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Strażak Mazowiecki

Prezentujemy Wam drugi tegoroczny nu-
mer naszego kwartalnika, w którym staramy 
się przedstawić najważniejsze wydarzenia, 
jakimi w okresie wiosny żył oddział woje-
wódzki Związku OSP RP. Wiosna zawsze 
jest dla nas czasem intensywnej pracy. Dru-
hom z OSP wielokrotnie zwieksza się udział 
w akcjach ratowniczych. Oddziałom wszyst-
kich szczebli nie brakuje zadań związanych z 
organizowaniem pomocy dla straży ochot-
niczych oraz przygotowywaniem uroczy-
stości i imprez. Jednostkom, które przygoto-
wują własne, zwłaszcza jubileuszowe święta, 
kwiecień czy maj funduje pracy najwięcej. 
Podejmując jednak pracę, wiemy, że jej efek-
ty będą nas cieszyć i satysfakcjonować.  

Jak w każdym, tak też w tym roku od koń-
ca kwietnia do teraz odbywały się w licznych 
strażach strażackie święta. Niejedno z nich 
związane było ścisle z obchodami setnej 
rocznicy powstania jednostek. Niektóre stu-
lecia udało nam się przedstawić w niewiel-
kich publikacjach. Część tych uroczystości 
jeszcze przed nami. Może będzie szansa 
zaprezentować je w kolejnym numerze SM. 
Jednakże straży na Mazowszu obchodzą-
cych w tym roku swoje stulecie jest kilka-
dziesiąt, niełatwo może być zatem poświęcić 
jubilatkom choćby maleńkie informacje.

Łamy niniejszego Strażaka Mazowiec-
kiego poświęcamy również na informacje z 
wydarzeń o zasięgu wojewódzkim. Piszemy 
o wojewódzkich obchodach Dnia Straża-
ka, przedstawiawy relacje z wojewódzkich 
eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej, Wojewódzkich Zawodów 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg 
regulaminu CTiF oraz z obrad Zarządu 
Oddziału  Wojewódzkiego ZOSP RP i jego 
prezydium.  Część kwartalnika zarezerwo-
waliśmy na stałe cykle, a więc potrzebną 
wiedzę przekazywaną przez kadrę Mazo-
wieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP i na 
garść naszej dawnej historii.

Drodzy Czytelnicy, wydawany do nie-
dawna Strażak Mazowiecki w wersji papie-
rowej  docierał do Waszych strażnic. Teraz 
czytanie kwartalnika wymaga otwarcia 
strony internetowej oddziału wojewódzkie-
go ZOSP RP. Dla niektórych druhów może 
stanowić to pewną trudność. Dlatego pro-
simy, aby osoby, które korzystają z wersji 
elektronicznej SM, propagowali jego czyta-
nie wśród kolegów. Niech pismo nasze staje 
się naszą wspólną wiedzą. Oczywiście, jak 
zwykle, życzymy przyjemnej lektury.

 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy

łamyOtwieramy 

Coroczne pielgrzymki organizowane są 
od 2004 roku, kiedy to z Krakowa do Bazy-
liki Katedralnej pod wezwaniem św. Michała 
Archanioła i św. Floriana przeniesiono uro-
czyście relikwie patrona strażaków. W bieżą-
cym roku funkcjonariusze Państwowej Straży 
Pożarnej i druhowie z ochotniczych straży 
pożarnych oraz oddziałów Związku OSP RP 
przemaszerowali z terenu Jednostki Ratowni-
czo – Gaśniczej PSP nr 5 zlokalizowanej przy 
ulicy Marcinkowskiego ulicami Jagiellońską, 
Kłopotowskiego i Sierakowskiego.

Po pielgrzymkowym przemarszu w kate-
drze odprawiona została msza święta. Kon-
celebrze przewodniczył ks. biskup Marek 
Solarczyk – biskup pomocniczy Diecezji 
Warszawsko – Praskiej. Obok strażaków 
PSP i OSP w liturgii uczestniczyli kapela-
ni strażaccy, poczty sztandarowe ze sztan-
darami PSP i Związku OSP RP, kompania 
honorowa Szkoły Głównej Służby Pożarni-
czej, funkcjonariusze pożarnictwa w stanie 
spoczynku, członkowie strażackich rodzin 
i (po raz drugi)  liczna grupa przedstawi-

cieli Krajowej Izby Kominiarzy. Oprawę 
muzyczną tworzyła orkiestra Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kaskach. Kierownictwo 
PSP reprezentowali zastępcy Komendanta 
Głównego PSP: nadbryg. Marek Jasiński, st. 
bryg. Krzysztof Hejduk i st. bryg. Tadeusz 
Jopek, a także mazowiecki komendant wo-
jewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica oraz 
rektor – komendant Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej nadbryg. Paweł Kępka. Straża-
kom ochotnikom przewodzili: wiceprezes 
Zarządu Głównego Związku OSP RP gene-

rał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP Antoni Jan Tarczyński oraz wice-
prezesi ZOW ZOSP RP Zbigniew Gołąbek, 
Hilary Januszczyk, Andrzej Wasilewski i 
Andrzej Wyszogrodzki.

Po mszy świętej przy tablicy upamiętnia-
jącej Strażaków poległych w walkach o Nie-
podległość Ojczyzny oraz tych, którzy zginęli 
w akcjach ratowniczo – gaśniczych, złożono 
wieńce i wiązanki kwiatów.

 S.T.

DZIEŃ
STRAŻAKA 

W ŚWIĄTYNI PATRONA
4 maja, po raz piętnasty strażacy województwa mazowieckiego 
pielgrzymowali do relikwii swojego patrona, a potem modlili się 
przy nich w warszawsko – praskiej katedrze.
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Od kapelana

Uroczystości św. Floriana wpisują się w tym roku w setną rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Tak sama uroczystość jak i 
wyjątkowy jubileusz wyróżniają strażaków naszej Ojczyzny.

    Zatrzymajmy się zatem nad dziękczynieniem. Komu?, za co 
mamy dziękować? Może niech nam podpowie i wskaże kierunek 
myślenia nasz Święty Jan Paweł II.:

11 listopada 1998 r. podczas audiencji generalnej Ojciec Święty w 
przemówieniu do Polaków nawiązał do przypadającej w tym dniu 
80. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. „W dniu dzisiejszym - powiedział -ob-
chodzimy 80. rocznicę odzyskania niepodległości — początku II Rzeczypospolitej. Podpisane 
w dniu 11 listopada zawieszenie broni przyniosło naszemu narodowi od dawna oczekiwane 
wyzwolenie spod zaborów. Ten akt dziejowej sprawiedliwości nie był tylko skutkiem sprzyjają-
cej sytuacji politycznej w ówczesnej Europie, był to nade wszystko owoc wytrwałego zmagania 
całego narodu o zachowanie tożsamości i duchowej wolności. Wielu synów Polski poświęcało 
tej sprawie swoje talenty, siły i wytężoną pracę. Liczni spośród nich ponosili trudy emigracji 
przymusowej. Wielu w końcu zapłaciło za wolność Ojczyzny najwyższą cenę, przelewając 
krew i oddając życie w kolejnych powstaniach, na różnych frontach wojennych. Wszystkie te 
wysiłki ojcowie nasi opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest 
Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu 
niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowy-
wać kraj i bronić jego granic. Niestety, II wojna przerwała dobre dzieło, pozostał jednak posiew 
wolności, który z Bożej Opatrzności owocuje w naszych czasach. Wraz z całym narodem pol-
skim dziękuję dziś dobremu Bogu za ten niewysłowiony dar Jego miłosierdzia, polecam dusze 
zmarłych i poległych. Szczególnie w tym dniu proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla 
wszystkich rodaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności. 
Niech opieka Maryi, Jasnogórskiej Pani, zawsze towarzyszy naszej Ojczyźnie i wszystkim 
rodakom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” Jan Paweł II, właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 
maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) - sługa Boży Kościoła katolic-
kiego, polski duchowny katolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, od 16 października 1978 do 
2 kwietnia 2005 - papież. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w 
jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Już w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski, 
która odbywała się w dniach od 2 czerwca do 10 czerwca 1979, Jan Paweł II budził niepokoje 
komunistycznych władz. Przewidywano, że niepokorny biskup Rzymu może rozbudzić aspi-
racje wolnościowe Polaków. Szczególne obawy zrodził planowany termin wizyty: dziewięćset-
na rocznica męczeńskiej śmierci św. Stanisława - biskupa, który zginął za nieposłuszeństwo 
wobec władzy świeckiej. Najbardziej niepokoił się przywódca Związku Radzieckiego Leonid 
Breżniew, który sugerował, by nie zezwolić papieżowi na wjazd do Polski. Napotkawszy na 
determinację ze strony I sekretarza PZPR Edwarda Gierka, ostrzegał: Róbcie jak uważacie, 
bylibyście wy i wasza partia później tego nie żałowali. Także - historyczne już - słowa Jana 
Pawła: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! 
były przez wielu uważane za „podburzanie” Polaków. W czasie tej i innych pielgrzymek Karol 
Wojtyła podnosił Polaków na duchu. Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. 
Papież-Polak był od zawsze zagrożeniem dla komunistycznych władz, lecz nigdy się tym nie 
przejmował. 2 Lutego 1983 funkcjonariusze SB podjęli próbę skompromitowania Jana Pawła 
II przed jego II Podróżą Apostolską do Polski, podrzucając do mieszkania redaktora Tygo-
dnika Powszechnego ks. Andrzeja Bardeckiego spreparowany pamiętnik Ireny Kinaszewskiej, 
znajomej Wojtyły. Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Przez te wszystkie 
lata Jan Paweł Drugi będąc wielkim patriotą, osobą bardzo przywiązaną do swojego kraju, 
a jednocześnie tak lubianą przez ludzi, podnosił i podtrzymywał na duchu Polaków. Dawał 
im nadzieję, że Polska jeszcze się „odrodzi” i wyrwie spod władz komunistów. To właśnie On 
przekonywał Polaków - swoimi słowami, jak i zachowaniem - o tym, że będą potrafili prze-
ciwstawić się ówczesnym władzom. Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa 
będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od 
wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. Wkładu Karola Wojtyły w drogę do Niepod-
ległości nie można w żaden sposób policzyć, zmierzyć, ani do niczego porównać. Jego wkładem 
jest danie nadziei oraz przypomnienie Polakom, że Polska to kraj wielki, który przez setki 
lat przeciwstawił się każdemu z zaborców, z innych narodów próbujących stłamsić i zdusić 
odwagę, honor, braterstwo i patriotyzm, którymi Polacy zawsze się cechowali. Przypomniał, 
że potrafimy przeciwstawić się każdej przeciwności losu i wszystkim pazernym na Polskę i 
agresywnym krajom, że potrafimy walczyć o swoją Ojczyznę i, że jest ona naszą najważniejszą 
rzeczą, o którą będziemy walczyć do końca- niezależnie czy słowem czy czynem- nie do śmierci 
czy porażki, ale dopóty, dopóki nie staniemy się znów Wolni i Niepodlegli. Miłość, która jest 
gotowa nawet oddać życie, nie zginie. Wkład Papieża-Polaka w drodze Polski jest po prostu 
nieoceniony i bezcenny. Bez niego moglibyśmy do dzisiaj tkwić w ustroju komunistycznym, 
gdzie wola inna niż wola partii jest wolą złą i omylną.

 Niech dla strażaków i ich bliskich Św. Jan Paweł II, któremu zawsze służyli strażacy, wypra-
sza potrzebne łaski i błogosławieństwo za trud, poświęcenie a nie jednokrotnie złożone życie. 
Niech Św. Florian Was prowadzi. kapelan strażaków - ks. Jerzy

W numerze: Czas na dziękczynienieW numerze:

WOJEWÓDZKIE   
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MŁODZIEŻÓWEK
fot Stefan Todorski 
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100 - lecia OSP

Jubileuszowe obchody obydwu stulatek rozpo-
częła polowa msza święta, której przewodniczył 
powiatowy kapelan strażaków ks. dr  Krzysztof 
Maj. Po mszy odbył się uroczysty apel. Zgroma-
dzonych na placu: obie jubilatki, delegacje oko-
licznych straży, przybyłych mieszkańców gminy 
i oficjalnych gości powitał wójt Marek Szymczyk. 
W gronie gościli między innymi byli: poseł na 
Sejm RP Mirosław Maliszewski, członek zarządu 

województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski i 
starosta lipski Roman Ochyński. Władze pożarni-
cze reprezentowali: wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP Zbigniew Go-
łąbek i komendant powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski. 

Apel był okazją do zaprezentowania obecnym 
na apelowym placu krótkich kronik ze dziejów 

stulatek oraz najwłaściwszym momentem do 
podziękowań świętującym druhom. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Przedmieściu Bliższym otrzy-
mała nadany przez Prezydium Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego ZOSP RP sztandar, a także 
przyznany przez Zarząd Główny ZOSP RP Zło-
ty Znak Związku. Nie obyło się też bez cennych 
prezentów materialnych Wicemarszałek woje-
wództwa mazowieckiego Rafał Rajkowski wrę-
czył druhom ze 100-latek sprzęt ochrony osobi-
stej. Oprócz wyróżnień dla straży nie zabrakło 
honorów dla ich członków. Zasłużeni strażacy 
uhonorowani zostali medalami „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa. Złote medale otrzymali: Krzysztof 
Burdon, Henryk Czerwonka, Tadeusz Fodero-
wicz, Grzegorz Kowalski, Krzysztof Kwiatek i 
Czesław Szymczyk.

Po uroczystym apelu przyszedł czas na kul-
turę, rozrywkę i zabawę. Najmłodsi korzystali z 
atrakcji wesołego miasteczka. Starsi mogli po-
dziwiać młodzieżową orkiestrę dęta z Józefowa 
nad Wisłą, a potem bawić się na zabawie tanecz-
nej przy muzyce zespołu Mix-Band.

 Stefan Todorski

Jubileuszowa uroczystość rozpoczęła się kon-
celebrowaną przez trzech kapłanów mszą świętą, 
której przewodniczył proboszcz parafii św. Bar-
tłomieja w Janówku Pierwszym ks. Józef Kałęcki. 

Po liturgii gospodarze wraz ze swoimi gośćmi 
przemaszerowali na plac przy strażnicy, gdzie od-
był się okolicznościowy apel. Po regulaminowym 
raporcie, podniesieniu flagi państwowej na maszt, 

Dwie stulatki 
z gminy Solec nad Wisłą

Na stulecie samochód

12 maja w gminie Solec nad Wisłą (powiat lipski) wspólnym świętem 
połączono jubileusze stulecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Przedmieściu Bliższym i Woli Pawｳłowskiej.

