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The Effectiveness of the AGROPERLIT 200 Sorbent
Compared to the COMPAKT Sorbent
Abstract

Progress brings many benefits to people but also many threats to them and the environment.
These threats are prevented by the SFS chemical and ecological rescue units. The activities
of these units include, inter alia, combating hazards after leakage of hazardous substances
and are related to the limitation of spills, their collection and the removal of generated waste.
The priority in these activities includes safety, time and effectiveness of the sorbents used.
During the incidents with the spillage of various types of dangerous substances, a properly
selected sorbent is a guarantee of the success of the rescue operation. It is also important that
the resources used, have no negative impact on the natural environment and that the costs of
purchase, utilization and the storage do not exceed the financial capacity of the unit.
The aim of the study was to compare the effectiveness of two sorbents: the Compakt and
the Agroperlite 200.
Keywords: Compakt, Agroperlit, effectiveness of sorbents

Skuteczność sorbentu AGROPERLIT 200
w porównaniu z sorbentem COMPAKT
Abstrakt

Postęp niesie za sobą wiele korzyści dla ludzi, ale także wiele zagrożeń dla nich i środowiska
naturalnego. Zagrożeniom tym zapobiegają jednostki ratownictwa chemicznego i ekologicznego PSP. Działania tych jednostek polegają między innymi na zwalczaniu zagrożeń po
wyciekach substancji niebezpiecznych. Są to czynności związane z ograniczeniem rozlewów,
ich zbieraniu, a także usunięciu powstałych odpadów. Priorytetem w tych działaniach jest bezpieczeństwo, czas oraz skuteczność użytych sorbentów. Podczas zdarzeń z rozlewem różnego
typu substancji niebezpiecznych odpowiednio dobrany sorbent jest gwarancją sukcesu zakończenia akcji ratowniczej. Istotne jest również to, żeby wykorzystywane środki negatywnie nie
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oddziaływały na środowisko naturalne oraz by koszty zakupu, utylizacji i przechowania nie
przekraczały możliwości finansowych jednostki. Celem badań było porównanie skuteczności
dwóch sorbentów: Compaktu i Agroperlitu 200.
Słowa kluczowe: Compakt, Agroperlit, skuteczność sorbentów

Introduction

Sorbents, thanks to their availability and ease of use, have made them a means commonly
used by chemical and ecological rescue units. Requirements that they should meet
are: availability, price, oil absorption capacity called absorbency, chemical inactivity
indicating lack of reaction with the sorbate collected, bulk density for bulk sorbents,
sieve analysis, buoyancy for sorbents used on water [1, 2, 9]. The influence on the
environment, retention of the absorbed medium, efficiency of use, place of use as well
as durability are also important [4, 5, 12].
Research stand and research methodology

The assumption for conducting analyzing the tests was the selection of two sorbents
Compakt and Agroperlite 200 and a comparison of their sorption properties based on
simulated spills of three selected liquids: diesel oil, Pb 95 unleaded petrol and coolant.
The tests were carried out using the capillary method.

Fig. 1. Research stand - the capillary substring method
Source: own study
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During the test every 10 seconds the value given on the balance was read and
recorded with an accuracy of 0.01 g.

Characteristics and properties of the sorbents used
Compakt

It is classified as a group of mineral sorbents with a solid surface in the form of granules with grain size from 0.3 mm to 0.7 mm. Used to collect small and large oil spils
events, among others, in road transport and to secure places of failure and restore
adequate roughness on communication routes. Mainly used on solid surfaces hardened to collect oil substances, aqueous solutions, petroleum substances and other
hazardous substances such as acids, bases. By what is classified into universal products.
The only compound that is not recommended to use of Compakt is hydrofluoric acid.
Another advantage of using the discussed sorbent is its very good absorption, allowing
to collect the maximum amount of substance with the by least amount of sorbent,
which is also associated with financial savings. The soaked sorbent still retains its
properties without giving up the absorbed liquid. It also retains anti-slip properties,
which is not the cause of the secondary slip hazard. You can also move around freely.
The sorbent can be repeatedly used, it undergoes partial regeneration, until full impregnation. Even after use it is not a useless waste. Recycling companies use him for
economic purposes. It is used not only in chemical and ecological rescue but also in
the industry and storage sector. Because of its specific weight it can be successfully
used in open spaces such as roads, viaducts, airports and in enclosed spaces such as:
warehouses, garages, industrial halls. Safe for the user and the environment and very
easy to use. Just apply the sorbent to the stain, wait and dry and collect the granules
in a suitable way [10, 11].
Agroperlit 200

Agroperlit 200 is the trade name for aggregates. Perlite is the name of a mineral of volcanic origin. It is a porous, gray rock with sharp edges. After pretreatment, the pearlitic
ore is crushed and then expanded, i.e. a short-term exposure to high temperature of
about 1000°C. Then the water contained in the grain undergoes rapid evaporation,
causing the material to swell. Then the seeds increase their volume up to 20 times.
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The volcanic rock contains about 2–5% of moisture, which causes that under the influence of high temperature the pearlite structure “explodes”, then granules containing
pores and air bubbles are formed. Research has shown that expanded perlite has many
applications. Among others in construction, agriculture, horticulture, fire protection
materials, industry, for absorbing leaks. Perlit EP-200 is available in the form of granules
of various sizes, light gray or white and moisture content > 2%. It is a light material,
1m3 weighs from 75 to 130 kg. Due to the large amount of silica it is inert [8].
Characteristics and properties of the sorbates used
Diesel

It is designed to drive compression-ignition diesel engines, used in surface transport.
Due to the method of ignition of the oil-air mixture in engines, which is of a temperature rather than spark type, there is no problem of uncontrolled fuel combustion.
Therefore, determining the octane number for oils loses meaning. However, the priority
parameter for fuels is the ability to quickly ignite as a result of high temperature, the
measure of which is the cetane numer [7].
Unleaded petrol Pb 95

Is a type of fuel used for four and two stroke engines. It was introduced as a replacement
for the previously used ethyline, which contained environmentally harmful tetraethyl
lead, serving as an anti-knock agent. In Poland, used since about 1986. In petrol-driven
engines, a catalyst plays a crucial role in reducing harmful combustion products. The
number 95 is the octane number enriched with additives that, among other things,
protect the engine against corrosion, maintain the purity of the engine intake system
and greatly reduce fuel consumption and reduce the risk of damage. The use of the
gasoline in question promotes proper engine operation in both high load and low or
high temperature conditions. It is a flammable liquid with a very low flash point. The
resulting pairs are heavier than air, accumulate and spread in the lower parts of the
terrain and their depressions. Vapors form explosive mixtures with air. The liquid is
lighter than water and practically insoluble. It floats on its surface creating a fire and
explosion hazard [6].
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Cooling fluid Kuler K2

Currently, cooling systems use cooling fluids that have replaced water, characterized
by a significantly lower freezing temperature and higher boiling point. Manufactured
on the basis of ethylene or propylene glycol, with better properties characterized by
ethylene glycol, however, due to its high toxicity, it is displaced by non-toxic propylene glycol. In addition to maintaining the engine’s operating temperature, the cooling
system is also responsible for heating the interior of the vehicle. In winter, the use of
an unsuitable refrigerant may cause damage to the radiator by freezing the coolant.
Most sold in the form of a ready solution or concentrate for dilution with distilled or
demineralized water in a 1:1 ratio. Containing anti-scale additives to prevent foaming,
corrosion, etc. To date, Borygo, Petrygo and Paraflu are among the best-known liquids.
The advanced formula of this product meets stringent American standards ASTM D
3306 and ASTM D 2570. The highest quality is also confirmed by research conducted
at the Air Force Institute of Technology in accordance with PN-C-40007 [3].
Results

The graph shows the values of the bulk density of the sorbents tested.

Fig. 2. Comparison of the bulk density of the sorbents tested
Source: own study
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Fig. 3 Absorbency plot of Compakt and Perlite EP-200 in selected sorbates
Source: own study

Fig. 4. Compakt’s sorption chart as a function of time for three sorbates
Source: own study
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Fig. 5. Sorption chart of Agroperlite 200 as a function of time for three sorbates
Source: own study

Fig. 6. Comparative graph of Compakt and Agroperlite sorption in diesel oil
Source: own study
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Fig. 7. Comparative graph of Compakt and Agroperlite sorption in Pb 95 unleaded petrol
Source: own study

Fig. 8. Comparative graph of Compakt and Agroperlite sorption in a coolant
Source: own study
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Summary and Conclusions

There are many factors determining the effectiveness of combating the threat during
the uncontrolled release of petroleum derivatives. This category includes, among others,
the type of ground, weather conditions such as wind or rainfall. The correct choice of
sorption material is a guarantee of the success of the conducted activities. Due to the
high frequency of incidents with oil-derived substances, chemical fire fighting units
should be equipped with universal as well as synthetic sorbents with a high absorption
capacity. On the basis of the conducted tests, it was found that the sorbents tested differ
significantly in bulk density. For Compakt, 571.8 [kg/m3] was obtained, whereas for
Agroperlite 127.8 [kg/m3] was obtained, which is caused, inter alia, by larger grain
sizes of this sorbent. Noticeable differences also occur in the case of absorbency of
both sorbents. The results differ from those given by the manufacturer, eg, the sorbent Compakt has reached 60–70% absorbency and the manufacturer informs about
absorption capacity close to 110%. Unfortunately, such a result could not be achieved.
The reason is probably too short the duration of the test. It was not performed up to
three repeated results, however, it was limited by time to 15 minutes. In the case of
Agroperlitu, as the producer informs, 80% absorbability was more likely to be realized.
The only exception is oil absorption where the absorptive capacity was only 36%. Due
to its versatility, Compakt has very wide application possibilities. Belongs to heavy sorbents, due to its bulk density, it can be easily used not only in closed rooms, but also in
open spaces in the wind. Similar properties in relation to the absorption of oil-derived
substances, oils, lubricants, etc. have Agroperlit. A covered with a thin hydrophobic
layer combined with a low bulk density is ideally suited for collecting spills from the
water surface. Unfortunately, because of the lightness is not recommended in adverse
weather conditions with strong wind.
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Threat Prevention at the Airports Using Detection Systems
Abstract

An airport is a place where there is a possibility of many threats. Not without reason it is
included in the critical infrastructure. The quite large area which the airports occupy makes
it difficult to control all people in order to eliminate the smuggling of prohibited goods or
bringing dangerous tools to the aircraft. This is an area where there is often a local, high density of people, which promotes theft or the possibility of hide an explosive charge. In addition,
deliberate or accidental fire hazards are often associated with breakdowns.
The article presents the characteristics of detection systems installed and used at the airports
in terms of increasing the level of security of both passengers and their property.
Keywords: airport security, detection systems

Zapobieganie zagrożeniom na terenie portów lotniczych
Abstrakt

Port lotniczy jest miejscem, gdzie istnieje możliwość wystąpienia wielu zagrożeń.
Nie bez powodów zaliczany jest do budowli infrastruktury krytycznej. Dość duży obszar
jaki zajmuje, utrudnia szczegółową kontrolę wszystkich osób, celem eliminacji przemytu towarów zakazanych czy wnoszeniu do samolotu niebezpiecznych narzędzi. To teren, na którym
występuje często miejscowe, duże zagęszczenie ludzi, co sprzyja kradzieżom czy możliwości
podrzucenia ładunku wybuchowego. Dodatkowo zagrożenia pożarowe spowodowane celowo
bądź przypadkowe, często związane są z awariami.
W artykule przedstawiono charakterystykę instalowanych i wykorzystywanych na terenie
portów lotniczych systemów detekcyjnych pod kątem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa
zarówno pasażerów, jak i ich mienia.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo portów lotniczych, systemy detekcyjne

18

Anna Dmochowska

Introduction

The process related to threat detection is associated with the use of appropriate detection technology [6,8]. Nevertheless, installing the most advanced detection systems
involves training the appropriate personnel to operate it. Unfortunately, it is the human
being who is the weakest link in the process of identifying the potential threats [14, 19].
The basic condition for the effective protection of facilities is the harmonization
of systems and support for their operation through the use of mobile devices and
appropriate procedures [16].
Characteristics of detection systems

The perimeter protection system concerns the identification of events in connection
with crossing the boundaries of protected areas, e.g. boundaries delimited by fences.
They work by detecting changes such as ground vibrations or magnetic field disturbances [10]. These systems are combined with the monitoring systems so they can
automatically direct any selected camera to the place where the signal occurred and
cause its verification. EU recommendations indicate that the airport security should
be differentiated depending on the zone, which includes the public, restricted and
sterile areas. There are also objects of special importance, such as an airport apron or
control tower [9]. Detection of a restricted zone should occur when the intruder passes
through the fence barrier. Cameras, on the other hand, allow observation of the area
in front of and behind the fence [12, 18].

Fig. 1. An image from the perimeter protection system combined with the monitoring,
showing the detection of an intruder
Source: own source based on [21]
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The airport perimeter security systems are very extensive. They include radars, video and thermal cameras, mutually coupled with ranges of several hundred meters. The
diagram of the critical infrastructure facility protection system is presented in Fig. 2.

patrol intervention
intervention
patrol
continuous
vision of the
emergency

video image

sensors

Fig. 2. Restricted area protection system
Source: own source based on [21]

gate + SKD

about 3 km

20

Anna Dmochowska

An example of a special development of the teletransmission technology is the use
of digital intelligent vision systems Fig. 3 and 4.

Fig. 3. Intelligent Network Camera
Source: own source based on [21]

Fig. 4. Diagram of a video system with intelligent network cameras
Source: own source based on [21]
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The vision camera systems are not adapted to wide angle vision. However, by adapting the field of view to the resolution of the matrix they become useful to identify
a potential suspect. Unlike a vision camera, a thermal imaging camera records the
thermal contrast between an object and the environment because every object in motion generates energy higher than the environment. Both technologies complement
each other in security systems [9, 15].
Fig. 5 a and b show a camera and camera-radar system.

Fig. 5 Camera system, camera and radar system
Source: own source based on [21]

Despite the different principle of an object detection, the sensitivity of both cameras
to weather conditions is similar [2, 11]. This applies to rainfall or snowfall as well as
air transparency in fog. The port is also protected by the radar, which has the ability
to penetrate microwaves through the smoke, fog or rain, detecting the flying objects
along with the ability to track them. The radars operating on 3‒30 GHz waves, having
a range at the upper and lower frequency limits respectively: 2‒5 km, 5‒10 km and
radars operating on the waves in the 30‒300 GHz frequency range, having a range are
used 1‒3 km. The radars, unlike the cameras, are less dependent on the atmospheric
conditions, they do not give a visual image of the object but project a point symbolizing it on the screen [3, 5]. A characteristic feature of the ground-based radars is the
ability to search the space in a given second in a given sector quickly. Thanks to the
appropriate software, the radars have been adapted to work in the security systems as
the intruder detection sensors that can work with the sensors on the border of the fence.
They can guide the cameras to the detected object in order to facilitate its recognition
and identification. In intelligent camera systems, the appropriate software analyzes the
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image according to the criteria entered by the system operator, so the camera signals
the alarm when it appears in the field of view of the programmed image sequence:
a human, a car or an object. Another technology is the imposition of the images from
a video and thermal imaging camera, which improves image quality and, above all,
the effectiveness of computer analysis [4, 13].
The airport security also uses a two-phase system for monitoring suspicious people,
recognizing the face of Fig. 6 and performing the tracking function of Fig. 7.

Fig. 6. Operation diagram of the subsystem used to mark the person being tracked at
the entrance to the monitored object
Source: own source based on [21]

The camera at the entrance to the object sends an image of a person walking to
the processing system where the face is extracted and compared with the database
of people who have committed a crime in the past. After a positive result, the person
is marked for tracking. The first technology in the field of software to assist the operator in the analysis of video image was the analysis of motion in the field of view
of the cameras and radars. The program compares the current image of the camera
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field of view with the previous one and in case of detected changes, it starts an alarm.
Interference is e.g. insects, leaves and tree branches that generate false alarms so that
is why this program is used in closed rooms [1, 17].

Fig. 7. Comparison of traffic analysis systems a) source image; b) VMD – hardly detects
a floating object when moving around; c) IVS – clear object detection
Source: own source based on [21]

Fig. 8. Principle of operation of a thermal imaging camera
Source: own source based on [21]
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Infrared radiation (A) from this area is focused by the lens (B) on the infrared detector (C). The detector sends information to the processor (D) for further electronic
processing. Then the detector data is converted to image (E). The generated image can
be displayed on an LCD monitor. Commonly defined criteria in the camera systems
are crowd monitoring if it occupies 5% of the screen, the person detection if it occupies 20% of the screen, the person recognition if it occupies 50% of the screen and the
person identification if it occupies 120% of the screen [7].
However, the criteria and concepts of detection, recognition and identification
are defined differently in the IVS intelligent-automatic image analysis systems. There
is a criterion that assumes that the critical human dimension is 0.75 m, and defines
the criterion of 50% probability: detection when the length of 0.75 m reproduces
1.5 pixels, which means 1.5/0.75 = 2 pixels per meter; recognition when 0.75 m maps
6 pixels, which means 6/0.75 = 8 pixels per meter, and identification when 0.75 m maps
12 pixels, which means 12/0.75 = 16 pixels per meter. It also assumes that a standing
man has a height of 1.8 m and 0.5 m in width. After converting the human surface to
the number of mapping pixels, we get the detection criterion 1.8 × 2 = 3.6 vertical pixels
and 0.5 × 2 = 1 horizontal pixel. And as above the criterion is defined: recognition:
14.4 by 4 pixels on the screen and identification: 28.8 by 8 pixels on the screen [14, 20].
This is shown in Fig. 10 where, for contrast, the criteria for observation television
and television computer vision have been compared. In case of the automatic image
analysis, the recognition criteria were defined as: detection – it means detection of
the presence of an object in the field of view (with or without); recognition – it means
determining the type of an object in the sense of animal, human, car; identification
– here it has military significance: own or foreign, in civil practice it means the possibility of determining e.g. possession of items, luggage [22].
However, the analysis of the parameters of a particular camera, usually given
for optimal conditions, should be related to the expected parameters in the extreme
conditions. The optimal vision is ensured by the overlay of images from the cameras
of various technologies: vision and thermo vision, day and night or in various weather
conditions [7].
The imposition of images from the cameras of various technologies fusion and
presentation of the resulting image on one screen, improves image quality, eliminates
the weaknesses of individual technologies, and increases the operator efficiency and
comfort Fig. 10 a, b, c.
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monitoring
crowd
observation

Fig. 9. Detection, recognition and identification criteria in human image analysis (top)
and automatic computer analysis (bottom) – automatic analysis based on the example
of a thermal imaging camera
Source: own source based on [21]
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a

b

c
Fig. 10 a) image from a video camera, b) image from a thermal camera, c) merger
Source: own source based on [21]

Scanners are important elements of the airport equipment. The gate metal detector
is equipped with a self-diagnosis program and a system for setting control parameters
[21, 22]. The side panels have the LED indicators that precisely indicate the position
of the prohibited object Fig. 11.
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Fig. 11. Gate metal detector
Source: own source based on [21]
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Automated baggage scanning systems are based on the computed tomography
technology. These scanners are much more effective than those based on X-rays. The
baggage moves along the conveyor belt where the X-ray projection image is created
first. In the next stage, the computer algorithms embedded in the system analyze the
images and compare the properties detected by the CT scanner with the parameters
of known explosives. When the data match, the alarm system is activated [5].

