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Strażak Mazowiecki

Oddajemy do Waszych rąk kolejny nu-
mer Strażaka Mazowieckiego w wersji elek-
tronicznej. W oparciu o otrzymywane od 
Was sygnały nabieramy przekonania, że 
„Strażak elektroniczny” także ma szanse wy-
pełniać podstawowe funkcje naszego woje-
wódzkiego informatora i łącznika poszcze-
gólnych szczebli mazowieckiego oddziału.  
Niniejszy numer prezentuje szczególne tematy. 
W opisywanym okresie – II kwartale obradował 
IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP. W trakcie obrad wybrano nowe wła-
dze wojewódzkie i nakreślono program działa-
nia na kolejne pięciolecie. W zjazdowej dysku-
sji nie brakowało pełnych troski wypowiedzi. 
Mówiono między innymi o zagrożeniach, jakie 
mogą powstać w wyniku pozbawienia naszego 
stowarzyszenia środków finansowych z firm 
ubezpieczeniowych. Maj, oprócz zjazdu, przy-
niósł szereg innych ważnych wydarzeń. Przede 
wszystkim był okresem licznych uroczystości z 
okazji Dnia Strażaka i szeregu wydarzeń połą-
czonych z obchodami strażackiego święta. W 
SM zamieszczamy informację z pielgrzymki do 
relikwii świętego Floriana i mszy świętej, jaka 
w intencji strażaków odprawiona została w ka-
tedrze warszawsko – praskiej. Omawiamy (z 
konieczności skrótowo) wojewódzkie obchody 
Dnia Strażaka zorganizowane w tym roku w 
Szydłowcu. Jako przykłady uroczystości lokal-
nych wybraliśmy m. in. święto powiatowe w 
Sokołowie Podlaskim, podczas którego otwar-
ta została uroczyście nowa strażnica sokołow-
skiej Ochotniczej Straży Pożarnej „Cukrownia” 
oraz 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Przesmykach, podczas którego wszystkie stra-
że z tamtejszej gminy otrzymały sztandary. 
Na łamach czasopisma – jak w każdym roku 
- piszemy o eliminacjach wojewódzkich 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej. Tegoroczny konkurs zorganizowany 
został w Ośrodku Szkolenia Mazowieckiej 
Komendy Wojewódzkiej PSP w Pionkach. 
Oprócz mistrzów wiedzy prezentujemy na 
łamach laureatów innych – organizowanych 
w ostatnim czasie konkursów. Jak zwykle 
też staramy się dostarczyć Druhom kolejną 
porcję pożarniczej wiedzy, garść informacji 
historycznych i trochę informacji z innych, 
ciekawych, naszym zdaniem, wydarzeń.  
 Życzymy przyjemnej lektury.  

 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy

Otwieramy łamy
100 - LECIE W PRZESMYKACH

ŚWIĘTEM CAŁEJ GMINY

MAZOWSZANIE 
Z FLORIANAMI

Jubileuszowa uroczystość, dzięki przygo-
towanym na tę okoliczność doniosłym wy-
darzeniom, miała charakter niespotykany. 
Po raz pierwszy w województwie mazowiec-
kim w tym samym czasie i miejscu aż sześć 
ochotniczych straży pożarnych wyróżnio-
nych zostało nadanymi przez Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP sztandarami. Wraz z jubilatką sztan-
dary otrzymały OSP w Łysowie, Dąbrowie, 
Kamiankach Lackich, Kukawkach i Pnie-
wiskach. Sztandary wręczył prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Antoni 
Jan Tarczyński. 100-lecie było też okazją do 
oficjalnego przekazania trzem strażom samo-
chodów pożarniczych. Nowy samochód ra-
towniczo – gaśniczy marki MAN (zakupiony 
głównie dzięki połączeniu pieniędzy z budże-
tu państwa oraz samorządów województwa i 

gminy) trafił do zrzeszonej w Krajowym Sys-
temie Ratowniczo – Gaśniczym Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Przesmykach. Ten cenny 
prezent pozwolił druhom z Przesmyk prze-
kazać swój (w dobrym jeszcze stanie) pojazd 
do OSP w Kukawkach. Druhowie z Kukawek 
zaś podarowali swój wcześniejszy samochód 
strażakom z OSP Kamianki Lackie.

Jubileusz był okazją do uhonorowania odzna-
czeniami za zasługi tak straży, jak też zasłużonych 
strażaków. Prezes A. Tarczyński udekorował 
sztandar jubilatki najwyższym odznaczeniem 
korporacyjnym – Złotym Znakiem Związku, a 
wicemarszałek województwa mazowieckiego 
Ewa Orzełowska wręczyła straży nadany przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego Medal 
„Pro Masovia”. Podziękowania, listy gratulacyjne 
i upominki przekazali też gospodarzom licznie 
zgromadzeni oficjalni goście. Stefan Todorski

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych sta-
tuetkami znalazły się trzy straże z Mazowsza. 
W kategorii „Rozbudowa lokalnej infrastruk-
tury” statuetkę Floriana otrzymała Ochotni-
cza Straż Pożarna w Grabowcu (powiat lipski) 
za samodzielne przeprowadzenie remontu i 

wyposażenie remizy na potrzeby społeczeń-
stwa. W kategorii „Kultura i tradycja” „Flo-
rian” przypadł Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lekowie (powiat ciechanowski) za projekt 
realizowany przez druhów wraz z partnerami, 
którego celem było ocalenie lokalnej histo-

rii od zapomnienia. W kategorii „Innowacje 
oraz integracja cyfrowa” statuetkę zdobyła 
Ochotnicza Straż Pożarna w Rabianach (po-
wiat węgrowski) za projekt: innowacyjna straż 
zrealizowany wspólnie z partnerami.

Laureatom serdecznie gratulujemy. S.T.

W pierwszą niedzielę maja utworzona w 1917 roku Ochotnicza 
Straż Pożarna w Przesmykach (powiat siedlecki) uroczyście świętowała 
stulecie działalności. Jak na wiodącą jednostkę w gminie Przesmyki 
przystało, nie świętowała sama. Towarzyszyły jej wszystkie jednostki 
strażackie z gminy, a nawet delegacje z sąsiedniego powiatu łosickiego.

4 maja, w ramach ogólnopolskich obchodów Dnia Strażaka, w Otrębusach k/Warszawy odbyła 
się gala finałowa zorganizowanego przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Ogólnopolskiego Konkursu dla OSP „Floriany”. W ocenianym w dwunastu kategoriach 
„Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów” 
wyróżniono pięćdziesiąt siedem straży, zaś statuetki Floriana otrzymało 21 laureatów.
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Od kapelana

Poprzez pytanie lub stwierdzenie słyszymy, że strażacy mają najwyż-
sze zaufanie, są bardzo cenieni, szanowani, są postrzegani jako ludzie 
o wielkim sercu – zdolni poświęcić swoje życie. To bohaterowie. I tak 
jest, ten fenomen strażaka nie bierze się jednak z „powietrza”, ale swoje 
źródło i podstawę ma w Bogu. To św. Florian ciągle nam przypomina, 
że aby być człowiekiem pełnym dumy, (tej pozytywnej), trzeba mieć 
szlachetne serce, trzeba być otwartym na Boga i Jemu oddanym.