12 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Krubinie (gmina Wieliszew, powiat 
legionowski) świętowała stulecie swojego istnienia. Strażacka uroczystość wpisała 
się w gminne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

powitaniu uczestników święta i odczytaniu rysu 
historycznego przybliżającego 100-letnie dzieje 
OSP dokonano odsłonięcia obelisku upamięt-
niającego obydwa stulecia: miejscowej straży i 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Po hi-
storycznym akcie upamiętnienia rocznic nastąpił 
moment obdarowania jubilatki nowym samocho-
dem ratowniczo – gaśniczym, a także uhonoro-
wania nadanym przez Prezydium Zarządu Głów-
nego Związku OSP RP Złotym Znakiem Związku. 
Oprócz wyróżnień dla straży nie zabrakło też ho-
norów dla zasłużonych druhów.  Były zatem me-
dale i odznaki oraz Złoty Znak Związku, którym 
uhonorowano druha Wiesława Sosińskiego.

W końcowej fazie apelu był czas na podzięko-
wania i gratulacje. Wśród gratulujących jubilatce 
osiągnięć między innymi byli: przewodniczący 
Rady Powiatu Legionowskiego Mirosław Kado, 
komendant powiatowy PSP w Legionowie st. bryg. 
Mieczysław Klimczak i prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Legionowie 
Krzysztof Goślicki.  Uroczystość zakończyła się 
występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Płoń-
ska pod batutą Leszka Kalkowskiego.  S.T., 

 fot. Darek Ślusarski
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Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, kon-
celebrowaną przez czterech kapłanów, której 
przewodniczył ks. proboszcz parafii Kaski Zbi-
gniew Wojtaś. O oprawę muzyczną  eucharystii 
jak też części oficjalnej zadbała młodzieżowa 
orkiestra dęta, utworzona w 1985r. przez stra-
żaków z Kask. Oficjalną część obchodów roz-
poczęło odsłonięcie kamienia upamietniającego 
setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Po akcie odsłoniecia pamiatkowego ka-
mienia prezes Zarządu Głównego Związku OSP 
RP Waldemar Pawlak przyjął raport i dokonał 
przegladu pododdziałów, po czym podniesiono 
na maszt flagę państwową. 

 
Przybyłych na uroczysty apel gości powitała 

druhna Krystyna Krzemińska – prezes OSP, któ-
ra po powitaniu przedstawiła 100-letnią historię 
jednostki. Przedstawione w rysie historycznym 
osiągniecia nie pozostawiały wątpliwości, że 
tak straż, jak też jej członkowie zasługują na 
szczególne wyróżnienia. Stulatka uhonorowana 
została Złotym Znakiem Związku. Aktu dekora-
cji dokonał prezes Waldemar Pawlak w asyście 
wiceprezesa Zarządu Głównego Związku OSP 
RP generała brygadiera  Wiesława Leśniakie-
wicza. Po uhonorowaniu straży zasłużonych 
druhów wyróżniono medalami „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa, odznakami „Strażak Wzorowy”, 
odznakami honorowymi „Zasłużony dla Kultu-

ry Polskiej”, złotymi odznakami „Święty Florian 
Mazovia” oraz dyplomami przyznanymi przez 
Zarząd Główny Związku OSP RP.

Długo pamietane będą też dwa inne wyda-
rzenia.  W trakcie uroczystości dokonano po-
święcenia figury św. Floriana umieszczonej w 
murach remizy. Przekazato też jubilatce kolejny 
pojazd. Dotychczas OSP posiadała samochód 
operacyjny marki Renault Traffic i samochody 
ratowniczo – gaśnicze marki Jelcz GCBA 5/32 i 
Man GBA 2.5/16. W dniu jubileuszu natomiast 
komendant powiatowy PSP w Grodzisku Maz. 
st. bryg. Grzegorz Przerwa przekazał w imieniu 
komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Bog-
dana Łasicy  autobus Jelcz, który z pewnością 
usprawni podróżowanie  popularnej nie tylko 
na Mazowszu orkiestrze OSP Kaski.

Finałem jubileuszu były podziękowania, gra-
tulacje i życzenia kolejnych sukcesów, jakimi 
obdarowywali świetującą straż licznie zgroma-
dzeni oficjalni goście, a potem występy arty-
styczne, przygotowane przez orkiestrę gospoda-
rzy, młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego z Kask oraz Zespół Artystyczny Orkie-
stry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Na podst. korespondencji 
Beaty Krzemińskiej  

SAT

PATRIOTYCZNIE  
I ARTYSTYCZNIE

O Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach w 1918 r. pisał 
„Przegląd Pożarniczy” . Publikacja ta, jak też dokumenty 
odnalezione w archiwum OSP w Niepokalanowie, stały się 
dowodem, że jednostka ukończyła 100 lat. 27 maja stulecie 
hucznie w Kaskach uczczono.

Wyjaśnienie
W przekazanej redakcji SM informa-

cji dot. pięćdziesięciu OSP z Mazowsza 
z największą liczbą wyjazdów do dzia-
łań ratowniczych w 2017 r., wykorzy-
stanej w publikacji w poprzednim nu-
merze Strażaka Mazowieckiego, dane 
dotyczące liczby wyjazdów Ochotniczej 
Straży Pozarnej w Wesołej były mocno 
zaniżone. Po otrzymaniu z Komendy 
Miejskiej PSP w Warszawie danych 
właściwych informujemy, że OSP We-
soła w roku ubiegłym wzywana była na 
ratunek aż 264 razy.  S.T.
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OTWP

Dzięki gościnności dyrekcji szkoły w nowoczesnym, bardzo dobrze 
przygotowanym do potrzeb młodzieży obiekcie przeprowadzony zo-
stał złożony z trzydziestu pytań test pisemny, a po nim, dla najwyżej 
ocenionych konkursowiczów w bojach pisemnych, finał ustny. Po 
turniejowych zmaganiach, które oceniała  komisja konkursowa pod 
przewodnictwem młodszego brygadiera Pawła Fliszkiewicza, ogło-
szone zostały wyniki. W grupie szkół podstawowych (klasy I – VI) 
zwyciężył Szymon Marczak (pow. radomski), drugą lokatę uzyskał 
Jakub Pągowski (pow. makowski), na trzecim miejscu uplasowała się 
Amelia Sitkowska (pow. pułtuski). W grupie szkół gimnazjalnych i 
kas VII szkół podstawowych triumfował Michał Chrzanowski (pow. 
grodziski), przed Alicja Orlińską (pow. wyszkowski) i Mikołajem Ho-
dyrą (pow. piaseczyński).  W grupie szkół ponadgimnazjalnych trzy 
najwyższe lokaty zdobyli kolejno: Filip Trawczyński (pow. gostyniń-
ski), Mateusz Łygan (pow. lipski) i Julia Brzuska  (pow. ostrowski).

Zdobywcy trzech najwyższych lokat otrzymali puchary, dyplomy za 
zdobyte miejsce i cenne nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom tur-
nieju wręczono dyplomy na udział i upominki. Upominkami obdarowano 
także przybyłych z młodzieżą opiekunów. Fundatorem pierwszych nagród 
(tablet i PlayStation) był prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP Antoni Jan Tarczyński, drugich (kupony upominkowe) – mazowiecki 
komendant wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica, trzecich (aparaty cy-
frowe)- wójt gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński. Puchary ufundował mar-
szałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, a  wręczone laureatom 
albumy -  mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska. 