Fig. 12. Baggage scanning system
Source: own source based on [21]

The detailed control of the hand luggage is carried out at the control gate, which
uses the advanced systems to analyze the flow of air around the human body [22].
The transition gate is fully automatic, which itself gives the voice and visual instructions to the passengers. The gate emits gusts of air that move the particles on
clothing or skin. The gate sensors capture and analyze the air samples for the traces of
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explosives [5]. Differently, but equally thoroughly all baggage is checked which takes
place in the inner part of the airport, out of sight of the passengers Fig. 13.

Fig. 13. Picture from the baggage scanner
Source: own source based on [21]

Detectors used at the airports also include detectors in the fire alarm systems. These
include smoke detectors: ionization, optical and linear detectors: heat, flame and gas.
Summary

The organization, structure and effectiveness of the security systems depend on the
technical ones and the IT capabilities of the technologies used. In the protection of
large airports, it becomes necessary to use mixed technologies: the detection (e.g. fence
sensors and ground radars), the day/night imaging (e.g. vision and thermal imaging
cameras), the guidance and the tracking (e.g. radar and a set of video cameras and
additionally a thermal imaging camera) and the technology of automatic recognition,
the identification during tracking of an intruder, including intelligent recognition and
fusion of the images from several sensors.
The development of information technologies and their penetration into the security systems revolutionize the structures of security systems and, above all, significantly improves the airport security.
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Bezpieczeństwo użytkowania agregatów prądotwórczych
w PSP. Część I: Charakterystyka problemu
Abstrakt

Agregaty prądotwórcze są powszechnie stosowane przez straż pożarną. Stanowią niezależne
źródło energii elektrycznej, koniecznej do obsługi urządzeń, takich jak najaśnice, pompy elektryczne, czy osprzęt samochodów specjalnych dowodzenia i łączności. Urządzenia te dostępne
są w różnych wariantach w zależności od przeznaczenia, mocy znamionowej, zastosowanych
zabezpieczeń, liczby gniazd itp. Bezpieczna obsługa agregatu, szczególnie w specyficznych
warunkach działań ratowniczych, wymaga świadomości operatorów, ale także właściwych
rozwiązań technicznych. W artykule opisano typowe sytuacje niebezpieczne, do których
może dojść podczas działań, wraz z krótką analizą stosowanych obecnie rozwiązań, zwracając uwagę na brak szczegółowych regulacji prawnych, które mogłyby stanowić wsparcie
dla osób definiujących wymagania do organizowanych przetargów publicznych, szczególnie
w kontekście bezpieczeństwa działań.
Słowa kluczowe: agregat prądotwórczy, BHP w służbie, zamówienia publiczne, ochrona

przeciwporażeniowa

Safe Operation of the Power Generators in State Fire
Service in Poland. Part I: Introduction to the Problem
Abstract

Power generators are widely used by the fire brigade. They constitute an independent source
of electrical energy, crucial for supplying the devices such as lighting systems, electrical pumps,
the equipment installed on the incident command fire trucks. Generators are available in
various variants, depending on the application, nominal power, safety measures, the number
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of sockets, etc. Safe operation of the generator, especially in specific fire operation conditions,
requires the awareness of the operators, but also the presence of particular technical means
of protection. In the article, typical dangerous situations are described. They are probable to
occur during the operations. Some basic information concerning currently used technical
aspects were provided. It is emphasized, that there are no specific regulations, which could
constitute a set of guidelines for persons responsible for public procurement procedures,
especially in the context of fire and rescue operations safety.
Keywords: power generator, OHS in the service, public procurement, electric shock protection

1. Wprowadzenie

Służby państwowe, w szczególności straż pożarna, posiadają na swoim wyposażeniu
zespoły prądotwórcze. Urządzenia te – potocznie zwane agregatami prądotwórczymi – napędzane są silnikami spalinowymi, połączonymi nierozłącznym sprzęgłem
z generatorem.
Celem, jaki przyświecał wprowadzeniu agregatów do wyposażenia straży pożarnej,
była konieczność zapewnienia źródła energii elektrycznej podczas działań ratowniczych.
Energia ta wykorzystywana jest do zasilania najaśnic oświetlających miejsce działań,
czy napędu pomp elektrycznych.
Agregaty stosowane przez straże pożarne mogą być przenośne, montowane na
przyczepach, zabudowane i stacjonarne. Przenośne agregaty cechują niewielkie moce,
lecz dają one możliwość łatwego transportu. Z kolei generatory montowane na stałe
na pojazdach (np. ciężkich samochodach specjalnych ratownictwa technicznego),
zasilane są bezpośrednio poprzez przystawkę mocy. Agregaty dużej mocy, np. służące
do zasilania pomp wielkiej wydajności, stosowanych podczas powodzi, montowane
są na przyczepach.
Bezpośrednią przyczyną podjęcia niniejszego tematu była powszechność wykorzystania agregatów w PSP, a także brak szczegółowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa ich obsługi. Wiele z używanych agregatów nie posiada wystarczających zabezpieczeń. Nie istnieją wytyczne do ogłaszanych przetargów publicznych na zakup tego
typu urządzeń, za co odpowiada brak wiedzy i świadomości odpowiedzialnych osób.
Za ten brak trudno kogokolwiek winić, skoro poszczególne jednostki organizacyjne PSP
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pozostawione są same sobie – w kontekście zamówień publicznych. Trudno oczekiwać,
że w każdej komendzie służbę będzie pełnił co najmniej jeden funkcjonariusz, będący
ekspertem w zakresie bezpieczeństwa obsługi agregatów prądotwórczych, któremu
można byłoby powierzyć opracowanie specyfikacji przetargowej. Dlatego niniejszy
artykuł winien przybliżyć problematykę i wspierać proces zakupów publicznych.
2. Stan prawny

W Polsce obecnie zmiany norm określających zagadnienia zespołów prądotwórczych
dostosowane są do wymogów przepisów europejskich. Jednakże ustawodawca, w myśl
ustawy o ochronie przeciwpożarowej, dopuszcza stosowanie urządzeń i wyrobów
służących, i wprowadzonych, do użytkowania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, tylko po ich wcześniejszej certyfikacji [8].Wydanie świadectwa dopuszczenia
do użytkowania bazuje na obowiązujących normach lub wymaganiach techniczno-użytkowych [7], co weryfikuje CNBOP-PIB.
Rozporządzenie wprowadza podział, który nie dotyczy zespołów prądotwórczych
o mocach mniejszych niż 5 kW. Wnioskować zatem należy, że uzyskania dopuszczenia
wymaga się jedynie od zespołów prądotwórczych przenośnych, o mocy znamionowej
pomiędzy 5 i 10 kVA, przewoźne o mocy większej niż 10 kVA, zbudowane w układzie
sieciowym IT, o napięciu 400/230 V, z przewodem neutralnym, bez możliwości współpracy z innymi agregatami lub sieciami elektrycznymi.
W jednostkach straży pożarnych wykorzystuje się także agregaty prądotwórcze
o mniejszych mocach znamionowych. W tym wypadku dla zapewnienia właściwej
pracy i zabezpieczenia przeciwporażeniowego obsługi zastosowanie mają aktualnie
obowiązujące normy [12‒16], opisujące ich obowiązkowe wyposażenie, zasady postępowania i możliwości wykorzystania agregatów, a także metody ich badania.
Zapewnienie bezpieczeństwa ratowników podczas działań, w kontekście użytkowania agregatów, nie jest wprost zdefiniowane przez obowiązujące prawodawstwo.
Należy posiłkować się przepisami BHP, według których każdy użytkownik zobowiązany
jest do stosowania się do dokumentacji technicznej (DTR, instrukcje użytkowania),
dostarczonej przez producenta. Wydzielono grupę urządzeń o mocy powyżej 50 kW.
W związku z tym komendanci PSP winni wdrożyć schemat szkoleń strażaków zajmujących się eksploatacją zespołów prądotwórczych o tak znacznych mocach, w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
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3. Klasyfikacja agregatów prądotwórczych

Ogólny podział zespołów prądotwórczych, z uwagi na napięcia wyjściowe, jest następujący:
• zespoły prądotwórcze jednofazowe o napięciu znamionowym 230 V,
• zespoły prądotwórcze trójfazowe o napięciu znamionowym 3 × 400 V, wyposażone
w gniazda jedno i trójfazowe.
Zespoły prądotwórcze można sklasyfikować z uwagi na zabudowę:
• zespoły prądotwórcze przenośne – zwykle o mocy pozornej od 0,8 kVA do około
15 kVA,
• zespoły prądotwórcze przewoźne zabudowane na przyczepach – poza możliwością
dyspozycji do działań, często stanowić będą zapasowe źródło zasilania dla swojej
jednostki/komendy macierzystej, mogą być także podłączone do instalacji w budynku poprzez układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR),
• zabudowane w samochodach specjalnych,
• zespoły prądotwórcze stacjonarne, stanowiące zabezpieczenie na wypadek długotrwałego zaniku energii elektrycznej – są szczególnie ważne w kontekście zapewnienia ciągłości działania stanowisk kierowania, centrów zarządzania kryzysowego,
centrów powiadamiania ratunkowego.
4. Zespoły prądotwórcze podczas działań ratowniczych
4.1. Ogólna budowa agregatu

Agregat prądotwórczy składa się z silnika spalinowego (zwykle benzynowego, rzadziej
wysokoprężnego, stosowanego przy znacznych mocach), sprzęgła i generatora, wytwarzającego napięcie przemienne. Dla użytkowników dostępne będą gniazda jednofazowe
(230 V) i trójfazowe (400 V). Stosuje się zabezpieczenia nadprądowe obwodów, a także ochronę przed porażeniem, jednak rozwiązania te nie są obligatoryjne w świetle
obowiązujących przepisów. Jeżeli instalacja elektryczna posiada moduł prostowniczy,
agregat wyposażony będzie w zaciski napięcia stałego (12 lub 24 V).
Agregat prądotwórczy i podłączone do niego urządzenia tworzą układ sieciowy IT,
którego schemat przedstawia rys. 1.
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Rys. 1. Schemat układu sieciowego IT: L1, L2, L3 – przewody fazowe; N – przewód
neutralny, PE – przewód ochronny, RCD – wyłącznik różnicowo-prądowy (wyposażenie
niestandardowe), IMD – urządzenie ciągłej kontroli stanu izolacji, Z – impedancja
o dużej wartości, RA – rezystancja uziemienia
Źródło: [9]

Układy IT charakteryzują się tym, że żadna część czynna nie jest uziemiona. Punkt
neutralny N źródła powinien być odizolowany od ziemi bądź połączony przez dużą
impedancję Z lub bezpiecznik iskiernikowy [2]. W razie uszkodzenia izolacji podstawowej, układ ten cechuje najmniejszy prąd zwarcia doziemnego Id [1].
Prąd uszkodzeniowy Id pojedynczego zwarcia z częścią przewodzącą dostępną
ma charakter prądu pojemnościowego. W związku z odizolowaniem źródła od ziemi,
będzie on zwykle przyjmował wartości poniżej 1A, czyli zbyt niskie, aby nastąpiło samoczynne wyłączenie zasilania, jednak z reguły wystąpi skuteczne obniżenie napięcia
dotykowego do poziomu bezpiecznego w danych warunkach środowiskowych.
4.2. Charakterystyka niebezpiecznych stanów zwarciowych

Dzięki zastosowaniu układu IT agregat może pracować przy pojedynczym zwarciu. Jest
to fakt istotny z punktu widzenia ciągłości zasilania. Jeżeli w urządzeniu odbiorczym
nastąpi uszkodzenie izolacji, pętla zwarcia będzie obejmować przewód fazowy, obudowę
urządzenia odbiorczego, rezystancję (i pojemność) uziomu oraz rezystancję punktu
neutralnego źródła. Pętlę zwarcia dla tego typu sytuacji przedstawiono na rys. 2 [2].
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Rys. 2. Pętla zwarciowa przy pojedynczym zwarciu z ziemią w układzie IT
Źródło: [10]

Gdy wystąpi zwarcie doziemne jednomiejscowe, części przewodzące dostępne
o rezystancji uziemienia RA znajdą się pod potencjałem U względem ziemi:
U = RA ∙ Id ≤ UL

(1)

gdzie:
U – potencjał części przewodzących dostępnych podczas pojedynczego zwarcia
doziemnego;
RA – rezystancja uziemienia ochronnego [Ω];
Id – prąd doziemienia [A];
UL – napięcie bezpieczne dla danych warunków środowiskowych [V].
Napięcie to nie powinno przekraczać wartości bezpiecznej, za którą dla działań
ratowniczych należy przyjąć wartość UL = 25VAC.
Prąd pojedynczego zwarcia Id zawsze będzie bezpośrednio zależny od skuteczności
uziemienia, a zatem wartości RA. Za wystarczającą uważa się rezystancję RA = 20Ω,
a w przypadku instalacji tymczasowej, zasilanej ze źródła o mocy ≤ 25 kW, wartość
RA = 100Ω. Jest to warunek skuteczności ochrony przy pierwszym zwarciu doziemnym. Należy podkreślić, że uziemienie agregatu dedykowaną szpilką podczas działań
niekoniecznie musi zapewnić tego typu warunki [2].
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W układach IT, w celu uzyskania skutecznej ochrony, stosuje się następujące urządzenia ochronne i monitorujące [9]:
• urządzenie ciągłej kontroli stanu izolacji (IMD, ang. insulation monitoring device),
• urządzenia monitorujące różnicowoprądowe (RCM, ang. residua current monitor),
• systemy lokalizacji uszkodzenia izolacji,
• urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCD, ang. residual current device),
• urządzenia ochronne nadprądowe.
Obecność urządzenia monitorującego IMD (urządzenie ciągłej kontroli stanu
izolacji) w praktyce nie wpływa na poziom bezpieczeństwa [1]. IMD jest jedynie
urządzeniem sygnalizującym niebezpieczny stan pracy.
Poziom zagrożenia rośnie, jeżeli w obwodzie pojawia się drugie zwarcie doziemne.
Prąd Id może osiągać wysokie wartości ze względu na cieplne narażenia instalacji oraz
wywoływane napięcia dotykowe zagrażające porażeniem ludzi i zwierząt [1]. Powinno
zatem dojść do samoczynnego wyłączenia zasilania co najmniej jednego z uszkodzonych obwodów przez jego zabezpieczenie nadprądowe.
Na rys. 3 zobrazowano możliwe uszkodzenie w układzie IT dla podwójnego zwarcia
doziemnego.

