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Strażak Mazowiecki

Spotykamy się ponownie. Niestety, 
tym razem już nie w wersji papierowej, 
a jedynie elektronicznej. Nie najlepsza 
sytuacja materialna naszego Związku 
sprawiła, iż prezydium Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP RP pod-
jęło uchwałę o zawieszeniu wydawania 
papierowego Strażaka Mazowieckiego i 
zastąpienia go wersją elektroniczną. Za-
mieszczany na stronie internetowej SM 
będzie ukazywał się (i tu znów barierę 
tworzą skromne możliwości finanso-
we) co trzy miesiące – raz w kwartale  
w znacznie mniejszej objętości. Nie-
mniej mamy nadzieję, że obecnie za-
proponowane czasopismo zaspokoi 
przynajmniej podstawowe potrzeby 
informowania Szanownych Druhów o 
najważniejszych wydarzeniach, proble-
mach i istotnych sprawach, które dzieją 
się i dziać się będą na terenie naszego 
wojewódzkiego oddziału.

W niniejszym numerze kwartalnika 
prezentujemy relację z prac naszych 
władz, to jest: z obrad Prezydium ZOW 
ZOSP RP oraz z jednej z dwóch (druga 
jeszcze się nie odbyła) narad delegatów 
przed zbliżającym się zjazdem oddziału 
wojewódzkiego ZOSP RP. Informuje-
my również o kończącej się już kam-
panii walnych zebrań OSP i przebie-
gu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. Jesteśmy przekonani, ze 
zainteresuje Czytelników informacja 
o konkursie Strażak Roku 2016 wraz z 
przebiegiem finałowej gali oraz zesta-
wienie OSP z najwyższym udziałem w 
akcjach ratowniczych oraz tych straży, 
które w ub. roku otrzymał odznaczenia 
i sztandary. W numerze oczywiście nie 
może zabraknąć słowa od księdza ka-
pelana i cennych informacji szkolenio-
wych przygotowanych przez Państwo-
wą Straż Pożarną.

Życzymy przyjemnej lektury.  
 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy

Otwieramy łamy

Ksiądz kapelan zaprasza
Mazowiecki kapelan strażaków, ksiądz Jerzy Sieńkowski  zaprasza 

wszystkich strażaków, ich rodziny i przyjaciół do kaplicy przy katedrze 
warszawsko – praskiej w dniu 20 kwietnia 2017 roku na godzinę 18.00 

na spotkanie wielkanocne – tradycyjne podzielenie się jajkiem.
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Od kapelana

Zgodnie z filozofią chrześcijańską godność człowieka wynika z 
tego, że jest on stworzony „na obraz i podobieństwo Boga.”

Jako ludzie wierzący jesteśmy powołani do zachowania 
godności naszego człowieczeństwa, tak u siebie samych jak i w 
poczuciu odpowiedzialności u drugiego człowieka. Ta świado-
mość i odpowiedzialność jest nam zadana bardziej niż u osób 
nie świadomych tego. Przejawem tego jest nasze zaangażowanie 
w zadania wynikające z racji naszego osobistego powołania, 
życiowego, zawodowego, społecznego….

We wstępie do rozdziału I KKK, czytamy: 
1700 - „Godność osoby ludzkiej ma podstawę w stworzeniu jej na obraz i podobieństwo Boże 

(artykuł pierwszy); wypełnia się ona w powołaniu jej do Boskiego szczęścia (artykuł drugi). Jest 
właściwe istocie ludzkiej, że w sposób dobrowolny dąży do tego wypełnienia (artykuł trzeci). Oso-
ba ludzka przez swoje świadome czyny (artykuł czwarty) dostosowuje się lub nie do dobra obie-
canego przez Boga i potwierdzonego przez sumienie moralne (artykuł piąty). Ludzie kształtują 
samych siebie i wzrastają wewnętrznie; całe swoje życie zmysłowe i duchowe czynią przedmiotem 
swojego wzrostu (artykuł szósty). Z pomocą łaski wzrastają w cnocie (artykuł siódmy), unikają 
grzechu, a jeśli go popełnili, jak syn marnotrawny powierzają się miłosierdziu naszego Ojca 
niebieskiego (artykuł ósmy)". W ten sposób osiągają doskonałość miłości. 1701 - „Chrystus... już w 
samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowieko-
wi i okazuje mu najwyższe jego powołanie". W Chrystusie, „obrazie Boga niewidzialnego" (Kol 1, 
15) , człowiek został stworzony „na obraz i podobieństwo" Stwórcy. W Chrystusie, Odkupicielu i 
Zbawicielu, obraz Boży, zniekształcony w człowieku przez grzech pierwszy, został odnowiony w 
swoim pierwotnym pięknie i uszlachetniony łaską Bożą.”

Zatem każdy z nas odczytuje przez poznanie, kim jest, skąd pochodzi i dokąd zmierza.
W straży pożarnej każdy, kto poważnie podchodzi do swoich zadań, ma możliwość dostrzec 

wyjątkowe powołanie i stać na straży godności osoby ludzkiej. To strażacy pierwsi pochylają się 
nad nieszczęściem, bólem, cierpieniem, „niesprawiedliwością”. Strażacy są, jeśli wolno tak powie-
dzieć „widzialnymi dłońmi Bożej dobroci”.

Swoją pierwszą encyklikę Papież Jan Paweł II rozpoczął od słów: „Odkupiciel człowieka Jezus 
Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii” (RH 1). Ale jakie to ma znaczenie dla człowie-
ka, dla jego godności? Oto Bóg, który Syna swego dał, by stał się Człowiekiem, upomniał się o 
godność człowieka. Groźne ideologie nazizmu i komunizmu usiłowały usunąć Boga z życia ludzi, 
jednocześnie brutalnie uderzając w godność człowieka. Pomimo odrzucenia tych ideologii god-
ność człowieka także dziś wielorako jest zagrożona. Nadal bowiem zabija się nienarodzonych, a 
eutanazję chce się uczynić obowiązującym prawem. W cytowanej już bulli na początek nowego 
wieku Jan Paweł II mówi o innych jeszcze zagrożeniach: „Szczególnie potrzebnym dziś znakiem 
miłosierdzia Bożego jest miłość, która otwiera nam oczy na potrzeby ludzi żyjących w nędzy i ze-
pchniętych na margines społeczny. Zjawiska te ogarniają znaczną część społeczeństwa i rzucają 
cień śmierci na całe narody. Ludzkość zmaga się z nowymi formami niewolnictwa, bardziej pod-
stępnymi niż znane w przeszłości; dla zbyt wielu ludzi wolność pozostaje pustym słowem. Nie-
mało krajów, zwłaszcza najuboższych, dźwiga ciężar zadłużenia, które przybrało takie rozmiary, 
że jego spłata stała się praktycznie niemożliwa” (IM 12). To wszystko narusza fundamentalne 
prawo człowieka do jego godności.  Tymczasem niekontrolowany rozwój postępu może stanowić 
realne zagrożenie, dla samego człowieka poprzez obrazę jego godności z powodu: emigracji, 
uchodźctwa, głodu, niedożywienia, a także ubóstwa, co można uznać za podstawowe zagrożenia 
dla człowieka i ładu międzynarodowego. W gruncie rzeczy godność osoby ludzkiej domaga się 
podjęcia takich działań, które będą miały na celu jej ochronę i zarazem rozwój. Dlatego rosnąca 
świadomość miejsca i roli godności osoby ludzkiej, powinna być sercem wspólnego światowego 
dziedzictwa religijnego, kulturowego oraz prawnego. Refleksja na temat godności osoby ludzkiej 
w nauczaniu Jana Pawła II ukazuje, że widzi on jej różnorakie zagrożenia, ale przede wszystkim 
wyraża przekonanie, że godność osoby ludzkiej stanowi podstawową wartość dla egzystencji jed-
nostki i społeczeństwa. Broniąc jej odważnie, ukazuje zadania państwa i granice demokracji. Jego 
wypowiedzi na temat godności winny stać się programem nie tylko dla katolików, lecz także dla 
ludzi dobrej woli, a szczególnie dla dyplomatów i osób odpowiedzialnych za losy całego świata.

Postawa osób będących w formacji straży pożarnej ukazuje odpowiedź na Boże wezwanie. 
Niesione i pielęgnowane wartości stają się ogromnym umocnieniem w szerokich kręgach 
społecznych.

