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Strażak Mazowiecki

Przygotowując w poprzednich latach drugi, 
wiosenny numer Strażaka Mazowieckiego za-
stanawialiśmy się, które wydarzenia są na tyle 
ważne, by koniecznie zaprezentować je na ła-
mach naszego czasopisma, a które z konieczno-
ści tylko odnotować lub nawet pominąć. Wio-
sna bowiem zawsze rozkwitała na Mazowszu 
co najmniej setkami strażackich uroczystości 
i imprez, a także setkami wydarzeń organizo-
wanych poza naszymi szeregami, ale z bardzo 
widocznym, udziałem druhów. W tym roku 
było inaczej. Minął maj bez widoku zwartych 
szyków strażaków asystujących dziesiątkom 
sztandarów. Minął Dzień Strażaka akcentowa-
ny tu i ówdzie jedynie przez nieliczne grupki w 
granatowych mundurach. Nawet w katedrze 
św. Floriana w Warszawie, do której przez lata 
szli druhowie tłumnie w pielgrzymce do reli-
kwi swojego patrona, w tym roku była tylko 
garstka przedstawicieli pożarniczych władz, a 
strażacy ochotnicy nie mogli przyprowadzić 
nawet jednego sztandaru, choćby sztandaru 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Puste place wokół remiz, wyczekujące na 
gości strażackie świetlice to oglądany już drugi 
rok obraz pandemii. Przekazywane od niedaw-
na dość optymistyczne komunikaty Minister-
stwa Zdrowia dają nadzieję, że może jeszcze w 
tym roku, może w lecie zaczniemy cieszyć się 
jako taką swobobą. Nasz Zarząd Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP na to liczy. Musi liczyć, 
bo przecież na Mazowszu nie odbyło się jeszcze 
wiele zebrań sprawozdawczo – wyborczych, 
bo jesienią będą musiały odbyć się zjazdy od-
działów gminnych. Musimy liczyć wszyscy.. 
aby próbować nadgonić stracony czas i bodaj 
z opóźnieniem przygotować i przeprowadzić 
planowane wcześniej przedsięwzięcia.

Na razie robimy to, co jest w naszej mocy. 
Pracują władze wojewódzkie, a o efektach ich 
pracy informujemy w niniejszym nunerze SM. 
Kilka gmin zakończyło zebrania, a jedna z nich 
(o czym także piszemy) ma już poza sobą zjazd 
oddziału gminnego. Wprawdzie skromnie, ale 
świętowany był Dzień strażaka. We wszystkich 
możliwych sytuacjach akcentowana jest ob-
chodzona w 2021 roku setna rocznica zjedno-
czonego ruchu strażackiego – 100-lecie pow- 
stania naszego Związku.

W niniejszym numerze SM staramy się 
przybliżyć Szanownym Czytelnikom najważ-
niejsze wydarzenia drugiego kwartału br., 
dostarczyć nieco wiedzy przydatnej w działa-
niach operacyjnych, trochę informacji histo-
rycznych i krzepiących słów kapelana straża-
ków. Podejmujemy ponadto jeszcze jeden... 
bardzo ważny temat. Jest nim dyskutowany 
szeroko projekt ustawy o ochotniczej straży 
pożarnej. Projekt, w przygotowaniu którego 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
nie uczestniczył, a który dotyka podstawo-
wych celów działania naszego stowarzyszenia. 
Nie wyobrażamy sobie zatem, że w SM nie 
ukazałyby się w tej sprawie przynajmniej krót-
kie stanowiska lub opinie.

 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy
łamyOtwieramy 

Wszyscy dostrzegamy, że rozpoczęta z po-
czątkiem bieżącego roku kampania sprawoz-
dawczo – wyborcza w ochotniczych strażach 
pożarnych i oddziałach Związku OSP RP jest 
przez panującą pandemię mocno utrudnia-
na. Reżim sanitarny sprawił, że w normal-
nym terminie, tj. do końca marca niewiele 
straży zdecydowało się na zwołanie walnych 
zebrań. Obrady zdalne bowiem przygoto-
wać trudno, a bezpośrednie ograniczane 
były przez wyznaczane rozporządzeniami 
limity osób, znacznie niższe od liczby człon-
ków OSP. Z uwagi na utrudnienia władze 
Związku rozszerzyły czas na walne zebrania 
do końca września br., na zjazdy oddziałów 
gminnych - do końca 2021 r., a termin zjaz-
dów powiatowych przesunęły na początek 
roku przyszłego.

Zmieniony kalendarz ułatwia druhom 
działanie; pozwala chociażby na zorganizo-
wanie posiedzeń w ciepłych dniach lata na 
przykład na wolnym powietrzu. Jak wynika 
z analizy przebiegu kampanii, przesunięcia w 
terminarzu spotkań wyborczych okazały się 
niezbędne. Do końca marca, a więc w pier-

wotnym terminie, na Mazowszu przeprowa-
dzono tylko sto zebrań bezpośrednich i kil-
ka zdalnych, co stanowi niewiele ponad 5%. 
Cieczy natomiast fakt, że w kilku gminach 
odbyte zostały wszystkie zebrania sprawoz-
dawczo – wyborcze.

Gminą, gdzie w pełni zakończona została 
kampania... I to zakończona poprzez odby-
cie zjazdu jest gmina Staroźreby w powiecie 
płockim. Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP 
RP przeprowadzony został w formie bezpo-
średniej, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Po dokonaniu oceny pięcioletniej kadencji 
delegaci dokonali wyboru władz oddziału 
gminnego oraz delegatów na zjazd oddziału 
powiatowego i do przyszłego Zarządu OP 
ZOSP RP w Płocku. Prezesem ZOGm. został 
druh Kamil Groszewski – wójt gminy Staro-
źreby, a komendantem gminnym dh Marek 
Ciećwierz. W obradach z ramienia władz 
powiatowych i wojewódzkich uczestniczył 
prezes ZOP Hilary Januszczyk (jednocześnie 
wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP.

 S.T.

TRWAJ¥ ZEBRANIA, 
RUSZAJ¥ ZJAZDY
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Od kapelana

W dobie tzw. pandemii warto przywoływać na pamięć postacie 
patrzące trochę „dalej i inaczej”….tzn. trochę zapominając o so-
bie a poświęcając swe życie drugiemu człowiekowi. Strażak ma to  
zapisane w „naturze powołania”. Są jednak osoby bliskie, profesji 
strażackiej. Przywołajmy jedną na pamięć.

W sobotę – 28 kwietnia 2018 r. – w Krakowie odbyła się beatyfi-
kacja pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej. Uroczystościom w Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia przewodniczył kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Hanna Helena Chrzanowska urodziła się 7 października 1902 roku w Warszawie. Była 
córką polonisty, znanego profesora literatury prof. Ignacego Chrzanowskiego h. Korab i Wan-
dy Szlenkier z rodziny zamożnych przemysłowców, wyznania ewangelicko-augsburskiego. 
Przodkami Hanny Chrzanowskiej ze strony ojca byli m.in. Henryk Sienkiewicz, Joachim Le-
lewel i Jadwiga Łuszczewska pseudonim „Deotyma”.

W 1910 r. rodzina Hanny przeniosła się do Krakowa. Tam Hanna po maturze przeszła 
krótki kurs pielęgniarski, aby nieść pomoc ofiarom wojny polsko – bolszewickiej. W grudniu 
1920 r. rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednak przerwała je, 
by wstąpić do nowo otwartej Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Po jej ukończeniu w 1924 r. 
wyjechała na stypendia do Francji i Belgii, gdzie pogłębiała swą wiedzę, zwłaszcza w zakresie 
pielęgniarstwa społecznego.

W latach 1926 – 1929 pracowała jako instruktorka w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgnia-
rek i Higienistek w Krakowie. Od roku 1929 do 1939 Hanna Chrzanowska redagowała mie-
sięcznik „Pielęgniarka Polska” – pierwsze w Polsce czasopismo zawodowe dla pielęgniarek. 
Publikowała wiele prac z dziedziny pielęgniarstwa, a także podjęła udane próby twórczości 
literackiej. Uczestnicząc w pracach Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych brała 
czynny udział w przygotowaniu uchwalonej przez Sejm w 1935 r. „Ustawy o pielęgniarstwie”. 
Hanna Chrzanowska przyczyniła się również w znacznym stopniu do powołania w 1937 r. 
Katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich.

W 1939 roku podczas wojny został aresztowany jej ojciec i wywieziony wraz z innymi pro-
fesorami do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie zmarł 19 I 1940 r. Wiosną 1940 
r. zginął w Katyniu, zamordowany przez sowietów, brat Hanny, Bohdan. Mimo tych tra-
gicznych doświadczeń już na początku wojny Hanna wróciła do Krakowa i zgłosiła się na 
ochotnika do pracy w Polskim Komitecie Opiekuńczym, opiekując się uchodźcami, więźniami 
i przesiedlonymi. Szczególną troską otaczała osierocone dzieci, w tym dzieci żydowskie, po-
szukując dla nich rodzin zastępczych i bezpiecznych miejsc pobytu.

