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Strażak Mazowiecki

Mija kolejny, drugi już rok wydawania 
Strażaka Mazowieckiego w wersji elektro-
nicznej. Mamy nadzieję, że forma ta zaak-
ceptowana została przez strażackie środo-
wisko i że czasopismo coraz powszechniej 
jest czytane, a nawet (dla potrzeb zwłasz-
cza najstarszych druhów) przedrukowy-
wane na papier.

W niniejszym, czwartym numerze tego 
roku najwięcej miejsca przeznaczamy na 
publikacje o doniosłych uroczystościach. 
Skłoniły nas do tego liczne, rozłożone 
na nieomal wszystkie miesiące jubile-
uszowe obchody 100-lecia ochotniczych 
straży pożarnych, zbliżające się święta 
Bożego Narodzenia i przede wszystkim 
obchodzona ze szczególną doniosłością 
setna rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Zorganizowanej przez 
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku OSP RP wojewódzkiej uroczystości 
poświęconej 100-leciu odrodzonej Pol-
ski poświęcamy aż trzy kolumny naszego 
kwartalnika. Wydarzenie to bowiem było 
szczególne. W katedrze warszawsko-pra-
skiej zgromadziły się poczty sztandarowe 
i delegacje OSP z całego Mazowsza, by 
uczestniczyć w koncelebrowanej mszy 
świętej w intencji ojczyzny. Dalszą część 
patriotycznego spotkania wypełniło skła-
danie wieńców i wiązanek przed tablicą 
upamiętniającą poległych strażaków, wy-
różnienie zasłużonych straży oraz wyjąt-
kowy, oddający hołd bohaterom polskie-
go narodu, koncert. 

Na stronach proponowanego Druhom 
Strażaka Mazowieckiego zamieszczamy 
również relacje z wartych uwiecznienia 
wydarzeń, jakie miały miejsce w rożnych 
zakątkach województwa oraz informacje, 
które mogą przydać się w codziennym 
działaniu. Można zatem zapoznać się z 
przebiegiem obrad i postanowieniami 
władz naszego oddziału wojewódzkiego, 
a także przeanalizować przygotowany 
przez Mazowiecka Komendę Wojewódz-
ka PSP materiał szkoleniowy – tym ra-
zem opis ważnych ćwiczeń. Swoje sło-
wo na świąteczny czas przekazuje nam 
tradycyjnie nasz wojewódzki kapelan 
ksiądz Jerzy. 

 Życzymy przyjemnej lektury.
 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy
łamyOtwieramy 

Ksiądz kapelan 
zaprasza
Mazowiecki kapelan strażaków, 
ksiądz Jerzy Sieńkowski  
zaprasza wszystkich strażaków, 
ich rodziny i przyjaciół do kaplicy 
przy katedrze warszawsko – praskiej 
w dniu 8 stycznia 2019 roku 
na godzinę 18.00 
na spotkanie bożonarodzeniowe 
z udziałem 
ks. bpa Romualda Kamińskiego
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Od kapelana

11 listopada, w Święto Odzyskania Niepodległości, warto przy-
pomnieć dwie wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II dotyczące 
patriotyzmu.

Musimy wyjaśnić zasadnicze różnice pomiędzy niezdrową formą 
nacjonalizmu, który uczy pogardy dla innych narodów i kultur, a 
patriotyzmem, który jest właściwą miłością własnego kraju. Prawdziwy patriotyzm nigdy nie 
stara się dążyć do dobrobytu własnego narodu kosztem innych. Bowiem ostatecznie dotknęłoby 
to także jego własnego narodu, wyrządzenie krzywdy dotyka obu stron – i agresora, i ofiary. 
Nacjonalizm, szczególnie w swoich najskrajniejszych formach, jest więc antytezą prawdziwego 
patriotyzmu.

Przemówienie w siedzibie ONZ, Nowy Jork, 5 października 1995 r.
Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy 

samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce 
ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest oj-
czyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego 
dobra albo też dla jego odzyskania.

Pamięć i tożsamość, Kraków 2005 r.
Papieskie rozumienie wolności opiera się na przekonaniu, że wolność zaczyna się wewnątrz 

człowieka, a objawia się m.in. poprzez jego działalność kulturalną. Jeden z fragmentów uka-
zującej papieża wystawy "Jan Paweł II - człowiek z wolności" – poświęcony właśnie kulturze 
– przypomina zaangażowanie Karola Wojtyły w konspiracyjny Teatr Rapsodyczny w okupowa-
nym w czasie wojny Krakowie. Znajdziemy tam również, jako inspirację dla pokolenia Polaków 
dorastającego w okresie II wojny światowej, poezję Norwida, powieści Sienkiewicza czy opowia-
dania Prusa. To wszystko – wraz z biogramami m.in. Mieczysława Kotlarczyka, Jana Tyranow-
skiego, św. Brata Alberta, św. Rafała Kalinowskiego i bł. Hanny Chrzanowskiej – przedstawia 
kulturowy i duchowy kontekst, w którym kształtowały się charakter i światopogląd młodego 
Wojtyły. Udaje się autorom uchwycić kluczowy fakt – wolność w rozumieniu Jana Pawła miała 
charakter chrystocentryczny. Wystawa „Jan Paweł II – Człowiek z wolności” przypomina, że 
wolności nie wystarczy zdobyć, ale trzeba o nią nieustannie dbać. To jeden z tych istotnych 
elementów nauczania papieża z Polski, który nie traci na aktualności. W 1983 r. mówił do Po-
laków: „Może czasem zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że o wiele łatwiej 
są wolni, podczas gdy nasza polska wolność tak dużo kosztuje.

Nie będę przeprowadzał analizy porównawczej. Powiem tylko, że to, co kosztuje, właśnie 
stanowi wartość. Nie można być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do 
wartości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała”.

Każdy apel o opamiętanie papież poprzedzał wezwaniem do osobistego rachunku sumienia
Nie chciałbym rozstrzygać, jak dzisiejszą kondycję polskiego społeczeństwa oceniałby zmarły 

przed trzynastoma laty papież. To byłaby czysta spekulacja, co więcej – nie uważam, że wno-
sząca cokolwiek znaczącego. Obawiam się tylko, że papieska opinia nie spodobałaby się do koń-
ca ani zwolennikom obecnego obozu rządzącego, ani jego przeciwnikom. Nie chodzi zupełnie 
o symetryzm, w którym każdy jest po równi odpowiedzialny za polaryzację społeczną, ale o to, 
że każdy apel o opamiętanie papież poprzedzał wezwaniem do osobistego rachunku sumienia.

Z drugiej strony wiele sformułowań użytych przez autorów wystawy budzi u odbiorcy wąt-
pliwości. Przy św. Janie Pawle II szczególnie uwrażliwieni jesteśmy na próby jego ubrązowienia. 
Oprócz stawiania – rzadko udanych – pomników odbywa się ono przez używanie w stosunku 
do niego wielkich, niepozostawiających pola do dyskusji, kwantyfikatorów. Wystawa przygoto-
wana przez CMJP2 niestety wpisuje się w ten trend. „Po wyborze na papieża stał się głównym 
kreatorem historii swojego narodu, przyczyniając się w największym stopniu do odzyskania 
przez niego niepodległości” – to tylko jeden z przykładów. Podobne sformułowania, sugerujące 
że jeden superbohater zmienił bieg historii i obalił komunę – przepraszam za przerysowanie, 
ale mniej więcej tak najprościej streścić cytowane słowa – raczej zaciemnia obraz historii niż 
pomaga ją wyjaśnić. Nawiązując do poetyki teatralnej – w końcu tak bliskiej Wojtyle – możemy 
mówić raczej o tym, że Jan Paweł II grał jedną z głównych ról w spektaklu, który na oczach 
światowej widowni zmienił bieg historii Europy. Ale ważnych aktorów było więcej, zostawiłbym 
choćby miejsce dla zdeterminowanych społeczeństw państw bloku wschodniego.

