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K
ampania ma cha-
rakter weekendo-
wych pikników
rodzinnych w po-
pularnych miej-
scowościach wy-

poczynkowych. W tym roku
na fantastyczną zabawę mają
szansę turyści w Mikołajkach 
(24 – 25 czerwca), Kołobrzegu 
(9 –10 lipca), Polańczyku (30 –31
lipca), Gdyni (13 – 14 sierpnia)
iMrągowie (20 –21 sierpnia).

Podczas dwudniowych im-
prez otwartych dla publiczności
będzie można w atrakcyjny spo-
sób spędzić czas, ale przede
wszystkim dowiedzieć się, jak
dbać ośrodowisko ibezpieczeń-
stwo nad wodą. Organizatorzy
przede wszystkim stawiają nado-
brą zabawę. Pikniki będą okazją
dopraktycznej nauki zasad bez-
piecznej kąpieli itreningu udzie-
lania pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej. Pokazy pomocy
przedmedycznej poprowadzą
ratownicy WOPR iFalck.

– Już w 2007 roku, kiedy
startowała kampania, wiedzie-
liśmy, że odniesie sukces tylko
wtedy, gdy potraktujemy ją
długofalowo – mówi Michał
Szubski, prezes zarządu Pol-
skiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa SA. – To jedy-
na droga do zrealizowania celu,
którym jest poprawa bezpie-
czeństwa nad wodą. Jesteśmy
przekonani, że profilaktyka
wśród ludzi młodych będzie
owocowała coraz większą świa-
domością, czystością plaż,
mniejszą liczbą utonięć i wy-
padków na wodzie. Efekty tych
działań są widoczne. Każdy ko-
lejny rok oznacza malejącą licz-
bę ofiar. Tym bardziej z pełną
odpowiedzialnością, zaangażo-
waniem i przekonaniem wspie-
ramy projekty chroniące ludz-
kie życie, które jest największą
wartością.

Kampania „PGNiG Bezpiecz-
nie nad wodą” prowadzona jest
przy współudziale Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego i firmy Falck Medycyna.

Podczas pikników promowa-
na będzie konieczność posia-
dania numeru ICE (In Case of
Emergency – W nagłym wypad-
ku) w telefonie komórkowym.
Rozdawane też będą naklejki
na telefon komórkowy infor-

mujące o zapisanym w telefonie
numerze ICE. Posiadanie nu-
meru ICE znacznie ułatwia ra-
townikom, lekarzom i innym
osobom zaangażowanym w ak-
cję ratunkową kontakt z bliski-
mi poszkodowanego. Umożli-
wiają identyfikację i uzyskanie
informacji dotyczących stanu
zdrowia pacjenta, przyjmowa-
nych leków etc.

W tym roku podczas pikni-
ków odbędą się koncerty
gwiazd. Wystąpią między inny-
mi: Ania Wyszkoni, IRA iLeszcze.

Wramach kampanii organizo-
wany jest także Żeglarski Puchar
Polski „PGNiG Bezpiecznie
nadwodą Delphia Cup”. Wrega-
tach wystartują czołowi polscy
zawodnicy regatowi. Puchar jest
najważniejszą imprezą w klasie
regatowej Delphia 24 One De-
sign, awyniki liczone są dopunk-
tacji Pucharu Polski. Zawody od-
bywają się na typowym jachcie
regatowym Delphia 24 One De-
sign. Można się na nim ścigać
w regatach flotowych, ale także
w popularnych ostatnio wyści-
gach typu match racing.

Co roku ogromną atrakcją pik-
ników jest obecność wioślarskiej
czwórki podwójnej, złotych me-
dalistów igrzysk olimpijskich
w Pekinie – Adama Korola, Mi-
chała Jelińskiego, Konrada Wa-
sielewskiego iMarka Kolbowicza.

