzie jed nost ko we go prze jaz du z punk tu
A do punk tu B. Po win na być też trak to wa -
na ja ko po trze ba zwią za na z co dzien nym
funk cjo no wa niem nie zbęd na do nor mal nej
eg zy sten cji, w co wli cza się świad cze nie pra -
cy wraz z moż li wo ścią do jaz du do niej.
W trak cie II woj ny świa to wej ko lej sta no wi ła
śro dek trans por tu lo kal nie i kra jo wo, za bez -
pie cza jąc wa run ki by to we lud no ści za pew -
nia jąc moż li wo ści prze miesz cza nia.

Po czu cie bez pie czeń stwa/świa do mość
kon tro lo wa nia sy tu acji przez wła dze

To dzie je się po przez za pew nie nie kon -
tak tu z lo kal ny mi spo łecz no ścia mi, sy re ny,
in ter net, ra dio te le wi zja, pre cy zyj ność i kon -
kret po dej mo wa nych de cy zji. Przede wszy-
st kim wi docz ne być mu szą służ by po rząd-
ko we, za po bie ga ją ce ban dy ty zmo wi, ra bun -
kom i roz ru chom. 

Edu ka cja lud no ści
Ukie run ko wa na po win na być na umie jęt -

ność dzia ła nia w ra mach wy stę pu ją cych za -
gro żeń: jak gro ma dzić za pa sy, znać swo ją
ro lę w spo łe czeń stwie i obo wiąz kach wzglę -
dem pań stwa. Jak też dbać o bez pie czeń -
stwo ko goś, kto nie dba o nie sam. I je śli ktoś
nie zda wał so bie spra wy z te go, jak wie le jest
czyn ni ków prze trwa nia, to znak, że po wi -
nien zo stać wy edu ko wa ny.

sekc. mgr in˝. Jan Czajka pełni słu˝b´
w Biurze ds. Ochrony LudnoÊci i Obrony

Cywilnej KG PSP
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ięk szość wy pad ków w ko le jo -
wym trans por cie pa sa żer skim
to zda rze nia ma so we lub mno -

gie, a przy tym do cho dzi do nich w miej -
scach trud no  do stęp nych. Udzie la nie po-
mo cy po szko do wa nym i li kwi da cja skut ków
zda rzeń jest zwy kle du żym wy zwa niem dla
służb ra tow ni czych. By wa, że nie sie ze so bą
ko niecz ność do wo dze nia na po zio mie stra -
te gicz nym. Z ta kim wy zwa niem mu sia ły
zmie rzyć się cze skie służ by – w lip cu te go ro -
ku do szło do trzech ka ta strof ko le jo wych
w róż nych czę ściach kra ju.

7 lip ca, oko li ce miej sco wo ści
Per nink 
Do zda rze nia do szło ok. godz. 15.00

na tra sie ko le jo wej Per nink -Nej dek, w re jo -
nie przy gra nicz nym z Niem ca mi. Pierw sze
za stę py stra ży po żar nej by ły na miej scu
w cią gu 15 min od otrzy ma nia we zwa nia,
po twier dzi ły zde rze nie czo ło we dwóch po -
cią gów pa sa żer skich i du żą licz bę ran nych,
w tym kil ka osób uwię zio nych w skła dach
po cią gów.

Miej sce wy pad ku znaj do wa ło się oko -
ło 600 m od sta cji ko le jo wej Per nink, na stro -
mym zbo czu. Z dru giej stro ny ta ka sa ma
od le głość wzdłuż to rów dzie li ła je od naj bliż -
sze go skrzy żo wa nia z dro gą, któ rą mógł zo -
stać do star czo ny sprzęt ra tow ni czy. Część
sprzę tu zo sta ła wnie sio na z dro gi pod to ra -
mi ko le jo wy mi oko ło 200 m po na sy pie
w gó rę. Punkt po mo cy me dycz nej wy zna -
czo no na sta cji ko le jo wej Per nink, gdzie do -
wo żo no wszyst kich pa sa że rów. Stra ża cy
mu sie li wy do stać kil ka osób, a na stęp nie
prze nieść je na no szach do punk tu me dycz -
ne go. Czas ewa ku acji wszyst kich po szko do -
wa nych wraz z trans por tem do szpi ta li
wy niósł oko ło 2 godz. Naj bliż szym miej scem
na da ją cym się na lą do wi sko dla śmi głow -
ców by ło bo isko pił kar skie w Per nin ku. 

Prze szu ka no rów nież ob szar w oko li cy li -
nii ko le jo wej, aby spraw dzić, czy nie znaj du -
ją się tam oso by, któ re pod wpły wem szo ku
od da li ły się z te re nu, na któ rym do szło
do ka ta stro fy. Za rów no bez po śred nio na
miej scu zda rze nia, jak i w punk cie po mo cy
me dycz nej udzie la no wspar cia psy cho-
lo gicz ne go. Uru cho mio na zo sta ła tak że in -
fo li nia dla ro dzin i bli skich po szko do wa nych
oraz służb dy plo ma tycz nych.

Za dys po no wa ne si ły i środ ki: 17 za stę -
pów stra ży po żar nej oraz 10 za łóg ka re tek
po go to wia ra tun ko we go (o wspar cie po pro -
szo no rów nież ze spo ły ra tow nic twa me -
dycz ne go z Sak so nii w Niem czech), czte ry
śmi głow ce ra tow ni cze i je den po li cyj ny
do mo ni to ro wa nia miej sca zda rze nia z po -
wie trza. Tra gicz ny bi lans ka ta stro fy to dwie
ofia ry śmier tel ne oraz oko ło 30 ran nych.

14 lip ca, oko li ce Cze skie go
Bro du
Oko ło godz. 21.30 do szło do zde rze nia

dwóch po cią gów. Pię tro wy po ciąg oso bo wy
prze wo żą cy po nad 100 pa sa że rów na je chał
na sto ją cy po ciąg pocz to wy. Śmierć po nio -
sła jed na oso ba – ma szy ni sta po cią gu pa sa -
żer skie go, dwie oso by cięż ko ran ne zo sta ły
prze trans por to wa ne he li kop te ra mi do szpi -
ta li w Pra dze i Cze skich Bu dzie jo wi cach,
osiem śred nio i 25 lek ko ran nych osób za -
bra ły do szpi ta li ka ret ki po go to wia.

Za dys po no wa no za stę py za wo do wej
stra ży po żar nej z Cze skie go Bro du, Klad na,
Kolína, Kut nej Ho ry, Nym bur ka, Říčan i Sta -
rej Bo le sla vi, jed nost ki Za rzą du Ko lei z Nym -
bur ka i Pra gi oraz jed nost ki OSP z Poříčan,
Škvo rec i Úva ly, au to bu sy ewa ku acyj ne (by
za pew nić pa sa że rom kom fort ter micz ny)
oraz spe cjal ny kon te ner ra tun ko wy. Aby
uspraw nić ko or dy na cję dzia łań ra tow ni -
czych, utwo rzo no sztab ak cji, w skład któ re -
go wcho dzi li przed sta wi cie le ko le jo we go

ra tow nic twa tech nicz ne go, po li cji i ra tow -
nic twa me dycz ne go. Po szu ki wa nia po szko -
do wa nych, któ rzy mo gli od da lić się z miej -
sca ka ta stro fy, by ły wspie ra ne z powie trza,
ze śmi głow ca z ter mo wi zją. 

Na miej scu zda rze nia pra co wa ło rów nież
sze ściu człon ków ze spo łu opie ki psy cho lo -
gicz nej. W no cy do dat ko wo za dys po no wa -
no „czołg ko le jo wy” z jed nost ki ko le jo we go
ra tow nic twa tech nicz ne go w Pra dze. Ja ko
od wo dy ope ra cyj ne utrzy my wa no w sta nie
go to wo ści jed nost ki OSP z Ko stel ca nad
Černými le sa mi, Mni cho vic i Říčan.

22 lip ca, Lázně Kynžvart 
Oko ło godz. 15.00 w miej sco wo ści Lázně

Kynžvart w re gio nie Cheb wy ko le ił się po -
ciąg RegioNova. Kur so wa nie po cią gów mię -
dzy Pil znem a Che bem zo sta ło cza so wo
wstrzy ma ne, co za po bie gło ko lej nej ka ta -
stro fie – w tym sa mym cza sie po to rach
prze je chać miał po ciąg Pen do li no. Na szczę -
ście ma szy ni sta otrzy mał in for ma cje z urzą -
dzeń za bez pie cza ją cych i po ciąg zo stał
za trzy ma ny. Oko ło 100 pa sa że rów ewa ku -
owa no do ko mu ni ka cji za stęp czej. Uszko -
dze nia po cią gu oraz to rów po wsta łe
w wy ni ku wy pad ku sza cu je się na ok.
5,5 mln CZK (pra wie 1 mln zł). Dwie oso by
zo sta ły lek ko ran ne, a jed na do zna ła szo ku.

Ludz kie błę dy i spo so by 
prze ciw dzia ła nia im
Wstęp ne usta le nia ko mi sji po wy pad ko -

wych wska zu ją na błąd ludz ki ja ko przy czy -
nę wszyst kich tych zda rzeń. W przy pad ku
ka ta stro fy w oko li cach Per nink ma szy ni sta
jed ne go z po cią gów przed wcze śnie, nie -
zgod nie z roz kła dem jaz dy, od je chał ze sta -
cji, je śli cho dzi o po zo sta łe dwa zda rze nia, to
do szło do zi gno ro wa nia przez kie ru ją cych
po jaz da mi czer wo ne go świa tła.

Cie ka wost ką jest, że tra sę, na któ rej do -
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szło do wy pad ku w Per ninku, wy po sa żo no
w naj no wo cze śniej sze tech nicz ne sys te my
bez pie czeń stwa. Te sto wa na jest na niej rów -
nież apli ka cja bez pie czeń stwa na urzą dze -
nia mo bil ne ostrze ga ją ca o zbli ża niu się
do po cią gu znaj du ją ce go się na tym sa mym

to rze opra co wa na przez Cze skie Ko le je (ČD).
Wer sja pi lo ta żo wa zo sta ła wpro wa dzo na
na trzech tra sach i je że li te sty wy pad ną po -
myśl nie, zo sta nie wdro żo na na li niach 
ko le jo wych o naj niż szym po zio mie bez pie -
czeń stwa – jest ich oko ło 80, łącz nie ma ją
dłu gość oko ło 1700 ki lo me trów. Apli ka cja
nie jest trak to wa na ja ko roz wią za nie sys te -
mo we za stę pu ją ce ist nie ją ce za bez pie cze -
nia, czy li ukła dy szyb kie go (au to ma-
tycz ne go) ha mo wa nia po cią gów na za ję -
tych od cin kach to ro wych, ale ma stać się 

na rzę dziem wspie ra ją cym.
Dzia ła nie apli ka cji po le ga na tym, że

w przy pad ku gdy ma szy ni sta do trze na sta -
cję, na któ rej prze jeż dża ją po cią gi, zo sta nie
ostrze żo ny o obo wiąz ku zgło sze nia się do
dys po zy to ra. Je śli jed nak po ciąg ru sza bez

za po wie dzi, a dru gi po ciąg je dzie w prze ciw -
nym kie run ku, apli ka cja prze ka że dwóm ma -
szy ni stom tę in for ma cję i jed no cze śnie
ostrze że ich dźwię kiem o nie bez pie czeń -
stwie ko li zji. Wy kry wa nie moż li wo ści zde rze -
nia na li nii ko le jo wej i po wia do mie nie
ma szy ni sty na stę pu je w od le gło ści 500 m
od prze szko dy. Je śli sy gnał GPS jest sła by,
apli ka cja mo że prze wi dy wać ruch skła dów
po cią gów, a na stęp nie po przy wró ce niu za -
się gu jest ak tu ali zo wa na. 

Ko lej ną no wość, któ rą chce wpro wa dzić

ČD, sta no wi obo wią zek zgła sza nia się ma -
szy ni stów do dys po zy to ra na każ dej sta cji
[wy wo ły wa nie po cią gów przez dy żur nych
ru chu jest sta łą prak ty ką w wa run kach pol -
skich, ale po wszech na au to ma ty za cja ogra -
ni cza ich eta ty – red.].

W ra tow nic twie szyb ko zna czy
do brze
W ra tow nic twie me dycz nym obo wią zu -

je za sa da zło tej go dzi ny – to czas, w ja kim
pa cjent w sta nie za gro że nia ży cia po wi nien
zna leźć się w miej scu, gdzie moż li we jest
udzie le nie mu spe cja li stycz nej po mo cy. Ka -
ta stro fy ko le jo we pię trzą trud no ści w tym
za kre sie. 

Cze scy ra tow ni cy za pod sta wo wy pro -
blem w pro wa dze niu ak cji po ka ta stro fach
ko le jo wych uzna ją utrud nio ny do stęp do
to ro wi ska bę dą ce go miej scem zda rze nia.
Na nie któ rych li niach ko le jo wych w tym kra -
ju nie ma moż li wo ści do star cze nia sił i środ -
ków na bli żej niż 2 km od miej sca zda rze nia
ina czej niż po to rach. Z po dob nym pro ble -
mem spo ty ka ją się rów nież ra tow ni cy w Pol -
sce, mi mo że te ren jest zde cy do wa nie mniej
gó rzy sty. Przy kła do wym zda rze niem mo że
być ka ta stro fa ko le jo wa w oko li cy Szcze ko -
cin w 2012 r.

Na wet po do tar ciu na miej sce zda rze nia
udzie le nie na tych mia sto wej po mo cy jest
trud ne, za spra wą ogra ni czo ne go do stę pu
do osób po szko do wa nych. Nie dość, że
miej sca ka ta strof by wa ją usy tu owa ne na
wy so kich na sy pach, to do cho dzi do spię -
trzeń wa go nów, dla te go w dzia ła niach ko -
niecz nie jest wy ko rzy sta nie tech nik wy so ko-
ścio wych, a tak że uży cie dra bin me cha nicz -
nych lub pod no śni ków.

Na le ży li czyć się z ogra ni czo ną wi dzial no -
ścią o zmierz chu, w no cy czy w tu ne lu. 
Nie zbęd ne jest za tem wy po sa że nie w prze -
no śne źró dła świa tła ro bo cze go o za si la niu
ba te ryj nym dzia ła ją ce min. przez 1 godz., np.
tech no lo gię Po wer mo on. Za pew ni to kom -
fort i bez pie czeń stwo pra cy pod czas wy ko -
rzy sta nia sprzę tu hy drau licz ne go i po zwo li
na wła ści we sto so wa nie pro ce dur kpp.

Ze wzglę du na du żą licz bę po szko do wa -
nych, rów nież z otwar ty mi zła ma nia mi 
i am pu ta cją koń czyn, nie zbęd ne jest wy po -
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   al na ku mu la cja

Dzia ła nia ra tow ni cze po zde rze niu dwóch po cią gów pa sa żer skich w oko li cach Per ninku
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sa że nie jed no stek w sprzęt do pro wa dze nia
se gre ga cji pier wot nej (tria ge) oraz do ta mo -
wa nia ma syw nych krwo to ków – jest to jed -
na z głów nych przy czyn śmier ci (moż li wa
do unik nię cia) po ka ta stro fach ko le jo wych.

Cze go jesz cze uczą cze skie 
do świad cze nia? 
Wy ko rzy sta nie sił i środ ków jed no stek

sto wa rzy szo nych z KSRG (w tym przy pad ku
spe cja li stycz nych grup ra tow nic twa wy so -
ko ścio we go, ta kich jak TOPR i GOPR) oraz

Po li cji, czy Stra ży Gra nicz nej lub Stra ży
Ochro ny Ko lei itp. sta no wi o zwięk sze niu
moż li wo ści ope ra cyj nych. Wspar cie wy mie -
nio nych służb i kom po nen tów sys te mu ra -
tow ni cze go to nie tyl ko po zy ska nie do-
świad czo nych ra tow ni ków, ale rów nież spe -
cja li stycz ne go sprzę tu: oświe tle nia o du żej
mo cy, bez za ło gow ców, śmi głow ców ob ser -
wa cyj nych z ka me ra mi ter mo wi zyj ny mi
do prze szu ki wa nia oko li cy i in nych, w za leż -
no ści od spe cy fi ki zda rze nia.

Na po zio mie lo kal nym (ko men dy po wia -
to we PSP) nie zbęd ne jest roz po zna nie ob -
sza rów na li niach ko le jo wych o bar dzo
utrud nio nym do stę pie i uzu peł nie nie moż -
li wo ści ope ra cyj nych i sprzę to wych przez za -
war cie umów z pod mio ta mi dys po nu ją cy mi
środ ka mi trans por tu w te re nie trud no do -
stęp nym i do jaz dy po to rach ko le jo wych,
gdzie na wet na pęd 4x4 i 6x6 jest nie wy star -
cza ją cy. Je dy nym tech nicz nym spo so bem

do tar cia na miej sce zda rze nia po za po jaz da -
mi szy no wy mi jest wy ko rzy sta nie qu adów,
po dusz kow ców, am fi bii i po dob nych wszę -
do ła zów. Do świad cze nia ra tow ni ków cze -
skich wska zu ją rów nież na ko niecz ność
wy zna cze nia lą do wisk po lo wych dla śmi -
głow ców LPR na bez piecz nym dla pi lo ta 
te re nie (z uwzględ nie niem zmien nych wa -
run ków, za leż nych od pór ro ku), a jed no cze -
śnie jak naj bli żej miej sca ak cji – le piej to
zro bić w fa zie przy go to wa nia pla nów ra tow -
ni czych niż w cza sie re al nej ak cji. Klu czo we

dla po wo dze nia dzia łań jest okre śle nie do -
stęp no ści sił i środ ków tak, aby oso by naj cię -
żej po szko do wa ne uzy ska ły po moc me dy-
cz ną w szpi ta lu przed upły wem 60 min.

