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Po części proceduralnej – powołaniu prezydium 
i komisji zjazdowych ustępujący prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP Wiesław Michal-
czuk przedstawił zebranym sprawozdanie z pię-
cioletniej  działalności. Z dokumentu wynikało, 
że osiem spośród trzynastu jednostek dysponuje 
samochodami, dwie (OSP Jabłonna Lacka i Dzierz-
by) stanowią ogniwa Krajowego Systemu Ratow-
niczo – Gaśniczego, ratowników wspierają dwie 
kobiece i dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze. 
W kończącej się kadencji wszystkie straże dopo-
sażane były nowym sprzętem. W strażnicach OSP 
Jabłonna Lacka, Łuzki, Dzierzby, Czekanów, Bujały 
Gniewosze i Wieska - Wieś przeprowadzone zo-
stały prace modernizacyjne i remontowe. W Sko-
rupkach, Mołożewie i Wierzbicach przed remizami 
dokonano utwardzenia placu. Zakupiono też dwa 
nowe pojazdy. OSP Jabłonna Lacka otrzymała cięż-
ki samochód ratowniczo – gaśniczy o wartości 900 
tysięcy złotych, a OSP Dzierzby samochód średni 
za ok. 830 tys. złotych. Inwestycji zapewne byłoby 
mniej, gdyby nie wzorowa praca zarządu i współ-
działanie między poszczególnymi jednostkami. Za-
rząd debatował dwudziestokrotnie – raz na kwar-
tał. Druhowie spotykali się corocznie na Gminnym 
Święcie Strażaka. Czterokrotnie przeprowadzone 
zostały gminne zawody sportowo – pożarnicze 
połączone z obchodzonym w danym roku jubile-
uszem którejś jubilatki.

Komisja Rewizyjna OGm ZOSP RP pozytywnie 
(co było oczywiste) zaopiniowała działalność od-
działu w ciągu całej kadencji i zgłosiła wniosek o 
udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium. 
Krótko potem delegaci udzielili absolutorium jed-
nogłośnie. Wybory nowych władz też nie budziły 
kontrowersji. Na czele nowego zarządu ponownie 
stanął prezes Wiesław Michalczuk – wójt gminy Ja-

błonna Lacka. Przewodniczącym komisji rewizyj-
nej został Bogdan Wrzosek. Do składu przyszłego 
zarządu oddziału powiatowego rekomendowano 
Wiesława Michalczuka i Jerzego Strzałę. Obecni na 
posiedzeniu prezes Zarządu Oddziału Powiatowe-
go (jednocześnie członek prezydium Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego) Związku OSP RP Wojciech 
Wicherski i zastępca komendanta powiatowego 
PSP bryg. Sławomir Lipka w krótkich wystąpie-
niach podkreślili wzorową prace zarządu i oddziału 
oraz życzyli nowym władzom podobnych, a nawet 
lepszych efektów w kolejnym pięcioleciu.

Ważnym wydarzeniem dnia w świetlicy w Krze-
mieniu było też bez wątpienia uroczyste przeka-
zanie strażom zakupionego za pieniądze gminy i 
samorządu województwa mazowieckiego kolejnej 
partii sprzętu – głównie hełmów oraz odzieży i 
butów ochronnych. Dar przekazali strażakom czło-
nek Zarządu Województwa Mazowieckiego Ewa 
Orzełowska i wójt gminy Jabłonna Lacka Wiesław 
Michalczuk. tekst i fot. Stefan Todorski

Strażak Mazowiecki

I mamy już grudzień. Kończy się zatem 
kolejny rok: z jednej strony  - napełniają-
cy dumą, jaką wzbudziła w nas stuletnia 
historia naszej wspólnej służby dla społe-
czeństwa, z drugiej -  rok trudny, w którym 
z uwagi na zmienne natężenie reżimu sani-
tarnego mieliśmy niemało kłopotów cho-
ciażby z prowadzeniem w Związku OSP RP 
kampanii sprawozdawczo – wyborczej.

Z priorytetowymi zadaniami udało nam 
się jakoś uporać. Ścieżką walnych zebrań z 
kłopotami, z niemałym opóźnieniem jakoś 
brnęliśmy. Zjazdy oddziałów gminnych 
domykamy. Notabene informację z jed-
nego ze zjazdów umieszczamy obok jako 
ilustrację statutowego, wypełnionego tro-
ską o sprawność struktur działania. Mię-
dzy wiosenną a jesienną falą koronawirusa 
straże zorganizowały niemało uroczystości i 
imprez uświetniających ważne wydarzenia, 
w tym własne jubileusze. Jubileusz 100-le-
cia zjednoczenia ruchu strażackiego zaak-
centowaliśmy w doniosły sposób podczas 
uroczystego posiedzenia Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej i Sądu Honorowego Oddzia-
łu Wojewódzkieego ZOSP RP z udziałem 
przedstawicieli całego Mazowsza. O  kilku 
uroczystościach  zorganizowanych w ostat-
nich  miesiącach chcemy Szanownych  Czy-
telników poinformować na łamach niniej-
szego numeru SM. 

Długo musieliśmy czekać na oficjalne, 
publiczne uhonorowanie bohaterów, któ-
rzy ex equo otrzymali tytuły „Strażak Roku 
2020 Województwa Mazowieckiego”. Cho-
dziło bowiem o dokonanie tej ceremonii 
(tak jak w latach poprzednich) podczas 
wielkiej imprezy na warszawskim Torwarze. 
Przez trzy kwartały trudno było zgromadzić 
kilka tysięcy widzów pod jednym dachem, 
aż wreszcie udało się uczynić to w paździer-
niku. Do zapoznania się z relacją SM z gali 
serdecznie zapraszamy.

W czwartym numerze Strażaka prezen-
tujemy oczywiście stałe cykle. Polecamy 
opracowany przez Ośrodek Szkolenia Ma-
zowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP 
wartościowy artykuł szkoleniowy, proponu-
jemy też ciekawe opracowanie historyczne, 
łączące się z Narodowym Świętem Niepod-
ległości, ukazujące strażaków walczących o 
wolną Ojczyznę. Kolejne słowa do czytelni-
ków kieruje nasz mazowiecki kapelan.

Przedstawiany numer daje nam  też moż-
liwość zapoznania się z wygłoszonym z oka-
zji 100-lecia zjednoczenia ruchu strażackie-
go wystąpieniem prezesa Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP Zbigniewa Go-
łąbka, charakteryzującym obecny stan or-
ganizacyjny i materialny wojewódzkiego 
oddziału.

Życzymy przyjemnej i owocnej lektury.
 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy
łamyOtwieramy 

Położona na wschodnich krańcach województwa mazowieckiego, 
wzdłuż rzeki Bug gmina Jabłonna Lacka liczy około 4500 
mieszkańców. Ich dobytku przed pożarami i innymi groźnymi 
zdarzeniami strzeże trzynaście ochotniczych straży pożarnych 
zrzeszających 343 członków. 20 listopada przedstawiciele wszystkich 
strażackich stowarzyszeń spotkali się w siedzibie druhów z 
Krzemienia – Wsi na Zjeździe Oddziału Gminnego Związku OSP RP, 
by ocenić pięcioletni okres społecznej służby i powierzyć powołanym 
w trakcie zjazdu nowym władzom organizowanie pożarniczej 
działalności w gminie przez kolejną, pięcioletnią kadencję.

KADENCJA 
LICZNYCH INWESTYCJI
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Od kapelana

Jan Paweł II własnym przykładem uczył swoich rodaków, by kultywowali 
żywą pamięć o bohaterach wojny polsko-bolszewickiej. Jego osobistym i gorą-
cym pragnieniem było spłacenie długu wdzięczności wobec tych, którzy obro-
nili wtedy polskie rodziny, Ojczyznę, Kościół i Europę przed skutkami szerze-
nia się ideologii i rządów komunistów radzieckich. Wyrazem tego pragnienia 
była wizyta Papieża w Radzyminie 13 czerwca 1999 roku: jego modlitwa przed 
kaplicą cmentarną (wzniesioną w roku 1926 jako wotum za zwycięstwo), uczczenie ofiar Bitwy Warszawskiej 
i krótkie spotkanie z grupą najstarszych żołnierzy.