Po wojnie Hanna Chrzanowska rozpoczęła pracę w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarsko – Po-
łożniczej jako kierowniczka działu pielęgniarstwa społecznego. Po powrocie ze stypendium w USA 
zaczęła organizować w Polsce pielęgniarstwo przyszpitalne i domowe. Przez wiele lat wykładała 
metodykę pielęgniarstwa otwartego w Szkole Instruktorek Pielęgniarstwa w Warszawie.

W 1957 r. Hanna Chrzanowska objęła funkcję dyrektorki Szkoły Pielęgniarstwa Psychia-
trycznego w Kobierzynie, a w rok później, po niespodziewanej likwidacji tej placówki, prze-
szła na wcześniejszą emeryturę. Nadal jednak pozostała obecna w życiu środowiska pielę-
gniarskiego, m.in. opracowała podręcznik „Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej” 
oraz publikowała fachowe artykuły na łamach czasopism pielęgniarskich.

Pełniąc wiele znaczących funkcji w strukturach szkolnych oraz innych instytucjach środo-
wiska pielęgniarskiego Hanna Chrzanowska nie ukrywała swoich przekonań religijnych oraz 
przywiązania do wartości chrześcijańskich. Przy moralnym i materialnym wsparciu ze strony 
władz kościelnych i ks. Karola Wojtyły zaczęła organizować placówki pielęgniarstwa parafialne-
go w Krakowie i całej archidiecezji. Dzięki jej staraniom upowszechnił się m.in. zwyczaj odpra-
wiania Mszy św. w domu chorego oraz odwiedzin chorych w ramach wizytacji duszpasterskich. 
Wiele uwagi Hanna Chrzanowska poświęcała też środowisku pielęgniarskiemu troszcząc się o 
duchowy i etyczny poziom pielęgniarek położnych, organizując dla nich okresowe konferencje i 
doroczne rekolekcje oraz rozpowszechniając „Rachunek sumienia pielęgniarki”.

Na wszystkich polach pracy z chorymi Hanna Chrzanowska współpracowała ściśle z kard. Karo-
lem Wojtyłą. Na jego wniosek Ojciec św Paweł VI odznacza ją medalem „Pro Ecclesia et Pontilice”.

Hanna Chrzanowska umarła w Krakowie 29 kwietnia 1973 roku. Uroczystościom pogrze-
bowym na Cmentarzu Rakowickim przewodniczył kard. Karol Wojtyła. W homilii pogrze-
bowej powiedział m.in. „Dziękujemy Ci Pani Hanno, że byłaś wśród nas ( … ) jakimś wcie-
leniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Górze, zwłaszcza tego, które mówi: 
błogosławieni miłosierni”.

Myśl o podjęciu starań o jej beatyfikację zrodziła się w środowisku krakowskich pielęgnia-
rek. W 1995 r. pielęgniarki skupione w Katolickim Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych, 
zwróciły się z prośbą do kard. F. Macharskiego o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego.

To nieustanna postawa Św. Floriana motywuje do zdecydowanego opowiadania się za 
Chrystusem. Chrystus nasz Pan zawsze będzie wskazywał nam drogę do zbawienia przez 
służbę według właściwych decyzji, postaw, dania świadectwa.

Życzmy sobie nawzajem takiej odwagi w wolności, by być sobą, by cieszyć się wolnością, 
która zawarta jest w Zmartwychwstaniu Chrystusa.

 Niech Bóg błogosławi Wszystkim Strażakom i ich bliskim...
 z modlitwą – kapelan ks. Jerzy
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W tym roku świętujemy 100-lecie naszego Związku. Minione lata pokazały, że silny strażacki 
Związek to najlepsza gwarancja naszej podmiotowości. Nasz Związek to nie tylko Rycerze Flo-
riana idący w ogień, by ratować życie. To nade wszystko wielkie wartości, których jesteśmy depo-
zytariuszami. Dzięki tym wartościom jako społecznicy podejmujemy się nowych wyzwań. Dyktuje 
je nam współczesny, pandemiczny świat. I w tym świecie dzięki wieloletniej służbie i zdobytym 
doświadczeniom jesteśmy skuteczniejsi i pomocni. 
Początek XX w. łączył brać strażacką w  walce z  ogniem. Koniec wieku to zderzanie się z  wie-
loma zagrożeniami, często związanymi z  procesami cywilizacyjnymi. Od wypadków komuni-
kacyjnych po zagrożenia chemiczne. Wiek XXI pokazał kruchość naszego bezpieczeństwa w  do-
tychczasowym kształcie. Uzmysłowił, że obok działalności ratowniczej jeszcze bardziej potrzebna 
jest pomoc humanitarna. Niektórzy chcą upaństwowić społeczny ruch – to droga ku przepaści.  
Nie idźmy drogą czasów stalinowskich. Ojczyźnie dziś potrzebne są wszystkie OSP, w każdej, nawet 
najmniejszej miejscowości. Liczy się coraz bardziej to, czy obok nas, blisko mieszka strażak ochotnik, 
wolontariusz przeszkolony w udzielaniu wszelkiej pomocy. Z własnej, nieprzymuszonej woli gotowy 
pomóc natychmiast w każdej sprawie. Ratuje przy wypadku, ale gdy trzeba, może przynieść wodę 
i kupić chleb. Dowieźć lekarstwa schorowanej osobie. Bo ta właśnie pomoc może być na wagę życia.  
To prawdziwe wyzwanie dla strażackiego ruchu ochotniczego. Samorządnego i samodzielnego. 
Przed ruchem ochotniczym wielkie zadanie. Myślimy, jak zapobiec dramatowi milionów w obli-
czu kolejnych groźnych niewiadomych. Prognozujemy możliwe zagrożenia w obszarze ratowni-
czym. To dobrze. Ale równie ważne, a może najważniejsze to pomyśleć o wielkiej misji pozyskania 
tysięcy ochotników dla idei społecznej pomocy humanitarnej. Nikogo nie zrazić, a zachęcić no-
wych. Ważne są doświadczenia krajowe. Równie istotne doświadczenia unijne, w  tym istnie-
jącego od 2001 r. Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Pisze o tym w naszym opracowa-
niu wieloletni komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, wiceprezes Związku OSP RP  
gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz. 

Waldemar Pawlak
prezes ZG ZOSP RP

ISBN 978-83-943918-7-4

ISBN 978-83-7901-272-5
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Obrady władz

W pierwszym punkcie zdalnego spo-
tkania zaopiniowane zostały pozytyw-
nie wnioski o nadanie Złotych Znaków 
Związku, w tym wniosek o ZZZ dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczowie 
(powiat zwoleński) z okazji setnej roczni-
cy jej powstania. Kolejny temat przyjętego 
porządku dotyczył siedziby biura Oddzia-
łu Wojewódzkiego ZOSP RP. W wyniku 

podjętej przez Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej decy-
zji wypowiadającej dalsze korzystanie z 
lokalu PSP pomieszczenia użytkowane 
przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP przy ul. Chłodnej 3 w Warsza-
wie mają być opuszczone do końca czerw-
ca br. W związku z zaistniałą sytuacją 
druh Zbigniew Kaliszyk zaproponował, 

aby prezydium upoważniło prezesa An-
toniego Tarczyńskiego do wystąpienia z 
wnioskiem do prezesa Zarządu Głównego 
ZOSP RP o udostępnienie pomieszczeń w 
Domu Strażaka – siedzibie ZG ZOSP RP 
w Warszawie przy ul. Oboźnej 1. Poddany 
pod głosowanie wniosek zaakceptowano 
jednogłośnie.

 ST

Podczas posiedzenia, któremu przewod-
niczył prezes Antoni Jan Tarczyński, rozpa-
trzono sprawozdanie finansowe i sprawoz-
danie z wykonania planu finansowego OW 
ZOSP RP za 2020 rok , przeanalizowano 
plan finansowy oddziału wojewódzkiego na 
2021 r., a także rozpatrzono projekt uchwa-
ły w sprawie zwołania V Zjazdu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. ma-
zowieckiego i ustalenia liczby delegatów na 
zjazd oraz przedstawicieli do składu zarzą-
du OW. W trakcie obrad zapoznano się też z 
informacją o przebiegu kampanii sprawoz-
dawczo – wyborczej, zaopiniowano wnioski 
o nadanie odznaczeń pożarniczych i powo-
łano komitet organizacyjny wojewódzkich 
obchodów jubileuszu 100-lecia zjednoczo-
nego ruchu strażackiego.