Ko rzy sta jąc z za pre zen to wa ne go mo de -
lu cze skie go, na le ży stwo rzyć nie tyl ko gru -
py ko or dy na cji ra tow nic twa me dycz ne go
wraz z oso ba mi kie ru ją cy mi, ale rów nież
ope ra cyj ną gru pę psy cho lo gów dzia ła ją cą
na miej scu zda rze nia i w punk cie po mo cy
me dycz nej, udzie la ją cą wspar cia nie tyl ko
oso bom po szko do wa nym, ale rów nież ich
ro dzi nom oraz sa mym ra tow ni kom.

Wska za ne jest rów nież opra co wa nie
wspól nych pro ce dur służb ra tow ni czych
i wspie ra ją cych na miej scu zda rze nia na po -
zio mie cen tral nym wszyst kich tych or ga ni -
za cji. W przy pad kach po ja wie nia się ofiar
śmier tel nych waż ne jest wy zna cze nie miejsc
god ne go za bez pie cze nia zwłok, nie do stęp -
nych dla osób po stron nych.

Wspól ne ćwi cze nia in te gru ją ce pod mio -
ty ra tow ni cze i jed nost ki PRM po win ny 
od by wać się re gu lar nie na te re nach o zwięk -
szo nym praw do po do bień stwie wystąpienia
zda rzeń oraz o utrud nio nym do stę pie lub
o po dob nej cha rak te ry sty ce. Do ćwi czeń
moż na wy ko rzy stać od cin ki to rów wy łą czo -
ne z eks plo ata cji przez PKP. Sce na riu sze zda -
rzeń po win ny kłaść na cisk na prze ciw -
dzia ła nie skut kom zda rzeń mno gich i ma so -
wych z uży ciem sprzę tu do ra tow nic twa wy -
so ko ścio we go.

Tech ni ki do tar cia, wy ko na nia do stę pu
oraz ewa ku acji po szko do wa nych z wa go -
nów ko le jo wych po win ny uwzględ niać ko -
niecz ność za cho wa nia po zio me go po ło-
że nia po szko do wa ne go w cza sie prze miesz -
cza nia.

Pod su mo wa nie
Po trze by sprzę to we PSP w ob sza rze 

ko le jo we go ra tow nic twa tech nicz ne go zo -
sta ły do strze żo ne i w 2014 r. na stą pi ło wdro -
że nie pro jek tu KG PSP pn. „Uspraw nie nie
sys te mu ra tow nic twa w trans por cie ko le jo -
wym – etap I”. War tość pro jek tu to po -
nad 328 mln zł, wkład Fun du szu Spój no ści
wy no si oko ło 277 mln zł.

W ra mach tej że umo wy do tej po ry za ku -
pio no m.in.: 41 śred nich sa mo cho dów ra -
tow ni czo -ga śni czych ka te go rii te re no wej
do ga sze nia po ża rów w trud no do stęp nym
te re nie, 35  cięż kich i śred nich sa mo cho dów
ra tow nic twa tech nicz ne go (z żu ra wiem), 21
lek kich sa mo cho dów roz po znaw czo -ra tow -
ni czych z na pę dem te re no wym, 23 cięż kie
i śred nie sa mo cho dy ra tow ni czo -ga śni cze ze
zwięk szo nym po ten cja łem ra tow nic twa ko -
le jo we go, 8 śred nich sa mo cho dów ra tow ni -
czo -ga śni czych z funk cją cię cia, 8 śred nich
sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych z mo -
du łem prosz ko wym oraz 6 kon te ne rów sa -
ni tar nych, 8 ze sta wów hy drau licz nych
na rzę dzi ra tow ni czych o zwięk szo nym po -
ten cja le do ra tow nic twa ko le jo we go, a tak -
że tre na żer do pro wa dze nia ak cji ra tow-
ni czej pod czas ka ta stro fy ko le jo wej.

Przy ta kim za opa trze niu pod roz wa gę
po zo sta je je dy nie za kup ul tra lek kich po jaz -
dów, któ re po zwo lą do star czyć ra tow ni ków
oraz nie zbęd ny sprzęt na miej sce ak cji.
Umoż li wią one tak że ewa ku ację naj cię żej
po szko do wa nych z miejsc, do któ rych nie
wje dzie ża den więk szy po jazd.

mł. bryg. dr in˝. Nor bert Tu Ênio peł ni słu˝ b´
w Szko le Głów nej Słu˝ by Po ̋ ar ni czej
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Tre na żer ra tow nic twa ko le jo we go na te re nie SA PSP w Po zna niu
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Wło ski rząd zde cy do wał o za mknię ciu w ca łym kra ju dys ko tek, bo mo -
gą być po ten cjal ny mi miej sca mi roz prze strze nia nia się ko ro na wi ru sa.
W Ame ry ce Ła ciń skiej i na Ka ra ibach za cho ro wa ło już po nad 6 mln 

lu dzi. 

Na 20 gra nicz nych punk tach kon tro l nych 86 ra tow ni ków z PSP zmie rzy ło tem -
pe ra tu rę cia ła bli sko 12 tys. osób. W na mio tach stra żac kich utwo rzo nych by ło 368
po lo wych izb przy jęć przed szpi ta la mi w ca łym kra ju, a za bez pie cza ło je 128
funk cjo na riu szy. Jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej bra ły też udział w 135 in -
nych dzia ła niach zwią za nych z ko ro na wi ru sem, w któ rych uczest ni czy ło 245 stra -
ża ków PSP oraz 61 dru hów OSP. 

W cią gu do by w Niem czech wy kry to ko ro na wi ru sa u 1390 lu dzi, a czte -
ry oso by zmar ły. 

W me diach po ja wi ła się in for ma cja, że na COVID-19 za cho ro wa ła 
by ła pre mier Ukra iny Ju lia Ty mo szen ko. 

Na te re nie JRG nr 5 KM PSP w Kra ko wie wi ce mar sza łek wo je wódz -
twa ma ło pol skie go Łu kasz Smół ka prze ka zał stra ża kom 50 spe cjal -
nych ze sta wów lo gi stycz nych, któ re bę dą wy ko rzy sty wa ne m.in.

do wal ki z COVID-19. Do ochot ni czych stra ży po żar nych z wo je wódz twa ma ło -
pol skie go tra fi ło 48 z nich, po jed nym otrzy ma ły ko men dy miej ska i wo je wódz -
ka PSP z Kra ko wa. W skład każ de go ze sta wu lo gi stycz ne go wcho dzi: przy cze pa
trans por to wa, na miot ste la żo wy z ak ce so ria mi, agre gat prą do twór czy, na grzew -
ni ca ole jo wa, ze staw oświe tle nio wy, sto lik po lo wy, a tak że po dzie sięć łó żek po -
lo wych, śpi wo rów i krze seł. 

W ca łej Pol sce stra ża cy po ma ga ją w trans por cie środ ków ochro ny
in dy wi du al nej dla uczniów i na uczy cie li. Do jed no stek PSP tra fia ją
one z ma ga zy nów Agen cji Re zerw Ma te ria ło wych za po śred nic -

twem Pocz ty Pol skiej, a na stęp nie są prze wo żo ne przez stra ża ków do szkół.
Zgod nie z za le ce nia mi Głów ne go In spek to ra Sa ni tar ne go środ ki de zyn fe ku ją ce
po słu żą m.in. do czysz cze nia ko ry ta rzy i wy po sa że nia klas.

Na świe cie licz ba za ka żo nych SARS-CoV-2 prze kro czy ła 25 mln.

W 16 gra nicz nych punk tach kon tro l nych, któ re za bez pie cza ło 80
stra ża ków, skon tro lo wa no tem pe ra tu rę cia ła bli sko 15 tys. osób.
W ca łym kra ju przed szpi ta la mi utwo rzo nych by ło 366 po lo wych izb

przy jęć w na mio tach PSP, któ re za bez pie cza ło 151 ra tow ni ków. 

Na ukę w no wym ro ku szkol nym roz po czę ło w 22 tys. szkół 4,6 mln
uczniów. Za ję cia ma ją być pro wa dzo ne w for mie sta cjo nar nej, a nie
zdal nej, jak to by ło przez ostat nie mie sią ce po przed nie go ro ku 

szkol ne go. 
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Bra zy lij skie służ by me dycz ne po twier dzi ły, że je den z pa cjen tów w tym kra ju był
cho ry na COVID-19 przez pięć mie się cy.

Stra ża cy z nie mal 400 jed no stek PSP w ca łym kra ju prze wo żą do pla -
có wek oświa to wych środ ki ochro ny in dy wi du al nej do wal ki z ko ro -
na wi ru sem, któ re tra fi ły do nich z Agen cji Re zerw Ma te ria ło wych

za po śred nic twem Pocz ty Pol skiej. 

Me dia w Pol sce in for mu ją, że w By to miu le ka rze po twier dzi li przy pa -
dek ko bie ty dwu krot nie cho rej na COVID-19. Pa cjent ka już wy zdro -
wia ła. 

Me dia do nio sły, że z COVID-19 wy zdro wia ła by ła pre mier Ukra iny 
Ju lia Ty mo szen ko. 

W 19 gra nicz nych punk tach kon tro l nych służ bę peł ni ło 77 ra tow ni -
ków, któ rzy zmie rzy li tem pe ra tu rę cia ła po nad 12 tys. osób. W ca łym
kra ju przed szpi ta la mi utwo rzo nych by ło w stra żac kich na mio -

tach 370 po lo wych izb przy jęć, a za bez pie cza ło je 144 funk cjo na riu szy PSP. Jed -
nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej bra ły rów nież udział w 183 in nych dzia ła niach
zwią za nych z ko ro na wi ru sem. Uczest ni czy ło w nich 324 stra ża ków z PSP oraz 169
dru hów z OSP.

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

USA 6 788 147 200 197

Indie 5 018 034 82 091

Brazylia 4 384 299 133 207

Rosja 1 073 849 18 785

Peru 738 020 30 927

Kolumbia 728 590 23 288

Pol ska 75 134 2227

Stan z 15 wrzeÊnia 2020 r., êródło: www.worldometers.info

Kalendarium epidemii
koronawirusa (cz. 6) 

Od końca ubiegłego roku, gdy w Chińskiej Republice Ludowej pojawiły się pierwsze zachorowania na COVID-19, do 15 września
br. na świecie zakaziło się wirusem SARS-CoV-2 29,7 mln ludzi, zmarło ponad 938 tys. z nich, a wyzdrowiało 21,5 mln.  
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W całej Polsce strażacy pomagali w transporcie środków ochrony indywidualnej dla uczniów 
i nauczycieli 



ie za leż nie od opi nii, do któ rej się
przy chy la my w oce nie te go ob -
sza ru na uki, ra por ty i ze sta wie nia

sta ty stycz ne są sta łym ele men tem funk-
cjo no wa nia każ dej po waż nej or ga ni za cji.
Pod czas pi sa nia ar ty ku łu o prze pi sach lo -
kal nych w tek sań skim Ci ty of Pla no na tra fi -
łem na rocz ne ra por ty z dzia łal no ści stra -
ża ków z te go mia sta oraz 5-let ni plan stra -
te gii roz wo ju. Do ku men ty te są war te przy -
bli że nia czy tel ni kom PP. 

Pierw sze, co rzu ca się w oczy, to do sko -
na ła przej rzy stość tych ra por tów. Dru gie to
in for ma cje, któ re są wię cej niż wy star cza ją -
ce do oce ny dzia łal no ści stra ża ków, a tak że
da ją wie le in for ma cji nie zbęd nych do dzia -
łań pla ni stycz nych i roz wo ju stra ży po żar nej.
Trze cie, że jak na dło ni wi dać – ile za pla no -
wa no środ ków w bu dże cie, jak je wy dat ko -
wa no, na co i ja kie przy nio sło to skut ki. 

I jesz cze jed no – uczci wość prze ka za nia
da nych, wi docz na po róż nych roz mia rach
ra por tów za po szcze gól ne la ta. Naj bar dziej
roz bu do wa ny za jął 47 str. (do ty czy 2015 r.),
a naj bar dziej zwar ty 17 str. (za 2018 r.).

Ale naj pierw o kry te riach oce ny stra żac -
kie go dzia ła nia w USA. 

Kto i jak oce nia stra że po żar ne
w USA?
Struk tu ra stra ży po żar nej w Sta nach

Zjed no czo nych jest moc no nie jed no li ta,
nie ma na wet ogól no ame ry kań skich ozna -
czeń stop ni, a ich mię dzy re gio nal na po wta -
rzal ność to efekt przy pad ku i zwy cza ju.
Stra że za wo do we fi nan so wa ne są przez sa -

mo rzą dy na po zio mie miast lub hrabstw.
For ma cje fi nan so wa ne z bu dże tu fe de ral -
ne go zaj mu ją się głów nie ochro ną par ków
na ro do wych. Są rów nież ochot ni cy oraz
stra ża cy „na go dzi ny”, czy li prze szko le ni
stra ża cy ma ją cy in ne źró dło utrzy ma nia,
po wo ły wa ni tyl ko na czas trwa nia ak cji.
W związ ku z tym nie ma, tak jak w Pol sce,
jed no li tych kry te riów oce ny jed no stek
ochro ny prze ciw po ża ro wej. 

W Pol sce speł nie nie mi ni mal nych wy -
mo gów przy na leż no ści do KSRG jest oce -
nia ne we dług czy tel nych, obo wią zu ją cych
wszyst kich za sad, okre ślo nych w usta wie
o PSP i za rzą dze niu ko men dan ta głów ne -
go PSP. W USA ta kie oce ny wy sta wia kil ka
or ga ni za cji non -pro fit, zaj mu ją cych się
pod no sze niem stan dar dów usług świad -
czo nych przez stra że po żar ne, ja ko nor mal -
nej dzia łal no ści biz ne so wo -ko mer cyj nej.
Stąd też w ra por tach ta kich jak opi sy wa ny
w ni niej szym ar ty ku le wie le miej sca zaj mu -
ją da ne fi nan so we (pla no wa ny i zre ali zo wa -
ny bu dżet, kosz ty pro wa dzo nych ak cji,
a tak że cen nik usług po żar ni czo -ra tun ko -
wych). Przy na leż ność do ta kich or ga ni za cji
i pod da nie się pro ce som cer ty fi ka cyj nym
nie są obo wiąz ko we. Sta no wią jed nak pod -
sta wę do pod nie sie nia pre sti żu jed nost ki
oraz po pra wy mo de lu za rzą dza nia nią
przez lep sze wy ko rzy sty wa nie in fra struk tu -
ry czy do pa so wa nie pro fi lu jed nost ki do
lo kal nych po trzeb, a także zwięk sze nia
spraw no ści ope ra cyj nej.

W 2017 r. straż Pla no Fi re -Re scue prze -
szła ry go ry stycz ny pro ces re cer ty fi ka cji

przed Ko mi sją ds. Mię dzy na ro do wej Akre -
dy ta cji Jed no stek Ochro ny Prze ciw po ża ro -
wej, a w mar cu 2018 r. utrzy mała akre-
dy ta cję agen cji Cen trum Do sko na le nia
w ob sza rze Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
(CPSE). Pla no Fi re -Re scue jest jed ną z za le -
d wie 12 stra ży po żar nych w sta nie Tek sas,
któ re uzy ska ły akre dy ta cję tej organizacji.
Na ca łym świe cie jest ich mniej niż 250. Po -
nad to od 1998 r. Pla no Fi re -Re scue ma rów -
nież sta tus stra ży po żar nej akre dy to wa nej
przez Ko mi sję ds. Akre dy ta cji Po go to wia
Ra tun ko we go (CAAS). Pla no Fi re -Re scue to
jed na z 12 grup po go to wia ra tun ko we go
(EMS) w Tek sa sie, któ ra uzy ska ła akre dy ta -
cję CAAS. Na ca łym świe cie wy da nych jest
mniej niż 200 akre dy ta cji. W obu przy pad -
kach „ca ły świat” ozna cza USA i w nie znacz -
nym stop niu Ka na dę.

Od 1998 r. Pla no utrzy mu je kla sy fi ka cję
ochro ny prze ciw po ża ro wej kla sy 1 wy da ną
przez Biu ro Usług Ubez pie cze nio wych
(ISO). Pla no by ło pierw szym mia stem
w Tek sa sie, któ re otrzy ma ło oce nę kla sy 1.
Jest to bar dzo istot ny ele ment, gdyż ana li -
za stan dar dów usług stra ży po żar nych,
prze pro wa dzo na przez Biu ro Usług Ubez -
pie cze nio wych sta no wi wy kład nię dla nie -
mal że wszyst kich firm ubez pie cze nio wych
dzia ła ją cych w sek to rze nie ru cho mo ści
do ob li cza nia wy so ko ści skła dek. Kla sy fi ka -
cja ochro ny prze ciw po ża ro wej PPC® (Pu blic
Pro tec tion Clas si fi ca tion) ma 10 klas, przy
czym kla sa 1 jest naj wyż sza, a 10 ozna cza,
że na da nym ob sza rze nie są speł nio ne mi -
ni mal ne wy mo gi w tym za kre sie.
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PA WEŁ WOL NY Pla no Fi re   
– stra ̋ ac kie pla n        

Popularna jest opinia, że istnieją trzy rodzaje kłamstw:
kłamstwo, wielkie kłamstwo i statystyka. Statystycy natomiast
twierdzą, że to nie statystyka jest zła, tylko źli są ludzie, którzy

nie potrafią z niej prawidłowo korzystać.

N



Ce na po li sy (przy wszyst kich in nych
rów nych pa ra me trach obiek tu – je go wiel -
ko ści, prze zna cze niu, spo so bie użyt ko wa -
nia itp.) bę dzie tym niż sza, im wyż sza jest
kla sa ochro ny prze ciw po ża ro wej.

Co za wie ra ra port z Pla no?
Ra port roz po czy na się od for mal ne go

po wi ta nia ko men dan ta stra ży po żar nej
w Pla no oraz przed sta wie nia: mi sji i wi zji
funk cjo no wa nia oraz war to ści do prze strze -
ga nia przez pod le gły mu de par ta ment,
w któ rym słu ży pra wie 400 stra ża ków i któ -
ry obej mu je 13 JRG.