Rys. 3. Pętla zwarciowa przy dwumiejscowym zwarciu doziemnym w układzie IT
Źródło: [10]

Warunki do samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku wystąpienia drugiego
zwarcia w innym przewodzie czynnym w układzie IT zależą od sposobu uziemienia
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części przewodzących dostępnych [10]. Stosuje się uziemienie indywidualne odbiorników, uziemienie wspólne grup odbiorników lub uziemienie zbiorowe (wspólne
wszystkich odbiorników).
Uziemienie indywidualne wymusza zastosowanie zabezpieczeń indywidualnie dla
odbiornika, co zwiększa koszt instalacji. Spotykane są jednak rozwiązania, gdzie wraz
z urządzeniem, a dokładniej z wtyczką, montowane jest zabezpieczenie różnicowo-prądowe (np. pompy firmy MAST).
Realnym i stosowanym rozwiązaniem podczas działań ratowniczo-gaśniczych
jest uziemienie zbiorowe. Realizację tego typu układu wykonuje się poprzez wbicie
szpilki uziemiającej w grunt, a odbiorniki podłączane są do agregatu przewodami
z żyłą ochronną (PE). Brak uziemienia agregatu, czy stosowanie przewodów bez żyły
ochronnej sprawia, że zastosowane zabezpieczenia nie będą miały szansy zadziałać
w przypadku sytuacji niebezpiecznej.
Przy uziemieniu zbiorowym części przewodzących dostępnych, warunki ochrony
są analogiczne jak dla układu TN [10]:
a) jeśli w układzie IT nie jest stosowany przewód neutralny N (zwarcie L-L):
ZS ≤

√3 ∙ U0
2 ∙ IA

(2)

b) gdy w układzie IT jest stosowany przewód neutralny N (zwarcie L-N):
ZS ≤

U0
2 ∙ IA

(3)

gdzie:
IA – prąd powodujący zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie [A];
U0 – napięcie nominalne względem ziemi (w układzie IT napięcie między fazą
i punktem neutralnym [V]);
ZS – impedancja pętli zwarciowej od źródła zasilania [Ω].
Pojawiający się współczynnik 2 dla obu nierówności uwzględnia przypadek jednoczesnego wystąpienia dwóch zwarć, przy czym zwarcia te mogą wystąpić w różnych
obwodach. Wynika to z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa przeciwporażeniowego także w tego typu sytuacjach.
Aktualna wiedza techniczna [4] zaleca, aby w układzie IT nie stosować przewodu
neutralnego. Jest to słuszne dla sieci elektroenergetycznych, jednak nie może być speł-
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nione dla urządzeń, jakie stosuje straż pożarna. Przewód neutralny N można bowiem
bezpiecznie użytkować (w obwodach zespołów prądotwórczych jednofazowych 230 V
jest to konieczne) pod warunkami:
• w przewodzie neutralnym stosuje się detekcję przetężeń,
• w razie wykrycia przetężenia przewód neutralny jest rozłączany razem z przewodami fazowymi i zasada ta dotyczy również obwodów jednofazowych.
W układzie IT, w roli zabezpieczeń zwarciowych, należy zatem stosować wyłączniki nadprądowe zapewniające pełnobiegunowe wyłączanie obwodu, wyposażone
w wyzwalacze nadprądowe również na biegunie neutralnym. Od zasady tej wolno
odstąpić, jeżeli w obwodzie występuje wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie zadziałania IΔn, nie większym niż 20% obciążalności długotrwałej przewodu neutralnego [1].
Rozważania opisane poniżej zapewniają rozłączenie obwodu nawet przy podwójnym
zwarciu doziemnym.
Zespoły prądotwórcze uruchamiane podczas działań ratowniczych pracują
w szczególnych warunkach i są instalowane tymczasowo, krótkotrwale, w nagłych
przypadkach. Niezmiernie ciężko jest wykonać poprawne uziemienie części przewodzących dostępnych. Wykonanie poprawnego w 100% uziemienia wymagałoby
przeprowadzenia pomiarów. Funkcjonariusze PSP nie są do tego przygotowani ani
sprzętowo, ani kwalifikacyjnie, pomijając czas konieczny do realizacji tego zadania
w warunkach bojowych.
W zespołach prądotwórczych posiadających w swojej budowie wyłącznik różnicowo-prądowy, można wykonać uziemienie poprzez wbicie szpilki uziemienia w grunt
i połączenie przewodów ochronnych PE do wykonanego uziomu. Nie zawsze jednak
tego typu uziemienie spełni swoją rolę. Dopuszczalne jest jednak korzystanie z uziomów instalacji odgromowej, pod warunkiem, że nie ma ryzyka burzy i wyładowania
atmosferycznego.
Agregaty prądotwórcze wyposażone w urządzenia ciągłej kontroli stanu izolacji
IMD są nieco odmiennie traktowane. Przy takim rozwiązaniu wolno odstąpić od wykonywania uziemienia przewodu ochronnego PE [1]. Zespół prądotwórczy tworzy układ
sieciowy IU (I – części czynne izolowane od ziemi; U – części przewodzące dostępne
nieuziemione). Układ ten nazywany jest też separacją z układem nieuziemionych
przewodów wyrównawczych. Urządzenie IMD służy wtedy do monitorowania stanu
izolacji części czynnych nie względem ziemi, lecz względem układu nieuziemionych
przewodów wyrównawczych PBU (ang. protective bonding unearthed). Schemat tego
typu rozwiązania przedstawiono na rys. 4.
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Rys. 4. Instalacja układu IU zasilana z przewoźnego zespołu prądotwórczego
z urządzeniem IMD pobudzającym uszkodzenie po pierwszym uszkodzeniu izolacji
Źródło: [1]

Taki przypadek, gdzie celowo nie uziemione są części przewodzące dostępne, toleruje przypadkowe połączenia z ziemią. Urządzenia wykonane w drugiej klasie ochronności mogą być używane bez przyłączania przewodu wyrównawczego PBU, ale jest
on pożądany jako osobna żyła w każdym przewodzie ruchomym. Przepisy niektórych
krajów wymagają stosowania połączenia wyrównawczego w postaci miedzianego
oplotu pod oponą przewodu.
Rozwiązanie to występuje w dwóch wariantach działania:
• IMD wyłącza zasilanie wszystkich gniazd wtyczkowych dostępnych w zabezpieczanym zespole prądotwórczym,
• IMD wyłącza całą instalację z wyjątkiem obwodu gniazda bezpieczeństwa do
zasilania urządzenia kluczowego dla akcji ratowniczej; pozostawienie włączonego
tylko jednego obwodu minimalizuje ryzyko zwarć dwumiejscowych oraz zagrożenia z nimi związane.
5. Podsumowanie i dyskusja

Na podstawie przeprowadzonych analiz można wysunąć następujące wnioski:
• typowe przyczyny zagrożeń związanych z możliwością porażenia prądem elektrycznym podczas działań ratowniczo-gaśniczych wynikają zarówno z braku wymogu
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stosowania choćby najprostszych rozwiązań technicznych, jak i z możliwości powstania uszkodzenia w trakcie użytkowania agregatu,
rezystancja izolacji, jeżeli obniży się do niebezpiecznego poziomu, np. na skutek
wymagających warunków pracy (dużej wilgotności), czy regularnego i długotrwałego przeciążania, stanowi ryzyko pojawienia się napięcia dotykowego na częściach
przewodzących dostępnych, np. metalowej obudowie agregatu,
istotną kwestią jest uziemienie agregatów – zapewnienie ciągłości przewodu
ochronnego PE pozwoli zminimalizować ryzyko porażenia,
problematyczne może być zapewnienie uziomu o odpowiednio niskiej rezystancji,
zależenie od miejsca jego wykonywania,
ważnym środkiem ochronnym byłoby stosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania, które w chwili obecnej jest rzadko spotykane w agregatach użytkowanych w PSP,
w celu zobrazowania zagrożenia, wydaje się konieczne przeprowadzenie badań
wybranych agregatów prądotwórczych różnych typów.
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Komputerowe modele rozprzestrzeniania się płomieni
i gaszenia wodą, w ocenie skutków rozwoju pożaru
oraz skuteczności działania instalacji tryskaczowych
Abstrakt

Równania przepływu płynu, które obrazują rozprzestrzenianie się gorących gazów pożarowych były walidowane i sprawdzone pod względem przyjętych przybliżeń. Niemniej procesy spalania oraz rozkładu termicznego materiałów palnych nadal pozostają zagadnieniem
trudnym do modelowania. Przy wykonywaniu analiz komputerowych z zakresu inżynierii
bezpieczeństwa pożarowego, często istnieje konieczność oceny wpływu tryskaczy na rozwój
pożaru. Obecnie modelowanie efektu gaśniczego tryskaczy wykonuje się najczęściej poprzez
modyfikację szybkości uwalniania ciepła z pożaru (czyli krzywej HRR – z ang. Heat Release
Rate) oraz założenie ograniczonej powierzchni pożaru. W artykule przedstawiono możliwości
wykorzystania zaawansowanych modeli pirolizy i gaszenia wodą do komputerowej oceny
wpływu tryskaczy na rozwój pożaru. Omówiono opracowane dotychczas metody modelowania rozprzestrzeniania się płomieni opracowane dla programu Fire Dynamics Simulator.
Słowa kluczowe: rozwój pożaru, szybkość uwalniania ciepła z pożaru, modele pirolizy, metody

modelowania rozprzestrzeniania się płomieni

Computer Simulation of Flame Spread and Extinguishing
with Water Considering the Effects of Fire Development
and Efficiency of Sprinklers
Abstract

The equations of liquid flow describing the fire spread of hot fire gases were validated and
tested in respect of assumed approximation. However, the processes of combustion and the
thermal decomposition of flammable materials are still very difficult to simulate.
The expected heat release rate (HRR) is the most important element of the fire hazard evaluation in a building. During the computer analysis in the field of fire safety engineering, there
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is a need to assess the influence of sprinkler systems on the fire development. At the moment,
the simulation of the extinguishing effects of sprinklers is mainly done by the modification
of the heat release rate (the curve of HHR) and the limitation of the fire zone. To evaluate the
influence of sprinklers on the fire spread, the article presents the possibilities of some practical
use of the advanced models of the pyrolysis and extinguishing with water. The methods of the
fire spread simulation done for the Fire Dynamic Simulator have been described.
Keywords: fire spread, heat release rate, pyrolysis models, methods of fire spread simulation

Wstęp

Modelowanie komputerowe przy użyciu metody numerycznej mechaniki płynów,
jest wykorzystywane przez inżynierów bezpieczeństwa pożarowego przy projektowaniu
zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych [1]. Badania z wykorzystaniem kalorymetru stożkowego lub kalorymetru meblowego pozwalają na wyznaczenie
szybkości wydzielania ciepła dla danego materiału czy też przedmiotu. Ponadto wiele
norm (w szczególności do projektowania wentylacji pożarowej) zawiera wytyczne
w zakresie określania przewidywanej mocy pożaru dla konkretnego rodzaju obiektu.
Z uwagi na powyższe, powszechnie wykonywane dzisiaj analizy z zakresu inżynierii
bezpieczeństwa pożarowego bazują na założeniach tzw. pożaru projektowego (z ang.
design fire), w którym szybkość uwalniania ciepła (krzywa HRR – z ang. Heat Release
Rate) jest określana jako warunek wejściowy do symulacji. Niemniej badanie spalania
dużych przedmiotów jest kosztowne i pracochłonne, co powoduje, że staje się często
niepraktyczne. Jednocześnie krzywe HRR z badań dostępnych w literaturze naukowej
mogą być nieodpowiednie dla rozważanego przypadku. Zmiana typu, ilości, rozmieszczenia czy orientacji materiału palnego powoduje istotne różnice w uzyskiwanej
krzywej HRR. W celu uniknięcia powyższych trudności oraz dokładniejszej oceny
skutków rozwoju pożaru w symulacjach komputerowych, niezbędne jest wykorzystanie
modelu rozprzestrzeniania się płomienia na danym materiale palnym. Wspomniany
model uwzględnia przewidywanie procesów pirolizy, które są symulowane w oparciu
o równania Arrheniusa [2]. Użycie modelu pirolizy powoduje, że krzywa HRR jest
wyliczana z symulacji. W takim przypadku możliwe jest również zastosowanie modelu
gaszenia, który będzie wpływał na przebieg pirolizy i spalania.
Rozkład termiczny jest związany z ubytkiem masy. Powstałe produkty palne podlegają reakcji utleniania, co wiąże się ze wzrostem intensywności wydzielania ciepła.
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Całkowita ilość wydzielonego ciepła, uwalniania podczas reakcji rozkładu termicznego,
zależy od ciepła spalania i ciepła reakcji materiału. Rozkład termiczny rozpoczyna
się po przekroczeniu określonej temperatury (tzw. temperatura początku rozkładu
termicznego), która jest podstawowym parametrem charakteryzującym materiał pod
względem odporności cieplnej [3]. Istotnym parametrem jest również zakres temperatur, w których przebiega proces rozkładu termicznego. Na rys. 1 pokazano przykładową
reakcję pirolizy w postaci szybkości reakcji i utraty masy w funkcji temperatury.

Rys. 1. Przykładowe przebiegi funkcji utraty masy i szybkości reakcji podczas pirolizy
Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]

Przy wykonywaniu analiz komputerowych z zakresu inżynierii bezpieczeństwa
pożarowego często zachodzi konieczność oceny wpływu tryskaczy na rozwój pożaru.
Zazwyczaj wykorzystuje się uproszczone modele gaszenia, zakładające jedynie modyfikację szybkości uwalniania ciepła z pożaru (czyli krzywej HRR), poprzez założenie
ograniczonej powierzchni pożaru. Stosując takie podejście, nie można ocenić jak będzie
współpracowała wentylacja oddymiająca z instalacją tryskaczową. Nie jest możliwa
analiza skuteczności systemu oddymiania w wysokim atrium wyposażonym w instalację tryskaczową. Podobnie w obiektach magazynowych wyposażonych w wentylację

48

Andrzej Krauze

oddymiającą grawitacyjną nie można zweryfikować wpływu uruchomienia tryskaczy
na działanie systemu oddymiania. Nie jest również możliwe sprawdzenie, ile tryskaczy zareaguje i jakie będą straty wynikające z zalania mienia. Ponadto powszechnie
stosowane dzisiaj metody modelowania, w których zakłada się tzw. pożar projektowy,
nie pozwalają na oszacowanie strat wynikających ze spalenia składowanego materiału.
Uproszczone sposoby symulowania pożaru nie pozwalają również na ocenę wpływu
wentylacji na propagację strefy spalania. Jednakże dotychczasowe metody modelowania
rozprzestrzeniania się płomieni opracowane dla programu Fire Dynamics Simulator
[2] mogą mieć praktyczne zastosowanie w ocenie bezpieczeństwa pożarowego. Wyniki
opisane w pracy [5] umożliwiają przeprowadzenie symulacji komputerowych spalania
pianki poliuretanowej przy użyciu programu Fire Dynamics Simulator [6].
1. Dotychczasowy stan badań związanych z modelowaniem pirolizy
i spalania pianki poliuretanowej

Aktualnie najbardziej obszernym opracowaniem, które podsumowuje dotychczasowy
stan badań oraz podaje nowe metody modelowania numerycznego spalania pianki
poliuretanowej jest praca Denissa Pau Comparative Study on Combustion Behaviours
of Polyurethane Foams with Numerical Simulations using Pyrolysis Models [5]. Celem
wspomnianej pracy doktorskiej [5] było zwiększenie obecnego stanu wiedzy w zakresie rozkładu termicznego oraz spalania określonego typu pianki poliuretanowej.
Modelowanie spalania pianki poliuretanowej jest bardzo trudne, ponieważ pianka
pod wpływem wysokiej temperatury ulega rozkładowi nie tylko na gazowe formy
diizocyjanianotoluenu (zwanych wspólnie TDI), ale również na ciekły poliol. Przebieg
rozkładu termicznego pianki przebiega zatem dwuetapowo:

 Frakcja stopiona (Poliol) + Gaz (Izocyjanian)
 Frakcja zwęglona + Gaz (Polyol, H CO, H O i CH )

Pierwsza reakcja: Pianka poliuretanowa
Druga reakcja: Frakcja stopiona (Poliol)

2

2

4

W pracy [5] przeprowadzono badania laboratoryjne w celu dokładnego określenia
parametrów fizycznych określonych typów pianki poliuretanowej, tj.: gęstości, ciepła
właściwego, przewodności, ciepła spalania, ciepła reakcji, temperatury odniesienia,
szybkości reakcji, a także energii aktywacji. Energia aktywacji, czynnik przedwykładniczy oraz rząd reakcji dla pierwszej i drugiej reakcji zostały wyznaczone przy użyciu
termicznej analizy grawimetrycznej (z ang. TGA). Parametry wyznaczone poprzez
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aparaturę pomiarową służyły do określenia kinetyki reakcji rozkładu termicznego
materiału zgodnie ze wzorem nr 1.
d(m/m0)
–E
= Aexp
(m/m0)
RT
dt

( (

(1)

gdzie:
m – chwilowa masa próbki,
m0 – masa początkowa próbki,
A – czynnik przedwykładniczy,
E – energia aktywacji,
R – stała gazowa,
T – temperatura reakcji
Ciepło reakcji (∆hr) określono z analizy zmian ciepła i masy próbki, zbadanej metodą
skaningowej kalorymetrii różnicowej (z ang. DSC). Właściwości termiczne i fizyczne
pianki poliuretanowej, takie jak współczynnik przewodzenia ciepła wyznaczono metodą
niestacjonarną (gorącego dysku). Proces spalania próbki pianki poliuretanowej przeprowadzono w kalorymetrze stożkowym. Przebadano procesy spalania oraz rozkładu termicznego konkretnych typów pianki poliuretanowej. Na podstawie przeprowadzonych
badań zostały opisane procesy fizyczne i chemiczne, które zachodzą podczas pirolizy
oraz zamieszczono zbiór danych opisujących właściwości palne wybranych typów pianki
poliuretanowej. Dokładne określenie właściwości fizycznych materiału palnego, takich
jak: gęstość, przewodność cieplna, ciepło właściwe, ciepło reakcji, a także temperatura,
w której szybkość ubytku masy jest największa (tzw. temperatura referencyjna/odniesienia) jest niezbędna do pełnego wykorzystania istniejących modeli pirolizy i spalania,
zaimplementowanych w programie Fire Dynamics Simulator [2].
Efektem końcowym rozprawy [5] jest opracowany schemat wprowadzania danych wejściowych do modelu pirolizy, uwzględniający dwuetapowy przebieg reakcji
rozkładu pianki poliuretanowej. Autor publikacji [5] porównał dwie metody określania parametrów reakcji do modelu: bezpośrednie wyznaczanie parametrów materiału z przeprowadzonych badań oraz zaawansowanej metody z wykorzystaniem
algorytmów genetycznych. Stwierdzono poprawę dokładności modelu dla symulacji
spalania w kalorymetrze stożkowym po wprowadzeniu skorygowanych współczynników. Ostatecznym celem publikacji było porównanie modelu z badaniem w większej
skali. Redukcja wartości energii aktywacji E oraz/lub zwiększenie wartości czynnika
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przedwykładniczego A skutkuje zwiększeniem intensywności rozkładu termicznego
materiału. Autor rozprawy wykazał konieczność zmniejszenia wartości energii aktywacji w modelu tak, aby uzyskać wyniki zbliżone do badania w kalorymetrze meblowym.
Ostatecznie przeprowadzono pomyślną walidację modelu, w zakresie otrzymanych
krzywych szybkości uwalniania ciepła (z ang. HRR), podczas eksperymentu spalania
płyty z pianki poliuretanowej (rys. 2).