Sprawozdanie finansowe przedstawiła 
dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddzia-
łu Wojewódzkiego ZOSP RP Małgorzata 
Matejczyk podkreślając, iż dokument zo-
stał pozytywnie zaopiniowany przez komi-
sję rewizyjną oddziału, a następnie złożony 
1 marca do biura Zarządu Głównego ZOSP 
RP. Obok bilansu i rachunku zysków i strat 
druhna M. Matejczyk zreferowała też spra-
wozdanie z wykonania planu finansowe-
go za 2020 rok. Przedstawione informacje 
wykazywały, że w ubiegłym roku nie udało 
się osiągnąć założonego wyniku finanso-
wego. Mimo iż roczny plan zysków i strat 
zakładał ujemne saldo, na koniec roku 2020 
wynik był o dwadzieścia tysięcy gorszy od 
zakładanego. Na stan ten złożyło się nie-
mało niekorzystnych czynników. Przede 
wszystkim utrzymujące się przez cały rok 
obostrzenia sanitarne, utrudniające, a 
niekiedy wręcz uniemożliwiające kontakt 
strażaków ochotników z warszawskim biu-
rem i filiami terenowymi, sprawiły, iż bar-
dzo ograniczone zostało dające dochód do-
posażanie OSP w umundurowanie i sprzęt 
pożarniczy. Działalność handlową wy-

hamowało również w poważnym stopniu 
odwołanie (z uwagi na pandemię) imprez i 
przedsięwzięć organizowanych (w normal-
nych warunkach) tradycyjnie w każdym 
roku. Mając na uwadze fakt, że głównym 
dochodem oddziału jest marża z działal-
ności handlowej, członkowie prezydium 
zaakceptowali przedstawione sprawozda-
nia przekazując je do zatwierdzenia przez 
Zarząd OW ZOSP RP.

Wiele propozycji i uwag zawierała dys-
kusja dotycząca zaproponowanego przez 
druhnę dyrektor zarządu wykonawczego 
planu finansowego na 2021 rok. Opracowa-
nie bowiem optymistycznej i niezagrożonej 
uwarunkowaniami zewnętrznymi wersji 
wydaje się w obecnej sytuacji wyjątkowo 
trudne. Nadal trwa pandemia, która ogra-
nicza działalność handlową. Wzmożona 
aktywność firm konkurencyjnych, profe-
sjonalnie zajmujących się sprzedażą sprzę-
tu i wyposażenia pożarniczego jest coraz 
bardziej odczuwalna. OSP i struktury te-
renowe Związku nie są w wystarczającym 
stopniu zainteresowane sytuacją finanso-
wą oddziału wojewódzkiego. Przekazane 
stanowisko Państwowej Straży Pożarnej 
w sprawie udostępniania pomieszczeń na 
działalność Związku może zmusić zarząd 
OW do ponoszenia poważnych wydatków 
na wynajem lokali umożliwiających obsłu-
gę ochotniczych straży pożarnych. Pojawia-
ją się na szczęście czynniki optymistyczne. 
Są nimi: Program OSP – 2021 oraz środki 
przeznaczone dla OSP wspierających akcję 
szczepień (tzw. 5000+). Przedyskutowa-
ny i przyjęty jednogłośnie plan finansowy 
uwzględnia na szczęście wszystkie wpisane 
do kalendarza przedsięwzięcia statutowe, 
zakup dla wszystkich powiatów banerów 
okolicznościowych na jubileusz 100-lecia 
Związku OSP RP oraz oczywiście niezbęd-
ne koszty pozwalające na bieżące fukcjo-
nowanie biura oddziału. W przyjętej wersji 

plan stanie się także przedmiotem obrad 
Zarządu OW ZOSP RP

W dalszej części posiedzenia członko-
wie prezydium przedyskutowali i przyjęli 
uchwałę w sprawie zwołania V Zjazdu Od-
działu Wojewódzkiego Związku OSP RP. 
Ustalili też liczbę delegatów na zjazd oraz 
przedstawicieli do składu zarządu oddzia-
łu wojewódzkiego. Ustalenia te zapropo-
nowane zostaną zarządowi do przeanali-
zowania i zatwierdzenia. (Termin i liczby 
podajemy w relacji z posiedzenie ZOW za-
mieszczonej obok).

Informację na temat przebiegu kampanii 
sprawozdawczo – wyborczej przedstawił se-
kretarz ZOW Zbigniew Kaliszyk. Wynikało 
z niej, że do dnia posiedzenia na terenie wo-
jewództwa przeprowadzono 100 walnych 
zebrań w trybie stacjonarnym i kilka zdal-
nie. W trzech gminach zebrania odbyły się 
we wszystkich OSP. Wydłużony do końca 
września czas na odbycie zebrań i poluzo-
wanie obostrzeń sanitarnych pozwalają na 
założenie, że kampania zostanie zakończo-
na pomyślnie.

W ostatniej części obrad członkowie pre-
zydium zaopiniowali pozytywnie wnioski o 
nadanie Złotych Znaków Związku, Medali 
Honorowych im. Bolesława Chomicza oraz 
Medali za Zasługi dla Pożarnictwa dla OSP. 
Prezydium nadało też, zgodnie ze złożony-
mi wnioskami, sztandary dla ochotniczych 
straży pożarnych i ustaliło skład komite-
tu organizacyjnego obchodów jubileuszu 
100-lecia zjednoczonego ruchu strażackie-
go. W skład przyjętego przez aklamację 
komitetu weszli: marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik, wiceprezes 
Zarządu Głównego ZOSP RP Wiesław Le-
śniakiewicz, Andrzej Wasilewski, Jacek Gro-
mek, Andrzej Szczych, Ryszard Nowaczew-
ski, Rafał Dmowski, Zbigniew Gołąbek, 
Hilary Januszczyk i Wojciech Wicherski.

 Stefan Todorski

W TROSCE
O SIEDZIBĘ

29 kwietnia, krótko po zakończeniu obrad Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP zaczęło obradować prezydium ZOW. 
Posiedzenie w formie wideokonferecji przy użyciu programu 
google meet poprowadził wiceprezes Zbigniew Gołąbek. 

14 marca przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość  
obradowało Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. 

FINANSE  I  ZBLIŻAJĄCY SIĘ ZJAZD
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Obrady władz

Obrady, którym przewodniczył wicepre-
zes ZOW Zbigniew Gołąbek, poświęcone były 
przede wszystkim przyjęciu: sprawozdania fi-
nansowego i sprawozdania z wykonania planu 
finansowego oddziału wojewódzkiego za rok 
2020, planu przedsięwzięć i planu finansowego 
na 2021 rok oraz uchwał w sprawie zwołania V 
Zjazdu OW ZOSP RP i przygotowań do zjazdu. 
Tematem standardowym wiosennych obrad była 
informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i 
miejscowych zagrożeń ze szczególnym uwzględ-
nieniem działań OSP.

Na temat stanu bezpieczeństwa mówił zastęp-
ca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Artur Go-
nera. Mówca m.in. przedstawił liczby groźnych 
zdarzeń, jak też interwencji, w których uczestni-
czyły zastępy OSP. Informował też o działaniach 
wpływających na wzrost możliwości operacyj-
nych straży ochotniczych. Podczas dyskusji od-
noszącej się do złożonej informacji druh Wiesław 
Leśniakiewicz – wiceprezes ZG ZOSP RP zwrócił 
uwagę, że w dokumencie KW PSP brak danych 
na temat wykorzystania środków z odpisów ze 
składek firm ubezpieczeniowych przeznaczo-
nych dla OSP. Poruszył też kwestię szkoleń dla 
strażaków ochotników z zakresu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy i konieczności realizowania 
ich przez PSP. Dh Zbigniew Gołąbek zwrócił 
uwagę na problem związany z wypowiedzeniem 
przez KW PSP umowy użyczenia lokalu dla biura 
ZOW ZOSP RP w Warszawie. Po wypowiedziach 
uczestników posiedzenia st. bryg. A. Gonera po-
informował, że w 2020 r. ze środków firm ubez-
pieczeniowych przekazano do OSP (głównie na 
zakupy samochodów) 1.450.000 zł. Organizowa-
nie szkoleń kpp – podkreślił zastępca komendan-
ta – jest niełatwym problemem, gdyż komenda nie 
dysponuje środkami finansowymi i odpowiednią 
kadrą dydaktyczną, by to zadanie skutecznie po-
dejmować. W sprawie lokalu dla ZOW A. Gonera 
nie zajął stanowiska stwierdzając, że nie zna treści 
wypowiedzenia umowy, wszak sprawa nie leży w 
zakresie jego kompetencji.

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wy-
konania planu finansowego przedstawiła druhna 
Małgorzata Matejczyk – dyrektor Zarządu Wy-
konawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. 
(O ujemnym wyniku finansowym i zewnętrz-
nych przyczynach, które wpłynęły na niekorzyst-
ny bilans roczny, napisaliśmy w znajdującej się 
na sąsiedniej kolumnie relacji z odbytego 14.04 
posiedzenia prezydium ZOW). Po prezentacji 
sprawozdań i udzielonych wyjaśnieniach zarząd 
podjął jednogłośną uchwałę przyjmującą przed-
łożone dokumenty akceptując tym samym ra-
chunek zysków i strat.

Kolejnym, omawianym zagadnieniem był plan 
przedsięwzięć programowych oddziału na rok 
2021. Z przygotowanymi propozycjami progra-
mowymi zapoznał zebranych dh Zbigniew Ka-
liszyk. Niestety, większości przedsięwzięć, które 
miały być podjęte przed posiedzeniem z uwagi na 
utrzymujący się reżim sanitarny nie można było 
zrealizować. Część kolejnych zadań również stoi 
pod dużym znakiem zapytania. Dlatego też plan 
będzie traktowany w sposób elastyczny i wykony-
wany w zakresie, na jaki pozwolą warunki w da-
nym czasie. Na pewno, co jest konieczne, będzie 
toczyć się kampania sprawozdawczo – wyborcza, 
na pewno będą prowadzone przygotowania do V 
Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP. Zarząd liczy też na to, że możliwe będzie zor-
ganizowanie bodaj części imprez, które corocznie 
wpisywane były do kalendarza ZOW.