– Pełnimy funkcję ambasa-
dorów kampanii, ponieważ
PGNiG uznało, że kojarzymy się
pozytywnie z czystą energią
– mówi Marek Kolbowicz, wio-
ślarz, złoty medalista olimpijski.
– Ta kampania jest fantastycz-
nym pomysłem, ponieważ dla
wielu osób jest jedyną, często
niepowtarzalną, okazją do po-
znania zasad bezpieczeństwa
na wodzie i pierwszej pomo-
cy w praktyce. Podglądanie,
jak to się robi, nie jest tym sa-
mym co ćwiczenia przy użyciu
manekina. Każdy wie, jak rato-
wać człowieka, jednak w przy-
padku prawdziwego spraw-
dzianu umiejętności zwykle za-
wodzą. Warto pamiętać, że
każdy może się znaleźć w sy-
tuacji, kiedy trzeba będzie ko-
muś ratować życie. Wszystkie
elementy kampanii są bardzo
cenne, ale według mnie naj-
ważniejsze są pokazy ratow-
nictwa – podkreśla mistrz
wioślarski.

Dodatek specjalny

NAD WODĄ

Ta kampania ratuje życie
Rozpoczyna się IV edycja ogólnopolskiej
kampanii edukacyjnej „PGNiG Bezpiecznie
nad wodą”, której celem jest promocja
bezpiecznego i ekologicznego przebywania
nad wodą, aktywnego wypoczynku 
i żeglarstwa. Start 24 czerwca w Mikołajkach

PGNiG Bezpiecznie
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Co skłoniło PGNiG do zaangażo-

wania się w promowanie

bezpieczeństwa nad wodą?

Michał Szubski: Historia na-
szego zaangażowania się w tę
akcję sięga 2007 roku, kiedy to
na Mazurach miał miejsce bia-
ły szkwał. Ta tragedia, która
pochłonęła życie 12 ofiar, zain-
spirowała nas do powołania
akcji łączącej edukację w za-
kresie bezpiecznego
zachowania się nad wodą i po-
staw proekologicznych.
Tak w roku 2008 narodziła się
akcja „PGNiG Bezpieczne Ma-
zury”, która już rok później
objęła swoim zasięgiem także
tereny nadmorskie i przybrała
nazwę „PGNiG Bezpiecznie
nad wodą”. Od tego czasu co
roku latem jesteśmy obecni
w najpopularniejszych miej-
scowościach wypoczynkowych
nad największymi akwenami
wodnymi, edukując poprzez
aktywność i zabawę.

Nie jesteście w tym sami…

To prawda. PGNiG jest part-
nerem głównym
przedsięwzięcia, ale ściśle
współpracują z nami:
WOPR, Falck Medycyna,
Delphia Yachts i Polski
Związek Żeglarski. Szcze-
gólnie cieszy fakt, że
patronat honorowy
nad kampanią objął mini-
ster sportu i turystyki Adam
Giersz.

Statystyki policji i WOPR
wciąż wskazują na dużą liczbę
utonięć. Główne przyczyny
tragedii to brawura, alkohol,
przecenianie swoich możliwo-
ści w walce z żywiołem
huraganu na wodzie, kąpiel
w miejscach niestrzeżonych,
jednym słowem – zachowania
skrajnie nieodpowiedzialne.
Dlatego powołaliśmy do życia
akcję mającą na celu promocję
postaw dokładnie odwrotnych
– odpowiedzialnych. Naszym
celem jest zmniejszenie liczby
wypadków oraz łagodzenie
ich negatywnych następstw.

Kampanię wspierają także znani

sportowcy i władze lokalne…

Z dumą podkreślam fakt, że
ambasadorami naszej akcji są
złoci medaliści z igrzysk olim-
pijskich w Pekinie
– wioślarska czwórka podwój-
na: Adam Korol, Michał
Jeliński, Marek Kolbowicz,
Konrad Wasielewski, członek
reprezentacji Polski w piłce
ręcznej Sławomir Szmal, a tak-
że Zbigniew Kania – żeglarz,
wielokrotny mistrz świata
i olimpijczyk. Duchowo wspie-
ra nas także kapelan żeglarzy,
żeglarz i ratownik – ksiądz Ra-
fał Chwałkowski.
Lokalnie patronaty nad akcją
objęli natomiast prezydenci
i burmistrzowie miast oraz
wójtowie gmin, w których od-
bywają się pikniki.

Proponujecie zatem edukację

przez zabawę?