Pokolenia Polaków żyjących pod zaborami nigdy nie doczekały czasu wolności. Ludzie ci walczyli o nie-
podległą Polskę i ponosili dla niej wielkie ofiary. Pracowali dla Ojczyzny. Tworzyli dzieła kultury i dawali 
świadectwo katolickiej wierze, po to, aby ci, którzy przyjdą po nich, mogli - jak kiedyś Jan Paweł II - powie-
dzieć: „Mnie już było dane urodzić się w Polsce niepodległej”. Dorastanie w niepodległej Polsce oznaczało 
dorastanie nie tylko w suwerennym państwie, lecz także w klimacie wolności. Wreszcie można było bez prze-
szkód uczyć się, pracować i modlić oraz czerpać najlepsze wartości z polskiej tradycji i kultury. „To wszystko 
zostało dane temu nowo narodzonemu człowiekowi, który miał przed sobą nieznaną drogę życia” - mówił 
także Papież. Jan Paweł II nawiązywał do historii Polski podczas pielgrzymek do kraju, audiencji dla roda-
ków oraz w przemówieniach rocznicowych. Wymownym świadectwem refleksji nad rozumieniem dziejów 
Polski na tle historii Europy jest jego książka „Pamięć i tożsamość”. Dla Papieża historia Ojczyzny stanowi-
ła niejako „mowę” Ducha Świętego do polskiego narodu i Kościoła, którą należy odczytywać w kontekście 
obecnych czasów. Jan Paweł II wskazywał zwłaszcza na związek dziejów Polski z chrześcijaństwem oraz na 
duchową i moralną naukę, jaka rodzi się z refleksji historycznej. Podkreślał znaczenie wolności przede wszyst-
kim w kontekście zmagań Polaków o niepodległość w okresie zaborów. Odzyskanie niepodległości w roku 
1918 było - jak podkreślił Jan Paweł II - zwieńczeniem „wielkiego historycznego procesu”, na który złożyły 
się ofiary i wysiłki pokoleń Polaków żyjących pod zaborami. Do wolności przyczyniły się również wielkie 
osiągnięcia literatury polskiej, dzieła sztuki i utwory muzyczne stworzone przez Polaków w dziewiętnastym 
wieku w okresie zaborów. Rozwój kultury duchowej „przygotował Polaków do tego wielkiego wysiłku, który 
przyniósł narodowi odzyskanie niepodległości”. Odrodzona Ojczyzna była „dojrzałym owocem duchowego 
dojrzewania i heroicznych poświęceń”. Pokolenie młodzieży dorastającej w niepodległej Polsce wychowywane 
było w duchu patriotyzmu, szacunku dla wiary chrześcijańskiej i wartości moralnych, a także odpowiedzial-
ności za kraj. Proces wychowania dokonywał się w rodzinie, w Kościele i w szkole. Współpraca między tymi 
trzema środowiskami wywierała pozytywny wpływ na przygotowanie młodego pokolenia do dorosłego życia. 
Polska kultura, zakorzeniona w chrześcijańskiej wierze, spajająca rodzinę, Kościół i szkołę, odgrywała także 
znaczącą rolę w formowaniu patriotycznej świadomości i postawy młodzieży. Warto zwrócić uwagę, że w 
trzech przemówieniach Jana Pawła II wygłoszonych podczas wizyt w Wadowicach w latach 1979, 1991 i 1999 
można odnaleźć klimat, jaki w okresie międzywojennym wypełniał jego rodzinne miasto. Papież wspominał 
swoich rodziców, nauczycieli i kapłanów. Z wdzięcznością wracał pamięcią do tamtego czasu, tak bardzo 
znaczącego dla rozwoju osobowości i charakteru dziecka, a potem młodzieńca.Należy przypomnieć, że Ka-
rol Wojtyła uczęszczał w Wadowicach do szkoły powszechnej i do gimnazjum ogólnokształcącego o profilu 
klasycznym, w którym nauka trwała osiem lat. Wśród kolegów gimnazjalnych byli także wyznawcy religii ży-
dowskiej, z którymi łączyły Wojtyłę więzy przyjaźni. Od młodości wychowywany był on w klimacie szacunku 
i tolerancji dla wyznawców innych religii, czego świadectwo dawał w swoim dalszym życiu. Karol Wojtyła 
zdobywał wykształcenie, chłonął polską literaturę i uczył się historii swojej Ojczyzny. Swoje zainteresowania 
pogłębiał także w kole teatralnym, rozwijając talent aktorski. Stopniowo nabywał przekonania o doniosłości 
kultury polskiej, dzięki której ukształtowała się tożsamość narodu i niezłomność jego ducha. Tego rodzaju 
wychowanie i kształcenie wprowadzały młodych ludzi w uczestnictwo w duchowym dziedzictwie narodu, 
formując tym samym ich umysły, wolę i serca. Podczas spotkania z nauczycielami we Włocławku 6 czerw-
ca 1991 roku Jan Paweł II powiedział: „Ja przez taką szkołę przeszedłem. Ogromnie wiele jej zawdzięczam. 
Trudno po prostu wymierzyć, jak wiele. Nieraz już o tym mówiłem. Może najbardziej uświadomiłem to sobie, 
kiedy znalazłem się w Paryżu na wielkim światowym zgromadzeniu UNESCO [...] pragnę dzisiaj tu, z tego 
miejsca i przy okazji tego spotkania, po prostu ucałować jeszcze raz ręce moim rodzicom, a równocześnie uca-
łować ręce wszystkim moim nauczycielom, nauczycielkom i moim katechetom, którzy uczyli mnie w szkole 
podstawowej, w gimnazjum, aż do matury, kładąc fundamenta pod przyszłość człowieka”.

Trzeba podkreślić, że w formacji młodego Wojtyły dużą rolę odegrał jego ojciec, żołnierz, patriota i znako-
mity wychowawca. W wojsku pełnił on funkcje urzędnicze. W Wadowicach mieściły się koszary 12. Pułku 
Piechoty, gdzie Karol Wojtyła senior pracował w Powiatowej Komendzie Uzupełnień. Służbę w wojsku za-
kończył w roku 1927 w stopniu porucznika. Był człowiekiem, który wiele od siebie wymagał i przykładem 
życia oddziaływał na swojego syna. Uczył go postawy szacunku do każdego człowieka bez względu na wy-
znawaną przez niego religię, jego status społeczny czy zamożność. Uczył syna również znajdować czas na 
wszystko: na pracę, naukę, modlitwę, a także na spacery i górskie wędrówki. Wielki wpływ na wychowanie 
młodego Wojtyły miało też głębokie życie duchowe jego ojca, który nie tylko uczęszczał z synem na poranną 
Mszę Świętą, ale i sam dużo się modlił. Wieczorami opowiadał mu, a także jego rówieśnikom, którzy przy-
chodzili w odwiedziny, historię Polski i komentował powieści Henryka Sienkiewicza. Karol Wojtyła senior 
ukazywał swoim przykładem, że służba Bogu, rodzinie i Polsce stanowi życiowe zadanie, z którego trzeba się 
wywiązać jak najlepiej.

Warto w tym miejscu zauważyć, że doświadczenia dzieciństwa i młodości zapewne miały wpływ na fakt, 
iż Jan Paweł II w swoim nauczaniu podkreślał związek pojęć rodziny, narodu i ojczyzny: „Ojczyzna w swoim 
pierwotnym sensie oznacza to, co odziedziczyliśmy po ziemskich ojcach i matkach”. Chrześcijaństwo nato-
miast wprowadza w to rozumienie ziemskiej Ojczyzny perspektywę ojczyzny wiecznej. Wiara zaś inspiruje 
do służby Ojczyźnie doczesnej i uzdalnia do heroicznych poświęceń dla bliźnich.”

za: Ks. Andrzej DOBRZYŃSKI
Niech te myśli pobudzą nas do odkrywania daru wolności i miłości do Ojczyzny. 
 z pamięcią w modlitwie ks. Jerzy – kapelan strażaków.
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100-lecie Związku OSP RP

Po wielomiesięcznym okresie pandemii, któ-
ry wiązał się z dużymi ograniczeniami w bezpo-
średnich kontaktach, z uwagi na obowiązujący 
reżim odbywaliśmy nasze spotkania cyklicznie 
zgodnie z harmonogramem posiedzeń w formie 
telekonferencji online. 

W tym czasie nasze ochotnicze straże po-
żarne wzorowo prowadziły działalność ratow-
niczą, realizowały zadania rządowe i samorzą-
dowe wypełniając powinności i oczekiwania 
mieszkańców Mazowsza. Godne przypomnie-
nia są zwłaszcza w ostatnim czasie intensywne 
działania mazowieckich strażaków ochotni-
ków związane z przeciwdziałaniem skutkom 
pandemii Covid 19.

W tym samym czasie uśpiona była wszelka 
inna aktywność poza ratowniczą i prewencyj-
ną. Stąd też OSP i MDP wręcz upomniały się 
o wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze, 
które odbyły się w Białobrzegach. Pragnę pod-
kreślić, że ich organizacja była możliwa dzięki 
nieocenionej pomocy i zaangażowaniu Ko-
mendy Wojewódzkiej i Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach, 
ale także bardzo dobrej współpracy władz sa-
morządowych miasta Białorzegi i Urzędu Mar-
szałkowskiego. Za co z tego miejsca pragnę go-
rąco wszystkim podziękować.

Prowadzona kampania sprawozdawczo-wy-
borcza w przededniu zjazdów powiatowych i 
zbliżającego się V zjazdu wojewódzkiego wska-
zuje potrzebę ciągłości wspólnego działania, co 
niezbicie dowodzi o naszej odpowiedzialności i 
zaangażowaniu o sprawy bezpieczeństwa poża-
rowego, ratownictwa i ochrony ludności nasze-
go Mazowsza.

