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Strażak Mazowiecki

Rozpoczęliśmy kolejny rok działalno-
ści naszego stowarzyszenia. Przyniesie 
on zapewne więcej czasu na realizowa-
nie corocznych statutowych zadań. Za 
nami już bowiem tocząca się przez dwa 
lata i zakończona w 2017 r. kampania 
sprawozdawczo-wyborcza. Czy jednak 
wykonywanie podejmowanych prac bę-
dzie łatwiejsze? Pokaże to czas. Dzisiaj 
jednak wiadomo, że bez ścisłego współ-
działania ochotniczych straży pożarnych 
i oddziałów Związku wszystkich szczebli 
na sfinansowanie wielu zadań może bra-
kować pieniędzy.

Mamy na szczęście nadzieję, że niewiel-
kie środki pozwalające tworzyć dla Was, 
Druhowie, kwartalnik Strażak Mazowiec-
ki uda się wygospodarowywać. Będziemy 
więc nadal starali się zaspokajać przynaj-
mniej podstawowe potrzeby informowania 
Szanownych Druhów o najważniejszych 
wydarzeniach, problemach i istotnych 
sprawach, które dzieją się i dziać się będą 
na terenie naszego wojewódzkiego oddzia-
łu. Redagując czasopismo mamy nadzieję, 
że będzie ono coraz szerzej czytane, a na-
wet - na czym nam też bardzo zależy - z 
pomocą czytelników współredagowane.

W niniejszym numerze SM przedsta-
wiamy przebieg posiedzenia i postano-
wienia Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP. Przekazujemy 
sygnały z kończącej się kampanii spra-
wozdawczej w ochotniczych strażach po-
żarnych i toczącego się (w tej chwili już 
na szczeblu powiatów) Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Jesteśmy 
przekonani, że zainteresowaniem cieszyć 
się będzie relacja z uroczystości ogłosze-
nia wyników konkursu „Strażak Roku 
2017 Województwa Mazowieckiego”. W 
numerze zamieszczamy też przygotowany 
przez Mazowiecką Komendę Wojewódz-
ką Państwowej Straży Pożarnej materiał 
szkoleniowy, rozmowę z prezesem Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
Antonim Janem Tarczyńskim, krzepiące 
słowa mazowieckiego kapelana straża-
ków, ks. Jerzego Sieńkowskiego i artykuł 
poświęcony naszej strażackiej historii. Jak 
na początek roku przystało, prezentujemy 
straże, które w ubiegłym roku najwięcej 
razy wyjeżdżały do akcji ratowniczych 
oraz straże wyróżnione sztandarami i 
nadanymi przez Zarząd Główny ZOSP 
RP odznaczeniami. 

 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy

łamyOtwieramy 

Funkcje rzeczników pełnić będą: Robert 
Grygiel (region radomski), Lech Dąbrowski 
(region płocki), Andrzej Jusiński (region cie-
chanowski), Zbigniew Kaliszyk (region war-
szawski), Henryk Chorąży (region ostrołęc-
ki), Jerzy Jaroń (region siedlecki).

Rolą każdego rzecznika jest występowa-
nie w imieniu władz Związku OSP RP jako 
przedstawiciela, którego zadaniem jest obro-
na honoru, godności, dobrego imienia i po-
wagi organizacji i jej członków. S.T. 

NOWI RZECZNICY 
DYSCYPLINARNI SĄDU 

HONOROWEGO OW ZOSP RP
Uchwałą z dnia 19 marca 2018 roku Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa mazowieckiego powołało 
sześciu rzeczników dyscyplinarnych Sądu Honorowego Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP reprezentujących poszczególne  regiony 
województwa na okres do końca bieżącej kadencji władz Związku.
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Od kapelana

Zjednoczenie z Chrystusem stanowi o godności i wielkości człowieka. 
Im bardziej odkrywamy w sobie podobieństwo do Boga i im bardziej się 
do Niego upodabniamy, to tym bardziej czujemy się szczęśliwi i speł-
nieni. Nasze życie zawarte jest w Bogu i tego mamy strzec i pielęgnować 
to piękno. To jest jedyne bogactwo człowieka. Praca w straży pożarnej 
daje nam wielkie możliwości odkrywania i urzeczywistniania podo-
bieństwa Bożego w człowieku. W zrozumieniu tej prawdy ogromną 
pomocą jest encyklika Papieża św. Jana Pawła II. Zatrzymajmy się na 
chwilę nad pięknem człowieka właśnie w oparciu o wspomniany dokument papieski.

Centralną tezą pierwszej encykliki Jana Pawła II jest stwierdzenie, że prawda o godności czło-
wieka ma swój fundament w Jezusie Chrystusie, który jest ośrodkiem wszechświata i historii. Per-
sonalizm Papieża objawia się już w samym tytule encykliki. "Redemptor hominis" znaczy bowiem 
Odkupiciel człowieka. Podkreśla więc Ojciec Święty, że kładzie nacisk na osobę, na pojedyńczego, 
indywidualnego człowieka. Dlatego nie używa tytułu Redemptor hominum – Odkupiciel ludzko-
ści, acz i to stwierdzenie jest prawdziwe. Chodzi tutaj o człowieka w całej jego prawdzie, w pełnym 
wymiarze. Nie chodzi tu o człowieka abstrakcyjnego, ale o rzeczywistego, o człowieka konkretnego, 
historycznego. Chodzi o człowieka każdego. Każdy bowiem jest ogarnięty tajemnicą Odkupienia, a 
wielkość naszego odkupienia świadczy zarazem o wartości, jaką człowiekowi przyznaje sam Bóg.

W stuleciu wielkich niedoli człowieka, w XX wieku, w którym jesteśmy świadkami obozów kon-
centracyjnych, gwałtów, tortur, terroryzmu, a także różnorodnych dyskryminacji, a kolejny – XXI 
wiek również nie daje zbyt wielu powodów do optymizmu, Jan Paweł II broni prawdy o nieskończo-
nej godności człowieka, której podstawą i gwarantem jest Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus. W czasach, 
w których rozmaite systemy filozoficzne i różnorodne teorie naukowe oraz doktryny społeczne 
pokazują, że człowiek jest całkowicie zdeterminowany przez naturę albo kulturę, odbierając tym sa-
mym jednostce wolność oraz godność, Jan Paweł II pokazuje, że to Kościół jest strażnikiem ludzkiej 
wolności i godności, gdyż owo głębokie zdumienie nad wartością i godnością człowieka nazywa się 
Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną. I w czasach, w których ludzka miłość redukowana jest do wykształ-
conych ewolucyjnie popędów lub do zachodzących w neuronach reakcji chemicznych, albo też do 
zakodowanych genetycznie uwarunkowań – Kościół musi objawiać człowiekowi jego powołanie do 
miłości. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego 
życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie 
dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego 
właśnie Chrystus-Odkupiciel (…) «objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi».

Dlatego człowiek jest drogą Kościoła i Kościół powinien mu towarzyszyć, starać się go rozumieć, 
razem z nim współczuć i poszukiwać go. Nie chodzi bowiem o człowieka abstrakcyjnego, ale o czło-
wieka konkretnego, a zwłaszcza o człowieka cierpiącego i prześladowanego. Jest to główny temat 
encykliki. "Redemptor hominis" to wielki manifest chrześcijańskiego humanizmu.

Jest to jednak zarazem encyklika głęboko podkreślająca znaczenie dialogu ekumenicznego 
i międzyreligijnego, z ogromnym szacunkiem odnosząca się do innych wyznań i religii. Żadną 
miarą nie oznacza to indyferentyzmu, rozcieńczania katolickiej wiary. Kościół, przez wierność 
swemu Założycielowi, pomimo świadomości wielu niebezpieczeństw na drodze ekumenizmu 
musi niestrudzenie dążyć do zjednoczenia uczniów Chrystusa. Są czasem ludzie – pisze Papież 
– którzy widząc trudności, a także ujemnie oceniając skutki zapoczątkowanych starań ekumenicz-
nych, chcieliby wycofać się z tej drogi. Niektórzy nawet wyrażają pogląd, że szkodzi ona sprawie 
Ewangelii, że przynosi z sobą dalsze rozbicie Kościoła, że wywołuje zamieszanie pojęć w sprawach 
wiary i moralności, że prowadzi do swoistego indyferentyzmu.

Może i dobrze, że rzecznicy takich poglądów ujawniają nam swoje obawy, chociaż i tutaj należy za-
chować słuszne granice. Rzecz jasna, iż ten nowy etap życia Kościoła domaga się od nas szczególnie świa-
domej, pogłębionej i odpowiedzialnej wiary. Prawdziwa działalność ekumeniczna oznacza otwartość, 
zbliżenie, gotowość dialogu, wspólne szukanie prawdy w jej pełnym znaczeniu ewangelicznym i chrześci-
jańskim, ale żadną miarą nie oznacza i nie może oznaczać zacierania granic tej prawdy wyznawanej i 
nauczanej przez Kościół. Wobec tych przeto, którzy z jakichkolwiek względów chcieliby odwieść Kościół 
od szukania uniwersalnej jedności chrześcijan, trzeba raz jeszcze powtórzyć: czy możemy tego nie czynić?