Wakacje to czas wypoczynku,
dlatego jako organizatorzy
rzeczywiście stawiamy
na aktywność i wspólną
zabawę. Kampania ma formę
weekendowych pikników
rodzinnych, w czasie których
można nauczyć się zasad
bezpiecznej kąpieli i treningu
udzielania pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej lub
potrzebującej. Warsztaty oraz
pokazy poprowadzą
ratownicy WOPR oraz
przedstawiciele firmy FALCK.
Na uczestników pikników
czekają liczne konkursy
i zabawy, a także spotkania ze
sportowcami. Do współpracy
zaprosiliśmy też znanych
artystów, takich jak Anna
Wyszkoni czy kultowe
zespoły: IRA i Leszcze, które
na pewno uatrakcyjnią naszą
kampanię.
W ramach kampanii
organizowany jest też
Żeglarski Puchar Polski
„PGNiG Bezpiecznie
nad wodą Delphia Cup”. 
W regatach tych startują
czołowi polscy zawodnicy
regatowi. Imprezy „PGNIG
Bezpiecznie nad wodą
Delphia Cup” są
najważniejszymi regatami
w klasie regatowej Delphia 24
One Design i wyniki regat
liczone są do punktacji

Pucharu Polski.
Dlaczego PGNiG wybrało zaanga-

żowanie się właśnie w taki

projekt?

Akcje, wktóre angażujemy
się jako sponsorzy lub partnerzy,
wybieramy bardzo starannie,
woparciu oprzemyślaną strategię
marketingowo-wizerunkową.
Jak wiadomo, każda firma
planuje swoje działania
marketingowo-promocyjne,
mając na celu przede wszystkim
umocnienie świadomości
własnej marki w społeczeństwie.
Chodzi głównie o to, żeby
działania te były spójne
z podstawową działalnością
firmy. Banki np. angażują się
w edukację ekonomiczną
społeczeństwa, firmy
telekomunikacyjne – w akcje
bezpieczeństwa w Internecie,
a firmy energetyczne – co
naturalne – w ekologię i ochronę
życia i zdrowia.
A właśnie bezpieczeństwo
życia i zdrowia to słowa klu-
cze na co dzień obecne
w naszej firmie. Kwestie BHP
przestrzegane są u nas wyjąt-
kowo rygorystycznie.
W kopalniach i ośrodkach te-
renowych PGNiG cyklicznie
przeprowadzane są szkolenia
BHP, podczas których uświa-
damiamy naszym
pracownikom ciągle na nowo,
jak ważne jest zachowanie
zasad bezpieczeństwa w fir-
mie gazowniczej. Taki

obowiązek nakłada na nas
zresztą prawo górnicze.
Certyfikaty posiadane przez
spółki naszej grupy kapitało-
wej, dotyczące systemów
jakości oraz zarządzania bez-
pieczeństwem i ochroną
środowiska HSE (Health, Safe-
ty and Environment),
spełniają najwyższe między-
narodowe normy.
Wybór projektu „Bezpiecznie
nad wodą” jako naszej sztanda-
rowej akcji letniej był zatem
zupełnie naturalny. Wpisuje się
on także w strategię odpowie-
dzialnego i zrównoważonego
rozwoju naszego przedsiębior-
stwa. Warto bowiem
podkreślić, że PGNiG należy
do elitarnej grupy spółek noto-
wanych w ramach RESPECT
Index na GPW w Warszawie,
czyli grupy firm odpowiedzial-
nych społecznie.

A zatem odpowiedzialność za in-

nych to wartość, na którą stawia

PGNiG?

Jak najbardziej. Zawsze chęt-
nie podkreślam, że działania
odpowiedzialne społecznie
mają bogatą tradycję nie tylko
w PGNiG SA, ale również w in-
nych spółkach naszej grupy
kapitałowej.

W tym roku już po raz czwarty bę-

dziemy się spotykać z PGNiG

nad wodą. Jest pan zadowolony

z efektów kampanii?