Rys. 2. Porównanie krzywej HRR otrzymanej w badaniu oraz w modelu komputerowym
Źródło: [5]

2 Model gaszenia wodą

Program FDS [2] umożliwia wykorzystanie uproszczonego modelu gaszenia wodą,
opracowanego na podstawie badań przeprowadzonych przez H.Z. Yu, J.L. Lee oraz
H.C. Kunga [7]. Zmniejszenie mocy pożaru w wyniku oddziaływania wody opisane
jest następującą zależnością, przedstawioną we wzorze nr 2.
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(2)

gdzie:
∙
Q – moc pożaru w czasie t [s],
t0 – czas aktywacji tryskacza (rozpoczęcie gaszenia) [s],
∙
Q 0– moc pożaru w momencie rozpoczęcia gaszenia (aktywacji tryskacza) [kW],
k – stała gaszenia [s].
Stałą „k” wyznaczono w oparciu o badania przeprowadzone przez D. Madrzykowskiego oraz R.L. Vettoriego [8], a także dane opracowane przez Evansa [9]. Obliczeń
dokonano dla założenia intensywności zraszania 0,041 [mm/s]. Wyliczoną wartość
wprowadzono do programu FDS jako stałą „a” wyliczoną zgodnie ze wzorem nr 3.
k(t) = amw(t)

(3)

gdzie:
mw – masa wody na jednostkę powierzchni [kg/m2].

Rys. 3. Wizualizacja zaawansowanego modelu propagacji płomieni w hali magazynowej, widok
w programie Smokeview
Źródło: opracowanie własne
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Program FDS [2] pozwala również na modelowanie interakcji zaawansowanego modelu pirolizy z modelem gaszenia wodą poprzez działające tryskacze. Należy
pamiętać, że w chwili obecnej modele zaimplementowane w FDS nie uwzględniają
np. formowania filmu wodnego, formowania zwartych strumieni, lokalnego odparowania, absorpcji wody w porowatych materiałach itp. [4, 10]. Dodatkowo istnieją
problemy w opisie właściwej liczby kropel w modelu Lagrange’a [12, 13]. W związku
z powyższym, wyniki wzajemnego oddziaływania zaawansowanego modelu pirolizy
i gaszenia należy interpretować ostrożnie. Na chwilę obecną są to modele eksperymentalne, a więc nie poparte wystarczającą liczbą badań w pełnej skali.

Rys. 4. Wizualizacja interakcji modelu pirolizy i gaszenia wodą w hali magazynowej, widok
w programie Smokeview
Źródło: opracowanie własne

Wnioski

Inżynierowe bezpieczeństwa pożarowego oraz projektanci urządzeń przeciwpożarowych mogą dzisiaj korzystać z modeli komputerowych, które są pomocne w procesie projektowania. Symulacje z wykorzystaniem narzędzi obliczeniowych pozwalają
na optymalizację projektu i dostosowanie zakładanych parametrów do rozpatrywanego
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budynku. Z uwagi na powyższe, zasadne jest wykorzystanie analiz komputerowych
w celu uzupełnienia projektowania w oparciu o normy. Fire Dynamics Simulator [2]
jest jednym z najczęściej wykorzystywanych programów do wspomagania projektowania z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Niemniej modele zaimplementowane
w FDS są zwalidowane i zweryfikowane, przede wszystkim dla równań opisujących
procesy zachodzące w fazie gazowej. Procesy rozkładu termicznego, pirolizy i propagacji płomieni na różnych materiałach palnych nie są obecnie wystarczająco dobrze
opisane matematycznie [4]. Z tej przyczyny zamiast wykorzystywania zaawansowanych
modeli pirolizy i spalania stosuje się tzw. pożary projektowe. W takich przypadkach
krzywa HRR jest wcześniej określona przez użytkownika i wprowadzana do modelu
jako parametr wejściowy.
Pomimo ciągłych prac prowadzonych nad rozwojem oprogramowania FDS [2],
obecnie praktyczne wykorzystanie zaawansowanych modeli rozwoju pożaru jest problematyczne. Główne trudności związane są z brakiem zrozumienia wszystkich procesów
fizycznych i chemicznych, które zachodzą podczas pirolizy. Problemem jest również
uzyskanie wystarczająco dokładnych opisów właściwości palnych materiałów. Ponadto
przebieg reakcji pirolizy jest inny dla różnych materiałów i uzyskanie praktycznych
rezultatów wymaga bardzo długiego czasu pracy. W tej chwili nie istnieje ogólnie
zatwierdzona metodologia mierzenia parametrów wejściowych. Z tego powodu eksperymenty w pełnej skali są niezbędne do skalibrowania parametrów modelu. Niestety jest bardzo trudno odtworzyć wyniki w różnych wersjach programu, np. wyniki
z pracy [5], opracowane dla wersji 5.5.3 programu FDS, nie nadają się do zastosowania
w nowszych wersjach programu. Ponadto pewne trudności w modelowaniu pirolizy
w FDS przysparza możliwość generacji pojedynczego gazu (paliwa, a także tylko jednej
reakcji w linii REAC) emitowanego przez materiał, który ulega pirolizie. Powyższe
stanowi problem w przypadku złożonych materiałów. Dodatkowo należy podkreślić,
że główne wykorzystanie zaawansowanego modelowania rozwoju pożaru to obecnie
analizy popożarowe. Wobec powyższego, rozwój modeli pirolizy jest w głównej mierze
determinowany przez potrzeby dochodzeń sądowych. Natomiast sprawy sądowe są
zazwyczaj utajnione, dlatego do twórców programu nie docierają informacje o sposobach wykorzystania ich modelu w tym obszarze. Program FDS [2] jest rozwijany
głównie dzięki inżynierom zajmującym się projektowaniem obiektów z uwagi na
bezpieczeństwo pożarowe, niemniej jednak inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
w projektowaniu stosuje tzw. pożary projektowe.
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Terrorist Activity of Women – an Outline of the Problem
Abstract

The activity of women in terrorism has been observed in various organizations around the
world. The membership of women in terrorist groups is strictly associated with a plan of action
of organizations and potential targets. A structure of a group is also of significant importance.
The psychological background of terrorism with women’s participation is particularly linked
with functions performed by women terrorists in accordance with their personal predispositions and requirements of a terrorist group. The article presents the women’s engagement in
terrorism. Functions fulfilled by the women within terrorist organizations are also discussed.
The special attention is drawn to leadership positions associated with the logistics and the
issue of suicide bombing with women’s participation.
Keywords: women terrorists, suicide attacks, women’s leadership roles

Aktywność kobiet w terroryzmie – zarys problemu
Abstrakt

Aktywność kobiet w terroryzmie miała miejsce w wielu organizacjach na całym świecie.
Członkowsko kobiet w grupach terrorystycznych jest ściśle związane z planem działania organizacji oraz potencjalnymi celami. Nie bez znaczenia jest także sama struktura ugrupowania.
Psychologiczne podłoże terroryzmu z udziałem kobiet jest szczególnie związane z funkcjami,
jakie pełnią terrorystki zgodnie z ich osobistymi predyspozycjami i wymaganiami ugrupowania terrorystycznego.
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W artykule opisano kobiece zaangażowanie w terroryzm. Omówione zostały funkcje, jakie
kobiety realizują w ramach organizacji terrorystycznych. Szczególna uwaga została zwrócona
na role przywódcze, związane z logistyką oraz na problematykę zamachów samobójczych
z udziałem kobiet.
Słowa kluczowe: kobiety-terrorystki, zamachy samobójcze, role przywódcze kobiet

Introduction

Women’s participation in terrorist groups is strictly associated with an organization’s
roadmap and potential targets. A structure of a group is also of significant importance.
An operational value increases together with women terrorists adjusting to a profile of
an organization and its modes of operation. Special training programs and indoctrination cause that women are as equally desired members of terrorist groups as men. So
we have to deal with the feminization of terrorism – a phenomenon known for a long
time. More about the phenomenon is written in the article entitled “Feminization of
Terror – Psychological Analysis of the Role of Women in Terrorist Structures” [4].
Women-terrorists cooperate with terrorist groups in every possible form. Bringing
present lives, personality, skills and energy they become the most significant assets
of an organization. They are trained to fulfill the specific tasks for example to deliver
explosives to a location of the terrorist attack however, their trainings are not focused
on this single function. A task which will be assigned to a woman-terrorist depends
on her capabilities, individual predispositions and requirements of an organization.
Terrorist groups have perfectly mastered the methods of women-recruits’ training
and taking advantage of stereotypes regarding the weaker sex. During the specialized
trainings, women are taught how to kill, carry explosives in their bodies1 and under
clothes e.g. pretending pregnancy. The trainers prepare the future terrorists for the
most advanced tasks simultaneously enabling the realization of their personal motivations or evoking the aggression which is translated into the desire for the revenge
during a terrorist campaign2.
1 The example of women from the Liberation Tigers of Tamil Eelam who during the special training
are taught how to hide the grenades in intimate parts.
2 A group established and consisting only of women functioned effectively in the past – Rote Zora
(separated from the Revolutionary Cells, operating on the territory of Germany for almost ten
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Using the analyses regarding various types of organizations, including production
enterprises, a standard composition of the terrorist organizations can be determined,
which is divided into four personal groups:
1. Leaders.
2. Members of an organization (executing tasks assigned by the leadership, participating in various types of missions e.g. abductions, bomb detonations in public places).
3. individuals actively supporting the terrorist activity of an organization (members
not involved in carrying out terrorist attacks and missions but engaged in delivering information, money, documents or organizing medical and legal assistance).
4. Individuals passively supporting terrorist activity of an organization (members
not involved in carrying out terrorist attacks, only ideologically supporting the
terrorist activity or latent active members of a group) [11].
The further roles frequently fulfilled by female members of terrorist organizations
can be also established. They include, apart the above-mentioned leaders, the couriers, widely understood logistic activities, and recruits ensuring the adequate human
resources or a role of the so-called ‘live bomb’.
Not in all organizations can women become their integrated members. In the
beginning of the fourth wave of the terrorism, in the jihad era, there was no question
of female terrorists. However, organizations’ requirements and the desire for achieving a better psychological effect forced even the most serious Islamic conservatives
to incorporate women into the fight in the name of Allah. Nevertheless, they still are
not regarded equally to men due to traditions and religious beliefs prevailing in Islam.
Therefore, the Islamic female terrorists are ‘used’ by the terrorist organizations as the
couriers or as ‘live bombs’.
A significant number of women held leadership or ideological roles in terrorist
groups in the revolution waves – Fusako Shinedobu (Japanese Red Army), Urliche
Meinhof, Gundrun Ensslin (Red Army Faction), Norma Ester Arosito (Montoneros),
María Soledad Iparragirre Genetxea (ETA) and Susana Ronconi and Margherita Cagol
(Red Brigades) [5]. A woman as a leader of a terrorist organization constitutes a truly
curious phenomenon which will be wider addressed in the further part of the article.
years). This organization was a phenomenon on the European terrorist scene and its creation is
linked with the wave of student protests of the 1960s. Active fight against sexism, policy toward
refugees and racism was the main goal of female terrorists. Adrienne Gerhäuser together with her
comrades attacked genetics institutes.
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Women are used as scouts mainly due to the fact that they are suspected of terrorist activity to a lesser extent [12]. Terrorist organizations such as the Al-Qaeda are
effectively able to use the stereotypic thinking about women as fragile, vulnerable and
innocent creatures who should bear and bring up children. Logistical functions executed by women for terrorist organizations will be broader discussed in the following
part of the paper. A reconnaissance activity allows for gathering the essential information which facilitates better and more precise organization of an attack. Women
can apply their personal charm, built closer relations to manipulate influential leaders
thus, obtaining knowledge hardly possible to gain by the male terrorists.
Recruitment of new members is to be perceived as another significant function
from the perspective of terrorist organizations. Female terrorists, without raising
suspicions, search for appropriate individuals who could contribute to a group in the
future. In this case, the common belief regarding the terrorism as the male domain
and the opinion that women can be trusted to a greater extent than men is also applied.
Women act as ‘decoy’ which encourages men to join a group or increase the terrorist
activities. A successful terrorist attack conducted with the women’s engagement
causes the growth of the interest in the membership of such organization. The future
recruits-women want to follow the steps of the terrorist recognized all over the world.
Women assist in recruitment of new members of terrorist organizations also
through bringing up their own children in a certain ideology and drafting principles
on which the surrounding reality is based. This phenomenon can be seen in particular
when the terrorism is born as the effect of a long-lasting conflict characterized by no
feasible opportunities to be ended. Upbringing based on hate and enmity facilitates
the further recruitment of a new generation which since an early age is shaped through
a friend-foe prism. Such cases have been observed in Northern Ireland and Sri Lanka.
Choosing the terrorist path in such a case results from the combination of numerous
factors, including upbringing conveyed by parents [8].
The triumph of one female terrorist envisages the possibility to success by the others.
The most prominent members of terrorist organizations become role models to follow.
The most famous femalethe ETA terrorist Idoia López Riaño – pseudonym the Tigress,
the merciless killer, seducing and coquetting men in discoes, mainly policemen, who
later were murdered by her by even over a dozen shots is worth mentioning [19]. Malika El Around, the legendary member of jihad, can serve as the further example of the
followed female terrorist. El Around created her own Internet Webpage through which
the future militants were recruited. Her webpage contained the information about the
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murderous activity of the USA and terrorist instructions [12] encouraging to vengeance
in the name of Allah. Owing to similar initiatives, the female terrorists were given the
opportunity for self-learning and participating in virtual trainings. Customized blogs
and Internet forums enabled women contact with the terrorist world incorporating
them into the jihad without breaching traditional social norms. Malika El Around became the example for Islamic dreamers of independence and sex equality. At any costs
she wanted women to follow her – become martyrs sacrificing their lives for the Allah.
Terrorist organizations treasure women as well when the recruitment of men is
limited. This is the case in the FARC where women constitute 40% of the members [17].
A number of the active members indicates the strength of the group thus, the FARC
cannot afford to accept only men in its ranks. In this particular example, the female
members of the militia participate in all tasks not due they are the best suited for it but
for the lack of other alternatives.
Female terrorists play a significant role in groups fulfilling, typically women’s
tasks – maintaining hiding places, assisting injured personnel and storing weapons.
Although this function is omitted in studies on the terrorism, the fact that women,
despite participation in risky missions, are used for the organization of life during
intervals between terrorist activities is worth underlining. It also happens that women
are sexually abused by their principals. Conscripted recruits are to serve bodies for their
superiors’ pleasure. They receive prerogatives allowing for leading seemingly normal
life in an organization in return of sexual intercourse. This practice is presented in the
report “You’ll learn not to Cry. Child combatants in Colombia” [14], which describes
the fates of the Latin-American militia members after commencing subversive activities.
Women are to be also engaged in dealing with the so-called ‘soft targets’. They are
frequently used for killing other women or children and copying with possible hostages
to let men solely concentrate on operational and tactical activities.
The number of successful attacks with women’s involvement encourages an organization to strengthen its ranks both in the volunteers and adequately manipulated
and threatened recruits. According to specialists it is easier to understand reasons
why the terrorist organizations are willing to cooperate with women than guess
motivations of female terrorists themselves. The intimidation constitutes a domain
of the terrorism, whereas the surprise which is aggravated by the female members of
terrorist organizations less frequently suspected of terrorist activities is to be treated
as its indispensable element. Women’s involvement in the terrorism has broaden its
field of operation and allowed for achieving more spectacular effects.
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Logistic functions executed by women for the purposes of terrorist organizations