Przy niepewnym, ograniczanym reżimem 
sanitarnym programie działań statutowych, a 
także przy mocno ograniczonych możliwościach 
uzyskiwania środków na pokrycie kosztów dzia-
łalnosci oddziału, skonstruowanie planu finan-
sowego OW ZOSP RP na 2021 rok stanowiło 
nie lada problem. Niełatwa zatem była dysku-
sja nad zaproponowanym przez druhnę dy-
rektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP  
Małgorzatę Matejczyk projektem planu. Dysku-
tując mówiono o braku zrozumienia części OSP 
i wielu działaczy w oddziałach Związku niższych 
szczebli dla trudnej sytuacji finansowej, z jaką bo-

ryka się co najmniej od roku oddział wojewódzki. 
Brak zrozumienia natomiast stanowi również 
ważny czynnik osłabiający korzystanie przez 
druhów z zaopatrywania ich jednostek w sprzęt i 
umundurowanie przez Związek, a więc osłabiający 
możliwe dochody. Na trudną sytuację przekłada 
się także - spowodowany wypowiedzeniem przez 
PSP umów użyczenia pomieszczeń - kryzys loka-
lowy, z którym mogą wiązać się duże koszty wynaj-
mu pomieszczeń dla biura ZOW i filii terenowych. 
Po dyskusji zarząd podjął uchwałę dopuszczającą 
w 2021 r. stratę finansową sięgającą siedemdziesię-
ciu tysięcy złotych, uzupełnioną w razie potrzeby z 
posiadanych środków zasobowych.

Kolejny, jednocześnie ostatni punkt posiedze-
nia dotyczył zbliżającego się V Zjazdu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP. Członkowie zarzą-
du zapoznani zostali z uchwałami prezydium w 
sprawie zwołania zjazdu i ustalenia liczby przed-
stawicieli do nowego zarządu i liczby delegatów 
na zjazd oraz w sprawie przyjęcia harmonogra-
mu przygotowań do zjazdu. Zaproponowany 
przybliżony termin - okres między 20 kwietnia a 
19 czerwca 2022 roku został zaakceptowany (czas 
ten, co warto podkreślić, podyktowany jest wy-
mogami statutowymi). Kontrowersje wywołała 
zaproponowana liczba członków zarządu i dele-
gatów. Członkowie prezydium podjętą wcześniej, 
w dniu 14 kwietnia jednogłośną uchwałą propo-
nowali powołanie 38 osób (po jednej z każdego 
powiatu) do zarządu i łącznie 100 delegatów. 
Niektórzy jednak członkowie zarządu w uchwa-
le prezydium zaproponowali zmiany. Wyrażali 
mianowicie stanowisko, że gremia te powinny 
być liczniejsze, bardziej odpowiadać liczbie OSP 
w powiatach. Z uwagi na niewysoką frekwencję 
toczącego się posiedzenia wiceprezes Z. Gołabek 
zaproponował, by o przyjęciu uchwał „zjazdo-
wych” z zasugerowanymi zmianami zadecydo-
wano w późniejszym terminie w głosowaniu w 
trybie pisemnym (obiegowym). Wiecej zatem 
szczegółów dotyczących zjazdu zamieścimy w 
kolejnych numerach Strażaka Mazowieckiego.

 Stefan Todorski

DECYZJE 
NA TRUDNY CZAS

29 kwietnia, na pierwszym w tym roku posiedzeniu, 
prowadzonym w formie wideokonferencji, zebrał się Zarząd 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego. 
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4 maja

Z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny 
przed liturgią niemożliwe było odbycie tra-
dycyjnej już pielgrzymki do znajdujących się 
w katedrze relikwi patrona strażaków, a we-
wnątrz świątyni mogła zgromadzić się jedynie 
ograniczona reprezentacja środowisk pożarni-
czych. Zaistniałe warunki sprawiły, że szeroki, 
coroczny udział strażaków Mazowsza tak w 
pielgrzymce, jak też Eucharystii, tym razem 
był jedynie symboliczny. Pielgrzymkowy prze-
marsz można było zastąpić jedynie duchową 

łącznością ze świętym Florianem. Wszystkim 
zaś chcącym wspólnie się modlić umożliwiono 
udział w mszy poprzez transmisję na kanale 
SalveNET.

Bezpośrednimi uczestnikami Eucharystii 
byli głównie przedstawiciele centralnych i wo-
jewódzkich władz Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Gronu 
kierownictwa Komendy Głównej PSP i SGSP 
przewodził komendant główny nadbryg. An-
drzej Bartkowiak. Z kilkuosobową reprezen-

tacją Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP przybył prezes ZG Waldemar Pawlak. Wła-
dze wojewódzkie reprezentowali mazowiecki 
komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław 
Nowosielski i wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP Andrzej Wasilewski.

Po koncelebrze przy tablicy upamiętniającej 
strażaków poległych w walkach o niepodległość 
oraz tych, którzy zginęli w akcjach ratowni-
czych, złożono wieńce.

 SAT

Dzień wcześniej, 3 maja 2021 r. poczet 
sztandarowy OSP w Kotuniu uczestniczył 
w obchodach 230 rocznicy uchwalenia 
przez Sejm RP Konstytucji Rządowej w 

dniu 3 maja 1791 r. Uroczystość rozpoczę-
ła Msza św., po której poczty sztandarowe 
i parafianie udali się do pomnika upamięt-
niającego żołnierzy mieszkańców Kotunia 

i okolic poległych w obronie Ojczyzny w 
latach 1939-1945. Przed pomnikiem zło-
żono kwiaty, oddając hołd poległym.

 Tekst i fot Zbigniew Todorski

W odbywającej się 21 maja uroczysto-
ści wzięli udział przedstawiciele Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP ze sztandarami komendy i oddzia-
łu powiatowego Związku. Wraz z nimi sta-
nęli reprezentanci dwudziestu dwóch (tj. 
wszystkich aktywnych w powiecie) ochot-

niczych straży pożarnych. Do strażaków 
dołączyła grupa władz samorządowych ze 
starostą Włodzimierzem Górlickim Przy-
był też wiceprezes Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP Zbigniew Gołąbek.

Po odprawionej w intencji strażaków 
i ich rodzin mszy uczestnicy powiatowe-

go święta zgromadzili się na placu przy 
siedzibie KP PSP. Tam między innymi 
przedstawicielom jedenastu straży stano-
wiących ogniwa Krajowego Systemu Ra-
towniczo – Gaśniczego wręczono statuetki 
upamiętniające dwudziestą piątą rocznicę 
powołania KSRG.

 SAT

4 maja, w Dniu Strażaka w 
Bazylice Katedralnej pod 
wezwaniem św. Floriana 
w Warszawie odprawiona 
została msza święta w 
intencji strażaków i ich rodzin. 
Koncelebrze przewodniczył 
ordynariusz Diecezji 
Warszawsko – Praskiej ks. 
biskup Romuald Kamiński.

W Szydłowcu, przy reżimie sanitarnym, udało się 
zorganizować powiatowe obchody Dnia Strażaka. Było 
skromnie, ale uroczyście: najpierw msza święta w kościele 
pod wezwaniem św. Zygmunta, a potem krótki apel.

Mimo trwającej pandemii, 4 maja 2021 r. strażacy 
parafii Kotuń z Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Kotuniu, Broszkowie i Polakach uczestniczyli 
w uroczystej Mszy św. w parafialnym kościele 
św. Antoniego Padewskiego. Uroczystą Mszę 
św. celebrował i wygłosił homilię, nawiązując 
do patrona strażaków św. Floriana, proboszcz 
parafii w Kotuniu ks. Krzysztof Domański, kapelan 
strażaków gminy Kotuń.

MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE W SZYDŁOWCU

PARAFIALNY DZIEŃ STRAŻAKA

fot. mł. kpt. Tomasz Banaczkowski
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Projekt nowej ustawy

Ustawa o ochotniczej straży pożarnej, zda-
niem jej autorów, ma wpłynąć na podwyższenie 
rangi strażackich stowarzyszeń poprzez utwo-
rzenie jednostek ratowniczo – gaśniczych OSP 
i  unormowania dające powołanym JRG moc-
niejszą pozycję prawną i skuteczniejszą opiekę 
ze strony państwa. Stanowiska przedstawicieli 
państwa nie podziela (przynajmniej w części) 
wielu wypowiadających się w sprawie strażaków 
ochotników i członków zarządów Związku OSP 
RP wszystkich szczebli. Krytycznie odnosi się do 
projektu Zarząd Główny Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w swojej Uchwale Nr 53/
XIII/2021 z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie 
projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

Z uwagi na rangę dokumentu, wokół którego 
toczy się ważna, dotycząca całego pożarniczego 
środowiska dyskusja, prezentujemy wybrane wy-
powiedzi przedstawicieli Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP województwa mazowieckiego 
oraz ważniejsze fragmenty wspomnianej wyżej 
uchwały ZG ZOSP RP.