Ze smutkiem muszę powie-
dzieć, że tegoroczny sezon
letni zaczął się od tragicznego
wypadku na Jeziorze Powidz-
kim, a w majowy długi
weekend zginęli kolejni żegla-
rze. Dlatego powinno się
wykorzystać każdą okazję
do nauki udzielania pierwszej
pomocy i poznawania zasad
bezpiecznego wypoczynku.
Głęboko wierzę w sens dzia-
łań długofalowych
i chciałbym, aby nasza akcja
trwała jak najdłużej. W spra-
wach bezpieczeństwa,
świadomego spędzania waka-
cji przez młodzież, a także
krzewienia kultury wypoczyn-
ku – edukacji nigdy za wiele.
Z roku na rok obserwujemy
coraz większe zainteresowanie
naszą kampanią. Coraz więk-
sza liczba partnerów oraz
instytucji angażujących się
w „Bezpiecznie nad wodą”
wskazuje na duże znaczenie
i skuteczność naszego projek-
tu. Świadczy o tym chociażby
fakt, że w tym roku patronaty
nad kampanią objęły duże
ogólnopolskie media
– TVN 24, Radio ZET i portal
Wirtualna Polska, które będą
z nami obecne przez całe lato.
Jeżeli dzięki naszej akcji zo-
stanie uratowane choćby
jedno ludzkie życie, to będę
usatysfakcjonowany.
Zapraszam do Mikołajek
już 24 czerwca.

PGNiG Bezpiecznie nad wodą 
– czwarty sezon

Rozmowa | Michał Szubski, prezes PGNiG, opowie o powodach zaangażowania się firmy 
w czwartą edycję ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „PGNiG Bezpiecznie nad wodą”, 

promującej aktywny i bezpieczny wypoczynek nad wodą, która rusza 24 czerwca

Rozmowa | Ks. Rafał Chwałkowski SDS, duszpasterz żeglarzy na Mazurach

Wszystko jest dla ludzi, 
ale rozsądek najważniejszy

Jest ksiądz ratownikiem, ale

przede wszystkim księdzem. Jaka

jest rola księdza w kampanii?

Rafał Chwałkowski:
W kampanii „PGNiG Bez-
pieczne Mazury”, a potem
„PGNiG Bezpiecznie nad wo-
dą” jestem od samego
początku. Byłem świadkiem
białego szkwału i wiem, jak
niebezpieczna potrafi być
przyroda – ale tylko dla lek-
komyślnych. Myślę, że moje
zadanie w kampanii jest po-
dwójne. Najpierw wynika
ono z bycia duszpasterzem
żeglarzy na Mazurach. Tę
posługę postrzegam przede
wszystkim jako zadanie, jako
bycie „dla” i bycie „z” żegla-
rzami. Taka jest moja wizja
tej pracy i z perspektywy
czasu widzę, że to ma sens
i jest bardzo potrzebne. Gro-

madzimy się nie tylko
na „mszach żeglarskich”,
spotkaniach opłatkowych
czy innych uroczystościach
religijnych, ale także wspól-
nie pływamy,
biesiadujemy. I na tym to
chyba polega – aby być ra-
zem. To zbliża i otwiera
na Boga i na ludzi. I pomaga.
Zresztą taka forma pracy
duszpasterskiej wpisuje się
w charyzmat naszego zgro-
madzenia zakonnego
salwatorianów, „aby wszelki-
mi możliwymi środkami
i sposobami głosić Ewange-
lię”. A więc również w trakcie
kampanii jesteśmy razem,
aby jeszcze mocniej docierać
do ludzi z jej przesła-
niem. I tu ma swoją wartość
moja druga pasja – ratownic-
two medyczne i wodne.

Jak ksiądz ocenia dotychczasowe

rezultaty kampanii?

Myślę, że świadomość żegla-
rzy dotycząca bezpieczeństwa
na wodzie z roku na rok wzra-
sta. Kampania
wymyślona przez Adama
Liszkiewicza „PGNiG Bez-
piecznie nad wodą”, szkolenia
profilaktyczne WOPR czy in-
na bardzo szeroko
rozumiana profilaktyka
na pewno pomagają we wzro-
ście bezpieczeństwa
nad wodą. W myśl zasady, że
„lepiej zapobiegać, niż leczyć”
większość żeglarzy sprawdza
prognozę pogody przed wyj-
ściem z portu (w każdym
bosmanacie można zasięgnąć
takiej informacji), potrafi oce-
nić aktualne warunki
pogodowe, będąc już na je-
ziorze, i bez potrzeby nie