Na stęp ny roz dział – da ne de mo gra ficz -
ne – w spe cy fi ce Tek sa su ma wpływ na uza -
sad nie nie za trud nie nia dwu ję zycz nych
ope ra to rów ze wzglę du na zna czą cy wzrost
od set ka osób hisz pań sko ję zycz nych
(od 6,2% w 1990 r. do 14,7% w 2010 r.).
Przy głęb szym za sta no wie niu in for ma cja
o licz bie osób ro syj sko - lub ukra iń sko ję -
zycz nych w czę ści po wia tów w Pol sce mia -
ła by sens.

Da lej przed sta wio no ogól ne in for ma cje
o stra ży po żar nej i jej hi sto rii od po wsta nia
w 1886 r., a tak że o za kre sie dzia łal no ści. Je -
dy ne, co róż ni ob sza ry od po wie dzial no ści
stra ży po żar nej w Pla no, a sze rzej w USA,
od na sze go KSRG, jest włą cze nie do stra -
żac kich struk tur po go to wia ra tun ko we go.
Jed no cze śnie to coś wię cej niż po go to wie
z peł ny mi ob sa da mi mo to cy kli ra tow ni -
czych, ka re tek po go to wia, pa ra me dy ka mi
i ra tow ni ka mi me dycz ny mi. Służ ba ta peł ni
rów nież funk cję me dycz nej opie ki spo łecz -
nej (Com mu ni ty Pa ra me di ci ne). W USA jest
to no wy i roz wi ja ją cy się mo del opie ki zdro -
wot nej. Po zwa la dy plo mo wa nym ra tow ni -
kom me dycz nym i pa ra me dy kom dzia łać
w roz sze rzo nym za kre sie, wspie ra jąc pu -
blicz ną służ bę zdro wia w ob sza rach pod -
sta wo wej opie ki me dycz nej oraz pro fi -
lak ty kę zdro wot ną w sła bo za lud nio nych
re jo nach. Ce lem jest po pra wa do stę pu

do opie ki zdro wot nej i ogra ni cze nie wy jaz -
dów ka re tek po go to wia do przy pad ków
nie wy ma ga ją cych na tych mia sto wej in ter -
wen cji me dycz nej.

O po zio mie pro fe sjo na li zmu stra ża ków
z Pla no świad czą nie tyl ko kra jo we cer ty fi -
ka ty, o któ rych za chwi lę, ale rów nież po sia -
da nie gru py USAR (Urban Se arch and
Re scue), ma ją cej do świad cze nie w li kwi da -
cji skut ków hu ra ga nu Ha rvey (2017).

Struk tu ra stra ży po żar nej
w Pla no
W Pla no za trud nio nych jest 386 za wo -

do wych stra ża ków -ra tow ni ków i 11 pra -
cow ni ków cy wil nych. In fra struk tu ra ochro-
ny prze ciw po ża ro wej skła da się z: 13 jed no -
stek ra tow ni czo -ga śni czych, dzia łu ad mi ni -
stra cji i pre wen cji, ma ga zy nu lo gi stycz ne go
i (wkrót ce) naj no wo cze śniej sze go ośrod ka
wy szko le nia po żar ni cze go. Na in te rak tyw -
nej ma pie każ da z osób za miesz ku ją cych
w Pla no mo że spraw dzić w re jo nie dzia ła -
nia ja kiej jed nost ki się znaj du je oraz jej 
wy po sa że nie. Do dat ko wym ele men tem
przybli ża ją cym pra cę i służ bę tam tej szych
stra ża ków jest apli ka cja PulsePoint Re spond,
dzię ki któ rej moż na do wie dzieć się, gdzie
wy jeż dża ją ak tu al nie po jaz dy ra tow ni czo -
-ga śni cze i ka ret ki.

Nie jest to jed nak apli ka cja dla cie kaw -
skich, ale je den z ele men tów sys te mu ra -
tow nic twa me dycz ne go (choć nie tyl ko),
opar te go na war to ściach spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go. Umoż li wia ona prze sła nie
do CPR in for ma cji o zda rze niach po przez
wy bra nie z li sty roz wi jal nej ty po wych za -
gro żeń (wy pa dek ko mu ni ka cyj ny, wy ciek
sub stan cji nie bez piecz nych, po żar, za trzy -
ma nie krą że nia) i dzię ki sys te mo wi lo ka li za -
cji za pew nio ne mu przez ope ra to ra sie ci
ko mór ko wej ope ra tor CPR otrzy mu je bar -
dzo pre cy zyj ne da ne na te mat lo ka li za cji
zda rze nia. Jed no cze śnie oso by z prze szko -
le niem z re su scy ta cji krą że nio wo -od de cho -

wej, le ka rze, ra tow ni cy me dycz ni czy ja kie -
kol wiek in ne oso by ma ją ce umie jęt no ści
zwal cza nia skut ków da ne go zda rze nia mo -
gą zgło sić ak ces do udzia łu w ak cji ra tow -
ni czej, je że li ma ona miej sce w naj mniej szej
od le gło ści od nich.

W przy pad ku za trzy ma nia ak cji ser ca
apli ka cja wska zu je ra tow ni ko wi  ochot ni ko -
wi lo ka li za cję naj bliż sze go AED. W tym sa -
mym cza sie ope ra tor cen trum alar mo we go
po wia da mia pro fe sjo nal ne służ by.

Ro dza je po jaz dów ra tow ni -
czo -ga śni czych i ich ob sa da
Pod sta wo we po jaz dy bo jo we znaj du -

ją się we wszyst kich 13 jed nost kach ra tow -
ni czo -ga śni czych. Mi ni mal na ich ob sa da to
czte rech stra ża ków, w tym co naj mniej
dwóch ra tow ni ków me dycz nych.

Ka ret ki po go to wia (mo bil ne jed nost -
ki in ten syw nej te ra pii) za pew nia ją moż li -
wo ść trans por tu pa cjen ta i są tak roz-
miesz czo ne w ca łym mie ście, aby zmi ni -
mali zo wać czas do jaz du i za pew nić ochro -
nę na ob sza rach o du żej licz bie in ter wen cji.
Ob sa da w ka ret kach po go to wia jest dwu -
oso bo wa, w tym co najmniej je den ra tow -
nik me dycz ny. Sta łym miej scem sta cjo no -
wa nia ka re tek jest dzie więć jed no stek ra -
tow ni czo -ga śni czych. Dwa po jaz dy są prze -
miesz cza ne w mia rę po trzeb (w opar ciu
o da ne sta ty stycz ne ze zda rzeń).

Dra bi ny po żar ni cze, w wy po sa że niu
w licz bie pię ciu, są nie co więk sze niż spo ty -
ka ne w Pol sce. Ma ją za sięg po wy żej 30 m,
zbior nik z wo dą o po jem no ści po nad 1 m3

i ob sa dę czte ro oso bo wą (w tym co naj-
mniej dwóch ra tow ni ków me dycz nych).

Od dział ra tow ni ków me dycz nych,
tzw. Squ ad 1, znaj du je się w jed nej z naj -
więk szych jed no stek ra tow ni czo -ga śni -
czych i po ru sza się SUV-em „do za dań
spe cjal nych”. Ob sa da re agu je na wszyst kie
we zwa nia me dycz ne o wy so kim za gro że -
niu ży cia, a tak że na wszyst kie po ża ry 
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bu dyn ków w mie ście. Co cie ka we, słu ży
rów nież ja ko jed nost ka szko le nio wa dla
wszyst kich no wych stra ża ków i ra tow ni ków
me dycz nych – sta ży stów roz po czy na ją cych
swo ją przy go dę z za wo dem.

Jed nost ka cięż kie go ra tow nic twa
tech nicz ne go Re scue 4 po ru sza się po jaz -
dem mar ki Spar tan (Ge ne ral Sa fe ty He avy
Re scue). Sta no wi klu czo wy ele ment ra tow -
nic twa tech nicz ne go w mie ście i wy po sa -
że nie kom po nen tu Urban Se arch and
Re scue (USAR).

Jed nost ka re ago wa nia na zda rze nia
z udzia łem ma te ria łów nie bez piecz nych
HazMat 5 prze miesz cza się rów nież po jaz -
dem mar ki Spar tan (SVI Haz -Mat Re spon se
and Com mand Truck) i zaj mu je się lo gi sty -
ką więk szo ści sprzę tu po trzeb ne go do ob -
słu gi tych zda rzeń.

Sa mo chód lo gi stycz ny Uti li ty 12 za -
pew nia ob słu gę tech nicz ną ak cji, któ ra
obej mu je m.in.: uzu peł nia nie po wie trza
w bu tlach stra ża ków oraz do dat ko we
oświe tle nie.

Dwa sa mo cho dy ope ra cyj ne do wód -
ców ba ta lio nu – ze wzglę du na po dział
mia sta Pla no na dwa re gio ny geo gra ficz -
ne: wschod ni i za chod ni; do każ de go z nich
przy dzie lo ny jest szef ba ta lio nu, któ ry zaj -
mu je się za rzą dza niem swo im ob sza rem
w sy tu acjach awa ryj nych i in nych. Obu sze -
fom ba ta lio nu przy dzie lo no po moc ni ka,
któ ry pro wa dzi po jazd i po ma ga im w wy -
ko ny wa niu obo wiąz ków. Sze fo wie ba ta lio -
nów obej mu ją do wo dze nie w więk szo ści
du żych zda rzeń.

Sa mo chód do wód cy zmia ny – do każ -
dej z trzech zmian służ bo wych przy pi sa ny
jest za stęp ca do wód cy jed nost ki, któ ry peł -
ni funk cję do wód cy zmia ny. Wy jeż dża ją oni
do ak cji sa mo cho dem do wo dze nia.

W ra mach za pew nie nia peł nej go to wo -
ści bo jo wej i cią gło ści dzia ła nia przy peł -
nym sta nie po jaz dów w jed nost kach
w Pla no jest 12 za pa so wych wo zów bo jo -
wych wy ko rzy sty wa nych w cza sie kon ser -
wa cji lub na praw ser wi so wych sa mo-
cho dów pierw szo wy jaz do wych.

MONEY, MONEY, MONEY…
czy li bu dżet
Bu dżet ope ra cyj ny stra ży po żar nej

w Pla no na 2019 r. wy glą dał cał kiem oka za -
le i wy no sił pra wie 65,5 mln do la rów.
Oprócz do ta cji ce lo wej ze stro ny mia sta
stra ża cy za ra bia ją na swo je utrzy ma nie, 
wy da jąc róż ne go ro dza ju po zwo le nia oraz

świad cząc usłu gi. Do cho dy stra ży by ły
zwią za ne z: wy da wa niem po zwo leń na
uży wa nie sztucz nych ogni oraz li cen cji na
pro wa dze nie do mo wych przed szko li, opła -
ta mi za in spek cje prze ciw po ża ro we i ze -
zwo leń na ma ga zy no wa nie sub stan cji
ła two pal nych, spo rzą dza niem pla nów
ochro ny prze ciw po ża ro wej, usu wa niem
i uty li za cją ma te ria łów nie bez piecz nych
oraz usłu gami me dycz nymi. Ra port z re ali -
za cji bu dże tu za 2018 r. po ka zał re ali za cję
pla no wa nych ce lów fi nan so wych na po zio -
mie pra wie 99%.

Sta ty sty ki zda rzeń
Ra port rocz ny obej mu je ana li zę po rów -

naw czą wszyst kich zda rzeń z ka te go rii
NFIRS (Na tio nal Fi re In ci dent Re por ting Sys -
tem, czy li od po wied nik pol skie go SWD)
z ostat niej de ka dy. Gwał tow ny roz wój mia -
sta w ostat nich 10 la tach spo wo do wał rów -
nież 37,5% wzrost licz by in cy den tów
w sto sun ku do 2010 r. Ostat ni ana li zo wa ny
rok (2019) cha rak te ry zu je się na to miast ich
nie wiel kim spad kiem (0,37% w sto sun ku
do po przed nie go ro ku). W ostat nich dwóch
la tach na stą pił spa dek licz by po ża rów, ale
z ro ku na rok ro śnie licz ba in ter wen cji zwią -
za nych z li kwi da cją miej sco wych za gro żeń
oraz udzie la niem po mo cy me dycz nej.

Cza sy re ak cji
Do ana liz sta ty stycz nych stra ża cy w Pla -

no uży wa ją me to dy „90. per cen ty la”. Per cen -
tyl to spo sób ba da nia da nych w ce lu oce ny
tren dów w świe cie rze czy wi stym. Ta ki ro dzaj
ana li zy po da je, że w da nej ka te go rii 90%
wszyst kich re ak cji na stą pi ło w tym cza sie lub
krót szym. Na przy kład w Pla no w 90% przy -
pad ków czas re ali za cji zgło szeń alar mo wych
wy no sił co naj wy żej 1 min i 18 s. We dług tej
me to dy osza co wa ne cza sy do jaz du jed no -
stek na miej sce zda rze nia wy no szą od po -
wied nio: pierw szy po jazd na miej scu
zda rze nia 5 min 21 s, do jazd wszyst kich za -
dys po no wa nych po jaz dów 6 min 54 s.

Po wo dy wy jaz dów alar mo wych w la -
tach 2003-2018 by ły na stę pu ją ce: dzia ła nia
me dycz ne (57,5%), we zwa nia w do brej wie -
rze (13,2%), alar my z sys te mów de tek cji po -
ża rów (8,6%), miej sco we za gro że nia (8,2%),
alar my fał szy we (6,9%), po ża ry (5,4%).

28,9% in cy den tów zgło szo no przed po -
łu dniem i w no cy, a 71,1% po po łu dniu. Naj -
wię cej po ża rów (14,9%) mia ło miej sce
w pią tek, a naj mniej (13,6%) we wto rek.

We dług 6422 ra por tów o in cy den tach

z lat 2003-2018 więk szość po ża rów (10,4%)
mia ła miej sce w lip cu, a naj mniej (6,4%) po -
wsta ło ich we wrze śniu.

Za po bie ga nie po ża rom
Wy dział pre wen cji pod do wódz twem

za stęp cy ko men dan ta (Fi re Mar shal) jest
od po wie dzial ny za sto so wa nie i eg ze kwo -
wa nie prze pi sów prze ciw po ża ro wych obo -
wią zu ją cych lo kal nie. Za kres obo wiąz ków
obej mu je kon tro le obiek tów, nad zór nad
bez pie czeń stwem po ża ro wym i pro wa dze -
nie do cho dzeń po po ża ro wych. Obo wiąz ki
te są wy ko ny wa ne przez trzy na stu funk cjo -
na riu szy i dwóch pra cow ni ków cy wil nych.

W 2019 r. cer ty fi ko wa no trzech no wych
in spek to rów ds. ochro ny prze ciw po ża ro -
wej. Dwóch pra cow ni ków uczest ni czy ło
w kur sie pro wa dze nia do cho dzeń po po ża -
ro wych, a ko lej nych dwóch ukoń czy ło
szko le nie z za kre su pro jek to wa nia sta łych
urzą dzeń ga śni czych wod nych.

Dział pre wen cji w Pla no wdro żył no wy
sys tem elek tro nicz ne go za twier dza nia pla -
nów ochro ny prze ciw po ża ro wej, któ ry
umoż li wia klien tom prze sy ła nie ich za po -
śred nic twem stro ny in ter ne to wej. Do ku -
men ta cja jest te raz prze sy ła na, we ry fi -
ko wa na i zwra ca na elek tro nicz nie, co oka -
za ło się bar dziej efek tyw ne. Dzię ki przej ściu
na pra cę on li ne uza sad nio ny był za kup no -
wo cze snych, więk szych mo ni to rów kom -
pu te ro wych – służą po pra wie kom for tu
pra cy. No wo ścią uru cho mio ną w 2019 r.
jest tak że in ter ne to wy sys tem zle ceń kon -
tro li, któ ry po zwa la kon tra hen tom pla no -
wać kon tro le szyb ciej i ła twiej niż po przez
au to ma tycz ną li nię te le fo nicz ną.

Pod su mo wa nie
Or ga ni za cja stra ży po żar nej w Sta nach

Zjed no czo nych jest dia me tral nie róż na
od sys te mu, ja ki zna my z Pol ski. Istnieje jed -
nak kil ka ele men tów, któ rych wdro że nie
war to by ło by roz pa trzeć, np. ana li za po -
trzeb szko le nio wych bądź sprzę to wych
na ba zie dłu go let nich sta ty styk zda rzeń czy
zmie nia ją cych się ro dza jów za gro żeń w za -
leż no ści od ob sza ru chro nio ne go, nie
wspo mi na jąc o 15 pre wen ty stach w ćwierć -
mi lio no wym mie ście.

dr in˝. Paweł Wolny jest adiunktem
badawczo-dydaktycznym na Wydziale

In˝ynierii Procesowej i Ochrony Ârodowiska
Politechniki Łódzkiej
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Dla przy po mnie nia nieco informacji z po -
przed niej czę ści cy klu (PP nr 9/20). 

W USA na wy so kość skład ki ubez pie cze -
nia od ognia, okre śla nej dla nie ru cho mo ści
w da nej miej sco wo ści, czę sto w de cy du ją cy
sposób wpływa wskaź nik PPC, okre śla ją cy
po ten cjal ną sku tecz ność ga śni czą stra ży po -
żar nej. Nie za le ży od sa mej spraw no ści stra -
ża ków i ich ocho ty do dzia ła nia, ale też
od usprzę to wie nia, dłu go ści dro gi, któ rą ma -
ją do prze je cha nia, za opa trze nia w wo dę
oraz na sy ce nia bu dyn ków urzą dze nia mi
prze ciw po ża ro wy mi. Wśród bra nych pod
uwa gę czyn ni ków są też czyn no ści kon tro l -
no -roz po znaw cze o od po wied nim za kre sie
i ja ko ści. 