Kościół jest społecznym podmiotem odpowiedzialności za prawdę – pisze Jan Paweł II – jest 
depozytariuszem prawdy objawionej przez Chrystusa. To właśnie dlatego jest Kościołem dialogu, 
broni wolności człowieka i jest strażnikiem jego godności. W ten sposób, służąc prawdzie Ewangelii, 
najlepiej służy człowiekowi – nie abstrakcyjnemu, lecz rzeczywistemu.

To, czy Kościół sprosta licznym i trudnym wyzwaniom, które stoją przed nim – zaznacza pod ko-
niec swej pierwszej encykliki Jan Paweł II – zależy przede wszystkim od głębi więzi z Chrystusem; ta 
zaś w pierwszym rządzie uzależniona jest od modlitwy. Każde chrześcijańskie działanie musi być 
poprzedzone modlitwą. Odczuwamy także nie tylko potrzebę, ale wręcz potężny imperatyw jakiejś 
wielkiej, wzmożonej i spotęgowanej modlitwy całego Kościoła. Tylko modlitwa może sprawić, żeby 
te wielkie zadania i spiętrzające się trudności nie stawały się źródłem kryzysów, ale okazją i niejako 
podłożem coraz dojrzalszych osiągnięć w pochodzie Ludu Bożego ku Ziemi Obiecanej na tym 
etapie dziejów, gdy zbliżamy się do kresu drugiego tysiąclecia. I dlatego też, kończąc to rozważanie 
gorącym i pokornym wezwaniem do modlitwy pragnę, abyśmy na tej modlitwie trwali złączeni z 
Maryją, Matką Jezusa. To Ona bowiem najlepiej uczy czynić wszystko cokolwiek wam powie i to 
Jej wyznał Jan Paweł II na progu swej posługi jako biskup Rzymu – "Totus tuus".

Życzę, aby w tym duchu jaki przedstawia nam Papież św. Jan Paweł II, każdy odkrywał własną 
godność i piękno swego człowieczeństwa. kapelan strażaków - ks. Jerzy

Wielkość i godność człowieka 
odkrywana w ChrystusieW numerze:W numerze:
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Obrady władz      

Informację o stanie bezpieczeństwa i udziale OSP w akcjach ratowniczych 
przedstawił st. bryg. Waldemar Dejneko – naczelnik wydziału operacyjnego 
Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Wynikało z niej, 
że w roku ubiegłym powstało na Mazowszu 68980 wymagających interwen-
cji zdarzeń. W stosunku do 2016 r. liczba zdarzeń wzrosła o 3727. Przy po-
żarach straże interweniowały 17199 razy, przy miejscowych zagrożeniach – 
42955 razy. Pozostałe wyjazdy to inne przypadki, wśród których dużą część 
stanowiły fałszywe alarmy. W ponad dwudziestu tysiącach groźnych zdarzeń 
samodzielnie interweniowały ochotnicze straże pożarne. Niezbędny udział 
strażaków ochotników w działaniach ratowniczych, jak też konieczność od-
mładzania strażackich szeregów, wywołują potrzebę systematycznego szko-
lenia ratowników. Ubiegły rok przyniósł kolejne efekty w tym zakresie. Na 
kursach podstawowych i dowódczych wyszkolonych zostało na Mazowszu 
2738 druhów, na szkoleniach specjalistycznych i recertyfikacyjnych – prawie 
1800 osób. Ponadto prawie 2500 strażaków odbyło szkolenie w komorach 
dymowych. W prowadzonej po wysłuchaniu informacji dyskusji gen. bryg. 
Wiesław Leśniakiewicz podkreślił, iż bardzo istotną rolę szkoleniową odgry-
wają też prowadzone na Mazowszu duże manewry na obiektach z udziałem 
ochotniczych straży pożarnych. 

Po pozytywnym ustosunkowaniu się do przedstawione przez st. bryg. 
W. Dejneko opracowania prezydium podjęło uchwałę o powołaniu zespo-
łu analizującego przygotowania OSP do działań operacyjnych. Zespołem 
pokieruje członek prezydium ZOW ZOSP RP Wiesław Leśniakiewicz 
(wiceprezes ZG ZOSP RP). W skład zespołu wejdą przede wszystkim 
działający w strukturze Związku oficerowie PSP w stanie spoczynku.

Szczególnie ważnym tematem posiedzenia było rozpatrzenie sprawozda-
nia finansowego oddziału wojewódzkiego za 2017 r. Przedstawiła je druhna 

Małgorzata Matejczyk – dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP. Zapoznając zebranych z wyliczonymi wynikami M. 
Matejczyk podkreśliła, iż sprawozdanie zaopiniowane zostało pozytywnie 
przez Komisję Rewizyjną OW ZOSP RP i przekazane go Zarządu Głównego 
ZOSP RP jako część składowa ogólnego sprawozdania finansowego Związku 
OSP RP za 2017 rok. Niestety, w 2017 r. – stwierdziła druhna dyrektor - po-
niesione koszty przewyższyły o ok. 103 tys. osiągnięte przychody. Niedobór 
pokryty został z posiadanych przez OW ZOSP RP zasobów finansowych. 
W dyskusji nad sprawozdaniem zauważono, iż z uwagi na wprowadzone w 
ostatnich dwóch latach w Polsce, niezależne od woli Związku, utrudniające 
finansowanie działalności statutowej (przynajmniej jeszcze przez jakiś czas) 
unormowania prawne, administracyjne i finansowe, a także na jeszcze trud-
niejszą sytuację innych oddziałów wojewódzkich, wynik finansowy należy 
uznać za zadowalający. Akceptując sprawozdanie członkowie prezydium 
postanowili przedłożyć je Zarządowi OW ZOSP RP do zatwierdzenia.  

Mimo trudnej sytuacji finansowej na 2018 r. zaplanowano imponujący 
plan przedsięwzięć, który w miarę potrzeb i możliwości może być mody-
fikowany i rozszerzany. Przez cały rok będą odbywać się szkolenia zarzą-
dów OSP w zakresie sprawozdawczości finansowej stowarzyszeń. Ponad-
to między innymi: na 21 kwietnia zaplanowano eliminacje wojewódzkie 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 4 maja w Warszawie(i nie 
tylko) odbywać się będą uroczyste obchody Dnia Strażaka, 9 czerwca w 
Białobrzegach rozegrane zostaną VIII Wojewódzkie Zawody Sportowo – 
Pożarnicze MDP wg regulaminu CTiF, 16 czerwca natomiast odbędą się 
VI Wojewódzkie Zawody w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w 
Węgrowie. Wśród innych uroczystości i imprez będą też (zaplanowane na 
wrzesień w Ciechanowie) VI Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarni-
cze OSP, szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, strażackie obchody 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, prowadzony cyklicznie 
konkurs „Strażak Roku Województwa Mazowieckiego” i inne. 

Realizacja przedsięwzięć wiąże się także z kosztami. Przedstawiony w 
kolejnej części posiedzenia przez druhnę dyrektor Małgorzatę Matejczyk 
projekt planu finansowego uwzględniający koszty funkcjonowania struktury 
pracowniczej i koszty bezpośredniej działalności statutowej zakłada wydat-
ki w kwocie 892400 złotych. Wypracowanie (bez jakichkolwiek dotacji) tak 
dużych pieniędzy będzie nie lada wyzwaniem. Oceniając plan prezydium 
postanowiło zaakceptować niewielki deficyt także w tym roku mając jednak 
nadzieję, że odpowiednie obroty ( przy zrozumieniu sytuacji przez OSP) ze 
sprzedaży sortów mundurowych i sprzętu pożarniczego pozwolą na wypra-
cowanie potrzebnych na pokrycie kosztów pieniędzy.  

W końcowej fazie posiedzenia członkowie prezydium rozdzielili dla 
powiatów przyznane przez Zarząd Główny ZOSP RP dla województwa 
mazowieckiego limity odznaczeń korporacyjnych, następnie powołali 
rzeczników dyscyplinarnych Sądu Honorowego OW ZOSP RP (piszemy 
o tym na stronie 2 Strażaka Mazowieckiego) oraz rozpatrzyli wnioski o 
nadanie odznaczeń i sztandarów. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP sztandary nadane zostały Ochotniczym Stra-
żom Pożarnym w Górznie, Lipie, Brzózie, Sokołowie (pow. garwolinski), 
Woli Życkiej, Jędrzejniku, Orszymowie, Chmielewie. Lutobroku, Jedno-
rożcu, Gostchorzy, Rudniku Małym, Buczynie, Mikołajewie, Gałkach, 
Słupnie, Michałowie, Przedmieściu Bliższym.  Tekst i fot. Stefan Todorski                                       

