Wydawnictwa pożarnicze w roku 1994
KSIĄŻKI
1. Tytuł: Historia sikawek, motopomp i samochodów pożarniczych
Autor: Władysław Pilawski
Wydawca: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Format: B5
Nakład: 3000 egz.
Książka przedstawia i upowszechnia dane o historycznym rozwoju techniki pożarniczej, o
stanie wyposażenia straży pożarnych w poszczególnych okresach dziejów pożarnictwa w
podstawowy sprzęt pożarniczy. Zawiera również informacje dotyczące rozwiązań
konstrukcyjnych samochodów produkowanych w Polsce
w latach 1980–1990.
Książka jest bogato ilustrowania 253 zdjęciami i rycinami pokazującymi sprzęt od
najdawniejszych sikawek do współczesnych samochodów pożarniczych.
2. Tytuł: Umundurowanie straży pożarnych 1887–1982
Autor: Władysław Pilawski
Wydawca: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Format: B5
Nakład: 3000 egz.
Jest to książka historyczna przedstawiająca umundurowanie stosowane
w ochotniczych strażach pożarnych i ogniwach związków straży pożarnych oraz
zawodowym korpusie pożarnictwa i zawodowych strażach pożarnych.
Książka zawiera zbiór dokumentów w postaci: regulaminów, instrukcji, uchwał
ustalających wzory umundurowania strażackiego w poszczególnych okresach minionego
stulecia. Publikacja wzbogacona jest opisami rysunków przedstawiającymi wzory
mundurów, dystynkcji, odznak i emblematów.
3. Tytuł: Strażacki ruch oporu „SKAŁA"
Autor: Władysław Pilawski
Wydawca: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Format: A5
Nakład: 300 egz.
Książka pokazuje historię powstania Strażackiego Ruchu Oporu »SKAŁA«, jego
dokonania i szczególną rolę, jaką odgrywał w całokształcie konspiracyjnej walki z
hitlerowskim okupantem, prowadzonej przez polskie zawodowe i ochotnicze strażactwo.
4. Tytuł: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w systemie bezpieczeństwa państwa.
Czy jesteśmy bezpieczni?
Autorzy: Maciej Schroeder, Marek Płotica, Jerzy Żuber vel Michałowski
Wydawca: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Format: A4
Nakład: 10000 egz.
Książka zawiera charakterystykę poszczególnych rodzajów zagrożeń chemicznych,
radiologicznych, komunikacyjnych, budowlanych, powodziowych, wywołanych
infrastrukturą komunalną, pożarowych, a także w górnictwie, w górach
i na morzu.
Znajduje się w niej również charakterystyka monitoringu pożarowego,
promieniotwórczego, skażeń ekologicznych i stanu wód powierzchniowych. Autorzy

prezentują także organizację rozwiązania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz współdziałania PSP z innymi jednostkami w ramach tego systemu.
Niewątpliwie ciekawą porcją materiału jest zaprezentowanie w sposób nowoczesny
sposobów postępowania i czynności wykonywanych podczas akcji ratowniczych.
Cała książka liczy 186 stron druku z 81 rysunkami oraz tabelami i wykresami
prezentującymi ciekawe dane.
5. Tytuł: Państwowa Straż Pożarna a Ratownictwo Wodne
Autorzy. Maciej Schroeder, Marek Płotica
Wydawca: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Format: A4
Nakład: 1000 egz.
Książka jest cenną pomocą dydaktyczną dla nurkujących i szkolących się
w tej specjalności. Zawiera ona wiedzę o procesie przygotowania jednostki do akcji
ratownictwa wodnego w zakresie organizacyjnym, kadrowym i sprzętowym.
Szczególnie dużo miejsca jest poświęconego zabezpieczeniu medycznemu nurkowania
oraz technice prowadzenia prac podwodnych. Książka stanowi niewątpliwie ABC wiedzy
płetwonurka.
6. Tytuł: Informator o jednostkach i służbach ratowniczych w Polsce
Opracowanie redakcyjne: Biuro Organizacji i Nadzoru KG PSP
Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Jest to zbiór podstawowych wiadomości i charakterystyk służb ratowniczych działających
w Polsce.
7. Tytuł: Informator teleadresowy
Opracowanie: Biuro Organizacji i Nadzoru KG PSP
Wydawca: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Format: A5
Nakład: 4000 egz.
Informator zawiera zbiór danych o adresach i numerach telefonów wszystkich jednostek
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a także służb i jednostek ratowniczych oraz
urzędów i instytucji współpracujących ze strażą pożarną.
Publikacja ta zawiera również bogatą ofertę reklamujących się firm, które działają na rzecz
ochrony przeciwpożarowej.
8. Tytuł: Nadzwyczajne zagrożenia środowiska, Cz. l. Zagrożenie środowiska
rozlewami olejowymi
Autor: Marek Małczyński
Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Format: A5
Nakład: 5000 egz.
Jest to pierwszy podręcznik z serii „Biblioteka szkolna" poświęcony prezentacji
ratownictwa olejowego, stanowiącego najpoważniejszy wycinek ratownictwa
ekologicznego. W książce zawarta jest wiedza o tym, co to jest i na czym polega
nadzwyczajne zagrożenie środowiska, jaki wpływ na środowisko wywiera rozlany olej i
chemikalia i jak się zachowuje na wodach powierzchniowych
i w gruncie. Są w nich uwagi dotyczące bezpieczeństwa osób uczestniczących w akcjach
ratowniczych. Książka zawiera również „Mały leksykon ratownictwa ekologicznego"