narażać siebie i swojej załogi.
Ponadto coraz więcej osób
pływa w kapokach, nie wsty-
dząc się tego. To jest też
ważny sygnał, że coś dobrego
drgnęło w świadomości ludzi.
Osobną sprawą jest poziom
umiejętności żeglarskich. Im
te będą większe, tym na pew-
no bezpieczeństwo też będzie
wzrastać. Choć, jak dobrze
wiemy, czujnym trzeba być
zawsze i nie należy dać się
zwieść swojej pewności. Usza-
nuj żywioł, a żywioł uszanuje
ciebie! Oczywiście kozaków
na wodzie też nie brakuje…
Strzeli taki piwko, potem set-
kę i poziom odwagi wzrasta.
Burza mu niestraszna, przepi-
sy go nie obowiązują, on jest
najważniejszy na jezio-
rze. I tacy są najbardziej
niebezpieczni, bo są nieprze-

widywalni. Moim zdaniem ta-
kie postawy brać żeglarska
powinna najbardziej tępić. Bo
przecież wszystko jest dla lu-
dzi – alkohol też.
Można przyjemnie popływać
na trzeźwo, a wieczorkiem
w tawernie czy przy kei posie-
dzieć nie tylko przy gorącej
herbacie… Wystarczy odrobi-
na dobrych chęci, nieco
rozsądku oraz troski o życie
swoje i innych. Jednak ciągłe
przypominanie i nauka pod-
czas kampanii na pewno
przynoszą wymierne efekty.

Co według księdza najpilniej nale-

żałoby zmienić dla poprawy

bezpieczeństwa nad wodą?

Znajomość teorii żeglowania
pozostawia czasem wiele
do życzenia, ale tak naprawdę
to za dużego wpływu na to nie

mamy. Może być bardzo wy-
soki poziom wyszkolenia
na kursach, ale jeśli kursant
jest oporny na wiedzę...
Na pewno ważną sprawą dla
poprawy bezpieczeństwa jest
walka z pijaństwem na ło-
dziach. To jest oczywiście
grzech, jeśli sternik jest pijany,
bo tak jak na drodze, jadąc sa-
mochodem, tak tutaj na szlaku
wodnym, kierując łodzią,
stwarza zagrożenie życia nie
tylko dla swoich pasażerów,
ale i dla wszystkich użytkow-
ników szlaku, z którymi się
spotyka. Tutaj warto by pew-
nie zmienić przepisy
na bardziej życiowe... Wydaje
się, że jest to walka z wiatraka-
mi, ale myślę, że gra jest warta
świeczki. Jeśli przez to uratu-
jemy choć jedno ludzkie życie,
to warto podjąć ten trud.
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Pomysł na kampanię wyszedł

od pana.

Adam Liszkiewicz: Pomysł akcji
promującej bezpieczeństwo
nad wodą zrodził się po białym
szkwale w 2007 roku, kiedy życie
na wodzie straciło 12 osób. Wte-
dy postanowiłem stworzyć akcję,
która będzie promować bez-
pieczne i odpowiedzialne
zachowanie na wodzie. Począt-
kowo skoncentrowaliśmy się
na Mazurach. W sześciu miejsco-
wościach odbyły się imprezy
pod hasłem „Bezpieczne Mazu-
ry”. Promowaliśmy wówczas
dekalog żeglarza opracowany
przez Krzysztofa Baranowskiego
i dekalog WOPR. Już wtedy wie-
dzieliśmy, że przyczyny
większości niebezpiecznych zda-
rzeń na wodzie wynikają
z lekceważenia natury. Zła pro-
gnoza pogody, czarna chmura
nad głową zawsze są sygnałem,

żeby nie wychodzić na wodę.
Podobnie, gdy nie mamy solid-
nego, sprawdzonego sprzętu,
etc. O tym wiedzą wszyscy, ale
nie wszyscy traktują serio. To
trzeba było zmienić. Stąd akcja.
Do zrealizowania części misyjnej
dołączyli do nas ratownicy
WOPR z pokazami pierwszej po-
mocy. „Bezpiecznie nad wodą”,
bo taką nazwę przyjęła kampa-
nia, gdy postanowiliśmy, że nie
będzie się ona ograniczać jedy-
nie do Mazur, zawsze odbywa
się w piknikowej atmosferze. Są
konkursy, spotkania z żeglarza-
mi, koncerty gwiazd. To wszystko
przyczynia się do sukcesu kam-
panii. Dobra rozrywka
promująca zdrowy styl życia
przyciąga ludzi i powoduje, że
z roku na rok coraz bardziej
życzliwym okiem patrzą w kie-
runku misyjnej części kampanii.
Od żeglarstwa wyszliśmy, ale

za żeglowaniem kryje się właśnie
bezpieczeństwo, zasady pierw-
szej pomocy, także ekologia.
Kampania Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa do-
skonale wpisuje się w te hasła.