Dla wszystkich uczestników imprezy – tradycyjnie już – przygo-
towano dodatkowe atrakcje. W trakcie przerwy w konkursowych 
zmaganiach zaprezentowany został pokaz ratownictwa technicz-
nego przygotowany przez strażaków z Komendy Powiatowej PSP w 
Pruszkowie i Ochotniczych Straży Pożarnych w Młochowie i Nada-
rzynie. Atrakcją dla ucha bez wątpienia był koncert orkiestry OSP 
Nadarzyn.                                                                             Stefan Todorski 

21 kwietnia w salach Szkoły Podstawowej w 
Ruścu (gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski) 
odbyły się eliminacje wojewódzkie XLI edycji 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. Przybyło na 
nie stu uczestników – mistrzów powiatowych  
z trzech konkursowych grup -  z trzydziestu 
sześciu powiatów Mazowsza.

Mistrzowie wiedzy pożarniczej

SZYMON MARCZAK W CZOŁÓWCE KRAJU
Z SATYSFAKCJĄ INFORMUJEMY, ŻE W FINALE XLI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY 
POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIACH 1 – 3 CZERWCA 
W ŚWIDWINIE (WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE), W GRUPIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
WICEMISTRZOSTWO POLSKI ZDOBYŁ REPREZENTUJĄCY WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, ZWYCIĘZCA 
TURNIEJU WOJEWÓDZKIEGO SZYMON MARCZAK. GRATULUJEMY. S.T.
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Obrady władz

Stan bezpieczeństwa i udział OSP w akcjach 
ratowniczych omówił st. bryg. Waldemar Dej-
neko – naczelnik wydziału operacyjnego Mazo-
wieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP w War-
szawie. Z przedstawionej informacji wynikało, 
że w 2017 roku odnotowano 68980 zdarzeń 
wymagających interwencji straży pożarnych. W 
stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost 
o ponad 3700. W ponad dwudziestu tysiącach 
zdarzeń interweniowały straże ochotnicze bez 
udziału PSP. Skuteczny udział ratowników OSP 
w tak licznych akcjach ratowniczych wymaga 
ciągłego doskonalenia umiejętności  druhów. W. 
Dejneko podkreślił, że w roku ubiegłym w różne-
go rodzaju szkoleniach i zajęciach doskonalących 
uczestniczyło ponad siedem tysięcy członków 
OSP.  Dyskutując na temat działalności ratow-
niczej strażaków ochotników członkowie zarzą-
du zwrócili się z propozycją do KW PSP, by w 
opracowaniach statystycznych wykazywana była 
liczba OSP i ich członków we wszystkich akcjach 
ratowniczych, również prowadzonych przez za-
stępy PSP, by możliwe było uzyskanie pełnego 
obrazu udziału straży ochotniczych w niesieniu 
pomocy przy pożarach i zagrożeniach miejsco-
wych. Ponadto zwrócili uwagę na fakt, że wraz ze 
wzrostem liczby OSP włączonych do Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego nie wzrasta 
odpowiednio wysokość dofinansowania działal-
ności operacyjnej ochotniczych straży z KSRG.

Jednym z wiodących tematów posiedzenia 
było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego oddziału wojewódzkiego za 2017 
rok. Omawiali je druhna Małgorzata Matejczyk 
– dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP 
RP i druh Karol Podleśny – przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP. M. Matej-
czyk poinformowała zarząd, iż przedkładane 
sprawozdanie wykazuje wynik ujemny, który 
jest między innymi konsekwencją znacząco 
wyższych kosztów w minionym roku, zwią-
zanych choćby z organizacją zjazdu oddziału 
wojewódzkiego i odpraw dla pracowników, z 
którymi w związku z reorganizacja struktury 

biur oddziału rozwiązano umowy o pracę. K. 
Podleśny zaznaczył, że wszystkie zobowiązania 
finansowe za 2017 r. uregulowane zostały w stu 
procentach, do OSP przekazano też pełną kwotę 
„z jednego procenta”. Podkreślił ponadto, że bio-
rąc pod uwagę niezbędne wysokie koszty, wynik 
finansowy należy uznać za zadowalający. Zgod-
nie z podjętą przez ZOW ZOSP RP uchwalą za-
twierdzającą sprawozdanie finansowe niedobór 
w kwocie 103 tys. zł. uzupełniony został z fun-
duszu zasobowego oddziału. 

Mimo trudnej sytuacji finansowej sekretarz 
ZOW Zbigniew Kaliszyk zaprezentował w imie-
niu Prezydium ZOW ZOSP RP na 2018 rok 

imponujący plan przedsięwzięć. Przewidziane 
zostały w nim szkolenia dla zarządów OSP, uro-
czystości z okazji Dnia Strażaka i cykliczne za-
wody, konkursy i turnieje. Wśród nich między 
innymi zaplanowano: eliminacje wojewódzkie 
XLI edycji  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej, IX Zawody Sportowo – Pożar-
nicze MDP, VI Wojewódzkie Zawody OSP w 
Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, VI 
Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze 
OSP, Konkurs „Strażak Roku 2018 Wojewódz-
twa Mazowieckiego” oraz przeglądy orkiestr. 
Przyjmując zaproponowany plan przedsięwzięć 
zarząd OW zasugerował, by w uroczystościach 
i imprezach organizowanych tak przez oddziały 
Związku wszystkich szczebli, jak też ochotnicze 
straże pożarne, akcentowane było w jak najszer-

szym zakresie stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Przedstawiony przez druhnę dyrektor Mał-
gorzatę Matejczyk plan finansowy na 2018 r. 
zakłada sfinansowanie prowadzonej przez OW 
ZOSP RP działalności statutowej (w tym przy-
jętych przedsięwzięć programowych) i utrzy-
mania działalności biur Związku na Mazowszu. 
Wszystkie środki, które będą niezbędne do sfi-
nansowania zadań muszą pochodzić z zewnątrz, 
głównie z marzy handlowej pozyskiwanej przy 
zaopatrywaniu OSP w sprzęt i umundurowanie 
strażackie. Plan nie wyklucza również na koniec 
bieżącego roku niewielkiego deficytu. Niemniej 

przyjmujący zapropo-
nowany plan Zarząd 
OW ZOSP RP wyra-
ził nadzieję, że rozu-
mienie problemów 
finansowych przez 
poszczególne oddziały 
Związku i ochotnicze 
straże pożarne powin-
no zapewnić oddzia-
łowi wojewódzkiemu 
stabilność finansową.

Ostatnim punktem 
posiedzenia były „sprawy bieżące”. W punkcie 
tym prezes A.Tarczyński poinformował zebra-
nych, iż w bieżącym roku ilość odznaczeń korpo-
racyjnych dla poszczególnych powiatów utrzyma 
się na poziomie roku ubiegłego oraz przedstawił 
zarządowi  powołanych dla poszczególnych pod-
regionów rzeczników Sądu Honorowego OW 
ZOSP RP. (Listę rzeczników prezentowaliśmy 
w numerze 1/2018 Strażaka Mazowieckiego). 
Następnie zaproponował włączenie do składu 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP (w 
związku ze zmianą na stanowisku) druha Mar-
ka Szymańskiego – zastępcę dyrektora Wydzia-
łu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Propozy-
cję zaakceptowano jednogłośnie.