Irytuje też, że autorzy wystawy powtarzają do znużenia na kolejnych planszach te same sfor-
mułowania np. o „ugniataniu masy” lub o walce między Kościołem a PRL. Swoją drogą, dużo 
bardziej przekonują mnie słowa abp. Józefa Życińskiego, który opowiadał Aleksandrze Klich w 
książce „Życie musi mieć sens” o stosunku Kościoła do komunistycznego aparatu: „Dla księdza 
musi istnieć konkretny świat, w którym są konkretni ludzie i konkretne wyzwania. Większość 
księży w Polsce wiedziała, że od naszej umiejętności chodzenia po linie w ogromnym stopniu 
zależało, jaki będzie los Kościoła w Polsce. A chodziło o to, jak przetrwać, pełniąc swoją ka-
płańską misję, ukazując podstawowe wartości. Naszym zadaniem było głoszenie królestwa Bo-
żego nie walką, ale metodami wynikającymi z pragmatyki, którą można przyjmować bez bólu 
sumienia. I Kościół tak właśnie robił”. W tym wszystkim zawsze byli obecni strażacy. Zawsze. 
tegoroczne Msze Św., apele, uroczystości to tylko potwierdzenia jak jesteśmy związani z Ojczy-
zną i tym co o Niej stanowi.

 Bądźmy odpowiedzialni za Ojczyznę
 z modlitwą – ks. Jerzy
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Stulecie odzyskania niepodległości

Strażackie msze za ojczyznę odprawiane są w 
listopadzie w katerze św. Floriana od lat. Tego-
roczna, koncelebrowana pod przewodnictwem 
sufragana diecezji warszawsko-praskiej ks. bisku-
pa Marka Solarczyka miała charakter szczególny. 
W związku ze stuleciem odzyskania niepodle-
głości była ofiarą złożoną w intencji odrodzonej 
ojczyzny i strażaków, którzy polegli za wolność. 
Na koncelebrę przybyły delegacje strażaków z 
powiatów całego Mazowsza. Wraz z delegacjami 
-  42 poczty sztandarowe ze sztandarami, w tym 
w dużej części ze straży obchodzących w bieżą-
cym roku jubileusze stulecia swojego istnienia. 
Wśród uczestników uroczystości byli człon-
kowie młodzieżowych drużyn pożarniczych i 
przedstawiciele władz Związku OSP wszystkich 

szczebli. Strażakom ochotnikom towarzyszy-
li przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Mazowieckiej Komen-
dy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
oraz mieszkańcy Warszawy. Oprawę muzyczną 
eucharystii tradycyjnie już przygotowała Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta OSP Kaski.

Po zakończeniu mszy świętej przed tablicą 
upamiętniającą strażaków poległych w walkach 
i podczas akcji ratowniczych złożone zostały 
wieńce i wiązanki kwiatów od Prezesa Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i 
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego 
PSP, od Marszałka Województwa Mazowiec-

kiego, Wojewody Mazowieckiego, Zarządu 
Głównego Związku OSP RP i od mazowieckich 
ochotniczych straży pożarnych. Wśród składa-
jących kwiaty między innymi byli: wiceprezesi 
Zarządu Głównego ZOSP RP generał brygadier 
Wiesław Leśniakiewicz i druhna Teresa Tiszbie-
rek oraz prezes Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP Antoni Jan Tarczyński i zastęp-
ca komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. 
Mirosław Jasztal. Podczas składania wieńców 
prowadzący uroczystość druh Ryszard Nowa-
czewski odczytał nazwiska strażaków poległych 
w walkach w latach 1918 – 1921 (nazwiska pole-
głych umieszczamy na sąsiedniej stronie). 

Częścią uroczystości nie mniej wzniosłą był 
koncert „Strażacy dla Niepodległej”. [c.d. str. 5]

STRAŻACY
NIEPODLEGŁEJ
9 listopada w katedrze pod wezwaniem św. Floriana w Warszawie  
odbyły się zorganizowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania przez  
Polskę niepodległości. Złożyły się na nie między innymi msza święta 
oraz uroczysty koncert „Strażacy dla Niepodległej”.
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Stulecie odzyskania niepodległości

POLEGLI PODCZAS ROZBRAJANIA OKUPANTÓW: 

Druhowie OSP w

A. Rojewski Gąbinie

St. Smietanko Ciechanowie

POLEGLI W LATACH 1918-1921:

K. Popławski Mińsku Mazowieckim

J. Fuksiński , P. Szymanowski , Fr. Królikowski 
M. Fabisiak , Fr. Makowski, M. Dorobek Płocku

St. Kucharski Brwinowie

J. Markiewicz Zbuczynie

St. Domgowski i St. Walburg  Gąbinie

Fr. Sluzek i B. Nowosielski Latowiczu

W Małecki Ciechanowie

J. Zwaniecki , Fr. Marciniuk , St. Zbieć Mordach

B. Kieraj Sierakówku

St. Rosa , H. Lisiecki , J. Kusy Radzyminie

J. Szyszka, J. Wojtunik , St. Marchewa , J. Dębski , W. Struzik  Skrzyńsku

St. Krakowiak , K. Wegnecki , J. Serafin Rzeczniowie

L. Malewańczyk, J. Bałtusis , R. Bonisławski 
G. Miedzianowski, St. Miedzianowski, A. Zaremba Różanie

PRZEGLĄD POŻARNICZY NR 42 -43, 11.11.1928

WYKONAWCY

JUDYTA NOWAK-LABUŃ 
wokal
BOGDAN KUŹMIUK
tenor
ANDRZEJ WISNIEWSKI 
tenor
ANDRZEJ WOJDA 
bas
AMELIA KACZMARCZYK

MAŁGORZATA PISZEK 
fortepian
TADEUSZ MELON 
skrzypce
TOMASZ KIRSZLING 
trąbka
W roli Marszałka Józefa Piłsudskiego  - 
ANDRZEJ PRECIGS
Chór CAMERATA VARSOVIA - 
dyrygent ELŻBIETA SICZEK
Chór Wychowanków Harcmistrza 
Władysława Skoraczewskiego  
JUBILUS 
dyrygent 
KRYSTYNA STAŃCZAK-PAŁYGA
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
OSP  KASKI  
dyrygent ADAM CZAJKOWSKI

Scenariusz, reżyseria 
prowadzenie  
RYSZARD NOWACZEWSKI

Składał się on z recytacji, pieśni patriotycz-
nych i religijnych oraz komentarzy przybliża-
jących czas odradzania się Polski. W opraco-
wanym, wyreżyserowanym i poprowadzonym 
przez Ryszarda Nowaczewskiego - przewod-
niczącego Rady Artystycznej ZOW ZOSP RP 
programie w strojach z epoki wystąpili artyści 
sceny narodowej i scen warszawskich oraz dwa 
warszawskie chóry i prowadzona przez Adama 
Czajkowskiego orkiestra z OSP w Kaskach. 
(Pełny skład wykonawców drukujemy niżej).