I są rezultaty?

Imponujące. Potwierdzają to
badania, z których wynika, że
liczba utonięć znacznie spadła.

W tym roku kampania kładzie na-

cisk na żeglarstwo, czyli jeden

z trzech bloków akcji „Bezpiecznie

nad wodą”.

Pod żeglarstwem kryje się
sport harmonijny i ekologiczny.
Żeglarstwo to propozycja ak-
tywnego spędzania czasu. To
dyscyplina, która łączy wszyst-
ko to, co jest misją kampanii.
Co jest, według pana, najczęstszą

przyczyną niebezpiecznych zdarzeń

na wodzie?

Największym problemem jest
nadużywanie alkoholu. Wypo-
czynek na wodzie czy
nad wodą niezmiennie sprzyja
piknikowaniu z alkoholem.
W przypadku żeglarstwa jest
podobnie jak w ruchu drogo-
wym, wystarczą dwa
piwa i nieszczęście gotowe.

Żeglarstwo jest sportem bezpiecz-

nym?

Oczywiście. Żeglarstwo to charak-
ter. Żeglarz to człowiek rozsądny.
Jeśli ktoś potrafi opanować łódkę,
to w życiu będzie sobie ze wszyst-
kim świetnie radził. Na wodzie
trzeba być spostrzegawczym
i szybko podejmować decyzje, ale
trzeba mieć też pokorę. Żeglar-
stwo uczy życia, a życie to zasady.
Jeśli żeglarz przestrzega reguł pa-
nujących na wodzie, ten sport
zawsze będzie dla niego przyja-
cielem.

Nie sądzi pan, że żeglarstwu towa-

rzyszą zbyt liberalne przepisy

pozwalające na wypływanie na wo-

dę osobom do tego

nieprzygotowanym?

Wypływając, musimy mieć
świadomość, że wszystko mo-
że się zdarzyć. Zawsze trzeba
zakładać np. nagłe załamanie
pogody. Niedzielni żeglarze
często nie wiedzą nawet,
z której strony wieje wiatr.
Przepisy rzeczywiście są zbyt
liberalne. Polski Związek Że-
glarski dostrzega ten problem.
Jednocześnie wskazuje na in-
ny, tym razem pozytywny
aspekt. Łatwa dostępność
do tego sportu spowodowała,
że coraz więcej ludzi chce
kończyć kursy żeglowania, na-
wet jeżeli nie wymagają tego
od nich przepisy. Ludzie za-
częli zapisywać się na kursy,
ponieważ są coraz bardziej

świadomi, że bez odpowied-
niej wiedzy i umiejętności nie
poradzą sobie na wodzie.
Osobiście nie jestem zwolen-
nikiem ograniczania
dostępności żeglowania, ale
uważam, że z pewnością po-
winna się zwiększyć
prewencja na wodzie. Więcej
kontroli i dotkliwe kary po-
prawią bezpieczeństwo. Tak
jak w ruchu drogowym. Jeśli
w żeglarstwie nie będzie kar,
nie liczyłbym na przestrzega-
nie zasad bezpieczeństwa.
Człowiek ma w naturze cho-
dzenie na skróty. Nikt nie
będzie przestrzegał prawa,
którego nie ma. Na Mazurach
widziałem niedawno wcho-
dzącą do portu żaglówkę.
Sternik pijany, jego żona pija-
na, a na pokładzie dziecko bez
kapoka. Zgroza. Trzeba z tym
walczyć.

Żeglarstwo to charakter
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Jak ocenia pan rezultaty kampanii?

Sławomir Gicewicz: Liczba
osób tonących w polskich wo-
dach co roku jest mniejsza.

Główne grzechy osób wypoczywają-

cych nad wodą?