Osza co wa nie PCC tyl ko w teo rii jest pro -
ste. W prak ty ce to ko niecz ność wy peł nie nia
ob szer nej an kie ty, spo rzą dza nia sta ty styk,
ich ana li zy i li cze nia róż nych wskaź ni ków.
W ni niej szym ar ty ku le zo sta ną szcze gó ło wo
przed sta wio ne wy bra ne za gad nie nia ope ra -
cyj ne i za po bie gaw cze. 

Cze go uczy PPC? 
Ame ry ka nie od lat wie dzą, że woj ny wy -

gry wa się lo gi sty ką po la wal ki i za ple cza, bo
na wet naj bar dziej za pra wio ny w bo jach 
i co dzien nie skłon ny zgi nąć za fla gę USA 
red neck wy po sa żo ny w sztu cer Re ming to -
na i pi sto let Col ta (co praw da Pan Bóg stwo -
rzył lu dzi, ale do pie ro puł kow nik Colt uczy nił

ich rów ny mi – co od no si się do re wol we rów
czar no pro cho wych) nie wie le zdzia ła bez
trans por tu na po le wal ki, wła ści we go roz po -
zna nia wro ga, za pa sów amu ni cji, je dze nia,
wo dy czy miej sca i cza su do od po czyn ku.
Bez wła ści wej służ by sa ni tar nej od dzia ły bo -
jo we zo sta ną szyb ko i bez pow rot nie zu ży te.
Oto w cza sie II woj ny świa to wej Ja poń czy cy
mie li na Pa cy fi ku prze wa gę w lot nic twie, ale
wkrót ce ją stra ci li, przede wszyst kim przez
ab so lut ny brak lot nic twa ra tun ko we go.
Tym cza sem Ame ry ka nie dys po no wa li roz -
wi nię ty mi służ ba mi ra tow ni czy mi, szu ka li
swo ich lot ni ków i w ten spo sób nie tra ci li lu -
dzi do świad czo nych. 

Ta ki wy dźwięk ma rów nież PPC i wszyst -
kie in struk cje, we dług któ rych się go okre śla.
Sku tecz na straż to ta ka, któ ra wal czy z prze -
ciw ni kiem osła bio nym kon tro la mi, ma jąc
nad nim prze wa gę sprzę to wą, wy szko le nia
i za opa trze nia, a pod czas wal ki z ży wio łem
sto su je wszyst kie moż li we środ ki. Bo tak
na woj nie, jak i przy ga sze niu po ża rów nie li -
czą się za sa dy spor to we, tyl ko re gu ła „wol -
nej ame ry kan ki”: wszyst kie chwy ty są do -
zwo lo ne. Wy gry wa ten, kto jest sil niej szy
i spraw niej szy w da nym miej scu i cza sie,
a kto my śli ina czej, np. ka te go ria mi sa mej
tyl ko si ły mo ral nej, ten idio ta. 

Ra ting we dług wskaź ni ka PPC ma bar dzo
du że zna cze nie dla sa mych stra ża ków.
Wszak opra co wu je go nie za leż na od stra żac -

kich or ga ni za cja, po słu gu jąc się czy tel ny mi,
ogól no kra jo wy mi kry te ria mi, któ re moż -
na zwe ry fi ko wać. Bo mo że zaistnieć ta ki pa -
ra doks: mi mo że na si stra ża cy są naj lep si
na świe cie w za wo dach, ma ją na wet po świę -
co ny sta ran niej niż przy eg zor cy zmach, naj -
ład niej szy sa mo chód, wrę czo ny naj uro -
czy ściej przez przed sta wi cie la świec kiej wła -
dzy, to jed nak PPC wy sta wia im oce nę naj -
gor szą, je śli hy dran tów brak. 

PPC od kuch ni
Kry te ria spo rzą dza nia PPC są za war te

w prze wod ni ku, opar tym na nor mach i wy -
tycz nych do ty czą cych za po bie ga nia po ża -
rom i ich zwal cza nia na stę pu ją cych or ga -
ni za cji: Ame ri can Na tio nal Stan dards In sti tu -
te (ANSI), Na tio nal Fi re Pro tec tion As so cia tion
(NFPA), Ame ri can Wa ter Works As so cia tion
(AWWA) i As so cia tion of Pu blic -Sa fe ty Com -
mu ni ca tions Of fi cials – In ter na tio nal (APCO).
Na bli sko 70 stro nach znaj du ją się szcze gó -
ło we za sa dy prze pro wa dza nia oce ny za-
rów no jed no stek stra ży po żar nej, jak i in fra -
struk tu ry miej skiej, a tak że przy ję tych przez
wła dze lo kal ne stan dar dów ochro ny prze -
ciw po ża ro wej. Jest tam rów nież od nie sie nie
do spo so bu, okre sów i ja ko ści pro wa dze nia
czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych, przy
czym część czyn ni ków poj mo wa nych przez
nas ja ko pre wen cyj ne kry je się w wy ma ga -
niach ope ra cyj nych.
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Ubez pie cze nia od ognia – roz wià za nia ame ry kaƒ skie (cz. 2)

PA WEŁ RO CHA LA Za da nia dla 
stra ̋ y po ̋ ar nych

Już wiemy, że organizacje ubezpieczeniowe w USA wpływają
na ochronę przeciwpożarową. I to aż tak, że bez nich strażacy 

nie wiedzieliby, jak gasić pożary...



Go to wość ope ra cyj na ma sze ro ki wy miar.
Oce nie pod le ga zgod ność ist nie ją cej struk -
tu ry or ga ni za cyj nej z wy mo ga mi pra wa sta -
no we go lub lo kal ne go, roz le głość ob sza ru
chro nio ne go oraz co naj mniej rocz na do ku -
men ta cja funk cjo no wa nia jed nost ki. Szko-
le nie spe cja li stycz ne z za kre su ga sze nia
obiek tów za mknię tych nie mo że być krót sze
niż 3 godz. w kwar ta le na oso bę. Łącz ność
alar mo wa, urzą dze nia i roz wią za nia ko mu -
ni ka cyj ne mu szą za pew niać od biór alar mów
oraz dys po no wa nie sił i środ ków bez opóź -
nień. Wszyst kie po jaz dy mu szą być za -
re je stro wa ne i ubez pie czo ne ja ko
uprzy wi le jo wa ne. Za pew nio ne mu szą
być od po wied nie wa run ki ga ra żo wa -
nia, uwzględ nia ją ce lo kal ny kli mat –
szcze gól nie do ty czy to za pobie ga nia
za ma rza niu pły nów eks plo ata cyj nych.

Mi ni mal ne wy mo gi do ty czą ce ob -
sa dy i pa ra me trów wy po sa że nia po -
jaz dów, po zwa la ją ce otrzy mać
ka te go rię od 1 do 8, to:
 po jazd z au to pom pą o wy daj no ści zna -
mio no wej 2800 l/min lub więk szej przy ci -
śnie niu 10 bar i zbior nik na wo dę (zgod nie
z ogól ny mi kry te ria mi nor my NFPA 1901),
 ob sa da „pierw sze go wy jaz do we go” skła -
da ją ca się z co naj mniej czte rech stra ża ków
re agu ją cych na alarm przy wszyst kich po ża -
rach bu dyn ków (do wód ca mo że być jed nym
z nich). 

Oce nie pod le ga łącz ność i alar mo wa nie:
do stęp ność urzą dzeń prze ciw po ża ro wych
do zgła sza nia po ża rów bu dyn ków (np. ROP),
spraw ność funk cjo no wa nia cen trów po wia -
da mia nia ra tow ni cze go, w tym szko le nia
i cer ty fi ka cja ope ra to rów, ob słu ga alar mów
pierw sze go stop nia z SSP oraz ser wis tych
sys te mów.

Oce nia ne są tak że: or ga ni za cja i wy po sa -
że nie lo kal nej stra ży po żar nej, tj. stan tech -
nicz ny i wy po sa że nie po jaz dów, czas re ak cji
na alar my, lo ka li za cja re mi zy i licz ba stra ża -
ków na zmia nie. 

Speł nio ny ma też być co naj mniej je den
z dwóch wy mo gów cią gło ści pro wa dze nia
ga śni czej: 
 sys tem hy dran to wy o wy daj no ści nie
mniej szej niż 950 l/min przez 2 godz.,
uwzględ nia ją cy do dat ko wo mak sy mal ne
dzien ne za po trze bo wa nie na wo dę do ce -
lów so cjal no -by to wych w re jo nie po ża ru, 
 za pew nie nie przez straż po żar ną po da -
wa nia wo dy z wy daj no ścią 950 l/min lub
wię cej przez 2 godz. w re jo nie po ża ru, po -
cząw szy od 5. min od przy by cia pierw sze go

sa mo cho du ra tow ni czo -ga śni cze go na miej -
sce ak cji.

To jed nak nie ko niec, bo prze cież mó wi -
my o wa run kach mi ni mal nych. Aby od po -
wie dzieć na py ta nie, czy lo kal na straż
po żar na jest wy star cza ją co do brze wy po-
sa żo na do sku tecz ne go zwal cza nia po ża-
rów, sto su je się bar dzo ory gi nal ne po dej -
ście – sza co wa ne są tech nicz ne moż li wo ści
do star cza nia wo dy do ga sze nia po ża ru po -
przez oce nę mak sy mal ne go wy dat ku, ja ki są
w sta nie osią gnąć sa mo cho dy ra tow ni czo -

-ga śni cze z uży ciem au to pomp. I tu ma my
ko lo ryt ame ry kań ski. 

Sza co wa nie wy daj no ści ga śni -
czej dla da ne go po ża ru
Wzór na wy ma ga ny wy da tek wo dy 

(ne eded fi re flow – NFF) opra co wa no w ISO
na pod sta wie ana liz rze czy wi stych po ża rów
po wo du ją cych du że stra ty. Wo dę do ga sze -
nia po ża ru w po je dyn czym, nie za bez pie czo -
nym try ska cza mi bu dyn ku ob li cza się tak:

NFF = (C) (O) [1,0 + (X + P)]
gdzie: 
NFF – wy ma ga ny wy da tek wo dy, 
C – współ czyn nik ro dza ju kon struk cji,
na któ ry skła da ją się współ czyn nik kla sy od -
por no ści ognio wej F oraz po wierzch nia
efek tyw na A, 
O – współ czyn nik ob cią że nia ognio we go
zwią za ny z prze zna cze niem bu dyn ku, 
X – współ czyn nik gę sto ści za bu do wy, 
P – współ czyn nik po dzia łu na stre fy po ża ro -
we obiek tu.

Za le ca na me to da ob li cze nio wa dzie li się
na ko lej ne eta py:

Krok 1. Okre śle nie do mi nu ją ce go ro dza -
ju kon struk cji i po wią za ne go czyn ni ka (F).

Współ czyn nik F obej mu je 6 klas od por -
no ści ognio wej i mo że wy no sić od 0,6
do 1,5, w za leż no ści od ro dza ju kon struk cji.

Krok 2. Okre śle nie efek tyw nej po -
wierzch ni (A).

Nie jest pro sto: efek tyw na po wierzch nia

to zmo dy fi ko wa na cał ko wi ta po wierzch nia
bu dyn ku, a ta mo dy fi ka cja ozna cza, że po -
trzeb na bę dzie por cja so lid nej wie dzy prze -
ciw po ża ro wej. Przy okre śla niu po wierzch ni
A uwzględ nia się kla sę kon struk cji, wy so kość
bu dyn ku, za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we,
ścia ny dzia ło we i in ne czyn ni ki przy czy nia -
ją ce się do roz prze strze nia nia się ognia lub
ogra ni cze nia te goż. Tu do szcze gó ło wej oce -
ny bu dyn ku sto su je się in ne wy tycz ne
ISO – do ku ment Spe ci fic Com mer cial Pro per -
ty Eva lu ation Sche du le (SCOPES). Np. obiekt

wol no sto ją cy, dwu kon dy gna cyj ny,
o kon struk cji drew nia nej lub mie sza -
nej ma zwy kle efek tyw ną po wierzch -
nię w po sta ci su my po wierzch ni
kon dy gna cji „0” oraz ½ po wierzch ni
kon dy gna cji „1”.

Krok 3. Ob li cze nie współ czyn-
ni ka kon struk cyj ne go (C) przez pod -
sta wie nie war to ści F i A do wzo ru
C = 18·F·A1/2.

Krok 4. Za okrą gle nie współ czyn -
ni ka kon struk cyj ne go (C) z do kład no ścią
do 250 gal/min (ga lo nów na mi nu tę), czy -
li 950 dm3/min, a więc 16 dm3/s).

Krok 5. Okre śle nie współ czyn ni ka ob cią -
że nia ognio we go zwią za ne go z prze zna cze -
niem bu dyn ku (O).

Krok 6. W przy pad ku za bu do wy zwar tej
na le ży okre ślić współ czyn nik gę sto ści za bu -
do wy (X). Za le ży on od ro dza ju kon struk cji
i wy mia rów (dłu gość ra zy licz ba pię ter) na -
ra żo ne go bu dyn ku oraz od le gło ści mię dzy
na prze ciw le gły mi ścia na mi przed mio to we -
go bu dyn ku i na ra żo ne go na roz prze strze -
nia nie się po ża ru.

Krok 7. Je śli bu dyn ki są po łą czo ne (ist -
nie je ko mu ni ka cja z są sied ni mi bu dyn ka mi),
na le ży wy zna czyć współ czyn nik po dzia łu
na stre fy po ża ro we obiek tu (P). Okre śla on
sto pień pal no ści ma te ria łów, z któ rych wy -
ko na no przej ścia, czy są one otwar te lub 
za mknię te, wy mia ry i kla sy wszyst kich prze -
gród po ża ro wych.

Krok 8. Ob li cze nie war to ści NFF zgod nie
z po da nym wcze śniej wzo rem.

Do okre śle nia licz by po jaz dów ga śni -
czych i ich klas wa go wych, wy daj no ści au to -
pomp i wy ma ga ne go spe cja li stycz ne go
wy po sa że nia słu ży współ czyn nik Ba sic Fi re
Flow (BFF), do ty czą cy za pew nie nia pod sta -
wo we go za opa trze nia w wo dę do ce lów ga -
śni czych. Okre śla się go na pod sta wie pię ciu
naj wyż szych NFF w ob sza rze chro nio nym,
ale je go mak sy mal na war tość nie prze kra -
cza 3500 gal/min (13250 l/min). 
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Wy ma ga na licz ba sa mo cho dów ra tow ni -
czo -ga śni czych uczest ni czą cych w ak cji
w za leż no ści od współ czyn ni ka BFF wy no -
si: 1 (BFF = 500-1000 gal/min, czy li 2000-
4000 dm3/min), 2 (1250-2500) lub 3
(3000-3500, czy li do 14 tys. dm3/min). 
We dług przy ję te go stan dar du do po ża rów
bu dyn ków uda ją się przy naj mniej dwa za -
stę py. Wy ją tek sta no wi ob szar, dla któ re go
war tość BFF jest mniej sza niż 1250 gal/min,
czy li 5000 dm3/min, a więc 8,3 dm3/s – ty le,
co je den spraw ny hy drant w Pol sce – wte dy
dys po no wa ny jest tyl ko je den za stęp. 

Te raz już wie my, dla cze go w Ka li for nii od -
ma wia się ubez pie cze nia bu dyn ków – bo
nie da się w ża den spo sób za pew nić środ -
ków do ga sze nia tam tej szych la sów. 

Wy ma ga nia dla służ by kon tro l -
no -roz po znaw czej li czą ce się
w PPC
Speł nie nie wy ma gań dla służ by kon tro l -

no -roz po znaw czej nie da je wie lu punk tów,
są one jed nak klu czo we dla zna le zie nia się
w ści słej czo łów ce ra tin gu PPC. Oce na ma tu
wy miar po śred ni. Mia no wi cie an kie ter (al bo
do wy bo ru: au dy tor, kon tro ler) przy glą da się
re jo no wi dzia ła nia da nej stra ży po żar nej.
Okre śla, ja ki jest typ za sad ni czych za gro żeń.
Po tem spraw dza, czy:
 wy zna czo no etat al bo eta ty do pro wa -
dze nia czyn no ści za po bie gaw czych i je ob -
sa dzo no,
 oso by za trud nio ne ma ją od po wied nie
kwa li fi ka cje,
 za po bie ga cze pra cu ją, jak na le ży. 

Wy da je się to pro ste, ale każ dy z tych
mier ni ków jest ob wa ro wa ny sie cia mi wa -
run ków ko niecz nych do speł nie nia. 

Naj pro ściej wy glą da to w przy pad ku
punk tu pierw sze go. Eta ty są, al bo ich nie ma,
pra cow ni cy też, o czym świad czą umo wy
o pra cę i wy pła ca ne pen sje. Ale… Je śli w re -
gio nie są za kła dy che micz ne, a za kres obo -
wiąz ków pre wen ty sty obej mu je tyl ko
do pil no wa nie sta nu sie ci hy dran to wych,
dróg po ża ro wych i ozna ko wa nia przy łą czy
dla stra ży po żar nych do sta łych urzą dzeń
ga śni czych tu dzież pro wa dze nie do cho dzeń
po po ża ro wych w miesz ka niów ce, to oce ny
po zy tyw nej nie bę dzie. Ża den an kie ter nie
uwie rzy też w ta ki cud, że je den czło wiek
prze pro wa dzi 1000 kon tro li w ro ku, zwłasz -
cza gdy ma obo wią zek ści ga nia lud no ści
za śmie ce nie przed po se sja mi, od po wia da
na py ta nia sta rusz ków, dla cze go ich czuj ka
nie po zwa la im sma żyć ste ków w do mu,
a pół cza su w służ bie spę dza ja ko ra tow nik
me dycz ny. 