pozwalający czytelnikowi poznać nową terminologię w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń
środowiska. Książka liczy 100 stron druku i jest ilustrowana 58 rysunkami.
9. Tytuł: Vademecum animatora kultury fizycznej w jednostce straży pożarnej
Autorzy: Marek Łabaj, Leszek Opioła
Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Format: A5
Nakład: 3000 egz.
Książka z serii „Biblioteka szkolna" zaznajamia z problematyką kultury fizycznej,
głównie w aspekcie praktycznym. Jest przydatna w organizowaniu zajęć sportowych,
ćwiczeń specjalistycznych, zawodów, treningów, budowie urządzeń rekreacyjnych. W
„Vademecum ...." zaprezentowano szereg dyscyplin sportu rekreacyjnego zapewniających
racjonalny wypoczynek i odprężenie psychiczne. Odpowiednie zestawienia tabelaryczne,
gotowe konspekty zajęć pomagają w wyborze właściwych dyscyplin, a 164 rysunki
ułatwiają prawidłowe wykonywanie ćwiczeń w odpowiednio przygotowanych miejscach.
10. Tytuł: Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i rozwoju
pożaru
Autor: Melania Pofit-Szczepańska
Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Format: A5
Nakład: 5000 egz.
Jest to podręcznik opracowany z myślą o słuchaczach Szkół Aspirantów PSP, zawierający
definicje i omówienie podstawowych parametrów fizykochemicznych oraz zjawisk
związanych z inicjacją i przebiegiem procesów spalania.
11. Tytuł: Materiały szkoleniowe z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Autorzy: Marek Płotica, Anna Obolewicz, Ryszard Grosset, Jerzy Bronowicz Ireneusz
Cerbin
Jest to praca zbiorowa omawiająca tematy z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dotyczących jego organizacji i zadań, charakterystyki substancji
niebezpiecznych i środowisko ich transportu, systemów „szybkiej informacji" w
ratownictwie chemicznym, materiałów i sprzętu wykrywania i pomiarów skażeń, odzieży i
sprzętu ochrony osobistej, ratownictwa chemicznego na obszarach wodnych oraz planu
ratownictwa zakładu i dokumentacji akcji ratowniczej.
12. Tytuł: Dekontaminacja w działaniach ratownictwa chemicznego jednostek straty
pożarnych
Autorzy: Piotr Guzowski Roman Pawłowski
Wydawca: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
Format: A5
Nakład: 4000 egz.
Jest to podręcznik ratownictwa chemicznego oparty na doświadczeniach służb
ratowniczych, który szczegółowo przedstawia zasady odkażania ratowników; ubiorów
ochronnych i sprzętu na terenie akcji ratownictwa chemicznego. W książce przedstawiono
przykładową organizację terenu dekontaminacji wraz ze szczegółowym opisem procedury
postępowania, który może być wykorzystany przez każdą jednostkę ratowniczą w tego
typu działaniach. Publikacja liczy 90 stron i jest wzbogacona 20 zdjęciami i 12 rysunkami.
13. Tytuł: Auto na gaz

Autorzy: Piotr Cruzewski, Roman Pawłowski
Wydawca. Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
Format: A5
Nakład: 3000 egz.
Jest to kolejna pozycja książkowa z serii podręczników, tym razem z zakresu ratownictwa
drogowego. Autorzy w tej publikacji przedstawili instalacje zasilania samochodów
ciekłym gazem pod kątem prowadzenia działań ratowniczych w czasie wypadków i
pożarów. Opisano w niej możliwe i najbardziej prawdopodobne zachowanie się
wymienionych instalacji w warunkach ekstremalnych oraz właściwą taktykę działań
ratowniczych. Opracowanie to jest przeznaczone dla dowódców
w jednostkach ratowniczo-gaśniczych do celów szkoleniowych.
PRASA POŻARNICZA I PUBLIKACJE URZĘDOWE
1. Przegląd Pożarniczy Nr 1-12/94
Miesięcznik Komendy Głównej PSP ukazujący się od 1912 r.
Nakład : 10600 egz.
Wydawca : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Skład i druk : Wojskowe Zakłady Graficzne w Warszawie
Kolportaż: Ruch S.A., Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Wydawnictwo
„Agropress"
2. Strażak Nr 1–12194
Miesięcznik Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej ukazujący
się od 1882 roku.
Nakład : 11000 egz.
Wydawca : Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Druk : Wojskowe Zakłady Graficzne w Warszawie
Kolportaż : Ruch SA, Poczta Polska
3. Dziennik Urzędowy KG PSP Nr 1–4/94
Kwartalnik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ukazujący się od 1992 r.
Nakład : 2600 egz.
Wydawca : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Skład i druk : Wojskowe Zakłady Graficzne w Warszawie
Kolportaż : Ruch SA, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Wydawnictwo
„Agropress"
BROSZURY
Okolicznościowe:
1. Tytuł: Święty Florian w tradycji europejskiej
Opracowanie redakcyjne: Wojciech Jabłonowski, Andrzej Michalski, Remigiusz Rudolf,
Dariusz Wojnowski
Wydawcy: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Główny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Format: A5
Nakład: 2000 egz.

2. Tytuł: 70 rocznica utworzenia Związku Straży Pożarnych Województwa Śląskiego
Opracowanie redakcyjne: Feliks Barbarowicz, Helena Witecka, Marek Pisarek
Wydawcy: Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach, Zarząd Miasta Mysłowic
Format: A5
Nakład: 500 egz.