Łączy nas wspólnota celów, chlubna tradycja, 
bogata tożsamość i pasja, a wartości te wypisane 
są na strażackich sztandarach „Bogu na chwałę 
ludziom na pożytek”. Nasze zawołania „w jedno-
ści siła”, czy „w trudnych czasach jeden za wszyst-
kich, wszyscy za jednego” są mocno ugruntowa-
ne i mają swoje uzasadnienie w naszej strażackiej 
rodzinie. Pielęgnujemy wartości chrześcijańskie, 
patriotyczne, niepodległościowe, strażackie, ro-
dzinne i środowiskowe. Zgranie i współdziałanie 
Związku i samych ochotniczych straży pożar-
nych ma tu bezpośredni wpływ wpływ na sku-
teczne akcje ratownicze, ale też naszą działalność 
kulturalno-oświatową, edukacyjną adresowaną 
zwłaszcza do młodzieży, w tym akcje letnie czy 
pikniki, turnieje wiedzy pożarniczej, po otwarte 
konkursy orkiestr dętych i zespołów artystycz-

nych czy kronik ochotniczych straży pożarnych. 
Możemy być dumni z licznych zainteresowań i 
wielkiego zaangażowania mazowieckich straża-
ków ochotników. To oni i ich remizy są opoką i 
źródłem życia swoich lokalnych społeczności.

Gwarantem systemu bezpieczeństwa jest 
współdziałanie z naszym profesjonalnym part-
nerem - Państwową Strażą Pożarną, a także 
władzami rządowymi i samorządowymi Ma-
zowsza. Odczuwalnym dla działań naszych 
ochotniczych straży pożarnych w obszarze 
ratownictwa i ochrony ludności jest wsparcie 
finansowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, 
Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Funduszu Ubezpieczenia Społecznego 
Rolnków, a także Fundacji PKN ORLEN i PZU.

Od początku powstania województwa ma-
zowieckiego otrzymujemy wsparcie finanso-
we Samorządu Województwa Mazowieckie-
go, za co w tym miejscu pragnę z całego serca 
podziękować na ręce Pana Wicemarszałka 
Rafała Rajkowskiego. Sprawdza się też zródło 
finasowania ochotniczych straży pożarnych 
przez samorządy gminne. Cieszy to znaczące 
wsparcie, które jest istotą zrozumienia po-
trzeb strażaków ochotników. 

Nasze podejście metodyczne wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom ochotniczych straży 
pożarnych i oddziałów naszego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Przywiązujemy należytą uwagę do zadań 
i osób, które etatowo prowadzą obsługę statuto-
wo-programową. Reprezentujemy wszystkich 
strażaków o różnych poglądach i przekona-
niach. Potrafimy bronić racji strażaków. 

Aktualnie w województwie mazowieckim 
mamy 71286 członków OSP, w tym 58690 męż-
czyzn i 5945 kobiet. W liczbie tej jest 24957 ra-
towników zrzeszonych w 1948 ochotniczych 
strażach pożarnych, w tym 563 włączonych do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
W 632 działających młodzieżowych drużynach 
pożarniczych skupionych jest 7014 członków 
(dziewcząt i chłopców). Cieszy ich aktywność na 
rzecz swoich jednostek.

Ochotnicze straże pożarne przez pokolenia 
ponad podziałami politycznymi gromadziły i 
gromadzą w swoich szeregach ludzi odważnych 
i życzliwych, wrażliwych i oddanych społeczno-
ści lokalnej. Mamy też wielki szacunek dla wete-
ranów i ofertę dla młodego pokolenia.

Strategia „Florian 2050”, prowadzona przez 
Zarząd Główny naszego Związku, docenia 
dorobek ochotniczych straży pożarnych wska-
zując kierunki naszych działań jest dobrą, a 
przede wszystkim na wskroś nowoczesną wi-
zją. Potrafimy doskonale łączyć przeszłość z 
teraźniejszością i przyszłością.

Nasza strażacka służba jest ważna i potrzebna. 
Potwierdzają to niekwestionowane dokonania.

Projekt Ustawy o ochotniczych strażach po-
żarnych coraz bardziej uwzględnia konsultacje 
prowadzone przez PSP i stanowisko Zarządu 
Głównego Związku OSP RP.

Jesteśmy pozytywnie nastawieni do naszej 
strażackiej służby. Jesteśmy wdzięczni Woje-
wodzie Mazowieckiemu za pomoc w rozwią-
zaniu problemu lokalowego. Panie Wojewodo 
w imieniu mazowieckich strażków ochotników 
tu i teraz raz jeszcze bardzo dziękuję.

Niezwykle cenimy deklarację Mazowiec-
kiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, że po 
remoncie kapitalnym obecnej siedziby Zarzą-
du wykonawczego wrócimy na ulicę Chłodną. 
Stąd też słowa podziękowania za dotychczaso-
wą dobrą współpracę. 

A skoro mowa o współpracy, w tym miejscu 
pragnę również na ręce zastępcy Mazowieckie-
go komendanta wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. Dariusz Stumskiego 
przekazać podziękowania za pomoc w orga-
nizacji całego pakietu szkoleń dla strażaków 
ochotników Mazowsza. To dla nas ważne, 
by nasi strażacy realizując zadania w zakre-
sie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i 
ochrony ludności czynili swoje obowiązki na 
najwyższym poziomie.

Szanowni Druhowie
W naszej codziennej działalności mamy 

swoje priorytety. Najważniejsze dla nas wszyst-
kich jest dobre współdziałanie, szybkie reago-
wanie, zdolność operacyjna i utrzymanie goto-
wości bojowej.

 Jesteśmy bliżej zdarzeń, czas dojazdu jest 
czynnikiem decydującym czy przeprowadzo-
na akcja ratownicza będzie skuteczna, tym 
samym zmniejszą się nieszczęścia ludzkie i 
straty materialne.

 Strażacy ochotnicy ratując życie i mienie 
ludzi, tak jak nasi młodsi bracia, strażacy Pań-
stwowej Straży Pożarnej muszą dbać o bezpie-
czeństwo własne. Wspólnie więc oczekujemy 
i będziemy dążyć do optymalnych warunków 
partnerstwa i wzajemnej współpracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom śro-
dowiska możemy poszczycić się nowatorskimi 
inicjatywami popularyzującymi bohaterskie 
postawy naszych strażaków ochotników. Od 
dwudziestu lat prowadzimy konkurs Strażak 
Roku i Miesiąca. Osoby, które wykazały sie czy-
nem wyjątkowym, ratując życie ludzkie są wy-
różniane przez Kapitułę Konkursu i Marszałka 
Województwa, a na łamach czasopisma Strażak 
Mazowiecki prezentowany jest nasz bohater.

Szanowni zebrani
Korzystając z okazji naszego uroczystego 

spotkania z okazji jubileuszu 100. lecia Zjedno-
czenia Ruchu Strażackiego, tym samym wyjąt-
kowego święta Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych dziękuję wszystkim mazowieckim 
strażakom za codzienną, bezinteresowną spo-
łeczną służbę pod opieką Świętego Floriana, 
dzięki której mieszkańcy Mazowsza mogą mieć 
wysokie poczucie bezpieczeństwa.

 Z wyrazami szacunku Zbigniew Gołąbek

Druhny i Druhowie, Drodzy Strażacy, Szanowni 
Goście zaproszeni. Spotykamy się na uroczystym 
posiedzeniu ZOW Związku OSP RP Województwa 
Mazowieckiego w  100 - lecie zjednoczenia ruchu 
strażackiego - w poczuciu spełnionego obowiązku 
jak zawsze z misją niesienia pomocy wszystkim 
potrzebującym i wizją nowoczesnej formacji dobrze 
wyposażonej i wyszkolonej. 

PREZES ZBIGNIEW GOŁĄBEK
O MAZOWIECKIM ODDZIALE 
ZWIĄZKU OSP RP
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UTRUDNIONA 
DROGA KAMPANII

Informację o przebiegu kampanii w OSP 
oraz oddziałach gminnych i powiatowych 
przedstawił sekretarz ZOW Zbigniew Ka-
liszyk. Mówca zaznaczył, że powstało duże 
opóźnienie w składaniu sprawozdań z odby-
tych walnych zebrań. Mimo iż termin odbycia 
zebrań upłynął z dniem 30 września br., do 8 
grudnia stosownych dokumentów brakowało z  
92 gmin i 29 powiatów. Przeprowadzenie zjaz-
dów oddziałów gminnych miało zakończyć się 
do 30 listopada br. Do 8 grudnia potwierdzone 
zostało przeprowadzenie 169 zjazdów. Pozosta-
łe (zgodnie ze składanymi deklaracjami) mają 
odbyć się w najbliższym czasie, bowiem do 
końca stycznia 2022 r. w 38 powiatach Mazow-
sza powinien nastąpić wybór nowych władz 
powiatowych Związku. Początek – podkreślił 
Z. Kaliszyk – został zrobiony. Zjazdy oddzia-
łów powiatowych odbyły się już w powiecie 
grójeckim i warszawskim.

Wraz z półmetkiem kampanii sprawozdaw-
czo – wyborczej nadszedł czas nowych zebrań 
(tym razem tylko sprawozdawczych) w OSP. 
Sekretarz ZOW  przedstawił więc projekt wska-
zówek organizacyjno – programowych do wal-
nych zebrań, które zarząd przyjął jednogłośną 
uchwałą. Na podsumowanie roku 2021 straże 
ochotnicze mają czas do końca marca 2022 r.