Obszerny głos w sprawie zabrał druh Wojciech 
Wicherski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sokołowie Podlaskim, jednocześnie członek 
prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP i rzecznik honorowy Główne-
go Sądu Honorowego ZOSP RP. W sporządzonej 
„Analizie społeczno - prawnej projektu ustawy 
o OSP” już na wstępie zwraca uwagę, że wyzna-
czenie dnia 18 maja br. jako ostatecznej daty na 
konsultacje dotyczące projektu to zdecydowanie 
za krótki czas dla strażackich stowarzyszeń zrze-
szających 700 tysięcy druhów, dla kilkustopnio-
wej struktury Związku OSP RP, za krótki też czas, 
by przeprowadzić rzeczowe konsultacje z samo-
rządami. W. Wicherski stwierdza, że do chwili 
obecnej nie spotkał się z negatywnymi analizami 
dotyczącymi obowiązującego systemu uregulo-
wanego ustawą o ochronie przeciwpożarowej. 
Wskazuje też na wiele działań OSP, których nie 
ureguluje proponowana ustawa o OSP. Jako nega-
tywny przykład podaje art.19 projektu, z którego 
wynika, że jeżeli straże ochotnicze mają działać w 
oparciu o prawo o stowarzyszeniach, to nałożenie 
obowiązku zatwierdzania statutu OSP przez radę 
gminy jest sprzeczne z ustawą o stowarzyszeniach 
i budzi duże wątpliwości co do zgodności z Kon-
stytucją RP. Podsumowując swój głos druh Wi-
cherski między innymi napisał: „Projekt ustawy, 
z wyjątkiem przepisów emerytalnych, uważam za 
bezsensowny i zmierzający do rozbicia struktur 
OSP i ich Związku. Twórca projektu albo nie zna 
historii ochotniczego ruchu strażackiego, albo 
dąży do podziału na lepszych i „drugi sort”, nie 

biorąc przy tym pod uwagę negatywnych skutków 
społecznych, jakie ewentualne przyjęcie ustawy w 
wersji zaproponowanej wywoła. Projektodawcy 
nie biorą pod uwagę tak zwanych praw nabytych 
OSP funkcjonujących w świetle obowiązujących 
aktualnie przepisów jako jednostek ochrony prze-
ciwpożarowej. Projekt ustawy nie określa nawet 
na jakich zasadach jednostki ratowniczo – gaśni-
cze OSP współpracować będą z PSP.

Do projektu ustawy w szerokiej wypowiedzi 
odniósł się też generał brygadier w st. spocz. 
Wiesław Leśniakiewicz – wiceprezes Zarządu 
Głównego, członek prezydium Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego woj. mazowieckiego Związku 
OSP RP. Oto niektóre fragmenty:

„Dyskusja co do tworzenia odrębnej ustawy 
o ochotniczej straży pożarnej była już wcześniej 
podejmowana... Moje zdanie było w tej kwestii 
jednoznaczne: nie ma potrzeby tworzenia od-
rębnej ustawy, skoro jest podstawowa ustawa o 
ochronie przeciwpożarowej..., w której zawarto 
najważniejsze kwestie dotyczące ochrony prze-
ciwpożarowej, w tym organizacji ochotniczych 
straży pożarnych. Nadal pozostaję wierny swe-
mu przekonaniu, że można znowelizować obo-
wiązującą ustawę...”

Dalej W. Leśniakiewicz przedstawia wątpliwo-
ści, jakie nasunęły mu się w trakcie analizowania 
nowego projektu. Przedstawiamy kilka z nich:

„ W projekcie ustawy nie pojawia się okre-
ślenie „strażak”, tak więc strażacy OSP po wej-
ściu w życie ustawy stają się ratownikami OSP. 
Tym samym projektodawca odstępuje od ponad 
100-letniej tradycji nazwy własnej określającej 
członka OSP jako strażaka”.

„ Projektodawca ustawy o OSP wprowadził 
bardzo istotną zmianę w art. 15 ustawy o ochro-
nie przeciwpożarowej wskazując, że jednostką 
ochrony przeciwpożarowej nie jest jednostka 
ochotniczej straży pożarnej, jak to ma miejsce 
dotychczas, ale jednostką ochrony przeciwpo-
żarowej jest ochotnicza straż pożarna, w której 
utworzono jednostkę ratowniczo – gaśniczą 
OSP...  JRG OSP to wyodrębniona część ratowni-
ków. Oznacza to, że nie wszystkie OSP, nie wszy-
scy członkowie OSP będą o specjalnym statusie 
ratowników OSP. A tylko dla ratowników pro-
jektodawca przewidział określone uprawnienia. 
Projektodawca wskazał, że minister właściwy do 
spraw wewnętrznych określi sposób przygoto-
wania JRG OSP do prowadzenia działań ratow-
niczych... w tym minimalne wyposażenie... w 
pojazdy gaśnicze i specjalne oraz sprzęt i środki 
techniczne... Można domniemywać, że... OSP, 
która mimo wyodrębnionej JRG nie spełni wy-

magań określonych przez ministra, nie będzie... 
jednostką ochrony przeciwpożarowej”.

„ Projektodawca wprowadza ograniczenia 
związane z odpłatnym wykorzystaniem nieru-
chomości, środków transportu, urządzeń i sprzę-
tu pozostającego w posiadaniu OSP... do innych 
społecznie użytecznych celów, określonych w 
statucie ochotniczej straży pożarnej. Możliwość 
wykorzystania wynikać będzie z art. 28, ust. 1 
ustawy, ale w zakresie ustalonym z właściwą gmi-
ną... Obowiązujący (dotychczas - red) przepis da-
wał pełną swobodę odpłatnego wykorzystywania 
nieruchomości, środków transportu, urządzeń i 
sprzętu pozostającego w dyspozycji ochotniczej 
straży pożarnej. Środki uzyskane... stanowiły do-
chody własne ochotniczej straży pożarnej”.

Po przeanalizowaniu licznych uwag, propo-
zycji i wniosków oficjalne stanowisko w spra-
wie projektu ustawy o OSP zajął w uchwale nr 
53/XIII/2021 Zarząd Główny Związku OSP RP. 
Zapisy uchwały – co wynika z kolejnych para-
grafów -  do projektu odnoszą się z niepokojem. 
Stwierdzają między innymi, że „projekt zawiera 
ograniczony i zamknięty katalog możliwości 
działań społecznych OSP, a także zamknięty i 
ograniczony katalog źródeł finansowania oraz 
istotne ograniczenia w dysponowaniu mająt-
kiem własnym OSP”.

Paragraf trzeci, który cytujemy w całości, 
mówi, że Zarząd Główny ZOSP RP postanawia: 
„w oparciu o szerokie, otwarte, publiczne kon-
sultacje z ochotniczymi strażami pożarnymi, 
samorządami, pracowawcami oraz wybitnymi 
ekspertami z zakresu ochrony przeciwpożaro-
wej stanowczo podkreślić, że rozwój systemu 
ochrony ludności i ratownictwa powinien od-
bywać się poprzez doskonalenie  i rozwój regu-
lacji łączących wszystkie zasoby ochotniczych 
straży pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej 
i innych podmiotów ratowniczych w szczegól-
ności poprzez ustawę o ochronie przeciwpoża-
rowej, która łączy wszystkie podmioty w spójny 
system ratowniczy szanując ich podmiotowość 
i autonomię. Ze smutkiem należy stwierdzić, że 
treść przygotowanego przez Komendę Główną 
Państwowej Straży Pożarnej projektu  ustawy o 
ochotniczej straży pożarnej naruszyła podstawy 
wieloletniej wspaniałej współpracy między OSP i 
ZOSP RP a Państwową Strażą Pożarną; wzbudzi-
ła wielki niepokój wśród strażaków ochotników”.

Paragraf czwarty informuje, iż „stanowisko 
ZOSP RP odnosi się do projektu przesłanego w 
dniu 29 kwietnia 2021 r. i ogłoszonego w dome-
nie gov.pl w dniu 5 maja 2021 r.

 Stefan Todorski

PROJEKT USTAWY O OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

OBAWA O SPÓJNOŒÆ
Od tygodni trwa dyskusja nad projektem ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Rozpoczęła 
ją konferencja prasowa przeprowadzona 29 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji dotycząca niniejszego projektu. W konferencji między innymi 
wzięli udział minister SWiA Mariusz Kamiński i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej 
nadbryg. Andrzej Bartkowiak – szefowie urzędów rekomendujących ustawę.
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W JAKIM CELU STABILIZUJEMY?