 Tekst i fot. Stefan Todorski

Nie bogato ale,
imponująco

11 KWIETNIA W STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE – WESOŁEJ OBRADOWAŁ ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. 
MAZOWIECKIEGO. ZARZĄDOWI TOWARZYSZYLI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ OW ZOSP RP KAROL PODLEŚNY I PRZEWODNICZĄCY SĄDU HONOROWEGO OW 
ZOSP RP TOMASZ KRZYCZKOWSKI. W TRAKCIE POSIEDZENIA, KTÓREMU PRZEWODNICZYŁ PREZES ZOW ANTONI JAN TARCZYŃSKI, PRZEANALIZOWANO INFORMACJĘ 
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO I MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2017 ROKU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
DZIAŁAŃ OSP, PRZYJĘTO SPRAWOZDANIE FINANSOWE OW ZOSP RP ZA 2017 R. ORAZ PLAN FINANSOWY NA 2018 R. PRZEANALIZOWANO TEŻ I ZATWIERDZONO 
PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH NA BIEŻĄCY ROK.  W STAŁYM PUNKCIE „SPRAWY BIEŻĄCE” ZARZĄD PRZYJĄŁ INFORMACJĘ O LIMICIE ODZNACZEŃ 
KORPORACYJNYCH NA 2018 R. I POWOŁANIU RZECZNIKÓW SĄDU HONOROWEGO OW ZOSP RP, PO CZYM DOKONAŁ NIEZBĘDNEJ ZMIANY W SWOIM SKŁADZIE.
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ZESTAWIENIE JUBILEUSZY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
W OKRESIE REDAGOWANIA KWARTALNIKA, O KTÓRYCH 
POINFORMOWANA ZOSTAŁĄ REDAKCJA STRAŻAKA MAZOWIECKIEGO

DATA OSP POWIAT JUBILEUSZ
3 maja Zabraniec wołomiński 90-lecie
3 maja Orszymowo płocki 100-lecie
5 maja Dębnowola grójecki 100-lecie
5 maja Niwiski siedlecki 100-lecie
6 maja Nowy Drzewicz żyrardowski 85-lecie
11 maja Przedmieście Bliższe lipski 100-lecie
12 maja Wola Pawłowska lipski 100-lecie
12 maja Krubin legionowski 100-lecie
13 maja Starowola miński 90-lecie
20 maja Rybno wyszkowski 90-lecie
27 maja Kowala radomski 70-lecie
27 maja Klwów przysuski 100-lecie
27 maja Kaski  grodziski 100-lecie
27 maja Czosnów nowodworski 100-lecie
2 czerwca Kazanów zwoleński 100-lecie
2 czerwca Chotomów legionowski 100-lecie
2czerwca Mchowo przasnyski 90-lecie
2 czerwca Piastów pruszkowski 95-lecie
3 czerwca Legionowo legionowski 90-lecie
3 czerwca Górzno garowliński 100-lecie
3 czerwca Rozbity Kamień sokołowski 100-lecie
10 czerwca Krusze wołomiński 100-lecie
10 czerwca Dąbrówka otwocki 100-lecie
10 czerwca Kotuń siedlecki 100-lecie
10 czerwca Trzepowo  pułtuski 70-lecie
10 czerwca Borsuki łosicki 90-lecie
10 czerwca Łączany radomski 90-lecie
10 czerwca Gielniów przysuski 100-lecie

Obrady władz

Z przygotowanej informacji o planach włącze-
nia się oddziałów ZOSP RP i ochotniczych stra-
ży pożarnych w obchody 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości wynikało, że akcenty 
podkreślające wyzwolenie przed stu laty ojczy-
zny z jarzma zaborów przewijać się będą tak w 
uroczystościach organizowanych przez oddziały 
Związku wszystkich szczebli, jak też przez OSP. 
Straże będą także uczestniczyć w państwowych 
i samorządowych uroczystościach z okazji Świę-
ta Odzyskania Niepodległości. Odnosząc się do 
przedstawionej informacji członkowie prezy-
dium wyrazili dążność, aby przedstawiciele władz 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych Związ-
ku włączali się w jak najszerszym stopniu w dzia-
łania, których celem będzie jak najwznioślejsze 
uczczenie tego wielkiego, polskiego jubileuszu.

W dalszej części spotkania rozdzielone zosta-
ły pozostające w dyspozycji oddziału wojewódz-
kiego środki finansowe z firm ubezpieczenio-
wych na pomoc dla OSP. Środki, które pozwalają 
na wsparcie straży kwotami po około 6300 zło-
tych dla każdego powiatu, przeznaczone zosta-
ły na dofinansowanie zakupu umundurowania 
strażackiego głównie przez OSP obchodzące w 
2018 roku ważne jubileusze.

Ostatnim punktem posiedzenia było rozpa-
trzenie wniosków o nadanie odznaczeń korpo-
racyjnych i sztandarów. Pozytywnie ocenione 
wnioski na odznaczenia skierowane zostały do 
zatwierdzenia przez Prezydium ZG ZOSP RP. 
Po rozpatrzeniu wniosków o nadanie sztan-
darów Prezydium Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP nadało sztandary 
Ochotniczym Strażom Pożarnym w Okunie-
wie, Szczytnie, Trzepowie, Tomaszowie, Strzał-
kowie, Nowej Dąbrówce, Łupinach i Jasionce.
 S.T.

Wcześniej posiedzenie prezydium
PRZED POSIEDZENIEM ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP NA KRÓTKIE OBRADY ZEBRAŁO SIĘ  PREZYDIUM ZOW. 
TRZYPUNKTOWY PORZĄDEK OBEJMOWAŁ: PRZYJĘCIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 
NIEPODLEGŁOŚCI, ROZDZIAŁ ŚRODKÓW Z FIRM UBEZPIECZENIOWYCH NA DOPŁATY DO ZAKUPU UMUNDUROWANIA PRZEZ OSP ORAZ 
ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ODZNACZENIOWYCH I WNIOSKÓW O NADANIE SZTANDARÓW.

Tegoroczne centralne ob-
chody zorganizowano 20 maja 
w Nadleśnictwie Radom w Le-
śnym Ośrodku Edukacyjnym 
im. Andrzeja Zalewskiego w Je-
dlni Letnisko. W ich trakcie od-
bywały się prezentacje i warszta-
ty edukacyjne, a nawet występy 
artystyczne. Mazowieckich stra-
żaków ochotników i funkcjona-
riuszy PSP reprezentował bryg. 
Tomasz Krzyczkowski – prze-
wodniczący Sądu Honorowe-
go Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP, komendant powiato-
wy PSP w Lipsku. SAT

ZAPROSZENIE 
NA ŚWIĘTO 
NIEZAPOMINAJKI
Na organizowane 
od siedemnastu 
lat przez leśników 
Święto Polskiej 
Niezapominajki 
tradycyjnie  
już zapraszani są 
strażacy.
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 Sposób prowadzenia szkolenia, a co jest 
z tym związane, późniejsze prowadzenia dzia-
łań podczas ratownictwa wysokościowego w 
zakresie podstawowym opisuje „Program 
szkolenia z ratownictwa wysokościowego 
realizowanego przez KSRG w zakresie pod-
stawowym zatwierdzony przez Komendanta 
Głównego PSP 23 stycznia 2015 r.” oraz  w 
sposób czytelny przedstawia, rekomendo-
wany przez KG PSP „Skrypt do szkolenia z 
ratownictwa wysokościowego realizowanego 
przez KSRG w zakresie podstawowym”, któ-
rego autorem jest mł. bryg. Paweł Brunecki. 
Programy szkolenia oraz powyższy skrypt są 
możliwe do pobrania w wersji pliku pdf ze 
strony internetowej Komendy głównej PSP.