Uroczystość w katedrze stała się okazją do 
uhonorowania kolejnych straży obchodzących 
swoje stulecia. OSP Dębnowola, Grygrów, 
Krusze i Rębków wyróżniono nadanymi przez 
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP z 
okazji 100-lenia odrodzenia Polski pamiątko-
wymi statuetkami. Ponadto dwudziestu stulat-
kom wręczono wydane przez Zarząd Główny 
ZOSP RP jubileuszowe albumy.

Najważniejsze spośród podjętych w bieżą-
cym roku przez Zarząd Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP przedsięwzięcie patronatem 
honorowym objął Marszałek Województwa 
Mazowieckiego. Patronat medialny sprawo-
wały TVP3 i Radio Warszawa. Wyjątkowy wy-
miar uroczystości można było stworzyć dzięki 
dofinansowaniu ze środków Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego.

 Tekst i fot. Stefan Todorski 
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Druhna Beata Krzemińska – członek Ochotni-
czej Straży Pożarnej i muzyk w Młodzieżowej 
Orkiestrze Dętej OSP w Kaskach 

Ochotnicze straże pożarne były jedyną 
legalną formacją mundurową w odradzają-
cym się państwie polskim. Dlatego ich udział 
w odzyskiwaniu niepodległości mógł być i 
oczywiście był bardzo znaczący. Dobrze wie-
my, jak dużą rolę nasze szeregi odegrały w 
działalności Polskiej Organizacji Wojskowej. 
Wiemy, że wielu strażaków zasiliło rozbudo-
wującą się armię wojska polskiego. To jed-
nak nie wszystko. Strażacy swoim wspólnym, 
bezinteresownym działaniem jednoczyli 
społeczeństwo. Jednoczyli też poprzez wie-
lopokoleniowość szeregów starsze i młodsze 
pokolenia rodaków. Społecznym działaniem 
dla dobra ludzi dawali przykład, jak poświę-
cać się dla odbudowy i rozwoju ojczyzny. 
Dzisiejsza działalność straży też może być i 
jest przykładem do naśladowania. Tegorocz-
ne strażackie świętowa-
nie stulecia odzyskania 
niepodległość jest zatem 
bardzo ważne. Wokół 
niego gromadzą się i 
jednoczą Polacy. Nasza 
Ochotnicza Straż Pożar-
na w Kaskach obchodzi 
setną rocznicę w sposób 
szczególny, bowiem po-
wstała właśnie równo 
przed stu laty. Świętowa-
liśmy wiec u siebie tak ju-
bileusz jednostki, jak też 
wiek odrodzonego pań-
stwa. Od dnia uroczyste-

go jubileuszu do dzisiaj przed naszą strażnicą 
powiewają flagi państwowa i Związku OSP 
RP. Cieszy naszych druhów również fakt, że 
mogą uczestniczyć w podniosłej uroczystości 
w strażackiej (bo świętego Floriana) świątyni. 
Wyjątkowa msza, wieńce dla poległych stra-
żaków i patriotyczny koncert, który w murach 
katedry uzyskał szczególna wymowę, jest dla 
nas – dla mnie osobiście wielkim przeżyciem 
i pamiątką, którą zapewne zachowam na całe 
życie.

Druh Andrzej Wasilewski – wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP

Udział ochotniczych straży pożarnych w 
odzyskiwaniu przed stu laty niepodległości 
był ogromny. Wystarczy przywołać wspólne 
organizmy działającej w ukryciu Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej i tworzonych jako zasłona 
dla walki niepodległościowej oddziałów stra-
ży ogniowej. Wystarczy przywołać strażaków, 

którzy w 1918 roku włączyli się do rozbrajania 
niemieckich posterunków oraz tysiące dru-
hów, którzy wstąpili w szeregi polskiej armii, 
by bronić Polski zwłaszcza przed bolszewickim 
najeźdźcą. Zapewne dlatego druhowie odczu-
wali szczególną potrzebę świętowania w tym 
roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W województwie mazowiec-
kim nie było gminy, a tym bardziej powiatu 
bez strażaków włączonych w patriotyczne uro-
czystość i imprezy jubileuszowe. We wszystkie 
uroczystości strażackie też wkomponowywane 
były akcenty podkreślające ten ważny jubile-
usz naszej ojczyzny. Kulminacją oddania przez 
mazowieckich strażaków hołdu Polsce stała się 
zorganizowana 9 listopada w katedrze św. Flo-
riana w Warszawie jubileuszowa uroczystość. 
Wypełniające obydwie boczne nawy poczty 
sztandarowe, reprezentujące każdy zakątek wo-
jewództwa i towarzyszące im strażackie delega-
cje stały się świadectwem, że wszyscy druhowie 
zjednoczeni wspólnymi ideami chcą czcić wol-

ność swojej ojczyzny i go-
towi są wspólnie służyć jej 
całym swoim oddaniem. 
W tym miejscu, jako czło-
nek władz wojewódzkich 
naszego Związku, pragnę 
wyrazić radość, że tę pod-
niosłą uroczystość z kon-
celebrowana mszą świętą 
i wyjątkowym koncertem 
Zarząd Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP przy-
gotował własnymi siłami 
przy finansowym wsparciu 
samorządu województwa 
mazowieckiego. S.T.

Podczas odbywającej się w katedrze warszawsko-praskiej, poświęconej Ojczyźnie 
strażackiej uroczystości redakcja Strażaka Mazowieckiego poprosiła dwie świętujące osoby 
o refleksję na temat udziału strażaków w odzyskiwaniu niepodległości i świętowania 
100-lecia odrodzonej Polski. Oto wypowiedzi:

Zdaniem druhów

Corocznie podejmowanym podczas jesien-
nych obrad tematem są wskazówki organiza-
cyjno – programowe na zbliżającą się kampanię 
walnych zebrań w OSP. Po przeanalizowaniu 
zatem projektu wskazówek na zaplanowane w I 
kwartale 2019 r. zebrania sprawozdawcze prezy-
dium postanowiło przedstawić je zarządowi od-
działu wojewódzkiego do zatwierdzenia.

Pomyślnie przebiegła ocena realizacji przedsię-
wzięć programowych. Informację na temat wyko-
nania zaplanowanych zadań przedstawiła dyrektor 

Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP Małgorzata Matejczyk. Druhna 
dyrektor podkreśliła., że pomimo ograniczenia 
środków finansowych przyjęte na trzy kwartały 
bieżącego roku zadania statutowe zrealizowane 
zostały w całości. Po przeprowadzonej analizie 
prezydium wysoko oceniło tak przygotowanie, jak 
też przebieg imprez programowych. Uwzględnia-
jąc możliwości finansowe uczestnicy posiedzenia 
zaakceptowali też przygotowany projekt planów 
pracy zarządu oddziału wojewódzkiego i jego pre-
zydium na rok przyszły. Projekt planów przedłożo-

ny zostanie zarządowi oddziału wojewódzkiego do 
akceptacji na jego najbliższym posiedzeniu.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Prezydium ZOW 
ZOSP RP ruszyła na Mazowszu kolejna edycja 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. Według uchwa-
lonych przez prezydium wytycznych elimina-
cje środowiskowe mają odbyć się w listopadzie  
i grudniu br., eliminacje gminne - do 15 lutego 
2019 roku, eliminacje powiatowe - do 15 mar-
ca, natomiast wojewódzkie – w kwietniu 2019 
roku. Funkcję przewodniczącego Komitetu Or-
ganizacyjnego Eliminacji Wojewódzkich OTWP 
powierzono wiceprezesowi ZOW ZOSP RP Zbi-
gniewowi Gołąbkowi, a sekretarza – druhnie 
Jolancie Rzepce. W skład komitetu weszli też 
przedstawiciele Mazowieckiej Komendy Woje-
wódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Mazo-
wieckiego Kuratorium Oświaty oraz komisji do 
spraw młodzieży ZOW ZOSP RP.