Należałoby ich podzielić na oso-
by wypoczywające podczas
wakacji i osoby korzystające
z wody przez cały rok. Gdy mó-
wimy o całorocznych
użytkownikach, z pewnością naj-
większym grzechem jest alkohol.
To dotyczy głównie wędkarzy.
Natomiast turyści to mistrzowie
brawurowych zachowań, takich
jak skoki do nieznanej wody
kończące się najczęściej urazami
kręgosłupa, wypadnięcia z łodzi.
Pocieszające jest, że tonie coraz
mniej nieletnich. W wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim
na 61 osób, które utonęły, sześć
to nieletni. 30 proc. z nich uto-
nęło w jeziorach. Reszta straciła
życie poza sezonem typowo
urlopowym w różnego rodzaju
stawach, rzeczkach, żwirow-
niach, etc. Alkohol to około
40 procent przyczyn wszystkich
wypadków.

Jak jest w przypadku żeglarzy?

W ich przypadku niestety także
w grę wchodzi alkohol i brak za-
bezpieczenia ratunkowego
na łodziach. Częsta jest też zła
ocena sytuacji pogodowej. Żegla-
rze przeceniają swoje siły i nie
reagują na zmiany pogody.

Co powinno zmienić się w ratownic-

twie dla poprawy bezpieczeństwa

na wodzie?

Przede wszystkim w Polsce po-
winny powstać zawodowe służby
ratownictwa wodnego. WOPR, jak
nazwa wskazuje, jest służbą
ochotniczą. U nas nie ma etatów
dla ratowników poza 16 kierow-
nikami wojewódzkich grup
operacyjnych. Ich zatrudnia Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Kierownicy są
po to, żeby zorganizować grupy
ludzi, którzy za darmo wykonują
obowiązki państwa. Około 65 tys.
społeczników bez jakiejkolwiek
gratyfikacji ratuje ludzkie życie.
WOPR doprowadził do tego, że
rocznie jest mniej niż 500 uto-
nięć.

Zadaniem kierowników WOPR jest

kompletowanie grup ratowniczych.

Załóżmy teoretycznie, że ochotnicy

nie mogą się stawić na służbie. Co

wtedy?

Tego nie trzeba zakładać teore-
tycznie. Tak się dzieje bardzo
często. Ochotnik jednego dnia ra-
tuje ludzi, innego ma swoje
sprawy. Dopóki w Polsce nie bę-
dzie większych nakładów
finansowych na zawodowe służby
ratunkowe, dopóty ratowanie lu-
dzi w wodzie będzie balansować
na granicy prawdopodobieństwa.

Czy przynajmniej dysponujecie do-

brym sprzętem?

WOPR dostaje skandalicznie ma-
łe pieniądze na zakup sprzętu
ratującego życie ludzkie na wo-
dach. Przez ostatnie trzy lata
dostawaliśmy od MSWiA co roku
po około 1 miliona złotych na za-
kupy sprzętu ratowniczego.
Przypomnę, że chodzi tu

o wszystkie jednostki w kraju. Co
można kupić za 1 milion złotych
rocznie dla 65 tysięcy ratowni-
ków ochotników, skoro
jedna dwunastometrowa łódź
używana na Mazurach kosztu-
je 650 tysięcy złotych. Pomagają
władze miast i gmin, ponieważ
dbanie o bezpieczeństwo leży
w ich interesie. Jednak tu także
nie wchodzą w grę wielkie pie-
niądze. Sponsorów prawie nie
ma. Dlatego pływamy na bardzo
starym sprzęcie. Odnoszę wraże-
nie, że państwo nie daje
pieniędzy na ratowanie ludzi, bo
widzi, że i tak mamy dobre wyni-
ki. Chyba znowu musi się zdarzyć
jakaś tragedia, żeby władze się
obudziły.

Zbliżają się wakacje.

Nie trzeba czekać na wakacje.
8 czerwca na Jeziorze Krzywym
w Olsztynie po burzy trzeba było
wyciągać z wody ponad 50 osób.
Przeżyły tylko dlatego, że tempe-
ratura wody sięgała 23 stopni.
Uratowała ich policja. Ani dla
miast, ani dla gmin nie jest istot-
ne, że ludzie już się kąpią. Plaże
będą obsadzone ratownikami
od 15 czerwca, a jezioro zostanie
zabezpieczone tylko w lipcu
i sierpniu. A pozostałe miesiące?
Ratuj się sam. Władz nie interesu-
je, że ludzie płacą podatki
i utrzymują miasto, a z tego tytu-
łu w zamian nie mają nic. Tak jest
w większości polskich miast. Je-
dynie kilka dużych ośrodków
miejskich, które odczuły potrze-
bę utrzymywania służb
ratowniczych, podchodzi
do sprawy poważnie.