Punt dru gi otwie ra naj szer sze po le oce -
ny. Za leż nie od ro dza ju za gro żeń, by im
prze ciw dzia łać, za po bie ga cze mu szą mieć
od po wied nie kwa li fi ka cje, od po zio mu naj -
niż sze go (1) do naj wyż sze go (4). Łą czy ich
wszyst kich jed no: mu szą być za wo do wy mi
stra ża ka mi. Da lej są róż ni ce. Do spraw dza nia
ozna ko wań hy dran tów, dróg ewa ku acyj -
nych czy prze glą dów ga śnic i urzą dzeń 
prze ciw po ża ro wych wy star cza ją ta kie kwa -
li fi ka cje: pod sta wo wa ma tu ra, ukoń czo ne 18
lat, kurs stra ża ka i za li cze nie eg za mi nów sta -
no wych stra żac kie go i za po bie gaw cze go
na po zio mie na zwij my to pod sta wo wym.
Gdy jed nak pro du ku je się w re jo nie dzia ła -
nia sa le trę amo no wą, to wy ma ga ne są szko -
le nia i kwa li fi ka cje na znacz nie wyż szych
po zio mach, któ re mo gą rów nać się co do za -
kre su wie dzy stu diom po li tech nicz nym. Jed -

nak je śli jed no cze śnie nie ma tam la sów, to
wie dza o za po bie ga niu po ża rom na te re -
nach za drze wio nych nie mu si mu prze szka -
dzać, bo sta no wi nie po trzeb ny koszt.

Co do ja ko ści dzia łań – tu spra wa przed -
sta wia tak, że an kie ter spraw dza, czy licz ba
i ja kość kon tro li od po wia da ją nor mom i wy -
tycz nym któ rejś z or ga ni za cji za po bie gaw -
czych, np. wy mie nio nych na wstę pie ar ty-
ku łu. Prze cież li czą się wskaź ni ki ja ko ścio we
po cho dzą ce od or ga ni za cji lub fir my, do któ -
rej na le żą ubez pie czy cie le dzia ła ją cy na da -
nym ryn ku. Gdy jest ja kiś stan dard bez pie-
czeń stwa, ale no na me, to ta każ jest i oce na,
z bra ku sys te mu od nie sie nia. 

Pod su mo wa nie 
Tak oto, za spra wą pre sji ubez pie czy cie li,

do my ka się sys tem pro fe sjo na li za cji ochro -
ny prze ciw po ża ro wej w USA – za rów no
w bran ży ga śni czej, jak i za po bie gaw czej,
moc no zresz tą sple cio nych, a i tam bar dzo
róż nie ro zu mia nych. Dzia ła? Dzia ła! Wszę -
dzie? Otóż nie, bo ile sta nów, ile hrabstw
(wo je wództw), a na wet ile miast i wsi, ty le
zwy cza jów, praw i ich za sto so wań. Bo lo kal -
ne pra wo jest po nad wszyst ko, a przy tym
nie wszy scy wy trzy mu ją na cisk sys te mu. To
wol ny kraj i ogrom ny, a wol no ści oby wa tel -
skie są tak da le ko po su nię te, że za wsze moż -
na gdzieś za cząć ży cie od ze ra. 

Pew ne jest jed no: straż po żar na w Ci ty of
Pla no ma PPC = 1. 

st. bryg. Paweł Rochala w 1993 r. obronił
w SGSP prac´ magisterskà nt.

„Ubezpieczenia od ognia jako funkcja
zabezpieczeƒ przeciwpo˝arowych obiektu”
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W Pol sce jest du żo ła twiej tak pod wzglę dem teo re tycz nym (wzór
ra dziec kie go po cho dze nia jest mniej skom pli ko wa ny i bar dziej funk -
cjo nal ny), jak i prak tycz nym – z wy jąt kiem ga sze nia zbior ni ków
z sub stan cja mi ro po po chod ny mi ma ło kto ba wi się w ob li cze nia
i kal ku la cje – po pro stu wzy wa po sił ki. Za łóż my jed nak, że ktoś jest
ide ali stą lub per fek cjo ni stą i jed nak li czy, np. ja ko KDR, nie zbęd ne
są si ły i środ ki do prze pro wa dze nia na tar cia na po żar. Dzia ła tak:
opie ra się na wy zna cza niu geo me trycz ne go kształ tu po wierzch ni
po ża ru w rzu cie po zio mym z uwzględ nie niem za ło żo nej li nio wej
pręd ko ści je go roz wo ju w za leż no ści od ro dza ju pło ną cych ma te ria -
łów. Za kłó ce niem w ob li cze niach jest je dy nie po dział na dwie fa zy
roz wo ju po ża ru, z pierw szą 10 min roz wo ju w za rod ku, z szyb ko ścią
ob li cze nio wą zre du ko wa ną o po ło wę w sto sun ku do fa zy dru giej,
co moż na so bie zwy kle da ro wać i li czyć wszyst ko ja ko fa zę dru gą.
Uwzględ nia się w tym współ czyn nik in ten syw no ści po da wa nia wo -

dy (zgod nie z wy tycz ny mi KG PSP), któ ry po wi nien osią gnąć war -
tość 

Iw = 0,1 l/(m2 × s),
co mno ży się przez licz bę me trów kwa dra to wych po ża ru. Je śli

pom py sa mo cho dów i ar ma tu ra wod na rów no wa żą wy nik, moż -
na na cie rać. To wszyst ko. 

Któ ra z me tod po zwa la le piej osza co wać si ły i środ ki PSP (lub sze -
rzej KSRG), po zo sta wiam do sa mo dziel nej oce ny. Dość po wie dzieć,
że me to da ame ry kań ska (w USA nie ko niecz nie po wszech nie sto so -
wa na w prak ty ce…) jest bar dzo se lek tyw na w cza sie kur sów. Mia -
no wi cie je śli ktoś nie zna się na pa ra me trach ochro ny prze ciw-
po ża ro wej bu dyn ków, jak np. wiel kość stref po ża ro wych, al bo ma -
te ma ty ka na po zio mie szko ły śred niej nie jest w je go przy pad ku na -
uką sto so wa ną, to kur su nie za li cza, a więc nie zo sta je ani do wód cą,
ani ko men dan tem. A pła cić trze ba. 

Tak tycz ne li cze nie wo dy ga śni czej w Pol sce



uwa gi na brak prze pi sów wy ko -
naw czych pa nu je bar dzo du ża do -
wol ność i uzna nio wość za kre su

tych uzgod nień. In sta la cje fo to wol ta icz ne,
czy li in sta la cje elek trycz ne wy po sa żo ne
w urzą dze nia fo to wol ta icz ne, po win ny być
pro jek to wa ne i bu do wa ne zgod nie z prze -
pi sa mi oraz za sa da mi wie dzy tech nicz nej
i tak też po win ny być uzgad nia ne. Rze czo -
znaw cy nie mo gą ba zo wać na ma te ria łach
mar ke tin go wych, plot kach i nie spraw dzo -
nych in for ma cjach.

W tym ar ty ku le pod su mo wu je my naj -
waż niej sze za sa dy i kry te ria wy bo ru ele-
men tów sys te mu oraz za le ce nia do ty czą ce
in sta la cji. Pod sta wo wa za sa da brzmi: mniej
zna czy wię cej! Od chu dzo ny pro jekt sys te -
mu, jak naj mniej sza licz ba (pro fe sjo nal nie
za in sta lo wa nych, kom pa ty bil nych) po łą czeń
wty ko wych prą du sta łe go oraz wy so kiej ja -
ko ści fa low nik ze zin te gro wa ny mi za bez-
pie cze nia mi spra wia ją, że tech no lo gia fo to -
wol ta icz na jest jesz cze bez piecz niej sza.

Nor my i pro fi lak tycz na
ochro na prze ciw po ża ro wa
Już pod czas pro duk cji kom po nen ty PV są

ry go ry stycz nie te sto wa ne pod ką tem bez -
pie czeń stwa i nie za wod no ści, aby za pew nić,
że speł nia ją wy mo gi róż nych norm kra jo -
wych i mię dzy na ro do wych. Dba łość o do bór
kom po nen tów, pro jekt sys te mu oraz pro fe -
sjo nal ny mon taż są nie zbęd ne do zmi ni-
ma li zo wa nia ry zy ka po ża ru i wdro że nia za -
po bie gaw czych środ ków ochro ny prze ciw -
po ża ro wej. W tym kon tek ście szcze gól nie
waż ną ro lę od gry wa zgod na z nor ma mi in -
sta la cja złą czy prą du sta łe go. 

 Nor my pro duk to we dla kom po nen tów
PV de fi niu ją uży tecz ność i bez pie czeń stwo
pro duk tu. Waż ne są tu nor my Pol skie go Ko -

mi te tu Nor ma li za cyj ne go (PKN), a zwłasz cza
dwie pierw sze czę ści nor my PN-EN
62109: 2010 Bez pie czeń stwo kon wer te rów
mo cy sto so wa nych w fo to wol ta icz nych sys -
te mach ener ge tycz nych – Część 1: Wy ma ga -
nia ogól ne i Część 2: Wy ma ga nia szcze -
gó ło we do ty czą ce fa low ni ków. 
 Nor my in sta la cyj ne sta no wią pod sta wę
do pla no wa nia, bu do wy i te sto wa nia in sta -
la cji elek trycz nych. Słu żą one do ochro ny 
lu dzi, zwie rząt go spo dar skich, dóbr ma te -
rial nych itp. PN-EN 60364-7-712: 2016-05 „In -
sta la cje elek trycz ne ni skie go na pię cia –
Część 7-712: Wy ma ga nia do ty czą ce spe cjal -
nych in sta la cji lub lo ka li za cji – Fo to wol ta icz -
ne (PV) ukła dy za si la nia po win ny być
w szcze gól no ści przy wo ła ne w tym miej scu. 
 Kra jo we wy tycz ne w za kre sie ochro ny
prze ciw po ża ro wej okre śla ją środ ki za po -
bie ga nia po ża rom i ochro ny po ża ro wej.
W Au strii są to wy tycz ne ÖVE R 11-
1: 2013 03 01: Sys te my PV – Do dat ko we wy -
ma ga nia bez pie czeń stwa – Część 1:
Wy ma ga nia do ty czą ce ochro ny służb ra tow -
ni czych, lub w Niem czech VDE-AR-E 2100-
712: 2018-12 „Środ ki dla ob sza ru DC
sys te mu fo to wol ta icz ne go w ce lu utrzy ma -
nia bez pie czeń stwa elek trycz ne go w przy -
pad ku po ża ru lub po mo cy tech nicz nej. Nie
ma obec nie obo wią zu ją cej w Pol sce dy rek -
ty wy, nor my, rozpo rzą dze nia ani wy tycz -
nych do ty czą cych ochro ny prze ciw po ża-
ro wej in sta la cji fo to wol ta icz nych.

Ak ty praw ne:
 usta wa z dnia 7 lip ca 1993 ro ku Pra wo
bu dow la ne
 usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 ro ku
o ochro nie prze ciw po ża ro wej,
 roz po rzą dze nie mi ni stra in fra struk tu ry
z dnia 12 kwiet nia 2002 ro ku 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,

 roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 7 czerw -
ca 2010 ro ku w spra wie ochro ny prze ciw-
po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów
bu dow la nych i te re nów

De li kat ne złą cza DC 
Po łą cze nia wty ko we prą du sta łe go po -

mię dzy mo du ła mi oraz łań cu chem modu -
łów z fa low ni kiem są nie zbęd ne przy bu -
do wie sys te mu PV. Po łą cze nia te są nie zwy -
kle waż ne i mu szą być sta ran nie wy ko na ne
pod czas in sta la cji, aby za pew nić ich wie lo -
let nie funk cjo no wa nie. Wa dli we po łą cze nia
w ob wo dzie prą du sta łe go są dru gą naj -
częst szą przy czy ną po ża ru PV, za raz po czyn -
ni kach ze wnętrz nych (np. wy ła do wa nie
at mos fe rycz ne). Nie wła ści wie za in sta lo wa -
ne złą cza DC lub kom bi na cja nie kom pa ty bil -
nych par złą czy mo że pro wa dzić do wzro stu
tem pe ra tu ry, łu ku elek trycz ne go, a w naj -
gor szym przy pad ku do po ża ru. Dla te go 
pro jekt sys te mu uwzględ nia ją cy ochro nę
prze ciw po ża ro wą re du ku je licz bę złą czy
prą du sta łe go do nie zbęd ne go mi ni mum. 

W ba da niu prze pro wa dzo nym przez
TÜV Rhe in land i Fraun ho fer ISE (2015)
stwier dzo no: „Każ dy do dat ko wy kom po -
nent nie sie ze so bą ry zy ko wy ni ka ją ce z do -
datko wych punk tów po łą czeń i in nych
źró deł błę dów. Sys tem „od chu dzo ny”, z jak
naj mniej szą liczbą kom po nen tów ma tę za -
le tę, że jest mniej miejsc, w któ rych mo że
po ja wić się uster ka”. Ba da nia kil ku po ża rów
w bu dyn kach Wal mart w Sta nach Zjed no -
czo nych wy ka za ły, że głów ną przy czy ną po -
ża ru by ły złą cza DC po mię dzy mo du ła mi
a opty ma li za to ra mi (Ro se lund, PV Ma ga zi -
ne, 2019; Lo pez, Bu si ness In si der, 2019). Te
do dat ko we kom po nen ty są za zwy czaj wsta -
wia ne do sys te mu PV z dwo ma do dat ko-
wy mi punk ta mi po łą czeń na każ dym po je -
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dyn czym mo du le PV. To po tra ja licz bę punk -
tów po łą czeń po stro nie prą du sta łe go w po -
rów na niu do zwy kłej kon struk cji z fa lo-
w ni kiem łań cu cho wym i stwa rza pro por cjo -
nal nie wię cej po ten cjal nych źró deł błę dów.

Po rów na nie licz by złą czy DC z opty ma li -
za to ra mi DC i bez nich: 

Nie do pa so wa nie złącz DC

Na zdję ciu przed sta wio no ob ra zy ter mo -
wi zyj ne z wy ni ka mi te stów przy spie szo nej
de ge ne ra cji dla kom bi na cji złą czy Stäubli
(zna nych ja ko Mul ti -Con tact) i złą czy in nych

pro du cen tów. 
Naj niż sza pa ra po ka zu je tem pe ra tu rę

z pa su ją cy mi złą cza mi od Stäubli. Po wyż sze
wa rian ty przed sta wia ją tem pe ra tu rę dla
kom bi na cji złą cza Stäubli MC4 i od po wied -
ni ka in ne go pro du cen ta, któ ry de kla ru je, że
jest kom pa ty bil ny z MC4. 

W eks pe ry men cie prze pro wa dzo nym
na sze ro ką ska lę zba da no wzrost re zy stan cji
i wzrost tem pe ra tu ry, gdy trzy pro duk ty in -
nych firm zo sta ły po łą czo ne ze złą czem MC4
fir my Stäubli Elec tri cal Con nec tors. Prze te -
sto wa no 10 par złą czy. Ob ra zy ter mo gra ficz -
ne po ka zu ją naj bar dziej za uwa żal ny wzrost
tem pe ra tu ry po sta rze niu.

Uszko dzo ne lub nie kom pa ty bil ne po łą -
cze nia wty ko we rów nież mo gą po wo do -
wać po wsta wa nie łu ków. Je śli złą cza DC
żeń skie i mę skie nie pa su ją do sie bie, np.
przy łą cze niu pro duk tów róż nych pro du -
cen tów, mo że to pro wa dzić do nie prze wi -
dzia nych za cho wań zwią za nych z roz sze -
rzal no ścią ciepl ną, ko ro zją z po wo du nie -
kom pa ty bil no ści che micz nej lub szcze li na -
mi z po wo du róż nic kon struk cyj nych.
Dla te go zgod nie z nor mą PN-EN 60364-7-
712:2016 na le ży sto so wać tyl ko żeń skie
i mę skie złą cza prą du sta łe go te go sa me go
ty pu i pro du cen ta. 

Fa low ni ki z wbu do wa nym 
za bez pie cze niem
Fa low ni ki sta no wią cen trum tech no lo -

gicz ne sys te mu PV i prze kształ ca ją sta ły (DC)
na prąd zmien ny (AC). Te za awan so wa ne
tech no lo gicz nie urzą dze nia za wie ra ją środ -
ki tech nicz ne gwa ran tu ją ce wy so kie bez pie -
czeń stwo. Zin te gro wa ny nad zór nad sta nem
izo la cji prze wo dów DC, za bez pie cze nie
prze pię cio we, za bez pie cze nie sie cio we i sys -
te mo we są przy dat ne do wy krywa nia uste -
rek pod czas pra cy sys te mu. Cer ty fi ko wa ne,
me cha nicz ne roz łącz ni ki prą du sta łe go za -
pew nia ją, że w ra zie pro ble mów moż -
na odłą czyć po łą cze nia po stro nie prą du
sta łe go po mię dzy fa low ni kiem a mo du ła mi. 

Do in sta la cji fa low ni ków wy bie ra ne są
od po wied nie, bez piecz ne miej sca. Opty ma -
li za to ry DC są in sta lo wa ne z ty łu mo du łów
PV i są na ra żo ne na bar dzo wy so kie tem pe -
ra tu ry w przy pad ku po ża ru. I wła śnie wte dy

po win ny za dzia łać, cze go obec nie nie za -
pew nia ża den stan dard pro duk tu.

Bez piecz ne ozna cze nia 
i in struk cje

Ze wzglę dów bez -
pie czeń stwa za le ca się,
aby w bu dyn kach z sys -
te mem PV umie ścić
ozna cze nia z in for ma -
cją dla stra ży po żar nej
w na stę pu ją cych miej -
scach: 

 w roz dziel ni głów nej bu dyn ku,
 obok głów ne go licz ni ka ener gii,
 obok głów ne go wy łącz ni ka i,
 w roz dziel ni cy.

W każ dym punk cie do stę pu do czę ści
pod na pię ciem po stro nie prą du sta łe go po -
win no znaj do wać się sta łe ostrze że nie, że
czę ści te mo gą być na dal za si la ne. Dzie je się
tak na wet po wy łą cze niu fa low ni ka, wy łą -
cze niu na pię cia prą du prze mien ne go w bu -
dyn ku (np. wy łącz ni kiem głów nym) lub
usta wie niu odłącz ni ka prą du sta łe go w fa -
low ni ku na„0”. 