 Zacznijmy od tego, czym jest stabilizacja i czemu ma służyć. 
Stabilizacja w działaniach ratowniczych to nic innego jak unie-
ruchomienie w pozycji zastanej konstrukcji, pojazdu bądź in-
nych elementów, które stwarzają niebezpieczeństwo związane z 
brakiem ich stabilności.  W pierwszej kolejności podczas uwal-
niania osób poszkodowanych z samochodów osobowych należy 
wykonać stabilizację od przetaczania pojazdu poprzez podparcie 
klinami co najmniej jednego koła, najlepiej nieskrętnego z dwóch 
stron. Ta czynność zabezpieczy pojazd przed niekontrolowanym 
przetoczeniem się na nierównym terenie, jak również wyeliminu-
je możliwość „pełzania” samochodów hybrydowych i elektrycz-
nych z włączonym trybem jazdy. Ponadto unieruchomienie koła 
minimalizuje ruchy pojazdu w czasie ingerencji ratowników w 
konstrukcję podczas jej cięcia lub odginania.  Kolejnym etapem 
stabilizacji jest podparcie pojazdu w minimum trzech punktach 
tworzących w rzucie z góry kształt trójkąta, w przypadku zastoso-
wania czterech punktów – prostokąta [zdjęcie nr 1]. 

Zdjęcie nr 1 - źródło „Techniki Ratownictwa Technicznego 
Holmatro”
Przy tym należy pamiętać, aby punkty podparcia były solidne i 
niewahliwe a teren, na którym je stawiamy, był stabilny. Dzięki 

takiemu zabiegowi ograniczymy do minimum ruchy pionowe po-
jazdu związane z wykonywanymi technikami ratowniczymi, jak 
również z wprowadzeniem do wnętrza kabiny ratownika wyko-
nującego czynności w zakresie KPP. Tak ustabilizowany pojazd 
pozwoli w sposób efektywny wykorzystać potencjał narzędzi 
hydraulicznych, zachowa stateczność osłabionej konstrukcji, 
ograniczy ryzyko spowodowania urazów wtórnych u poszkodo-
wanego i zapewni ratownikowi wewnątrz pewną podstawę do wy-
konywania czynności medycznych. Z pewnością można wymie-
nić więcej przykładów na korzyść dobrze wykonanej stabilizacji, 
jednak te przedstawione powyżej powinny być wystarczającym 
argumentem ku nieodstępowaniu od wykonywania stabilizacji, 
bądź wykonywaniu jej w sposób niedbały. Należy w tym miejscu 
dodać, że jakość wykonania unieruchomienia musi być na wyso-
kim poziomie, tak aby nie dawała złudnego poczucia bezpieczeń-
stwa dla ratowników oraz poszkodowanych.
RODZAJE STABILIZACJI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 

 Omawiając aspekty stabilizacji samochodów osobowych nale-
ży zwrócić uwagę na sposób ich ułożenia, warunki terenowe oraz 
stopień uszkodzeń. Upraszczając możemy wyróżnić trzy podsta-
wowe sytuacje: samochód na kołach, samochód na boku i samo-
chód na dachu [zdjęcia nr 2,3,4,].

STABILIZACJA SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH NA POTRZEBY 
DZIA£AÑ RATOWNICZYCH

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

OD CZASÓW POJAWIENIA SIĘ PIERWSZYCH NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH, A CO ZA TYM 
IDZIE: TECHNIK WYKONYWANIA DOSTĘPU DO OSÓB UWIĘZIONYCH W POJAZDACH, PRO-
BLEMATYKA ZWIĄZANA ZE STABILIZACJĄ SAMOCHODÓW STAŁA SIĘ OBECNA W PROCESIE 
RATOWNICTWA TECHNICZNEGO. JEDNAK WRAZ Z UPŁYWEM CZASU, POMIMO ZWIĘKSZA-
JĄCEJ SIĘ WIEDZY STRAŻAKÓW, JAK RÓWNIEŻ POPRZEZ NOWY SPRZĘT, KTÓRY JEST W PO-
SIADANIU JEDNOSTEK RATOWNICZO GAŚNICZYCH, MOŻEMY ZAOBSERWOWAĆ, ŻE DUŻA 
CZĘŚĆ UWAGI RATOWNIKÓW PRZYWIĄZYWANA JEST GŁÓWNIE DO CIĘCIA I ODGINANIA 
KONSTRUKCJI POJAZDÓW, NATOMIAST DO STABILIZACJI NIEKONIECZNIE. W TYM ARTY-
KULE CHCIAŁBYM PRZEDSTAWIĆ STABILIZACJĘ JAKO CZYNNOŚĆ, KTÓRA NIESIE ZA SOBĄ 
GŁÓWNIE KORZYŚCI PODCZAS PROWADZONYCH DZIAŁAŃ, NIE TYLKO W ASPEKCIE BEZPIE-
CZEŃSTWA RATOWNIKÓW I POSZKODOWANYCH.

Zdjęcie nr 2
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Mazowiecka Komenda PSP instruuje

Zdjęcie nr 4

Do tego stopień trudności wzrasta, gdy złe warunki terenowe, 
duże uszkodzenia  i niekorzystne ułożenie pojazdu łączą się w 
jednym zdarzeniu. Sytuacje samochodu na kołach omówiłem w 
pierwszej części artykułu, jednak pojazd na boku lub dachu wy-
maga bardziej wyrafinowanych technik stabilizacji, wymuszając 
na strażakach użycia dodatkowego sprzętu takiego jak podpory 
mechaniczne lub wykonaniu podpory zgodnie ze sztuką i posia-
daną wiedzą z dostępnego sprzętu na miejscu akcji [zdjęcie nr 3]. 

Podczas stabilizowania pojazdów leżących na dachu wielokrotnie 
wystarczającym sprzętem będzie zestaw klinów schodkowych, 
podkładek płaskich i klinów skośnych. Natomiast do stabilizowa-
nia samochodów leżących na boku podstawowym sprzętem będą 
podpory mechaniczne. Obecnie na rynku większość producentów 
sprzętu ratowniczego posiada w swej ofercie takie zestawy, jednak 
jest to sprzęt dodatkowy, który nie jest standardem  na wyposaże-
niu poszczególnych pojazdów ratowniczych do działań z zakresu 
podstawowego. Na przedstawionych zdjęciach można zaobser-
wować podczas ćwiczeń użycie do tego celu drabiny nasadkowej 
przytwierdzonej do pojazdu pasem transportowym bądź linką 
ratowniczą. Przedstawiona metoda na zdjęciu nr 3  jest jedną z 
wielu jakie można wykonać. Ważne jest  to, aby taka stabilizacja 
była skuteczna i bezpieczna dla ratowników i poszkodowanych 
podczas prowadzonych działań.

MITY NA TEMAT STABILIZACJI

 Powyżej omówiłem zalety, wymagany sprzęt i podstawowe 
metody wykonywania stabilizacji, jednak aby strażacy do końca 
przekonali się co do słuszności tego elementu działań ratowni-
czych, muszę wspomnieć o pewnych mitach, które krążą w na-
szych szeregach. „Do stabilizacji wystarczy spuścić powietrze 
z kół” – nic bardziej mylnego! Taki zabieg jedynie ogranicza w 
minimalnym stopniu możliwość toczenia się pojazdu a w rzeczy-
wistości nic nie wnosi, ponieważ amortyzacja jest nadal aktyw-
na, a samochody np. elektryczne mogą się toczyć „pełzać” gdy 
mają aktywny tryb jazdy. Co więcej, spuszczenie powietrza z kół 
utrudni usunięcie pojazdu z pasa jezdni, jak również uniemożliwi 
Policji zbadanie prędkości pojazdu względem drogi hamowania a 
niekiedy ustalenie przyczyn zdarzenia. Ponadto spotykamy się z 
opinią funkcjonariuszy, że „stabilizacja wydłuża czas wydobycia 
poszkodowanego”, w tym wypadku trudno się nie zgodzić, jeśli 
zespół ratowniczy nie zazębia pewnych czynności, a sprzęt do sta-
bilizacji znajduje się np. na dachu pojazdu ratowniczego. Dobrze 

przygotowany sprzęt, podział zadań w 
zastępie i częste ćwiczenia pozwolą na 
sprawne wykonanie unieruchomienia 
pojazdu w krótkim czasie. Wyobraź-
my sobie sytuację, w której zanim 
ratownik odpowiedzialny za KPP roz-
pozna miejsce lokalizacji poszkodo-
wanego, sprawdzi możliwość otwarcia 
drzwi, czy nawiąże kontakt werbalny, 
inny ratownik może wykonać stabili-
zację. 
 Podsumowując przedstawioną pro-
blematykę w sytuacji, gdzie nie ma 
bezpośredniego zagrożenia życia po-
szkodowanych, każdorazowo należy 
wykonywać stabilizację odpowiednią 
do zastanej sytuacji. Takie postępowa-
nie wbrew pozorom usprawnia akcję 
ratowniczą, a co ważniejsze zapewnia 
bezpieczeństwo ratowników i ewaku-
owanych osób. Zachęcam wszystkich 
ratowników do organizacji ćwiczeń z 
tego elementu działań w formie ćwi-
czeń stanowiskowych przy użyciu 
posiadanego sprzętu. Z góry mogę 
zapewnić, że głębsze zapoznanie się z 
tematyką stabilizacji rozwieje wszelkie 
obawy co do słuszności tego elementu 

w czasie prowadzonej akcji ratowniczej. Wiem, że znaczna więk-
szość strażaków wykonuje prawidłowo stabilizację i nie trzeba 
ich do tego namawiać. Jednak, jeśli przeczytał to ktoś nastawiony 
sceptyczne, mam nadzieje, że przekonałem go do zalet płynących z 
takich rozwiązań. 

st. kpt. Arkadiusz Wójcik 
st. wykładowcza 

OSzP KW PSP w Warszawie

Zdjęcie nr 3
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Wydarzenia

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ra-
towników OSP wg programu Komendanta 
Głównego PSP z 2015 r. rozpoczęło się w  

ubiegłym, a zakończyło w 2021 roku. Przez 
nieomal rok realizowano zajęcia, na które 
składało się 126 godzin wykładów i ćwiczeń 

praktycznych. Program obejmował służbę 
wewnętrzną, postępowanie ze sprzętem po-
żarniczym, zajęcia praktyczne z taktyki dzia-
łań ratowniczych, gaśniczych i ratownictwa 
wodnego. Kursanci uczyli się obsługi pilarek 
do drewna i betonu oraz przechodzili test w 
komorze dymowej.