PLANY ZALEŻNE 
OD PRZYCHODÓW

19 marca, na pierwszym w bieżącym roku posiedzeniu zebra-
ło się Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP województwa mazowieckiego. Bogaty porządek 
obrad, którym przewodniczył prezes Antoni Jan Tarczyński, 
między innymi zawierał analizę informacji o stanie bezpie-
czeństwa pożarowego i miejscowych zagrożeń w wojewódz-
twie mazowieckim w 2017 roku oraz udziale OSP w akcjach 
ratowniczo – gaśniczych, a także związane z informacją po-
wołanie zespołu analizującego przygotowanie OSP do działań 
operacyjnych w 2018 r. Ponadto obejmował rozpatrzenie 
sprawozdania finansowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP za 2017 r., przyjęcie planu przedsięwzięć na rok bieżący  
i planu finansowego oddziału na 2018 r. W cyklicznym 
punkcie „sprawy bieżące” prezydium zajęło się rozdzieleniem 
odznaczeń korporacyjnych na lata 2018 – 2022, powołaniem 
rzeczników dyscyplinarnych Sądu Honorowego OW ZOSP RP  
i rozpatrzeniem wniosków o nadanie sztandarów i odznaczeń.
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Zdaniem prezesa

 Druhu Prezesie, poza sobą mamy 
rok, w którym dobiegła końca to-
cząca się w naszym Związku kam-
pania sprawozdawczo – wyborcza. 
Przeprowadzony w maju ubiegłego 
roku Zjazd Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP wytyczył kierunki działania 
i powierzył realizację kolejnych zadań 
nowym władzom oddziału. Przebie-
gający kilka miesięcy później zjazd 
krajowy przeanalizował rolę i potrze-
by Związku w całym kraju powołując 
do czuwania nad ochotniczym pożar-
nictwem również grono przedstawi-
cieli Mazowsza. Jak zatem Druh Pre-
zes postrzega oczekiwania płynące z 
wypowiedzi i postanowień delegatów 
zjazdów i jak widzi możliwości spraw-
nego, opartego o uchwały zjazdów, 
skutecznego funkcjonowania naszego 
stowarzyszenia?

20 maja ubiegłego roku w Błoniu 
koło Warszawy zgromadziło się oko-
ło dwustu reprezentantów ochotni-
czych straży pożarnych z Mazowsza. 
Było wśród nich osiemdziesięciu 
siedmiu delegatów na zjazd wybra-
nych we wszystkich mazowieckich 
powiatach. Gremium to postawiło 
przed wybranymi władzami nieła-
twe zadania… niezbędne jednak do 
prawidłowej pracy naszego oddziału 
Związku oraz zrzeszonych w nim 
straży. We wrześniu delegaci z Ma-
zowsza uczestniczyli w tworzeniu 
programu dla setek tysięcy strażaków 
w kraju. Jestem przekonany, że real-
nie skonstruowane uchwały progra-
mowe i wyważone wnioski delega-
tów dadzą się przełożyć na konkretne 
plany pracy w poszczególnych latach 
rozpoczętej kadencji. Mówiąc o re-
alnych uchwałach mam na uwadze 
niekomfortową sytuację finansową, 
w jakiej znajduje się Związek. Skrom-
ne możliwości materialne wymagają 
od oddziałów naszego stowarzysze-
nia bardzo rozsądnego planowania 
działań wymagających wydatków. 
Na szczęcie uczestnicy zjazdów, ro-
zumiejąc obecną sytuację, nie na-
rzucili na nowe kierownictwo zadań 
bardzo kosztownych, a tym samym 
niewykonalnych. Staramy się zatem 
nie rezygnować z niczego, co ważne i 

mamy nadzieję, że straże ochotnicze 
będą mogły przez cały czas korzystać 
z oferty programowej Związku i sil-
nego wsparcia swoich nadrzędnych 
władz. 

 W roku ubiegłym odczuwaliśmy 
ograniczenia pól działania. Oferta 
programowa kierowana do straża-
ków ochotników była skromniejsza, 
ale oddział funkcjonował na tyle sta-
bilnie, że straże nie odczuwały raczej 
uszczuplenia sprawowanej nad nimi 
opieki.

Myślę, że tak właśnie było. Przez 
cały czas nasze warszawskie biuro, 
którym przez lata kierował druh 
Dariusz Wojnowski – dyrektor Za-
rządu Wykonawczego Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP, a od wiosny 
ubiegłego roku kieruje obecna dyrek-
tor druhna Małgorzata Matejczyk, 
wraz z terenowymi filiami udzielało 
różnorodnej pomocy terenowym 
jednostkom pomagając im między 
innymi poprzez fachowe doradzanie 
w prowadzonych działaniach statu-
towych, świadczyło usługi przy wy-
posażaniu OSP w umundurowanie i 
specjalistyczny sprzęt, czy chociażby 
sprawowało techniczną obsługę przy 
rozpatrywaniu tysięcy wniosków o 
nadanie odznaczeń i odznak kor-
poracyjnych. Swoją opiekuńczą rolę 
wypełniali też członkowie władz, tak 
szczebla wojewódzkiego, jak też po-
wiatowego i gminnego. Staraliśmy się 
też nie zarzucić cyklicznych, wypra-
cowanych przez lata przedsięwzięć, 
służących integracji środowiska stra-
żackiego, wzmacniających poczucie 
pełnienia przez druhów społecznej 
misji itp.

 Może przypomnijmy przynaj-
mniej te przedsięwzięcia najważniej-
sze.

Największego wysiłku, i to trwa-
jącego wiele tygodni, wymagało 
przygotowanie i przeprowadzenie 
zjazdu naszego oddziału wojewódz-
kiego, efekty którego będą nam 
służyć przez pięć lat. Ważne też bez 
wątpienia były eliminacje woje-
wódzkie XL edycji Ogólnopolskie-

go Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
które po zakończeniu eliminacji w 
powiatach, przeprowadziliśmy 29 
kwietnia w Pionkach (powiat ra-
domski). Na turniej przybyło dzie-
więćdziesięciu dziewięciu mistrzów 
powiatowych reprezentujących trzy 
grupy wiekowe. Pożarnicza wiedza 
naszej młodzieży doprawdy była 
imponująca. Potwierdzeniem niech 
będzie trzecie miejsce w grupie gim-
nazjalnej na szczeblu kraju, które 
wywalczyła Julia Brzuska z powiatu 
ostrowskiego i piąte miejsce w tej sa-
mej grupie Kacpra Byzdry z powia-
tu zwoleńskiego. W ramach XXIV 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Kronik OSP kronikarze z Mazowsza 
spotkali się 25 sierpnia w strażnicy 
OSP w Otwocku Wielkim (gmina 
Karczew, powiat otwocki) na zorga-
nizowanych przez ZOW ZOSP RP 
fachowych warsztatach. Spotkanie 
było okazją do pogłębienia umiejęt-
ności warsztatowych i zapoznania 
się z kronikami kolegów. Tak na 
początku ubiegłego, jak też w lutym 
2018 r. z powodzeniem podsumo-
waliśmy coroczny konkurs „Strażak 
Roku Województwa Mazowieckie-
go. Tytuł Strażaka Roku 2017 otrzy-
mał druh Michał Kupidura z OSP 
w Kazanowie (powiat zwoleński), 
co ogłoszone zostało uroczyście na 
wielkiej imprezie szkoleniowo – ar-
tystycznej pod hasłem „Pali się” na 
warszawskim Torwarze. Warto też 
wspomnieć o licznych uroczysto-
ściach związanych z obchodami 
Dnia Strażaka oraz z okazji jubile-
uszy i innych ważnych wydarzeń.

 W 2017 roku, niestety, z uwagi na 
brak pieniędzy oddział wojewódzki 
nie organizował obozów szkolenio-
wo – wypoczynkowych dla członków 
młodzieżowych drużyn pożarniczych. 
Niemniej w ramach prowadzonej 
od lat Akcji Letniej organizacji obo-
zów przy wykorzystaniu własnych 
środków podjęły się niektóre zarządy 
oddziałów powiatowych ZOSP RP, a 
nawet ochotnicze straże pożarne.

To prawda. Do końca roku 2015 
dysponowaliśmy wsparciem z bu-

dżetu państwa przekazywanym 
naszemu Związkowi na ważne cele 
przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Dzięki 
tym środkom można było nie tylko 
doposażać ochotnicze straże pożar-
ne, ale też organizować akcję letnią 
dla drużyn młodzieżowych, wspierać 
organizację Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej, szkoleń i zawodów sportowo 
– pożarniczych dla OSP oraz finan-
sować inne, oczekiwane przez stra-
żackie środowisko zadania. Od roku 
2016 pozostawało nam tylko głównie 
wsparcie z firm ubezpieczeniowych, 
które nieomal w całości przeznaczo-
ne zostało na dofinansowanie zaku-
pów umundurowania dla strażaków. 
W roku bieżącym będzie zapewne 
jeszcze trudniej, bowiem pieniędzy z 
firm ubezpieczeniowych też w naszej 
dyspozycji nie będzie.