W niniejszym artykule skupimy się na 
przybliżeniu specyfiki prowadzenia działań 
na poziomie podstawowym, podczas  prowa-
dzenia akcji poniżej poziomu gruntu w szcze-
gólności w studniach, głębokich rowach, wy-
kopach, szambach.  Pamiętać należy że w tych 
miejscach może występować strefa niebez-
pieczna spowodowana niskim poziomem tle-
nu lub toksycznymi gazami (potrzeba użycia 
sprzętu ochrony dróg oddechowych i mierni-
ków gazowych). Możemy mieć do czynienia z  
różnymi sytuacjami, jakie mogą zastać ratow-
nicy po dotarciu na miejsce zdarzenia:
1. Osoba poszkodowana przytomna, komu-

nikatywna. W studni panuje atmosfera, 
wskazująca na brak konieczności opusz-
czenia ratownika z aparatem oddecho-
wym.

2. Osoba poszkodowana nieprzytomna. 
3. Osoba poszkodowana znajduje się w stud-

ni wypełnionej wodą.
4. Osoba poszkodowana znajduje się na głę-

bokości poniżej możliwości ratowniczych 
w zakresie podstawowym

5. Inne sytuacje trudne do przewidzenia
Po dotarciu na miejsce zdarzenia i do-

konaniu rozpoznania należy: zabezpieczyć 
miejsce zdarzenia, ocenić sytuację, ocenić 

dostępne siły i środki, rozpoznanać miej-
sca niebezpieczne – zmierzyć poziom tlenu 
i innych gazów toksycznych. Spośród kilku 
możliwych do zastosowania technik pod-
czas prowadzenia działań, przedstawimy 
(zilustrujemy) użycie trójnogu z układem 
wyciągowym 1:4 wraz z wpiętym sprzętem 
ochrony dróg oddechowych. Wynika to ze 
zmian jakie zostały wprowadzone podczas 
unifikacji, przez instruktorów ratownictwa 
wysokościowego KSRG.

Przygotowując się do podjęcia działań 
musimy pamiętać o zasadach bhp, z tego też 
względu trójnóg ratowniczy rozstawiamy 
poza miejscem prowadzenia działań, co zapo-

biega ewentualnemu upuszczeniu urządzeń 
ratowniczych na poszkodowanego. Do budo-
wy układu wyciągowego 1:4 używamy: blo-
czek podwójny, karabinek, lonże regulowaną, 

przyrząd zjazdowy z autoblokadą (np.  I`D ), 
lina statyczna 50m, taśma stanowiskowa. Tak 
sprawiony układ na  trójnogu przenosimy 
nad otwór w który opuszczony zostanie ra-
townik. W tym miejscu zaznaczyć należy, że 
ratownicy obsługujący trójnóg nie powinni 
wychodzić poza okrąg opisany na jego no-

gach. Takie postępowanie zmniejszy ryzyko 
przewrócenia trójnogu.

Dopiero po ustawieniu zestawu nad 
miejscem prowadzenia działań wyposażo-
ny w trójkąt ewakuacyjny i miernik wielo-
gazowy (ciągła kontrola zawartości tlenu ), 
ratownik podejmujący bezpośrednie dzia-
łanie poniżej poziomu gruntu wpina się w 
układ wyciągowy.

 Instuktorzy Ratownictwa  
 z Ośrodka Szkolenia w Warszawie

 Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

Działania ratownicze 
poniżej poziomu gruntu
Ratownictwo wysokościowe zgodnie z definicją ujętą w „Zasadach organizacji ratownictwa 
wysokościowego w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym” jest to zespół 
czynności podjętych w  celu ratowania ludzi, zwierząt zwłaszcza w miejscach i terenach 
trudnodostępnych, na wysokości i poniżej poziomu ziemi. Tak jak pozostałe dziedziny 
ratownicze, tak i ratownictwo wysokościowe dzieli się na dwa poziomy: podstawowy i 
specjalistyczny (działania prowadzone są przez Specjalistyczne Grupy Ratownictwa 
Wysokościowego SGRW). Na Mazowszu  SGRW znajdują się w KM PSP: Ostrołęka, Płock, 
Radom, Siedlce i Warszawa.
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Zawody MDP

Do startu zakwalifikowano szesnaście dziew-
częcych i dwadzieścia jeden chłopięcym drużyn. 
Tak chłopcy jak i dziewczęta walczyli w dwóch 
konkurencjach: ćwiczeniach bojowych i sztafe-
cie z przeszkodami. Podczas „bojówki” młodzie-
żowcy musieli zbudować linię gaśniczą złożoną 
z czterech odcinków węży W – 52, pokonać rów, 
płotek, równoważnię i przedostać się wraz z linią 
wężową przez tunel, następnie wodą z hydronetek 
napełnić zbiorniczki poprzez otwory w tarczach, 
a na koniec przyporządkować do wyeksponowa-
nych zdjęć odpowiednie urządzenia pożarnicze i 
zawiązać właściwy węzeł na linie. Czterystumetro-
wa sztafeta odbywająca się na bieżni wokół płyty 
boiska również zawierała szereg utrudnień. Za-
wodnicy musieli pokonań ścianę, przenieść w inne 
miejsce zwinięty odcinek węża, przedostać się pod 
barierką, przeskoczyć przez płotek, przenieść w 
nowe miejsce hydronetkę i na koniec zbudować 
od rozdzielacza złożoną z dwóch odcinków linię 
gaśniczą i przed przebiegnięciem linii mety podłą-
czyć do łącznika węża prądownicę.

Wysiłku i potu nie brakowało. Tym bardziej cie-
szyły osiągnięte wyniki. Powołana przez Mazowiec-
kiego Komendanta Wojewódzkiego PSP komisja 
sędziowska, którą kierował sędzią główny zawodów 
bryg. Jacek Starczewski, po rozegraniu konkurencji 
przedstawiła wyniki, które mogły satysfakcjonować 
nawet te drużyny, które tym razem były w końców-
ce tabeli. Niestety, zwyciężyć nie mogli wszyscy. W 
grupie dziewcząt w rozwinięciu bojowym zwyciężyła 
MDP Sokół (pow. garwoliński) przed MDP Stawi-
szyn (pow. białobrze-
ski) i Jasieniec (pow. 
grójecki). W biegu szta-
fetowym 400 m. z prze-
szkodami triumfowała 
MDP Zbuczyn (pow. 
siedlecki) przed MDP 
Gwizdały (pow. wę-
growski) i Sokół (pow. 
garwoliński). W klasyfi-
kacji generalnej drużyn 
żeńskich pierwsze miej-
sce zdobyła MDP Sokół, 

drugą pozycję wywalczyła MDP Stawiszyn, a na 
trzecim miejscu uplasowała się MDP z Suchej (pow. 
białobrzeski). W ćwiczeniu bojowym chłopców naj-
wyżej wypunktowano MDP Sucha (pow. białobrze-
ski) przed MDP Zbiroża (pow. żyrardowski i Szygi 
(pow. makowski). W biegu sztafetowym zwyciężyli 
chłopcy z MDP Belsk 
Duży (pow. grójecki) 
przed MDP Koziczyn 
(pow. ciechanowski) 
i Zbirożą (pow. żyrar-
dowski). W klasyfikacji 
generalnej drużyn mę-
skich pierwsze miejsce 
zdobyła MDP Zbiroża. 
Drugie miejsce zajęła 
MDP Sucha, trzecie 
natomiast – MDP Mo-
kobody (pow. siedlecki).