Punktem kończącym obrady było rozpatrzenie 
wniosków o nadanie odznaczeń korporacyjnych.

 Stefan Todorski

Czas podsumowań i planów
26 września obradowało w Warszawie Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP. Posiedzenie poświęcone było omówieniu 
realizacji planu przedsięwzięć programowych na rok 2018 
i planom pracy na rok nadchodzący.

Stulecie odzyskania niepodległości
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Obrady władz

Projekt planów pracy dla zarządu i prezydium 
na przyszły rok przedstawił sekretarz ZOW Zbi-
gniew Kaliszyk. Zaproponował dwa  (kwiecień i 
IV kwartał) posiedzenia zarządu i cztery (marzec, 
kwiecień, wrzesień i IV kwartał) posiedzenia pre-
zydium ZOW. W planach, według corocznego 
schematu, umieszczono analizę stanu bezpieczeń-
stwa pożarowego i udziału OSP w działaniach 
ratowniczych, przygotowywanie i ocenę cyklicz-
nych przedsięwzięć programowych oraz analizę i 
zatwierdzanie sprawozdań i planów finansowych 
oddziału wojewódzkiego. Przedstawione projekty 
(z założeniem, że mogą być w miarę potrzeb uzu-
pełniane) zaakceptowano jednogłośnie. Jednogło-
śną uchwałą przyjęty został także przedstawiony 
przez druha Zbigniewa Kaliszyka projekt wska-
zówek organizacyjno – programowych na walne 
zebrania. (Można się z nimi zapoznać na stronie 
internetowej OW ZOSP RP woj. mazowieckiego).

W dalszej części obrad przewodniczący dwóch 
komisji problemowych ZOW przedstawili ramowe 
programy i wyniki konstytuowania się tych gre-
miów. Komisją do spraw młodzieży pokieruje wice-
prezes ZOW Andrzej Wasilewski, natomiast komi-
sją do spraw działalności programowej, historycznej 
i ceremoniału – członek ZOW Bogdan Wójcik.

Z dużym zainteresowaniem zarząd wysłuchał 
informacji zastępcy mazowieckiego komendanta 
wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosława Jasztala 
na temat udzielanej pomocy ochotniczym stra-
żom pożarnym z funduszu państwa. W 2018 r. 
ochotnicze straże pożarne Mazowsza zrzeszone 
w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym 
otrzymały dofinansowanie przekraczające 11 mi-
lionów złotych na zakup wyposażenia i działalność 
operacyjną. Do OSP spoza systemu powędrowało 
ponad 5 milionów złotych. Nadal bardzo pożąda-
nym wyposażeniem były samochody ratowniczo 
– gaśnicze. W ubiegłym roku straże ochotnicze w 

województwie mazowieckim wzbogaciły się o 66 
nowych pojazdów, z których 51 dofinansowanych 
było pieniędzmi przekazywanymi poprzez PSP.

Kolejnymi mówcami byli: prezes Antoni J. 
Tarczyński, który omówił podjęte w oddziale 
działania dla uczczenia setnej rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości (o głównym wy-
darzeniu rocznicowym piszemy na sąsiednich 
kolumnach SM), wiceprezes ZOW Zbigniew 
Gołąbek, który przedstawił terminarz eliminacji 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
i zaapelował o terminowe i dobrze przygoto-
wane eliminacje na poszczególnych szczeblach 

i druhna Małgorzata Matejczyk – dyrektor Za-
rządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP, która omówiła przebieg i zakres 
kontroli, jaką w naszym Związku przeprowa-
dziła Najwyższa Izba Kontroli. Objęła ona swo-
im zasięgiem oprócz oddziału wojewódzkiego 
związku również wybrane OSP i gminy na Ma-
zowszu. Tematem kontroli w OSP było „wyko-
rzystanie środków publicznych przeznaczonych 
na działalność OSP”, a jej zakres obejmował całą 
działalność operacyjną straży. Ważną informację 
przedstawił też wiceprezes Zarządu Głównego 
Związku OSP RP generał brygadier Wiesław Le-
śniakiewicz. Dotyczyła ona uchwał ZG ZOSP RP 
w sprawie zmian w regulaminie nadawania od-
znak i odznaczeń korporacyjnych oraz zmian w 
umundurowaniu specjalnym. Podjęte we wrze-
śniu 2018 r. uchwały można znaleźć na stronie 
internetowej ZOSP RP.

W trakcie posiedzenia zarządu prezes An-
toni J. Tarczyński dokonał uroczystego powo-
łania składu pocztu sztandarowego Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP, a tworzą go: do-
wódca Arkadiusz Mazurkiewicz-Kulka, oraz 
druhowie Piotr Kunc i Łukasz Dobruś.

 Tekst i fot Stefan Todorski

Plany dla oddziału
5 grudnia w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszawie Wesołej 
obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa 
mazowieckiego. W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył prezes ZOW 
Antoni Jan Tarczyński, podjętymi uchwałami określono plany pracy dla zarządu 
OW i jego prezydium na 2019 rok oraz wytyczono wskazówki organizacyjno – 
programowe na kampanię walnych zebrań sprawozdawczych w ochotniczych 
strażach pożarnych. Obrady wykorzystano też między innymi do przedstawienia 
członkom zarządu informacji z działań komisji problemowych, udziału oddziału 
wojewódzkiego w obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz pomocy finansowej dla OSP ze środków państwowych.

 
Przed obradami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP na krótkim 
posiedzeniu zebrało się jego prezydium, by zaopiniować wnioski o nadanie 
odznaczeń pożarniczych oraz przedyskutować tematy przedkładane na 
plenarnym posiedzeniu zarządu. Równolegle w salach obok obradowała 
Komisja Rewizyjna OW ZOSP RP i debatował Sąd Honorowy OW ZOSP RP. Po 
zakończeniu obrad członkowie władz wojewódzkich podzielili się opłatkiem 
przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Życzenia z tej okazji do 
wszystkich druhów skierował prezes ZOW Antoni J. Tarczyński oraz mazowiecki 
komendant wojewódzki PSP st .bryg. Bogdan Łasica.
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Jubileusz był okazją do udekorowania 
sztandaru OSP nadanym przez Prezydium 
Zarządu Głównego Związku OSP Złotym 
Znakiem Związku, a także do wyróżnienia 
zasłużonych strażaków  odznaczeniami i 
dyplomami uznania. Zaszczytem dla go-
spodarzy był też odebrany przez prezesa 
OSP Tomasza Rochowicza nadany z okazji 
100-lecia przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego ich straży Medal Pamiąt-
kowy „Pro Masovia”. Wyróżnieniem upa-
miętniającym stulecie straży i odzyskania 
przez Polskę niepodległości stała się przy-
znana przez ZOW ZOSP RP i wręczona 
pamiątkowa statuetka. Nie zabrakło też 

szczególnego prezentu dla jubilatki – nowego 
samochodu ratowniczo – gaśniczego. Poświę-
cony i uroczyście przekazany pojazd zakupio-
ny został za pieniądze pozyskane z budżetu 
miasta i gminy Żuromin, Narodowego i Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej oraz funduszu Państwo-
wej Straży Pożarnej na cele Krajowego Syste-
mu Ratowniczo – Gaśniczego.