Warto w tym miejscu skorzystać ze 100-lecia objawień Fatimskich, a 
w kontekście fenomenu strażaka - spojrzeć na postawę wielkiej ufności, 
jaka była u dzieci, które spotykały się z Matką Bożą. Krótka historia:

W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości o nazwie Fatima trójce pobożnych dzieci: sześcio-
letniej Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi oraz ich ciotecznej siostrze, dziewię-
cioletniej Łucji, ukazał się Anioł Pokoju. Miał on przygotować dzieci na przyjście Maryi. Pierwsze 
objawienie Matki Najświętszej dokonało się 13 maja 1917 r. Cudowna Pani powiedziała dzieciom: „Nie 
bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc 
o tej samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was pragnę. Odmawiajcie co-
dziennie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”. Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca, Maryja 
obiecała zabrać wkrótce do nieba Franciszka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan Jezus pragnie posłu-
żyć się jej osobą, by Maryja była więcej znana i kochana, by ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokala-
nego Serca. Dusze, które ofiarują się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek, a Bóg obdarzy 
je szczególną łaską. Trzecie objawienie z 13 lipca przedstawiało wizję piekła i prośbę odmawiania 
Różańca. Następnego objawienia 13 sierpnia nie było z powodu aresztowania dzieci. Piąte objawienie 
13 września było ponowieniem prośby o odmawianie Różańca. Ostatnie, szóste objawienie dokonało 
się 13 października. Mimo deszczu i zimna w dolinie zgromadziło się 70 tys. ludzi oczekujących na 
cud. Cudem słońca Matka Boża potwierdziła prawdziwość swoich objawień. Podczas tego objawie-
nia powiedziała: „Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi 
grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają Różaniec i pokutują za grzechy”. Jaki to ma związek 
ze strażakiem, jego pracą-powołaniem? Otóż na płaszczyźnie wiary – ogromny. Dzieci z Fatimy swoim 
posłuszeństwem, oddaniem, zaufaniem uczestniczą w ratowaniu człowieka i całego świata. Strażak 
podobnie, czerpiący siłę i moc od Boga i pokładając w nim ufność i oddanie jest dobrym „Narzędziem 
w ręku Boga” dla ratowania człowieka i jego mienia. 

Odniosę się teraz do homilii wygłoszonej przez metropolitę gnieźnieńskiego w kruszwickim kościele 
pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus podczas Mszy św. z udziałem przedstawicieli władz strażackich, 
druhów i druhen OSP i PSP, a także reprezentantów władz państwowych i samorządowych. Uro-
czystość zbiegła się z peregrynacją do Kruszwicy figury św. Michała Archanioła oraz 120. rocznicą 
istnienia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, która otrzymała nowy sztandar poświęcony 
przez Prymasa Polski.

Zwracając się w homilii do strażaków służących na co dzień w ochotniczych i państwowych szere-
gach straży pożarnej abp Wojciech Polak podkreślił, że ich ofiarna i odważna służba jest „konkretną 
odpowiedzią na ludzkie wołanie o pomoc”.

„Podążacie za głosem ludzkich lęków i obaw. Podążacie za wołaniem o pomoc i nadzieję. Podążacie 
ze świadomością troski o bliźniego, jego życie i mienie” – mówił Prymas, dodając za św. Janem Pawłem 
II, że czyniąc to strażacy mają swój udział „w gotowości oddania życia za braci, dzięki której Chrystus 
dokonał naszego odkupienia”.

„Być gotowym, by oddać życie za drugiego, domaga się hartu ducha i miłości, która ma na oku nie 
tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Być gotowym do służby drugiemu, kierując się zarówno 
nabytą wiedzą i profesjonalizmem, jak i poświęceniem, wiąże się z gotowością, by wziąć udział w tru-
dach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa” – stwierdził metropolita gnieźnieński.

W tej postawie – kontynuował – odbija się nie tylko troska i umiłowanie człowieka, ale także praw-
dziwa miłość do Ojczyzny ujęta nie we wzniosłych deklaracjach, ale właśnie w praktycznej postawie, 
solidnej trosce o drugiego i pracy dla wspólnego dobra.

„Czyż patriotyzm nie konkretyzuje się i nie wyraża w naszej postawie obywatelskiej, w szacunku 
dla prawa i zasad, które porządkują i umożliwiają nam wspólne życie? Czyż patriotyzm nie zawiera 
się właśnie w sumiennym i uczciwym spełnianiu naszych obowiązków zawodowych? Czyż nie wyraża 
się on dziś także – co możemy obserwować w życiu i działalności tylu państwowych i ochotniczych 
jednostek strażackich istniejących w naszych wsiach i miastach – w zaangażowaniu w samorządność, 
w bardzo konkretne działania dla dobra innych, w podejmowaniu różnych wspólnych inicjatyw spo-
łecznych?” – wyliczał arcybiskup gnieźnieński.

„Zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i ochotnicze straże pożarne – stwierdził dalej – poprzez 
pielęgnowanie pamięci historycznej i szacunku dla postaci i symboli narodowych, ale nade wszystko 
poprzez konkretne programy wychowania kierowane do ludzi młodych, poprzez inicjatywy wspierające 
rodzinę i szkołę, poprzez żywą obecność w naszych środowiskach lokalnych, stają się dziś prawdziwą 
szkołą patriotyzmu. Przyczyniają się bowiem do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, otwartego i 
wrażliwego na wzajemną pomoc i współpracę, kładąc przez swe działania solidne fundamenty solidar-
ności i jedności” – podkreślił abp Polak.

„Ojczyzna nasza, nasze wioski i miasta, potrzebują was, odważnych ludzi dnia powszedniego, zwy-
czajnego życia, przeżywanego konsekwentnie w oddaniu i służbie drugiemu człowiekowi. Potrzebuje-
my was, strażaków, by nie tkwić w paraliżującej nas obojętności czy strachu, lecz wciąż pamiętać i uczyć 
się wspólnej odpowiedzialności za nasze własne życie i za życie drugich” – mówił na koniec Prymas 
Polski.”

Niech Bóg obdarza małością wszystkich Strażaków i ich bliskich a Matka Najświętsza ochrania w 
każdej chwili ich życia. Ks. Jerzy - kapelan

Piękno służby strażackiej...W numerze:W numerze:

WOJEWÓDZKIE   
OBCHODY
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 fot. S. Todorski
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Nasz IV Zjazd

Osiemdziesięciu siedmiu delegatów ze 
wszystkich powiatów Mazowsza oceniło efekty 
pracy oddziału i jego zarządu, wybrało nowe 
władze wojewódzkie i nakreśliło kierunki dzia-
łania mazowieckich strażaków w kolejnym pię-
cioleciu. W obradach delegatom towarzyszyli 
członkowie ustępujących władz i rekomendo-
wani przez zarządy oddziałów powiatowych 
kandydaci do nowego zarządu oraz liczni zapro-
szeni goście – przedstawiciele Zarządu Główne-
go ZOSP RP, Państwowej Straży Pożarnej, preze-
si zarządów oddziałów powiatowych ZOSP RP 
i goście z instytucji współpracujących ze Związ-
kiem. W sali obrad między innymi zasiedli: 
prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar 
Pawlak, marszałek województwa mazowieckie-
go Adam Struzik, wicemarszałek województwa 
mazowieckiego Rafał Rajkowski, mazowiecki 
komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław 
Kurek, prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Artur Dąbrowski oraz zastępcy dyrektora Za-
rządu Wykonawczego Związku OSP RP Krzysz-
tof Szelągowski i Marian Zalewski.

