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Szanowni Państwo.

Otrzymałem zaproszenie na tę konferencję. Jestem tym zaszczycony.
Sam jednak odmówiłem uczestnictwa w niej. Po pierwsze
ze względów zdrowotnych, po drugie kierując się zdrowym rozsądkiem. To miejsce
powinno przypaść komuś, komu ta wiedza naprawdę się przyda. Ja już zakończyłem
swoją strażacką służbę. Ponieważ temat jest frapujący bardzo chciałem też
wypowiedzieć się w tej kwestii. Wybaczcie, że robię to za czyimś pośrednictwem.

Zdaję sobie sprawę z tego, iż większość informacji zawarta w tej prezentacji to
truizmy. Nie mniej podczas lat służby, a i potem jeżdżąc po Polsce przekonałem się,
że te prawdy nie są dla wszystkich i zawsze tak oczywiste. Naturalnie można je też
uznać za banały, komunały i frazesy, ale to już wasz wybór.



Składam ogromne podziękowania 
organizatorom za zorganizowanie, 
a uczestnikom za chęć wzięcia udziału 
w tej konferencji.  Patrząc po nazwiskach 
osób prowadzących będzie ciekawie i 
merytorycznie.

były strażak
Maciej Maczkowski



CZYLI ODWRACANIE KOTA OGONEM





Film jakich na YouTube wiele. Media przede wszystkim epatują nas
takimi obrazami. To one są medialne i to nam się utrwala w pamięci.
Patrzymy na to trochę z przerażeniem, trochę z dumą. Łza się w oku
kręci. Tacy dzielni, odważni, wspaniali. Bohaterowie! Niestety, często na
takich filmach młodzi adepci Straży Pożarnej budują swoją wizję zawodu
i strażacką tożsamość.



Jeszcze bardziej wzruszamy się oglądając 
takie obrazy.



Tak więc ćwiczymy jak samemu 
ratować się z takich sytuacji.   



Jak ratować kolegów którym coś się stało.



I bardzo dobrze!!!
„Bo wypadek to dziwna rzecz.

Nigdy go nie ma,
Dopóki się nie wydarzy”

Alan Alexander Milne „Kubuś Puchatek”



Ale proszę sobie zadać kilka pytań.

Czy do takich zdarzeń musi dochodzić? Dla czego tak się stało? Co spowodowało taką sytuację?
Czy ten strażak musiał wpaść w dach? Dla czego ten strażak wszedł tam sam? Czy ta drabina
musiała się przewrócić? Czy ci strażacy musieli ewakuować się przez okno? Itd., Itp.

A na koniec proszę siebie samych siebie zapytać. Co zrobić żeby do nich nie dochodziło?



Czy ktoś z państwa chciał by być na konferencji na której omawiano by
sposoby gaszenia poddaszy i stropodachów, sposoby zabezpieczania
ratowników przy pracy na dachu, sposoby przemieszczania się po dachu,
wykorzystania do tego celu drabin przenośnych, sposoby wykonywania
przebitek przez różne konstrukcje i pokrycia dachowe, itp.?



Czy ktoś chciał by być uczestnikiem warsztatów na temat całego
spektrum rozpoznania? Na których szczegółowo omawiano by i ćwiczono
rozpoznanie ogniowe, wodne, ratownicze, terenowe, budowlane,
atmosferyczne i mikroklimatyczne?

ILU Z WAS CHCIAŁO BY W CZYMŚ PODOBNYM UCZESTNICZYĆ?



Ale tego uczą przecież szkoły i ośrodki szkolenia. 
No i to takie TYPOWE, wszyscy o tym wszystko wiedzą.





Przy takim podejściu zostaje nam rzeczywiście 
tylko RIT a potem … 



I to jest właśnie „ODWRACANIE KOTA OGONEM”. 
Do 99 tragicznych zdarzeń na 100 nie doszło by nigdy, gdyby
porządnie dokonano rozpoznania, gdyby na tej podstawie
dowodzący podejmował mądre i rozważne decyzje, gdyby
zastosowano właściwe zabezpieczenia, gdyby nie głupota
i brawura.



A co z RIT ?



Jest to wiedza (wcale nie tajemna), znana w polskim
pożarnictwie od wielu dziesięcioleci.

„Jeżeli wpuszczasz do środka rotę lub dwie to musisz mieć
w odwodzie co najmniej rotę, gotową w każdej chwili do
wejścia gdyby coś nieprzewidzianego się stało”.

Słowa starego ogniomistrza, który uczył mnie fachu.



Znaczy to, że na miejscu działań jest potrzebny, czekający w
odwodzie, wydzielony ZESPÓŁ INTERWENCYJNY, gdyż jest on
elementem mądrej taktyki działań.



A jak wszyscy wywiążą się ze swoich obowiązków to 
zespół interwencyjny najwyżej poćwiczy sobie macarenę.



ĆWICZCIE ! ĆWICZCIE ! ĆWICZCIE ! ĆWICZCIE ! ĆWICZCIE ! ĆWICZCIE ! ĆWICZCIE ! 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