O realizacji harmonogramu przygotowań do 
V Zjazdu OW ZOSP RP mówił prezes ZOW 
Zbigniew Gołąbek. Podkreślił, że przesunięcia 
terminów przebiegu kampanii sprawozdawczo 
– wyborczej (spowodowane reżimami pan-
demicznymi) i widoczne opóźnienia w spra-
wozdawczości nie powinny zakłócić niezbęd-
nych prac przygotowujących zjazd delegatów 
województwa. Zgodnie ze statutem naszego 
Związku zjazd powinien odbyć się w okresie 

nie krótszym niż miesiąc przed i nie dłuższym 
niż miesiąc po upływie pięcioletniej kadencji. I 
tak ma się stać. Przeprowadzenie V Zjazdu Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP RP zaplanowano 
na 18 czerwca 2022 roku.

W oparciu o propozycje przedstawione 
przez wiceprezesa ZOW druhnę Albinę Łu-
bian uchwalone zostały plany pracy zarządu 
oddziału i jego prezydium na 2022 rok. Zapla-
nowano trzy posiedzenia zarządu i pięć posie-
dzeń prezydium. Posiedzenia w głównej mie-
rze poświęcone zostaną toczącej się kampanii 
sprawozdawczo – wyborczej i przygotowaniom 
do V Zjazdu OW ZOSP RP,  ponadto analizie 
przychodów i wydatków w 2021 r. oraz pla-
nom przychodów i wydatków w 2022 r., a także 
realizacji cyklicznych przedsięwzięć statuto-
wych. Zgodnie z wolą zarządu harmonogramy 
działań pozostaną otwarte, by w zależności od 
potrzeb i możliwości mogły być korygowane i 
uzupełniane. 

Obok rozpatrywania informacji ze statuto-
wych działań oddziału i podejmowania sto-
sownych uchwał niemało czasu poświecono w 
obradach na dyskusję. Druhna Teresa Tiszbie-
rek – wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP 
poinformowała zebranych o wykorzystaniu 
połączeń internetowych do przeprowadzenia 
w formie zdalnej tegorocznej edycji Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega po-
żarom”. Zdobyte doświadczenia – podkreśliła 
wiceprezes – mogą być (w przypadku ewentu-
alnych ograniczeń sanitarnych) wykorzystane 
w edycji roku 2022. Marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik mówił o pomo-
cy Samorządu Województwa Mazowieckiego 
udzielanej ochotniczym strażom pożarnym 
na zakupy samochodów i sprzętu, a także na 

remonty strażnic. Wskazał przy tym na wolę 
samorządu dalszego udzielania strażom w 
miarę możliwości najwyższego wsparcia. Na 
temat uchwalonej przez Sejm RP (czekającej 
na opinię Senatu RP) ustawy o ochotniczych 
strażach pożarnych wypowiedział się wice-
prezes Zarządu Głównego ZOSP RP generał 
brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz. 
Podkreślił, że dyskusja w Związku nad projek-
tem nie dotyczyła całości ustawy, lecz  przede 
wszystkim była skierowana przeciw zapisom 
marginalizującym część OSP. Zdaniem W. 
Leśniakiewicza uchwalona ustawa, mimo 
wcześniej dokonanych poprawek w projekcie, 
w dalszym ciągu zawiera wątpliwe zapisy, dla-
tego można jeszcze zgłaszać wnioski, które być 
może uwzględni w swoich poprawkach Senat 
RP. Za zgłaszane wnioski podziękował prezes 
Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Paw-
lak. Prezes stwierdził, że dzięki nim prowadzo-
na wśród druhów dyskusja wpłynęła na lepsze 
dostosowanie projektu ustawy do oczekiwań 
środowiska strażaków ochotników.

W związku z objęciem przez wicepreze-
sa Zbigniewa Gołąbka funkcji prezesa ZOW,  
a także w związku z rezygnacją druha Andrze-
ja Wyszogrodzkiego (z uwagi na stan zdrowia) 
z funkcji wiceprezesa ZOW  Zarząd Oddzia-
łu Wojewódzkiego ZOSP RP powołał dwóch 
nowych wiceprezesów ZOW: druha Rafała 
Rajkowskiego (powierzając jego pieczy region 
radomski) i druha Mirosława Augustyniaka (z 
funkcją opieki nad regionem ostrołęckim).

Po obradach odbyło się spotkanie opłatko-
we. Po modlitwie, którą poprowadził mazo-
wiecki kapelan strażaków ks. Jerzy Sieńkowski, 
uczestnicy podzielili się opłatkiem.

 Tekst i fot Stefan Todorski

9 grudnia w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszawie Radości 
obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. W toczących 
się pod przewodnictwem prezesa ZOW Zbigniewa Gołąbka obradach 
uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego 
mazowieckiego oddziału. Tematyka posiedzenia skupiała się głównie na 
przebiegu kampanii sprawozdawczo – wyborczej w ochotniczych strażach 
pożarnych i oddziałach Związku oraz przygotowaniach do odbycia 
zbliżającego się V Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Obrady Władz
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TRZEJ BOHATEROWIE 
MAZOWSZA
9 października 2021 roku, 
ze sporym, spowodowanym 
obostrzeniami pandemicznymi 
opóźnieniem, druhowie 
Hubert Owczarek, Paweł 
Górski i Bartosz Żółtowski z 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Borzęcinie Dużym (gmina 
Stare Babice, powiat warszawski 
zachodni) uhonorowani 
zostali przy wypełniającej halę 
warszawskiego Torwaru widowni 
tytułami „Strażak Roku 
2020 Województwa 
Mazowieckiego”.

Prezydium ZOW przedyskutowało i zaakcep-
towało materiały na posiedzenie zarządu, wśród 
nich: informację z przebiegu kampanii spra-
wozdawczo - wyborczej w OSP oraz oddziałach 
gminnych i powiatowych ZOSP RP, informację 
o realizacji harmonogramu przygotowań do V 
Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz 
wskazówki organizacyjno – programowe do wal-
nych zebrań sprawozdawczych na 2022 rok. Po-
nadto członkowie prezydium podjęli uchwałę w 
sprawie przeprowadzenia w 2022 roku eliminacji 
wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 
Zgodnie z uchwała eliminacje środowiskowe 
powinny odbyć się do 15 lutego, powiatowe – do 
15 marca, wojewódzkie zaś – do końca kwietnia 
2022 r. Na przewodniczącego komitetu organiza-
cyjnego turnieju powołano druha Rafała Rajkow-
skiego. Spotkanie posłużyło też do zaopiniowania 
wniosków o nadanie odznaczeń korporacyjnych 
i rozpatrzenia wniosków o nadanie sztandarów. 
Zgodnie z podjętą uchwałą Prezydium ZOW 
ZOSP RP nadało sztandar Ochotniczej Straży Po-
żarnej Ratownictwa Wodnego w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. SAT

Trzej bohaterscy strażacy 13 czerw-
ca 2020 r. uratowali życie dwojga 
tonących dzieci.  W dniu tym wypo-
czywali w miejscowości Kosewo Plaża 
nad brzegiem rzeki Wkra. Nieopodal 
wypoczywała matka z dwójką dzieci 
w wieku sześć i dwanaście lat. W pew-
nym momencie bawiące się w wodzie 
rodzeństwo porwane zostało przez silny nurt. 
Dramatyczną sytuację zauważyła jedna z przeby-
wających nad wodą kobiet i zawołała na pomoc  
znajdujących się w pobliżu trzech mężczyzn. 
Hubert Owczarek i Paweł Górski wskoczyli do 
wody natychmiast i usiłowali wydobyć dzieci na 
brzeg. Wartki nurt sprawiał, że nie było to łatwe. 
Na pomoc pospieszył trzeci strażak Bartosz Żół-
towski, któremu udało się dotrzeć do chłopca, a 
potem dopłynąć z nim do brzegu. Chwilę potem 
dwaj interweniujący wcześniej druhowie z pomo-
cą nadpływających kajakarzy wydobyli na brzeg 
również dziewczynkę. Dzięki błyskawicznej po-
mocy dzieciom nic się nie stało.

Publiczne ogłoszenie werdyktu kapituły organi-
zowanego corocznie przez Zarząd Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku OSP RP konkursu „Strażak 
Roku Województwa Mazowieckiego” nastąpiło 
podczas imprezy szkoleniowo – artystycznej pod 
hasłem „Pali się – Bądź czujny”. Werdykt ze sceny 
wygłosił prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Zbigniew Gołąbek wręczając bohaterom 
dyplomy i plakietki potwierdzające przyznanie tej 
wyjątkowej godności „Strażaka Roku” oraz nagro-
dy rzeczowe – karty podarunkowe RTV EURO 
AGD. Potem „posypały się” kolejne zasłużone 
materialne dowody uznania. Mazowiecki komen-
dant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nad-

bryg. Jarosław Nowosielski wręczył wyróżnionym 
druhom pamiątkowe statuetki i spalinowe pilarki 
do drewna. Przedstawiciel Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego druh Wiesław Kołodziejski 
przekazał listy gratulacyjne od marszałka Adama 
Struzika i nagrody pieniężne. Firma Brandbull 
Polska S.A. (tradycyjny już sponsor działań statu-
towych mazowieckiego oddziału naszego Związ-
ku) obdarowała bohaterów własnym produktem 
– sześcioma strażackimi hełmami, a Wytwórnia 
Umundurowania Strażackiego w Brzezinach – 
kurtkami softshell i polarami OSP. Były też nagro-
dy dla macierzystej Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Prądownice turbo jet ufundował Zarząd Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP, a firma AGD Mitka 
Łabza sp. j. PROJEKT AED w Borzęcinie Dużym 
– defibrylator treningowy ATM 112.