 Co zatem czynić?
Związek OSP RP w swoich pra-

wie stuletnich dziejach przechodził 
przez bardzo trudne okresy i jakoś, 
dzięki woli swoich członków wy-
chodził z kłopotów niekiedy nawet 
bardziej zahartowany. Obecne pro-
blemy też będziemy musieli prze-
zwyciężyć. Potrzebna jest jednak 
do tego wola tak działaczy wszyst-
kich szczebli, jak też zrozumienie 
potrzeb Związku ze strony człon-
ków, a więc ochotniczych straży 
pożarnych. Tylko ścisła współpraca 
zarządów wszystkich szczebli ze 
strażakami OSP oraz silne, co jest 
teraz bardzo ważne, współdziałanie 
druhów z organizującymi działal-
ność statutową Związku biurami 
zapewni oczekiwaną kondycję na-
szych struktur. Bądźmy razem. Sta-
rajmy się tak działać, aby biura mo-
gły pozyskiwać niezbędne środki 
służące naszym wspólnym celom, 
a przekonamy się, że nasze stowa-
rzyszenie było i nadal może i musi 
być silne. Zachowania siły między 
innymi oczekiwali od nas delegaci 
na ubiegłoroczny Zjazd Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP.

Dziękuję serdecznie za rozmowę.

                   Rozmawiał Stefan Todorski

ZGODNIE  
Z WOLĄ ZJAZDU
Rozmowa z prezesem Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 
województwa mazowieckiego  
Antonim Janem Tarczyńskim
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W sytuacji otrzymania informacji o osobie znajdującej się na za-
marzniętym zbiorniku wodnym, która wpadła do wody, pamiętać nale-
ży, że osoba ta znajduje się już kilka minut w zimnej wodzie i oddziałuje 
na nią niska temperatura. Na czas ten składa się kilka czynników tj. czas 
od momentu zauważania do czasu zaalarmowania służb, czas przyjęcia 
zgłoszenia, czas dyspozycji zastępów do działań oraz czas dojazdu. 

Zbyt późne zauważenie, powiadomienie służb ratowniczych dla 
wielu poszkodowanych kończy się śmiercią w wyniku wychłodzenia or-
ganizmu(hipotermii) lub utonięcia.

Jako ratownicy musimy mieć świadomość, że organizm ludzki 
20-krotnie szybciej wychładza się w wodzie, niż w tej samej temperatu-
rze bez kontaktu z wodą. 

Dobrze wyszkoleni i wyposażeni w odpowiedni sprzęt  strażacy 

mogą podjąć skuteczne działania ratownicze.
Podczas wyjazdu do zdarzenia na akwenie wodnym ratownicy po-

winni być odpowiednio wyposażeni w sprzęt (standard wyposażenia do 
ratownictwa lodowego określony jest w „Programie szkolenia w zakre-

sie ratownictwa lodowego” z 2015 r.). 
Aby móc profesjonalnie, bezpiecznie i skutecznie prowadzić dzia-

łania z użyciem „sprzętu lodowego” będącego na wyposażeniu własnej 

jednostki, należy w ramach ćwiczeń zapoznać się przede wszystkim z in-
strukcją obsługi  sprzętu, z  jego zachowaniem się w wodzie, zaletami 
oraz wadami użycia danego sprzętu. 

Najczęściej spotykanym sprzętem do ratownictwa lodowego w 
PSP/ OSP są sanie ratownicze, nazywane też deską lodową. 

Podczas dojazdu do miejsca zdarzenia KDR musi podjąć decy-
zję, który z ratowników będzie odpowiednim do podjęcia skutecznych 
działań, zmierzających do uratowania życia, zdrowia ludzi lub zwierząt. 

Mając powyższe na uwadze ratownikiem wiodącym, wyznaczonym do 
prowadzenia działań powinna zostać osoba mająca odpowiednie pre-
dyspozycje, przeszkolenie oraz doświadczenie.  

Wiele pytań budzi kwestia przygotowania ratownika do działań. 
Czy ma to wykonywać w strażnicy przed wyjazdem, czy podczas jazdy 
do zdarzenia, czy też dopiero na miejscu zdarzenia po rozpoznaniu sy-
tuacji na miejscu zdarzenia.

Jednym z trendów jest ubierania się ratownika w strażnicy, aby po 
dojeździe na miejsce zdarzania ratownicy mogli od razu przystąpić do 
działań. 

Po dotarciu na miejsce zdarzenia, ratownicy odpowiednio przygo-
towani, ubrani w suchy skafander, kamizelkę asekuracyjną oraz zabez-
pieczeni liną asekuracyjną przystępują do działań. 

Z uwagi na wyposażenie jednostek OSP, możemy dokonać po-
działu na jednostki prowadzące techniki ewakuacji ze specjalistycznym 
sprzętem ratowniczym i techniki bezsprzętowe.

Aby ratownik bezpiecznie mógł wejść na pokrywę lodową, powi-
nien posiadać: kombinezon ratowniczy, kamizelkę asekuracyjną lub ra-
tunkową, kask do ratownictwa na lodzie, rękawice i kaptur neoprenowy, 
nakładki antypoślizgowe na buty, nóź ratowniczy, gwizdek i sygnaliza-
tor świetlny. Powinien być też zabezpieczony liną asekuracyjną. Każdy 
ratownik i sprzęt użytkowany na lodzie powinien być zabezpieczony 
liną z brzegu. Najlepszym rozwiązaniem jest, gdy każda lina jest ase-
kurowana przez oddzielnego ratownika. Niestety nie zawsze będziemy 
dysponować odpowiednią liczbą ratowników do asekuracji. Do zabez-
pieczenia lin asekuracyjnych można wykorzystać wtedy stałe punkty 
asekuracyjne, takie jak: haki pojazdów pożarniczych, pnie drzew czy też 
inne elementy terenowe. Kolejną zasadą jest, aby wyciąganie ratownika 
z poszkodowanym na linie asekuracyjnej nie odbywało się poprzez ścią-
ganie tej liny po kawałku, lecz chwycenie jej mocno i wyciągniecie jej 
poprzez przejście od wody w kierunku brzegu.

Jeżeli działania ratownicze prowadzone będą w znacznej odległości 
od brzegu, zaleca się użycie sprzętu umożliwiającego szybszą ewakuację 
poszkodowanego na brzeg. Sposób dotarcia do poszkodowanego za po-
mocą sań lodowych(deski lodowej) przedstawia ilustracja nr 4.

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

Ratownictwo lodowe
  W niniejszym artykule chcemy podzielić się z czytelnikami wiedzą oraz 
doświadczeniem zdobytym podczas udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach 
związanych z ratownictwem wodnym i lodowym.  
Każdego roku w okresie zimowo-wiosennym, kiedy aura sprzyja uprawianiu sportów 
zimowych, związanych z pojawieniem się pokrywy lodowej, na terenie województwa 
mazowieckiego dochodzi do wypadków spowodowanych zarwaniem się lodu, 
a co się z tym wiąże, wpadnięciem do przerębla.
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Mankamentem szybkiego użycia sań lodowych jest niestety sposób 
ich przewożenia na samochodach pożarniczych. Najczęściej przewożo-

ne są one na dachach pojazdów, co powoduje, że wydłuża się czas od ich 
demontażu z zaczepów do możliwości użycia ratowniczego. 

Najszybszym rozwiązaniem jest ubranie ratownika w wymagany 
względami bezpieczeństwa sprzęt indywidualny i dotarcie na asekuracji 
linowej do poszkodowanego i zabezpieczenie go do ewakuacji. Zwró-
cić należy uwagę, że nie zawsze będziemy mogli sprawnie dotrzeć do 
poszkodowanego z uwagi na strukturę lodu. Skoro poszkodowany do-
szedł do danego miejsca, w którym lód się pod nim załamał, istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że tą samą drogą znaczną odległość może 
pokonać ratownik poruszając się po lodzie sposobem tzw.” człowieka 
żaby”. Poruszanie się po lodzie jako człowiek żaba polega na czołganiu 
się po tafli lodu rozkładając ciężar ciała na jak największą powierzch-
nię. Po dotarciu do poszkodowanego pierwszy ratownik powinien go 
zabezpieczyć, podtrzymać go na powierzchni wody i poczekać na dotar-
cie drugiego ratownika z saniami lodowymi lub pozwolić się odholować 
wraz z poszkodowanym za linę asekuracyjną do brzegu. Warto też przed 
wejściem ratownika do wody wykorzystać dostępny sprzęt ratowniczy 
czy improwizowany (gałąź, deska) w celu podania go osobie w wodzie, 
która chwyci się i pozwoli wyciągnąć na taflę lodu. 

Wykorzystać można również rzutkę ratunkową, koło ratunkowe, 
które rzucimy w kierunku poszkodowanego, aby mógł się chwycić i zo-

stać ewakuowany na brzeg. Korzystając z koła ratunkowego należy pa-
miętać, aby rzucając celować obok poszkodowanego, aby nie uderzyć go 
w głowę i wywołać dodatkowych urazów. Ratownik powinien brać pod 
uwagę stan poszkodowanego, który przebywa kilka-kilkanaście minut 
w wodzie, ponieważ jego stan fizyczny może powodować, że nie będzie 
w stanie samodzielnie chwycić się rzutki czy innego sprzętu ratownicze-
go. Przebywając w zimnej wodzie może stracić czucie w dłoniach i mieć 
trudności z poruszaniem, jak również może być pobudzony i powodo-
wać zagrożenie dla ratownika. Osoba aktywna może być agresywna, 
może próbować się wspinać po ratowniku i wciskać go pod wodę, aby 
samemu wydostać się na lód. Dlatego w przypadku ratowania osób ak-
tywnych należy próbować utrzymać odpowiednią odległość od poszko-
dowanego i unikać z nim bezpośredniego kontaktu. 