Often terrorist organizations use women for logistical functions. It can be concluded
that logistic tasks are not medially recognized and frequently remain unnoticed but
terrorists have no illusions. The logistic operation is to be seen as the integral part of
the terrorism. Owing to women, whose tasks are not connected with fighting, terrorist
organizations are able to plan and conduct an attack more effectively as well as gained
funds required for further operations. Discussed functions mainly consist in purchasing,
maintaining in good condition and transporting materials indispensable for terrorists
as well as taking care of hiding places and terrorists together with the involvement in
particular he elements of terrorist operations [8].
Further operation of a terrorist groups is based on logistic activities, prevents a risk of
information leakage or even failure of an action. The leaders of terrorist organizations have
recognized how well logistic tasks are executed by women. Moreover, their appearance
is frequently misleading thus, carrying explosives, disseminating strategic information
among terrorists or even pretending wives or mothers, without casting suspicions, contact
with captured and imprisoned terrorists by them is more effective than by men.
There are also situations when leaders of terrorist groups are unwilling to engage
women into operational terrorist activities and non-military tasks are the only form of
cooperation with women, apparently less dangerous. However, it seems to be a wrong
impression as generally terrorist activity is associated with an enormous risk, and
logistic missions can be as dangerous as an armed struggle. Terrorist networks engaged
in logistic operations are monitored and gradually cracked down by anti-terrorists
because the annihilation of even minor part of a terrorist organization can cause
changing plans by the terrorists or delaying a planned attack.
Logistic activity of women is not necessarily to be linked associated with the
entire engagement in operation of a terrorist organization. Female terrorists can
wait latent, housekeeping or working to execute missions assigned by the leaders of
groups they are members, when required. Logistical duties can be a target activity or
a career path to regular structures of an organization. Logistic functions are of the
utmost importance for terrorists. Women cooperating with terrorists in this sense
indisputably contribute to a success of organizations. Their missions, spectacular to
a lesser extent, are essential during the planning and executing of terrorist campaigns.
Logistic functions conducted by the women-terrorists include the following roles:
couriers, defender (housemother), dangle-decoy [8].
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Couriers cooperating with terrorist groups are responsible for transporting weapons,
money and information between the members of organizations. Moreover, delivering
explosives to places of potential attacks or even constructing bombs are among the
tasks performed by them. The phenomenon of the women-couriers is not new in the
world of terrorism. It was not until the 1950s of the 20th century when women supported
fight against French occupation in Algeria. Weapons, grenades and forged documents
for the underground movement were carried by them. It was possible, because women
were not so meticulously searched as men [19].
During the Palestinian Intifada one of the women’s tasks consisted in carrying
leaflets which contained important information as far as the further functioning of
the resistance movement was concerned. The Palestinian women performed also
other functions connected with the fund-raising and money smuggling to support the
terrorist activities. A significant number of female smugglers were caught during an
attempt to cross the border with the huge amount of money (even up to 10.000$) [8].
The value of women in terms of the fund-raising for terrorist activity was also noticed bythe Al-Qaida. In June 2002 six potential terrorists were arrested and accused of
planning the attack on the British and American ships in Morocco [7]. The attack was
to be conducted by men from the Saud Arabia whose wives were of Moroccan origin.
It turned out that marriages served as the covers for the terrorists and to obtain Moroccan citizenships and the wives were actively involved in terrorism through collecting
and transferring the money. They were just the couriers in the Al-Qaida (CNN 2016).
The female couriers were mainly used by the Al-Qaida for forwarding information
to different states as they easier can cross the borders [19]. While elaborating couriers’
functions in terrorist organizations two paths of women’s career can be noticed. The
former consists in women’s inclusion as the integrated members of an organization,
simultaneously conducting logistic tasks. The discussed group of the female terrorists
is trained for each type of missions and they are able to work as couriers when required.
The Columbian RAFC or the Popular Front for the Liberation of Palestine can serve
as the examples of such groups. The recruitment and training of women only for courier missions constitutes the latter form of the cooperation. Having had several tasks
accomplished, they can become the operational members of an organization or their
activity can be ceased. This style characterizes both the Al-Qaida and the Hezbollah
operations [8].
As he claim Winn and Decker: “In Islamist organizations such as al-Qaida and
Hamas, the responsibilities of women traditionally were to simply provide moral
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and logistics suport [17].” Women in these task appeared relatively easy to fulfill for
women in the societies in which the woman is identified with the hearth and in any
event is not associated with the violence. Using the female delicate appearance, women
are able to divert attention from the terrorist activities, sneak or even hide terrorists
from their own group before the law and judicial institutions. Owing to this apparently
minor support the female members of terrorist organizations facilitate completing
the terrorist operations despite the authorities into security standby.
The housemothers’ role proved to be effective during Intifada of 1987 among the
Palestinian women. Women organized committees ensuring the support for protesters as well as for demonstrations [10]. What is more, the above-mentioned function
was applied by the Al-Qaida and other terrorist organizations cooperating with the
Osama Bin Laden group in Afghanistan, Indonesia and Iraq. Women were brought
into terrorist activities through the marriages with the Al-Qaida’s members. This way,
terrorists promised to protect women, whereas on the other hand, they became protected by marriages with local women, being suspected of terrorism to a lesser extent.
The reconstruction of militia and collaborators networks on the Pakistani-Afghan
border constituted the example of such initiatives. The ties were reestablished through
the terrorists’ marriages. The Al-Qaida provided trainings and protection for women
and children of fallen terrorists [10].
The described function is frequently ignored by the terrorism researchers due to
the fact that it is difficult to examine. However, the role of a woman-housemother is
challenging and dangerous for women risking their lives to divert the attention in
order to make a terrorist campaign successful. Besides, the function aims at gaining
the support for the terrorist activities in the societies women linked with terrorists
come from. This is a good instrument to cheat antiterrorists, find new cooperation
channels and recruit other members for organizations [8].
The role of a dangle/decoy is the last role performed by the women in the framework
of logistic tasks. Terrorist organizations have mastered in taking advantage of the way
how women are perceived in society and trained their female terrorists to perform
tasks as decoys in order to ensure effectiveness of an attack or to play a decoy role
to seduce their target, cause a pain and kill. Female terrorists executing these tasks
are characterized not only by ruthlessness but also by resourcefulness and nerves
of steel [2].
Alham Tamimi performed the function under consideration during the suicide
attack at the outskirts of Jerusalem in 2001. The female terrorist accompanied Izzadin
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al-Masri to arise less suspicious as the couple. Tamimi also actively participated in
planning of the attack and was aware of the fact that owing to her Jordanian passport
and adequate appearance, as the couple they would look as tourists. The attack claimed
15 victims and 130 random persons were wounded. Women and children were among
the victims [3]. Alham Tamimi was captured but she was released from prison in 2011
as the result of the exchange for an Israeli soldier [2]. The terrorist during the interview
given after releasing from the custody did not express repentance. She appreciated
the number of victims who she dedicated to Allah [3].
Women were also used by such organizations as the IRA or the ETA to lure soldiers
in a deserted place in order to kill them. A paramilitary cell of the IRA called Cuman
na mBahn operated in Ireland and its female members were to sexually teas and attract soldiers whose lives were to be ended by an already waiting the IRA sniper [8].
Woman as the leader of a terrorist organization

Women have been searching for the means to act equally to men in terrorist organizations since the third wave of terrorism in the 1960s. Only several of them managed to
lead a terrorist group. The female leaders of groups deserved their place in the history
due to their determination, organizational skills and spectacular missions.
A leadership role in a terrorist group generally corresponds to entire relinquishing
of political violence. However, examples of women-leaders have revealed that complete
resignation from the current life, including abandoning their families is the price to
be paid for commanding a terrorist group.
Women as leaders are responsible not only for preparing and planning of terrorist campaigns. Frequently this function is associated with an appropriate preparing
and promoting an ideology of an organization, implementing the effective training
programs and recruiting. Raising funds for the terrorist activity constitutes one of
the most significant tasks executed by a female leader.
Women proved themselves as leaders during revolutionary waves of terrorism [14].
The first and the third waves created female icons of terrorism – Wiera Zasulicz, Wiera
Figner (female terrorists from the Narodnaya Volya), Urliche Meinhof, Laila Khaled or
Fusako Shigenobu [2]. Whereas, in ongoing jihad era the female terrorists are welcome
in strict leaderships of organizations. Their roles and possibilities of promotion in an
organization hierarchy were drastically limited due to the social norms and Islamic
religion enforced by the tradition.
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The leftist organization, named the Red Army Faction (also called the Baader-Meinhof group), notably went down into the German history. It was the largest leftist terrorist group in Western Europe [13]. Women’s participation in this organization is
undisputable. A structure of the organization allowed women for active involvement
in organizing, the frequently cruel actions on equal terms with men. The Red Army
Fraction was reactivating, recruiting new generations and creating new wings [10]. In
the organization, young girls were trying to express their increasing discontent related
to the situation on the international arena. They were aware that peaceful demonstrations or minor, not-publicized by media, terrorist attacks would not bring satisfactory
results. Through armed robberies, abductions and bank robberies, female German
citizens fought in conformity with their ideals. The RAF enabled women actively fight
against the American imperialism or domination of the Springer group. Susanne Albrecht, Verena Becker, Juliane Plambeck, Irmgard Möller, Inge Viett, Astrid Proll and
Brigitte Mohnhaupt fighting in the Red Army Faction fought for a better world [14].
Led by the youthful ideals and individual stimuli, headed by Urliche Meinhof and
Gudrun Ensslin, for almost three decades they changed their lives into dangerous fight.
Contrary to the common opinion, it was Gundrun Ensslin who was the true leader
of the Red Army Faction. Together with Andreas Baader she was implementing her
radical ideas since 1968 till her suicide death in 1977. Ensslin did not become the icon
of the female terrorism as Urliche Meinhof, nevertheless, her example proves that
women played the significant role in the leftist terrorism.
Gudrun Ensslin was a politically active student in turbulent for Germany of the
1960s. Within several years she transformed from the protesting student into the
irrespective terrorist which was caused by the events from June 1967 when Benno
Obnesorge was shot – one of the protesters [3]. It was that time she realized that the
state aggression could be only countered by the aggression. Ensslin abandoned her
husband and son as she longed to live her life according to the radical beliefs. She
bound with Andreas Baader and finished her life together with him in a prison cell in
Stuttgart – Stammheim committing the suicide on October 18, 1977. Gudrun Ensslin
according to the official statement hanged herself on window bars [13].
As far as the terrorist activity of the German woman is concerned, the fact that she
became the leader of the group from the very of its establishment is worth noticing.
Together with Andrea Baader and Urliche Meinhof they went into the German and
world’s history. Ensslin was responsible for the financial issues of the Baader – Meinhof group. She also influenced directions of the organization operation e.g. it was
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Ensslin who decided to organize joint exercises for terrorists from Germany in the
Middle East [8]. Moreover, she not only planned but also actively participated in the
terrorist attacks. It was her who together with Baader conducted the terrorist attack
on the department stores in Frankfurt in 1966. Ennslin was a very intelligent fanatic
thus she was considered as the main visionary and strategist of the Baader-Meinhof
group. According to Eileen MacDonald, a reserarcher of women’s terrorism, Gudrun
Ensslin owing to her daily devotion to the Red Army Faction, was a soul of the group,
whereas Urliche Meinhof played a symbolic role of the head, while Andreas Baader
can be seen as the engine which propelled operation of the terrorist group.
Meinhof was the oldest member of the pack. Her main task consisted in creating
the entire ideology of the group. Nonetheless, she actively participated in operational
missions, for example she supported releasing Andreas Baader from prison in 1970 [13].
Under the pretext of writing a book together, Meinhof applied her profession in order
to support terrorist from behind a desk, writing complimentary articles about them.
Since 1960, she worked as a chief editor of the leftist ‘Konkret’ [14] magazine but the
passive fight turned to be not sufficient for her thus as a result she became more and
more uncompromised and radical. Cooperation with Baader and Ensslin allowed her
for fighting against the imperialist oppression of the capitalist world.
Urliche, similarly to Gurdun Ensslin, abandoned her family to engage in the
ubversive activities. The involvement of the journalist in the Baader-Meinhof group
has been repeatedly studied by the specialists who could not believe how significantly
the German terrorist changed her live for the RAF. Sources motivating Meinhof
which affected the chosen by her the terrorist path have been strongly searched.
Post-mortem examination of her brain overturned the hypothesis regarding her
mental incompetence [18]. The reasons of engagement of all women in the RAF
were undoubtedly significantly complex. Meinhof as educated person was tired of
passive waiting for the authorities’ reaction on her articles condemning all forms
of violence, famine and injustice. Helplessness and hatred caused that she reached
for weapons. It is plausible that Urliche Meinhof ’s radicalization of the attitude
towards social issues was affected by her husband’s deceits, who she separated with,
after revealing several affairs, and frustration related to cancer. Both environmental
factors together with the personal experience impacted decisions taken by Meinhof during her terrorist activities. The female terrorist died of the night of 8 to 9
May 1976, probably committing a suicide [16]. Her activities influenced two next
generations of the RAF which officially ceased the terrorist operations in 1992 [3].
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Meinhof became the icon of the women’s terrorism also due to the fact that as
a terrorist she published manifests of the group justifying the necessity for the armed
struggle and was seen as a kind of a spokesperson of the Red Army Faction. It is her
who is perceived to a larger extent as the leader than previously described Ensslin. In
Japan a woman was also able to prove that it was feasible to lead a terrorist organization. Fusako Shigenobu belonged to a very executive leadership of the Japanese Red
Army (JRA). The group numbered not more than 25 members and 100 supporters [17].
Despite such a minor composition, the Japanese organization secured its place in the
history through spectacular worldwide terrorist attacks.
The Japanese Red Army was established in 1969 separating from the Japanese Terrorist League with the main goal to overthrow the government and the monarchy. The
JRA ideology called for worldwide communist revolution [17]. As soon as the assumed
goals turned to be unrealistic to achieve, the member of the Japanese terrorist group
concentrated their efforts on the Palestinian issue. The activists of the Japanese Red
Army actively supported the Popular Front of the Liberation of Palestine and Fusako
Shigenobu was personally responsible for the contacts with the Middle Eastern terrorists. What is more, the JRA established its detachments in Singapore and Malaysia.
The organization won several spectacular successes. It mastered in attacks on the
embassies and planes hijacking [18]. The attack on Lod airport in Tel Aviv during
which 26 persons were killed and 80 others were wounded is among the most brutal
actions of the organization [11]. The terrorist attack was conducted with weapons and
grenades. Moreover, it was the suicide mission during which the husband of Fusako
Shigenobu died [3]. In 1974 a JRA unit seized the French embassy in the Huge and
in the following year the operation was repeated in the American consulate in Kuala
Lumpur. The other successes of the Japanese terrorist include the embassies in Rome –
the American and the British ones, the military club in Naples and the American embassy in Madrid. The bomb attacks on Japanese companies were also carried out [15].
The members of the Japanese group lived hidden in a part of Lebanon controlled
by Syria. The Popular Front of the Liberation of Palestine funded and protected their
counterparts from Japan. Despite the support, a decline of the JRA occurred in the
1990s. The majority of the staff was unmasked by Japanese services. The time for
Fusako Shigenobu also came. The JRA leader was captured in Osaka in 2000. A year
later she issued the order to finally dissolve the organization.
Fusako Shigenobu was born in Japan but she spent the most of her terrorist life in
Libya, as she was responsible for cooperation with terrorists from that region. What
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is interesting, apart holding the leadership function, she actively participated in the
terrorist campaigns [13]. During the fight for the ideas she lost not only her husband
but also the possibility of upbringing the daughter in normal conditions. The maternity of Shigenobu was complicated because of her involvement in terrorism. She
was forced to give the daughter into the care of fellow terrorists in Libya during the
execution of attacks. The child of Shigenobu spent her first years in a Palestinian
refugees camp in Libya [11].
The Japanese terrorist was captured in 2000 after 30 years of operation. In 2006
the woman was sentenced to 20 years in prison by the Japanese court for the attack on
the French embassy in the Huge in 1974. Shigenobu expressed repentance for victims
killed in the attack at Lod airport. Moreover, the Japanese woman professed that the
ideals she fiercely fight for and which she was able to die for, unavoidably passed away.
The further activity of the Japanese Red Army was not reasonable. Therefore, one of the
most influential women in the terrorist world dissolved the organization and ended
her spectacular terrorist career. Undeniably her life entailed tough choices between
the private life and adherence to own aspirations.
Leila Khaled constitutes an example of the terrorist who contrary to patterns
in force undertook the fight equally as men and became a prominent activist of the
Popular Front of the Liberation of Palestine. Khaled was hailed the pin-up-girl of the
Palestinian revolution. An image of a young and smiling woman in the keffiyeh scarf
with the AK-47 went around the world [3].
The future terrorist was raised in difficult times which undoubtedly affected the
choice of the terrorist path. In the age of 4 she was expelled together with the family
from Haifa [21]. The r elatives of the future planes hijacker, as many Palestinians,
were forced to give a way to the being created, state of Israel. Then the family stayed
in Lebanon where Leila was raised and politically shaped by a leftist and significantly
patriotic surrounding. Khaled became a great admirer of President Nasser and her
dream was to be a teacher. Due to the difficult financial situation that goal was not
achieved [7].
In 1967 after the failure of the Arabs fight against Israel the young woman joined
the Popular Front of the Liberation of Palestine. It was the second organization for her
and it was not until joining the PFLP when she received a chance to realize terrorist
aspirations exceeding standard roles of women in the terrorist organizations of the
1960s [13]. Khaled longed for an active participating in the terrorist campaigns and
shaping directions of the organization activities. She had to prove herself during the
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trainings in Jordan – that she was trustworthy. In the autobiography ‘My People Shall
Live’ the terrorist explains that becoming a true warrior required numerous commitments. All plans and desires had to be pushed into the background [22].
In 1969 Leila Khaled participated in a plane hijacking as the first female terrorist. It was marked as the particular moment in the history of the modern terrorism,
even groundbreaking. Being on board of a TWA airlines plane from Rome to Athens
armed with a pistol and a grenade together with her comrade took over the control
of the plane and flew to Damascus in order to cause the plane to explode, previously
releasing the passengers [11]. 113 passengers, 7 crew members and 2 Israelis were
kept imprisoned in order to issue an ultimatum regarding 27 Arab prisoners. The
terrorists aimed at the flight No 840 as the PFPL members believed it would have an
Israeli ambassador on board.
Leila Khaled was not content with only one plane hijacking. Following year she
participated in another terrorist attack. Boeing 707 of the Israeli airlines El Al flying
from Amsterdam to London was hijacked by Leila and a Nicaraguan terrorist. The
action occurred to be a failure for the terrorists as they were incapacitated by passengers during the attempt of seizing the plane [3]. The young terrorist was captured by
the British security forces and her companion was shot.
Despite the unsuccessful operation Khaled became the icon of the women’s terrorism. Her obstinacy in striving for becoming the terrorist and participating in the
terrorist operations on the equal footing with men astonished the entire world. Living
in harsh times radicalized the beliefs of Leila Khaled. In the autobiography she precisely explained a way chosen by her to fight for something which was the closest to
her heart. She risked her life to be perceived as one of the most popular figures of the
Palestinian resistance movement in the 1960s and 1970s. She remains the political
activists to this day, being the member of the Palestinian Liberation Organization.
The history of the terrorism has shown that women are able to lead a terrorist
organization and doubly overcome the stereotype of the weaker sex. Motivations of
the female leaders of terrorist organizations are not particularly distinct from the
reasons governing their male equivalents. However, in various cases one can risk
to state that women identify themselves with a political struggle to a larger extent,
even making it a sense of their lives. Being a leader of a terrorist organization, in the
world dominated by the men, is a hard and frequently unrewarding work. Besides, it
requires a number of skills both planning and organizational. Only a limited number
of women managed to achieve this.
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Women in the role of suicide bombers

