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Streszczenie 

Artykuł przedstawia moŜliwość wykorzystania węŜy poŜarniczych W75 na zamarzniętych akwenach podczas 
akcji ratowniczych.    

Summary 

The article presents rescue technique on frozen water regions with non-standard use of  fire hoses W 75 

 

 

Skuteczne ratownictwo to gra kompromisów i to zarówno w zakresie techniki jak 

i taktyki oraz sprzętu.  Podczas akcji ratowniczej, (pisałem o tym we wcześniejszych 

publikacjach) prawie zawsze czegoś brakuje i właściwie nigdy ratownik nie będzie miał 

wszystkiego, co byłoby potrzebne lub przydatne w danej sytuacji operacyjnej. Czasami teŜ 

wykorzystanie bardzo drogiego sprzętu jest tak rzadkie (np. w niektórych OSP), Ŝe biorąc pod 

uwagę równieŜ rachunek ekonomiczny warto zastanowić się nad alternatywami, bo jedno jest 

pewne: naszą misją, jako straŜaków, jest ratowanie Ŝycia i zdrowia. Najgorszą rzeczą, jaką 

moŜe zrobić ratownik jest zaniechanie działań. Bezczynna bezradność jest dramatem dla 

ratownika i oczywiście poszkodowanych. Dlatego straŜak – ratownik musi sobie radzić z tym, 

co ma w danej chwili niejako „pod ręką”. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze stwierdzenia, po raz kolejny chciałbym wrócić do 

niestandardowego wykorzystania sprzętu, który polski straŜak (i nie tylko polski) ma „od 

zawsze” na swoim wyposaŜeniu i z tym czym zawsze jest kojarzony. Chodzi oczywiście 

o straŜacki wąŜ poŜarniczy W75 który w standartowych akcjach gaśniczych napełniany jest 
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wodą. Po wypełnieniu powietrzem moŜemy uŜyć go do skutecznego ratownictwa na 

akwenach pokrytych lodem. 

Nie mam jeszcze w swojej JRG deski lodowej dlatego zawsze będąc nad akwenem 

pokrytym lodem zastanawiałem się jak bym ratował ludzi (przybywając na ratunek swoim 

„samochodem pierwszego rzutu”) pod którymi załamie się lód. Wykorzystując koło 

ratunkowe, przęsła drabiny nasadkowej, moŜe czołgając się lub posuwając się na 

przygodnych przedmiotach próbuję dotrzeć do poszkodowanych. A co będzie jak pode mną 

załamie się lód? Czy koledzy ratownicy będą potrafili mi pomóc i jak? Analizując tego typu 

rozmyślania i znając (z mediów) wiele tego typu przypadków zakończonych tragicznie, 

zacząłem poszukiwać skutecznej  techniki ratowniczej moŜliwej do zastosowania w takiej 

sytuacji operacyjnej. 

ChociaŜ jestem przekonany, Ŝe opracowana i prezentowana tu technika jest bezpieczna 

zarówno dla poszkodowanego jak i ratowników, to jej wykorzystanie będzie miało miejsce 

w okolicznościach uzasadnionych stanem wyŜszej konieczności, gdzie kierujący działaniem 

ratowniczym (KDR) jest uprawniony do zarządzenia odstąpienia od zasad powszechnie 

uznanych za bezpieczne. ZastrzeŜenie to wynika z faktu, Ŝe wykorzystane w tej technice węŜe 

poŜarnicze nie są typowym sprzętem  przeznaczonym do technologii pneumatycznych. 

JednakŜe skoro wytrzymują w swoim normalnym przeznaczeniu ciśnienie 12 atm. słupa wody 

to ciśnienie 2 - 5 atm. powietrza nie jest powaŜnym przekroczeniem reŜimu ich 

przeznaczenia.  

Co jednak robić, gdy zostaniemy zadysponowani   przyjeŜdŜamy  na miejsce zdarzenia 

i zastajemy następującą sytuację: 

„Podczas połowu podlodowego ryb, pod jednym z wędkarzy, w odległości około 25 metrów 

od linii brzegowej załamał się lód. Próby wydostania się z powstałego przerębla o własnych 

siłach kończyły się niepowodzeniem ze względu na załamywanie się lodu. Próby udzielenia 

pomocy poszkodowanemu przez pozostałych wędkarzy nie przynosiły efektu ze względu na 

pękającą cienką taflę lodu. Poszkodowany do połowy zanurzony jest w wodzie, rękami 

opiera się o kruszący się lód . Z kaŜdą chwilą zwiększa się niebezpieczeństwo osunięcia się 

poszkodowanego pod taflę lodu oraz wyziębienia (hipotermii) jego organizmu”  

Nie moŜemy przecieŜ nie zrobić nic i czekać aŜ z sąsiedniej JRG przyjadą sanie lodowe. 