Oficjalne otwarcie obrad poprzedziła część 
proceduralna, w trakcie której powołane zo-
stały komisje zjazdowe i prezydium zjazdu. Po 
wyznaczonej na otwarcie godzinie 11.00 do sali 

zjazdowej wprowadzony został sztandar od-
działu wojewódzkiego i odegrany hymn Związ-
ku OSP RP. Zjazd (już z udziałem wszystkich 

uczestników) rozpoczął się. Podniosłym punk-
tem przed częścią sprawozdawczą było uhono-
rowanie zasłużonych działaczy odznaczenia-
mi i medalami honorowymi. Sześciu druhów 

otrzymało Złote Znaki Związku, trzech - Me-
dale Honorowe imienia Bolesława Chomicza. 
Dwunastu osobom Marszałek Województwa 
Mazowieckiego nadał Medale Pamiątkowe „Pro 
Masovia”. Medalem „Pro Masovia wyróżniony 
został również Oddział Wojewódzki ZOSP RP. 
Ponadto dwudziestu jeden druhów uhonoro-
wanych zostało Odznakami Honorowymi „Za-
służony dla Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
Województwa Mazowieckiego”.

Sprawozdanie, obejmujące stan organiza-
cyjny mazowieckich strażaków oraz realizo-
wane przez pięć lat przez oddział i jego zarząd 
zadania, przedstawił prezes ZOW Antoni Jan 
Tarczyński. Działania operacyjne ochotniczych 
straży pożarnych omówił mazowiecki komen-
dant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Kurek. 
Po szerokim przedstawieniu strażackich działań 
na Mazowszu przewodniczący komisji rewizyj-
nej Karol Podleśny i przewodniczący sądu ho-
norowego Wojciech Wicherski złożyli sprawoz-
dania z pracy kierowanych przez nich gremiów. 

NOWA KADENCJA
ROZPOCZÊTA

20 maja 
w Błoniu obradował 

IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa mazowieckiego. 
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Związku OSP RP środków na potrzeby OSP z 
firm ubezpieczeniowych. Brak tych środków w 
funduszach Związku uniemożliwi wykonywa-
nie ważnych zadań statutowych: między inny-
mi organizowanie specjalistycznych szkoleń i 
zawodów sportowo pożarniczych, przeglądów i 
konkursów orkiestr dętych, grup muzycznych i 
teatralnych działających w OSP, ponadto orga-
nizowanie innych form działalności kultural-
nej, prowadzenie pracy z młodzieżą zrzeszoną 
w młodzieżowych drużynach pożarniczych i 
organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. Brak środków finansowych w dys-
pozycji Związku na potrzeby OSP wpłynie także 
na ograniczenie samorządności strażackich sto-
warzyszeń.

Nakreślone na pięć kolejnych lat zadania, 
mimo istniejących trudności, uwzględniają 
wszystkie ważne,  wynikające ze statutu cele. 
Zmierzą się z nimi wybrane podczas zjazdu wła-
dze. Przede wszystkim 54-osobowy zarząd, w 
ramach którego wyodrębnione zostało 20-oso-
bowe prezydium. Zarządem kierował będzie 
wybrany ponownie prezes Antoni Jan Tarczyń-
ski. Wspierać będą go wiceprezesi Zbigniew 
Gołąbek, Hilary Januszczyk, Albina Łubian, Ta-
deusz Nalewajk, Andrzej Wasilewski i Andrzej 
Wyszogrodzki, sekretarz Zbigniew Kaliszyk i 
skarbnik Jacek Gromek. Na czele 12-osobowej 
komisji rewizyjnej ponownie stanął przewod-
niczący Karol Podleśny. Wspierać go będą wi-
ceprzewodniczący Włodzimierz Wiśniewski i 
Ireneusz Skubis oraz sekretarz Andrzej Jusiński. 
!2-osobowym sądem honorowym pokieruje 
przewodniczący Tomasz Krzyczkowski z po-
mocą wiceprzewodniczących Stanisława Strze-
leckiego i Andrzeja Chmielewskiego. W przy-
szłym Zarządzie Głównym ZOSP RP Mazowsze 
reprezentować będą: Waldemar Pawlak, Adam 
Struzik, Antoni J. Tarczyński, Wiesław Leśnia-
kiewicz, Zbigniew Gołąbek, Tadeusz Nalewajk i 
Andrzej Wasilewski.

 Tekst i fot. Stefan Todorski

Nasz IV Zjazd

Poprzedzające obrady zarządu spotkanie człon-
ków prezydium poświęcone zostało przeanalizo-
waniu informacji o przygotowaniach do IV Zjaz-
du Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, a także 
rozpatrzeniu wniosków o nadanie sztandarów 
oraz odznaczeń korporacyjnych. Po wysłuchaniu 
informacji o przygotowaniach do zjazdu przedsta-
wionej przez sekretarza ZOW Zbigniewa Kaliszyka 
prezydium zaakceptowało przebieg przygotowań i 
postanowiło przedstawić informację zarządowi do 
oceny i akceptacji. W drugiej części obrad członko-
wie prezydium zaopiniowali pozytywnie złożone 
wnioski o nadanie Złotych Znaków Związku, Me-
dali Honorowych im. Bolesława Chomicza i medali 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Podjęli też uchwałę w 
sprawie nadania sztandaru Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Rzeczkach (powiat ciechanowski).

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP na 
swoim ostatnim posiedzeniu między innymi prze-
analizował stan bezpieczeństwa pożarowego w wo-
jewództwie mazowieckim, przyjął sprawozdanie 
finansowe oddziału wojewódzkiego za 2016 rok 
oraz plan finansowy na rok 2017. Ponadto dokonał 
oceny przygotowań do zbliżającego się zjazdu od-
działu wojewódzkiego.

Stan bezpieczeństwa pożarowego przedstawił 
mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Kurek. Komen-
dant między innymi podkreślił, że w ubiegłym 
roku straże pożarne województwa mazowieckiego 
wyjeżdżały do akcji ratowniczych średnio co 8 mi-
nut i 3 sekundy. Około 1/3 interwencji, dokładnie 
18056 stanowiły wyjazdy do pożarów. Tak liczne 
działania ratownicze wymagają oczywiście syste-

matycznego szkolenia strażaków i wyposażania 
straży w sprzęt. W roku 2016 wyszkolono łącznie 
7284 członków OSP. Na doposażenie straży ochot-
niczych natomiast komenda wojewódzka przeka-
zała z budżetu państwa kwotę 3970 tysięcy złotych.

Sprawozdanie finansowe za miniony rok przed-
stawiła druhna Małgorzata Matejczyk – zastępca 
dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP. 
Skierowanie pieniędzy – podkreśliła M. Matejczyk 
– z budżetu państwa na pomoc dla OSP przez ko-
mendy PSP, a nie przez Związek OSP RP oraz prze-
kształcenie biur terenowych w filie biura oddziału 
wojewódzkiego (co wiązało się z redukcją etatów 
i kosztami rozwiazywania umów pracowniczych) 
to były główne powody zaplanowania na 2016 rok 
deficytu budżetowego. Deficyt jednak – co warto 
zaznaczyć – udało się ograniczyć. Skumulowany 
natomiast w całej kadencji dodatni wynik finan-
sowy przekroczył kwotę 300 tysięcy złotych. Ko-
niecznym punktem posiedzenia było też przyjęcie 
planu finansowego na 2017 r. Projekt planu rów-
nież przedstawiła dh. Małgorzata Matejczyk. Wy-
nikało z niego, że zmiany strukturalne w biurach 
powinny pozwolić na osiągniecie w bieżącym roku 
dodatniego wyniku finansowego i pokrycie kosz-
tów zaplanowanych na bieżący rok przedsięwzięć 
programowych. Zaproponowany plan przyjęto 
jednogłośnie.