Po uroczystości zgromadzeni na Torwarze 
uczestnicy tego szczególnego wydarzenia wysłu-
chali krótkiej prelekcji na temat zabezpieczania się 
przed pożarem, a potem bawili się podczas koncer-
tu popularnej wokalistki Patrycji Markowskiej i jej 
gości. Tekst i fot. Stefan Todorski

WCZEŚNIEJ 
PREZYDIUM, 
KOMISJA I SĄD
Bezpośrednio przed 
obradami Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP 
odbyły się posiedzenia 
jego Prezydium oraz 
Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Honorowego Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP.  
Spotkania komisji rewizyjnej 
i sądu poświęcone były 
głównie przygotowaniom do 
zaplanowanego na czerwiec 
przyszłego roku V Zjazdu 
OW ZOSP RP województwa 
mazowieckiego.

Strażak Roku 2020 

Uroczystości towarzyszyła ekspozycja sprzętu produkowanego przez 
firmę "Brandbull" - stałego sponsora działań Związku OSP RP.
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Jubileusze

Głównym punktem apelu, który rozpoczął się 
złożeniem  przez druha Tomasza Pawlickiego mel-
dunku mazowieckiemu komendantowi wojewódz-
kiemu PSP nadbryg. Jarosławowi Nowosielskiemu, 
podniesieniem flagi i odegraniem hymnu państwo-
wego, było przekazanie jubilatce lekkiego samocho-

du rozpoznawczo – ratowniczego, a jej zasłużonym 
członkom -  medali i odznak pożarniczych. W trak-
cie świętowania w Serocku kluczyki do lekkiego sa-
mochodu rozpoznawczo – ratowniczego odebrała 
też Ochotnicza Straż Pożarna w  Gąsiorowie.

Uczestnikami wydarzenia byli gratulujący stra-

żakom przedstawiciele władz samorządowych i 
pożarniczych oraz mieszkańcy miasta. Po zakoń-
czonej uroczystości przybyłych gości, mieszkań-
ców i strażaków  zaproszono na piknik , podczas 
którego można było podziwiać występ zespołu 
„Aż po świt”. SAT, fot: arch. KW PSP 

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przez przebu-
dowaną, powiększoną o nowy garaż siedzibą OSP, 
podczas której dokonano uroczystego przecięcia 
wstęgi przed wejściem do znacznie bardziej funk-
cjonalnego, strażackiego obiektu. Po akcie otwarcia 
przedstawiciele jubilatki złożyli kwiaty przed wybu-
dowanym w 1811 roku przy drodze do Lipska po-
mnikiem świętego Floriana. Sprzed pomnika druho-
wie i ich goście przemaszerowali na boisko szkolne, 
gdzie odprawiona została polowa Msza Święta, a na-
stępnie przeprowadzony uroczysty apel. Liturgię kon-

celebrowali ks. pro-
boszcz Mariusz 
Krycia i powiatowy 
kapelan straża-
ków ks. kanonik 
Krzysztof Maj. Na-
stępujący po kon-

celebrze apel rozpoczął się złożeniem przez druha 
Jana Cyrana meldunku prezesowi Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP Zbigniewowi Go-
łąbkowi oraz podniesieniem przy dźwiękach hymnu 
flagi państwowej na maszt. Przybyłych na wspólne 
świętowanie powitał burmistrz miasta i gminy Solec 
Marek Szymczyk, a rys historyczny jubilatki przedsta-
wił dh Zbigniew Przepiórka. Centralnym momentem 
uroczystości było wręczenie przez prezesa Z. Gołąbka 
nadanego przez Prezydium Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP sztandaru. Po przekazaniu 

sztandaru nastąpiło honorowanie medalami, odzna-
kami i innymi wyróżnieniami tak OSP, jak też zasłu-
żonych strażaków. Jednym z wyróżnień dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Sadkowicach był nadany przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego Medal Pa-
miątkowy „Pro Masovia”. Do wręczonych wyróżnień 
obecni na uroczystości przedstawiciele władz samo-
rządowych i pożarniczych dołączyli osobiste gratula-
cje i podziękowania. Gratulowali między innymi: ma-
zowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej nadbryg. Jarosław Nowosielski, kierownik 
Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu  
Dawid Ruszczyk, starosta lipski Sławomir Śmieciuch 
i komendant powiatowy (jednocześnie przewodni-
czący Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP) bryg. Tomasz Krzyczkowski.

 Na podst. koresp. Pauliny Ołowiak S.T. 
 fot: arch. KP PSP w Lipsku 

Od września Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku  (powiat legionowski) szczyci się 140-letnią społeczną służbą 
dla swojej i sąsiednich miejscowości. We wrześniu bowiem swój wyjątkowy jubileusz uczciła uroczystym apelem, 
podczas którego obdarowana została samochodem pożarniczym.

26 września Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach 
( gmina Solec n/Wisłą, powiat lipski) świętowała 
dziewięćdziesiątą rocznice powstania. Obchody 
połączyła z otwarciem zmodernizowanej strażnicy.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się Mszą 
Świętą odprawioną pod przewodnictwem powia-
towego kapelana strażaków ks. kanonika Szymo-
na Muchy.  Po Eucharystii przed strażnicą jubilat-
ki odbył się uroczysty apel. Po raporcie złożonym 
mazowieckiemu komendantowi wojewódzkiemu 
nadbryg. Jarosławowi Nowosielskiemu, odegra-
niu hymnu państwowego i podniesieniu flagi 
państwowej na maszt uczestnicy święta zapozna-

ni zostali z historią i osiągnięciami gospodarzy. 
Zasłużona, co potwierdzał odczytany rys histo-
ryczny, jednostka uhonorowana została między 
innymi nadanym przez Prezydium Zarządu 
Głównego ZOSP RP Medalem Honorowym im. 
Bolesława Chomicza i przyznanym przez Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego Medalem 
Pamiątkowym „Pro Masovia”. Nie zabrakło też 
licznych odznaczeń dla zasłużonych druhów. Me-

dal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał 
dh Sylwester Frączyk.

Upamiętnieniem jubileuszu, w którym mię-
dzy innymi uczestniczyli senator RP Stanisław  
Karczewski, starosta kozienicki Krzysztof  
Wolski i prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go Związku OSP RP Zbigniew Gołąbek, było od-
słonięcie jubileuszowej tablicy pamiątkowej. S.T.

 fot: arch. KP PSP w Kozienicach

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Głowaczowie (powiat 
kozienicki) służy społeczeństwu 
od stu dwudziestu pięciu lat. 
Imponująca rocznica  stała 
się okazją do podniosłej 
uroczystości. 

WIEK I ĆWIERĆ SPOŁECZNEJ SŁUŻBY

Jubileusz 
w zmodernizowanej remizie

ŒWIÊTO JEDNEJ  
Z NAJSTARSZYCH

Jubileusz  
w zmodernizowanej remizie
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Po co szkolimy?
Szkolenie z gaszenia pożarów wewnętrznych 
jest szkoleniem mającym na celu przygotowa-
nie słuchacza do skutecznego i bezpiecznego 
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 
podczas pożarów wewnętrznych oraz podnie-
sienie poziomu jego świadomości odnośnie 
zagrożeń wynikających z pracy w środowisku 
popożarowym. Do momentu pojawienia się 
wielokontenerowych symulatorów ćwiczeń, 
ćwiczenia z gaszenia pożarów wewnętrznych 
odbywały się na różnych stanowiskach (w za-
leżności od posiadanych przez daną szkołę po-
żarniczą czy ośrodek szkolenia). Ujednolicenie 
stanowisk poprzez zakup trenażerów, określe-
nie wkładu paliwowego niewątpliwie wpłynę-
ło na standaryzację szkoleń i podniesienie ich 
jakości. Wielokontenerowy symulator (trena-
żer) stwarza liczne możliwości przećwiczenia 
różnych wariantów działań ratowniczo-gaśni-
czych związanych z gaszeniem pożarów we-
wnętrznych. 

zdjęcie: Trenażer do szkoleń z zakresu gaszenia pożarów 
wewnętrznych.