Kiedy przyjadą moŜe nie być juŜ kogo ratować. Działam! A działam, w myśl przyjętej w roku 



Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI 

 

2000 procedury nr 1 zawartej w „Wytycznych Komendanta Głównego PSP w sprawie 

realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego przez straŜaków KSRG”, która jest 

kluczem do właściwego ustalenia priorytetów w kaŜdej akcji ratowniczej. Przedstawiam ją 

powtórnie, poniŜej w schemacie blokowym. 

Sekwencja załoŜeń taktycznych 
w ratownictwie 
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Ryc. 1. Sekwencja załoŜeń taktycznych w ratownictwie 

 Blok pierwszy (1) zawiera szereg czynności związanych z pozyskaniem informacji 

o zdarzeniu, dojeździe do miejsca zdarzenia, rozpoznaniu i określeniu charakteru zdarzenia. 

 Blok drugi (2) to szereg czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, 

w myśl znanej zasady taktycznej, Ŝe „priorytetem kaŜdych działań ratowniczych jest 

bezpieczeństwo własne ratowników i poszkodowanych” 

 Blok trzeci (3) to czynności związane z dotarciem do poszkodowanych. Chciałbym tu 

wyraźnie zaznaczyć, Ŝe nie zawsze przybycie na miejsce zdarzenia jest równoznaczne 

z dotarciem do poszkodowanych. Akwen jest tego doskonałym przykładem. 

 Pozostałe trzy równoległe bloki obrazują bezpośrednie czynności ratownicze przy 

poszkodowanym zakończone jego ewakuacją lub wydobyciem na brzeg pod nadzorem 

kierującego medycznymi czynnościami ratunkowymi. 
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Przybycie na miejsce zdarzenia i rozpoznanie 

JuŜ podczas dojazdu do miejsca akcji kładziemy „podstawy" pod przyszłe 

powodzenie działań ratowniczych. W trakcie jazdy ratownicy muszą przygotować się 

psychicznie i emocjonalnie do obsługi tego zdarzenia a z uzyskanych informacji ze 

stanowiska kierowania („pierwszym ratownikiem jest dyspozytor”) stworzyć sobie 

przybliŜony obraz miejsca przyszłej akcji, mieć jej wyobraŜenie. Przed wyjazdem koszar 

naleŜy załoŜyć kamizelki asekuracyjne, w trakcie jazdy dowódca musi rozdzielić role i zadania 

dla poszczególnych ratowników w zastępie. Po dojeździe naleŜy zaplanować odpowiednią 

ilość miejsca do ustawienia sprzętu jak i do poruszania się. W trakcie działań korygowanie 

ustawienia samochodu i sprzętu jest często prawie niemoŜliwe.  

Absolutnie pierwszą rzeczą jaką powinien zrobić dowódca po przyjeździe na miejsce 

zdarzenia, jest próba nawiązania kontaktu werbalnego z poszkodowanym. Postulowanym 

i sprawdzonym sprzętem w tym zakresie jest mobilny zestaw głośnomówiący (tuba). 

Podczas rozpoznania naleŜy zwrócić uwagę na następujące elementy: 

1. W jakiej odległości od brzegu znajduje się poszkodowany lub poszkodowani – ilu 

ich jest 

2. Jaka jest przybliŜona grubość pokrywy lodowej 

3. Czy istnieje jakaś infrastruktura akwenu (podesty, mola itp.) która moŜe być 

wykorzystana podczas akcji ratowniczej 

4. Gdzie wyznaczyć punkt składowania sprzętu, 

 

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i ratowników 

Sceneria wypadku na akwenie z lodem jest w swej naturze tym bardziej niebezpieczna 

dla ratowników z uwagi, Ŝe nie spotykają się oni z tego typu zdarzeniami dosyć często. 

Sytuacja ta wymusza na dowódcy utrzymanie szczególnej dyscypliny taktycznej w swoim 

zastępie, gdyŜ chęć i konieczność ratowania poszkodowanych to główna misja zawodu 

straŜaka ale "martwy ratownik to nie ratownik” a „im działania bardziej bezpieczne tym 

bardziej efektywne”. To właśnie od doświadczenia i wiedzy kierującego zaleŜy bilans ryzyka 

i efektów, zwłaszcza, Ŝe w tym przypadku sytuacja wymaga działań natychmiastowych. 

