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Szanowni Czytelnicy,

Oto leży przed Wami trzeci, tegoroczny numer naszego Kwartalnika. Oddajemy go Czytelnikom w szczególnym roku dla 
całej Państwowej Straży Pożarnej, jak również dla naszego Instytutu. W bieżącym roku obchodzimy bowiem dwudzie-
stolecie powołania PSP, czterdziestolecie istnienia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także 
stulecie pierwszego wydania najstarszego czasopisma pożarniczego w Polsce – Przeglądu Pożarniczego. W całym kraju 
odbywają się z tej okazji liczne uroczystości. Kilkadziesiąt tysięcy uczestników festynu strażackiego, który odbył się 
w ostatnią sobotę sierpnia na Stadionie Narodowym, mogło podziwiać ich przygotowanie, wyposażenie, sprawność i pro-
fesjonalizm, gdy wspinali się po kopule warszawskiego obiektu.

Również nasz Instytut aktywnie włącza się w nurt obchodów strażackich jubileuszy. Jednak nawet w czasie dni świą-
tecznych, bez względu na uroczystości, mają miejsce zdarzenia, kiedy strażacy muszą interweniować w ochronie życia, 
zdrowia i mienia obywateli. Ratownicy mają być zawsze w pogotowiu, a sprzęt, z którego korzystają musi być zawsze 
sprawny i gotowy do użytku. Między innymi w tym właśnie miejscu CNBOP-PIB wnosi swój wkład w szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo powszechne. Dlatego też, z okazji naszego jubileuszu przedstawiamy Państwu wieloletnie osiągnięcia ba-
dawcze naszych laboratoriów we wszystkich dziedzinach istotnych dla ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Zarów-
no Zespoły Laboratoriów, jak również Jednostka Certyfi kująca czy Zakład Aprobat Technicznych swoją konsekwentną 
pracą sprawiają, że ratownicy korzystają z bezpiecznego sprzętu czy środków gaśniczych, przez co ich działania są bar-
dziej skuteczne. Zachęcamy do zapoznania się z pracą i osiągnięciami naszych jednostek organizacyjnych.

 Oczywiście prezentujemy naszym Czytelnikom nie tylko materiały informacyjne związane z jubileuszem na-
szego Instytutu. Ten wyjątkowy dla nas numer naszego Kwartalnika zawiera także wiele interesujących tekstów doty-
czących badań nad szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Kontynuujemy tematykę pożarów samochodów osobowych. 
Tym razem publikujemy artykuł dotyczący badań nad rozwojem pożaru samochodu w zamkniętej przestrzeni (tunelu). Jak 
zwykle sporo uwagi poświęcamy środowisku naturalnemu i dlatego polecamy uwadze Państwa artykuł mł. bryg. dr inż. 
Joanny Rakowskiej, mgr Katarzyny Radwan i mgr inż. Zuzanny Ślosorz poświęcony efektom środowiskowym usuwania 
zanieczyszczeń ropopochodnych. Wiele miejsca poświęcamy także awariom przemysłowym czy ogólnemu bezpieczeń-
stwu budowli. Jednakże szczególnej Państwa uwadze chcielibyśmy polecić artykuł pracowników Instytutu Technologii 
Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego z Radomia – dr inż., dr inż. Stanisława Kozioła i Andrzeja Zbrowskie-
go „Metoda poprawy bezpieczeństwa budynków poprzez zastosowanie odzysku ciepła w układach wentylacji pożarowej”. 
Uzyskał on bardzo wysoką punktację w ocenie recenzentów i w związku z tym został jednogłośnie wybrany decyzją 
Komitetu Redakcyjnego jako najlepszy w numerze 03/12.

Szanowni Państwo, jak zawsze staraliśmy się tak dobrać zawartość numeru, aby w jak największej ilości rozdziałów 
móc zaprezentować interesujący materiał. Uważamy bowiem, że każdy z naszych stałych rozdziałów jest potrzebny, 
każdy dotyczy tematycznie jakiegoś ważnego dla bezpieczeństwa wycinka wiedzy. Jeśli człowiek posiada wiedzę, nawet 
tylko tę teoretyczną, to z o wiele większym prawdopodobieństwem zachowa się właściwie w sytuacjach, jakie przynosi 
życie praktyczne. Oczywiście wolelibyśmy, aby badania dotyczące zdarzeń losowych pozostały tylko w sferze teorii. War-
to jednak czasami pamiętać mądre sentencje łacińskie: praemonitos, praemunitus czyli uprzedzony, uzbrojony.... Naszym 
zdaniem Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut 
Badawczy, w ciągu czterdziesty lat swojego istnienia, wniosło wiele tego „uzbrojenia” dla szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa powszechnego.
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