Na fa low ni ku na le ży umie ścić ostrze że -
nie, że pra ce kon ser wa cyj ne mo gą być wy -
ko ny wa ne tyl ko po odłą cze niu za rów no
po stro nie prą du sta łe go, jak i prze mien-
ne go oraz ostrze że nie, że kon den sa to ry
w fa low ni ku zgro ma dzi ły ener gię i że roz ła -
do wa nie do bez piecz ne go po zio mu mo że
po trwać kil ka mi nut. 

Pod su mo wa nie i per spek ty wy
Naj bez piecz niej szym sys te mem PV dla

służb ra tow ni czych jest ten o naj niż szym
moż li wym ry zy ku po ża ro wym: nie ma po ża -
ru – nie ma ga sze nia ognia – nie ma ry zy ka.
W związ ku z tym za po bie ga nie po ża rom jest
naj waż niej szym prio ry te tem pod czas pla no -
wa nia i in sta la cji. Nie ste ty, do dat ko we wbu -
do wa ne w in sta la cję fo to wol ta icz ną środ ki
bez pie czeń stwa dla służb ra tow ni czych nie
ozna cza ją au to ma tycz nie mniej szej liczby
po ża rów. Prze ciw nie, mo gą one zwięk szyć
ry zy ko błę dów w in sta la cji lub jesz cze bar -
dziej na ra zić per so nel ra tow ni czy na nie bez -
pie czeń stwo ze wzglę du na do mnie ma ne
bez pie czeń stwo. 
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    syste mów fo to wol ta icz nych

Liczba połączeń w instalacji z falownikiem łańcuchowym (a) 
i z optymalizatorami DC (b).
Przykładowo dla n = 10 modułów wynik to 21 w stosunku do
61 połączeń wtykowych
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stawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczegółowych
rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw

wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz
niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw
z dnia 18 września 2020 r. poz. 1610. Wprowadza ona nowe
świadczenie pieniężne dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej,
nazwane świadczeniem motywacyjnym. Wynosi ono dla strażaków
po osiągnięciu 25 lat służby 1500 zł miesięcznie, a po osiągnięciu 
28 lat i 6 miesięcy służby – 2500 zł miesięcznie. Pod pojęciem służby
należy tu rozumieć służbę w Państwowej Straży Pożarnej, jak
również okresy służby w innych formacjach mundurowych, a także
okresy zatrudnienia lub służby w zawodowych jednostkach ochrony
przeciwpożarowej i nauki w szkołach pożarniczych w charakterze

członka Korpusu Technicznego Pożarnictwa oraz funkcjonariusza
pożarnictwa w terminie do 31 stycznia 1992 r. 

Przyznanie świadczenia następuje w drodze decyzji, którą
otrzymuje strażak. Przed jej wydaniem przełożony sporządza opinię
służbową o funkcjonariuszu.  Odwołanie od decyzji nie przysługuje.
Nie wydaje się jej co miesiąc, lecz świadczenie wypłaca się w każdym
miesiącu od miesiąca następnego po tym, w którym wydano
decyzję o przyznaniu świadczenia. Wypłata należności następuje 
z dołu, do 10. dnia następnego miesiąca. 

Odmowa i ustanie wypłaty świadczenia
W niektórych przypadkach może zostać wydana decyzja o od-

mowie przyznania świadczenia motywacyjnego. Od powyższego
rozstrzygnięcia strażakowi przysługuje odwołanie do wyższego
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PRAWO W SŁUŻBIE

BOGDAN IWASZKO Nowe Êwiadczenie 
dla stra˝aków

Doświadczeni funkcjonariusze PSP, którzy zdecydują się na pozostanie 
w służbie, mogą liczyć na dodatkowe świadczenie pieniężne. 1 października

2020 r. weszła w życie ustawa, która reguluje zasady jego przyznawania.
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przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. 
Odmowa przez okres roku będzie miała miejsce, jeżeli:

 strażak uzyska opinię służbową ze stwierdzeniem o nie-
przydatności na zajmowanym stanowisku (art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy
o PSP),
 strażak uzyska dwie kolejne opinie służbowe (z odstępem
minimum 6 miesięcy) ze stwierdzeniem o niewywiązywaniu się 
z obowiązków służbowych (art. 43 ust. 3 pkt 4a ustawy o PSP),
 zostanie stwierdzone niewywiązywanie się z obowiązków
służbowych na zajmowanym stanowisku (art. 38 ust. 2 pkt 3 ustawy
o PSP),
 strażak zostanie skazany wyrokiem sądu lub postępowanie karne
w stosunku do niego zostanie warunkowo umorzone.

Ponadto odmowa przyznania świadczenia motywacyjnego
będzie miała miejsce w przypadku wszczęcia przeciw strażakowi
postępowania karnego lub dyscyplinarnego do czasu prawo-
mocnego zakończenia postępowania, a także ukaranemu karą
dyscyplinarną do czasu jej zatarcia. 

Ustanie wypłaty świadczenia następuje wówczas, gdy po
przyznaniu świadczenia wystąpią wyżej wymienione okoliczności
uzasadniające odmowę jego przyznania. W tych przypadkach
wydaje się decyzję stwierdzającą ustanie wypłaty świadczenia, od
której przysługuje odwołanie do wyższego przełożonego w terminie
7 dni od dnia doręczenia decyzji. Prawo do wypłaty świadczenia
ustaje również w miesiącu, w którym następuje zwolnienie strażaka
ze służby. 

Świadczenia motywacyjnego nie wypłaca się za okres:
 korzystania z urlopu bezpłatnego,
 niepodjęcia służby lub samowolnego opuszczenia miejsca
pełnienia służby (art. 109 ust. 1-3 ustawy o PSP),
 zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego
aresztowania,
 zwolnienia lekarskiego za okres choroby lub za czas opieki nad
członkiem rodziny (art. 105b ust. 2 pkt 1 i 3-5 ustawy o PSP),
 innej nieobecności trwającej co najmniej miesiąc. 

Istotne zastrzeżenie
Należy podkreślić, że świadczenie motywacyjne nie należy do

składników uposażenia strażaka, stanowi dodatkowe świadczenie
pieniężne określone w art. 93 ustawy o PSP. W związku z tym nie
będzie wliczane do podstawy wymiaru emerytury, do obliczania
nagrody jubileuszowej ani do odprawy w związku ze zwolnieniem
ze służby.

Celem wprowadzenia tego świadczenia jest zatrzymanie
w służbie strażaków z dużym stażem, wiedzą i doświadczeniem.
Szacuje się, że obecnie funkcjonariusz PSP po 25 latach służby
i osiągnięciu najwyższego możliwego stanowiska i stopnia w wieku
ok. 50 lat w zasadzie nie ma istotnej motywacji finansowej
do dalszego pełnienia służby. Tymczasem mógłby wykorzystywać
swoją wiedzę i doświadczenie 5 do 10 lat dłużej. 

Wprowadzenie omawianego świadczenia może zahamować
proces zwolnień ze służby, co umożliwi przekazywanie wiedzy
i umiejętności młodszym strażakom. Przyczyni się to do lepszej
realizacji zadań służbowych Państwowej Straży Pożarnej.

Bogdan Iwaszko pełni słu˝b´ w Biurze Kadr 
i Organizacji Komendy Głównej PSP 



ywa, że los kie ru je lu dzi na trud ną dro gę ży cia – wio dą cą
pod gó rę, ka mie ni stą, bie gną cą obok urwi ska. Na pew no
w ta kich chwi lach nie oce nio nym wspar ciem są to wa rzy sze

po dró ży, któ rzy po da dzą po moc ną dłoń. 
Dzie ci po li cjan tów, stra ża ków, żoł nie rzy, ra tow ni ków gór skich i in -

nych osób peł nią cych służ bę pu blicz ną, któ rzy zgi nę li lub po nie śli
trwa ły uszczer bek na zdro wiu wy ko nu jąc swo je obo wiąz ki, otrzy mu -
ją wspar cie od Fun da cji Do ra staj z Na mi i jej dar czyń ców. Dzię ki te mu
mo gą roz wi jać swo je ta len ty, re ali zo wać pla ny edu ka cyj ne. Trud -
na dro ga pod gó rę sta je się ła twiej sza do po ko na nia.

Pod czas tej nie ła twej po dró ży sym bo licz nie po sta no wi ło to wa rzy -
szyć dzie ciom trzech mło dych lu dzi. Ich ce lem stał się Mont
Blanc – Dach Eu ro py, naj wyż szy szczyt na sze go kon ty nen tu. Jed nak
ta wy pra wa nie by ła tyl ko przy go dą, spor to wym wy zwa niem, mia ła
rów nież za za da nie wy pro mo wać dzia łal ność Fun da cji Do ra staj z Na -
mi i zbiór kę środ ków na po trze by jej pod opiecz nych. W tym zna cze -
niu Ad rian So cha, Ro bert Go ław ski i Pa weł Tyl ka wę dru jąc ku
szczy to wi, zma ga jąc się z tru da mi szla ku i zmę cze niem, to wa rzy szy li
sym bo licz nie dzie ciom, któ re ze wzglę du na tra gicz ne oko licz no ści
szcze gól nie po trze bu ją wspar cia na swo jej nie ła twej dro dze ży cio wej.

Wszyst kim trzem wspi na czom bli skie są stra żac kie war to ści, a Ad -
rian i Ro bert zwią za li swo je ży cie za wo do we z PSP. 

Idea i przy go to wa nia do jej re ali za cji
Po my sło daw cą wy pra wy był mł. asp. Ad rian So cha, funk cjo na riusz

JRG KP PSP w Wę go rze wie, stra żak ochot nik OSP w ro dzin nej Du kli
i OSP w Ra dzie jach, pa sjo nat fo to gra fii i wę dró wek po wy so kich gó -
rach. Pla nu jąc zdo by cie ko lej ne go szczy tu – tym ra zem Mont
Blanc – uzmy sło wił so bie, że wy pra wa to świet na oka zja do pro mo -
wa nia dzia łal no ści Fun da cji Do ra staj z Na mi i zgro ma dze nia środ ków
na po trze by dzie ci za po śred nic twem por ta lu Zrzut ka. pl.

Ze wzglę du na to, że wszyst kie swo je gór skie wy pra wy pla nu je ja -
ko przed się wzię cia dla trzy oso bo we go ze spo łu, tak że tym ra zem roz -
po czął po szu ki wa nia chęt nych do zdo by cia Mont Blanc. W nie dłu gim
cza sie zna lazł po dob nych pa sjo na tów. 

Pierw szym z nich był Pa weł Tyl ka z Kra ko wa. Więk szość ży cia spę -
dził we Fran cji, jed nak obec nie miesz ka w Kra ko wie i ja ko praw dzi wy

mi ło śnik gór sta ra się w nich by wać jak naj czę ściej, na wet co dru gi
week end.

Do ze spo łu do łą czył rów nież Ro bert Go ław ski – pod cho rą ży Szko -
ły Głów nej Służ by Po żar ni czej, a przy tym wie lo krot ny (tak że te go -
rocz ny) me da li sta mi strzostw Pol ski w cho dzie spor to wym w róż nych
ka te go riach wie ko wych, re pre zen tant na sze go kra ju na are nie mię -
dzy na ro do wej. Chęt nie uczest ni czy w bie gach cha ry ta tyw nych, więc
w je go przy pad ku tym bar dziej idea zdo by cia Mont Blanc, by wspo -
móc dzie ci osób, któ re stra ci ły ży cie lub zdro wie pod czas peł nie nia
służ by pu blicz nej, tra fi ła na po dat ny grunt.

Moc ny i zmo ty wo wa ny ze spół przez pół ro ku przed roz po czę ciem
wy pra wy od by wał in ten syw ne tre nin gi. Choć eki pa nie ćwi czy ła
wspól nie, bo każ dy z uczest ni ków wy pra wy miesz ka w in nym miej -
scu w Pol sce, wszy scy trzej wkła da li w przy go to wa nie się do spo tka -
nia z Mont Blanc wie le ener gii. Tre no wa li przede wszyst kim bie ga jąc,
czę sto z do dat ko wym utrud nie niem – ma ską wy dol no ścio wą, któ ra
utrud nia od dy cha nie, a dzię ki te mu wzmac nia ją się mię śnie od po wie -
dzial ne za pra cę płuc. Po nad to ma ska zmniej sza ilość wdy cha ne go
tle nu, przy sto so wu jąc or ga nizm do wa run ków pa nu ją cych na wy so -
ko ściach – na szczy cie Mont Blanc, na wy so ko ści 4810 m n. p. m., przy -
swa ja się go bo wiem je dy nie 50%. 

Kil ka mie się cy przed wy pra wą trwa ły też in ne przy go to wa nia – po -
zy ski wa nie spon so rów, za ła twia nie for mal no ści, opra co wa nie pla nu
wy jaz du i wspi nacz ki. Ad rian So cha skon tak to wał się rów nież z kie -
row nic twem fun da cji, by po wie dzieć o pla no wa nym przed się wzię ciu.
Miał na bie żą co kon takt ze Sta ni sła wem Ekier tem, dy rek to rem biu ra
or ga ni za cji, któ ra włą czy ła się w pro mo cję wy da rze nia przez re la cjo -
no wa nie go na stro nie in ter ne to wej i w me diach spo łecz no ścio wych.
Kie row nic two fun da cji i jej pod opiecz ni by li ura do wa ni, że po wsta ła
ta ka od dol na ini cja ty wa. 

Dro ga na szczyt
Wresz cie nad szedł wy cze ki wa ny mo ment wy jaz du w Al py. Wy pra -

wa roz ło żo na by ła na kil ka eta pów, aby uczest ni cy mo gli przy sto so -
wać się do trud niej szych wa run ków. Pierw sze go dnia do tar li do
schro ni ska Tet te -Ro us se na wy so ko ści 3200 m n. p. m. Wy jąt ko we go
wy mia ru wę drów ce do da wa ły co raz pięk niej sze wi do ki roz cią ga ją ce
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ROZMAITOŚCI

AN NA SO BÓT KA

Pragnienie pomagania innym realizowane przez strażaków w służbie
często ujawnia się też w ich pasjach czy wyzwaniach, które podejmują.

Świetnym przykładem jest wyprawa trzech młodych ludzi
na najwyższy szczyt Europy – Mont Blanc, połączona ze zbiórką

na rzecz podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami.
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W SZCZY   



się w mia rę po ko ny wa nia co raz dłuż sze go dy stan su od te re nu rów nin
i myśl o szczyt nym ce lu, któ ry przy świe ca wy pra wie.

Ko lej ne go dnia Ad rian, Pa weł i Ro bert mie li do po ko na nia je den
z naj trud niej szych od cin ków tra sy – Wiel ki Ku lu ar, zwa ny Ku lu arem
Rol ling Sto nes lub groź niej: Żle bem Śmier ci. Dla wie lu al pi ni stów ta
część wy pra wy na Dach Eu ro py koń czy ła się tra gicz nie z po wo du ude -
rze nia jed nym z ka mie ni spa da ją cych w tym miej scu z gó ry. Do dat -
ko wym utrud nie niem na tym eta pie tra sy jest ko niecz ność po ko na nia
go w ciem no ściach – śmier tel nie groź ne ka mie nie są przy mar z nię te
do skał, więc trze ba po ko nać ten od ci nek, za nim pro mie nie sło necz -
ne pad ną na za chod nią część gó ry. Na tej wy so ko ści uczest ni cy wy -
pra wy mu sie li już ko rzy stać z ra ków, cze ka nów i lin ase ku ra cyj nych.

Dziel ni wspi na cze na szczę ście po ko na li lo do wą ścia nę bez prze -
szkód i po oko ło trzech go dzi nach zna leź li się w schro ni sku Gou ter.
Nie ste ty na tym eta pie wy pra wy po ja wi ły się po waż ne kom pli ka cje.
Je den z człon ków ze spo łu – Pa weł Tyl ka po czuł się źle, wy stą pi ło u nie -
go osła bie nie kon cen tra cji, opóź nie nie re ak cji i uciąż li wy ból gło wy.
Te ob ja wy wska zy wa ły na cho ro bę wy so ko ścio wą. Mi mo bar dzo do -
bre go przy go to wa nia or ga nizm Paw ła za re ago wał źle na wa run ki pa -
nu ją ce w tym miej scu. Wszy scy trzej stwier dzi li za tem, że lep sze dla
je go zdro wia i bez pie czeń stwa bę dzie po zo sta nie w schro ni sku
pod opie ką ob słu gi, do świad czo nej w udzie la niu po mo cy al pi ni stom
z po dob ny mi do le gli wo ścia mi. 

Smak zwy cię stwa
Szczyt Mont Blanc mie li za tem zdo być tyl ko Ad rian i Ro bert. Po -

sta no wi li to zro bić jesz cze te go sa me go dnia ze wzglę du na ide al ne
wa run ki – z jed nej stro ny da wa ły więk sze bez pie czeń stwo, a z dru giej
pięk ne wi do ki w pro mie niach słoń ca. Wspi nać się by ło jed nak co raz
trud niej. Za war tość tle nu w po wie trzu spa dła na ty le, że co kil ka na -
ście kro ków trze ba by ło za trzy my wać się na krót ki od po czy nek. Kie -
dy jed nak zo ba czy li na ho ry zon cie upra gnio ny szczyt, ra dość pły ną ca
z bli sko ści ce lu do da ła im skrzy deł. Zdo by li go 5 lipca o 11.45. Z nie -
ma łą du mą sfo to gra fo wa li się z em ble ma tem PSP, a tak że lo go Fun -
da cji Do ra staj z Na mi. 