Godność człowieka rodzi się z miłości i przez miłość się realizuje. Wyrasta ona z miłości 
stwórczej Boga i zostaje objawiona w dziele Zbawienia. Poprzez dzieło zbawienia miłosier-
na miłość Boga uobecnia się w świecie ludzkim, w działalności Kościoła i w życiu poszczegól-
nych ludzi. Naszą godność i naszą ludzką wartość dostrzegamy, przeżywamy i rozumiemy 
wtedy, kiedy dzięki miłości odnajdujemy ją w bliźnich. Osobista godność stanowi podstawę 
równości wszystkich ludzi. Wszyscy bowiem ludzie posiadają tę samą naturę. Wyklucza to 
jakąkolwiek dyskryminację.

Dlatego starajmy się, aby świadomość naszego powołania i noszenia w sobie Bożego obrazu 
czyniła z nas ludzi pełnych radości, wiary i miłości.

 Ks. Jerzy - kapelan
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Obrady władz

Informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego i miejscowych zagro-
żeń przedstawił zastępca komendanta wojewódzkiego PSP, st. bryg. Bog-
dan Łasica. Wynikało z niej, że na terenie województwa w ubiegłym roku 
odnotowano ponad 65 tysięcy zdarzeń wymagających interwencji straży 
pożarnych. Około 60% zdarzeń stanowiły miejscowe zagrożenia, prawie 
30% - pożary. Niestety, było też niemało wyjazdów na wezwania fałszywe. 
Ta, wciąż bardzo wielka liczba strażackich interwencji wymaga ciągłego 
szkolenia strażaków i wyposażania straży  w niezbędny sprzęt. W roku 
ubiegłym Komenda Wojewódzka PSP wyszkoliła na kursach podstawo-
wych i dowódczych ponad 2,5 tysiąca strażaków ochotników i na kursach 
specjalistycznych – 4690 ratowników z OSP. Na dofinansowanie zakupów 
sprzętu przetransponowano z budżetu państwa przez komendę do ochot-
niczych straży pożarnych ponad trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych. 
Ponadto KW PSP przekazała strażom ochotniczym 45 wycofanych ze 
straży państwowej pojazdów, w tym 9 średnich i ciężkich oraz 15 lekkich 
samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Realizację przychodów i wydatków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP w roku 2016 przedstawiła druhna Małgorzata Matejczyk – za-
stępca dyrektora Zarządu Wykonawczego OW. Z przedstawionego spra-
wozdania, które wcześniej zaakceptowała Komisja Rewizyjna OW ZOSP 
RP, wynikało, że rok ubiegły udało się zamknąć mniejszym deficytem od 
przyjętego w planie. Założony przez Prezydium ZOW na początku 2016 r. 
deficyt określony był na 170 tysięcy złotych. Wpływ na ten stan rzeczy mia-
ły przede wszystkim dwa czynniki: skierowanie pieniędzy na pomoc dla 
OSP z budżetu państwa nie (jak dotychczas) poprzez Związek OSP RP, lecz 
przez komendy PSP oraz reorganizacja struktury biur OW (przekształ-
cenie biur terenowych w filie biura OW ZOSP RP) związana z redukcją 
zatrudnienia. Wprowadzenie dość rygorystycznego reżimu w wydatkach 
pozwoliło na zmniejszenie deficytu do kwoty 157.372 złote. Fundusz za-

sobowy, jakim dysponuje Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, daje nadzieję 
– co podkreśliło prezydium – że sytuacja materialna oddziału nadal będzie 
dobra. Po dyskusji sprawozdanie zostało zaakceptowane i skierowane do 
zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP. 

Realizacja przychodów i wydatków w 2017 roku – o czym również infor-
mowała druhna Małgorzata Matejczyk – trudna jest do określenia, bowiem 
nadal nie wiadomo, jakie na przykład dotacje otrzyma oddział na wspieranie 
działalności OSP, w tym głównie na dofinansowywanie zakupów sprzętu po-
żarniczego i umundurowania strażaków. Do dnia posiedzenia do oddziału 
wpłynęła dotacja z Zarządu Głównego ZOSP RP w wysokości niewiele po-
wyżej 400 tysięcy złotych pochodząca ze środków finansowych z firm ubez-
pieczeniowych, która pozwoli dofinansować część zakupów dokonywanych 
w Związku przez ochotnicze straże pożarne. Dyskutując na temat niepewne-
go budżetu członkowie prezydium wyrazili przekonanie, że przyjęte zadania 
statutowe uda się jednak w bieżącym roku wykonać. 

Propozycje tych (statutowych) zadań przedstawiał wiceprezes ZOW 
Zbigniew Gołąbek. Głównymi przedsięwzięciami mają być cykliczne uro-
czystości związane z obchodami Dnia Strażaka i Święta Niepodległości 
oraz zawody i konkursy – w tym roku Turniej Wiedzy Pożarniczej, Wo-
jewódzkie Zawody Sikawek Strażackich, Wojewódzki Konkurs Kronik i 
Konkurs „Strażak Roku Województwa Mazowieckiego. Przeprowadzo-
na zostanie też akcja letnia dla członków młodzieżowych drużyn pożar-
niczych oraz największe przedsięwzięcie statutowe – IV Zjazd Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego. Uchwalenie przez prezy-
dium planu działań programowych nie zamyka kalendarza uroczystości i 
imprez. W miarę możliwości i potrzeb kalendarz może być uzupełniany. 

Zagadnienia związane z toczącą się kampanią sprawozdawczo – wyborczą 
i przygotowaniami do zjazdu oddziału wojewódzkiego referował sekretarz 
ZOW, Zbigniew Kaliszyk. Referent stwierdził, że zjazdy oddziałów powiato-
wych przebiegały zgodnie ze zgłoszonymi terminami do końca 2016 r. Fre-
kwencja podczas obrad wyniosła ok. 75 – 80 %. Niestety, popełnione pomyłki 
(niedokładne odczytanie zapisów statutowych) oraz rezygnacje z pełnienia 
przyjętych podczas zjazdów funkcji zmusiły zarządy w czterech powiatach 
do zwołania w marcu br. zjazdów nadzwyczajnych w celu dokonania wybo-
rów uzupełniających. Podczas dyskusji dotyczącej zbliżającego się zjazdu OW 
członkowie prezydium zaakceptowali programy dwóch spotkań regionalnych 
z delegatami na zjazd, które zaplanowano 26 marca w Grodzisku Mazowiec-
kim i 2 kwietnia w Mińsku Mazowieckim. Potwierdzono też termin i miejsce 
zjazdu. Zgodnie z dokonanymi już wcześniej ustaleniami IV Zjazd Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP odbędzie się 20 maja w Błoniu. 

Przyjęty w ostatniej części obrad rozdzielnik na odznaczenia korpo-
racyjne na rok 2017 nie odbiega w zasadzie od obowiązującego w roku 
minionym. W dyspozycji oddziału wojewódzkiego (do rozdzielenia zgod-
nie z liczbą OSP na poszczególne powiaty) znajduje się 948 złotych, 1192 
srebrne i 1507 brązowych medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa. Złote Znaki 
Związki i Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza rozdzielone zostały 
tak, jak w ubiegłych latach: do 50 OSP - po jednym odznaczeniu, w prze-
dziale 50 - 90 straży – po dwa odznaczenia, powiaty z liczbą straży powyżej 
90 – po trzy odznaczenia. Członkowie prezydium rozpatrzyli także wnio-
ski o nadanie odznaczeń dla OSP i strażaków, a także o nadanie strażom 
sztandarów. Wszystkim ochotniczym strażom pożarnym, które do dnia 
posiedzenia złożyły odpowiednie wnioski prezydium sztandary nadało.