Dowódca musi wiedzieć, Ŝe powyŜej pewnego poziomu „racjonalnego ryzyka” działają tylko 
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ochotnicy, niewiele dalej – NIKT !! Dowódca odstępując od zasad powszechnie uznanych za 

bezpieczne, a w tym przypadku tak będzie, powinien zgłosić ten fakt do stanowiska 

kierowania, i wiedzieć Ŝe nie moŜe oczekiwać od swoich podwładnych 100% efektywności. 

Strach jest normalnym stanem emocjonalnym dobrze ukształtowanego i wyszkolonego 

ratownika. 

Zabezpieczając miejsce zdarzenia (w myśl zasady „nie pogarszaj sytuacji juŜ zastanej") 

dowódca akcji musi tak oznakować miejsce wypadku, by kolejni ratownicy i ewentualnie osoby 

postronne nie powiększały listy poszkodowanych wymagających ratowania. I tak: pod Ŝadnym 

pozorem nie naleŜy wchodzić na nierozpoznany lód, dokładnie wydzielić obszar działań 

ratowniczych nie dopuszczając do wchodzenia weń osób niezaangaŜowanych  bezpośrednio 

w działania ratownicze, postronnych, gapiów i obserwatorów, a takŜe ściśle egzekwować 

noszenie kamizelek asekuracyjnych przez ratowników. 

Kluczową sprawą w tej fazie akcji ratowniczej (mającą wpływ na jej efektywne 

i ergonomiczne zarządzanie w jej dalszej części) jest utworzenie punktu składowania 

sprzętu (PSS). Powstanie takiego punktu w dobrym miejscu, moŜe wyeliminować 

ewentualny chaos i konieczność donoszenia pojedynczych elementów sprzętu z samochodu. 

 

 

 

Fot. 1 Punkt składowania sprzętu (PSS) 
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Dotarcie do poszkodowanego 

Dotarcie do poszkodowanego jest to nawiązanie bezpośredniego kontaktu 

wzrokowego i dotykowego z poszkodowanym .  Jest oczywiście niezbędnym warunkiem 

udzielenia mu pomocy, powinno być wykonane tak szybko, jak jest to moŜliwe, bo moŜe mu 

uratować Ŝycie zanim utonie. Dotarcie do poszkodowanego nie zawsze oznacza teŜ, Ŝe 

uzyskaliśmy do niego dostęp, czyli moŜliwość jego zbadania i przemieszczania. W tym 

wypadku ten problem jest bardzo czytelny, bo nawet jak juŜ będziemy przy poszkodowanym 

(dotarliśmy) to wydobycie go z przerębli nie jest sprawą prostą. Z natury tego zdarzenia 

wynika teŜ, Ŝe czas przybycia na miejsce zdarzenia i czas dotarcia do poszkodowanego mogą 

się znacznie róŜnić, co działa oczywiście na niekorzyść poszkodowanego. Jednak właściwe 

wyszkolenie i wyposaŜenie ratowników, a takŜe profesjonalne kierowanie działaniami mogą 

tę róŜnicę znacznie zmniejszyć. 

Jak dotrzeć do poszkodowanego? Nie jest to łatwe, powiem wprost bardzo trudne 

i niebezpieczne, ale przy dobrym treningu ratowniczym moŜliwe do zrealizowania w 100%. 

Jak to zrobić? Wykorzystać stosowaną w takich przypadkach technikę, prawdopodobnie 

opracowaną przez ratowników amerykańskich. 

Sprawa pierwsza.  

Napompować zgromadzone w PSS dwa węŜe W75 (z zaślepkami na ich końcach) 

powietrzem, prostym układem pneumatycznym z butli aparatu powietrznego z reduktorem.  
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Fot. 2. Podłączenie węŜy tłocznych do butli powietrznej 

 

 

Dlaczego dwa a nie  jeden? OtóŜ zawsze musimy załoŜyć jakąś trudną do przewidzenia 

sytuację, która w ratownictwie moŜe się wydarzyć (np. uszkodzenie mechaniczne, 

powodujące nieszczelność, ). Następnie naleŜy związać je podpinkami, aby tworzyły niejako 

sztywny pomost (moŜna wykorzystać inne przedmioty  scalające jak np. taśmę do pakowania 

- i owinąć węŜe w kilku miejscach). Zakończenie  takiego układu naleŜy związać linką 

straŜacką, której koniec  pozostanie na brzegu.  