Before addressing the phenomenon of women-suicide bombers, the notion of the suicide terrorism requires identification. It is to be stated that it emerged in the modern
form at the beginning of the 1980s in Lebanon and within time spread to other regions
and states. It is regarded as a hallmark of the fourth wave of terrorism [6]. The very
notion of the suicide terrorism is complicated to define. Indisputably, this is an act of
terrorism which necessities a person conducting an attack to sacrifice his/her life for
the successfulness of a mission. The suicide terrorism aims at acceleration of achieving
a political goal, increasing a sense of shock and causing destruction on a larger scale.
Moreover, the suicide attacks are believed to be the effective weapons of terrorists as
they inflict the majority of victims in a global scale [6].
The role of women as suicide bombers in terrorist groups frequently is brought to
training for one, specific task – a no-return mission. Women are instrumentally used
by leaders of organizations as life bombs. The success of this strategy is based on a myth
about the weaker sex and not bounding women with violence. Differences between
women and men in the context of suicide terrorism are worth underlining. Usually
men are motivated by a religion or widely understood fanaticism whereas women-suicide bombers take into account the scale of their sufferings and traumatic experiences,
concern suicide attacks as a chance for redemption and a fight against destiny which
is not much favorable for them. A suicide attack might be a way to liberate from the
oppression as well as to prove that they are worthy to be called martyrs.
Women conducted numerous suicide attacks in the name of various organizations
within the period of three decades. Both, the number of foiled attacks and those which
did not come to the effect is unknown. The scale of the phenomenon is at such a high level
that it must not be ignored by antiterrorists. Chechen black widows, members of the LTTE,
women from the Kurdistan Workers’ Party, the Hamas, the al-Aqsa Martyrs and other
terrorist groups have proved to the world that they are able to scarify their lives. Leaders
of the above-mentioned organizations being aware of the fact that this type of terrorist
campaigns is effective caused that the tactics was disseminated. Frequently the suicide
attacks are conducted with the use of vehicles filled with explosives. Women can also be
equipped with a suicide belt which became popular prevalent in 1992 after the successful
suicide attack on a former prime minister of India conducted by a young Tamil woman [16].
The first women’s suicide attack was conducted on 9 May 1985 in Lebanon by
a member of the Syrian Social Nationalist Party Khyadali San [16]. Two Israeli soldiers
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were killed in the attack and two others were wounded. Before the suicide bombing,
the terrorist issued the statement in which she claimed that the attack was the revenge
for the enemy’s activities.
On January 27, 2002 the first Israeli suicide woman blew herself on the territory
of Palestine killing one person and wounding many others [16]. The history of Wafa
Idris is not entirely clear as her motives are not commonly agreed on. According to
one of the versions the woman was selected due to her unsuccessful private life. Life
failures, double injuries sustained from Israeli rubber bullets and appropriate manipulation created a merciless killer from Idris. The first suicide bombing in this part
of the world indicated that women can also be attackers. Besides, it was the success
propaganda, even the mother of the assassin expressed her proud regarding the act
of her daughter-martyr [13]. During the funeral of the Palestinian, gathered women
announced t that act to be just the beginning. They indicated the will to change their
bodies into the booby traps in order to revenge on Jews. After the death of Idris, Yasser
Arafat officially commenced mentioning about the‘Army of Roses’ which was joined
by the female volunteers willing to share with the deceased fighter.
The Kurdistan Workers’ Party enabled women to prove themselves as suicide
bombers equaling their status to men. The first woman conducted a suicide attack on
June 30, 1996 wounding thirty people and killing six soldiers. Owing to the successful
attack, the suicide women’s terrorism is permanently inscribed in the strategy of the
KWP. Membership in the group was recognized by women as the attractive alternative to life in a prison of traditional culture, tyranny imposed by a family and sex
inequality. Young Kurdish women could reach the same status as men in the KWP.
This was unachievable aside the organization. Women were not attracted trough
promises related to salvation as in Libya or Palestine. The religion was replaced by
a cult of personality – the leader Abdullah Ocalan.
The women suicide terrorism could develop in the fourth wave owing to acceptation
and support of the Islamic clergymen and leaders. The Hamas was the organization
which, for the longest period of time, was reluctant to accept women in terrorism.
However, being impressed by the efficiency of attacks with women participation, the
Hamas leaders changed their point of view. It was not until 2002 when sheik Ahmed
Yassin announced that women could conduct an attack however, only cooperating with
a man. Reem Salih al-Rayasha was the first female suicide terrorist acting on behalf
of the Hamas [3]. The tactics appeared to be effective to such an extent that a separate
unit responsible for training women was established in the Hamas.
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A fatwa (religious edict) issued in 2001 by the Islamic Supreme Council encouraging
Palestinian women for active fighting against the infidels was a significant turnover
in the history of women suicide terrorism [20]. The conservative Islamic world commenced recognizing the women as valuable resources for the terrorist organizations.
Their efficiency was appreciated by further engagement in the struggle, nevertheless,
the possibility of co-decision on the fate of the organization by them was not granted.
Women can only play the role of life bombs. The operational value of women occurred
to be more important than fossilized stereotypes based on the patriarchal social structure pursuant to which women are to stay at home by their husbands and children.
Since 2003 in the territory of Iraq the suicide terrorism has become an effective
form of the fight, as the Al-Qaida approved including women in all phases of terrorist
activities. The number of conducted attacks in Iraq forced security forces to establish
in Diyala Province a special unit called the ‘Daughter of Iraq’ to deal with searching of
women at posts, schools and hospitals as well as conducting the intelligence missions.
Women in Iraq are not beyond suspicion. It is proved by the number of attacks – between
2003 and 2008 forty five women were involved in suicide bombings on Iraqi civilians
and American Forces and more than 30 attacks took place between 2007 and 2008 [9].
Iraqi suicide attackers are characterized by features common for those of other
states. Frequently, the members of their families (husbands, brothers and fathers) were
killed by the security forces. It is not only the grief and emptiness which push young
Iraqi women to sacrifice their lives in a terrorist campaign but also the fact that these
women cannot count on the financial support, protection and they lose self-esteem
in the eyes of the family and the local society. The Iraqi suicide attackers are usually
younger than their male equivalents and what can surprise, better educated [19]. The
Iraqi attackers can be divided into three groups based on their motivations. The first
contains the women who as teenagers were forced to marry members of terrorist organizations. Another consists of Iraqi women who believe that all Shi’ites are enemies
and they are to be killed. The third group includes women who lost their husbands,
brother or fathers from American or Iraqi forces’ hands. However, Hasna Maryi –
the Iraqi suicide bomber who conducted the attack on a checkpoint in Iraq in 2007
killing 3 policemen and wounding 10 civilians was led by a distinct motivation. Hasna Maryi is not consistent with the three above- mentioned categories. According to
the family, the woman was not particularly devoted to the religion, was not raped or
forced to the suicide mission. The Iraqi woman supported her brother in preparation
of the attack. However, as soon as his mission failed, Hasna volunteered to complete
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the brother’s mission [14]. The family of the attacker received the footage recorded
before the attack in which the terrorist explained the reasons why she had decided
to conduct the suicide mission. The first record came directly from Hasna. Her statement did not include any religious or political motivations but reminiscences about
a younger brother and the will to sacrifice life to commemorate him [12].
On December 5, 2007 the first attack conducted by a female suicide bomber took
place in Pakistan. The attack itself did not cause any fatalities, besides the terrorist, but
became a proof that also in this country the women accepted the role of ‘life bomb’.
Women are trained for suicide missions in the Al-Qaida camps on the Pakistani-Afghan border region. It is possible to observe the cases when men use an image of the
women in order to conduct a terrorist attack. Terrorists camouflage their activities
through wearing the traditional clothes of Muslim women (in 2009 a man wearing
a burqa blew himself up in the vicinity of the Shia mausoleum in Baghdad killing
30 persons and wounding 70) [12].
The European Muslim women also participate in terrorist campaigns. They constitute significantly valuable resources for the terrorist organizations as their freedom of movement through western countries is not limited. This opens new tactical
capabilities before terrorists. The women from Europe converted to Islam, e.g. after
a marriage with a Muslim, can become the radical merciless terrorists as demonstrated
by an example of a first convert who turned into a suicide bomber.
In 2005, Muriel Degauque of Belgian origin – a member of the European detachment of the Al.-Qaida blew herself up during an attack on an Iraqi police station near
Baqubah. The woman experienced unsuccessful relations with Muslims and felt lonely
and alienated. As a child she witnessed the death of a close relative. She regretted that
she had not died in a car accident instead of a beloved brother. The past unpleasant
experience could have impacted on searching a new identification by Degauque. For
that reason she was vulnerable to her husband influence and manipulated, she accepted
the role of the ‘life bomb’ seeing no chance of the better future [3].
Numerous Islamic terrorist organizations recruit women from European countries
as recently converted women can provide a fertile ground for manipulation by the
terrorists. The coverts frequently desire for rediscovering a sense of life in Islam desperately searching their way in Koran. It is a new phenomenon however, dynamically
developing and posing a threat to Europe.
Development of new technologies has also equipped terrorist groups with new
possibilities of recruitment and contact with members spread hundreds kilometers
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from each other. Owing to the Internet the global Jihad could expand. Malika Around
constitutes its token in female variety [3]. She strived to follow her husband foot at
any cost and become a member of the Al-Qaida. Having lost her beloved she turned
into even more firm supporter of the holy war. She aimed in recruiting new attackers
and encouraged other women to fight. El Around created her own webpage, through
which the future fighters were recruited. Her webpage contained the information
about the murderous activity of the USA and terrorist instructions [1] encouraging
to vengeance in the name of Allah. Owing to similar initiatives, the female terrorists
were given the opportunity for self-learning and participating in virtual trainings.
Customized blogs and Internet forums enabled women contact with the terrorist
world incorporating them into the jihad without breaching traditional social norms.
Malika El Around became the example for Islamic dreamers of independence and sex
equality. At any costs she wanted women to follow her – become martyrs sacrificing
their lives for Allah [8].
One complete profile of a suicide bomber is not possible to be created. Frequently
motivations of women are distinct and are a result of various factors. They may include:
a) emotional reasons,
b) economic reasons (a suicide attack can bring large financial profits to a woman’s
family and improve its social status),
c) religious and national reasons,
d) reasons of cultural background,
e) reasons of traumatic background [7].
In the fourth wave of terrorism the permission released by the religious leader play
a significant role in the development of the phenomenon of female suicide terrorism.
Women increasingly become ‘live bombs’ as terrorist organizations have noticed that
this type of attacks inflict significant losses to an enemy and are efficient and effective.
Women are trained by terrorists to construct bombs in the future, mix into the crowd
and reach a target as close as possible. Usually determination of a suicide attacker is
enormous and the promise of the future life in the paradise alongside Allah seems to
be the best of possible options.
Conclusions

The women presented in the current article have one thing in common – sanctifying
their life for terrorism. Female terrorists within the period of three decades participated
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in uncountable number of terrorist attacks led by the distinct motivations which can
be systemized as a reaction on injustice – death of a close person, an amorous disappointment, rape and humiliation. The desire for breaking out of a male oppression and
deciding about their fate constitute the further group of motivating factors. Both groups
of motivators can be attributed to the Islamic female terrorists who are placed in the
social hierarchy on the position far worse than men. The history has seen the cases of
women who simply aimed at realizing their ideas, fighting and risking lives in order
to change the surrounding reality. This particular motivation is identified with female
terrorists operating in the era of the revolutionary terrorism.
It is worth noticing the fact that some of terrorists have become a kind of terrorism
icons. Wafa Idris, Urliche Meinhof, or Leila Khaled are models to follow for the next
generation of female terrorists all over the world. Successes of women in terrorism
cause other women to join the terrorism path.
It is also to be underlined that women prove themselves in men’s roles. Women from
the RAF can serve as an example which proves that they are able to abandon the current
life to lead an organization, raise funds and plan terrorist attacks. Female terrorists can
also be in charge of organized activities of a terrorist group during the various types
of missions. Moreover, female terrorists have proved themselves as couriers, recruiters
and trainers of new generations of terrorists.
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dr Damian Witczak
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Regulacje prawne dotyczące genezy i kształtowania się
statusu służb pożarnictwa oraz ochrony przeciwpożarowej
na ziemiach polskich na przestrzeni XIV–XIX w.
Abstrakt

Autor podejmuje próbę dokonania analizy kształtowania się statusu jednostek pożarniczych,
jak również organizowania ochrony przeciwpożarowej na ziemiach polskich na przestrzeni
XIV–XIX w. W pracy ujęto także zagadnienia organizacji ochrony przeciwpożarowej poprzez
analizę aktów prawnych. Warto wskazać, że w przedmiotowej tematyce brak jest kompleksowych, zarówno ogólnych, jak i regionalnych, badań z tejże dziedziny. Podejmując jednak
próbę przybliżenia statusu organizacji pożarniczych na ziemiach polskich w tak obszernym
okresie, warto oprzeć się na dostępnych źródłach bibliograficznych, monografiach, zapiskach
muzealnych, zakonnych, a także specjalistycznej prasie traktującej o bezpieczeństwie pożarowym. Zaznaczyć należy, iż działania związane z gaszeniem pożarów były różnie nazywane
na przestrzeni lat. Były to m.in.: akcje ratownicze, akcje ratunkowe, działania ratownicze czy
też działania ratowniczo-gaśnicze. Wynikało to z braku legalnej definicji tych pojęć. W artykule szczególną uwagę poświęcono reformie ochrony przeciwpożarowej proponowanej przez
Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Słowa kluczowe: straż, pożar, ogień, Andrzej Frycz Modrzewski, rozbiory Polski

Legal Regulations Concerning the Genesis and
Development of Fire Service and Fire Safety
in Poland over the 14–19 Centuries
Abstract

The author tries to analyze the development of the status of fire units and fire safety in
Poland over the 14‒19 century. The paper describes the problems of establishing the fire
protection by analyzing the legal acts concerning it. It is worth seeing that there is a lack of
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complex, both general and regional research in this field. When taking a closer look at the
fire organizations operating in Poland in such an extensive range, it is worth relying on the
available bibliographic sources, monographs, museum and monastic notes as well as specialist
literature about fire safety. It should be noted that fire fighting activities were named differently over the years. They were called, among others, rescue operations, saving operations or
rescue and firefighting activities. It resulted from the lack of legal definition of these terms.
The article focuses on the reform of fire protection proposed by Andrzej Frycz Modrzewski.
Keywords: fire service, fire, blaze, Andrzej Frycz Modrzewski, partitions of Poland

Wstęp

Ochrona przeciwpożarowa na ziemiach polskich ewoluowała na przestrzeni wieków.
Początkowo miała ona charakter doraźny, a także niezorganizowany. Pewne postępowania oraz sposoby walki z ogniem wywodziły się z wierzeń religijnych, co uzasadnia
umieszczanie przez Słowian na szczytach budynków różnych znaków1.
Literatura przedmiotu opisująca okres średniowiecznej Polski jednoznacznie wskazuje, że główną przyczyną pożarów było wykorzystywanie drewna w budownictwie.
Dodatkowo, ludność nagminnie budowała domy bez planów architektonicznych. Samowola budowlana, drewniane przybudówki oraz wszechobecne wąskie, ciasne ulice
stwarzały sprzyjające warunki do powstawania i szybkiego rozprzestrzeniania się ognia
[2, 3]. Wybuchy pożarów były również wynikiem prowadzonych wojen i najazdów [4].
Pierwsze wzmianki dotyczące ochrony przeciwpożarowej w Polsce znajdują się
w dokumentach z XIV w., a dokładniej w uchwałach rad miejskich zwanych „porządkami ogniowymi” lub „walkirjami”. Akty te były zbiorem zakazów i nakazów odnoszących się do bezpieczeństwa pożarowego. Określały one jednocześnie obowiązki
mieszkańców2 w trakcie akcji ratowniczej, których nieprzestrzeganie zagrożone było

1 Słowianie początkowo umieszczali na szczytach budynków znak Swarożyca. Wierzyli bowiem, że
w ten sposób uchronią się przed ogniem. Z czasem jednak znaki te ustąpiły miejsca krzyżom, co
było związane z przyjęciem chrześcijaństwa. Mieszkańcy przybijali krzyże nad drzwiami domów
w Niedzielę Palmową [1].
2 W razie wybuchu ognia i wszczęcia alarmu mieszkańcy mieli obowiązek zamykania bram prowadzących do miasta. Ponadto uzbrojeni mieszkańcy zmierzali na miejskie wały obronne. Oberżyści
byli zobowiązani do zatrzymywania w swych oberżach przygodnych gości oraz zaprzestawania
podawania napojów alkoholowych [5].
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karą [6]. Dolegliwe sankcje nakładano na podpalaczy, o czym świadczą zapiski zawarte w statutach wiślicko-piotrkowskich z 1347 r. [7]. Wspomniane powyżej praktyki
stosowania materiałów drewnianych w budownictwie zostały ograniczone w 1431 r.
przez księcia Bolesława IV i sprowadzały się do zakazu zabudowy Warszawy budynkami drewnianymi. Jednak przełom nastąpił za panowania króla Władysława IV, który
w 1648 r. wystosował żądanie przebudowy domów z drewnianych na murowane [8].
Podkreślenia wymaga, że porządki ogniowe uchwalane były osobno dla poszczególnych
miast przez ich władze. Zasadniczo miały podobną strukturę i normowały te same
materie prawne. Analizując przepisy ogniowe poszczególnych miast, należy szczególną
uwagę zwrócić na działalność rad miejskich w Krakowie, Poznaniu i Warszawie.
Regulacje prawne na terenie miasta Krakowa

Początkowe regulacje prawne nietraktujące o zapobieganiu pożarom nie zapewniały
skutecznej ochrony przeciwpożarowej. Dlatego też, w kolejnych latach, były one nowelizowane. Wszelkie zmiany wymuszone były koniecznością zorganizowania planowego,
przemyślanego systemu obrony przed niszcząca siłą ognia. W 1374 r. Rada Miejska
Krakowa podjęła pierwszą uchwałę o zapobieganiu pożarom i ochronie przeciwpożarowej. Zawierała ona szczegółowe nakazy z zakresu bezpieczeństwa ogniowego oraz
wprowadzała przepisy określające zachowanie się mieszkańców miasta w wypadku
pożaru. Każdy z nich miał wykonywać określone czynności ratownicze. Omawiana
uchwała wprowadzała również kary za określone zachowania podczas pożaru. W szczególności wymierzone one były za niezastosowanie się do obowiązujących przepisów
lub całkowite ich zlekceważenie. Na osobną uwagę zasługuje okoliczność, iż pierwotnie
karę grzywny nakładano na właściciela domu, w którym powstał pożar [6].
Osoba, która zbiegła z miejsca pożaru bez powiadomienia innych o tym zdarzeniu była karana proskrypcją, czyli wyjęciem spod prawa. Nagradzano natomiast tych,
którzy jako pierwsi podjęli działania gaśnicze. Jako kontrowersyjne należałoby uznać
unormowanie, zgodnie z którym osoba spiesząca na pomoc bez narzędzia ratowniczego skazywana była na więzienie [7]. Powyższe unormowania zostały uzupełnione
regulacjami zawartymi w uchwale magistratu z 1792 r. Nakazywała ona: „ […] w każdej
kamienicy, we wszystkich pałacach, klasztorach i w każdym domu mają być pod dachem
naczynia wodą napełnione i w porządki ogniowe, tj. drabinę, osękę żelazem okutą,
sikawkę ręczną i przynajmniej w parę wiader skórzanych lub drewnianych […]” [9].
W 1794 r. magistrat obciążył kupców, cechy i kominiarzy zadaniami obrony ogniowej. Kierowanie akcją ratunkową zlecono wówczas kongregacji kupieckiej, wybierającej
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spośród siebie sześć osób uprawnionych do kierownictwa [9]. Warto zaznaczyć, iż
porządki ogniowe regulowały również kwestie wyposażenia budynków w odpowiedni
sprzęt ratowniczo-gaśniczy, tj. wiadra, beczki, drabiny, bosaki [2].
Porządki ogniowe dla Poznania