Potrafimy udzielać pierwszej pomocy?

Sławomir Karpiński: Od kilku lat
prowadzę szkolenia udzielania pomocy
przedmedycznej i jestem zadowolony
ze stanu wiedzy, ale nie z postawy osób,
które są świadkami wypadków. Osoby
młode są bardziej zorientowane, otwar-
te i skłonne do udzielenia pierwszej
pomocy. Gorzej jest z osobami starszy-
mi. One zwykle tylko się przyglądają
i unikają udzielania pomocy. Te osoby
zazwyczaj uważają, że lepiej się nie an-
gażować, żeby nie zaszkodzić. To
największy błąd, którego konsekwencje
może odczuć osoba poszkodowana, ale
także ta, która pomocy nie udziela. Pa-
miętajmy, że artykuł 162 kodeksu
karnego mówi o obowiązku udzielenia
pomocy. Większość tych, którzy tego
zaniechali, tłumaczy się brakiem umie-
jętności. Warto jednak wiedzieć, że
udzielenie pomocy oznacza także za-
bezpieczenie miejsca wypadku
i wezwanie pogotowia. To podstawa
działania włączona w proces udzielania
pierwszej pomocy.

Świadkowie wypadków, którzy zdecydo-

wali się udzielić pomocy, popełniają

jednak błędy.

Bywa, że ktoś wzywa pogotowie
do leżącego na chodniku człowieka
bez sprawdzenia, w jakim jest stanie.
Pogotowie jedzie do osoby nieprzy-
tomnej, a okazuje się, że ona
po prostu odpoczywa, ponieważ nad-
użyła alkoholu. To błąd osoby
wzywającej pomoc, która obawia się
podejść do leżącego na ziemi czło-
wieka, ale jednak chce w jakiś sposób
zareagować. Oczywiście jest to lepsza
sytuacja, niż gdyby nie zareagowała
wcale. Kolejnym błędem popełnia-
nym przez osoby wzywające
pogotowie jest zbyt szybkie rozłącza-
nie rozmowy z dyspozytorem

medycznym. W konsekwencji karetka
nie może szybko i precyzyjnie do-
trzeć na miejsce wypadku. Rzadko
wzywający pomoc myślą o tym, żeby
wysłać kogoś do punktu orientacyj-
nego, żeby ułatwić karetce bezbłędne
dotarcie na miejsce. Trzeba pamiętać,
że czas jest tu najważniejszy.

A błędy dotyczące bezpośredniego udzie-

lania pomocy?

Do najczęstszych należy zaniecha-
nie udrożnienia dróg oddechowych.
Ten błąd może być bardzo kosztow-
ny. W praktyce aż do przyjazdu
pomocy medycznej poszkodowa-
na osoba się dusi. Często się zdarza,
że pogotowie wzywane jest do oso-
by poszkodowanej, która np.
zasłabła, ale nie informuje się pogo-
towia o zmianie stanu tej osoby, gdy
karetka jest jeszcze w drodze. Oka-
zuje się później, że taka osoba
trwale straciła przytomność. Pogo-
towie powinno o tym wiedzieć, żeby
jeszcze szybciej dotrzeć do poszko-
dowanego. Bywa też odwrotnie:
ktoś, kto zasłabł, poczuł się lepiej
i odszedł z miejsca, do którego we-
zwano pogotowie.

Udzielaniu pierwszej pomocy zawsze to-

warzyszą silne emocje, zdenerwowanie.

Można popełnić błąd. Może byłoby lepiej,

żeby ktoś, kto nie jest pewien swoich

umiejętności, nie dotykał poszkodowane-

go, by mu nie zaszkodzić?

Nie zgadzam się z tym. Istnieje
ryzyko pogorszenia stanu poszkodo-
wanego przez niewłaściwe udzielenie
pomocy przedmedycznej, jednak
uważam, że to ryzyko jest marginal-
ne. Niezrobienie niczego jest
znacznie bardziej niebezpieczne.
Lepiej wybrać mniejsze zło i jednak
próbować działać.

Płać podatki, nie licz na państwo,
ratuj się sam

Największy błąd to
nie zrobić nic
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