Oprócz wyróżnień i prezentów nie bra-
kowało dla poniatowskiej jednostki po-
dziękowań i gratulacji. Składali je przybyli 
na uroczystość przedstawiciele wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych władz sa-
morządowych i pożarniczych. S.T.

Kolejna, już murowana strażnica wybudo-
wana została w Nowym Opolu w 1948 roku. 
Bardzo szybko, choćby z uwagi na potrzebę 
garażowania samochodów, stała się za mała. 
Mimo dostosowywania jej do rosnących po-
trzeb w latach siedemdziesiątych trzeba było 
podjąć budowę nowego budynku. Większa sie-
dziba – początkowo funkcjonalna - też nie wy-
starczyła na zbyt długo. W późniejszych latach 
zatem dokonywano jeszcze niejednej rozbudo-
wy i modernizacji tego obiektu. Nic dziwnego. 
OSP wyrosła na jedną z najlepiej wyposażonych 
i najskuteczniejszych pod względem operacyj-
nym  straży w powiecie, na jednostkę funk-
cjonującą efektywnie w Krajowym Systemie 
Ratowniczo – Gaśniczym, dysponującą dwoma 
bardzo dobrze wyposażonymi w nowoczesny 
sprzęt gaśniczy i specjalistyczny samochodami, 
prowadzącą ponadto aktywną działalność kul-
turalną i pracę z młodzieżą. 

Na początku września jubilatka świętowała  
swoje stulecie. Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą  w kościele parafialnym, którą konce-
lebrowało czterech kapłanów: proboszcz ks. 
Jarosław Supryk, poprzedni proboszczowie tej 
parafii ks. Stanisław Marczuk i ks. Marek Kukiel 
oraz powiatowy kapelan strażaków ks. Marek 
Chomiuk. Po mszy na placu przed remiza od-
był się uroczysty apel. Oprócz gospodarzy wzię-
li w nim udział mieszkańcy Opola, delegacje z 
zaprzyjaźnionych OSP, w tym delegacja straża-
ków z powiatu Oberhavel w Niemczech i liczni 
przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych władz samorządowych i pożarni-
czych. Podczas apelu stulatka uhonorowana zo-
stała nadanym przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Medalem Pamiątkowym „Pro 
Masovia”. Wyróżnienie wraz z cennym prezen-
tem – agregatem prądotwórczym i kompletem 
(dla sześciu osób) ubrań specjalnych, hełmów, 
butów i innych elementów wyposażenia osobi-

stego strażaka – wręczyła druhom wicemarsza-
łek województwa mazowieckiego Janina Ewa 
Orzełowska. Obecni księża poświecili tablicę 
upamiętniającą 100-lecie, która wkompono-
wana zostanie w bryłę strażnicy. Nie zabrakło 
oczywiście także medali dla zasłużonych czło-
nów świętującej jednostki i licznych wyróżnień 
– tak dla OSP, jak też druhów i wspierających 
straż darczyńców – w postaci listów gratula-
cyjnych, podziękowań i statuetek. Brakowało 
jednak jednego prezentu, na który opolanie 
czekają. Nie zdążył dotrzeć od producenta no-
woczesny samochód ratowniczo – gaśniczy 
marki Volvo, zakupiony dla OSP za zgromadzo-
ne środki między innymi z funduszu dla KSRP, 
z budżetu województwa mazowieckiego i gmi-
ny Siedlce. Co się jednak – jak mówi przysłowie 
– odwlecze, to nie uciecze. Nowy pojazd będzie 
chronił nie tylko mieszkańców Opola przez nie-
jeden kolejny rok.

 Stefan Todorski

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Nowym Opolu (gmina 
Siedlce) służy społeczeństwu 
100 lat. Powołało ją w 
1918 roku  trzydziestu 
dwóch członków czynnych 
wspieranych przez szesnastu 
członków wspierających. 
Zebrane krótko po utworzeniu 
stowarzyszenia składki 
społeczne wystarczyły na 
zakup sikawki ręcznej wraz 
z osprzętem. Dzięki pomocy 
mieszkańców wsi jednostka 
w dość szybkim czasie 
wprowadziła się do pierwszej 
siedziby - niewielkiej 
drewnianej remizy.

Trzeci 
wóz w drodze

100 - lecia OSP

Samochód na 100-lecie
6 PAŹDZIERNIKA SETNĄ ROCZNICĘ POWSTANIA OBCHODZIŁA OCHOTNICZA 
STRAŻ POŻARNA W PONIATOWIE (GMINA ŻUROMIN). UROCZYSTOŚĆ 
ROZPOCZĘŁA SIĘ MSZĄ ŚWIĘTĄ W INTENCJI STRAŻAKÓW W MIEJSCOWYM 
KOŚCIELE POD WEZWANIEM ŚW. FLORIANA, PO KTÓREJ ODBYŁ SIĘ UROCZYSTY 
APEL PRZEZ REMIZĄ JUBILATKI.
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Mazowiecka Komenda PSP instruuje

Ćwiczenia przeprowadzono na terenie zakładu produkcyjnego 
KINGSPAN Lipsko.

W pierwszym epizodzie dochodzi do zdarzenia chemiczno-ekolo-
gicznego. Kierowca dostarczający izocyjanian (ciemnobrunatna ciecz, 
szkodliwa dla dróg oddechowych i skóry) na teren zakładu podczas roz-
ładunku, chcąc zyskać na czasie, postanowił przejechać kilka metrów cy-
sterną podczas napełniania jednego ze zbiorników po to, aby móc z tego 
samego miejsca podłączyć się do następnego zbiornika stacji. Na skutek 
złej oceny odległości i długości węża  doprowadził jednak do uszkodze-
nia zaworu złącza kołnierzowego przy cysternie. Doprowadziło to do 
wycieku substancji.  Rozlana ciecz przedostaje się do studzienek burzo-
wych zlokalizowanych w strefie rozładunku medium. Kierowca cysterny 
na skutek inhalacji substancji niebezpiecznej traci przytomność. 

Ze względu na magazynowanie substancji niebezpiecznej na terenie 
zakładu, zakład został zaklasyfikowany do zakładów o zwiększonym ry-
zyku powstania awarii przemysłowej. 
W związku z tym podlega przepisom 
w zakresie przeciwdziałania awariom 
przemysłowym. W tym przypadku 
przećwiczono reagowanie służb na 
następujące zdarzenia: organizacja 
i prowadzenie akcji ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego na tere-
nie zakładu o zwiększonym ryzyku 
powstania awarii przemysłowej oraz 
współdziałanie zastępów Specjali-
stycznej Grupy Chemicznej Radom 
6 KM PSP Radom z zastępami KP 
PSP Lipsko podczas likwidacji zda-
rzeń chemiczno-ekologicznych.

Drugi epizod obejmował pożar 
samochodu ciężarowego na terenie 
należącym do firmy KINGSPAN. Na 
miejsce zostaje zadysponowany powiatowy pluton ratowniczy pn. „Po-
żar Fabryka”, w skład którego wchodzą zastępy z Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Ciepielowa, Krępy Kościelnej i Pawliczki wspierane dodat-
kowo przez zastępy z JRG PSP w Lipsku i OSP w Lipsku

Powyższe działania realizowane były przy współpracy Zespołu 
Ratownictwa Chemicznego Zakładu Produkcyjnego KINGSPAN w 
Lipsku, którym zarządza kierownik Krzysztof Kowalczyk. Zespół ten 
tworzą przeszkoleni pracownicy linii produkcyjnych znający najlepiej 
proces technologiczny, mają oni za zadanie zapobiegania rozwijaniu się 
awarii i ograniczenia jej skutków. 