Porządki ogniowe w Poznaniu zostały wprowadzone w 1462 r. Były to przepisy o charakterze zapobiegawczym. Podobnie jak regulacje wspomnianych przepisów ogniowych
w Krakowie, wprowadzały powszechny obowiązek udziału mieszkańców w działaniach ratowniczych podczas pożarów. Przewidywały one również dolegliwe sankcje
za nieprzestrzeganie ustalonych zasad postępowania w przypadku wystąpienia ryzyka
pożarowego. Powyższe przepisy zostały uzupełnione o porządki ogniowe z XVI w.,
które ustalały obowiązek wyposażenia narożnych ulic w łatwo dostępne – dwa bosaki
i dwie drabiny. Ponadto przy studniach miały się znajdować obowiązkowo kufy i wiadra.
Uregulowania dotyczyły również właścicieli prywatnych domów i nakładały na nich
obowiązek posiadania dwóch wiader i dwóch sikawek ręcznych, tzw. szpryc. Każdy,
kto posiadał konia, był zobligowany do dostarczania wody w miejsce prowadzonych
działań. Porządki ogniowe w Poznaniu również nagradzały osoby, które najszybciej
przystępowały z odpowiednim sprzętem do działań ratowniczych [10].
Porządki ogniowe dla Warszawy

W Warszawie pierwsze porządki ogniowe wprowadziła Rada Miejska w 1546 r. Były one
kolejno uzupełniane w latach 1548, 1614 i 1686. Powyższe regulacje również nakładały
na mieszkańców szereg obowiązków, w tym konieczność udziału w akcjach ratowniczych z użyciem własnego sprzętu. Ponadto szczegółowo określono zadania dla cechów
cieśli i murarzy [8]. Przedmiotowa uchwała zobowiązywała mieszkańców całego miasta
do utrzymania w pogotowiu specjalistycznych narzędzi, tj. drabin, bosaków, węborków,
toporów i szpryc. Każdy mieszkaniec zobowiązany był do posiadania w domu beczki
z wodą [12, 20]. Porządki ogniowe w Warszawie gratyfikowały mieszkańców sumiennie wypełniających nałożone na nich obowiązki. Nagrody zwykle przybierały postać
pieniężną. Najwyższą nagrodę otrzymywał mieszkaniec, który jako pierwszy dotarł na
miejsce i spełnił warunki wymagane uchwałą. Kolejne osoby otrzymywały stopniowo
niższą wartość nagrody, w zależności od tego, w jakiej kolejności przybyli na miejsce
zdarzenia. System nagradzania za udział przy pożarach zapoczątkowany w XVI w.
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utrzymany był przez następne stulecia. Zmianie podlegała jedynie wysokość nagrody.
Powoływano również stróżów nocnych, w gestii których leżało obserwowanie miasta
oraz alarmowanie w przypadku zaistnienia pożaru (wołaniem lub biciem w dzwon).
Zmieniono również stosunek do sprawców pożarów, którzy przez swą nieostrożność
przyczynili się do wzniecenia ognia. Winnemu, który natychmiast wezwał pomoc,
wymierzano mniejszą karę niż ta, która wynikała z obowiązujących przepisów. Zaniechanie tego, skutkowało wymierzeniem kary najsurowszej [8]. Domniemywać należy, że
wprowadzany system nagradzania mieszkańców za właściwe wypełnianie obowiązków
w zakresie walki z pożarami zwiększał rywalizację pomiędzy mieszkańcami, a także
wpływał na szybkość oraz skuteczność działań ukierunkowanych na walkę z ogniem.
Ogromne zasługi dla miasta Warszawy w zakresie stanowienia prawa przeciwpożarowego należy przypisać marszałkowi wielkiemu koronnemu Stanisławowi Lubomirskiemu. Ze względu na wielokrotne zmiany regulacji, marszałek doprowadził do
ujęcia przepisów przeciwpożarowych w jednym akcie. W następstwie tego, 29 maja
1779 r. został ogłoszony „Porządek ogniowy w Warszawie, od marszałka wielkiego
koronnego na mocy prawa ustanowiony 1779 roku” [13].
Podkreślenia wymaga, że porządki ogniowe uchwalane przez władze miejskie
przez dłuższy czas były zasadniczymi i jedynymi normami regulującymi problematykę
bezpieczeństwa pożarowego. Stan taki trwał do końca XVIII w. Wówczas ta sfera życia
stała się przedmiotem regulacji prawnych, których inicjatywa należała do centralnych władz państw zaborczych [7]. Środkiem zaradczym były również wystąpienia
władz (AdmonitioOfficii in Cives), w których upominano obywateli i przypominano
o zachowaniu porządku ogniowego. W znaczeniu ogólnym przez porządek ogniowy
rozumiano głównie zapas w pogotowiu narzędzi do zwalczania ognia (drabiny, bosaki,
kubły, siekiery) [8].
Znaczny postęp w zakresie wyposażenia miasta w narzędzia służące do walki
z ogniem zauważalny jest pod koniec XVII w. Wprawdzie nadal do akcji ratowniczych
powoływano miejską ludność, ale miasto odpowiadało za sporządzenie narzędzi oraz
wyznaczanie tzw. „feierherów, czyli starszych ogniowych”. Były to osoby rekrutowane
spośród radnych oraz ławników władz miejskich. Zaakcentować należy, że nie byli
oni specjalistami w zakresie gaszenia pożarów. Powierzenie funkcji kierowania akcjami gaśniczymi konkretnym osobom można jednak traktować jako dowód ciągłego
i systematycznego udoskonalania ochrony przeciwpożarowej. Wartym odnotowania
jest również to, że uchwała ściśle regulowała zadania i obowiązki podczas akcji gaśniczych nałożone na najstarszych ogniowych oraz poszczególne cechy. Ponadto zalecała
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szybkość i sprawność działania tak, aby „początek pożaru przygaszony sąsiadom ognia
bliskim nie szkodził” [1]. Szczególny nacisk położono na ewakuację ludzi i mienia.
Do ich ochrony zaczęto wyznaczać specjalnych strażników. Sankcje karne groziły za
określone działania lub zaniechania. Przykładowo, karano za niestawienie się zobowiązanego na miejsce akcji gaśniczej, nieposłuszeństwo lub niewykonanie poleceń
kierującego, uchylanie się od obowiązków nałożonych przez przepisy, kradzież mienia
pogorzelców, a także kradzież sprzętu pożarniczego. Kary pieniężne były wysokie,
a środki pochodzące z takich źródeł przeznaczone były na konserwacje miejskiego
sprzętu gaśniczego. Powyższe uregulowania stanowiły nowy etap w rozwoju ochrony
przeciwpożarowej, będącą odtąd sprawą o charakterze ogólnospołecznym. Wyrazem
tego było wprowadzenie podatku stanowiącego główne źródło utrzymania i zakupu
sprzętu gaśniczego [1].
Ochrona przeciwpożarowa w myśl Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Przy analizie problematyki kształtowania się statusu strażaka nie sposób pominąć
działalności prekursora polskiego pożarnictwa – Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Podejmował on w swoich dziełach zagadnienia z zakresu organizacji systemu ochrony
przeciwpożarowej [15]. Jego najbardziej znane dzieło, pochodzące z 1551 r. i zatytułowane „O poprawie Rzeczypospolitej”, zawierało cenne uwagi, a także nakazy dotyczące
unikania oraz gaszenia pożarów. Problematyka bezpieczeństwa ogniowego została
omówiona w dwóch rozdziałach zatytułowanych „O urzędnikach nad budowlami” oraz
„O unikaniu i gaszeniu pożarów”. A. F. Modrzewski podkreślał ogrom zniszczeń oraz
negatywnych skutków wywołanych pożarami. Dlatego też w rozprawie omawiającej
najważniejsze dziedziny ówczesnego życia (społecznego, gospodarczego, politycznego,
moralnego), autor starał się napiętnować zachowanie społeczeństwa. Zaproponował
własne środki zaradcze, stanowiące samodzielny plan wszechstronnych reform. Wskazać należy, iż podjęcie rozważań przez wielkiego myśliciela ówczesnej epoki renesansu,
świadczy o doniosłości problemu, jakim była ochrona przeciwpożarowa.
Jak wskazywał A. F. Modrzewski, podstawą do spisania praw dotyczących pożarów
była zauważalna obojętność ludzi na sprawę ochrony przed pożarami. Warto zatem bliżej przyjrzeć się jego postulatom. Po pierwsze, autor zauważył konieczność właściwego
zabezpieczenia miejsc, w których rozpalano ogień. Miało to uchronić budynki przed
ewentualną szkodą. Ponadto zwracał uwagę na znaczenie prawidłowego budownictwa poprzez wyposażenie budynków w piece i kominy. Propagował również powszechne użycie
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gliny w budownictwie. Równie ważnym był postulat budowy kominów powyżej szczytów
dachu, co miało uchronić budynek przed pożarem. Jednym ze środków zwiększenia bezpieczeństwa miało być wprowadzenie zakazu palenia ognia po zachodzie słońca w okresie
od maja do września. Kolejnym, istotnym elementem ochrony przeciwpożarowej były
sprecyzowane zachowania społeczeństwa w trakcie powstania pożaru, nakierowane na
skuteczną obronę ludzi oraz mienia przed zniszczeniem. W tym miejscu wskazać można
np. przechowywanie materiałów łatwopalnych, takich jak słoma czy siano, z dala od
ognia, w miejscach mało podatnych na możliwość zapalenia, alarmowanie o zaproszonym ogniu, wyposażenie gospodarstwa w drabiny, siekiery czy wiadra z wodą. Wartym
podkreślenia jest postulat wprowadzenia porządku i organizacji prowadzonych działań
ratowniczo-gaśniczych. Specjalny nacisk A. F. Modrzewski kładł na podział czynności
dla wszystkich uczestników biorących udział w gaszeniu pożaru [17].
Jednym ze środków zwiększenia bezpieczeństwa miało być zorganizowanie straży
ogniowej, obejmującej swoją właściwością wszystkich mieszkańców oraz ich domy,
spisane wedle ścisłego porządku oraz podzielonych na cztery lub więcej dzielnic. Każda
ustanowiona w ten sposób dzielnica miała posiadać corocznie wybieranego spośród
siebie dzielnicowego, stojącego na straży bezpieczeństwa ogniowego. W trakcie sprawowania urzędu mieli oni za zadanie przynajmniej cztery razy w roku kontrolować domy
wchodzące w skład przynależnej do nich dzielnicy oraz nadzorować zaopatrzenie ich
w narzędzia do gaszenia ognia. Podczas sprawowania swego urzędu pozbawieni byli
możliwości opuszczania miasta. W przypadku pilnej konieczności wyjazdu, zobowiązani byli do ustanowienia zastępcy. A. F. Modrzewski proponował najwyższy wymiar
kary (karę śmierci) w przypadku zlekceważenia wszczęcia alarmu przez osobę, która
jako pierwsza zauważyła pożar. Z kolei karę grzywny zaproponował za uchylanie się
od obowiązku czynnego udziału w akcji ratowniczej [17]. Sankcje w postaci utraty
obywatelstwa i pozbawienia majątku miały dotyczyć dzielnicowego niewypełniającego
należycie swoich obowiązków [17]. Zaakcentować należy, że poglądy przedstawione
przez A F. Modrzewskiego przez dłuższy czas nie znalazły odzwierciedlenia w przepisach prawnych. Autor, dostrzegając słabość w przestarzałym systemie budownictwa,
nakazywał budowanie domów z cegieł oraz pokrywanie dachów glinianą dachówką,
uniemożliwiającą rozprzestrzenianie się ognia. Nie uszło również jego uwadze, że
koszt wznoszenia budowli murowanych znacząco przewyższał koszt tradycyjnego
budownictwa z drzewa. Argumentem przemawiającym za słusznością wprowadzania
takich zmian był wysoki koszt spalonego budynku oraz konieczność budowy kolejnej
drewnianej budowli, przewyższającej wartość murowanego, trwalszego domu [17].
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Podsumowując poczynione rozważania, należy wskazać, że idee wysnute przez
A. F. Modrzewskiego były bardzo nowoczesne i postępowe jak na ówczesne czasy.
Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, w jakim stopniu powyższe zasady wykorzystywano w życiu codziennym. Podkreślenia wymaga, że dzieło A. F. Modrzewskiego
było czytane i omawiane niemal we wszystkich krajach Europy Zachodniej. Analizował
konkretne sytuacje związane z realnie istniejącymi problemami. Dlatego też wskazane
reformy stanowiły próbę rozwiązania istotnych kwestii społecznych [1].
W kolejnych wiekach z uwagi na zmianę stosunków społeczno-gospodarczych oraz
dokonane rozbiory Rzeczypospolitej, przekształcono na ziemiach polskich strukturę
ochrony przeciwpożarowej i związane z nią prawodawstwo. W czasach zaborów nastąpiło znaczne osłabienie systemu prewencyjnego. Taki stan rzeczy spowodowany był
nie tylko rozkładem organizacji cechowej, ale również stopniowym przejmowaniem
zadań prewencyjnych przez organy porządku publicznego, samorządu miejskiego
i wiejskiego. Realizacja głównego celu ochrony przeciwpożarowej nie była wykonywana
należycie ze względu na zbyt małą liczbę odpowiednich organizacji oraz różnorodność
obowiązków spoczywających na formacjach przeciwpożarowych. Z czasem funkcje
prewencyjne powierzone zostały towarzystwom ubezpieczeniowym, które wykazywały
się niewielkim wpływem na kontrolę i poprawę systemu przeciwpożarowego. Wpływał
na to również niski poziom techniki i gospodarki.
Ochrona przeciwpożarowa w czasie zaborów