W przypadku prowadzenia szkoleń lub ćwiczeń na akwenach wod-
nych należy pamiętać o prawidłowym zabezpieczeniu przerębla, w któ-
rym ćwiczyliśmy, aby nie spowodować zagrożenia dla osób postronnych. 
 Instuktorzy Ratownictwa Lodowego z Ośrodka Szkolenia w Warszawie 

 Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

OSP Powiat Liczba 
wyjazdów

1  Ożarów Maz. Błonie 396
2  Góra Kalwaria Piaseczno 359
3  Łomianki Błonie 307
4  Raszyn Pruszków 264
5  Milanówek Grodzisk Maz. 252
6  Marki Wołomin 238
7  Piaseczno Piaseczno 237
8  Piastów Pruszków 236
9  Gąbin Płock 235
10  Radzymin Wołomin 234
11  Żelechów Grodzisk Maz. 232
12  Tarczyn Piaseczno 232
13  Grodzisk Maz. Grodzisk Maz. 227
14  Wierzbica Radom 220
15  Sulejówek Mińsk Mazowiecki 212
16  Warka Grójec 211
17  Wołomin Wołomin 209
18  Stare Babice Błonie 198
19  Jabłonna Legionowo 194
20  Nadarzyn Pruszków 192
21  Jazgarzew Piaseczno 190
22  Błonie Błonie 186
23  Mroków Piaseczno 182
24  Brwinów Pruszków 182
25  Konstancin-Jeziorna Piaseczno 173
26  Mszczonów Żyrardów 166
27  Karczew Otwock 164
28  Falenty Pruszków 162
29  Sobienie Jeziory Otwock 161
30  Chotomów Legionowo 160
31  Chlewiska Szydłowiec 159
32  Legionowo Legionowo 158
33  Nasielsk Nowy Dwór Mazowiecki 158
34  Nowa Wola Piaseczno 158
35  Wągrodno Piaseczno 153
36  Długa Kościelna Mińsk Mazowiecki 152
37  Garwolin Garwolin 151
38  Drobin Płock 151
39  Raciąż Płońsk 148
40  Otwock Jabłonna Otwock 146
41  Wesoła Warszawa 145
42  Wola Kiełpińska Legionowo 144
43  Słupno Płock 144
44  Wyszogród Płock 144
45  Kotuń Siedlce 143
46  Nowa Wieś Pruszków 142
47  Jaktorów Grodzisk Maz. 140
48   Małkinia Górna Ostrów Mazowiecka 140
49 Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór Mazowiecki 139
50 Zakroczym Nowy Dwór Mazowiecki 133

OSP o największej liczbie 
działań ratowniczo-gaśniczych
w roku 2017
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Publiczne ogłoszenie werdyktu kapituły organizowanego co-
rocznie przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 
konkursu „Strażak Roku Województwa Mazowieckiego” nastąpiło 
10 lutego. Postanowienie komisji konkursowej przedstawił ze sceny 
Torwaru przewodniczący kapituły Zbigniew Gołąbek - wiceprezes 
ZOW ZOSP PR. Czynem zasługującym na najwyższe uznanie za-
służył się Michał Kupidura z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaza-
nowie (powiat zwoleński).

28 października ok. godziny 18.40 przejeżdżający przez miejscowość 
Kociołki druh Michał zauważył rozbity o drzewo samochód osobowy. 
Przy pojeździe nie było nikogo oprócz ofiar. Widząc tragedię zatrzymał 
swój pojazd i zabezpieczył miejsce wypadku. Następnie ocenił sytuację 
i wezwał pomoc. W rozbitym samochodzie znajdowały się dwie oso-
by. Dwoje poszkodowanych na skutek uderzenia zostało wyrzuconych 
z pojazdu. Samotnie działający ratownik wyniósł ze zniszczonego auta 
rannego człowieka. Znajdująca się wewnątrz druga osoba (młoda dziew-
czyna) z roztrzaskana głową nie żyła. Druh Michał ocenił stan rannych 
przeprowadzając wywiad Sample, po czym kolejno udzielał poszkodo-
wanym pomocy i monitorował czynności życiowe aż do przyjazdu służb 
ratowniczych. Bohaterski ratownik miał na szczęście niemałe doświad-
czenie. Posiadał wyszkolenie dowódcy i ratownika kpp. Legitymował się 
też dziewięcioletnim okresem działania w swojej straży.

Przedstawienie bohatera oraz wręczenie mu stosownych wyróż-
nień i nagród nastąpiło podczas odbywającej się pod patronatem 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP imprezy szkoleniowo 
– artystycznej pod hasłem „Pali się”. Przedstawiony publiczności 
Strażak Roku otrzymał za bohaterski czyn z rąk prezesa Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku OSP RP Antoniego Jana Tarczyń-
skiego dyplom potwierdzający nadaną godność oraz nagrody rzeczo-
we – pilarkę spalinową, hełm i rękawice ochronne. Reprezentujący 
Marszałka Województwa Mazowieckiego druh Wiesław Kołodziejski 
wręczył bohaterowi list gratulacyjny od marszałka i nagrodę pienięż-
na. Bryg. Paweł Pomorski przekazał druhowi Michałowi przyzna-
na przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej pamiątkową statuetkę. Bohater 2017 roku otrzymał 
też inne nagrody, między innymi komplet umundurowania od Wy-
twórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach.

Po uroczystości przedstawienia i uhonorowania Strażaka Roku 
2017 zgromadzona w hali Torwaru kilkutysięczna publiczność zapo-
znana została z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa pożarowe-
go, a następnie bawiła się doskonale podczas przygotowanego na ten 
dzień „Widowiska Artystycznego Hity Buffo” w wykonaniu artystów 
Teatru Studio Buffo świętującego swoje 25-lecie. 

 Tekst i fot. Stefan Todorski

Strażak Roku 2017

Robimy to, do czego jesteśmy stworzeni
Słowa wykorzystane w tytule wypowiedział druh Michał Kupidura 
odbierając na warszawskim Torwarze w obecności kilku tysięcy widzów
tytuł „Strażaka Roku 2017 Województwa Mazowieckiego.

Pożegnaliśmy druha Mariana Kuderskiego
3 MARCA POŻEGNALIŚMY DRUHA MARIANA KUDERSKIEGO – BYŁEGO PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU  
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP W RADOMIU. W UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWEJ WZIĘLI UDZIAŁ LICZNIE ZGROMADZENI 
PRZEDSTAWICIELE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I WETERANI SŁUŻBY POŻARNICZEJ.

Śp. Marian Kuderski piastował urząd wojewody radomskiego i jednocześnie przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP 
RP. Po rezygnacji z czynnego pełnienia funkcji prezesa VI Zjazd Wojewódzki ZOSP RP w Radomiu nadał mu godność „Prezesa Honorowego Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Radomiu”. Zmarły za liczne inicjatywy oraz sprawowaną nad strażami opiekę był cenionym i powszechnie szanowanym 
druhem szczególnie w dawnym województwie radomskim. W pamięci strażaków pozostanie przede wszystkim jako aktywny opiekun młodzieży  
i współtwórca Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Przy trumnie zmarłego wartę honorową zaciągnęli przedstawiciele władz Związku OSP RP i młodzież zrzeszona w Związku Strzeleckim  
„Strzelec” OSW JS 1005 im. płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku. W imieniu władz Związku OSP RP druha Mariana Kuderskiego pożegnali  
wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Zbigniew Gołąbek i przewodniczący Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego  
ZOSP RP woj. mazowieckiego Tomasz Krzyczkowski. 

        Cześć Jego pamięci. t.
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Nasze najlepsze

Siedziba OSP Powiat
Stary Kobylnik Białobrzeski
Rzeczki Ciechanowski
Stary Pilczyn Garwoliński
Kalinów Garwoliński
Rzeczniów Lipski
Młodzianowo Makowski
Raki Makowski
Obłudzin Makowski
Ludwinów Miński
Lubomin Miński
Pełczanka Miński
Kazuń Polski Nowodworski
Glinianka Otwocki
Borawe Ostrołęcki
Zawisty Podleśne Ostrowski
Stara Ruskołęka Ostrowski
Bogatki Piaseczyński
Grochowa Piaseczyński
Nowe Karwosieki Płocki
Rakowo Płocki
Goślice Płocki
Gliniec Przysuski
Zielona Przasnyski
Kosów Radomski
Odechów Radomski
Dęba Radomski
Przesmyki Siedlecki
Łysów Siedlecki
Dąbrowa Siedlecki
Kamianki Lackie Siedlecki
Kukawki Siedlecki
Pniewiski Siedlecki
Sokółka Węgrowski

OSP POWIAT
Sucha Białobrzeski
Wyśmierzyce Białobrzeski
Unin Garwoliński
Zabruzdy Garwoliński
Parysów Garwoliński
Osmolin Gostyniński
Belsk Duży Grójecki
Borowe Grójecki
Rzeczniów Lipski
Wola Rafałowska Miński
Transbór Miński
Lipowiec Kościelny Mławski
Glinianka Otwocki
Wiązowna Otwocki
Kołbiel Otwocki
Skolimów Piaseczyński
Leszczyn Szlachecki Płocki
Zielona Przasnyski
Przysucha Przysuski
Wieniawa Przysuski
Zakrzew Radomski
Polany Radomski
Odechów Radomski
Krzyżanowice Radomski
Bartodzieje Radomski
Goleszyn Sierpecki
Stropkowo Sierpecki
Słupia Sierpecki
Wodynie Siedlecki
Przesmyki Siedlecki
Wiśniew Siedlecki
Dąbrówka Stany Siedlecki
Wodynie Siedlecki
Cukrownia Sokołowski
Wiejca Warszawsko - Zachodni
Chrzęsne Wołomiński
Gradzanowo Kościelne Żuromiński

OSP POWIAT
Skuły Grodziski
Jakubów Miński
Bodzanów Płocki
Zawidz Kościelny Sierpecki
Grębków Węgrowski
Miedzna Węgrowski

EWIDENCJA nadanych sztandarów dla OSP w 2017 r.