Tematem kończącym obrady była ocena przy-
gotowań do IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP. Po wysłuchaniu informacji druha Zbi-
gniewa Kaliszyka zarząd uznał, że merytoryczne 
przygotowania do zjazdu zostały zakończone.

 Tekst i fot. Stefan Todorski

26 kwietnia w siedzibie OSP Warszawa – Wesoła odbyło się ostatnie w kończącej 
się kadencji posiedzenie Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

OSTATNIE PRZED ZJAZDEM

K. Podleśny poinformował również zgroma-
dzonych o wysokiej ocenie, jaką komisja rewi-
zyjna obdarzyła zarząd OW i zgłosił wniosek o 
udzielenie zarządowi absolutorium. Delegaci w 
pełni zgodzili się z komisją i udzielili absoluto-
rium jednomyślnie.

Wysoka ocena działań oddziału w minionej 
kadencji nie oznacza, że Związek, w tym także 
oddział wojewódzki nie boryka się z poważny-
mi trudnościami. Skierowanie w roku ubiegłym 
środków finansowych na pomoc dla OSP nie 
przez Związek a poprzez komendy Państwo-

wej Straży Pożarnej oraz zatrzymanie w roku 
bieżącym pieniędzy z firm ubezpieczeniowych, 
które pozwalały Związkowi realizować ważne 
zadania pomocowe dla ochotniczych straży 
pożarnych, stwarza poważne zagrożenie dla 
stabilnej realizacji zadań statutowych służących 
rozwojowi i prawidłowemu działaniu straży 
ochotniczych. O problemach tych mówiono 
w dyskusji zjazdowej, a konsekwencją dyskusji 
stała się uchwała, w której delegaci zaapelowali 
o niewprowadzanie zmian w ustawie o ochro-
nie przeciwpożarowej dotyczących pozbawienia 

STAN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU WOJE-
WÓDZKIEGO ZOSP WOJ. MAZOWIECKIEGO 
(WYBRANE DANE)

LICZBA OSP:  ROK 2012 – 1947;  ROK 2016 – 
1960 (W TYM W KSRG – 513)
CZŁONKOWIE OSP OGÓŁEM:  ROK 2012 – 71212;  
ROK 2016 – 74542
RATOWNICY MOGĄCY BRAĆ UDZIAŁ W AKCJACH 
RATOWNICZYCH:  ROK 2012 – 10653;  ROK 
2016 - 25041
LICZBA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH:  ROK 2012 
– 3433; ROK 2016 – 3759
LICZBA KOBIECYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH:  ROK 
2012 – 169;  ROK 2016 – 150
LICZBA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN 
POŻARNICZYCH:  ROK 2012 – 670;  ROK 2016 
– 643
SAMOCHODY RATOWNICZO – GAŚNICZE CIĘŻKIE:  
ROK 2012 – 359;  ROK 2016 – 388
SAMOCHODY RATOWNICZO – GAŚNICZE 
ŚREDNIE:  ROK 2012 – 1193;  ROK 2016 – 1349
SAMOCHODY RATOWNICZO – GAŚNICZE LEKKIE:  
ROK 2012 – 791;  ROK 2016 840
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Dzień Strażaka

Religijną uroczystość w Dniu Strażaka rozpo-
częła poranna pielgrzymką do relikwii patrona, 
która do katedry wyruszyła z ulicy Marcinkow-
skiego - z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 
5 Państwowej Straży Pożarnej. O godzinie 9.00 
rozpoczęła się msza święta koncelebrowana. 
Koncelebrze przewodniczył arcybiskup Hen-
ryk Hoser – ordynariusz warszawsko – praski. 
W świątyni zgromadzili się strażacy z państwo-
wej i ochotniczych straży pożarnych ze swoimi 
sztandarami, emeryci pożarnictwa, członkowie 
strażackich rodzin i sympatycy straży. Wśród 

licznych sztandarów nie zabrakło tych wiodą-
cych: Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej 
PSP, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku OSP RP i Szkoły Głównej Służby Pożarni-
czej. Nawę główna wypełnili przygotowywani 
do nominacji oficerskich tegoroczni absolwenci 
SGSP, w nawie bocznej natomiast stanęła kom-
pania honorowa pożarniczej uczelni. Strażakom 
towarzyszyło kierownictwo Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej, Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej i Związku OSP RP. Na czele 
władz mazowieckich przybyli: mazowiecki ko-

mendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Ku-
rek i prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP Antoni Jan Tarczyński. Liczną grupę sta-
nowili (także świętujący dzień swojego patrona 
– św. Floriana) odświętnie umundurowani ko-
miniarze. Oprawę muzyczną mszy tradycyjnie 
już przygotowała orkiestra dęta z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kaskach.

Po koncelebrze przed tablicą upamiętniającą 
strażaków poległych podczas II wojny świato-
wej i w akcjach ratowniczych złożono wiązanki 
kwiatów. Tekst i fot. Stefan Todorski

Tak jak w latach poprzednich, 4 maja strażacy województwa mazowieckiego modlili 
się w katedrze warszawsko – praskiej przy relikwiach świętego Floriana.

Dzień strażaka 
w warszawsko – praskiej katedrze
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Dzień Strażaka

Święto rozpoczęło się mszą w intencji stra-
żaków w kościele pod wezwaniem św. Zyg-
munta. Koncelebrze przewodniczył kapelan 
wojewódzki ksiądz Jerzy Sieńkowski. Po mszy 
uczestnicy obchodów przemaszerowali na Ry-
nek Wielki, gdzie odbył się uroczysty apel. Po 
raporcie, który odebrał przedstawiciel Komen-
danta Głównego PSP st. bryg. Andrzej Okle-
sinski, podniesiona została flaga państwowa na 
maszt i odegrany przez orkiestrę Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szydłowcu hymn państwo-
wy. Główną ceremonią apelu było wręczenie 
Komendzie Powiatowej PSP w Szydłowcu 
nadanego przez Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji sztandaru. Aktu wręcze-
nia dokonał st. bryg. A. Oklesiński. Wysokie 
wyróżnienie komendy połączone zostało z 
zaszczytami dla dwóch straży ochotniczych. 

Miejscowej OSP wręczono akt włączenia do 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 
Akt był potwierdzeniem dużej zdolności ope-
racyjnej, jaką jednostka ta osiągnęła. Hono-
rowe wyróżnienie z okazji 100-lecia istnienia 
odebrała też delegacja działającej w sąsiednim 
mieście powiatowym – Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Przysusze. Przyznane i wręczo-
ne przez komendanta wojewódzkiego PSP st. 
bryg. Jarosława Kurka wyróżnienie świadczyło 
o uznaniu dla społecznej służby, na jakie zasłu-
żyła jubilatka. 