 Stefan Todorski

21 marca w Warszawie pod przewodnictwem prezesa  An-
toniego Jana Tarczyńskiego obradowało Prezydium Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. W posiedzeniu 
między innymi uczestniczyli: prezes Zarządu Głównego ZOSP 
RP, Waldemar Pawlak, mazowiecki komendant wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej, st. brygadier Jarosław Ku-
rek, przewodniczy Komisji Rewizyjnej OW, Karol Podleśny i 
przewodniczący Sądu Honorowego OW ZOSP RP, Wojciech 
Wicherski. W trakcie obrad omówiono informację o sta-
nie bezpieczeństwa pożarowego i miejscowych zagrożeń 
w województwie mazowieckim w 2016 roku, rozpatrzono 
sprawozdanie finansowe oddziału wojewódzkiego za 2016 
r., a także przyjęto plan finansowy i plan przedsięwzięć na 
bieżący rok. Ponadto posiedzenie wykorzystano do omówie-
nia przygotowań do IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP. W stałym punkcie „sprawy bieżące” członkowie prezydium 
zatwierdzili rozdzielnik na odznaczenia korporacyjne oraz 
rozpatrzyli wnioski o nadanie sztandarów i odznaczeń.

OBRADOWAŁO PREZYDIUM
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W pierwszej części spotkania prezes  ZOW 
przedstawił propozycję miejsca i terminu zjazdu 
oraz proponowany regulamin i porządek obrad. 
Do propozycji nie wniesiono uwag. Zjazd odbę-
dzie się 20 maja 2017 roku w Błoniu. O godzi-
nie 10.00 rozpocznie się część proceduralna. Na 
godzinę 11.00 zaplanowano uroczyste otwarcie. 
Zakończenie obrad powinno nastąpić około 
18.00 – 18.30. W zjeździe weźmie udział dzie-
więćdziesięciu pięciu delegatów. Towarzyszyć 
im będą ustępujące władze, czterdziestu siedmiu 
przedstawicieli do zarządu oddziału wojewódz-
kiego i zaproszeni goście.

Kolejnym tematem spotkania było wstępne 
przeanalizowanie kandydatur do prezydium 
zjazdu i do części składów komisji zjazdowych. 
Wcześniejsze wyłonienie z grona delegatów 
potencjalnych funkcyjnych powinno ułatwić 
ustalenie i zatwierdzenie składów tak prezydium 
, jak też  komisji  zjazdowych podczas części pro-
ceduralnej obrad.

 Istotnym elementem grodziskiego spotkania 
było wcześniejsze zastanowienie się nad przy-
szłym składem Komisji Rewizyjnej i Sądu Ho-
norowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. 
Według pierwszej propozycji organy te mogły-
by liczyć po sześć osób. W ten sposób każdy z 

sześciu podregionów Mazowsza mógłby być re-
prezentowany przez jedną osobę. Przeważająca 
jednak część obecnych na spotkaniu delegatów 
wyraziła przekonanie, że lepiej będzie, jeśli do 
powyższych organów powołanych zostanie po 
dwóch przedstawicieli z każdego subregionu.

Narada w grodziskim Centrum Kultury była 
także okazją do wypowiedzi na temat pozycji 
i roli Związku OSP RP w działaniach na rzecz 
ochotniczych straży pożarnych i ochrony prze-

ciwpożarowej. Prezes Waldemar Pawlak stwier-
dził między innymi, że w związku ze zmianą 
sposobu wspierania finansowego OSP z budżetu 
państwa (nie poprzez nasze stowarzyszenie, a 
komendy Państwowej Straży Pożarnej) będzie-
my musieli przemodelować swój zakres pomo-
cy dla straży. Musimy jeszcze bardziej zabiegać, 
aby straże w dalszym ciągu w jak największym 
stopniu zaopatrywały się w sprzed i umundu-
rowanie w biurach  Związku. Większej też  roli 
będzie musiało nabrać poradnictwo prawne, 
opieka merytoryczna, inspirowanie różnorod-
nej działalności pozaoperacyjnej itp. Marszałek 
Adam Struzik podkreślał, że w ostatnim czasie 
po raz pierwszy udało się samorządowym wła-
dzom województwa przekazać na potrzeby OSP 
pieniądze (3 miliony złotych) z Unii Europej-
skiej, a od lat przekazywać strażom ochotniczym 
pieniądze z budżetu Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. Dużego wsparcia udzielał też 
strażom umocowany w strukturach samorzą-
dowych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska I Gospodarki Wodnej. W kończącej się 
kadencji samorząd województwa wsparł OSP 
kwotą przekraczającą 20 milionów złotych. Czy 
w kolejnych latach możliwe będzie wspieranie 
straży z funduszy wojewódzkich? – zastanawiał 
się marszałek. - Czas pokaże.

 Stefan Todorski

Obrady władz

Dzień Strażaka 
w katedrze warszawsko – praskiej
4 maja 2017 roku o godzinie 9.00 w katedrze warszawsko – praskiej koncele-
browana będzie msza święta w intencji strażaków. Mszę poprzedzi pielgrzym-
ka do katedry, gdzie umieszczone są relikwie świętego Floriana. Pielgrzymka 
wyruszy z ulicy Marcinkowskiego, sprzed siedziby Jednostki Ratowniczo – Ga-
śniczej Nr 5 Państwowej Straży Pożarnej.
Mazowiecki kapelan strażaków, ksiądz Jerzy Sieńkowski zaprasza na uroczystą 
koncelebrę wszystkich strażaków, strażackie rodziny i wszystkich przyjaciół 
służby pożarniczej.

26 marca w siedzibie Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim odbyła się pierwsza z dwóch narad regionalnych delega-
tów na IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Uczestniczyli w niej delegaci z subregionów ciechanowskiego, 
płockiego, radomskiego i części warszawskiego. Delegaci z podregionów ostrołęckiego, siedleckiego i (pozostałych powia-
tów)warszawskiego spotkają się 2 kwietnia w Mińsku Mazowieckim. W naradzie, którą prowadził prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP, Antoni Jan Tarczyński, między innymi uczestniczyli: Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Waldemar 
Pawlak i  marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik.

DLA SPRAWNIEJSZEGO ZJAZDU
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Tematyka artykułu nawiązuje do zasad związanych z taktyką gaszenia po-
żarów w budynkach jednorodzinnych omówionych w nr 11 SM „Strażacy 
ratownicy OSP podczas gaszenia pożarów budynków jednorodzinnych”, w 
szczególności w zakresie prowadzenia rozpoznania zdarzenia podczas poża-
rów wewnętrznych. Jednym z bardzo ważnym zagadnień przy tego typu po-
żarach są działania związane z właściwym rozpoznaniem sytuacji pożarowej. 
Zgodnie z definicją rozpoznanie zdarzenia są to zorganizowane, aktywne i cią-
głe działania prowadzące do uzyskania niezbędnych informacji dotyczących 
warunków zdarzenia. Rozpoznanie prowadzone jest w celu pozyskania infor-
macji niezbędnych do określenia charakteru zdarzenia, oceny występujących 
zagrożeń oraz możliwości ich rozwoju i rozprzestrzeniania, a także danych 
niezbędnych do przyjęcia zamiaru taktycznego.

Rozpoznanie zdarzenia rozpoczyna się od momentu zadysponowania przez 
Stanowisko Kierowania Komendanta (SK)KP/M PSP pierwszo wyjazdowego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego i prowadzone jest przez jego dowódcę. Już 
w tym momencie podawane są pierwsze informacje o zdarzeniu pozyskane od 
zgłaszającego np. widać dym wydobywający się z poddasza budynku drewniane-
go itp. Kontynuowanie rozpoznania prowadzone jest, po przybyciu na miejsce 
zdarzenia, jako zadania realizowane przez Kierującego Działaniem Ratowni-
czym (KDR) w oparciu o zasadę 360  ̊polegającą na rozpoznania obiektu obję-
tego pożarem ze wszystkich stron i w różnych płaszczyznach. Zadanie to w dużej 
mierze realizowane jest przez wszystkich strażaków, którzy przez cały czas trwa-
nia działań również prowadzą rozpoznanie.