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Obrony Cywilnej Powiatu – Starosty 
Lipskiego w ramach realizowanego przedsięwzięcia zostały przeprowa-
dzone również ćwiczenia sztabowe Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w przypadku awarii przemysłowej z udziałem toksycznych 

środków przemysłowych oraz pożaru. 
Ćwiczenia miały charakter edukacyjny, gdzie pracownicy zakładu 

KINGSPAN na czele z specjalistą ds. BHP zakładu Tomaszem Kotas 
przedstawili substancje, jakie wykorzystuje zakład w procesach techno-
logicznych oraz zapoznali z zakładem uczestników ćwiczeń zwracając 
uwagę na drogi pożarowe, dojazdowe do poszczególnych obiektów.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń była realizacja zadań 
planistycznych, organizacyjnych, szkoleniowych i kontrolnych mających 
na celu zapewnienie sprawnej koordynacji działań wszystkich służb ra-
towniczych i porządkowych oraz utrzymanie sprawności Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego stanowiącego integralną część organi-
zacji bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie powiatu. 

Na zakończenie ćwiczeń odbyła się zbiórka wszystkich uczestników, 
gdzie kierownik działań ratowniczych bryg. Łukasz Maciejewski złożył 
meldunek końcowy bryg. Tomaszowi Krzyczkowskiemu - komendantowi 

 powiatowemu PSP w Lipsku, nato-
miast starosta lipski Roman Ochyński 
wraz z komendantem powiatowym 
Policji mł. insp. Wojciechem Brand-
tem podziękowali wszystkim uczest-
nikom prowadzonych ćwiczeń, któ-
rych kierownikiem był bryg. Jarosław 
Bajor z-ca komendanta powiatowego 
PSP w Lipsku. Nad zabezpieczeniem 
medycznym czuwali ratownicy me-
dyczni na czele ze Sławomirem Krzo-
sem - powiatowym koordynatorem 
ratownictwa medycznego. Dowódcą 
Specjalistycznej Grupy Ratownictwa 
Chemiczno - Ekologicznego Radom 
6 był bryg. Marcin Ziomek. Nad 
wnioskami i uwagami prowadzonych 

ćwiczeń czuwał zespół rozjemców na 
czele z bryg. Dariuszem Rzeźnikiem, a za pozoracje i logistykę odpowie-
dzialny był kpt. Piotr Czerwonka.

W ćwiczeniach wzięło udział 10 zastępów PSP, 8 zastępów OSP, 
 w sumie 64 strażaków, 4 patrole Policji - 10 osób, 1 Zespół Państwowego Ra-
townictwa Medycznego, Zakładowa Służba Ratownictwa Chemicznego  
- 10 osób, formacje obrony cywilnej - 15 osób. Ogółem w ćwiczeniach 
wzięło udział 100 uczestników oraz dodatkowo pracownicy zakładu, 
którzy po ogłoszeniu alarmu ewakuowali się w wyznaczone miejsce. 

Strażacy ochotnicy uczestniczący w ćwiczeniach zapoznali się  
z procedurami jakie obowiązują na terenie zakładu KINGSPAN Sp.zo.o 
w Lipsku (zgodnie z Programem Zapobiegania Awariom). Ważnym ele-
mentem szkolenia było omówienie kart charakterystyki poszczególnych 
substancji, które są wykorzystywane w procesach technologicznych na 
terenie zakładu. 

 Oficer ds. prasowych ogn.mgr inż. Przemysław Iwan

Ochotnicy 
w Zakładzie 
o Zwiększonym 
Ryzyku

W dniu 25 czerwca 2018 roku pod kryptonimem „KINGSPAN 2018” miały miejsce ćwiczenia 
powiatowe zorganizowane przez KP PSP w Lipsku we współpracy ze Specjalistyczną Grupą 
Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego Radom 6,  jednostkami ochotniczych straży pożarnych  
z powiatu, Komendą Powiatową Policji w Lipsku, Zespołem Ratownictwa Medycznego z SPZ ZOZ  
w Lipsku, Starostwem Powiatowym w Lipsku, Miastem i Gminą Lipsko oraz zakładem „KINGSPAN”   
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Uroczystość łącząca obydwa wydarzenia roz-
poczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w 
Gończycach, odprawioną pod przewodnictwem 
proboszcza ks. kanonika Jana Spólnego. Po celebrze 
świętujący strażacy wraz z towarzyszącymi im de-
legacjami okolicznych OSP, mieszkańcami Sokoła 
i pobliskich miejscowości oraz licznie zgroma-
dzonymi przedstawicielami władz państwowych, 
samorządowych i pożarniczych przemieścili się 
przed wybudowany obiekt na uroczysty apel. Po 
przecięciu wstęgi do otwieranego budynku, któ-
rego w gronie przedstawicieli władz i gospodarzy 
między innymi dokonywała wicemarszałek Senatu 
RP Maria Koc, uczestnicy uroczystości zapoznani 
zostali z dziejami i osiągnięciami miejscowej OSP. 
Powstała – jak informował czytany rys historycz-

ny – w 1951 roku. Krótko po zawiązaniu jednostki 
na przekazanym przez mieszkańców wsi placu z 
własnoręcznie wykonywanych pustaków udało się  
druhom wybudować pierwszą, niewielką remizę. 
W 1998 wzniesiona została nowa siedziba. Była 
potrzebna, przybywało bowiem sprzętu, trzeba 
było też we właściwych warunkach garażować sa-
mochód. Kolejny- oddany do użytku właśnie te-
raz - obiekt też nie będzie czekał na odpowiednie 
wykorzystanie. W OSP Sokół dwudziestu siedmiu 
druhów posiada pełne przygotowanie i uprawnie-
nia do działań ratowniczo – gaśniczych. Wśród 
nich jest ośmiu kierowców z uprawnieniami do 
prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. W 
straży działa wyjątkowo aktywna młodzieżowa 
drużyna pożarnicza. Dziewczęta z Sokoła już trzy-

krotnie startowały w zawodach wg regulaminu 
CTiF na szczeblu kraju. W tym roku na zawodach 
krajowych zajęły szóste miejsce. Tak działające po-
żarnicze stowarzyszenie bez wątpienia zasługiwało 
na sztandar. Wręczenia sztandaru, a następnie de-
koracji jego płatu Srebrnym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” dokonał prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP Waldemar Sabak. 
Były też medale, odznaki i wyróżnienia dla zasłu-
żonych strażaków oraz medale pamiątkowe i statu-
etki dla osób zasłużonych dla OSP. Jeszcze jednym 
szczególnym prezentem dla gospodarzy uroczysto-
ści była motopompa od marszałka województwa 
mazowieckiego Adama Struzika i wicemarszałek 
Janiny Ewy Orzełowskiej.

 Tekst i fot. Stefan Todorski

Szesnasty dzień września 2018 roku druhowie  
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokole (gmina 
Sobolew, powiat garwoliński) zapamiętają z całą 
pewnością do końca życia. W tym dniu rozpoczęło się 
ich oficjalne działanie w nowej, wzniesionej na potrzeby 
całej wsi remizie, do której mogli wejść z ufundowanym 
przez społeczeństwo, nadanym przez Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  
i wręczonym tego samego dnia sztandarem. 