 

 

Fot. 3. WęŜe powiązane podpinkami 

 

Następnie naleŜy wsunąć napompowane węŜe na lód.  Jeden wyznaczony ratownik 

okraczając je nogami posuwa się na czworakach w kierunku poszkodowanego opierając się w 

miarę moŜliwości na noszach typu deska dla zmniejszenia nacisku na lód. Jest on 

asekurowany uprzęŜą biodrową lub pasem straŜackim do linki straŜackiej, którą trzymają 

straŜacy na brzegu.. Ciągnie za sobą linkę dla poszkodowanego oraz nosze typu deska, które 

równieŜ są podpięte do linki straŜackiej i asekurowane przez straŜaków będących na brzegu. 
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Fot. 4. Ratownik posuwający się w kierunku poszkodowanego 

 

Jak widać do skutecznej realizacji tego zadania potrzebne są aŜ albo tylko cztery linki 

straŜackie, które trzymają straŜacy na brzegu w jednym punkcie (wszystkie razem).  

 

 

Fot. 5. Asekuracja ratownika 

 

Wynika to z faktu konieczności stworzenia moŜliwego do wdroŜenia wariantu 

ewakuacyjnego dla ratownika, gdyby wystąpiła jakaś nieprzewidziana sytuacja  (elementy 

układu ciągnione równolegle z powrotem, razem z ratownikiem nie będą się wzajemnie 

blokować).  
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Ewakuacja poszkodowanego ze strefy zagroŜenia 

ZałóŜmy, Ŝe juŜ dotarliśmy szczęśliwie do poszkodowanego, podaliśmy mu nosze 

celem umoŜliwienia mu utrzymania się na powierzchni do chwili ewakuacji z wody, 

trzymamy go za rękę, wspieramy psychicznie Ale jak go „wydobyć” z przerębli i jak 

ewakuować na brzeg?  Bo jedno jest pewne z medycznego punktu widzenia: w hipotermii 

poszkodowany nigdy nie jest w stanie wydostać się z wody sam, a często nawet mimo 

pomocy  ratownika  (znaczne osłabienie siły mięśniowej). Trzeba go więc z przerębli 

wydobyć siłami ratowników będących na brzegu. W tym celu Ratownik obwiązuje 

poszkodowanego trzecią linką którą ma ze sobą lub pasami od deski i daje umówionym 

wcześniej sygnałem komunikat straŜakom będącym na brzegu, Ŝe moŜna rozpocząć 

ewakuację poszkodowanego z wody poprzez ciągnienie liny. Sam pomaga poszkodowanemu 

wydostać się z wody niejako „wybierając go deską” z wody. Po ewakuacji poszkodowanego z 

wody na lód, jeŜeli jest taka moŜliwość, ratownik układa poszkodowanego na nosze i dalsza 

część ewakuacji odbywa się na ciągnionych przez stojących na brzegu straŜaków noszach, 

ułoŜonych na węŜach (rodzaj sani) lub przytrzymywanych przez straŜaka. Ewakuacja samego 

poszkodowanego na noszach (bez asekuracji ratownika) stwarza ryzyko, Ŝe w przypadku 

powtórnego załamania się lodu istnieje niebezpieczeństwo, Ŝe deska z leŜącym na niej 

poszkodowanym będzie pływać ale moŜe się wywrócić do góry dnem. Ratownik kładzie się 

więc na węŜe i przytrzymując poszkodowanego daje sygnał do ewakuacji. StraŜacy stojący na 

brzegu ciągną wszystkie cztery liny i cały układ ratowniczy z poszkodowanym i ratownikiem 

przemieszcza się w kierunku brzegu. W sytuacji gdy lód pęka ratownik chwyta za nosze i 

węŜe ( lub wpina się zatrzaśnikiem w otwór noszy) i równieŜ dalej daje się ciągnąć (nosze 

ciągnięte zawsze wyjdą z wody na lód) aŜ do szczęśliwego finału na brzegu.  
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Fot. 6. Moment ewakuacji 

 

Zdaję sobie sprawę, Ŝe przedstawiona technika nie jest łatwa i ratownik nie będzie 

miał komfortu psychicznego wykorzystując ją w rzeczywistej akcji. Ale przecieŜ nie ma 

innej, skutecznej alternatywy w tego typu zdarzeniu jeśli nie dysponuje się profesjonalnym 

sprzętem, przeznaczonym do takich akcji. Dlatego moim zdaniem warto się powaŜnie 

zastanowić nad jej wdroŜeniem w swojej JRG i przeszkolić „swoje” OSP bo one 

w zdecydowanej większości są najbliŜej takich zdarzeń. 

 Na zakończenie przedstawiam szkic technicznego sprawianie sprzętu i Ŝyczę sobie 

i wszystkim ratownikom jak najmniej okazji do wykorzystania zaprezentowanej techniki 
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Ryc. 2. Szkic technicznego sprawienia sprzętu  
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