 Już w momencie przybycia na miejsce zdarzenia można określić rodzaj i 
skalę zagrożeń. Dowódca (może być wspomagany przez przodownika I roty) 
udaje się na rozpoznanie wstępne, którego podstawowym celem jest uzyska-
nie informacji, czy w zagrożonych pomieszczeniach lub obiektach przebywają 
ludzie oraz jaka jest sytuacja pożarowa. Należy określić: miejsce pożaru, inten-
sywność i kierunek jego rozwoju, zagrożenia dla obiektów sąsiednich, rodzaj 
płonących materiałów itp. Należy także ocenić fasadę budynku i odpowie-
dzieć na szereg pytań: ile jest pięter?, ile jest okien i czy w oknach są ludzie?, 
skąd wydobywa się dym?, czy dym wydobywa się z okapów?, czy ten dym 
jest pod ciśnieniem?, czy okna są nienaruszone?, czy są jakieś otwarte okna, 

z których nie wydobywa się dym?. Rozpoznanie to ma na celu wypracowanie 
właściwej decyzji w zakresie prowadzenia działań, adekwatnej do posiadanych 

sił i środków, znajdujących się na miejscu zdarzenia. W zależności od wyniku 
tego rozpoznania KDR podejmuje decyzję o ewakuacji ludzi, czy też prowa-
dzeniu działań gaśniczych w natarciu lub działaniach gaśniczych w obronie. 
Po dokonaniu rozpoznania wstępnego KDR wydaje decyzje w zakresie pro-
wadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz powiadamia SK KP/M PSP o 
sytuacji pożarowej, podjętych działaniach ratowniczo-gaśniczych, konieczno-
ści (lub nie) zadysponowania dodatkowych sił i środków lub innych jednostek 
współdziałających.
Po podjęciu pierwszych działań ratowniczo-gaśniczych, w miarę rozwoju 
sytuacji pożarowej, należy przeprowadzić rozpoznanie szczegółowe, które 
może wynikać bezpośrednio z rozpoznania wstępnego i być jego kontynuacją. 
Rozpoznanie, prowadzone w tej fazie działań, ma na celu dokładne określenie 
sytuacji pożarowej, pozwala też na ocenę skuteczności dotychczasowych dzia-
łań. Umożliwia dokonywanie zmian w postępowaniu i zastosowanych proce-
durach. Podczas rozpoznania uwzględniamy występujące oznaki zewnętrzne 
pożaru oraz wewnętrzne i określamy:
▶ W jaki sposób zostanie przeprowadzona ewakuacja zagrożonych i 

poszkodowanych osób poza strefę zagrożenia?
▶ W jakim kierunku rozprzestrzenia się pożar?
▶ W jakie urządzenia przeciwpożarowe wyposażony jest budynek?
▶ Jakie materiały znajdują się w pobliżu ognia i czy istnieje niebez-

pieczeństwo rozprzestrzenienia się pożaru przez te materiały?
▶ Jakie przeszkody utrudniają dostęp do pożaru i wpływają na 

utrudnienia w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych oraz 
czy i jakie występują okoliczności ułatwiające prowadzenie działań 
gaśniczych?

▶ Jakie są drogi pożarowe i dojazdowe oraz punkty czerpania wody 
do celów gaśniczych?

Rozpoznanie pożaru na podstawie jego oznak zewnętrznych tj. barwy 
dymu, zapachu, barwy płomienia itp., pozwala określić rodzaj płonących 
materiałów. Na podstawie dynamiki i kierunku rozprzestrzeniania się 
dymu i płomieni można wnioskować o intensywności pożaru i jego roz-
przestrzeniania się. Szybkość unoszenia się dymu z miejsca palenia jest 
uzależniona od temperatury, jaka wydziela się przy spalaniu. Wysoka tem-
peratura powoduje powstawanie silnych prądów konwekcyjnych, unoszą-
cych produkty spalania. Jednocześnie następuje wzmożony napływ po-
wietrza, a więc i tlenu do strefy spalania, co skutkuje zwiększeniem energii 
pożaru. Duża ilość dymu, przy niewidocznych płomieniach świadczy o 

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

Zasady  
przeprowadzania  

rozpoznania zdarzenia 
podczas pożarów 

wewnętrznych.

Rozpoznanie sytuacji pożarowej jest bardzo 
ważnym elementem mającym wpływ 
na skuteczność prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych. W szczególności 
dotyczy to strażaków docierających do 
pożaru, jako pierwsi, podejmujących 
działania samodzielnie w niebezpiecznym i 
dynamicznie zmieniającym się środowisku. 
Mając ograniczone informacje, w ciągu 
kilku sekund muszą podejmować decyzje 
i działania mogące ratować życie. Muszą 
m.in. właściwie ocenić zjawiska pożarowe 
oraz prognozować zagrożenia pożarowe 
np. backdraft czy flashover.
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słabym dostępie powietrza do płonących materiałów. Mała ilość dymu, w 
którym widać wydłużone ku górze płomienie, świadczy o intensywnym 
dopływie świeżego powietrza do strefy spalania.
Należy zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu do zady-
mionych budynków i płonących pomieszczeń. W pewnym momencie 
może nastąpić pozorne przygaszenie pożaru ze względu na zużycie tle-
nu w zamkniętym pomieszczeniu. Nadal jednak trwają procesy uwal-
niania gazów palnych z przedmiotów ogrzanych temperaturą pożaru. 
Pomieszczenie wypełnione jest mieszaniną dymu i gazów palnych, 

nagrzanych do temperatury pozwalającej na ich samozapłon. Czynni-
kiem powstrzymującym zapalenie jest tylko niedostateczna ilość tlenu. 
W momencie otwarcia drzwi lub okna następuje dopływ powietrza do 
strefy spalania i jest możliwy natychmiastowy zapłon mieszaniny cha-
rakteryzujący się szybkim rozprzestrzenianiem się pożaru. W tym mo-

mencie należy szczegółowo omówić dwa zjawiska pożarowe związane 
z rozprzestrzenianiem się pożaru, aby w ramach przeprowadzanego  

rozpoznania zdarzenia właściwie je ocenić oraz znać różnice pomiędzy 
rozgorzeniem i wstecznym ciągiem płomieni.
Rozgorzenie (zamiennie określane jako flashover), najprościej można rozu-
mieć, jako nagłe przejście pożaru ze stanu rozwijającego się do w pełni rozwi-
niętego. W chwili wystąpienia rozgorzenia dochodzi do zapalenia wszystkich 
palnych materiałów w pomieszczeniu. Następuje gwałtowna zmiana liniowej 
prędkości spalania, duży przyrost temperatur, szybki ubytek tlenu, wzrost 
stężenia produktów rozkładu i spalania. Możliwy jest wyrzut płomieni na ze-
wnątrz pomieszczenia.
Wsteczny ciąg płomienia (zamiennie określany jako „backdraft”) wystę-
puje, gdy ciepło i gęsty dym (niespalone cząstki paliwa) gromadzą się w 
pomieszczeniu, zmniejszając ilość dostępnego powietrza, a następnie tlen/
powietrze zostaje do niego ponownie doprowadzone (np. poprzez otwar-
cie drzwi), powodując nagłe spalanie. Zjawisko to zachodzi w warunkach 
niecałkowitego spalania, przy małej objętości płomieni lub ich braku, w 
słabo wentylowanych pomieszczeniach. Płomienie wędrują w przeciwną, 
wsteczną stronę w stosunku do napływającego powietrza. Ruch płomie-
nia jest przyspieszony, towarzyszy mu huk, przyrost temperatury i ciśnie-
nia. Istnieją symptomy mogące wskazywać na możliwość pojawienia się 
wstecznego ciągu płomienia:
▶ „tłusty” czarny dym zaczyna wydobywać się z pomieszczeń, ma 

dużą zawartość sadzy,
▶ dym lub języki płomieni pojawiające się w otworach mają pulsują-

cy, okresowy charakter,
▶ na szybach jest oleisty osad, szyby w oknach drżą, wydając charak-

terystyczny dźwięk, i są tak gorące, że nie można ich dotknąć,
▶ dym może być „zasysany” z powrotem do pomieszczenia.
Należy wskazać, że pożary piwnic lub innych zamkniętych pomieszczeń 
zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się wstecznego ciągu płomieni.
 Charakteryzując ww. zjawiska należy wskazać na następujące różnice po-
między rozgorzeniem, a zjawiskiem wstecznego ciągu płomienia:
▶ Rozgorzenie wywołane jest czynnikami termicznymi, a wsteczny 

ciąg płomienia spowodowany jest wprowadzeniem tlenu do prze-
strzeni zamkniętej i wybuchowym spalaniem produktów rozkładu 
termicznego.