Pod sztandarem w nowej świetlicy

Wydarzenia

Akt włączenia do KSRG przekazali gocławianom 
zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkie-
go PSP st. bryg. Mirosław Jasztal, zastępca dyrektora 
Biura Logistyki Komendy Głównej PSP bryg. Jaro-
sław Latuszek i komendant powiatowy PSP w Gar-
wolinie bryg. Krzysztof Tuszowski. Podarowany dru-
hom podczas uroczystości samochód marki MAN 
zakupiony został za pieniądze z budżetu miasta i 
gminy Pilawa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród osób za-
tem przekazujących kluczyki i dokumenty pojazdu 
nie mogło zabraknąć druhny Albiny Łubian – bur-
mistrza Pilawy i jednocześnie wiceprezesa Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Wyjątkową dla gocławian uroczystość wykorzy-
stano także, by uhonorować zasłużonych straża-
ków odznaczeniami. Srebrne Medale „Za Zasługi 

dla Pożarnictwa” otrzymali: Mariusz Szostak, Jerzy 
Piętka, Robert Jałocha i Arkadiusz Piętka. Liczne-
mu gronu młodszych strażaków wręczono medale 
brązowe i odznaki „Strażak Wzorowy”. Były też 
gratulacje i podziękowania za aktywną i efektywną 
działalność. Wśród gratulujących druhom między 
innymi byli: poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak 
i wicemarszałek województwa mazowieckiego  
Janina Ewa Orzełowska. S.T.

Świętowanie rozpoczęło się odprawioną na stra-
żackim placu, polową mszą świętą. Po mszy uczest-
nicy jubileuszu zapoznani zostali z bogatą historią 
jubilatki, zasłużonych strażaków natomiast uhono-
rowano medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” i 
innymi wyróżnieniami. Najwyższym odznaczeniem 
– Złotym Znakiem Związku udekorowany został 

druh Wojciech Dzięcioł.  Szczególnie oczekiwanym 
momentem było przecięcie wstęgi i poświecenie 
ufundowanego głównie przez gminę garażu. Uroczy-
stego otwarcia nowego obiektu między innymi doko-
nywali: poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, wice-
marszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa 
Orzełowska , starosta garwoliński Marek Chciałowski 

i wójt gminy Borowie Wiesław Gąska.
Garaż nie był jedynym prezentem, jaki otrzymała 

jubilatka. Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska 
przekazała druhom ufundowany ze środków Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego agregat prądotwórczy 
oraz nadany przez Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”.  SAT

GARWOLIŃSKIE ŚWIĘTOWANIE
23 września Ochotnicza Straż Pożarna w Gocławiu 
(gmina Pilawa, powiat garwoliński) włączona została 
uroczyście do Krajowego Systemu Ratowniczo – 
Gaśniczego. Zaproszenie jednostki do „pierwszych 
szeregów” ochotniczego pożarnictwa połączone 
zostało z obdarowaniem jej nowym wozem bojowym.

Do „systemu” z nowym pojazdem

7 października był szczególnym dniem w życiu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwowem (gmina 
Borowie, powiat garwoliński). Z okazji jubileuszu 
90-lecia istnienia jednostka przeżywała podniosłą 
uroczystość, podczas której dokonano uroczystego 
otwarcia nowego, mogącego pomieścić każdy 
pożarniczy pojazd, garażu.

Jubileusz z otwarciem garażu
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Wydarzenia

KAPLICZKA NA ŚWIĘTO WSI

W ramach odbywających się 
pod patronatem Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku OSP 

RP województwa mazowieckiego, 
cyklicznych imprez szkoleniowo – 
artystycznych pod hasłem „Pali się",  

6 października w hali warszawskie-
go Torwaru kilka tysięcy widzów 
zapoznało się z podstawowymi za-
sadami bezpieczeństwa pożarowe-
go, a następnie bawiło się podczas 
doskonałego programu artystycz-

nego. Tym razem przed zgroma-
dzoną publicznością, w ramach 
jubileuszowej trasy koncertowej 
„TEN”, wystąpiła popularna pio-
senkarka Sylwia Grzeszczak.

 SAT

Sołtys, Rada Sołecka i Ochotnicza Straż 
Pożarna w Łukówcu (gmina Karczew, 
powiat otwocki) organizują raz w roku Dzień 
Łukówiaka. Tegoroczny związany był z 597. 
rocznicą urodzin tej miejscowości.  
W rocznicowym dniu mieszkańcy Łukówca 
wzięli udział w polowej mszy świętej, 
uroczystości przy strażackiej remizie,  
a potem do końca dnia bawili się na rodzinnym 
pikniku, a także podczas występów zespołów 
„Podbielanki”, „Sołtysi” i „Piskorze” oraz dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Subiekursku.

W dniach 20 - 24 wrześniu muzycy 
z OSP w Kaskach uczestniczyli (po raz 
trzeci!) w międzynarodowym festi-
walu muzycznym w Bad Schlema w 

Niemczech. Występując wśród czter-
nastu orkiestr z całego świata, m.in. 
z Kolumbii, Austrii, Włoch, Luksem-
burga... zaprezentowali się jako jedyna 

orkiestra młodzieżowa. Kulminacją 
kilkudniowych występów był  sobotni 
koncert nocny, podczas którego licznie 
zgromadzona pod scena niemiecka 

publiczność domagała się bisów. Dla 
takich chwil – podkreślają druhny i 
druhowie z Kask – warto pracować i 
doskonalić swoje umiejętności. SAT

Za godny wielkiego uznania 
czyn jury ogłaszanego corocznie 
przez Zarząd Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP konkursu „Strażak 
Roku” przyznało ratownikowi tytuł 
„Strażaka Miesiąca Sierpnia Woje-
wództwa Mazowieckiego”. Uroczy-
stość wręczenia nagrody „Strażaka 

Miesiąca” odbyła się 26 września 
w Urzędzie Marszałkowskim w 
Warszawie, podczas której głów-
ną nagrodę i honorowy dyplom 
wręczył laureatowi marszałek wo-
jewództwa mazowieckiego Adam 
Struzik, a nagrodę Związku OSP 
RP – ufundowaną przez Wytwórnię 

Umundurowania Strażackiego w 
Brzezinach kurtkę strażacką – czło-
nek prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego i jednocześnie pre-
zes Zarządu Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP w Przasnyszu Bogdan 
Rzepczyński. 

Druh Arkadiusz Piechociński 

od osiemnastu lat jest członkiem 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Krasnem (gmina Krasne, powiat 
przasnyski). W ramach działalności 
strażackiej ukończył kursy specjali-
styczne, w tym szkolenie kwalifika-
cyjne pierwszej pomocy uzyskując 
kwalifikacje ratownicze. S.T.

Impreza była ważnym wyda-
rzeniem dla tamtejszej straży. 
Na frontowej ścianie strażnicy, 
po wcześniejszym poświeceniu, 
umieszczona została kaplicz-
ka z figurą świętego Floriana, 
którą w darze dla OSP wykonał 
Stanisław Stanieta. Zgroma-
dzonym na uroczystym apelu 
strażakom dziękowano za spo-
łeczną służbę. Trzech z nich: Ry-
szarda Lesiaka, Jana Herubina i 
Krzysztofa Jobdę uhonorowano 
przyznanymi przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
listami gratulacyjnymi.

 Fot. Marta Winiarek  |  S.T.

ORKIESTRA 
OSP KASKI 

W NIEMCZECH

URATOWAŁ ŻYCIE 
UCZESTNIKOWI 

WESELA

O Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kaskach słyszy się na Mazowszu często. Zespół ten bowiem między 
innymi od lat uświetnia znaczącą część uroczystości i imprez 
organizowanych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP. Liczne koncerty orkiestry nie zamykają się jednak w granicach 
województwa, a nawet naszego kraju. 