Po upadku Rzeczypospolitej ochrona przeciwpożarowa kształtowała się odmiennie
w poszczególnych zaborach. Działo się tak ze względu na różne systemy polityczne
poszczególnych państw zaborczych [7].
W zaborze austriackim strażacy mogli wykonywać obowiązki jako członkowie straży zawodowych. Były to płatne, stałe straże, będące instytucją funkcjonującą w ramach
gminy. Dlatego też strażacy byli pracownikami tej jednostki terytorialnej. O wszelkich
aspektach organizacji służby decydowała rada gminna. Tego rodzaju straż zawodową
organizowano przede wszystkim w dużych miastach. Obok straży zawodowych istniały także straże ochotnicze, które pełniły funkcję straży pomocniczych. Podkreślenia
wymaga, że w mniejszych miasteczkach były one jedyną formacją ochrony przeciwpożarowej. Z kolei w miastach, w których występowały jednocześnie oba rodzaje straży,
kierownictwo akcją ratowniczą spoczywało z reguły na naczelniku zawodowej straży
pożarnej. Ochotnicze straże, w odróżnieniu od straży zawodowych, pełniły służbę
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nieodpłatnie. Najczęściej strażacy wchodzący w ich skład nie pobierali wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów, pełniąc swoją służbę honorowo. Warto wskazać, że
mieszkańcy miast i miasteczek zobowiązani byli do udziału w akcjach ratowniczych.
Na tym tle ważna stawała się funkcja kierującego akcją. Wszyscy uczestnicy działań
zobowiązani byli do wykonywania jego poleceń. Obowiązek ten obwarowany był karą
grzywny. Straże pożarne istniejące na ziemiach polskich bazowały na poczuciu obywatelskiej i bezinteresownej służby, a także troski o wspólne dobro. Strażacy wykonujący
obowiązki służbowe traktowali swoje zadania jako patriotyczny obowiązek względem
ojczyzny. Panowało społeczne przekonanie, że ratowanie mienia poszczególnych obywateli jest równoznaczne z ochroną życia i dorobku narodowego. Podkreślenia wymaga,
że zadania straży pożarnych nie ograniczały się jedynie do funkcji ratunkowych. Pełniły
one również funkcje wychowawcze i kulturalno-oświatowe. Z czasem zadania straży,
w tym obowiązki strażaków, zostały rozszerzone na prowadzenie walki z powodziami
i zapobieganie różnym kataklizmom [18].
Na terenie Małopolski ochronę przeciwogniową regulowały przepisy cesarstwa
austriackiego oraz przepisy wydawane przez władze krajowe. Osobne regulacje dotyczyły wsi. W odniesieniu do nich zastosowanie miała ustawa ogniowa z 1768 r. Z kolei
do miast stosowano ustawę ogniową z 1786 r. Zasadnicze zmiany w zakresie regulacji
zagadnień przeciwpożarowych na omawianych terenach wprowadziły późniejsze
ustawy krajowe, tj. ustawa miejska z 1891 r. oraz ustawa o policji ogniowej z 1910 r. [7].
W rezultacie dokonanych zmian stanu prawnego, będących wynikiem wprowadzenia
licznych przepisów, gminy (zarówno miejskie, jak i wiejskie) miały prawo uchwalania
własnych regulaminów przeciwpożarowych. Przepisy te zatwierdzane były zgodnie
z ramowymi wytycznymi przez wydziały powiatowe. Specjalny nacisk położono na
nadzorowanie stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz prowadzenie dochodzeń w celu
wykrycia sprawców oraz lokalizowania przyczyn powstania pożarów. Wprowadzono
również zasadę zaopatrzenia wodnego [2].
Osobnemu porządkowi prawnemu podlegało miasto Kraków [1]. Początkowo na
terenie zaboru austriackiego obowiązywał bezwzględny zakaz organizowania ochotniczych straży pożarnych. Z czasem jednak, ze względu na liczne pożary oraz duże
straty, rząd austriacki w 1864 r. wydał zgodę na organizowanie zakazanych dotychczas
formacji. W Krakowie w 1865 r.3, z inicjatywy Adama Potockiego, powstała pierwsza
3 W literaturze podaje się różne daty powstania pierwszej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krakowie
[1, 7, 12].
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ochotnicza straż pożarna, obok której rozpoczął działalność oddział zawodowy straży
[12]. Powstawaniu oraz rozwojowi organizacji strażackich sprzyjała większa swoboda
polityczna na terenach zaboru austriackiego niż na pozostałych terenach wchodzących
w skład zaboru pruskiego lub rosyjskiego [7]. Powyższy stan miał znaczący wpływ
na rozpoczęcie działalności przez Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim w 1875 r. Następnie
w 1914 r swoją działalność rozpoczął na terenie Śląska Cieszyńskiego Krajowy Związek
Polskich Straży Pożarnych. Związki te nie ograniczały się jedynie do tradycyjnej walki
z ogniem. Prowadziły również kursy instruktorskie, dbały o rozwój techniczny systemu przeciwpożarowego, przedstawiały władzom wnioski odnoszące się do poprawy
systemu ochrony, a także realizowały działalność wydawniczą, rozpowszechniając
wydawanie specjalistycznych książek oraz broszur informacyjnych. Godnym uwagi
jest powołanie czasopism „Przewodnik Pożarniczy”4 oraz „Przyjaciel Straży Pożarnej”5.
Nadmienić należy, że w zaborze austriackim zupełnie odmiennie kształtowała się organizacja sytemu ubezpieczeń od ognia. W tym zakresie zauważa się pewną stagnację.
Zgodnie z dekretem cesarskim z 1819 r., brak ubezpieczenia od ognia zaliczano do
grupy przestępstw prywatnych. Zaznaczenia wymaga, że wielokrotnie podejmowano
nieudolne próby zmiany powyższych regulacji. Dopiero w 1860 r., głównie na skutek
uwłaszczenia chłopów oraz związanych z tym daleko idących konsekwencji, utworzono
instytucję zajmującą się przedmiotowymi ubezpieczeniami [20]. Nosiła ona nazwę
Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń6. Warto nadmienić, że przymus ubezpieczenia
budynków od pożarów został wprowadzony dopiero pod koniec XIX w. W 1882 r. przymusem objęto budynki i zakłady gminne, a w 1886 r. – budynki szkolne. Działalność
Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń była o tyle istotna, że dzięki niej założono
Ochotniczą Straż Pożarną w Krakowie oraz inicjowano powoływanie innych straży,
wspomaganie finansowo organizacji strażackich oraz zakupów sprzętów strażackich [1].
4 „Przewodnik Pożarniczy” był pierwszym polskim czasopismem pożarniczym. Założony w 1887 r
pod redakcją inż. Aleksandra Piotrowskiego, ukazywał się do 1922 r. [19].
5 „Przyjaciel Straży Pożarnej” był polskim czasopismem pożarniczym wydawanym w latach 1894–
–1900, pod redakcją Antoniego Szczerbowskiego, naczelnika straży pożarnej w Jarosławiu i konstruktora uniwersalnej drabiny pożarniczej. Antoni Szczerbowski zasłużył się szczególnie dla
ochrony przeciwpożarowej i organizacji strażackich [19].
6 Towarzystwo prowadziło swą działalność w Krakowie. Jego organem wykonawczym była dyrekcja, zaś organem kontrolnym – rada nadzorcza. Obiekty były ubezpieczane zgodnie ze stopniem
zagrożenia pożarowego. Istniało wówczas sześć klas ubezpieczonych obiektów. Liczne pożary
spowodowały wzrost zapotrzebowania i zainteresowania polisami ubezpieczeniowymi.
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W zaborze pruskim organizacja ochrony przeciwpożarowej regulowana była przez
lokalne organy policyjne w oparciu o ramowe postanowienia ustawy o zarządzie
policyjnym z 1850 r. oraz ustawy o ogólnym zarządzie kraju z 1883 r. Wspomniane
przepisy poprzedzały nieudolne formy walki z klęską pożarów. Przestarzałe instytucje wymagały szeregu reform. Ponadto rozpad cechów przyczynił się do znacznego
zaniedbywania bezpieczeństwa pożarowego, gdyż to głównie na tych korporacjach
spoczywał obowiązek organizowania ochrony przeciwpożarowej. Obowiązkowe straże
pożarne, działające niezależnie od straży ochotniczych i zawodowych, powoływane
były na tych terenach od 1846 r. Należały one do organów gmin. W ich skład wchodzili obowiązkowo mieszkańcy przymusowo wyznaczani przez zarządy gminne. Na
gminach ciążył obowiązek utrzymywania, wyposażenia i szkolenia straży. Gmina miała
za zadanie zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w podległych jej regionach. Pierwsza
Ochotnicza Straż Pożarna na omawianych terenach powstała w 1845 r. w Poznaniu
pod nazwą Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe, które zostało przekształcone w 1877 r.
w straż zawodową [2].
Należy zwrócić uwagę na to, że organizacje strażackie w zaborze pruskim podlegały ścisłemu nadzorowi policyjnemu. W związku z tym, ich działalność była bardzo
utrudniona. We wszystkich dziedzinach życia zauważalny był ucisk narodu polskiego.
Władza oraz miejscowa ludność skutecznie blokowały i utrudniały wstępowanie Polakom w szeregi struktur strażackich. Funkcje w formacjach strażackich pełnili w większości Niemcy, co było efektem realizacji polityki władz zaborczych, zmierzającej do
bezwzględnego, zarówno ekonomicznego, jak i kulturalnego wykorzenienia ludności
polskiej. Ponadto, specjalistyczna literatura z zakresu ochrony przeciwpożarowej była
dostępna głównie w języku niemieckim [1].
Zaznaczenia wymaga, że częstotliwość występowania licznych pożarów miała ścisły
związek z niskim stanem materialnym polskiego społeczeństwa. W zaborze pruskim
zabudowania były lepsze niż w pozostałych zaborach, aczkolwiek w budownictwie
również wykorzystywano drewno i materiały łatwopalne [7].
Analizując system ochrony przeciwpożarowych na terenach zaboru pruskiego,
warto zwrócić uwagę na bezpośrednie powiązanie ze sprawami ubezpieczeń ogniowych.
Przedmiotowe sprawy od 1815 r. leżały w gestii Dyrekcji Prowincjonalnej Socjetetu
(Towarzystwa) Ogniowego w Poznaniu7. Znaczący przełom w działalności Socjetetu
7 Dzielił się on na „Socjetety” prowadzone oddzielnie dla miast i oddzielnie dla wsi. Charakterystycznym było korzystanie przez nie z monopolu prawnego na działalność ubezpieczeniową. Początkowo
przymus ubezpieczeniowy obowiązywał jedynie w miastach. W 1836 r. rozciągnięto go również
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nastąpił w 1864 r. Zniesiono wówczas monopol prawny na działalność ubezpieczeniową
omawianej instytucji. Ponadto został zniesiony, co do zasady, przymus ubezpieczeniowy. Od tej pory na terenach zaboru pruskiego istniała powszechna dobrowolność
ubezpieczeń oraz panowała zasada wolnej konkurencji pomiędzy towarzystwami
asekuracyjnymi [7].
W 1895 r. w Poznaniu została założona Krakowska Kasa Ubezpieczeń Strażaków od
Wypadków. Była to pierwsza tego rodzaju instytucja na ziemiach polskich. Jej zadaniem
było udzielanie pomocy strażakom, którzy ulegli nieszczęśliwym wypadkom podczas
pełnienia swoich obowiązków służbowych. Pomoc ta przybierała postać finansową
i obejmowała swoim zasięgiem także rodziny strażaków [1].
W zaborze rosyjskim, w odróżnieniu od zaborów austriackiego i pruskiego, regulacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej i działalności straży ogniowych przez długi
czas nie były nowelizowane. Na tych terenach stosowano prawo z 1810 r. – „Przepisy
o sposobie zapobiegania pożarom oraz o działaniu policji i mieszkańców przy gaszeniu
ognia” [7]. Normowały one kwestię prewencji, wprowadzały liczne zakazy i nakazy
ogniowe oraz sposób organizacji akcji ratowniczych. Na szczególną uwagę zasługuje
postanowienie dotyczące możliwości rozebrania budynku w celu zapobieżenia rozszerzania się ognia. Postanowienie to było obarczone obowiązkiem wykonania pod
groźbą natychmiastowego aresztowania [7]. Uzupełniając to, co zostało omówione
powyżej ponownie należy zwrócić uwagę na przestarzały system budownictwa na ziemiach polskich wchodzących w skład zaborów [1]. Przestarzały system budownictwa
skłonił namiestnika Józefa Zajączka do wprowadzenia w 1816 r. postanowienia, które
wprowadzało zakaz stawiania jakichkolwiek budynków z materiałów drewnianych [11]
w mieście stołecznym Warszawie. Następnie w 1819 r. Rada Administracyjna Królestwa
uchwaliła przepisy dotyczące utrzymywania przez miasta sprzętu służącego do walki
z pożarami oraz przepisy o obowiązkach kominiarzy. Wprowadzono również przepisy
budowlane dla wsi, które przyznawały prymat budownictwu ogniotrwałemu. Powyższe
regulacje odnoszące się do systemu budownictwa w praktyce respektowane były nader

na wsie. Sprawy z zakresu zbierania składek, oszacowywanie szkód i wypłaty odszkodowań odbywały się w toku postępowania urzędowo-administracyjnego. Zostało wprowadzonych osiem klas
ubezpieczeniowych budynków. Zależały one od konstrukcji, pokrycia, położenia i przeznaczenia
budynku. Podkreślić przy tym należy, że odpowiedzialność „Socjetetu” obejmowała wszelkie
szkody wywołane pożarami bez względu na ich przyczynę. Wyjątek stanowiło jedynie podpalenie
spowodowane przez ubezpieczonego [1].
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rzadko. Z czasem, w miarę rozwoju przemysłu, ogniotrwałe materiały budowlane stały
się bardziej powszechne. Niemiej jednak na wsiach jeszcze przez długi okres stosowano
łatwo dostępne drewno będące podstawowym materiałem konstrukcyjnym [1].
Uzupełnieniem powyższych przepisów było wprowadzenie przez Radę Administracyjną w 1836 r. postanowienia ustalającego obowiązek posiadania sprzętu pożarniczego
przez osiedla wiejskie. Fundusze na powyższy cel pochodziły ze składek określonych w rozporządzeniach Komisji Spraw Wewnętrznych Królestwa z 1835 r. i 1843 r.
Zakupiony sprzęt podlegał kontroli wykonywanej przez naczelników powiatowych.
Kolejną, istotną zmianą, było wydanie rozporządzenia z 14 lipca 1858 r. ustalającego
obowiązek prowadzenia dochodzeń celem wykrycia przyczyn oraz sprawców pożarów.
Charakterystycznym dla tej regulacji było przyznanie nagród dla osób, które wykryły
podpalacza [1].
Niezwykle doniosłym dla bezpieczeństwa pożarowego było wydanie w 1864 r.
„Ukazu” władz cesarskich o urządzeniu gmin wiejskich w Królestwie Polskim. Obciążał
on odpowiedzialnością za stan bezpieczeństwa pożarowego wójtów. Następnie w 1866 r.
wydano instrukcję dla niższych stopni straży ziemskiej wprowadzającą obowiązek czuwania nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez ludność [1]. Oprócz
działalności legislacyjnej prowadzone były również działania zmierzające do powołania
organizacji przeznaczonej wyłącznie do gaszenia pożarów. Niemniej jednak postępujący proces rusyfikacji ziem polskich powodował zamykanie polskich stowarzyszeń
oraz utrudnianie zakładania nowych. Rosyjskie władze zaborcze chciały w ten sposób
ograniczyć dążenia Polaków do odbudowy niepodległego państwa przy wykorzystaniu
wszelkich celów. Dlatego też z wielką ostrożnością podchodzono do spraw związanych
z tworzeniem jakichkolwiek struktur ochotniczych straży pożarnych [21, 22, 23].
W 1800 r., na skutek działań osób prywatnych, powstało w Warszawie Stowarzyszenie Ratunkowe od Ognia. Ponadto po 1815 r. rozpoczęto organizację oddziału
pożarniczego. Funkcjonował on przy komendzie policji. W jego skład wchodził jeden urzędnik oraz czterech sikawkowych, tzw. „szprycmajstrów”. W 1816 r. funkcję
omawianego oddziału przejął tzw. Magazyn Karowy, zajmujący się utrzymywaniem
czystości na obszarach miejskich. Podczas powstania listopadowego uformowano
wojskowy batalion pożarniczy [1]. W dalszej kolejności należy wskazać, że 23 grudnia 1834 r. Rada Administracyjna Królestwa Polskiego podjęła decyzję o powołaniu
stałej Straży Ogniowej w Warszawie [24]. Jednak dopiero z początkiem 1836 r. cztery
oddziały powyższej formacji przystąpiły do wykonywania swoich obowiązków
[1, 12, 25].
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Początkowo straż była utrzymywana z opłat pochodzących z czyszczenia kominów
oraz tzw. opłat latarniowych. Z upływam czasu wprowadzono obowiązek utrzymywania
straży z budżetu miasta. Szeregi struktur strażackich zasilane były przez poborowych
służby wojskowej. Dopiero w 1867 r. wprowadzono wstępowanie do służby na zasadzie
dobrowolności. Tak uformowana straż pożarna była jedną z pierwszych i przez bardzo
długi czas stanowiła jedyną straż pożarną na ziemiach polskich. Ponadto zalicza się ją
do jednych z najstarszych straży na świecie [1].
W tym miejscu warto podkreślić, że zasadniczą rolę w rozwoju ochrony przeciwpożarowej odgrywała, zasygnalizowana wcześniej, prasa pożarnicza. Jedną z jej najważniejszych aspektów była funkcja kulturalno-oświatowa, związana z wychowaniem
patriotycznym licznych rzeszy polskich strażaków. Dzięki niej strażacy zdobywali
wiedzę specjalistyczną. Ponadto umożliwiała ona dokumentowanie historii ochrony
przeciwpożarowej. Na terenie zaboru rosyjskiego niemałą rolę odegrały czasopisma
„Strażak” (1901 r.) oraz „Przegląd Pożarniczy” (1912 r.) [25].
Pierwotna organizacja straży

Jak już wskazano, zawodowe straże funkcjonowały w ramach instytucji, stanowiąc
integralną część poszczególnych gmin. Ich wewnętrzną organizację oraz zadania
określały statuty gmin. Z czasem kolejnym aktem stały się regulaminy. Wewnętrzna
organizacja straży opierała się na hierarchiczności. Na czele korpusu strażackiego stał
naczelnik wykonujący swoje obowiązki przy pomocy zastępcy. Korpus dzielił się na
dwa oddziały – ratunkowy oraz wodny. Na czele każdego oddziału stał komendant.
Oddział ratunkowy zajmował się ratowaniem ludzi, zwierząt oraz ruchomości. Z kolei
oddział wodny odpowiadał za przygotowanie i dostarczanie wody oraz gaszenie pożarów. Zarówno podział korpusu, jak i obsada osobowa, stanowiły ważne zagadnienia
z zakresu organizacji ochrony przeciwpożarowej. Właściwa obsada kadry kierującej
oraz podległych strażaków wpływała bowiem na skuteczność prowadzonych akcji.
Podobnie jak współcześnie, strażacy zobowiązani byli do wykonywania swoich zadań
w sposób nienaganny. Obowiązywała dyscyplina oraz powinność wykonywania rozkazów wydawanych przez pion dowodzący. Naczelnik straży dbał o przygotowanie
fizyczne podległego mu korpusu, utrzymanie pogotowia pożarnego oraz porządek
służbowy. Zarówno społeczeństwo, jak i przedstawiciele formacji strażackich, stawiali
naczelnikom wysokie wymagania o charakterze zawodowym i moralnym. Przy wyborze na dane stanowisko kierowano się nie pozycją społeczną, a posiadaniem przez
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kandydata wszechstronnej wiedzy z zakresu pożarnictwa. Powyższe standardy odnoszono do całej kadry dowódczej, w tym do komendantów poszczególnych oddziałów.
Kandydaci musieli posiadać liczne kwalifikacje. Zobowiązani było do odbycia praktyk
oraz złożenia egzaminu kwalifikacyjnego [18].
Podsumowanie

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że powstawanie i rozwój straży
pożarnych na poszczególnych zaborach można określić jako proces nierównomierny.
Wynikało to przede wszystkim z odmiennych warunków politycznych oraz różnych
systemów prawnych stosowanych przez poszczególne władze. Niemniej jednak potrzeba w zakresie organizowania ochrony przed pożarami była na każdym z tych
terenów taka sama. Przywołane rozwiązania prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej pozwalają stwierdzić, że w połowie XIX w. nastąpił przełom w dziedzinie
walki z pożarami. Zmiany polegały na tworzeniu nowych, specjalnych struktur straży
pożarnej powoływanych w celu walki z ogniem. Otworzyło to nowy okres w dziejach
ochrony przeciwpożarowej. Odtąd już nie ogół mieszkańców, lecz wyspecjalizowane
grupy zajmowały się prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych, co niewątpliwie
przyczyniało się do podniesienia poziomu jak i skuteczności tych działań.
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