▶ Rozgorzenie zachodzi w miejscu powstania pożaru. Wsteczny ciąg 
płomienia może się rozpocząć w pomieszczeniu objętym pożarem 
lub w którym znajduje się ognisko pożaru albo w jego bezpośred-
nim pobliżu i przemieścić się z powrotem do tego pomieszczenia. 

▶ Rozgorzenie jest spalaniem przestrzennym, a przyczyną jest za-
mknięte w przestrzeni ciepło. Wsteczny ciąg płomienia jest eks-
plozją dymu, którą wywołuje człowiek lub nawet strażak swoim 
działaniem. 

Ostateczną różnicą pomiędzy flashover i backdraftem jest faza pożaru, w 
której występują: flashover występuje tylko w fazie wzrostu pożaru i sygnali-
zuje jej koniec, a backdraft może wystąpić, gdy pojawi się dym w miejscach 
o ograniczonej przestrzeni, czyli w trakcie pierwszej i ostatniej trzeciej fazy 
rozwoju pożaru. 
Najczęstszą taktyką zwalczania Backdraft jest zastosowanie wentylacji nadci-
śnieniowej, czyli odprowadzenia ciepła. Każdy dym powinien być traktowa-
ny, jako potencjalnie palny, a strażacy powinni podejmować działania w celu 
usunięcia go lub zmniejszenia prawdopodobieństwa zapalenia się mieszaniny. 
Przemieszczając się w zadymieniu należy również chłodzić gazy pożarowe 
przy pomocy krótkich strzałów prądem rozproszonym, zapobiegając tym sa-
mym możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pożarowych. Nie ma 
to często bezpośredniego efektu gaśniczego, tzn. nie powoduje lokalizacji czy 
gaszenia pożaru, umożliwia natomiast bezpieczne dotarcie do ogniska pożaru, 
podawanie prądów wodnych w celach gaśniczych i ugaszenia pożaru.
Podsumowując należy pokreślić, że przy gaszeniu wszystkich pożarów we-
wnętrznych strażacy muszą znać przebieg rozwoju pożaru w pomieszczeniach 
i obiekcie, wykazać się umiejętnością czytania oznak pożaru oraz właściwie 
przeprowadzać rozpoznanie zdarzenia i na tej podstawię wypracować właści-
wy zamiar taktyczny. Muszą szybko reagować na zmianę sytuacji pożarowej. 
Koniecznym jest także, aby, oprócz zdobywanego podczas każdego wyjazdu 
doświadczenia strażacy szkolili się podczas procesu doskonalenia zawodo-
wego w zakresie taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych, a przede wszyst-
kim uczestniczyli w szkoleniach praktycznych. Przykładem takich szkoleń są 
warsztaty ratownicze przeprowadzone przez KM PSP w Siedlcach i jednostki 
OSP w grudniu 2015 roku w Zbuczynie, w lipcu 2016 roku w Siedlcach czy w 
grudniu 2016 r. w Wodyniach. Więcej informacji na ten temat można uzyskać 
na stronie www.siedlce-straz.pl. Bardzo pomocnym przy organizacji takich 
ćwiczeń, jest zatwierdzony przez KG PSP, „Program szkolenia              z zakresu 
gaszenia pożarów wewnętrznych”.
 Opracował: d-ca JRG nr 2 w Siedlcach, bryg. Dariusz Wardak

Mazowiecka Komenda PSP instruuje



   |   S T R A Ż A K  M A Z O W I E C K I  |  styczeń-kwiecień 201708

Strażak Roku 2016

Spośród pięciu nominowanych kandyda-
tów kapituła, której przewodniczył Zbigniew 
Gołąbek – wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP, wybrała 
druha Tomasza za bohaterskie uratowanie 
kierowcy z płonącego pojazdu.

7 maja 2016 roku w miejscowości Zacha-
rzów (gmina Radzanów) na drodze powia-
towej samochód osobowy uderzył w drzewo. 
W wyniku uderzenia doszło do zablokowa-
nia znajdującego się we wnętrzu pojazdu 
kierowcy i pojawienia się pod maską silnika 
ognia, który przenikał do kabiny. Przejeż-
dżający tą drogą tuż po wypadku Tomasz 
Chmielewski zareagował natychmiast. Od-
blokował drzwi auta i wydobył poszkodowa-
nego na zewnątrz, po czym udzielił rannemu 

w wyniku zderzenia i poparzonemu przez 
rozszerzający się pożar pomocy medycznej. 
Wezwane służby ratownicze ugasiły płoną-
cy już w tym czasie cały samochód, rannego 
kierowcę zaś odwiozły do szpitala.

Przedstawienie bohatera oraz wręczenie 
mu stosownych wyróżnień i nagród nastąpi-
ło podczas odbywającej się pod patronatem 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP imprezy szkoleniowo – artystycznej 
pod hasłem „Pali się”. Przedstawiony pu-
bliczności Strażak Roku otrzymał potwier-
dzający przyznaną godność dyplom oraz 
nagrody ufundowane przez Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego, Komendanta Wo-
jewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 

prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP, Fundację Edukacja i Tech-
nika Ratownictwa, Kaliskie Zakłady Prze-
mysłu Terenowego w Kaliszu i Hotel Regent 
w Warszawie. Wśród zgromadzonych na sce-
nie wielu znamienitych gości, którzy gratu-
lowali bohaterowi czynu i wręczali nagrody, 
między innymi byli: komendant wojewódz-
ki PSP, st. bryg. Jarosław Kurek oraz prezes 
ZOW ZOSP RP, Antoni Jan Tarczyński.

Po uroczystości uhonorowania Strażaka 
Roku 2016  zgromadzona publiczność za-
poznała się z podstawowymi zasadami bez-
pieczeństwa pożarowego, a potem bawiła się 
podczas koncertu kultowego zespołu Dżem.

 Tekst i fot. Stefan Todorski

Wydobył 
człowieka 
z płonącego 
samochodu

5 lutego na warszawskim Torwarze kilka tysięcy osób poznało 
Strażaka Roku 2016 Województwa Mazowieckiego, którym został 
działający od sześciu lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukównie
(gmina Radzanów, powiat białobrzeski) Tomasz Chmielewski.
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Nasze najlepsze

OSP Gmina Powiat Liczba 
działań

1 Ożarów Maz. Ożarów Maz. Błonie 380
2 Góra Kalwaria Góra Kalwaria Piaseczno 320
3 Wesoła Wesoła Warszawa 297
4 Łomianki Łomianki Błonie 254
5 Piastów Piastów Pruszków 243
6 Raszyn Raszyn Pruszków 229
7 Marki Marki Wołomin 227
8 Radzymin Radzymin Wołomin 216
9 Milanówek Milanówek Grodzisk Maz. 208
10 Brwinów Brwinów Pruszków 208
11 Wołomin Wołomin Wołomin 196
12 Tarczyn Tarczyn Piaseczno 194
13 Warka Warka Grójec 193
14 Karczew Karczew Otwock 183
15 Błonie Błonie Błonie 180
16 Stara Miłosna Wesoła Warszawa 179
17 Różan Różan Maków Maz. 178
18 Gąbin Gąbin Płock 178
19 Jabłonna Jabłonna Legionowo 175
20 Nadarzyn Nadarzyn Pruszków 175
21 Raciąż Raciąż miasto Płońsk 162
22 Sulejówek Sulejówek Mińsk Maz. 159
23 Legionowo Legionowo Legionowo 156
24 Wyszogród Wyszogród Płock 153
25 Zielonka Zielonka Wołomin 152
26 Nasielsk Nasielsk Nowy Dwór Maz. 151
27 Otwock Otwock Otwock 151
28 Wola Kiełpińska Serock Legionowo 150
29 Mroków Lesznowola Piaseczno 148
30 Niepokalanów Teresin Sochaczew 143
31 Józefów Józefów Otwock 142
32 Stare Babice Stare Babice Błonie 141
33 Konstancin-Jeziorna Konstancin-Jeziorna Piaseczno 140
34 Otwock Otwock Otwock 139
35 Celestynów Celestynów Otwock 138
36 Dębe Wielkie Dębe Wielkie Mińsk Maz. 137
37 Chynów Chynów Grójec 131
38 Małkinia Górna Małkinia Górna Ostrów Maz. 130
39 Sobienie Jeziory Sobienie Jeziory Otwock 129
40 Paprotnia Teresin Sochaczew 129
41 Sochocin Sochocin Płońsk 126
42 Mszczonów Mszczonow Żyrardów 124
43 Słupno Słupno Płock 123
44 Kobyłka Kobyłka Wołomin 123
45 Baboszewo Baboszewo Płońsk 122
46 Jedlińsk Jedlińsk Radom 121
47 Chotomów Jabłonna Legionowo 120
48 Wierzbica Wierzbica Radom 118
49 Żelechów Żabia Wola Grodzisk Maz. 117
50 Skrzeszew Wieliszew Legionowo 117