Wszystkie, nie tylko zwycięskie, drużyny dzięki 
sponsorom imprezy otrzymały medale, dyplomy 
i upominki za udział. MDP, które osiągnęły po-
dium, nagrodzone zostały pucharami, medalami i 
dyplomami za zdobyte miejsce oraz atrakcyjnymi 
nagrodami. Za pierwsze miejsca Zarząd Oddziału 

Wojewódzkiego ZOSP 
PR ufundował druży-
nom komplety ubrań 
koszarowych. Komen-
dant Wojewódzki PSP 
natomiast przyznał ta-
lony na zakup sprzętu 
w kwocie po dwa tysią-
ce złotych dla zdobyw-
ców drugich miejsc i po 
półtora tysiąca złotych 
dla zdobywców miejsc 
trzecich.

Wśród gratulujących uczestnikom udanych 
startów i wręczających nagrody i upominki mię-
dzy innymi byli: mazowiecki komendant woje-
wódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica, wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Zbi-
gniew Gołąbek, przewodniczący Sądu Honorowe-
go Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Tomasz 
Krzyczkowski i dyrektor Zarządu Wykonawczego 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Małgorzata 
Matejczyk.

 Tekst i fot. Stefan Todorski

BÓJ 
NAJSPRAWNIEJSZYCH 
O MISTRZOSTWO 
MAZOWSZA
9 czerwca, w pełni letnim, 
gorącym powietrzu i w 
wyjątkowo gorącej atmosferze 
sportowej rywalizacji na 
Miejskim Stadionie Sportowym 
im. Zygmunta Siedleckiego 
w Białobrzegach rozegrane 
zostały eliminacje wojewódzkie 
Zawodów Sportowo – 
Pożarniczych Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych według 
regulaminu CTiF województwa 
mazowieckiego.
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Wydarzenia

PODZIĘKOWALIŚMY 
ARCYBISKUPOWI HOSEROWI

Świątynia pod wezwaniem i z re-
likwiami świętego Floriana trakto-
wana jest przez druhów jako katedra 
polowa, w której spotykają się z oka-
zji świąt kościelnych, państwowych 
i strażackich. Ksiądz arcybiskup na-
tomiast wielokrotnie sprawował dla 
strażaków ofiarę mszy świętej darząc 
ich podczas wygłaszanych homilii 
Słowem Bożym, wspierał modlitwą, 
dzielił się z nimi opłatkiem i wielka-
nocnym jajkiem etc. Po uroczystej 

mszy świętej z udziałem przedstawi-
cieli władz Związku OSP RP, pocz-
tów sztandarowych ze sztandarami 
Zarządu Głównego, Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego, oddziałów 
powiatowych ZOSP RP i ochotni-
czych straży pożarnych oraz druhów 
reprezentujących liczne straże, od-
prawionej przez abp. H. Hosera i to-
warzyszących mu strażackich dusz-
pasterzy, nastąpił uroczysty moment 
podziękowań. Rolę mazowieckich 

straży i opiekę nad nimi Jego Eksce-
lencji przestawił dh Ryszard Nowa-
czewski – członek ZOW ZOSP RP. 
Za opiekę tę prezes Zarządu Głów-
nego Związku OSP RP Waldemar 
Pawlak wraz z wiceprezesem ZG 
ZOSPRP generałem brygadierem 
Wiesławem Leśniakiewiczem (obaj 
prezesi jako członkowie prezydium 
ZOW reprezentowali także Mazow-
sze) wręczyli arcybiskupowi H. Ho-
serowi nadany przez Prezydium ZG 

ZOSP RP Medal Honorowy im. Bo-
lesława Chomicza, a prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
Antoni Jan Tarczyński przekazał 
pamiątkowy, opatrzony specjalną 
dedykacją toporek. Po doniosłych 
wyróżnieniach strażackie delega-
cje wręczały Ekscelencji kwiaty, po 
czym ks. arcybiskup skierował do 
strażaków serdeczne podziękowania 
i gorące życzeniapomyślnośći.  

 Tekst i fot. S. Todorski

Inicjatywa wybudowania pomni-
ka strażackiego patrona powstała 
przed dziesięciu laty. Ponieważ plan 
zakładał wzniesienie okazałego, a 

tym samym dość kosztownego mo-
numentu, realizacja nie była łatwa 
i przeciągała się w czasie. Dopro-
wadzenia dzieła do pozytywnego 

finału podjął się obecny Zarząd 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Garwolinie, którym kieruje druh 
prezes Waldemar Sabak. W ciągu 
kilkunastu miesięcy udało się zgro-
madzić od OSP z powiatu darowi-
zny w łącznej kwocie 140 tysięcy 
złotych, dzięki którym można było 
sfinansować projekt pomnika, wy-
konać okazały cokół i odlać z brązu 
figurę św. Floriana.

Uroczystość w Górkach rozpo-
częła się mszą świętą, koncelebro-
waną pod przewodnictwem ks. bi-
skupa Piotra Sawczuka, sufragana 
Diecezji Siedleckiej. Po zakończo-
nej liturgii przeprowadzony został 
uroczysty apel, podczas którego 

dokonano odsłonięcia i poświe-
cenia pomnika. Obchodzony w 
góreckim sanktuarium powiatowy 
Dzień Strażaka był także okazją do 
uhonorowania zasłużonych druhów 
i przyjaciół straży medalami „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa” oraz pamiąt-
kowymi statuetkami.

Zgromadzonych na uroczystości 
strażaków obecnością zaszczycili 
między innymi: poseł na Sejm RP 
Grzegorz Woźniak, wicewojewoda 
mazowiecki Sylwester Dąbrowski, 
prezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP Antoni 
Jan Tarczyński i starosta garwoliński 
Marek Chciałowski.

  Stefan Todorski

5 kwietnia w katedrze warszawsko – praskiej strażacy 
ochotnicy województwa mazowieckiego podziękowali 
odchodzącemu na zasłużony odpoczynek ks. 
arcybiskupowi Henrykowi Hoserowi za otaczanie ich 
przez lata duszpasterską opiekę. 

6 maja do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
w Górkach koło Garwolina przybyło około 
siedmiuset strażaków z siedemdziesięcioma 
siedmioma sztandarami. Byli to przedstawiciele 
stu trzech ochotniczych straży pożarnych powiatu 
garwolińskiego, biorących udział w powiatowych 
obchodach Dnia Strażaka, a szczególnie w 
uroczystości odsłonięcia na terenie sanktuarium 
pomnika świętego Floriana.