– Zdo by cie szczy tu to jed no z naj lep szych uczuć w ży ciu, a szcze gól -
nie je śli jest to Mont Blanc. Trud no ści na po ty ka ne po dro dze, zmę cze nie

zo sta ły sto krot nie wy na gro dzo ne. Wi do ki za pie ra ły dech w pier siach.
Wszyst ko ra zem wy wo ła ło wy rzut en dor fin, wręcz eu fo rię. Do te go do -
cho dzi ła sa tys fak cja, że ro bi my to wszyst ko dla dzie cia ków – pod su mo -
wał tę wy jąt ko wą chwi lę Ad rian So cha.

– Dla mnie wej ście na Mont Blanc to du że wy zwa nie, bo nie wspi na -
łem się ni gdy w tak wy so kich gó rach. Wspa nia le by ło prze kro czyć pew -
ne ba rie ry, ro biąc przy tym coś na praw dę war to ścio we go – po ma ga jąc
Fun da cji Do ra staj z Na mi – po wie dział dru gi zdo byw ca – Ro bert Go -
ław ski.

Wspi na cze po świę ci li jesz cze tro chę cza su na do ku men ta cję zdję -
cio wą i fil mo wą te go wy jąt ko we go mo men tu, by za mie ścić ją póź niej
w me diach spo łecz no ścio wych, a na stęp nie wy ru szy li w dro gę po wrot -
ną. Pa ra dok sal nie mo gła być ona bar dziej nie bez piecz na w pierw szym
eta pie ze wzglę du na dłu go trwa łe zmę cze nie i osła bie nie kon cen tra -
cji spo wo do wa ne ra do ścią ze zdo by cia szczy tu. Na szczę ście stra ża cy
zda wa li so bie spra wę z tej pu łap ki i za cho wa li szcze gól ną ostroż ność. 

Do tar li do Gou ter i zo sta li tam na noc. Nie ste ty rów nież po zo sta -
łym dwóm człon kom eki py, któ rzy do tar li na szczyt, za czę ła do skwie -
rać cho ro ba wy so ko ścio wa – uda ło się ją jed nak wziąć w kar by dzię ki
środ kom me dycz nym. Na stęp ne go dnia wszy scy trzej wspi na cze ru -
szy li w dro gę po wrot ną do Cha mo nix, miej sco wo ści u stóp Mont
Blanc, a na stęp nie do kra ju.

Ta wy pra wa się za koń czy ła, jed nak jej po my sło daw ca nie spo czy -
wa na lau rach. Już pla nu je ko lej ne – ma rzy mu się zdo by cie Ko ro ny
Zie mi, czy li naj wyż szych szczy tów ośmiu kon ty nen tów, być mo że
w po dob nym skła dzie, ze spraw dzo ny mi kom pa na mi i na pew no
za każ dym ra zem z ce lem cha ry ta tyw nym na sztan da rach, by przy
oka zji przy go dy wes przeć oso by po trze bu ją ce po mo cy. 

W przy szłym ro ku Ad rian So cha wy bie ra się na Ki li man dża ro – naj -
wyż szy szczyt Afry ki. Tym cza sem roz wi ja swój ka nał na YouTube,
na któ rym zna la zły się też na gra nia z dro gi na Mont Blanc. Od wie dza
stra ża ków ochot ni ków z róż nych miej sco wo ści, po ka zu je ich wy po -
sa że nie i przy go to wa nie. – Chciał bym in spi ro wać mło dych lu dzi, któ rzy
są głów ny mi od bior ca mi YouTube, do ro bie nia wiel kich rze czy, do brych
rze czy. Sta ram się przy tym pre zen to wać ja ko stra żak PSP, po ka zy wać
pro fe sjo na lizm na szej for ma cji, by za chę cać jak wię cej osób do wstę po -
wa nia do służ by – za zna cza Ad rian So cha.
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przy pad ku sta rej li te ra tu ry lub do ku men tów do ty -
czą cych wcze sne go roz wo ju na szych miej sco wo ści,
a pi sa nych w ar cha icz nym już dla nas ję zy ku, al bo też

da tu ją cych się na okres za bo rów i pi sa nych w ję zy ku za bor ców, ko -
niecz ne jest za sto so wa nie me to dy fi lo lo gicz nej (lek sy kal nej), któ rej
po świę ci my tro chę wię cej uwa gi.

W na szym opra co wa niu po mi nie my tech nicz ną stro nę pi sa nia
roz ma itych prac hi sto rycz nych (po pu lar no nau ko wych, pa mięt ni -
ków, kro nik), ja ko że do cze ka ły się one opra co wa nia, do któ re go
przy odro bi nie za cię cia moż na ła two do trzeć*.

Lek sy kal na me to da ba daw cza
Od czy tać in for ma cje ze źró dła to zna czy roz ko do wać je. Wy róż -

nić mo że my ko dy lin gwi stycz ny i ter mi no lo gicz ny. W pierw szym
przy pad ku ma my na uwa dze ję zyk, w ja kim do ku ment zo stał spo -
rzą dzo ny, w dru gim zaś na zwę okre śla ją cą da ną rzecz czy zja wi sko. 

W trak cie pe ne tra cji źró deł nie jed no krot nie za fa scy nu je my się
dzie ja mi i ję zy kiem do ku men tów, co spra wi, że odej dzie my od głów -
ne go wąt ku, bo te po bocz ne bę dą nas fra po wa ły i wcią ga ły. Bar dzo
lu bię ję zyk sta rych do ku men tów. Nie rzad ko oka zu je się, że się gnię -
cie do lek sy kal nej me to dy ba dań sta je się ko niecz no ścią, bo cóż
współ cze snym stra ża kom, na wet za wo do wym, po wie tekst wy bra -
ny z np. in struk cji ćwi czeń od by wa ją cych się z oka zji wy sta wy we
Lwo wie po nad 125 lat te mu, bo w 1894 r. – cy tu ję: „Po przy by ciu
pierw sze go tre nu po żar ne go, szte ige ry ob sa dza ją gą sio ra mi dwa
skraj ne okna środ ko we go bu dyn ku”. 

Czyż by na te ren ak cji do star cza no drób, słu żą cy, o zgro zo, do za -
tka nia okien? 

Bądź też o ja kim sprzę cie mó wi Wła dy sław Tur ski, przed sta wia -
jąc na ła mach 10 nu me ru „Prze wod ni ka Po żar ni cze go” z 1893 r. „Sza -
now ne mu Na czel nic twu”, jak ty tu łu je dy rek cję (dzi siaj po wie my:
za rząd), pro po zy cje pro gra mu kur su, a w nim wy mie nia na stę pu ją -
ce sfor mu ło wa nia (oczy wi ście przy ta cza my wy biór czo): oka pów ki,
gon ciar ki, most gzym so wy, kan tow ni ca na za ło my, gąb ka i jej za sto -
so wa nie, czy też – uwa ga – ba by po żar ne: ich róż ne for my, cel i spo -

sób uży cia. Dla uła twie nia do dam, że mó wiąc o ba bach po żar nych,
stra ża cy nie mie li na uwa dze wy pie ków świą tecz nych. Je że li my śli
pań stwa by ły w tym przy pad ku nie skrom ne, to po wiedz my też, że
nie mó wio no o nie wia stach. Ba by po żar ne to nic in ne go, jak tłu -
mi ce. 
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HISTORIA I TRADYCJE

Pa trząc przez okno

PIOTR P. BIE LIC KI
Z poprzedniego odcinka dowiedzieliśmy się, 

dlaczego historia jest i będzie dla nas ważna oraz o specyfice badania
dokumentów. Tym razem zajmiemy się zmianami, jakim podlega

znaczenie słów i jak na to wpływa postęp materiałowy.
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W ta kim du chu i ję zy ku pi sa ne są ca łe do ku men ty.

Ta jem ni czo brzmią ce na zwy 
Me to da lek sy kal na po zwa la na ana li zę ter mi nów, któ ry mi po słu -

gu ją się twór cy ja kie goś opra co wa nia, uwzględ nia jąc pod czas ba -
dań róż ni ce cza so we i zmia ny na stę pu ją ce w ży wym prze cież ję zy ku.

Że by tek sty przy to czo ne wcze śniej by ły zro zu mia ne (bo jak na ra -
zie wie my tyl ko, że dzia ła nia obej mu ją dwa skraj ne okna), po wiedz -
my, że:
 szte ige ry to stra ża cy,
 tren po żar ny to od dział, co wy ni ka też z kon tek stu [w woj skach
ro syj skich tre na mi na zy wa no wszel kie ta bo ry – red.],
 gą sio ry to jed no ra mien ne dra bi ny ha ko we, u któ rych za miast
bocz nic wy stę po wa ła jed na środ ko wa li stwa z osa dzo ny mi w niej
szcze bla mi,
 oka pów ki i gon ciar ki – dra bi ny da cho we o dłu go ści 2 m, a tak -
że 2,5 i 3 m, w któ rych na jed nej z bocz nic znaj do wał się hak, słu żą -
cy do za cze pia nia dra bi ny za po szy cie da cho we lub o szczyt da chu,
 most gzym so wy – spe cjal ne urzą dze nie słu żą ce do za cze pia nia
w oknie ostat nie go pię tra, umoż li wia ją ce wha cze nie dra bin i do sta -
nie się na dach: był to po most z de sek z dwo ma sil ny mi ha ka mi i sta -
lo wy mi pod po ra mi opie ra ją cy mi się o ze wnętrz ną ścia nę bu dyn ku,
utrzy mu ją cy mi po most w po zio mym po ło że niu, w pod ło żu znaj do -
wa ły się otwo ry, w któ re wpusz cza no bocz ni ce u pod sta wy dra bi ny,
 kan tow ni ca na za ło my – dłu ga prą dow ni ca za krzy wio na pod ką -
tem 90º, umoż li wia ją ca po da wa nie wo dy zza wę gła bu dyn ku (!), coś
jak strzel ba z za krzy wio ną lu fą, zna na nam z fil mów, a sto so wa na też
póź niej w woj sku (!),
 gąb ka – naj prost szy sprzęt ochro ny dróg od de cho wych, spo sób
ochro ny nie zwy kle ce nio ny na prze ło mie XIX i XX wie ku: płat gąb ki
na są cza ny był wo dą z octem i przy trzy my wa ny przy no sie i ustach
za po mo cą sznur ka lub ela stycz nej ta śmy.

In ny, rów nie uro czy przy kład też po cho dzi z te re nu Ga li cji, gdzie
zgod nie z re gu la mi nem ognio wym z 1891 r. Wy dział Kra jo wy uznał,
że dla miast li czą cych nie wię cej niż 200 do mów ko niecz ne jest po -
sia da nie: 1 si kaw ki ko ło wej, 60 m wę ża, 6 becz ko wo zów, 30 ko -
ne wek, 1 dra bi ny skła da nej, 2 dra bin ha ko wych, 6 dra bin da cho -
wych, 12 osę ków, 6 ło pat, 12 bab po żar nych, 4 po chod ni, 4 la tar ni,
2 dża ga nów, 2 siat ek dru cia nych. By wszyst ko by ło ja sne:
 osę ki – nie kie dy na zy wa ne ha ka mi – to bo sa ki (oczy wi ście, że nie
stra ża cy bez obu wia, ale sprzęt z gru py urzą dzeń bu rzą cych),
 ba by po żar ne – wie my już, że to tłu mi ce (i któż zgad nie, ile ży -
cio we go do świad cze nia prze ma wia ło przy nada wa niu na zwy przez
do strze ga ją cych po do bień stwo mię dzy ba bą a tłu mi cą),
 dża ga ny – czy li cięż kie to po ry słu żą ce do bu rze nia mu rów,
 siat ki dru cia ne – póź niej zna ne ja ko si ta ko mi no we, słu żą ce
do zwal cza nia po ża rów pa lą cej się sa dzy w ko mi nie.

W ko lej nej czę ści nie co miej sca po świę cę wie dzy po za źró dło wej
i daw ne mu sprzę to wi w ro li obiek tów za byt ko wych.

st. bryg. w st. sp. Piotr P. Bie lic ki jest człon kiem OSP w Ko Êcia nie

*E. Wal czak, Do ku men to wa nie hi sto rii. Mo no gra fia, pa mięt nik, kro ni ka. Wska zów ki me to dycz -
ne, „ABC stra ża ka ochot ni ka”, nr 15, ZW ZOSP RP, Gdańsk 2004.

Paź dzier nik to mie siąc, w któ rym mi lio ny
lu dzi na ca łym świe cie, na wet na co dzień nie
za wsze znaj du ją cy czas na mo dli twę, się ga ją
po ró ża niec. W mo dli twie tej, za ko rze nio nej
czę sto w ich dzie ciń stwie, wy peł nio nym żar li -
wą mo dli twą ró żań co wą ro dzi ców czy też
dziad ków, od naj du ją bli sko ść z Bo giem. Trud -

no prze oczyć, że to sa ma Ma ry ja wy bra ła ró ża niec ja ko dro gę na sze go
uświę ca nia i ochro ny. Mó wi ła o tym w Lo ur des i Fa ti mie, a tak że w Pol sce,
np. w Gie trz wał dzie. Rów nież na si wiel cy prze wod ni cy du cho wi – św. Jan
Pa weł II, kar dy nał Ste fan Wy szyń ski czy św. Mak sy mi lian Ma ria Kol be pre -
fe ro wa li ró ża niec, ja ko ab so lut nie wy jąt ko wą dro gę za ufa nia Ma ryi i łącz -
no ści z Bo giem. Wie lo krot nie na prze strze ni wie ków na ca łym świe cie
po dej mo wa ne by ły kru cja ty ró żań co we. Sku tecz ność tej mo dli twy po -
twier dza ją wy da rze nia hi sto rycz ne: bi twa pod Le pan to, któ ra za trzy ma ła
atak Im pe rium Osmań skie go w Eu ro pie, po wstrzy ma nie in wa zji tu rec kiej
pod Wied niem czy cud nad Wi słą. War to też przy po mnieć cud ró żań co -
wy w Au strii, uwol nio nej od ra dziec kiej oku pa cji po za koń cze niu II woj ny
świa to wej.

Wie lu lu dzi przy zna je, że w ak cie de spe ra cji w wy ni ku ja kiejś tra gicz -
nej ży cio wej sy tu acji się gnę ło po ró ża niec i mo dli twa ta zmie ni ła wszyst -
ko. Nie tyl ko do sta li na dzie ję, ale też od na leź li zu peł nie no wą dro gę ży cia
i wia ry. Trud no być tym za sko czo nym, sko ro Ma ry ja – Mat ka zna wszyst -
kie ra do ści i smut ki prze peł nia ją ce ży cie czło wie ka. Za cho wu jąc je
w swym Nie po ka la nym Ser cu, przed sta wia je z tro skli wą mi ło ścią swo je -
mu Sy no wi.

Ró ża niec to pięk na lek cja ucze nia czło wie ka nie kon cen tro wa nia się
na so bie, lecz wy peł nie nia ży cia tro ską o by cie jesz cze lep szym w oczach
Bo ga. Mo dli twa ta ni gdy nie jest bez owoc na. Sta no wi sil ną broń czło wie -
ka w wal ce ze złem, zwłasz cza tym, któ re re ali zu je się w prze strze ni na -
szych su mień. Nie bez po wo du św. Jan Pa weł II pod kre ślał, że ró ża niec to
mo dli twa wpro wa dza ją ca spo kój do ludz kiej du szy. Nie jest ona jed nak
czymś w ro dza ju ma szyn ki do wy peł nia nia wszel kich ludz kich próśb, gdyż
od ma wiać na praw dę ró ża niec to wejść na trud ną dro gę ży cia z Ma ry ją
i Je zu sem.

Be ne dykt XVI pro sił przez nie mal 10 lat Bo ga, aby wy rwał współ cze sne -
go czło wie ka ze snu zmę czo nej wia ry i przy wró cił wie rze moc prze no sze -
nia gór, nada wa nia wła ści we go po rząd ku spra wom świa ta. W cza sach,
w któ rych nie przy zna je się tak czę sto wła ści we go miej sca Bo gu, rów nież
czło wiek, wbrew pięk nym ha słom, zna czy nie wie le. Za nie po ko je ni tym sta -
nem, bierz my do rę ki ró ża niec, któ ry jest nie zmien nie naj sku tecz niej szą
bro nią czło wie ka w wal ce ze złem. Ze chciej my wy rwać się ze snu zmę czo -
nej wia ry, aby uczyć się rów nież dziś stwa rzać prze strzeń dzia ła nia dla Bo -
ga i Je go ła ski. Mo dli twa ró żań co wa ma moc oży wiać wia rę, przy wra cać
przy gnę bio nym i smut nym lu dziom XXI wie ku na dzie ję w Bo gu.

Sty ka jąc się tak czę sto z cier pie niem i tra ge dia mi, ra tu jąc ży cie i mie -
nie, wie lu z nas no si w swo ich mun du rach ró żań ce. Nie któ rzy czu wa jąc
w re mi zie, w trak cie dłu gich noc nych go dzin, w ci szy od ma wia ją wła śnie
tę mo dli twę. Zda ją so bie bo wiem spra wę z te go, że moc pły ną ca z ró żań -
ca jest bar dzo po trzeb na, kie dy je dzie się na trud ną ak cję, wy ma ga ją cą od -
wa gi i wia ry. Jest po trzeb na, aby na co dzień być świad kiem Je zu sa.

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

Różańcowa 
droga wiary

 SŁUŻBA I WIARA



a wo dy w spor to wym cię ciu i rą ba -
niu drew na za pew ni ły wi dzom wy -
so ki po ziom ad re na li ny. Sie kie ry

ostre jak brzy twa, dwu me tro we pi ły ręcz ne
i pi lar ki o mo cy do rów nu ją cej sil ni ko wi mo -
to cy klo we mu – to waż ne ele men ty te go
spek ta ku lar ne go wi do wi ska. Głów ny mi 
bo ha te ra mi by li jed nak za wod ni cy, któ rzy
w każ dej kon ku ren cji da wa li z sie bie
wszyst ko. 5 wrze śnia w Po zna niu to Mi chał
Du bic ki oka zał się gó rą. 