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne 
uczestników szkolenia podzielono na  trzy 
grupy i szkolono, a potem egzaminowano  
w terminach odpowiednio przesuniętych w 
czasie. Kurs ukończyło dwudziestu pięciu 
druhów z OSP w Lipsku, Chotczy, Ciepielo-
wie, Rzeczniowie i Maruszowie.

 SAT

Panująca pandemia i 
wprowadzane reżimy sanitane 
utrudniają prowadzenie kursów 
szkoleniowych dla strażaków 
ochotników. Utrudnienia jednak 
udaje się przezwyciężać. 
Mocno rozciągnięty w czasie 
kurs dla ratowników z OSP 
przeprowadzono między 
innymi siłami Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w powiecie lipskim.

PRZYBY£O 
WYSZKOLONYCH
RATOWNIKÓW

Na dofinansowanie zakupowanych  przez mazowieckie OSP po-
jazdów zgromadzono dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, ze środków na Krajowy System Ratowniczo 
– Gaśniczy i z ustawowych odpisów z ubezpieczeń od ognia z firm 
ubezpieczeniowych.

W zależności od rodzaju wybranego samochodu i nabywanego wy-
posażenia różne będą kwoty wsparcia zakupów ze strony samorządów 
lokalnych oraz wkłady własne  jednostek. SAT

Z okazji Dnia Strażaka Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał 
stopnie generalskie czterem oficerom Państwowej Straży Pożarnej, w 
tym mazowieckiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP st. brygadie-
rowi Jarosławowi Nowosielskiemu. Nominację na stopień nadbryga-
diera prezydent Andrzej Duda wręczył komendantowi J. Nowosielskie-
mu 7 maja w Pałacu Prezydenckim w trakcie uroczystych obchodów 
tegorocznego strażackiego święta.  T

Nowe samochody pożarnicze 
dla Mazowsza

Komendant 
Jarosław Nowosielski 

generałem

Trzydzieści sześć ochotniczych straży pożarnych 
z województwa mazowieckiego odebrało promesy 

potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na 
zakup w 2021 roku samochodów ratowniczo – gaśniczych

Na mocy decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Po-
żarnej z dnia 28 kwietnia br. do KSRG powołane zostały OSP Lucień 
i Czyżew (powiat gostyniński), Górzno i Podebłocie (powiat garwo-
liński), Wyszyny Kościelne i Podkrajewo (powiat mławski), Żaków 
(powiat miński), Kąty (powiat otwocki), Mała Wieś (powiat płocki), 
Kownaty (powiat płoński), Niwiski (powiat siedlecki), Rogów (po-
wiat szydłowiecki) i Krzeczanowo (powiat żuromiński).

Doceniona przez komendanta głównego trzynastka społeczną służbę w 
krajowym systemie rozpoczęła 1 maja 2021 roku. SAT

Trzynastka 
na pewno szczęśliwa

Mazowiecki potencjał Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 
powiększył się o kolejnych trzynaście 
ochotniczych straży pożarnych. 
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Wydarzenia

Podczas uroczystego apelu zasłużonym 
strażakom wręczono odznaczenia i wyróż-
nienia. Liczna grupa oficerów, aspirantów i 
podoficerów PSP otrzymała akty mianowania 
na wyższe stopnie służbowe. Służbę strażac-
kiego garnizonu Mazowsza poprzez udział 

w uroczystości docenili: sekretarz stanu w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji Maciej Wąsik, poseł na Sejm RP 
Anna Cicholska, zastępca komendanta głów-
nego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk i wi-
cewojewoda mazowiecki Artur Standowicz. 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP reprezentował wiceprezes ZOW Zbi-
gniew Gołąbek. Oprawę muzyczną zapewni-
ła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kaskach.

 SAT  \  Fot. arch. MKW PSP 

Bez wątpienia warto wniknąć do artykułu 
“Czas na nowe horyzonty”, w którym wicepre-
zes Zarządu Głównego ZOSP RP gen. bryg.
Wiesław Leśniakiewicz (jednocześnie członek 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP woj. mazowieckiego) proponuje kie-
runki rozwoju ochotniczych straży pożarnych. 
Sięgnąć powinno się też po artykuł komendan-
ta głównego Państwowej Straży Pożarnej nad-
bryg. Andrzeja Bartkowiaka zatutułowany “W 
jedności siła – współpraca strażaków zawodo-
wych i ochotników”, w którym jest mowa o nie-
zbędnym udziale OSP w zwalczaniu pożarów 
i innych zagrożeń. Sekretarz ZOW ZOSP RP 
woj. mazowieckiego Zbigniew Kaliszyk (czło-
nek ZG ZOSP RP) zastanawia sie nad udosko-
naleniem form działania w tekście “Rozważmy 
zmianę statutu Związku”.

W “Strategii” są też tematy bliższe mazow-
szanom, na które wypowiada się grono przed-
stawicieli Mazowsza. Marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik (członek pre-
zydium ZOW ZOSP RP) w tekście “Mazow-
sze dla strażaków” wskazuje na rangę OSP i 

na rolę, jaką chcą wypełniać i 
wypełniają samorządy (w tym 
samorząd województwa) dla 
straży ochotniczych. O cie-
kawych propozycjach działa-
nia w ochotniczych strażach 
pożarnych i młodzieżowych 
drużynach pożarniczych pi-
szą wiceprezes Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego i czło-
nek Zarządu Głównego ZOSP 
RP Tadeusz Nalewalk oraz 
inspektor do spraw zarzą-
dzania kryzysowego w Urzę-
dzie Miasta w Nowym Dworze  
Mazowieckim płk Andrzej Dybowski. Stra-
żacką działalność w gminie Długosiodło 
(powiat wyszkowski) przedstawia działacz 
strażacki, a zarazem wójt tej gminy Stanisław 
Jastrzębski. W artykule “Filary działalności i 
rozwoju OSP” autor omawia rolę OSP w śro-
dowisku i szeroką współpracę pomiedzy sa-
morządem gminnym i strażami. Mazowszan 
nie zabrakło w części książki poświęconej 
strażackiej kulturze.  W artykule “ Najlepsi 

niech będą przykładem” Miroslaw Chilma-
nowicz prezentuje orkiestrę dętą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nadarzynie. 

Tom trzeci “Strategii”, podobnie jak tomy 
poprzednie, przygotowany został do opubli-
kowania w wersji elektronicznej i papierowej. 
Zainteresowani jego studiowaniem mogą już 
terez skorzystać z internetowej strony Zarzą-
du Głównego Związku OSP RP.

 Stefan Todorski

10 czerwca w siedzibie 
Mazowieckiej Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Warszawie 
odbyły się obchody 
Wojewódzkiego Dnia 
Strażaka. 

Nakładem Zarządu Głównego Związku OSP RP i Muzeum 
Historii Ruchu Ludowego w Warszawie ukazał się kolejny, 
trzeci już tom “Analiz strategicznych Florian 2050”.   
W wielotematycznej publikacji każdy strażak znajdzie 
teksty  pogłębiające jego wiedzę z zakresu organizacji 
ochrony przeciwpożarowej i struktur pożarniczych oraz 
działalności OSP i oddziałów Związku OSP RP,  
a także może zapoznać się między innymi z analizami  
i omówieniami strażackiej kultury i historii.