Do funkcjonariuszy Państwowej 
Straży Pożarnej, z którymi przybył 
mazowiecki komendant wojewódz-
ki PSP st. brygadier Bogdan Łasica 
i druhów, wśród których był prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

Związku OSP RP Antoni Jan Tar-
czyński, słowo Boże wraz z błogo-
sławieństwem i świątecznymi życze-
niami wygłosił ksiądz infułat Lucjan 
Święszkowski. Życzenia wielkanocne 
do wszystkich strażaków Mazowsza 

skierowali także komendant B. Łasica 
i prezes A. Tarczyński. Zgromadzeni, 
dzieląc się pobłogosławionymi i po-
święconymi przez ks. infułata pokar-
mami, również życzyli sobie wzajem-
nie wszelkiej pomyślności.

W uroczystości strażakom to-
warzyszyli członkowie ich rodzin, 
księża kapelanii i uwznioślająca 
spotkanie utworami wielkanocnymi 
i patriotycznymi Radzymińska Or-
kiestra Dęta. ST

SPOTKANIE 
WIELKANOCNE

11 kwietnia do sali Kurii Diecezji Warszawsko – Praskiej 
przy ul. Floriańskiej 3 w Warszawie przybyli strażacy z Mazowsza 
na coroczne, tradycyjne już spotkanie wielkanocne. 

WZNIESIONY PRZEZ 103 STRAŻE
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Historia

Ze względu na deficyt motopomp, których wiele zostało zniszczonych podczas działań 
wojennych we wrześniu 1939 roku, władze niemieckie w 1942 roku zezwoliły 
na produkcję motopomp w Fabryce Silników A. Steinhagen i H. Stransky w Warszawie.

Fabryka Silników A. Steinhagen i H. Stran-
sky w Warszawie została utworzona w 1931 
roku jako Fabryka Pomocnicza dla Przemy-
słu Lotniczego i Samochodowego sp. z o. o. w 
Warszawie wspólnie przez Artura Steinhage-
na, którego przodek pochodzący z Westfalii 
osiedlił się w latach 30. XIX w. w Królestwie 
Polskim, i inż. Henryka Stranskego, pocho-
dzącego z Czech, związanego z zakładami 
„Skoda”. Od 1936 roku posiadała nowocze-
śnie wyposażone hale fabryczne na Woli, 
przy ul Zagłoby 9. 

Fabryka produkowała silniki różnego zasto-
sowania, w tym do samochodów osobowych, 
samolotów, łodzi, wózków transportowych, 
motocykli. Była to pierwsza w Polsce wytwórnia 
silników dwusuwowych. Od 1933 roku fabry-
ka produkowała silniki do motopomp pożar-
niczych trzech wielkości: SS-25, SS-15 i SS-7. 
Produkowano również autopompy montowane 
w samochodach pożarniczych m-ki Polski Fiat. 
Po wkroczeniu Niemców do Warszawy we wrze-
śniu 1939 roku fabryka niemal natychmiast zo-
stała przejęta przez władze niemieckie.

Po zaprzestaniu produkcji w 1940 roku przez 
Zakłady Mechaniczne Lilpop, Rau i Loewenste-
in w Warszawie, przejęte przez Niemców do in-
nej produkcji, płk poż. Jerzy Lgocki, Kierownik 
Techniczny Pożarnictwa na teren Generalnego 
Gubernatorstwa, poczynił starania o zapew-
nienie surowców niezbędnych do produkcji 
motopomp w Fabryce Silników A. Steinhagen  
i H. Stransky w Warszawie.

Po wyrażeniu zgody przez władze niemiec-
kie na produkcję motopomp, fabryka zaan-
gażowała inż. Fryderyka Blümke, głównego 
konstruktora motopomp przed 1939 rokiem 
w Unii Strażackiej we Lwowie, produkującej 
motopompy „Leopolia”. Jego zadaniem było 
opracowanie motopompy będącej kontynu-
acją przedwojennych rozwiązań stosowanych 
w produkowanych motopompach przez Unię 
Strażacką. Motopompa została opracowana 
i w 1942 roku rozpoczęto seryjną produkcję. 
Zastosowano silnik SS-25, gaźnikowy, dwu-
suwowy, trzycylindrowy, o mocy 25 KM, przy 
trzystu obrotach na minutę i pojemności sko-
kowej około 900 cm3. Posiada on chłodzenie 
wodne pośrednie. Pompa wirnikowa – odśrod-
kowa, dwustopniowa o wydajności 600 l/min. 

przy ciśnieniu 80 m. sł. wody. Jako urządzenie 
zasysające posiadała pompkę mimośrodowo-
-suwakową. Jeden egzemplarz tej motopompy 
znajduje się w Centralnym Muzeum Pożarnic-
twa w Mysłowicach.

Motopompa ta była pełnowartościowym i 
skutecznym narzędziem do gaszenia pożarów. 
Po terenie płaskim mogła podać 800 l/min 
wody dla 4 prądów gaśniczych na odległość 
100 m, 600 l/min wody dla 3 prądów gaśni-
czych na odległość 300 m, lub 400 l/min wody 
dla 2 prądów gaśniczych na odległość 600 m. 
Przy stanowisku prądownika, wyższym od 
stanowiska wodnego o 7 m, zmniejszał się 
zasięg motopompy przy wężach tłocznych gu-
mowanych o całe 100 m.

W Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu jest mo-
topompa „Leopolia”, typ M-800, wyprodukowa-
na w Firmie Steinhagen i Stransky w 1943 roku, 
podarowana do muzeum przez OSP w Siennicy, 
pow. Mińsk Mazowiecki. Motopompa ta posia-
da silnik typ Zw 1103, nr 1397651 KM 24, 3000 
obrotów na minutę, wyprodukowany przez 
firmę Auto Union AG Chomnitz oraz pom-
pę typ 2II41, nr 168, o wydajności 800 l/min. 
przy wysokości podnoszenia 80 m słupa wody. 
Motopompy tej nie uwzględnił mjr poż. inż. 
Franciszek Kowalski w książce: Sprzęt pożar-
niczy, cz. 1: Zastosowanie – działanie, budowa 
– warunki techniczne, wydanej w 1943 roku w 
Warszawie. Nie podał jej również Władysław 
Pilawski w książce: Historia sikawek, moto-
pomp i samochodów pożarniczych, wydanej w 
1994 roku w Warszawie.

W głębokiej konspiracji w fabryce produ-
kowano dla Armii Krajowej części do pisto-
letów maszynowych Sten i Błyskawica. Artur 
Steinhagen został aresztowany 7.11.1942 r. 
Zmarł z wycieńczenia i biegunki obozowej 
31.03.1943 r. w niemieckim obozie koncen-
tracyjnym na Majdanku. (informacja i zdję-
cie ze strony internetowej).

W październiku 1944 roku, po upadku 
Powstania Warszawskiego, Niemcy wywieźli 
z fabryki co cenniejsze maszyny, a czego nie 
rozkradziono, wysadzono w powietrze wraz z 
budynkami. Dziś nie ma śladu po tej ważnej 
dla przemysłu warszawskiego fabryce.

 Zbigniew Todorski
   Kierownik Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

Motopompa Leopolia, 
eksponat Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. 

Reklama motopomp Leopolia z książki: 
Sprzęt pożarniczy, wydanej w 1943 r.

PRODUKCJA MOTOPOMP W FABRYCE SILNIKÓW 
A. STEINHAGEN I H. STRANSKY 
W WARSZAWIE 
W LATACH 1942-1944

Artur Steinhagen
– właściciel Fabryki Silników w Warszawie.