Szydłowiecka uroczystość była oczywiście 
także okazją do uhonorowania zasłużonych 
strażaków odznaczeniami oraz wręczenia 
funkcjonariuszom PSP aktów nominacji na 
wyższe stopnie służbowe. Akty nominacji i Od-
znaki „Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożaro-

wej” wręczali st. bryg. A Oklesiński i st. bryg. 
J. Kurek. Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
wręczał prezes Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP Antoni Jan Tarczyński. 
Wyróżnieniem dla mazowieckich strażaków 
było też przybycie na ich święto przedstawicieli 
centralnych i wojewódzkich władz, wśród któ-
rych między innymi byli: posłowie na Sejm RP 
Dariusz Bąk i Marek Suski oraz rektor Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej nadbrygadier Pa-
weł Kępka. Uświetnieniem święta stał się udział 
licznych pocztów ze sztandarami komend PSP 
i ochotniczych straży pożarnych, a także udział 
kompanii reprezentacyjnej SGSP. Dla przyby-
łej publiczności – mieszkańców Szydłowca i 
okolic niewątpliwą atrakcję stanowił zorgani-
zowany w Parku Radziwiłłowskim edukacyjny 
piknik strażacki. Tekst i fot. Stefan Todorski

Tegoroczne wojewódzkie obchody 
Dnia Strażaka odbywały się 27 
maja w Szydłowcu. Wybór terminu 
i miejsca podyktowany był trzema 
ważnymi wydarzeniami. Podczas 
uroczystości Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Szydłowcu otrzymała sztandar, 
szydłowiecka Ochotnicza 
Straż Pożarna włączona 
została do Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego, 
ponadto zlokalizowana w stolicy 
sąsiedniego powiatu, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Przysusze 
wyróżniona została honorowym 
wyróżnieniem z okazji 100-lecia 
działania.

Mazowiecki Dzień Strażaka
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Ratownictwo wysokościowe to zestaw działań polegających na ratowaniu 
poszkodowanych osób z trudnodostępnych miejsc. W miejscach powyżej 
lub poniżej poziomu gruntu. Ratownicy  wkraczają wtedy, gdy nie można 
użyć konwencjonalnych metod ratowniczych, kiedy drabiny mechaniczne 
i podnośniki nie mają możliwości dojazdu w miejsce prowadzenia działań 
ratowniczych. Zasadniczo działania SGRW mają miejsce w:
▶ budynkach wysokich, 
▶ dźwigach,
▶ kopalniach, 
▶ wykopach, 
▶ elektrowniach wiatrowych,
▶ studniach
▶ drzewach (Fot. 1 przedstawia sposób wycięcia nadłamanej gałęzi)

Wyzwaniem dla ra-
towników jest zro-
zumienie technik i 
dostosowanie się do 
warunków panują-
cych na miejscu pro-
wadzenia działań, a 
efekt działań ratowni-
ków wysokościowych 
zależy od dwóch 
czynników:  szkole-
nia i wyposażenia. 
Aby to zilustrować, 
skoncentrujemy się 
na głównym celu 
w scenariuszach ra-
townictwa wysoko-
ściowego:  jak dotrzeć  
i jak ewakuować po-
szkodowanego?

Skuteczne działania wymagają wstępnej analizy. Bądźmy realistami, każ-
dy zespół ratunkowy działa na zasadzie umiejętności i wiedzy. Niezależ-
nie od tego, jak bardzo dążymy do doskonałości, musimy zaakceptować 
czynnik ludzki. Oprócz dobrze wyszkolonej taktycznie i technicznie za-
łogi ważna jest również ciągła konserwacja sprzętu, jak również wiedza 
teoretyczna, podparta ćwiczeniami praktycznymi. Wszyscy ratownicy 
będą doskonale ze sobą współpracować podczas działań bez konieczno-
ści ustalania szczegółów przebiegu akcji ratowniczej.
 Działania specjali-
styczne realizowane 
są poprzez zastoso-
wanie technik alpini-
stycznych, tj. technik, 
które stosowane są 
w alpinizmie prze-
mysłowym, górskim 
czy jaskiniowym. 
Użycie śmigłowców 
(przedstawia fotogra-
fia nr. 2), czy innego 
sprzętu potrzebnego 
w działaniach, który 
znajduje się na wy-
posażeniu Jednostek 
Ratowniczo-Gaśni-
czych.
Po dojeździe na 
miejsce zdarzenia 

najważniejsze jest to, aby jak najszybciej dostać się do poszkodowane-
go, udzielić  pomocy medycznej i podjąć ewakuację. Docierając do po-
szkodowanego ratownik „szpica” podejmuje działania z zakresu kwali-
fikowanej pierwszej pomocy. Jeżeli osoba znajduje się w ciężkim stanie 
(brak zachowanych funkcji życiowych), a miejsce jej przebywania nie 
pozwala na podję-
cie działań z zakresu 
KPP, priorytetem 
jest ewakuacja jej w 
miejsce bezpieczne. 
Najlepszym przykła-
dem są zdarzenia w 
studniach (fotografie 
nr 3 i 4 przedstawiają 
ratownika gotowego 
do zejścia). Ze wzglę-
du na niekorzystną 
atmosferę  (niska 
zawartość tlenu w 
powietrzu lub gazy 
trujące) ratownik 
docierający ma za 
zadanie zabezpieczyć 

poszkodowanego, a ratownicy znajdujący się na powierzchni przystę-
pują do wydobycia. Dopiero na powierzchni osoba zostaje przebadana, 
zabezpieczona i w razie konieczności wdrażane są procedury ratownic-
twa medycznego. Każda minuta jest na wagę złota. Sytuacja, w której 
mamy czas na prowadzenie działań (osoba przytomna/ brak zagrożenia 
życia), jest komfortowa dla SGRW. Ratownicy, którzy pierwsi dociera-
ją do poszkodowanego, praktycznie zajmują się tylko i wyłącznie nim. 
Osoba układana jest w noszach lub trójkącie transportowym (zależ-
nie od stanu), zabezpieczona termicznie. Jeżeli tego wymaga sytuacja, 
wdrażane są procedury ratownicze.  KDR akcji wysokościowej, jeżeli 
nie ma możliwości  dowodzenia z poziomu terenu, musi dostać się w 
miejsce skąd będzie przebiegał transport poszkodowanego. Należy pa-
miętać, że przy tego typu zdarzeniach nie ma znaczenia stopień czy 
zajmowane stanowisko, a umiejętności prowadzenia działań na wyso-
kości. KDR po dobraniu odpowiedniej metody ewakuacji będzie decy-
dował o rozpoczęciu ewakuacji osoby poszkodowanej. Dużym proble-
mem jest wybranie odpowiednich punktów stanowiskowych. Najlepiej 
wybierać bezwzględnie pewne punkty takie jak: stalowe belki, kominy 
(należy sprawdzić stan komina i punkt mocowania musi znajdować się 
jak najniżej). Po wybraniu odpowiednich punktów ratownicy przystę-
pują do budowania układów czy to do podnoszenia czy opuszczania 
osoby poszkodowanej.  Pamiętać należy o budowaniu układu aseku-

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

Ratownictwo 
wysokościowe 
- specjalistyka

Kwestia ratownictwa wysokościowego 
w PSP zajmuje istotne miejsce od wielu lat. 
Aby przybliżyć systematykę zagadnień 
związanych ze specjalistką, omówimy czym 
jest oraz kiedy możemy zastosować techniki 
ratownictwa wysokościowego.