Zrozumienie zjawisk pożarowych, umie-
jętność interpretowania zaobserwowanych  
oznak pożaru przez każdego strażaka z pew-

nością przyczynia się do skuteczniejszych i 
bezpieczniejszych działań podczas realnych 
zdarzeń. W czasie trwania szkolenia kładzie-
my nacisk na zdobycie tych umiejętności. Wa-
runki ćwiczebne w trenażerze dzięki określo-
nej ilości wkładu paliwowego można uznać za 
powtarzalne. Nie są to jednak warunki „ide-
alne” z uwagi na metalową konstrukcję trena-
żera, która odbiega od przeważającej w Polsce 
konstrukcji betonowej, dodatkowo trenażer 
nie jest wyposażony w palne wyposażenie.
Obserwacja rozwoju pożaru pierwszego 
dnia szkolenia daje możliwość zwrócenia 
uwagi na zagrożenia wynikające z rozwoju i 
rozprzestrzeniania się pożaru, zagrożeń wy-
nikających z gazowych produktów rozkładu 
termicznego oraz wysokiej temperatury. Do-
datkowo zwracamy uwagę na umiejętne ope-
rowanie prądami gaśniczymi, gdyż zbyt duża 
ilość wody może doprowadzić do zjawiska 
pułapki wodnej oraz dodatkowo do strat po-
pożarowych. 

zdjęcie: Obserwacja rozwoju pożaru – ćwiczenia w komorze 
rozgorzeniowej

Kolejne dni szkolenia, to realizacja ćwiczeń 
wynikających z programu szkolenia, poprze-
dzonych doskonaleniem umiejętności po-
dawania prądów gaśniczych i współpracy w 
rocie. 

zdjęcie: Współpraca w rocie, procedura otwarcia drzwi 

Rozwój i rozprzestrzenianie pożaru, zady-
mienie pomieszczeń trenażera kontrolujemy 
i zmieniamy w zależności od wentylacji po-
mieszczeń i podawania prądów gaśniczych.
 Dużo większe problemy stwarzają pożary 
„niedotlenione” z uwagi na ograniczenie wi-
doczności, niż te z widzialnym ogniskiem po-
żaru i mniejszym zadymieniem. 
Działania ratowniczo-gaśnicze niosą z sobą 
duże ryzyko dla strażaków pracujących w 
zadymieniu. Wiąże się ono z możliwością 
utraty orientacji w obiekcie. Przeszukanie 
zadymionych pomieszczeń podczas takich 
działań jest czynnością konieczną, jednak 
zróżnicowanie wnętrz wynikające z przezna-
czenia, funkcji i charakteru budynku oraz 
obecnego w nim wyposażenia powodować 
może zwiększenie prawdopodobieństwa dez-
orientacji oraz pomijania obszarów w trakcie 
przeszukania. Tutaj z pomocą przychodzi 
kamera termowizyjna. Dzięki jej funkcjonal-
ności widzimy to, czego nie jesteśmy w stanie 
sami zobaczyć. Podczas szkolenia przed ćwi-
czeniami uczestnicy zostają zapoznani z roz-
mieszczeniem pomieszczeń trenażera. Mimo 
to zdarzały się sytuacje utraty orientacji. 
Z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za 
ćwiczenia chciałbym zwrócić uwagę na bar-
dzo ważny aspekt, jakim jest bezpieczeństwo 
uczestników ćwiczeń. Niewątpliwie to naj-
ważniejszy element każdych ćwiczeń, w tym 
dotyczących pożarów wewnętrznych, gdzie 
warunki zbliżone są do rzeczywistych. Bez-
względnie podczas ćwiczeń i wszelkich działań 
związanych z gaszeniem takich pożarów nie-

SZKOLENIE Z ZAKRESU 
GASZENIA PO¯ARÓW 
WEWNÊTRZNYCH

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

GASZENIE POŻARÓW WEWNĘTRZNYCH TO JEDNO Z WIELU ZADAŃ 
W KTÓRYM UCZESTNICZĄ PAŃSTWOWA JAK I OCHOTNICZE STRAŻE 
POŻARNE. ŻEBY SKUTECZNIE I BEZPIECZNIE PROWADZIĆ DZIAŁA-
NIA RATOWNICZO-GAŚNICZE, NIEZBĘDNE JEST STAŁE DOSKONALE-
NIE UMIEJĘTNOŚCI, WIEDZY I ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT ZAGROŻEŃ  
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS TEGO TYPU ZDARZEŃ.
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Mazowiecka Komenda PSP instruuje

Tworząca od 1998 roku Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Nadarzynie (powiat pruszkowski) dawała się poznawać nie tylko w 
Polsce i Europie. Jej występy mogła też między innymi podziwiać 
publiczność w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Chinach, Singa-
purze, Malezji, Wietnamie, Tajlandii... W listopadzie nadarzyńscy 
muzycy wystąpowali na szczęście w Polsce, by uczcić Narodowe 
Święto Niepodległości.

26 listopada Orkiestra pod dyrekcją Mirosława Chilmanowicza z 
udziałem solistów Anny Nadwodnej i Piotra Rafałko wykonała pa-
triotyczny koncert w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultu-
ry i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Przed koncertem 
odbyła się projekcja filmu przedstawiającego historię i osiągnięcia 
zespołu. Perfekcyjne zaprezentowanie odpowiadających klimatowi 
narodowego święta utworów wywołało owacje na stojąco. tekst SAT

 fot. ogn. Adrian Zabrocki

Ochotnicza Straż Pożarna w Konopkach (gmina Stupsk, po-
wiat mławski) cieszy się nowym samochodem ratowniczo – ga-
śniczym marki Volvo. Na pojazd o wartości 798 tysięcy złotych 
zgromadzono pieniądze z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, Samorządu Województwa 
Mazowieckiego i budżetu gminy Stupsk.

26 listopada kluczyki do samo-
chodu przekazali druhom dyrek-
tor generalny w MSWiA Dariusz 
Nowak i mazowiecki komendant 
wojewódzki PSP nadbryg. Jaro-
sław Nowosielski. Uroczystego 
poświęcenia pojazdu dokonał 
proboszcz miejscowej parafii ks. 
Karol Kanicki. Na uroczystość 
przekazania i poświęcenia po-
żarniczego wozu z gratulacjami 
i podziękowaniami za wzorową 
strażacką służbę licznie przybyli przedstawiciele władz państwowych, 
samorządowych i pożarniczych. Byli wśród nich między innymi: radny 
województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski, kierownik Delega-
tury Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Anna Żebrowska i staro-
sta mławski Jerzy Radowski. Władze naszego Związku reprezentował 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mławie Włodzi-
mierz Wojnarowski. tekst SAT, fot. Radosław Skowroński

Nadarzyńska orkiestra 
Niepodległej

Nowy samochód 
w Konopkach

zbędne jest wyposażenie uczestników w specja-
listyczne środki ochrony indywidualnej typu : 
ubranie specjalne, buty strażackie, kominiar-
ka, rękawice specjalne, hełm strażacki, sprzęt 
ochrony układu oddechowego (SOUO), latar-
ka, sygnalizator bezruchu, radiotelefon nasob-
ny. Bardzo dobrze sprawdzają się też poncza 
ochronne dedykowane do trenażerów, konte-
nerów ogniowych. Pozwalają uniknąć zabru-
dzenia sprzętu szczególnie układu ochrony 
dróg oddechowych oraz hełmów strażackich. 
Uczestnikom szkolenia zwracamy uwagę na 
zagrożenia mogące występować podczas ga-
szenia pożarów wewnętrznych wynikające 
nie tylko ze wspomnianych wcześniej wyso-
kich temperatur czy zadymienia, ale również 
z możliwości występowania w obiektach butli 
z gazami potęgującymi zagrożenie pożarowe 
czy wybuchowe, np. LPG, czy zagrożeń po-
wodowanych ze strony konstrukcji budynku, 
np. utrata stabilności konstrukcji, zarwania 
się podłogi czy stropu niosących za sobą nie-
bezpieczeństwo upadku strażaka z wysokości. 
Zwracamy uwagę na te niebezpieczeństwa i 
uczymy reagować.
Strażacy wykonują zadania w strefie zagroże-
nia w rotach. Przed wejściem do takiej stre-
fy dokonują wzajemnej kontroli ( kontrola 
ciśnienia powietrza w butli , sprawdzenie 
szczelnego założenia kominiarki po nałoże-
niu na twarz by nie zostawić nie osłoniętych 
części twarzy, prawidłowego podpięcia auto-
matu płucnego). Poruszając się w zadymieniu 
powinni znajdować się jak najbliżej podłogi. 
Podczas ćwiczeń jak i również rzeczywistych 
działań niezbędne jest stałe utrzymanie łącz-
ności i kontrola czasu przebywania ratowni-
ków w strefie zagrożenia, zapewniające bez-

pieczny odwrót lub ewakuację. Strażakom 
działającym w strefie zagrożenia wyznacza się 
dwóch strażaków do asekuracji.

zdjęcie: Asekuracja roty ćwiczącej przez rotę zabezpieczającą.