MEDAL HONOROWY im. BOLESŁAWA CHOMICZA

ZŁOTY  ZNAK  ZWIĄZKU

Druhowie z Rabian w ramach konkursu re-
alizowali projekt zatytułowany „Innowacyjna 
straż pożarna”. Celem projektu było utworze-
nie w remizie multimedialnej sali, w której 
mieszkańcy ich wsi mogliby usunąć bariery 
związane z brakiem dostępu do Internetu. 
Do realizacji założenia, które pogłębiało in-
tegrację cyfrową i aktywizację mieszkańców, 
zachęcono około stu dwudziestu osób. W ra-
mach projektu udało się zakupić niezbędny 
sprzęt: laptop, projektor, ekran, nagłośnienie 
oraz okablowanie, dzięki któremu w stworzo-
nej innowacyjnej świetlicy można było uczyć 
chętnych obsługi komputera, wyszukiwania 
i zapisywania 
danych, obsługi 
poczty etc. Pod-
czas programo-
wych spotkań 
organizowano też 
liczne prezenta-
cje oraz transmi-
sje na wielkim 
ekranie, co nawet 
w skali powiatu 
było innowacją 
skupiającą duże 
grono odbiorców. 
Głównym part-
nerem strażaków  
w s p i e r a j ą c y m 
projekt był „Fun-
dusz Inicjatyw 
Obywatelskich – 
Mazowsze Lokal-
ne”. Efekty, jakie 
wyszczególniono 
w opisie zada-
nia zgłoszonego 
na konkurs, były 
bardzo imponują-
ce. W 2016 roku w remizie OSP stworzono salę 
multimedialną , w której nie tylko mieszkańcy 
Rabian, ale też gminy Korytnica mogli skorzy-
stać z sieci internetowej. Poprzez projekt prze-
łamano niską we wsi aktywność społeczną i 
brak chęci wzajemnej współpracy jej miesz-
kańców. Udało się zaktywizować młodzież do 

działań z osobami starszymi (młodzież uczyła 
starszych obsługi komputera i bezpiecznego 
korzystania z sieci internetowej).

Tradycje strażackiej działalności społecznej w 
Rabianach sięgają lat dwudziestych XX wieku. 
Na pierwszych kartach prowadzonej od lat kro-
niki OSP zapisano: „Z inicjatywy mieszkańców 
wsi, w roku pańskim 1925 na rzecz zabezpiecze-
nia mienia chłopskiego powstała straż ogniowa, 
w której to każdy mieszkaniec w tej sprawie w 
swym obejściu posiadał drabinę, bosak i tłumicę, 
a inni zawsze spieszyli z wiadrami napełnionymi 
wodą”. Pierwsza niewielka, aczkolwiek murowana 
remiza powstała we wsi kilka lat po utworzeniu 

stowarzyszenia. Obecną 
strażnicę - mieszcząca 
garaż, świetlicę, dużą 
salę widowiskową i po-
mieszczenie przewidzia-
ne na urządzenie sklepu 
- uroczyście otwarto w 
dniu obchodów 65-le-
cia jednostki,  w 1990 
roku. Z działań najnow-
szych, prowadzonych w 
dwóch ostatnich latach, 
nie tylko z uwagi na 
wyróżnienie w ogólno-
polskim konkursie, dru-
howie z Rabian mogą 
być dumni. Tworzeniu 
sali multimedialnej to-
warzyszył remont stra-
żackich pomieszczeń. W 
wyremontowanych po-
mieszczeniach przybyło 
sporo nowych mebli. 
Przy okazji prowadzonej 
nauki korzystania z kom-
putera udało się druhom 
uruchomić małą kafejkę 

internetową.  Zorganizowane zostały także z ich 
inicjatywy warsztaty ludowe, w ramach których 
przedstawiciele starszego pokolenia zapoznawa-
li młodzież z pieśniami i obrzędami ludowymi. 
Utworzono też Klub Młodych Mam, a następnie 
zorganizowano wiążący się z nim piknik rodzinny.

  Stefan Todorski

Rabiany z Florianem
W PIERWSZEJ EDYCJI OGŁOSZONEGO PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU 
OSP RP OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  „FLORIANY 2017”  PRESTIŻOWĄ 
STATUETKĘ  FLORIANA WRAZ Z NAGRODĄ RZECZOWĄ W KATEGORII 
„INNOWACJE ORAZ INTEGRACJA CYFROWA POPRZEZ ZWIĘKSZENIE 
DOSTĘPNOŚCI DO INTERNETU I TWORZENIE BEZPIECZNEGO ŚRODOWISKA 
CYFROWEGO” OTRZYMAŁA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RABIANACH 
(GMINA KORYTNICA, POWIAT WĘGROWSKI).
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Walne zebrania

Stare Mursy są niewielką miejscowością, w której 
ze strażą związani są nieomal wszyscy jej miesz-
kańcy. Dzieje się tak dlatego, bo druhowie, oprócz 
niesienia pomocy w akcjach ratowniczych, stwo-
rzyli bazę do różnorodnych działań kulturalnych, 
sportowych i dydaktycznych i dbają, aby z tej bazy 
społeczeństwo mogło na co dzień korzystać. Miesz-

kańcom służy nie tylko kilka pomieszczeń w remizie 
(a więc dwie spore sale, zaplecze kuchenne, socjalne 
i sanitarne oraz świetlica ze sprzętem audio-wideo i 
komputerami), ale też przystosowany do letniej re-
kreacji strażacki plac. Oczywiście priorytetem stra-
żaków jest niesienie pomocy poszkodowanym i sys-
tematyczne przygotowywanie się do jak najlepszej 

sprawności operacyjnej. Włączona zatem do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jednostka 
utrzymuje w pełnej gotowości bojowej dwa średnie 
samochody ratownicze i sprzęt specjalistyczny. Po-
nadto stara się o systematyczne, jak najpełniejsze 
szkolenie ratowników.

Podczas odbywającego się 27 stycznia walnego 
zebrania można było usłyszeć, że w 2017 r. druhowie 
przeprowadzili 40 zbiórek szkoleniowych, przygoto-
wujących zastępy do zawodów sportowo – pożarni-
czych. Po takiej porcji szkolenia wyniki musiały być 
imponujące. Młodzieżowe drużyny pożarnicze – tak 
męska, jak też żeńska – zwyciężyły w zawodach gmin-
nych i powiatowych. Sukces młodzieży powieliła dru-
żyna kobieca, która również wygrała zawody gminne 
i powiatowe. Mężczyźni, których nikt nie pokonał w 
zawodach gminnych, w powiecie uplasowali się na 
drugiej pozycji. Najcenniejszym  nabytkiem sprzę-
towym ubiegłego roku, poprawiającym możliwości 
operacyjne, była nowa motopompa Tohatsu. Biorąc 
pod uwagę tylko te osiągnięcia, można było przewi-
dzieć wynik głosowania o udzielenie zarządowi abso-
lutorium. Absolutorium udzielono jednogłośnie.