Ratownik przygotowujący się do ścięcia nadłamanej 
gałęzi. Ubranie specjalne typu „Nomex” znacząco
 utrudnia działania na wysokości. 

Ratownik wysokościowy wykonujący 
zjazd ze śmigłowca PZL W-3 Sokół

Ratownik przygotowany do pracy w wąskiej studni
z podwieszonym aparatem ochrony dróg
oddechowych.

Ratownik przygotowany do pracy w studni wypełnionej częściowo wodą. 
Ratownik ubrany w kombinezon wypornościowy zachowujący komfort termiczny. 
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W ostatnią niedzielę maja strażacy powiatu sokołowskiego 
uczestniczyli w obchodach Powiatowo – Miejskiego Dnia 
Strażaka. Głównym wydarzeniem podczas uroczystości 
było oddanie do użytku nowej strażnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej „Cukrownia” w Sokołowie Podlaskim.

24 maja, w ramach ogłaszanego przez Zarząd 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, cyklicznego konkursu 
„Strażak Roku (Miesiąca) druh Michał Jankowski 
otrzymał tytuł Strażak Miesiąca Marca 2017 r. 
Województwa Mazowieckiego. 

POWIAT W OSP
„CUKROWNIA”

rującego, zazwyczaj jest to druga lina która przejmuje obciążenie w 
razie przecięcia liny trakcyjnej.  W kolejnej fazie działań należy osobę 
poszkodowaną zabezpieczoną w noszach/ trójkącie wystawić w ekspo-
zycję, aby układ przejął obciążenie. Jest to moment w którym potrzeb-
ne jest największe użycie siły fizycznej (im więcej ratowników tym le-
piej). Przy osobie transportowanej w noszach najbardziej pożądana jest 
opcja z wykorzystaniem 4 ratowników.  Dwóch ratowników wystawia 

nosze za krawędź, natomiast kolejnych dwóch wiszących za krawędzią 
układa nosze w odpowiedniej pozycji i pozwala im delikatnie obcią-
żyć układ. Należy pamiętać, że czasami napięcie układu/rozciągnięcie 
lin może sięgać kilkudziesięciu centymetrów! Po wystawieniu noszy 
w ekspozycję ratownik podpina się do osoby poszkodowanej w celu 
omijania przeszkód na drodze transportu czy udzielenia pomocy, je-
żeli stan zdrowia nagle by się pogorszył. Poszkodowany przetranspor-
towany w miejsce bezpieczne bezpośrednio nadaje się do przekazania 
Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Ratownicy po zakończonej akcji 
przystępują do zwinięcia sprzętu i wstępnego oczyszczenia. Po przy-
byciu do bazy przegląd i czyszczenie ekwipunku zajmuje nawet kilka 
godzin. Należy pamiętać, że cały osprzęt znajdujący się na wyposażeniu 
SGRW odpowiada za życie ratowników. Nie można pozwolić na to aby 
oprzyrządowanie mogło zagrozić ratownikom. Karabinek, który spadł 
ze znacznej wysokości mimo braku widocznych uszkodzeń musi zostać 
wycofany, ponieważ jego struktura została naruszona i może stanowić 
duże zagrożenie w przyszłych działaniach. Przedstawienie dosłownie 
małego procentu działań wysokościowych pokazuje jak wielka odpo-
wiedzialność spoczywa na ratownikach. Wiedza i umiejętności wy-
magają wręcz codziennego doskonalenia i przypominania. Ratownicy 
specjaliści, którzy są niezbędni w dzisiejszych szeregach PSP wykonują 
ciężką, dodatkową pracę z pasji, która wpleciona jest w codzienną pra-
cę w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych.

Autorzy: mł. asp. Kwandrans Arkadiusz, mł. kpt. Bryśkiewicz Tomasz JRG1 Radom, SGRW 7 Radom.

W pierwszej części święta delegacje straży ze 
wszystkich gmin wraz z pocztami sztandarowy-
mi uczestniczyły w mszy świętej odprawionej 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Po mszy 
przemaszerowały na plac przy nowej strażni-
cy na uroczysty apel. Tam przybyłym gościom 
przedstawiona została historia jednostki. Wy-
nikało z niej, że OSP uformowała się jako straż 
zakładowa w 1904 roku po groźnym pożarze, 
jaki wybuchł w cukrowni. W 1934 r. jednostka 
wyposażona została w pierwszy samochód. Na 
początku lat pięćdziesiątych ub. wieku dorobiła 
się pierwszej drewnianej remizy. Po przemia-
nach ustrojowych, kiedy cukrownia zbliżała się 

do kresu swojego istnienia, działalność straży 
stała się niepewna. Niemniej rozsądne działania 
strażaków i władz Sokołowa Podlaskiego spra-
wiły, że OSP przekształciła się w jednostkę te-
renową i trafiła pod opiekę miasta. Dzisiaj OSP 
„Cukrownia” dysponuje czterema samochoda-
mi, sprzętem specjalistycznych i jest ogniwem 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 
Dysponuje też piękną trzykondygnacyjną straż-
nicą, która powstała w wyniku  gruntownego re-
montu, modernizacji i dostosowania do potrzeb 
strażackich dużego obiektu magazynowego.

Na powiatową uroczystość w OSP „Cukrownia”, 
oprócz strażaków, przybyli przedstawicie pań-

stwowych, samorządowych i pożarniczych władz, 
wśród których miedzy innymi byli: senator RP 
Waldemar Kraska i wojewoda mazowiecki Zdzi-
sław Sipiera. W trakcie apelu wręczone zostały od-
znaczenia. OSP „Cukrownia odznaczona została 
najwyższym korporacyjnym odznaczeniem - Zło-
tym Znakiem Związku. Trzy Złote Znaki Związku 
i medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali 
zasłużeni strażacy. Uroczystość uświetniła orkie-
stra dęta(drugiej w mieście) Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Mieszkańcy 
miasta i powiatu mogli bawić się na trwającym dla 
nich do wieczora pikniku rodzinnym.

                                                            Stefan Todorski

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

Ratownicy wysokościowi w trakcie festynu i pokazów dla dzieci. 

URATOWA£ ¯YCIE

W przekazaniu bohaterowi honorowego 
dyplomu i nagród uczestniczyli: wicemar-
szałek województwa mazowieckiego Wie-
sław Mariusz Raboszuk, wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 
Hilary Januszczyk i dyrektor Zarządu Wyko-
nawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 

RP Dariusz Wojnowski. 
20 marca druh Michał Jankowski, od 14 

lat ratownik w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gąbinie (powiat płocki), na terenie składu 
budowlanego, w którym pracuje, uratował ży-
cie przybyłemu do składu klientowi. Widząc 
tracącego przytomność człowieka podjął resu-

scytację krążeniowo – oddechową i prowadził 
ją aż do przyjazdu pomocy medycznej. Przej-
mujący w późniejszym czasie pacjenta lekarze 
potwierdzili, że działanie strażaka, który prze-
prowadził akcję ratowniczą, uratowało życie 
poszkodowanego. SAT
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Mistrzowie powiatowi z trzech 
grup wiekowych - szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych, reprezentują-
cy trzydzieści siedem powiatów 

zmierzyli się z trzydziestoma py-
taniami podczas testu pisemne-
go. Następnie najwyżej ocenieni 
w pisemnych bojach walczyli w 
finale ustnym, odpowiadając na 
dziewięć pytań, o miejsca „na po-

dium”. Pokonując silnych współza-
wodników, wykazując oczywiście 
profesjonalną wręcz wiedzę, naj-
wyższe (od pierwszej do trzeciej) 
lokaty uzyskali: w grupie szkół 

podstawowych – Teofil Łaszewski 
(pow. pruszkowski), Karolina Ły-
siak (pow. garwoliński) i Jakub Pą-
gowski (pow. makowski); w grupie 
gimnazjalnej – Julia Brzuska (pow. 
ostrowski), Kacper Byzdra (pow. 

zwoleński) i Mikołaj Matuszewski 
(pow. płocki); w grupie szkół po-
nadgimnazjalnych – Kamil Rosa 
(pow. pruszkowski), Kamil Dębski 
(pow. żuromiński) i Filip Witeczek 
(pow. płocki).