Siedziba OSP Gmina
Promna Białobrzeski
Modła Ciechanowski
Trojanów Garwoliński
Wola Władysławowska Garwoliński
Izdebno Garwoliński
Garwolin - Leszczyny Garwoliński
Jaktorów Grodziski
Świdno Grójecki
Kozietuły Grójecki
Meszki Łosicki
Chełchy Kmiece Makowski
Ogony Makowski 
Falbogi Miński
Zimnowoda Miński
Zaręby Warchoły Ostrowski
Maliszewko Płocki
Oddział Powiatowy w Płocku Płocki
Czernidła Piaseczyński
Grabie Polskie Płocki
Świeszewko Pułtuski
Jaroszki Radomski
Rogozino Płocki
Płońsk Płoński
Milewo Płoński
Szczytno Płoński
Rostkowo Przasnyski
Obrąb Przasnyski
Szla Przasnyski
Zbuczyn Siedlecki
Tokary Siedlecki
Budki Piaseckie Sochaczewski
Sterdyń Sokołowski
Oddział Powiatowy ZOSP RP w Warszawie Warszawski
Stare Lipki Węgrowski

OSP POWIAT JUBILEUSZ
Pawłowo Ciechanowski 90 – lecie
Izdebno Garwoliński 90 – lecie 
Wola Władysławowska Garwoliński 90 – lecie
Komenda Powiatowa PSP Grodziski -
Kozietuły Grójecki 90 – lecie 
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Legionowski -
Komenda Powiatowa PSP w Lipsku Lipski -
Niesułowo Makowski 110 – lecie 
Kazuń Polski Nowodworski 90 – lecie 
Kazuń Polski Nowodworski 90 – lecie 
Oddział Powiatowy w Płocku Płocki
Nowe Sarnowo Płoński 90 – lecie 
Czarna Radomski 90 – lecie 
Jastrzębia Radomski 90 – lecie 
Pakosław Radomski 90 – lecie 
Trzciniec Siedlecki 90 – lecie 
Stare Lipki Węgrowski 80 – lecie 

OSP POWIAT JUBILEUSZ
Trojanów Garwoliński 100 – lecie 
Sienno Lipski 100 – lecie
Dobre Miński 100 – lecie 
Chyżyny Miński 100 – lecie
Woźniki Płocki 100 – lecie
Bonisław Płocki 100 – lecie 
Suchodół Piaseczyński 100 – lecie
Czuryły Siedlecki 100 – lecie
Tokary Siedlecki 100 – lecie 
Zbuczyn Siedlecki 100 – lecie 
Pruszyn Siedlecki 100 – lecie 
Jabłonna Lacka Sokołowski 100 – lecie
Sterdyń Sokołowski 100 – lecie
Stare Babice W-wa Zachód 100 – lecie 
Zaborów W-wa Zachód 100 – lecie

OSP POWIAT JUBILEUSZ
Osówka Lipski 90 – lecie 
Sulejówek Miński 90 – lecie 
Stary Lubotyń Ostrowski 90 – lecie 
Radość Warszawski 90 – lecie 
Brańszczyk Wyszkowski 90 – lecie 

OSP o największej liczbie 
działań ratowniczo-gaśniczych
w roku 2016

OSP, którym w roku 2016 nadano sztandary

OSP, którym nadano Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

OSP, którym nadano Złoty  Znak  Związku

OSP, którym nadano Złoty  Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
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Wywiad

 Druhu Prezesie, minął rok, 
w którym intensywnie toczyła 
się kampania sprawozdawczo – 
wyborcza w oddziałach naszego 
Związku i mija pięcioletnia ka-
dencja, którą wkrótce zakończymy 
zapowiedzianym na maj Zjazdem 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP. Jak Druh ocenia funkcjono-
wanie oddziału w tym niełatwym 
roku i kadencję, która biegła – 
zdawałoby się – za szybko?

Kadencję oceniam dobrze, 
chociaż zawsze chciałoby się 
osiągać więcej. Ostatni rok na-
tomiast – bardzo trudny z uwagi 
na niekorzystne dla naszej dzia-
łalności zmniejszenie się przy-
chodów finansowych - przebiegł, 
co warto podkreślić, stabilnie, 
bez zakłóceń, przy założonej pla-
nami realizacji głównych zadań 
statutowych. Ale, niestety, był też 
okresem dość smutnych strat.

 To znaczy…
Największą stratą była koniecz-

ność zmniejszenia zatrudnienia 
w biurach, które obsługiwały 
bardzo duży przecież oddział. W 
miejsce biur terenowych powo-
łaliśmy filie mając nadzieję, że w 
ten sposób zachowany zostanie 
stały kontakt Związku ze wszyst-
kimi ochotniczymi strażami 
pożarnymi. Niewątpliwą stratą 
– co druh redaktor niewątpliwie 
dostrzega – była konieczność za-
wieszenia wydawania papierowej 
wersji Strażaka Mazowieckiego, 
wszak mamy przekonanie, że 
części naszych działaczy trudniej 
będzie dotrzeć do wersji elektro-
nicznej.

 Wprawdzie w ubiegłym roku 
możliwości pomagania strażom 
zmniejszyły się, choćby dlatego, 
że pieniądze z budżetu państwa 
popłynęły nie przez Związek, a po-

przez Komendy Państwowej Stra-
ży Pożarnej, ale udzielanie pomo-
cy strażom nadal może wzbudzać 
satysfakcję. Czy mam rację?

Oczywiście. W roku ubiegłym 
nie prowadziliśmy rozdziału pie-
niędzy z MSWiA dla OSP i nie 
wykonywaliśmy trudnej pracy 
zaopatrywania OSP w sprzęt i 
umundurowanie z dofinansowy-
waniem zakupów z tych środków. 
Niemniej dofinansowywaliśmy 
dokonywane przez straże zakupy, 
głównie wyposażenia osobistego 
strażaków i wspieraliśmy straże 
w różnych innych formach ich 
działania. Między innymi, posił-
kując się pieniędzmi z budżetu 
państwa, wsparliśmy w minione 
wakacje obozy dla młodzieżo-
wych drużyn pożarniczych nie-
bagatelną kwotą 104.699 złotych. 
Mówiąc natomiast o całej kaden-
cji mogę z satysfakcją stwierdzić, 
że poprzez biura naszego woje-
wódzkiego oddziału do ochotni-
czych straży pożarnych popłynęła 
w postaci różnych dofinansowań 
kwota przekraczająca dwadzie-
ścia osiem milionów sześćset ty-
sięcy złotych.

 Wspomniał Druh Prezes o ak-
cji letniej, a ja w tym momencie 
pomyślałem, że pomoc materialna 
to jedno, a szeroka gama działań 
programowych to drugie. Przecież 
liczne przedsięwzięcia o zasięgu 
wojewódzkim to też olbrzymia 
pomoc, której nie sposób zmierzyć 
złotówkami.