MAZOWIECKI 
DZIEŃ 
STRAŻAKA

W tym roku świętujemy 100-lecie naszego Związku. Minione lata pokazały, że silny strażacki 
Związek to najlepsza gwarancja naszej podmiotowości. Nasz Związek to nie tylko Rycerze Flo-
riana idący w ogień, by ratować życie. To nade wszystko wielkie wartości, których jesteśmy depo-
zytariuszami. Dzięki tym wartościom jako społecznicy podejmujemy się nowych wyzwań. Dyktuje 
je nam współczesny, pandemiczny świat. I w tym świecie dzięki wieloletniej służbie i zdobytym 
doświadczeniom jesteśmy skuteczniejsi i pomocni. 
Początek XX w. łączył brać strażacką w  walce z  ogniem. Koniec wieku to zderzanie się z  wie-
loma zagrożeniami, często związanymi z  procesami cywilizacyjnymi. Od wypadków komuni-
kacyjnych po zagrożenia chemiczne. Wiek XXI pokazał kruchość naszego bezpieczeństwa w  do-
tychczasowym kształcie. Uzmysłowił, że obok działalności ratowniczej jeszcze bardziej potrzebna 
jest pomoc humanitarna. Niektórzy chcą upaństwowić społeczny ruch – to droga ku przepaści.  
Nie idźmy drogą czasów stalinowskich. Ojczyźnie dziś potrzebne są wszystkie OSP, w każdej, nawet 
najmniejszej miejscowości. Liczy się coraz bardziej to, czy obok nas, blisko mieszka strażak ochotnik, 
wolontariusz przeszkolony w udzielaniu wszelkiej pomocy. Z własnej, nieprzymuszonej woli gotowy 
pomóc natychmiast w każdej sprawie. Ratuje przy wypadku, ale gdy trzeba, może przynieść wodę 
i kupić chleb. Dowieźć lekarstwa schorowanej osobie. Bo ta właśnie pomoc może być na wagę życia.  
To prawdziwe wyzwanie dla strażackiego ruchu ochotniczego. Samorządnego i samodzielnego. 
Przed ruchem ochotniczym wielkie zadanie. Myślimy, jak zapobiec dramatowi milionów w obli-
czu kolejnych groźnych niewiadomych. Prognozujemy możliwe zagrożenia w obszarze ratowni-
czym. To dobrze. Ale równie ważne, a może najważniejsze to pomyśleć o wielkiej misji pozyskania 
tysięcy ochotników dla idei społecznej pomocy humanitarnej. Nikogo nie zrazić, a zachęcić no-
wych. Ważne są doświadczenia krajowe. Równie istotne doświadczenia unijne, w  tym istnie-
jącego od 2001 r. Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Pisze o tym w naszym opracowa-
niu wieloletni komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, wiceprezes Związku OSP RP  
gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz. 

Waldemar Pawlak
prezes ZG ZOSP RP
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Historia

Już w 1917 r. ukazał się na łamach „Przeglą-
du Pożarniczego” obszerny artykuł naczelnego 
redaktora Leona Ostaszewskiego pt. Muzeum 
pożarnicze. Autor uzasadniał w nim koniecz-
ność i celowość powołania krajowego muzeum 
pożarniczego – „instytucji, która gromadząc 
zbiory, dotyczące pożarnictwa krajowego, odda-
łaby w przyszłości nieocenione usługi przyszłym 
badaczom tej dziedziny naszej pracy społecznej”.

W listopadzie 1918 r. na ziemiach polskich 
istniało 6 związków pożarniczych. Działania 
zjednoczeniowe podjęte w 1919 r. zostały prze-
rwane w powodu wojny polsko-rosyjskiej. 

Ogólnopaństwowy zjazd zjednoczenio-
wy w dniach 8-9.09.1921 r. rozpoczął nowy 
rozdział w dziejach polskiego pożarnictwa 
powołując Główny Związek Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Nawiązując do jed-
nego z głównych zadań powołanego w 1916 r. 
Związku Floriańskiego – konieczności doku-
mentowania historii polskiego pożarnictwa, 
GZSP RP powołał w składzie Zarządu Główne-
go Związku na kustosza Stanisława Olkuskiego. 

Działacze Związku rozumieli potrzebę 
dokumentowania dziejów polskiego pożarnic-
twa. Na przestrzeni stu lat podejmowano różne 
inicjatywy w kierunku stworzenia muzeum i 
archiwum Związku. Poważną próbą była ode-
zwa do związków wojewódzkich i okręgowych 
oraz ogółu strażaków: „O archiwum i mu-
zeum strażackie”, opracowana przez czołowych 
przedstawicieli Związku Straży Pożarnych RP: 
prezesa Stanisława Twardo, kustosza Klemensa 
Matusiaka i inspektora naczelnego Szymona 
Jaroszewskiego, zamieszczona w „Przeglądzie 
Pożarniczym” z 1930 r., nr 15-16.

Mimo podejmowanych wielokrotnie ape-
li nie udało się doprowadzić do utworzenia w 
siedzibie władz Związku Straży Pożarnych w 

Warszawie centralnego muzeum i archiwum. 
Dopiero w latach 60. XX w. powołana przy 
Zarządzie Głównym Związku OSP Komisja 
Historyczno-Muzealna z przewodniczącym 
Wilhelmem Garncarczykiem doprowadziła do 
szerokiego zainteresowania władz wojewódz-
kich i powiatowych Związku oraz  poprzez 
liczne artykuły w „Strażaku” także jednostki 
OSP w terenie. Szczególny rozwój muzealnictwa 
dokumentującego dzieje polskiego pożarnictwa 
nastąpił w latach 80. XX w. po objęciu funkcji 
przewodniczącego Komisji Historyczno-Muze-
alnej przez Władysława Pilawskiego. 

W latach 80. XX w. powstało na terenie 
obecnego województwa mazowieckiego Mu-
zeum Pożarnictwa w Kotuniu, będące dziś 
liczącą się placówką w Polsce. Organizacji 
muzeum podjął się Zarząd OSP w Kotuniu 
uchwałą z 26.08.1982 r., przyjmując za cel do-
kumentowanie dziejów straży pożarnych byłego 
województwa siedleckiego, ich kultury i zacho-
dzących zmian w wyposażeniu. W ciągu 38 lat 
pozyskiwano coraz więcej muzealiów, zbiorów 
archiwalnych i książek dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej. Dziś muzeum posiada 485 
muzealiów technicznych i 803 artystyczno-hi-
storyczne. Wyodrębnione są cztery stałe wysta-
wy: 1/ Rozwój techniki pożarniczej, 2/ Zabyt-
kowe pojazdy pożarnicze, 3/ Podręczny sprzęt 
gaśniczy, 4/ Kultura polskiego pożarnictwa. Wy-
stawę techniki pożarniczej uzupełniają unikato-
we plakaty gazetkowe z przełomu lat 70. i 80. 
XX w. oraz dawne, oryginalne zdjęcia ukazujące 
straże pożarne z wyposażeniem, akcje gaśnicze, 
ćwiczenia i umundurowanie straży pożarnych. 

Różnorodność gromadzonych zbiorów 
sprawia, że Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
ma jednocześnie charakter humanistyczny 
oraz wyspecjalizowany, obejmujący historię 

techniki pożarniczej. Coraz bardziej wzboga-
cane archiwum i specjalistyczna literatura w 
połączeniu z oryginalnymi eksponatami po-
zwala historykom na opracowywanie dziejów 
polskiego pożarnictwa. Pierwszą publikacją 
była książka Jerzego Strychalskiego: Dzieje 
Ochotniczych Straży Pożarnych w wojewódz-
twie siedleckim 1881-1944, wydana w 1993 r. 
przez Muzeum Okręgowe w Siedlcach z udzia-
łem środków finansowych byłego ZOW ZOSP 
w Siedlcach. O możliwościach korzystania ze 
źródeł archiwalnych i naukowych muzeum 
świadczą 42 bogato ilustrowane artykuły popu-
larno-naukowe, ukazujące dzieje techniki i hi-
storię polskiego pożarnictwa, opublikowane w 
latach 2011- 2021  w „Strażaku Mazowieckim”.

W ocenie prof. dr. hab. Lucjana Turosa, 
zawartej w publikacji: Uczestnictwo w kulturze 
mieszkańców gminy Kotuń, wydanej w 1996 
r., - „Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu spełnia 
ważne funkcje kulturotwórcze, oświatowe i wy-
chowawcze. Przede wszystkim uczy szacunku 
dla historii ukazując na przykładzie dziejów 
pożarnictwa jego ścisły związek z życiem spo-
łeczeństwa, gospodarką i kulturą”.

 Ze względu na łatwość dostępu do zabyt-
ków pożarniczych, muzea mają najlepszą moż-
liwość ukazania 100-letnich dziejów polskiego 
pożarnictwa dla społeczeństwa, zarówno mło-
dzieży jak i ich rodzicom oraz są kopalnią źró-
deł dla historyków do opracowania syntetycz-
nych dziejów Związku OSP RP.  

 Zbigniew Todorski
 członek Komisji Historycznej ZG ZOSP RP

100 LAT ZWI¥ZKU 
Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych RP

Leon Ostaszewski – naczelny redaktor 
„Przeglądu Pożarniczego” w latach 1917-1921.

Straż Ogniowa Mińsk Mazowiecki 1893 r.

„Przegląd Pożarniczy” – wydanie specjalne 1925 r. 

Klemens Matusiak – kustosz ZG ZSP RP

W 2021 r. przypada setna rocznica zjednoczenia 
strażactwa polskiego w jeden Główny Związek 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Okrągła rocznica skłania do podjęcia tematu 
dokumentowania dziejów Związku i Ochotniczych 
Straży Pożarnych, oraz zmian w ich wyposażeniu.