Jury, któremu przewodniczył 
mł. brygadier Paweł Fliszkiewicz, 
wysoko oceniło przygotowanie 
młodzieży do konkursu, zatem 
warto było nagrodzić puchara-
mi, dyplomami i wartościowymi 
nagrodami najlepszych i atrak-
cyjnymi upominkami wszystkich 
uczestników. Fundatorami na-
gród, oprócz organizatorów – Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP i Komendy Wojewódz-
kiej PSP, byli również: Marszałek 

Województwa Mazowieckiego, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Starosta Radomski i Burmistrz 
Pionek. Dodatkowym bez wątpie-
nia prezentem był przygotowany 

przez strażaków z Ośrodka Szko-
lenia i Jednostki Ratowniczo – 
Gaśniczej PSP w Pionkach pokaz 
ratownictwa technicznego. 

Najbardziej zwycięzcom, ale 
również wszystkim uczestnikom 
posiadanej wiedzy pożarniczej 
gratulowali przybyli na elimina-
cje przedstawiciele władz pożar-
niczych i samorządowych, wśród 
których miedzy innymi byli: pre-
zes Zarządu Oddziału Wojewódz-

kiego ZOSP RP Antoni Jan Tar-
czyński, mazowiecki komendant 
wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław 
Kurek i wiceburmistrz Pionek, Jo-
lanta Sarnecka Buczek.

 Tekst i fot. Stefan Todorski

MISTRZOWIE
MAZOWSZA
29 kwietnia w Pionkach (powiat radomski)  
w Ośrodku Szkolenia Mazowieckiej Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  
odbyły się eliminacje wojewódzkie XL 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. 
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Wydarzenia

Gospodarzem był arcybiskup Henryk 
Hoser – ordynariusz warszawsko – praski, 
który skierował do zgromadzonych osób 
Słowo Boże. Strażakom – tak czynnym, jak 
też w stanie spoczynku – towarzyszyli człon-
kowie rodzin i sympatycy pożarnictwa. W 
gronie uczestników licznie reprezentowane 
było kierownictwo komend PSP i Związ-
ku OSP RP z mazowieckim komendantem 
wojewódzkim st. brygadierem Jarosławem 

Kurkiem i prezesem Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP Antonim Janem Tar-
czyńskim na czele.

Uroczyste, pełne świątecznego ciepła spotkanie 
uświetnił chór „Schola Cantorum Maximilia-
num” pod dyrekcją Zbigniewa Siekierzyńskiego, 
natomiast artystyczną ucztę przygotował Ryszard 
Nowaczewski – przewodniczący komisji kultury 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.  
 ST, fot. Dariusz Wojnowski

W przebiegu konferencji, na którą przybyli 
strażacy, historycy i samorządowcy z całej Polski, 
bardzo szeroki udział przypadł przedstawicielom 
Mazowsza. Referaty naukowe wygłosili między in-
nymi: prof. dr hab. Piotr Matusak (od lat związany z 
Uniwersytetem Przyrodniczo - Humanistycznym w 
Siedlcach), dr Janusz Gmitruk i dr Mirosława Bed-
narzak-Libera (reprezentujący Muzeum Historii 
Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie). Jednym 
z referentów był także marszałek Adam Struzik 
(członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego), który 

w referacie „Samorząd i ochotnicze straże pożarne 
na Mazowszu” podkreślał trwałe związki straży z 
samorządami lokalnymi, przynoszące społeczeń-
stwu duży pożytek. Mówca podkreślił, iż od roku 
1990 tysiące strażaków wybierano do rad gmin, 
powiatów i Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 
Wskazał też, że od 2006 do 2017 roku z budżetu sa-
morządu wojewódzkiego przeznaczono na wspar-
cie OSP około 57 milionów złotych. Wśród wsłu-
chujących się w referaty Mazowszan był między 
innymi prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Antoni Jan Tarczyński.  SAT

SPOTKANIE  WIELKANOCNE

OCHOTNICZE STRA¯E PO¯ARNE 
W SAMORZ¥DNEJ POLSCE
W gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się zorganizowana przez Komisję Historyczną 
Zarządu Głównego Związku OSP RP konferencja naukowa pod hasłem „Ochotnicze straże pożarne 
w samorządnej Polsce”.  Z uczestnikami naukowego spotkania: członkami  władz ZOSP RP, 
historykami zajmującymi się historią strażackiego ruchu, przedstawicielami stuletnich OSP 
(założonych w 1917 roku) i przedstawicielami samorządów lokalnych zasiedli między innymi: 
prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak, marszałek województwa mazowieckiego 
Adam Struzik i poseł RP Władysław Kosiniak-Kamysz – prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W kwietniu w Komendzie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się uroczyste 
zakończenie szkolenia podstawowego strażaków 
ratowników OSP. 9 kwietnia kursanci przystąpili 
do egzaminu końcowego poprzedzonego testem 
w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku 
Szkolenia Komendy Wojewódzkiej  PSP w Pion-
kach. Szkolenie z oceną pozytywną ukończyło 47 
druhów z powiatu lipskiego. Podczas uroczystości 
absolwenci złożyli ślubowanie na sztandar Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.  W 
uroczystości uczestniczyli: kadra Komendy Powia-
towej PSP z komendantem powiatowym bryg. To-
maszem Krzyczkowskim na czele oraz przedstawi-
ciele władz Związku OSP RP, m.in. prezes zarządu 
oddziału powiatowego Janusz Witczak. S.T.

21 maja 70-lecie działalności 
świętowała Ochotnicza Straż 
Pożarna w Starej Ruskołęce (powiat 
ostrowski). Podczas jubileuszowej 
uroczystości wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
Andrzej Wyszogrodzki wręczył 
jubilatce nadany przez Prezydium 
ZOW ZOSP RP sztandar, a następnie 
płat sztandaru udekorował nadanym 
przez Zarząd Główny ZOSP RP 
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”.