To prawda. Wojewódzkie impre-
zy – zawody, turnieje, konkursy, a 
organizujemy ich sporo, to przed-
sięwzięcia wymagające dużego 
wysiłku, poszukiwania partnerów 
do wspólnej pracy i partycypowa-
nia w niemałych (z konieczności) 
kosztach. Możemy jednak zawsze 
liczyć na stałych przyjaciół: Pań-

stwową Straż Pożarną, samorządy 
powiatowe i gminne, Marszałka 
Województwa Mazowieckiego i 
Urząd Marszałkowski, na Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, 
Fundusz Składkowy Ubezpiecze-
nia Społecznego Rolników, Ma-
zowieckie Kuratorium Oświaty, a 
także kierownictwo Lasów Pań-
stwowych, Fundację „EDURA” i 
szereg firm, zwłaszcza produku-
jących wyroby na potrzeby straży 
pożarnych. Dzięki aktywności 
działaczy, efektywnej pracy pra-
cowników biur oraz nieocenionej 
pomocy naszych przyjaciół współ-
organizujemy cyklicznie nie tylko 
zawody sportowo – pożarnicze dla 
mężczyzn, kobiet i młodzieży, ale 
też charakterystyczne dla Mazow-
sza Wojewódzkie Zawody Sikawek 
Strażackich, Wojewódzkie Zawo-
dy w Ratownictwie Wodnym i Po-
wodziowym OSP, kilkuszczeblowy 
Turniej Wiedzy Pożarniczej, Kon-
kurs Kronik i Wojewódzkie Spo-
tkania z Kronikarzami OSP, Wo-
jewódzkie Przeglądy Strażackich 
Orkiestr Dętych, no i oczywiście 
w każdym roku akcję obozową dla 
setek członków młodzieżowych 
drużyn pożarniczych. Przedsię-
wzięciem, któremu staramy się 
nadać jak największą popularność, 
jest organizowany przez Zarząd 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP pod patronatem Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
konkurs „Strażak Roku Woje-
wództwa Mazowieckiego”. W 
konkursie tym spośród druhów, 
którzy odznaczyli się szczególnym 
poświęceniem (nierzadko wręcz 
bohaterstwem) w akcji ratowni-
czej kapituła wybiera Strażaków 
(poszczególnych) Miesięcy, a po-
tem, oceniając wszystkie dokona-
ne czyny, jednemu z nich podczas 
wielkiej imprezy szkoleniowo 

– artystycznej, z udziałem kilku 
tysięcy widzów, na warszawskim 
Torwarze przyznaje tytuł Strażaka 
Roku.

 O społecznej pracy oddziału 
wojewódzkiego można by mówić 
nieomal bez końca. Wkrótce ta bo-
gata działalność będzie przedsta-
wiona w postaci sprawozdania na 
obradach Zjazdu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP. Jestem prze-
konany, że delegaci przyjmą złożo-
ne sprawozdanie i wytyczą dobre 
kierunki na kolejne pięciolecie. 
Druhu Prezesie, co możemy – tak 
króciutko - przekazać czytelnikom 
o przygotowaniach do zjazdu?

Możemy powiedzieć, że do 
odbycia zjazdu jesteśmy już prak-
tycznie przygotowani. Z końcem 
2016 roku zakończyła się w peł-
ni kampania sprawozdawczo – 
wyborcza w powiatach. Mamy 
zatem pełny skład wybranych 
delegatów na zjazd w wojewódz-
twie i kompletną listę osób reko-
mendowanych do przyszłego za-
rządu oddziału wojewódzkiego. 
Opracowany projekt sprawozda-
nia z działalności zaopiniowany 
został przez Prezydium Zarzą-
du Wojewódzkiego ZOSP RP, 
a wkrótce będzie przedmiotem 
uchwały Zarządu OW. Przygoto-
waliśmy dwie narady regionalne 
z delegatami na zjazd, by omó-
wić zagadnienia proceduralne, a 
tym samym usprawnić przebieg 
zjazdu. Pierwsza narada odbyła 
się 26 marca w Grodzisku Mazo-
wieckim, druga w Mińsku Mazo-
wieckim zaplanowana jest na 2 
kwietnia. Robimy wszystko, aby 
zjazd był bardzo dobrze przygo-
towany. Jak przebiegnie i co no-
wego wniesie do rozwoju naszego 
Związku?... Zobaczymy.

Dziękuję za rozmowę.

                   Rozmawiał Stefan Todorski

DO ZJAZDU 
JESTEŚMY 
PRZYGOTOWANI

Rozmowa z prezesem Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP województwa mazowieckiego, 
dh. Antonim Janem Tarczyńskim
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Wydarzenia

Z nadsyłanych informacji wynika, 
że do organizacji konkursu, oprócz 
zarządów Związku OSP RP i ko-
mend Państwowej Straży Pożarnej 
włączają się nierzadko starostwa po-
wiatowe, a także (wspierające głów-
nie materialnie) instytucje i firmy, 
którym wychowywanie i dokształ-

canie młodzieży poprzez OTWP 
leży na sercu. Na uwagę przy or-
ganizacji powiatowych zmagań 
zasługuje jednak bardzo korzystna 
współpraca pomiędzy zarządami 
oddziałów powiatowych ZOSP RP I 
komendami PSP. Przykładem god-
nym odnotowania mogą być władze 

pożarnicze Łosic. Tam na przykład 
w komisji konkursowej złożonej z 
równej liczby przedstawicieli ZOSP 
RP i PSP zasiedli: prezes Zarządu 
OP ZOSP RP Romuald Jóźwiaczuk 
i komendant powiatowy PSP, bryg. 
Sławomir Zaniuk. Przybliżając Łosi-
ce nie można pominąć zwycięzców. 

Na eliminację wojewódzkie pojadą: 
Ewelina Koźluk ze Szkoły Podstawo-
wej w Kornicy Starej, Michał Król z 
Gimnazjum w Olszance i Hubert 
Kubiński z Liceum Ogólnokształcą-
cego w Łosicach. Miejmy nadzieję, 
że w Pionkach spotka się młodzież ze 
wszystkich powiatów Mazowsza. S.T.

WYRATOWA£ 
KOBIETÊ  
Z P£ON¥CEGO 
DOMU

10 lutego w Wierzbicy, przy uli-
cy Krasickiego (powiat radomski) 
w budynku wielorodzinnym za-
paliło się mieszkanie. Informacja 
o powstałym pożarze dotarła do 
miejscowego posterunku policji. 
Pełniący służbę dwaj policjanci 
(jednym z nich był Łukasz Nowak  
- członek Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Wierzbicy Kolonia) udali 
się pospiesznie na miejsce groźnego 

zdarzenia. Stojący przed budynkiem 
ludzie krzyczeli, że w płonącym 
mieszkaniu znajdują się dwie ko-
biety. Policjanci udali się pod drzwi, 
przez które wydobywał się gęsty 
dym i słychać było głos wzywający 
pomocy. Na szczęście (okazało się, 
że w mieszkaniu przebywa jedna 
osoba) udało się nawiązać z kobietą 
kontakt głosowy i ustalić, że schro-
niła się w łazience.  Rozpoznawszy 

sytuację Łukasz Nowak próbował 
wejść do mieszkania, jednak gryzą-
cy dym i wysoka temperatura unie-
możliwiały mu w skomplikowanych 
warunkach udzielenie pomocy. 
Mimo to druh Łukasz nie zrezygno-
wał. Szczelnie okrył głowę kurtką, 
przedostał się do łazienki,  dopo-
mógł kobiecie wydostać się na ze-
wnątrz i przewiązał ją ratownikom 
medycznym.

Druh  Łukasz Nowak za bohater-
ski czyn  zgłoszony został do tytułu 
„Strażak   Miesiąca” w ramach kon-
kursu „Strażak Roku 2017 Woje-
wództwa Mazowieckiego. Powołana 
przez Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP 
kapituła przyznała mu tytuł „Straża-
ka Lutego 2017 roku Województwa 
Mazowieckiego.

  Stefan Todorski

Z POWIATÓW 
DO WOJEWÓDZTWA
Dobiegają końca powiatowe eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
pod hasłem „Młodzież zapobiega Pożarom”. 
Zgodnie z harmonogramem powinny zakończyć 
się w marcu. 29  kwietnia bowiem zwycięzcy w 
poszczególnych grupach w powiatach wystartują 
w eliminacjach wojewódzkich. Odbędą się one 
w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Państwowej 
Straży Pożarnej w Pionkach.

Na walne posiedzenie liczą-
cej 115 lat OSP w Wyszogrodzie 
przybyli liczni zaproszeni goście. 
Wśród nich między innymi byli: 
starosta płocki Mariusz Bieniek 
i wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego (jednocześnie 

prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego) Związku OSP RP, Hila-
ry Januszczyk. Udział znamieni-
tych gości wynikał bez wątpienia 
z faktu, że straż ta jest jedną z 
czołowych jednostek w powiecie 
i subregionie płockim. W roku 

ubiegłym 153 razy uczestniczyła 
w akcjach ratowniczych. W roku 
sprawozdawczym druhowie z 
Wyszogrodu, obok uczestnictwa 
w licznych akcjach, wykonywali 
wiele działań na rzecz podnie-
sienia własnej gotowości bojo-

wej. Wzbogacili się o motorową 
łódź płaskodenną. W niedale-
kim czasie OSP będzie zapew-
ne czynić starania o pozyskanie 
motopompy o dużej wydajności 
TOHATSU.