18 sierpnia w Warszawie podczas przyjęcia weselnego jeden z gości 
zasłabł i stracił przytomność. Na szczęście uczestniczący w weselu 
druh Arkadiusz Piechociński podjął natychmiastową reanimacje 
i prowadził ją przez pół godziny do przybycia karetki pogotowia 
ratunkowego. Dzięki natychmiastowej pomocy druha Arkadiusza 
poszkodowany przeżył.

WIEDZA Z ROZRYWKĄ
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Historia

ZACHOWANE DOKUMENTY SPRZED STU LAT ORAZ CORAZ 
LICZNIEJSZE OPRACOWANIA HISTORYCZNE POSZERZAJĄ NASZĄ 
WIEDZĘ O ZNACZĄCYM UDZIALE STRAŻAKÓW W ODZYSKIWANIU 
PRZEZ POLSKĘ I UMACNIANIU W ODRODZONYM PAŃSTWIE 
UTRACONEJ NA CZAS ZABORÓW NIEPODLEGŁOŚCI. KOLEJNYCH, 
JAKŻE WAŻNYCH INFORMACJI O STRAŻACKIM WYSIŁKU DLA 
WOLNOŚCI OJCZYZNY DOSTARCZYŁA (I PRZEZ CAŁY ROK BĘDZIE 
DOSTARCZAĆ) ZORGANIZOWANA PRZEZ MUZEUM POŻARNICTWA 
W KOTUNIU WYSTAWA „ ODDZIAŁ POLSKIEJ ORGANIZACJI 
WOJSKOWEJ I STRAŻ OGNIOWA OCHOTNICZA W KOTUNIU 
W LATACH 1915 – 1918”. OTWARCIE WYSTAWY WZBOGACONE 
ZOSTAŁO PROMOCJĄ KSIĄŻKI KIEROWNIKA MUZEUM ZBIGNIEWA 
TODORSKIEGO O TYM SAMYM TYTULE, A TAKŻE ZŁOŻONĄ Z 
CZTERECH REFERATÓW SESJĄ HISTORYCZNĄ I TOWARZYSZĄCĄ 
WYSTAWĄ OBRAZUJĄCĄ 100-LETNIE DZIEJE KOTUŃSKIEJ STRAŻY. 
UPAMIĘTNIENIEM ZAŚ TEGO HISTORYCZNEGO WYDARZENIA STAŁ 
SIĘ WYBITY W BRĄZIE MEDAL PAMIĄTKOWY.

Do udziału w wymienionych wydarze-
niach zaproszono rodziny peowiaków z Ko-
tunia i okolic, grono historyków zajmujących 
się historią POW i straży pożarnych, osoby, 
które przyczyniły się do powstania kotuń-
skiej placówki muzealnej, zainteresowanych 
historią kotunian i mieszkańców okolicz-
nych miejscowości, przedstawicieli władz 
samorządowych i pożarniczych oraz druhów 
związanych w przeszłości i obecnie z miej-
scową OSP. Licznie przybyłych gości powitali 
dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach 
Andrzej Matuszewicz i kierownik Muzeum 
Pożarnictwa – Oddziału Muzeum Regio-
nalnego w Siedl-
cach Zbigniew 
Todorski. Po 
serdecznym po-
witaniu wszyst-
kich uczestników 
członkom rodzin 
peowiaków i za-
służonym dla 
muzeum wrę-
czono wybite w 
brązie medale 
pamiątkowe upa-
miętniające wy-
darzenia w listo-
padzie 1918 roku 
z wizerunkiem 
komendanta lo-
kalnego POW 
i organizatora 
Straży Ogniowej 
Ochotniczej w 
Kotuniu Józefa 
Wyrzykowskie-
go. Pierwszą 
wyróżnioną me-
dalem osobą był 
były wojewoda 
siedlecki Janusz 

Kowalski, który wydanym zarządzeniem ko-
tuńskiemu muzeum nadał status placówki 
państwowej czyniąc go oddziałem siedleckie-
go Muzeum Okręgowego (obecnie samorzą-
dowego – regionalnego).

Dla pełniejszego odbioru przygotowanych 
wystaw goście wysłuchali kilku referatów. Re-
ferat na temat „Polska Organizacja Wojskowa 
na terenie powiatu mińskiego” przedstawił 
doktor Janusz Kuligowski. Doktor Wiesław 
Charczuk omówił „Udział strażaków ochot-
ników w akcji rozbrajania Niemców na tere-
nie powiatu siedleckiego”. Mirosław Walicki 

wygłosił referat, 
którego tematem 
była „Polska Or-
ganizacja Woj-
skowa w Radzy-
niu Podlaskim. 
Zbigniew Todor-
ski przedstawiają-
cy „POW i Straż 
Ogniową Ochot-
niczą w Kotuniu” 
uwypuklił przede 
wszystkim syl-
wetki peowiaków, 
którzy walcząc w 
późniejszym cza-
sie w szeregach 
polskiej armii 
zginęli lub odnie-
śli rany. Dokonu-
jąc krótkiej pre-
zentacji wystawy 
i własnej książki 
kierownik mu-
zeum zaprosił tak 
do zapoznania się 
z ekspozycją, jak 
też książką, którą 
w trakcie imprezy 

można było otrzymać nieodpłatnie.

Otwartą pod honorowym patronatem 
prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP Antoniego Jana Tarczyń-
skiego wystawę „Oddział Polskiej Organiza-
cji Wojskowej i Straż Ogniowa Ochotnicza w 
Kotuniu w latach 1915 - 1918” tworzą doku-
menty, fotografie, odznaczenia i przedmioty 
osobiste członków POW i SOO pochodzące 
z archiwum OSP oraz przekazane przez ro-
dziny bohaterów tamtych dni i kolekcjone-
rów. Zgromadzone eksponaty będzie można 
oglądać do 18 listopada 2019 roku. W wyda-
nej przez Muzeum Regionalne w Siedlcach 
(noszącej ten sam tytuł co wystawa) książce  
Zbigniew Todorski opisuje Polską Organiza-
cję Wojskową na ziemiach byłej Kongresów-
ki, Oddział POW i Straż Ogniową Ochotni-
czą w Kotuniu w latach 1915 – 1918, Udział 
straży ogniowych w rozbrajaniu Niemców w 
listopadzie 1918 r. oraz Placówkę Związku 
Peowiaków w Kotuniu. Sto czterdzieści sie-
dem stron rozszerzonego i uzupełnionego II 
wydania dzieła wzbogacają liczne fotografie 
i fotokopie dokumentów z opisami oraz bo-
gata bibliografia.

W historycznej imprezie znalazło się też 
godne miejsce na prezentację 100-letniego 
dorobku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ko-
tuniu, która w czerwcu 2018 r. świętowała 
jubileusz 100-lecia działalności. Druhowie z 
OSP przygotowali wystawę towarzyszącą, na 
której wyeksponowali fotografie, dokumen-
ty, puchary i dyplomy świadczące o świet-
ności jednostki. Zaprosili też uczestników 
imprezy do zapoznania się z wyposażeniem 
technicznym pozwalającym straży na współ-
czesne wyzwania -  skomplikowane działa-
nia ratownicze. 

    Stefan Todorski 
 Fot. Andrzej Ruciński i Zbigniew Todorski

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
na 100-lecie odzyskania niepodległości

Od prawej: były wojewoda Janusz Kowalski  
i kierownik muzeum Zbigniew Todorski