– By ła wal ka do ostat niej drza zgi, jak to
za wsze z chło pa ka mi. Każ dy ostro tre no wał,
by zdo być ty tuł, wza jem nie się na krę ca li śmy
do prze kra cza nia wła snych gra nic. Cie szę się,
że mi mo nie co dzien nych oko licz no ści mo gli -
śmy spo tkać się na tych za wo dach – mó wił
wy cień czo ny, ale szczę śli wy zwy cięz ca. 

Dru gie miej sce wy wal czył Ja cek Gro en -
wald, do naj wyż sze go stop nia po dium za -
bra kło mu nie wie le. – No cóż, nie uda ło się
tym ra zem skosz to wać zło ta, ale za ba wa i tak
by ła przed nia. Gra tu lu ję zwy cięz cy i niech sie -
kie ra się go słu cha aż do mi strzostw świa -
ta – ży czył zło te mu me da li ście. 

Na naj niż szym stop niu po dium upla so -
wał się Ar ka diusz Droz dek, naj bar dziej uty -
tu ło wa ny pol ski drwal.

Sport eks tre mal ny
Już sa mo unie sie nie 25-ki lo gra mo wej

pi ły me cha nicz nej mo że sta no wić nie la da
wy zwa nie, a co do pie ro uży cie jej z nie mal
chi rur gicz ną pre cy zją. Że by zo stać mi -
strzem Pol ski, trze ba by ło zdo być naj więk -
szą licz bę punk tów łącz nie w sze ściu

kon ku ren cjach. Na pierw szy etap skła da ły
się Un der hand Chop, Stock Saw i Stan ding
Block Chop. Spraw dza ły spraw ność w ope -
ro wa niu sie kie rą i pi lar ką. 

Do dal sze go eta pu prze szło ośmiu naj -
lep szych i tam zmie rzy li się nie tyl ko z wiel -
ką pi łą ręcz ną w Sin gle Buck, ale i pra cą
na wy so ko ści pra wie 3 m w kon ku ren cji
Spring bo ard. W wiel kim fi na le wy stą pi ło
sze ściu za wod ni ków. Na tę kon ku ren cję
wszy scy cze ka ją z za par tym tchem, bo to
w niej do gło su do cho dzą pi ły spa li no we,
o ry ku po rów ny wal nym z For mu łą 1. W tym
ro ku oswo je nie te go cięż kie go sprzę tu naj -
le piej uda ło się Mi cha ło wi Du bic kie mu. 

Koń co we wy ni ki XVII Mi strzostw 
Pol ski Stra ża ków Ochot ni ków STIHL
TIMBERSPORTS:

1. Mi chał Dubicki – 77 pkt
2. Ja cek Groenwald – 70 pkt
3. Ar ka diusz Drozdek – 70 pkt
4. Mar cin Darga – 52 pkt
5. Mar cin Dubicki – 36 pkt
6. Mar cin Juskowski – 25 pkt
7. Krzysz tof Majewski – 22 pkt
8. Ka mil Dubicki – 19 pkt
9. To masz Kowol – 12 pkt

10. Kry stian Kaczmarek – 11 pkt

opr. Ja ro sław Za krzew ski
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SPORT I REKREACJA

Stra ̋a cy
nie zwal nia jà tem pa

XVII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL TIMBERSPORTS rozbudziły
emocje nie mniejsze niż w poprzednich latach. Rzutem na taśmę wygrał Michał
Dubicki i 29 listopada w Monachium weźmie udział w rywalizacji o tytuł mistrza

świata. Ozdobą mistrzostw rozgrywanych w Poznaniu było ustanowienie nowego
rekordu świata w konkurencji Stock Saw przez Marcina Juskowskiego.
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Mi chał Du bic ki, mistrz Pol ski 2020
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Jubileusz ochotników

W październiku rozpoczyna się sezon
grzewczy, a wraz z nim na ogół wzrasta
zanieczyszczenie powietrza. Jego jakość można
monitorować dla własnego bezpieczeństwa, aby
unikać wychodzenia z domu, gdy dookoła nas
wzrasta ilość szkodliwych substancji. Pomocnym
narzędziem będzie portal
www.powietrze.gios.gov.pl, prowadzony przez
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Umożliwia on m.in. przeglądanie wyników
pomiarów ze stacji w naszym kraju i prognoz zanieczyszczeń
powietrza, ostrzega o zawartych w nim wysokich stężeniach
zanieczyszczeń, które mogą być niebezpieczne dla ludzi. 

Warto wspomnieć, że dostępna jest także aplikacja GIOŚ
na smartfony Jakość powietrza w Polsce, która zapewnia szybki
i łatwy dostęp do ważnych informacji. Dzięki niej, mając włączoną
lokalizację w telefonie, można śledzić bieżące zmiany stanu
powietrza w swojej okolicy. Działanie aplikacji opiera się

Liczba publikacji związanych z efektywnością
różnych urządzeń gaśniczych jest jak do tej pory
niewielka. Brakuje w nich przede wszystkim próby
wyznaczenia w miarę uniwersalnego kryterium,
za pomocą którego można by szacować skuteczność
gaśniczą w danych sytuacjach pożarowych. Jego
zdefiniowanie pomogłoby w przyjęciu takiej metody

gaszenia, która przy określonych warunkach zapewniałaby maksymalną
efektywność, co z kolei prowadziłoby do skrócenia czasu gaszenia i zmniejszenia
zagrożeń związanych z pożarem, a także strat popożarowych. 

W niniejszym opracowaniu uwzględniono urządzenia gaśnicze o różnych
konstrukcjach i zastosowaniu, takie jak dysza mgłowa, prądownica, lanca
i system hybrydowy. W badaniach ograniczono się do najczęściej występujących
w praktyce pożarów wewnętrznych zaliczanych do grupy A. W monografii tej
zebrano wyniki badań prowadzonych przeze mnie oraz studentów piszących
pod moim kierunkiem prace dyplomowe i rozprawę doktorską w latach 2016-
2018 w SGSP. Na podstawie ich analizy sformułowano wnioski, które mogą być
wykorzystane przez projektantów stałych systemów mgłowych oraz strażaków
podczas prowadzenia przez nich akcji gaśniczych w pomieszczeniach, w których
znajduje się źródło ognia. 

Badania związane z inżynierią środowiska, a w szczególności inżynierią
bezpieczeństwa pożarowego, polegały na pomiarze temperatury w wybranych
punktach pomieszczenia zlokalizowanych pod sufitem oraz na ścianach
przylegających bezpośrednio do źródła ognia. [ze Wstępu]

Jerzy Gałaj, Ocena skuteczności gaśniczej wybranego sprzętu
rozpylającego podczas gaszenia pożarów wewnętrznych grupy A, Szkoła
Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2020.

Republika Estońska wydała 6 września 2019 r. serię
znaczków poświęconą 100-leciu powstania krajowej
organizacji pożarniczej. A wszystko zaczęło się
7 września 1919 r., od kongresu w teatrze Estonia
w Tallinie, gdzie rozproszone ochotnicze straże pożarne
zjednoczyły się, tworząc Krajowe Stowarzyszenie
Pożarnicze. Działało ono bardzo sprawnie, zwłaszcza
w kwestii szkolenia i aktywizowania zawodowego kobiet,
które na równi z mężczyznami mogły brać udział
w akcjach gaśniczych, udzielać pierwszej pomocy
przedmedycznej, opiekować się poszkodowanymi,
a nawet prowadzić samochody pożarnicze. 

Na jednym ze znaczków możemy zauważyć kobiecą
drużynę pożarniczą z miasta Nomme obok samochodu
gaśniczego skarosowanego w krajowej firmie Laverna.

Maciej Sawoni

Jakość powietrza 
a bezpieczeństwo

na automatycznych pomiarach wykonywanych przez
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska. Znajdziemy w niej m.in.
mapy bieżących danych pomiarowych ze stacji, prognozy
zanieczyszczeń czy ostrzeżenia o przekroczeniach poziomu
alarmowego. 
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Skuteczność gaśnicza
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 Ko re la cja za cho wań ludz kich, obiek tu i ro dza ju za gro że nia
oraz ich wpływ na pro wa dze nie dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych,
Hu man – bu il ding – emer gen cy in te rac tions and the ir im pact on
emer gen cy re spon se per for man ce: A re view of the sta te of the art,
Run he Zhua, Jing Lin, Bur cin Be ce rik -Ger ber, Nan Li, Sa fe ty Scien -
ce 127 (w dru ku), 2020 

Opra co wa nie po świę co ne ludz kie mu za cho wa niu w sy tu acji za -
gro że nia to dzie ło ame ry kań skich i chiń skich na ukow ców. Zba da no
w nim po sta wy przyj mo wa ne przez użyt kow ni ków bu dyn ku lub pra -
cow ni ków w sy tu acji nad cho dzą ce go lub wy stę pu ją ce go za gro że nia
w obiek tach uży tecz no ści pu blicz nej. Au to rzy zwra ca ją uwa gę na isto -
tę bez pie czeń stwa ja ko ko re la cji po staw ludz kich, ro dza ju bu dyn ku
i cha rak te ru za gro że nia. 

Ba da nia do ty czy ły re la cji mię dzy ludz kich pod czas za gro że nia,
z wy szcze gól nie niem re la cji użyt kow ni ków z pra cow ni ka mi i ich od -
nie sie niem do sy tu acji kry zy so wych, ta kich jak: ak ty prze mo cy (ter ro -
ryzm), trzę sie nie zie mi, po żar oraz ka te go rii in ne (nie okre ślo ne).
Pod czas okre śla nia za sad bez pie czeń stwa w obiek tach, mon ta żu
i dzia ła nia sys te mów ostrze gaw czych, sys te mów za bez pie cza ją cych
ak tyw nych i pa syw nych czy ozna ko wa nia za zwy czaj nie sku pia my się
na ak tach ter ro ry stycz nych i nie prze wi du je my za cho wań ludz kich
w obiek cie pod czas zda rzeń o cha rak te rze prze mo cy czy agre sji. 

Au to rzy za uwa ża ją, że na le ży po chy lić się nad za cho wa nia mi lu dzi
w mo men cie wy stą pie nia pa ni ki lub po trze by ewa ku acji z obiek tu nie
tyl ko w od nie sie niu do po ża rów, któ re naj czę ściej przy cho dzą nam
na myśl, kie dy po ru sza my pro ble ma ty kę bez pie czeń stwa ewa ku acji.
Na ukow cy wska zu ją bo wiem po zo sta łe czyn ni ki za gro że nia, co
do któ rych nie prze ana li zo wa no do sta tecz nie za cho wań ludz kich, od -
po wia da ją cych osta tecz nie za licz bę po szko do wa nych.

 Po strze ga nie ry zy ka przez stra ża ków: ana li za mię dzy na ro do -
wa, Fi re fi gh ter per cep tion of risk: A mul ti na tio nal ana ly sis, My riam
Martínez -Fie stas, Igna cio Rodrígu ez -Ga rzón, An to nio Del ga do -
-Pa dial, Sa fe ty Scien ce 123, 2020

Ry zy ko to sło wo, któ re ja ko jed no z pierw szych okre śla cha rak te -
ry sty kę pro fe sji po żar ni czej lub ra tow ni czej w ogó le. Po strze ga nie ry -
zy ka, po dej mo wa nie ry zy ka, sza co wa nie ry zy ka to wciąż per cep cja
i su biek tyw na oce na uza leż nio na od róż nych de ter mi nan tów. W ar ty -
ku le au to rzy do ko na li pró by we ry fi ka cji tych czyn ni ków, któ re wpły -
wa ją na per cep cję ry zy ka ja ko ta kie go. Wzię li pod uwa gę stra ża ków
za wo do wych i ochot ni ków, do świad cze nie – staż służ by, czas spę dzo -
ny na szko le niach. Głów nym ce lem prze pro wa dzo nych ba dań by ła
pró ba od po wie dzi na py ta nie, co de ter mi nu je po strze ga nie ry zy ka
przez stra ża ków. 

Zdu mie wa ją ce, jak ma ło wie my o po dej mo wa niu ry zy ka w miej -
scu pra cy, a jed no cze śnie, jak ta ka świa do mość mo gła by wpły nąć
na po pra wę bez pie czeń stwa i je go stan dar dy. To wła śnie per cep cja
ry zy ka ma klu czo wy wpływ na kre owa nie bez piecz nych sta no wisk
pra cy, jak za uwa ża ją au to rzy ar ty ku łu. To stwier dze nie mo że wy da -
wać się nie zbyt prze ko nu ją ce w od nie sie niu do pra cy stra ża ka, jed -
nak oka zu je się, że wy ni ki ba dań in ży nie rów bez pie czeń stwa

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

po ża ro we go są w tej kwe stii dość ja sne: wła ści we po strze ga nie ry-
zy ka okre śli stra te gie bu do wa nia bez pie czeń stwa i ogra ni czy nie-
po trzeb ne za cho wa nia znacz nie pod no szą cych po ziom ry zy ka
w miej scu zda rze nia. 

Ba da nia pro wa dzo no w Ar gen ty nie, Chi le, Ekwa do rze i Hisz pa nii.
Wy ni ki wska za ły mię dzy in ny mi, że w po strze ga niu ry zy ka nie jest
istot na na ro do wość, ale np. sy tu acja po prze dza ją ca pod ję cie ry zy ka:
do bro wol na lub mi mo wol na. Opra co wa nie jest do sko na łą ana li zą po -
dej ścia do ry zy ka i cha rak te ry stycz nej dla nie go wie lo aspek to wo ści.
Po zwa la tak że na bu do wa nie stra te gii bez pie czeń stwa po ża ro we go
na po zio mie ro zu mie nia sys te mu pra cy stra ża ków, co jest isto tą i prio -
ry te tem dla de cy den tów kształ tu ją cych ra my i stan dar dy bez pie czeń -
stwa funk cjo na riu szy.

 Czą stecz ki wdy cha ne oraz wie lo pier ście nio we wę glo wo do ry
aro ma tycz ne na przy kła dzie dwóch pol skich jed no stek ra tow ni -
czo -ga śni czych Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Re spi ra ble par tic les
and po ly cyc lic aro ma tic hy dro car bons at two Po lish fi re sta tions,
Wio let ta Ro gu la -Ko złow ska, K. Bra lew ska, P. Ro gu la -Ko piec, 
R. Ma kow ski, M. Maj der -Ło pat ka, A. Łu kaw ski, A. Bran dyk, G. Ma -
jew ski, Bu il ding and Envi ron ment 184, 2020

Au to rzy opra co wa nia sku pi li się na eks po zy cji stra ża ków na py ły
za wie szo ne PM (ba da nie do ty czy ło py łu PM4) oraz 15 róż nych wie lo -
pier ście nio wych wę glo wo do rów aro ma tycz nych w dwóch jed nost -
kach ra tow ni czych Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, w któ rych przez 7 dni
ba da no stę że nie tych sub stan cji w po wie trzu w róż nych prze strze -
niach w ob rę bie da nej jed nost ki i po za nią. Nie jest ta jem ni cą, że peł -
nią cy służ bę stra ża cy na ra że ni są na wdy cha nie ga zo wych pro duk tów
spa la nia i pi ro li zy nie tyl ko w miej scu zda rze nia. W związ ku z tym
prób ki do ba dań po bie ra no z ta kich miejsc, jak: świe tli ca JRG, szat nia,
ga raż, plac ze wnętrz ny JRG (po wie trze at mos fe rycz ne). 

Na pod sta wie wy ni ków uzy ska nych z po bra nych pró bek okre ślo -
no wskaź ni ki ra ko twór czo ści dla ben zo pi re nu i wskaź nik przy ro sto -
we go ry zy ka wy stą pie nia no wo two rów w cią gu ca łe go ży cia, a tak że
nie ra ko twór cze ry zy ko dla zdro wia stra ża ków. W ba da niach uję to za -
rów no ra tow ni ków słu żą cych w JRG, jak i pra cow ni ków wy peł nia ją -
cych swe obo wiąz ki w biu rach bu dyn ku, w któ rym dzia ła ją JRG. 

Wy ni ki ba dań nie są za ska ku ją ce. Naj wyż sze stę że nia py łu za wie -
szo ne go PM4 od no to wa no w ga ra żach, gdzie sta cjo nu ją po jaz dy 
ra tow ni czo -ga śni cze, a śred nie stę że nia wie lo pier ście nio wych wę glo -
wo do rów aro ma tycz nych oka za ły się naj wyż sze w szat niach, w któ -
rych znaj do wał się sprzęt ochro ny in dy wi du al nej – wy ni ki po kry wa ły
się w oby dwu ba da nych jed nost kach ra tow ni czo -ga śni czych. 

Ar ty kuł jest do sko na łym źró dłem wie dzy z za kre su za gro że nia
zdro wia i ży cia zwią za ne go z wy ko ny wa niem dum nej i czę sto he ro -
icz nej służ by stra żac kiej, ale po za miej scem zda rze nia, w teo re tycz nie
bez piecz nym miej scu, ja kim jest obiekt JRG.

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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www.fronius.pl/solar

STRAŻACY NIE MUSZĄ GASIĆ POŻARÓW 
GDY TWOJA INSTALACJA JEST BEZPIECZNA

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Firma Fronius przykłada bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa instalacji PV. Podejmu-
jemy szereg działań w tym zakresie, które są naturalną konsekwencją 25-letniego do-
świadczenia firmy w branży fotowoltaicznej.

/ Klasyczne falowniki wymagają minimalnej ilości połączeń po stronie DC, co zmniejsza 
ryzyko powstania pożaru

/ Podstawą bezpiecznej instalacji jest jej poprawne zaprojektowanie i wykonanie. Dlate-
go stale szkolimy instalatorów, aby byli jeszcze lepsi w tym, co robią

/ Zgodność ze standardami to podstawa, ale zwykle przekraczamy ich wymagania, sta-
wiając na najwyższą jakość w projektowaniu i produkcji falowników

/ Dobry monitoring jest aniołem stróżem systemu fotowoltaicznego. Oferujemy falowniki 
wyposażone w wiele funkcji ciągłego monitorowania stanu instalacji
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