 S.T.

KOÑCZY SIÊ KAMPANIA 
WALNYCH ZEBRAÑ
Marzec jest ostatnim miesiącem, w którym 
ochotnicze straże pożarne na walnych 
zebraniach sprawozdawczych członków OSP 
podsumowują efekty działalności w 2016 roku. 
W powiecie płockim kilka zebrań – m. in. w 
Małej Wsi, Nowym Gulczewie i Wyszogrodzie 
-  odbywało się w sobotę, 4 marca. 
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Historia

W historię tworzenia bazy źródłowej do dziejów straży 
pożarnych wpisało się także Muzeum Pożarnictwa 
w Kotuniu zorganizowane w 1982 roku.

Jako pierwszy potrzebę dokumentowania dzie-
jów straży pożarnych dostrzegł członek zarządu 
łowickiej Straży Ogniowej Ochotniczej Włady-
sław Tarczyński, twórca Muzeum Starożytności i 
Pamiątek Historycznych w Łowiczu. Do otwarcia 
muzeum w 1905 roku zgromadził w dziale po-
żarniczym dawne i współczesne pamiątki i doku-
menty związane z dziejami pożarnictwa i historią 
ochotniczych straży pożarnych. 

W składzie powołanego w dniu 10.09.1916 r. 
pierwszego Zarządu Związku Floriańskiego utwo-
rzono funkcję kustosza mającego specjalne kwali-
fikacje i uprawnienia do opiekowania się zbiorami 
muzealnymi i bibliotecznymi. Pierwszym kusto-
szem był ks. Marcin Szkopowski z Warszawy. W 
1917 roku ukazał się na łamach „Przeglądu Pożar-
niczego” obszerny artykuł naczelnego redaktora, 
Leona Ostaszewskiego, pt. Muzeum pożarnicze. 
Autor uzasadniał w nim konieczność i celowość 
powołania krajowego muzeum pożarniczego, 
„instytucji, która gromadząc zbiory, dotyczące po-
żarnictwa krajowego, oddałaby w przyszłości nie-
ocenione usługi przyszłym badaczom tej dziedziny 
naszej pracy społecznej”.

W 1930 roku Zarząd GZSP RP opublikował 
odezwę: O archiwum i muzeum strażackie. Ówcze-
sny redaktor naczelny „Przeglądu Pożarniczego”, 
inż. Stanisław Pągowski, uważał, że muzeum po-
żarnictwa powinno być placówką naukową.

Ważnym etapem w tworzeniu muzealnic-
twa pożarniczego było powołanie na począt-
ku lat 60. XX w. Komisji Historyczno-Muze-
alnej przy Zarządzie Głównym Związku OSP  
w Warszawie. Jako organy wykonawcze powo-
łano Okręgowe Komisje przy ZOW ZOSP. Ich 
zadaniem było zabezpieczanie wszelkich źródeł 
materialnych i udostępnianie ich historykom do 
badań naukowych.

W celu udokumentowania dziejów straży pożar-
nych byłego województwa siedleckiego, ich kultury 
i zachodzących zmian w wyposażeniu, powołane 
zostało uchwałą Zarządu OSP z 26.08.1982 r. Mu-
zeum Pożarnictwa w Kotuniu. W jego organizację 
włączyły się wojewódzkie władze pożarnicze i ad-
ministracyjne. Zarząd Wojewódzki ZOSP w Siedl-
cach wysłał 19.02.1983 r. do jednostek OSP druki 
kwerend, zawierające pytania dotyczące ich histo-
rii, posiadanych dokumentów i nieużywanego już 
sprzętu. Wypełnione kwestionariusze ze 146 jed-
nostek OSP z 6 rejonów województwa są w zbiorze 
archiwalnym muzeum.

Dokumentowaniu historii pożarnictwa poświęco-
ne było wyjazdowe posiedzenie ZW ZOSP W Siedl-
cach, zorganizowane w Kotuniu 21.12.1984 r. Wpro-
wadzeniem był referat Stefana Todorskiego: Historia 
i tradycja pożarnictwa jako ważne ogniwo umac-
niania Związku OSP. Po dyskusji podjęto uchwałę 
zatwierdzającą program działalności historycznej  

i utworzenie archiwum wojewódzkiego Związku 
OSP przy Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. Jed-
nostkom OSP zlecono przekazywanie starych doku-
mentów. Zbiory archiwaliów powiększyły się w 2016 
roku o dokumentację z 25 lat działalności Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP w Siedlcach i z kilkunastu lat 
byłej Powiatowej Komendy Straży Pożarnych.

Dla nadania odpowiedniej rangi i możliwo-
ści finansowania, Wojewoda Siedlecki, płk pilot 
dypl. Janusz Kowalski, zarządzeniem Nr 40/83 z 
30.09.1983 r. przekształcił społeczne Muzeum Po-
żarnictwa w Kotuniu w Oddział Muzeum Okręgo-
wego w Siedlcach. W kilku salach o powierzchni 
wystawowej 254,85 m2 wyeksponowane są 1183 
muzealia, w tym 464 techniczne i 719 artystyczno-
-historycznych. Każdy eksponat posiada kartę na-
ukową ze zdjęciem i opisem. 

Muzealia techniki pożarniczej posiadają fabrycz-
ne tabliczki informacyjne i napisy odlane na korpu-
sach. W zbiorach muzeum są instrukcje fabryczne 
motopomp, cenniki i katalogi producentów sika-
wek, motopomp i innego sprzętu. Wystawę muze-
aliów technicznych uzupełniają fotografie, ryciny 
i plakaty prezentujące zasady działania sprzętu i 
sposoby pracy strażaków podczas akcji gaśniczych.

Muzealia artystyczno-historyczne, doku-
mentujące działalność pozaoperacyjną, ukazują 
kulturę polskiego pożarnictwa oraz osiągnię-
cia ponad 100-letniej historii straży pożarnych  
i ich wkład do ogólnopolskiej skarbnicy kulturowej 
narodu polskiego.

Szczególnie cenne do badań historycznych są 
dyplomy nadania odznaczeń, świadectwa ukończe-
nia kursów, legitymacje strażackie, tableau, plansze 
umundurowania i dystynkcji, plakaty, ulotki zapo-
biegania pożarom i inne, łącznie 168 obiektów.

Bazę naukową muzeum uzupełnia zbiór biblio-
teczny liczący 505 tytułów oraz cenne dla history-
ków instrukcje i regulaminy wyszkolenia bojowego, 
musztry i ćwiczeń ze sprzętem, oraz zbiory przepi-
sów organizacji ochrony przeciwpożarowej, techni-
ki przeciwpożarowej i zapobiegania pożarom.

Dotychczas z wykorzystaniem zbiorów muzeum 
powstało 7 prac magisterskich, 18 publikacji książ-
kowych i 31 artykułów popularno-naukowych, 
opublikowanych w „Strażaku Mazowieckim” i 
„Przeglądzie Pożarniczym”. W latach 1988 i 2004 
zorganizowano w Kotuniu sesje naukowe, których 
pokłosiem są publikacje książkowe. Obecnie z wy-
korzystaniem zbiorów muzeum opracowywane są 
dzieje straży pożarnych powiatu Mińsk Mazowiec-
ki oraz monografie OSP Unin, pow. garwoliński i 
OSP Wiśniew, pow. siedlecki. Wydano 2 opracowa-
nia własne o Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu i 8 
pocztówek z eksponatami.

 Zbigniew Todorski

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu

OSP Kołbiel na tle remizy 1907 rok

„Przegląd Pożarniczy” I-szy powitalny 
numer zjazdowy 1924 rok

5. Armatura wodna i plakaty

Sikawka ręczna przenośna z 1 połowy XIX w.

Plakat: Ocalić od zapomnienia.

WKŁAD MUZEUM POŻARNICTWA W KOTUNIU 
W DOKUMENTOWANIE
DZIEJÓW STRAŻY 
POŻARNYCH