Poruszając się w strefie zadymionej zwracamy 
uwagę na chłodzenie gazów pożarowych, co 
ma na celu niedopuszczenie do występowa-
nia płomieni w warstwie gazów pożarowych, 
które może doprowadzić do nagłego rozprze-
strzenienia pożaru i stwarzać zagrożenie dla 
pracujących strażaków. Ćwiczący dosyć czę-
sto nie zdają sobie sprawy ( z powodu bardzo 
dużego zadymienia pomieszczeń) , że nad ich 
głowami palą się gazy pożarowe. Dopiero za-
obserwowanie tego faktu na wyświetlaczu ka-
mery termowizyjnej podnosi świadomość co 
do słuszności działań chłodzących.
Podczas szkolenia zwracamy uwagę na wiele 
innych czynników mających wpływ na życie

 i zdrowie strażaków, które wynikają z gasze-
nia pożarów wewnętrznych między innymi: 
możliwość przegrzania organizmu, poparze-

nia, odwodnienia, toksyczność dymu oraz 
oddziaływanie szkodliwych cząstek stałych 
zawartych w dymie na organizm ludzki.
Wnioski końcowe.
Przeprowadzone szkolenia, potwierdzają po-
trzebę ciągłego poszerzania wiedzy
 i doskonalenia umiejętności praktycznych w 
tematyce gaszenie pożarów wewnętrznych. 
Moim zdaniem, jak również zdaniem uczest-
ników szkoleń, każdy strażak Państwowej 
Straży Pożarnej pełniący służbę w podziale 
bojowym, jak również wytypowani strażacy 
OSP, powinni cyklicznie uczestniczyć w ćwi-
czeniu w komorze rozgorzeniowej.

 Opracowanie i zdjęcia st. kpt. Robert Banaszek, 
 Ośrodek Szkolenia KW PSP w Pionkach
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Wydarzenia

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą 
koncelebrowaną przez księży Andrzeja Kon-
werskiego i Grzegorza Mierzejewskiego. Po 
liturgii przybyłym gościom przedstawiono 
najważniejsze wydarzenia z dziejów jednostki 
wraz z informacjami o budowie remizy. Rys 
historyczny był wprowadzeniem do przecięcia 
wstęgi i poświęcenia wzniesionego budynku. 
Uroczystemu otwarciu remizy towarzyszyli 
mieszkańcy wsi, druhowie z sąsiednich OSP 

oraz przedstawiciele władz samorządowych i 
pożarniczych. Wraz z gospodarzami między 
innymi cieszyli się: mazowiecki komendant 
wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosiel-
ski, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkow-
skiego w Ciechanowie Józef Kaliński, prze-
wodniczący Rady Powiatu Płońskiego Dariusz 
Żelasko i prezes Zarządu Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP RP Aleksander Jarosławski.

W otwartej remizie nie zabraknie miejsca 

dla działających pod kierownictwem prezesa 
Henryka Szymańskiego i naczelnika Zenona 
Dymowskiego dwudziestu dziewięciu dru-
hów. Nie zabraknie też dla mieszkańców wsi 
i Klubu Seniora+ w specjalnie przygotowanej 
w jej wnętrzu świetlicy. O wyjściu naprzeciw 
miejscowemu społeczeństwu pomyślano już w 
dniu uroczystości. W strażnicy bowiem zorga-
nizowano punkt szczepień przeciw covid-19. 
 S.T.

 Fot. mł. bryg. Andrzej Głowacki – KP PSP Płońsk

8 listopada bezpośrednio po strażackiej 
Mszy Świętej w intencji Ojczyzny przedstawi-
ciele kierownictwa Mazowieckiej Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i 
Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP udali się na Cmen-
tarz Wojskowy i Cmentarz Powązkowski w 
Warszawie, gdzie w związku z niedawnym 
Świętem Zmarłych złożyli kwiaty i zapalili zni-
cze na grobach  szczególnie zasłużonych oraz 
poległych strażaków.

Wśród odwiedzających mogiły i oddających 

hołd strażakom – bohaterom poległym podcas 
II wojny światowej, a także „ojcom pożarnic-
twa”, między innymi współtwórcy Związku 
OSP RP Bolesławowi Chomiczowi byli mazo-

wiecki komendant wojewódzki PSP nadbryg 
Jarosław Nowosielski i prezes Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku OSP RP Zbigniew 
Gołąbek. SAT

DLA STRAŻAKÓW I NIE TYLKO
Ochotnicza Straż Pożarna w Podmarszczynie (gmina Dzierząźnia, 
powiat płoński) cieszy się nową strażnicą. Uroczystego otwarcia 
strażackiej siedziby dokonano 2 października br.

Opracowana przez Katarzynę Ma-
dejską i Kingę Mazur publikacja na  
siedemdziesięciu kredowych kartach 
przedstawia opatrzone opisami foto-
kopie najważniejszych dokumentów, 
zdjęcia z wielu dawnych i bardziej 
współczesnych wydarzeń, fotogra-
fie pierwszych i obecnych strażaków. 
Wszystko to zaś układa się w wyjąt-
kowo aktywne i bogate dzieje 120-let-
niego strażackiego stowarzyszenia. 

Wydawnictwo wzbogacone zostało  
obfitującym w ważne daty kalenda-
rium i przedstawionym przez prezesa 
OSP Jerzego Kowalskego krótkim ry-
sem pierwszych dziesięcioleci dzia-
łalności. Do publikacji dołączono 
rekomendację burmistrza Zwolenia 
Arkadiusza Sulimy i kapelana straża-
ków powiatu zwoleńskiego ks. Sylwe-
stra Góreckiego. Warto po nią sięgnąć.
 SAT 

NAKŁADEM MUZEUM REGIONALNEGO W ZWOLENIU UKAZAŁ SIĘ ALBUM 
OBRAZUJĄCY 120 LAT DZIAŁALNOŚCI ZWOLEŃSKIEJ OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNEJ. 

120 LAT W FOTOGRAFIACH

W HOŁDZIE 
POLEGŁYM 
I ZASŁUŻONYM 
STRAŻAKOM
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Wydarzenia

Koncelebra prowadzona była z zachowa-
niem reżimu sanitarnego, w związku z czym 
uczestniczyła w niej bezpośrednio ogra-
niczona liczba strażaków. Wszyscy chętni 
jednak mogli włączyć się w koncelebrowaną 
Eucharystię poprzez łącza internetowe kana-
łu SALVE NET za pomocą portalu You Tube. 
W świątyni zgromadzili się jedynie przed-
stawiciele państwowej jak też ochotniczych 

straży pożarnych. Byli wśród nich między 
innymi: komendant główny Państwowej 
Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartko-
wiak i mazowiecki komendant wojewódzki 
PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski, prorek-
tor – zastępca komendanta Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej st. bryg. Grzegorz Bugaj, 
kadra kierownicza Mazowieckiej Komen-
dy Wojewódzkiej i komendanci powiatowi 

PSP. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP 
reprezentowali prezes ZOW ZOSP RP Zbi-
gniew Gołąbek i sekretarz ZOW Zbigniew 
Kaliszyk.

Po uroczystej Mszy Świętej przed tablicą 
upamiętniającą strażaków poległych w walce 
o niepodległość Ojczyzny oraz tych , któ-
rzy zginęli w akcjach ratowniczych złożono 
kwiaty. tekst. ST, fot. arch. KW PSP

STRAŻACY 
MAZOWSZA 
OJCZYŹNIE

Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI 8 LISTOPADA 
W BAZYLICE KATEDRALNEJ POD 
WEZWANIEM ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 
I ŚW. FLORIANA MĘCZENNIKA W 
WARSZAWIE ODPRAWIONA ZOSTAŁA 
MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY 
ORAZ STRAŻAKÓW I ICH RODZIN. 
PRZEWODNICZYŁ JEJ ORDYNARIUSZ 
DIECEZJI WARSZAWSKO – PRASKIEJ KS. 
BISKUP ROMUALD KAMIŃSKI.

Licząca ponad pięćset stron książka – poprzez artykuły wielu autorów - 
omawia różne aspekty strażackiej działalności - tak w minionym stuleciu, 
jak też obecnie - oraz wskazuje na przemyślane rozwiazania, które mogą 
być wykorzystywane w przyszłości. Publikacja składa się z trzech obszer-
nych części. Część pierwsza „Zarys strategii Związku OSP RP Florian 
2050” poświęcona jest (jak wskazuje jej tytuł) przybliżeniu możliwości 
rozwoju Związku i zrzeszonych w nim ochotniczych straży pożarnych.  
Część druga jest prezentacją wszystkich wystąpień podczas konferencji 
naukowej ph. „Rycerze Świętego Floriana – Bogu na chwałę, ludziom na 
pożytek w stulecie Związku OSP RP”. Część trzecia „O dobrowolne, sa-
modzielne i samorządne ochotnicze straże pożarne – o bezpieczeństwo 
powszechne i ochronę ludności” przedstawia głosy z konsultacji spo-
łecznych nad projektem ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz 
strażackie postulaty, opinie druhów i oddziałów Związku, samorządów 
lokalnych oraz uchwały Zarządu Głównego ZOSP RP. 

Sięgając do książki znajdziemy w niej teksty autorów z Mazowsza od-
noszące się do naszych mazowieckich realiów. W artykule „Samorząd dla 

rozwoju ruchu stra-
żackiego. Efektywna 
współpraca podsta-
wą naszego bezpie-
czeństwa” marszałek 
województwa mazo-
wieckiego, jednocze-
śnie członek preze-
diu ZOW ZOSP RP 
Adam Struzik wska-
zuje na działania sa-
morządów na rzecz 
OSP na przykładzie 
pomocy udzielanej 
strażom przez Samo-
rząd Województwa 
Mazowieckiego. W 
rozdziale „Edukacja 
na rzecz bezpieczeń-
stwa” kierownik Mu-
zeum Pożarnictwa 
w Kotuniu Zbigniew 
Todorski zamieścił 
kilkunastostronico-
wy artykuł zatytuło-
wany „Rola muzeal-
nictwa pożarniczego 
w Polsce w procesie edukacji na przykładze Muzeum Pożarnictwa w Ko-
tuniu”. Sekretarz ZOW ZOSP RP Zbigniew Kaliszyk w artykule „Strażacki 
punkt widzenia” przeanalizował współpracę Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego z ochotniczymi strażami pożarnymi Mazowsza.