Przyjęty plan pracy na bieżący rok skonstruowa-
ny został w oparciu o potrzeby i możliwości OSP. 
Kwestia remontu pomieszczeń świadomie nie zo-
stała doprecyzowana. Zakres podejmowanych prac 
musi być uzależniony od pomocy finansowej z ze-
wnątrz. Oby ta pomoc dla tak aktywnej straży była 
jak najobfitsza. Ważnym punktem zebrania było 
też uchwalenie zmian w statucie OSP dotyczących 
głównie możliwości (w razie potrzeby) zatrudniania 
przez stowarzyszenie osób niezbędnych do wykony-
wania pracy na rzecz OSP. Stefan Todorski

Toczące się walne posiedzenia wybiegały poza 
standardową ocenę rocznej działalności i ustalenie 
planu pracy na kolejny okres sprawozdawczy. Podej-
mowane uchwały w wielu przypadkach dotyczyły 
także zmian w statucie OSP, a także przyjęcia spra-
wozdań finansowych według nowego wzoru. Za-
twierdzone przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP wskazówki do wykorzystania przy przy-
gotowaniu i prowadzeniu posiedzeń obok standar-
dowych reguł omawiają też zmiany wprowadzone w 
Prawie o stowarzyszeniach, a w szczególności infor-

mują: o przyznaniu stowarzyszeniom uprawnień do 
reprezentowania swoich celów statutowych i intere-
sów swoich członków wobec organów władzy pu-
blicznej, o możliwości zatrudniania pracowników, 
w tym swoich członków, o możliwości wynagradza-
nia członków zarządu za czynności wykonywane w 
związku z pełnioną funkcją, jak również o innych, 
mogących mieć znaczenie dla niektórych OSP, ure-
gulowaniach prawnych. Straże, przede wszystkim te, 
które zamierzają korzystać lub liczą się z ewentual-
nym wykorzystywaniem w przyszłości nowych ure-

gulowań ustawowych, zmian w statutach dokonały.
Następstwem zebrań jest sporządzana w ściśle 

określonych terminach odpowiednia dokumentacja 
i sprawozdawczość na potrzeby własne i oddziałów 
gminnych ZOSP RP oraz dla urzędów skarbowych 
i (tam gdzie dokonano zmian) Krajowego Rejestru 
Sądowego. Oprócz dokumentów „papierowych” 
ochotnicze straże pożarne opracowały lub nie-
zwłocznie opracują elektroniczne raporty o stanie 
OSP. Raporty mają być wprowadzone do programu 
„System OSP” do 14 kwietnia br.  S.T. 

Pełniący funkcję skarbnika OSP druhowie bardzo 
rzadko zajmują się profesjonalnie sprawozdawczością 
finansową, dlatego wprowadzone zmiany budzą wśród 
wielu z nich poważne wątpliwości i kłopoty. Z pomocą 
do zakłopotanych skarbników wyruszyła druhna Mał-
gorzata Matejczyk – dyrektor Zarządu Wykonawczego 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woje-
wództwa mazowieckiego. Podczas posiedzenia Zarzą-
du OW zadeklarowała przeprowadzenie szkoleń dla 

skarbników w powiatach, z których zgłoszone zostanie 
zapotrzebowanie na tego typu szkolenie. W części po-
wiatów szkolenia już się odbyły, w części były w trakcie 
organizacji. Obok głównego tematu, jakim było prze-
analizowanie nowych zasad sprawozdawczości finan-
sowej wygospodarowywany był czas na omówienie 
współpracy ( miedzy innymi zaopatrywania w umun-
durowanie i sprzęt) pomiędzy biurem ZOW ZOSP RP 
i jego filiami a ochotniczymi strażami pożarnymi.

Organizatorem spotkań były zarządy oddziałów 
powiatowych ZOSP RP. Oprócz skarbników i pre-
zesów OSP brali w nich udział działacze z oddzia-
łów gminnych ZOSP RP i przedstawiciele urzędów 
gmin. Podczas niektórych szkoleń druh Grzegorz 
Dunaj prezentował ofertę naszych związkowych 
producentów - Wytwórni Umundurowania Stra-
żackiego w Brzezinach i Kaliskich Zakładów Prze-
mysłu Terenowego. S. Todorski

PRZYDA£BY 
SIÊ REMONT

KAMPANIA 
SPRAWOZDAWCZA 

DOBIEGA KOÑCA

O FINANSACH 
PRZED 

ZEBRANIAMI

„ Najważniejszym zadaniem w bieżącym roku – powiedział prezes 
Andrzej Pogorzelski przedstawiając projekt planu pracy OSP na 2018 
r. – muszą być działania, których uwieńczeniem będzie wyremontowanie 
remizy. Rozbudowywany i dostosowywany do rozwijających się potrzeb 
budynek wykorzystywany jest w sposób ciągły nie tyko przez strażaków i 
mieszkańców wsi, ale też, co jest dla nas oczywiście satysfakcjonujące, 
nawet przez młodzież z odległej o kilka kilometrów, gminnej Sterdyni”. Ze 
zdaniem prezesa uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym 
członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mursach (gmina Sterdyń, 
powiat sokołowski) jednogłośnie się zgodzili.

Walne zebrania sprawozdawcze w ochotniczych strażach 
pożarnych mamy już prawie poza sobą. Nieliczne, które 
nie zostały jeszcze przeprowadzone, powinny odbyć się 
do końca marca. Zgodnie ze wskazaniami organizacyjno 
– programowymi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP czas na trwającą kampanię sprawozdawczą obejmuje 
pierwszy kwartał 2018 r.

Ustawa z 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. 
U. z 2017 r., poz.61), poprzez wyłączenie stowarzyszeń z jednostek mikro 
wprowadziła między innymi dla ochotniczych straży pożarnych obowiązek 
rozliczeń finansowych zgodnych z nowym, stanowiącym załącznik do ustawy, 
wzorem sprawozdania. Składane po raz pierwszy, zgodne z nową ustawą 
sprawozdania mają być złożone do 31 marca br., a zatem przygotowywanie 
tych dokumentów musiało następować przed walnymi zebraniami, by podczas 
posiedzeń mogły być uchwałą zebrania członków OSP zatwierdzone.
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Wydarzenia

USI£OWA£ URATOWAÆ 
CZ£OWIEKA

W POWIATACH 
PRZYBYWA MISTRZÓW

Przejeżdżając drogą krajową 92 
przez miejscowość Lisice druh Jaro-
sław zauważył leżącego na ziemi czło-
wieka. Na ten widok zatrzymał swój 
pojazd i niezwłocznie podjął reanima-
cję nieprzytomnej osoby. Masaż serca 

wykonywał do chwili przybycia służb 
ratowniczych. Niestety, nieprzytomne-
go mężczyzny nie udało się uratować.

Podczas uroczystego, stycznio-
wego spotkania wyróżniony strażak 
otrzymał z rąk marszałka wojewódz-

twa mazowieckiego Adama Struzi-
ka i wiceprezesa Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP Andrzeja 
Wasilewskiego pamiątkowy dyplom 
potwierdzający przyznanie tytułu Stra-
żaka Miesiąca oraz przyznane przez 

marszałka i prezesa ZOW ZOSP RP 
nagrody. W uroczystości oprócz wy-
mienionych uczestniczyli: wójt gminy 
Kampinos Monika Ciurzyńska oraz 
przedstawiciele powiatowych i gmin-
nych władz pożarniczych.  S.T.

Z uwagi na reorganizację struk-
tury szkolnictwa w Polsce Zarząd 
Główny Związku OSP RP wprowa-
dził na okres przejściowy zmiany w 
regulaminie OTWP dotyczące grup 
wiekowych. Oczywiście nadal utrzy-
mane są trzy grupy, lecz z uwagi na 
likwidacje gimnazjów, w obecnej 
edycji w grupie pierwszej startuje 
młodzież z klas I –VI szkół podsta-
wowych, w grupie drugiej – klasy 
siódme oraz drugie i trzecie gimna-
zjalne i w grupie trzeciej – młodzież 
ze szkół ponadgimnazjalnych.

W zbliżającym się do finału trze-
cim etapie konkursu za organizację 
eliminacji odpowiedzialne były za-

rządy oddziałów powiatowych ZOSP 
RP korzystające z pomocy komend 
powiatowych Państwowej Straży Po-
żarnej, a także nierzadko z pomocy 
starostw, domów kultury i zaprzy-
jaźnionych ze Związkiem instytucji. 
Nad sprawnym przebiegiem turnieju 
czuwa powołany przez Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP komitet organizacyjny, 
który tworzą przedstawiciele naszego 
Związku oraz Mazowieckiej Komen-
dy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej i Mazowieckiego Kurato-
rium Oświaty.

Jedne z pierwszych na Mazow-
szu eliminacje szczebla powiatowe-

go odbyły się 3 marca w siedzibie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Fa-
lentach (powiat otwocki). Powitana 
przez prezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w 
Pruszkowie Jacka Gromka młodzież 
zmierzyła się z testami złożonymi z 
czterdziestu pytań. Powołana przez 
Komendanta Powiatowego PSP 
5-osobowa komisja konkursowa, 
którą pokierował starszy kapitan 
Karol Troć, nie miała łatwego za-
dania. Do wyłonienia zwycięzców 
niezbędne było przeprowadzenie 
dogrywki ustnej. Po ogłoszeniu wer-
dyktu okazało się, że w grupie szkół 
podstawowych zwyciężył Stanisław 

Hyckowski ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Brwinowie, wśród gimnazja-
listów triumfował Teofil Łaszewski z 
Gimnazjum w Michałowicach, a w 
grupie szkół ponadgimnazjalnych 
pierwszą lokatę uzyskał Ksawery Ło-
kietek z Liceum Ogólnokształcącego 
nr 5 w Milanówku. Zdobywcom pię-
ciu najlepszych lokat w każdej grupie 
wręczono dyplomy za zajęte miejsce, 
trzem najwyżej ocenionym osobom 
w każdej grupie - ufundowane przez 
Starostę Pruszkowskiego nagrody, 
wszystkich zaś uczestników zapro-
szono na sowity poczęstunek, ufun-
dowany przez gospodarzy – OSP w 
Falentach. Stefan Todorski

22 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim w 
Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia tytułu 
„Strażaka Listopada 2017 Roku Województwa 
Mazowieckiego”. Zdaniem kapituły organizowanego 
przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP cyklicznego konkursu na listopadowy tytuł zasłużył 
druh Jarosław Wróblewski z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gnatowicach Starych ( gmina Kampinos, 
powiat warszawski zachodni).