Święto było też okazją do uhonorowania zasłużo-
nych druhów odznaczeniami i odznakami korpora-
cyjnymi. Wśród licznie odznaczanych Złote Meda-
le „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Henryk 
Maty, Ryszard Predel, Mieczysław Dobkowski, Wie-
sław Kalupa i Krzysztof Han.  Zasłużoną jubilatkę 
w dniu jej święta odwiedziły delegacje okolicznych 

straży. Dopisali też przedstawiciele władz samorzą-
dowych i pożarniczych. Wśród gości był miedzy 
innymi radny Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego Marian Krupiński. Uroczystość, tak podczas 
wcześniejszej mszy świętej, jak też późniejszego 
apelu, uświetniła orkiestra dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zambrowie.  SAT

PRZYBY£O 
WYSZKOLONYCH
RATOWNIKÓW

SZTANDAR 
NA JUBILEUSZ

20 kwietnia strażacy z państwowej 
i ochotniczych straży pożarnych 
województwa mazowieckiego 
przybyli do sali dawnej kurii diecezji 
warszawskiej na tradycyjne  
spotkanie Wielkanocne.
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Historia fabryki sięga 1818 roku, kiedy An-
glicy Thomas Evans i Joseph Moris założy-
li w Warszawie odlewnię żelaza. W 1854 roku 
60% udziałów wykupili polski przemysłowiec  
i konstruktor Stanisław Lilpop i Niemiec Wilhelm 
Ellis Rau, którzy w 1866 roku przekształcili zakład 
w spółkę akcyjną. Po śmierci Stanisława Lilpopa 
(15.10.1866 r.) we władzach spółki zasiadała jego 
żona Joanna, pierwsza i jedyna kobieta we wła-
dzach spółki akcyjnej w Królestwie Polskim. Po 
dwóch latach do spółki przystąpił przemysłowiec 
belgijski, baron Se-
weryn Loewenstein. 
Wniesiony przez 
niego kapitał umoż-
liwił rozbudowę i 
unowocześnienie 
produkcji. Rozpo-
częto wytwarzanie 
silników parowych, 
taboru kolejowego, 
instalacji wodociągo-
wych i pomp. W 1873 
roku spółka przyjęła 
nazwę: Towarzystwo 
Przemysłowe Zakła-
dów Mechanicznych „Lilpop, Rau i Loewenstein” 
Spółka Akcyjna. Następcą Stanisława Lilpopa był 
jego syn Karol, inżynier mechanik. 

W latach 20. XX wieku w fabryce produ-
kowano silniki małej mocy, przeznaczone do 
celów rolniczych, budowlanych i strażackich. 
Fabryka budowała także podwozia Chevrole-
ta, które wykorzystywane były do zabudowy 
pożarniczej. Na tym podwoziu Fabryka Narzę-
dzi Pożarniczych „Strażak” w Warszawie budo-
wała samochody rekwizytowe, autopogotowia  
i autopolewaczki przystosowane do celów pożar-
nictwa i obrony przeciwlotniczej.

Nawiązując do produkcji pomp przed 1914 ro-
kiem, w 1934 roku rozpoczęto seryjną produkcję 
motopomp Syrena z własnym silnikiem benzyno-
wym konstrukcji inż. Stanisława Czermielewskie-
go, absolwenta Politechniki Warszawskiej.

W biurze konstrukcyjnym fabryki opra-
cowano dwie wielkości motopomp: Syrena I  
o wydajności nominalnej 600 l/min i Syrena 
II o wydajności nominalnej 900 l/min. Mo-
topompa Syrena I posiadała silnik dwusuwo-
wy typ LRL 276, chłodzony wodą, posiadający  
2 cylindry o średnicy 76 mm i skoku 70 mm, 
osiągający moc 18 KM przy 3600 obr/min. Mo-
topompa Syrena II posiadała silnik dwusuwo-
wy typ LRL 285, chłodzony wodą, posiadający  
2 cylindry o średnicy 85 mm i skoku 80 mm, osią-
gający moc 25 KM. Obie wersje posiadały pompy 
odśrodkowe 3-stopniowe. Motopompa Syrena I 
posiadała pompę typ 175 z nasadą ssawną o średni-
cy 85 mm i dwoma nasadami tłocznym o średnicy 
52 mm, natomiast motopompa Syrena II – nasadę 

ssawną 110 mm i dwie nasady tłoczne: jedna 75 
mm, druga 52 mm. Motopompy osiągały ciśnienie 
maksymalne 20 atmosfer.

W latach 1935-1940 sprzedano 700 sztuk mo-
topomp na rynek krajowy. Do motopompy do-
łączano wyroby własne: 4 węże ssawne, smok, 2 
prądownice, reflektor, lejek do mieszanki, torbę 
mechanika z kompletem kluczy, młotkiem śrubo-
krętem i szczotką do czyszczenia świec. Dodawano 
też torbę wężowego, zawierającą klucze do łączni-
ków, klej i łaty. Nabywca otrzymywał też „Przepisy 

obsługi motopomp 
SYRENA”, zawiera-
jące dane liczbowe  
i wymiary motopomp, 
przepisy obsługi i 
schematy pompy, 
silnika i innych urzą-
dzeń z opisami dzia-
łania oraz przepisy 
obsługi i działania 
instalacji elektrycznej 
i wodnej motopompy.  
W końcowej części 
przepisów podano 
szczegółową obsługę 

motopompy w remizie i na stanowisku wodnym 
oraz po zakończeniu pracy. Podano też szczegó-
łowo przyczyny niedomagań pompy i silnika oraz 
sposoby zaradzenia im.

Po zajęciu Warszawy, w styczniu 1940 roku 
Niemcy włączyli fabrykę do koncernu „Her-
man Goering Werke”. Po jej przejęciu wła-
dze okupacyjne podjęły inną produkcję.  
W sierpniu 1944 roku, w czasie powstania 
warszawskiego, Niemcy wywieźli do Rzeszy 
wszystkie maszyny, urządzenia, dokumenty fir-
my oraz pracowników. Po zakończeniu walk  
w Warszawie specjalne oddziały niemieckie (Ver-
nichtungskommando) zniszczyły hale fabryczne 
zakładów, wysadzając je w powietrze. Ocalało jedy-
nie kilka budynków biurowych.

W Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu jest w bar-
dzo dobrym stanie motopompa Syrena wielkość I, 
podarowana przez OSP Wrotnów, pow. Węgrów 
i motopompa Syrena wielkość II, podarowana 
przez OSP Zakrzew, pow. Węgrów. Ta motopom-
pa jest mocno zniszczona. Po jej znalezieniu za 
budynkiem gospodarczym, została oczyszczona 
i w takiej postaci jest wyeksponowana. Prawdo-
podobnie jest to jedyny ocalały egzemplarz mo-
topompy Syrena II. Cennym dokumentem archi-
walnym są będące w zbiorze Muzeum Pożarnictwa 
w Kotuniu „Przepisy obsługi motopomp SYRE-
NA”, opracowane i wydane przez Towarzystwo 
Przemysłowe Zakładów Mechanicznych „LIL-
POP, RAU i LOEWENSTEIN’’ Spółka Akcyjna  
w Warszawie, ul. Bema 65.

 Zbigniew Todorski

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu

Historia

Zakłady Mechaniczne „Lilpop, Rau i Loewenstein” w Warszawie należały w okresie międzywojnia do największych firm przemysłowych  
w Polsce. Jako jedna z niewielu fabryk produkowała własne silniki i pompy nie posiłkując się licencjami zagranicznymi.

Motopompa Syrena II z 1936 roku

Motopompa Syrena I z 1937 roku

Strona pierwsza „Przepisów obsługi  
motopomp SYRENA” 

PRODUKCJA MOTOPOMP POŻARNICZYCH 
W ZAKŁADACH MECHANICZNYCH 
„LILPOP, RAU I LOEWENSTEIN” W WARSZAWIE

Tabliczka znamionowa motopompy Syrena I