„Analizy strategiczne Florian 2050” przygotowane zostały w werski 
elektronicznej i papierowej. Po którąś z wersji wręcz trzeba sięgnąć. Każ-
dy strażak - po potężną porcję wiedzy na temat ogólnopolskiego ruchu 
strażackiego. Mazowszanin – również  po informacje z bliższego, własne-
go podwórka. Stefan Todorski

Związek OSP RP nie zamierza zastępować państwa. Przykładowo, szkolenie podstawowe 
strażaków ochotników to ustawowo określone zadanie PSP. Związek OSP RP będzie jednak 
pryncypialnie chronił OSP przed nadmierną i zaborczą ingerencją państwa. Tak samo jak pod-
staw naszej suwerenności, podmiotowości i samodzielności ochotniczych straży pożarnych, bo jest 
to matecznik ochotniczej działalności. Działanie ochotnicze, dobrowolne to nasze osobiste, wolne, 
podmiotowe decyzje. Prawo do podjęcia ochotniczych działań ratujących życie, zdrowie i mienie 
ludzi zagrożonych w pożarze, wypadku, katastrofi e czy klęsce żywiołowej nie wynika z nakazu 
czy rozkazu państwowego, lecz z naszego strażackiego ślubowania, które każdy strażak ochotnik 
dobrowolnie złożył. 

Dlatego też nasze działanie jest i będzie ochotnicze, oparte na strażakach znajdujących się 
najbliżej zdarzeń i zagrożeń. Pierwszym i najważniejszym zadaniem jest zapobieganie, profi -
laktyka, prewencja, bo jeśli nie dochodzi do wypadku czy katastrofy, to nie ma zagrożeń. Właśnie 
ci wszyscy, którzy zapobiegają groźnym zdarzeniom, są cichymi bohaterami i trzeba ich bardzo 
doceniać i podziwiać. Charakter strażackiej misji przypomina układ odpornościowy pracujący 
w sposób zdecentralizowany na wielu poziomach i w wielu miejscach, nie dopuszczając do in-
fekcji. Jeśli jednak pomimo starań dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia, to najszybciej pomocy 
udzieli nie kto inny, jak tylko strażak ochotnik, bo z reguły to on jest najbliżej. Działanie to może 
być podejmowane na podstawie decyzji własnej, nawet zanim przyjdzie dyspozycja z systemu 
państwowego. 

To jest zasadnicza podstawa podejścia do ochrony ludności w Strategii Florian 2050. 

Waldemar Pawlak
prezes ZG ZOSP RP

ISBN 978-83-943918-6-7

ISBN 978-83-7901-323-4
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WARSZAWA 2021

ANALIZY 
STRATEGICZNE 

FLORIAN 
2050

TOM 4

Dla uczczenia 100-lecia zjednoczenia ruchu 
strażackiego nakładem Zarządu Głównego 
Związku OSP RP i Muzeum Historii Ruchu 
Ludowego w Warszawie ukazał się czwarty 
tom „Analiz Strategicznych Florian 2050”. 
Wydawnictwo wieńczy pracę, której celem było 
przygotowanie strategii działania Związku na 
nadchodzące dziesięciolecia.

Czwarty tom analiz 
strategicznych
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Historia

Powstające coraz liczniej od lat 80. XIX 
w. Straże Ogniowe Ochotnicze, jako od-
działy zwarte, ćwicząc musztrę, stając w 
ordynku do ćwiczeń ze sprzętem, upodob-
niały się do wojska.

Myśl o niepodległej Polsce zaczęła zisz-
czać się, gdy po wybuchu wielkiej wojny 
powstała w Warszawie w 1914 r. tajna pol-
ska armia – Polska Organizacja Wojskowa, 
obejmująca wszystkie ziemie polskie. W 
jej działalność wpisały się Straże Ogniowe 
Ochotnicze, istniejące wcześniej i te zakła-
dane w latach 1917-1918 przez komendy 
lokalne POW i Związek Floriański.

Istotą POW było wyrabianie i pogłębia-
nie świadomości obywatelskiej. Tajny nurt 
działalności peowiackiej w oparciu o ist-
niejące i zakładane straże pożarne wyrywał 
społeczeństwo z bierności i odrętwienia, 
zmieniał nastroje i przygotowywał do przy-
szłego wysiłku. Głównym celem POW było 
zdobycie niepodległości Polski drogą walki 
zbrojnej.

Na obszarach okupowanych przez woj-
ska niemieckie (pierwsza okupacja w latach 
1915-1918), siły okupacyjne liczyły około 
80 tysięcy ludzi w formacjach wojskowych, 
żandarmerii polowej i policji. Natomiast 
POW miała w październiku 1918 r. niespeł-
na 30 tysięcy zaprzysiężonych członków, w 
tym na obszarze Królestwa Polskiego bli-
sko 21 tysięcy. Jej kompanie, plutony i sek-
cje rozsiane były po całym kraju. Rozkaz 
mobilizacyjny dla żołnierzy POW, których 
znaczną część stanowili strażacy, wyda-
ny został przez Komendę Naczelną POW 
w Warszawie 9.11.1918 r. Przełomowym 
dniem był 11 listopada 1918 r. W tym dniu 
rozpoczęto na całym terenie przejmowanie 
władzy i rozbrajanie Niemców. Nie obyło 
się bez strat w ludziach po obu stronach. 
Śmierć poniosło ponad 100 żołnierzy POW, 
a około tysiąca odniosło rany. W artykule 
prasowym można podać tylko nieliczne 
przykłady.

Podczas rozbrajania posterunku żan-
darmów w Stoczku Łukowskim doszło do 
bitwy, w której zginął naczelnik SOO Chy-
żyny Ignacy Brauliński. W Gąbinie pod-

czas rozbrajania Niemców zginęli strażacy 
Aleksander Rojewski i Edward Wierzbicki. 
W Radzyniu Podlaskim podczas walki zgi-
nął komendant lokalny POW, jednocześnie 
strażak w Branicy Radzyńskiej, Józef Fi-
jałek oraz dwie osoby cywilne. Z rąk oku-
panta zginęli strażacy Franciszek Nowak 
i Adam Nowak z Komarówki Podlaskiej. 
Podczas rozbrajania patrolu żandarmerii 
w Parysowie polegli: naczelnik straży Jan 
Frelek, dowódca toporników Józef Frelek 
i Józef Szeląg. Podczas rozbrajania ponad 
100-osobowego oddziału Niemców w Ry-
kach poległ od kuli huzara Józef Kierzkow-
ski.

Najwięcej strażaków z powiatu garwoliń-
skiego zginęło 16 listopada w Międzyrzecu 
Podlaskim w walce ze szwadronem karabi-
nów maszynowych 2 Pułku Huzarów Przy-
bocznych, atakujących od strony Brześcia. 
Oprócz żołnierzy POW, Niemcy mordowa-
li także ludność cywilną miasta. Oddział 
POW dowodzony przez sierżanta legiono-
wego Ignacego Zowczaka, liczący około 30 
żołnierzy POW, składał się ze strażaków 
SOO Ułęż, Sobieszyn, Stężyca, Ryki i Dąbia 
Stara. Zginęły łącznie 44 osoby. Poległych 
strażaków z oddziału POW sierż. Zowczaka 
pochowano w trumnach dopiero po odej-
ściu Niemców na miejscowym cmentarzu 
w Międzyrzecu Podlaskim. Ceremonii po-
grzebowej przewodniczył ks. Biskup Hen-
ryk Przeździecki, biskup podlaski.

W Warszawie w pobliżu Placu Józefa 
Piłsudskiego jest pomnik „Poległych Pe-
owiaków” z lat 30. XX w., pobudowany ze 
składek społeczeństwa. Napis na tle przed-
wojennej mapy Polski został zdewastowany 
i zmieniony po wojnie. 

 Zbigniew Todorski
 kierownik Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu

1.  Pomnik Poległych Peowiaków
2.  Pomnik Poległych Peowiaków – służba i śmierć bezimienna 
 dla sławy Ojczyzny
3.  Grób pomordowanych żołnierzy P.O.W. w Międzyrzecu 
 Podlaskim w 1918 r.
4.  Tablica na grobie pomordowanych żołnierzy P.O.W. 
 w Międzyrzecu Podlaskim w 1918 r. 

Strażacy
-żołnierze 

P.O.W.! 
Stańcie! 

– do apelu!
Po 123 latach wielkich 

zmagań, powstań, represji, 
przetrwała wiara, że ta 

Najświętsza Rzeczypospolita 
odrodzi się i choć nie było jej 

na mapie, to ciągle żyła w 
polskich sercach.