W prowadzonym od czterdziestu jeden lat 
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom” dobiegają końca 
eliminacje w powiatach. Zgodnie z regulaminem 
konkursu dwa ostatnie miesiące ubiegłego roku 
były czasem zmagań środowiskowych. Styczeń 
i połowę lutego br. wyznaczono na eliminacje w 
gminach. Na zdobywanie mistrzostwa powiatów 
zaplanowano dni marcowe, by w kwietniu 
zwycięzcy powiatowych zmagań mogli zmierzyć 
swoje siły w kończących turniej na Mazowszu 
eliminacjach wojewódzkich.

Posiedzenie poświęcone było bada-
niu i zaopiniowaniu sprawozdania fi-
nansowego Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP województwa mazo-
wieckiego za 2017 rok. Sprawozdanie 
finansowe i bilans za ubiegły rok przed-
stawiła druhna Małgorzata Matejczyk 

– dyrektor Zarządu Wykonawczego 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. 
Podczas dyskusji omówiono uwarun-
kowania działalności Związku w 2017 
roku rzutujące na sytuację finansową 
oddziału wojewódzkiego. Zwrócono 
uwagę na fakt, że przerwanie dofinan-

sowywania ochotniczych straży pożar-
nych z budżetu państwa i firm ubezpie-
czeniowych poprzez Związek OSP RP 
zmniejszyło możliwości podejmowa-
nia ważnych dla ochotniczego pożar-
nictwa zadań. Podkreślić w tym miej-
scu należy, że mimo iż stowarzyszenie 

nasze nie jest nastawione na zysk, to 
musi pozyskiwać środki na realizacje 
celów statutowych.

Po dyskusji komisja rewizyjna 
pozytywnie zaopiniowała przedsta-
wione sprawozdanie finansowe OW 
ZOSP RP.  t.

DOBRA 
OCENA 

KOMISJI

28 lutego w biurze Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 
w Warszawie obradowała Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP województwa mazowieckiego.
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Historia

Rok 2018 jest rokiem szczególnym. 
Jest to setna rocznica listopada 1918 roku. 
Arcybiskup Aleksander Kakowski (1862-1938), 
członek Rady Regencyjnej, która wydała 3 stycznia 1918 roku 
I Dekret o tymczasowej organizacji władz naczelnych 
w Królestwie Polskim, w dniu 12 listopada 1918 roku 
mówił do kapłanów: 
„Z łaski Boga jesteśmy wolni”.

Analizując wydarzenia 1918 roku jedna 
rzecz uderza na każdym kroku: niezwykłe 
zdolności organizacyjne tamtego pokolenia, 
które potrafiło tworzyć rzeczy wielkie. Ta 
zdolność organizowania się doszła do szczytu 
właśnie pod koniec pierwszej wojny światowej. 
Jej przykładem może być Polska Organizacja 
Wojskowa, tajna polska armia, obejmująca 
wszystkie ziemie polskie, sięgająca swoimi siat-
kami pod Kijów i Kaukaz. Jednak jej centrum 
było tu w Warszawie i na terenie Mazowsza. W 
działalność POW wpisały się Straże Ogniowe 
Ochotnicze istniejące wcześniej i te zakładane 
w latach 1917-1918 przez Komendy lokalne 
POW i Związek Floriański.

Zorganizowanie straży wymagało zgody 
okupacyjnych władz niemieckich. Przykładem 
może być SOO w Kotuniu. Naczelnik powia-
tu siedleckiego przed jej wydaniem zażądał 
od Rady ówczesnej gminy Żeliszew 
szczegółowego uzasadnienia potrze-
by jej powołania i źródeł finansowa-
nia.

Pod koniec XIX w. było na terenie 
Królestwa Polskiego 128 straży po-
żarnych. Prawie każda straż stawała 
się niemal natychmiast po zorgani-
zowaniu rozsadnikiem polskości, 
polskiej tradycji kulturalnej i histo-
rycznej, zaporą dla rusyfikacji. Dla-
tego dopiero w kwietniu 1915 roku 
władze carskie zatwierdziły ustawę 
Towarzystwa Świętego Floriana. Ze 
względu na toczące się na tym te-
renie walki, Ogólnokrajowy Zjazd 
Straży Pożarnych odbył się dopiero 
8-10.09.1916 r. Delegaci 302 straży 
w ostatnim dniu zjazdu powołali do 
życia Związek Floriański, działający w oparciu 
o ustawę z 1915 roku. Ostatnie w warunkach 
okupacji niemieckiej Walne Zgromadzenie 
Związku Floriańskiego odbyło się 15.09.1918 
r. Należały wtedy do Związku 462 straże sku-
piające około dwudzieścia tysięcy członków. 
Straże Ogniowe Ochotnicze były cenną bazą 
do ukrycia tajnej działalności przygotowującej 
żołnierzy POW do powstania zbrojnego i jed-
nocześnie źródłem do pozyskania strażaków w 
szeregi organizacji.

Ważną rolę w tworzeniu postawy patrio-
tycznej strażaków odegrał utworzony w 1912 

roku periodyk wydawany w 
Warszawie w języku polskim – 
„Przegląd Pożarniczy”, kształtu-
jący wychowanie patriotyczne 
członków straży ogniowych, 
które zaowocowało, gdy trzeba 
było podjąć walkę o wolną Pol-
skę. Pismo to cechował wysoki 
poziom merytoryczny. Redak-
torzy: Bolesław Chomicz, inż. Józef 
Tuliszkowski, Józef Drzewiecki, Jan Sztroma-
jer i inni nawoływali do wykształcenia w stra-
żach ogniowych wzorowej dyscypliny, roz-
woju sprawności fizycznej i karności, a więc 
tych wszystkich cech, które charakteryzowały 
dobrze wyszkolonego żołnierza. Przygoto-
wanie patriotyczne straży zaowocowało, gdy  
zarysowała się szansa na odbudowę państwa 
polskiego. Na terenach opuszczonych przez 

wojska rosyjskie, a jeszcze nie zajętych przez 
armie niemieckie i austro-węgierskie, straża-
cy tworzyli komitety bezpieczeństwa, milicje 
i straże obywatelskie. Ze względu na ograni-
czoność artykułu można podać tylko kilka 
przykładów. 

W Sokołowie Podlaskim, po wycofaniu się 
wojsk rosyjskich, strażacy zorganizowali na 
przełomie lipca i sierpnia 1915 r. straż obywa-
telską, której komendantem został Jan Pędich. 
Już we wrześniu 1918 r. rozpoczęli przygotowa-
nia do rozbrojenia Niemców. W wyzwolonym 
11 listopada Sokołowie pierwszym komendan-

tem milicji obywatelskiej został naczelnik SOO 
Franciszek Raciborski. 

Strażacy z Żyrardowa, głównie robotnicy miej-
scowych fabryk, ci co nie zostali powołani do 
służby w armii zaborczej i nie brali bezpośrednie-
go udziału w rozbrajaniu okupantów, oddali się 
całkowicie służbie w milicji obywatelskiej. Chro-
nili miejscowe zakłady pracy przed dewastacją i 
grabieżą ze strony wycofujących się żołnierzy. 

Strzegli kolei, mostów i dróg.
Strażacy w Mińsku Mazowiec-

kim, po rozbrojeniu Niemców w 
dniu 11 listopada 1918 roku, opa-
nowaniu gmachów urzędowych i 
dworca kolejowego, zorganizowali 
Komitet Obywatelski i milicję. W 
Mordach, pow. siedlecki, SOO prze-
kształcono w Straż Obywatelską. 
W Różanie miejscowa SOO wraz z 
oddziałem POW rozbroiła stacjo-
nujących tu Niemców, przejmując w 
swe ręce władzę w mieście do chwili 
zorganizowania polskich władz.

Czyn strażacki z listopada 1918 
roku stanowił sprawdzian prowa-
dzonej przez wiele lat pracy patrio-
tyczno-wychowawczej. Doceniając 

w pełni wkład strażaków w dzieło 
odbudowy i obrony Polski marszałek Józef Pił-
sudski określił Ochotnicze Straże Pożarne mia-
nem „siostrzycy armii polskiej”

Obchody rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę są dobrą okazją dla zarządów 
Oddziałów Powiatowych ZOSP RP i Ochot-
niczych Straży Pożarnych, powstałych przed 
pierwszą wojną światową i w czasie okupacji 
niemieckiej w latach 1915-1918, do podjęcia 
badań ich genezy oraz udziału w przygotowa-
niach i walce o wyzwolenie Ojczyzny.

 Zbigniew Todorski

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu

Tablica upamiętniająca 100-lecie założenia OSP w Uninie (1917-2017), 
pow. Garwolin.

STRAŻE OGNIOWE OCHOTNICZE NA MAZOWSZU 
W PRZEDEDNIU ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
PRZEZ POLSKĘ

Józef Wyrzykowski (1895-1980) Komendant lokalny 
POW i organizator SOO w Kotuniu w 1918 roku.


