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Strażak Mazowiecki

W naszym strażackim stowarzyszeniu roz-
poczęliśmy bardzo ważny rok. Rok, w którym 
zamierzamy w sposób szczególny uczcić setną 
rocznicę utworzenia Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. Ponadto chcemy spraw-
nie przejść do kolejnej kadencji działania. 
Jubileusz zatem będziemy próbowali łączyć z 
rozpoczętymi już zebraniami sprawozdawczo 
– wyborczymi w OSP i zjazdami w oddziałach 
Związku. Inicjatywy i przedsięwzięcia druhów 
będą zapewne mocno zakłócane przez wpro-
wadzane - w ramach walki z utrzymującą się 
wciąż pandemią - reżimy sanitarne. Będziemy 
więc najprawdopodobniej zmuszeni do praw-
dziwie strażackiej mobilizacji, którą – jeśli zaj-
dzie potrzeba - bez wątpienia osiągniemy.

Wytycznymi do części działań w 2021 roku 
będą uchwały i postanowienia władz oddziału 
wojewódzkiego podjęte podczas posiedzeń w 
styczniu i marcu. Przedstawiamy je oczywiście 
w niniejszym numerze SM. Wskazówkami 
mogą być też wypowiedzi prezesa Zarządu 
OW ZOSP RP Antoniego Jana Tarczyńskiego 
z przeprowadzonej z naszą redakcją rozmo-
wy. Przykładem niech będą też informacje o 
pierwszych zebraniach. Wprawdzie czas na 
odbycie walnych zgromadzeń, z uwagi na za-
grożenie pandemiczne, wydłużony został do 
końca września br., ale część straży postano-
wiła, by swoją minioną działalność ocenić jak 
najszybciej i bez zwłoki dokonać wyboru no-
wych władz.

W pierwszym tegorocznym numerze  kwar-
talnika chcemy pokazać toczącą się, mimo 
utrudnień, codzienną aktywność.  Przybliżamy 
więc sylwetki druhów, którzy uhonorowani 
zostali tytułami „Strażak Roku 2020 Woje-
wództwa Mazowieckiego” i tytułami „Strażak 
Miesiąca”. Przedstawiamy straże wyróżnione 
sztandarami i odznaczeniami. Prezentujemy 
pięćdziesiąt OSP, które w roku ubiegłym naj-
więcej razy spieszyły do potrzebujących z po-
mocą. Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej, 
wzywanej na pomoc ponad osiemset razy, po-
święcamy odrębny artykuł.

Nie zapominamy o ważnych informacjach 
kierowanych do druhów z Mazowieckiej Ko-
mendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej, o krzepiących słowach od woje-
wódzkiego kapelana i garści naszej historii. W 
niniejszym numerze SM  kolumnę historyczną 
poświęcamy  wartościowej książce kierownika 
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu Zbigniewa 
Todorskiego ukazującej historię produkowa-
nych w Polsce sikawek, których największą w 
kraju kolekcję posiada kotuńskie muzeum. Do 
zapoznania się z pracą, która jako pierwsza 
otwiera przed czytelnikami tak szeroką wiedzę 
o dziejach sikawek, oczywiście zachęcamy.

 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy
łamyOtwieramy 

13 czerwca  2020 roku trzej strażacy Hu-
bert Owczarek, Paweł Górski i Bartosz Żół-
towski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bo-
rzęcinie Dużym (gmina Stare Babice, powiat 
warszawski zachodni) uratowali życie dwojga  
tonących dzieci.

Druhowie wypoczywali w miejscowości Ko-
sewo Plaża nad brzegiem rzeki Wkra. Nieopo-
dal  wypoczywała matka z dwójką dzieci w wie-
ku sześć i dwanaście lat. W pewnym momencie 
bawiące się w wodzie rodzeństwo porwane 
zostało przez silny nurt. Dramatyczną sytuację 
zauważyła jedna z przebywających 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. Działanie 
to z uwagi na wartki nurt nie było łatwe. Na po-
moc pospieszył trzeci strażak Bartosz Żółtow-
ski, któremu udało się dotrzeć do chłopca, a po-
tem dopłynąć z nim do brzegu. Chwilę później 
dwaj interweniujący wcześniej druhowie z po-

mocą nadpływających kajakarzy wydobyli na 
brzeg również dziewczynkę. Dzięki energicznej 
i przytomnej pomocy dzieciom nic się nie stało.

Za bohaterski czyn trójka druhów wyróż-
niona została przez Kapitułę Konkursu „Stra-
żak Roku  Województwa Mazowieckiego” ex 
aequo tytułem „Strażak Miesiąca Czerwca 
2020 r.” Po zakończeniu pełnego cyklu kon-
kursu kapituła uznała także, że czyn trójki 
strażaków z Borzęcina Dużego był najbar-
dziej zasługujący na nadanie Hubertowi 
Owczarkiwi, Pawłowi Górskiemu i Bartoszo-
wi Żółtowskiemu tytułu „Strażaka Roku 2020 
Województwa Mazowieckiego.

Uroczystość wręczenia dyplomów potwier-
dzajacych nadanych ex aequo tytułów i sto-
sownych nagród odbędzie się w późniejszym 
terminie, o czym poinformujemy Szanownych 
Czytelników w kolejnym numerze SM.

 S.T.

BOHATEROWIE  
2020 ROKU
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Od kapelana

„Patris corde – ojcowskim sercem: tak Józef umiłował Jezusa, na-
zywanego we wszystkich czterech Ewangeliach „synem Józefa” (1).

Mateusz i Łukasz, dwaj ewangeliści, którzy ukazali jego postać, 
niewiele mówią, ale wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jakim 
był ojcem oraz misję powierzoną mu przez Opatrzność.

Wiemy, że był skromnym cieślą (por. Mt 13, 55), zaręczonym z 
dziewicą Maryją (por. Mt 1, 18; Łk 1, 27); „człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1, 19), zawsze 
gotowym na wypełnianie woli Boga objawiającej się w Jego Prawie (por. Łk 2, 22.27.39) i 
w czterech snach (por. Mt 1, 20; 2, 13.19.22). Po długiej i żmudnej podróży z Nazaretu do 
Betlejem, zobaczył Mesjasza rodzącego się w stajni, bo gdzie indziej „nie było dla nich miej-
sca” (Łk 2, 7). Był świadkiem oddawania Jemu czci przez pasterzy (por. Łk 2, 8-20) i Magów 
(por. Mt 2, 1-12), którzy reprezentowali odpowiednio lud Izraela i ludy pogańskie.

Miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa, któremu nadał imię objawione przez 
Anioła: „nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 21). Jak 
wiadomo, wśród ludów starożytnych nadawanie imienia osobie lub rzeczy oznaczało naby-
cie ich na własność, jak to uczynił Adam w opisie Księgi Rodzaju (por. 2, 19-20).

W świątyni, czterdzieści dni po narodzeniu, Józef wraz z Matką ofiarował Dziecię Panu 
i ze zdumieniem wysłuchał proroctwa, które Symeon wygłosił w odniesieniu do Jezusa i 
Maryi (por. Łk 2, 22-35). Aby bronić Jezusa przed Herodem, zamieszkał w Egipcie jako 
obcy (por. Mt 2, 13-18). Po powrocie do ojczyzny zamieszkał w ukryciu, w małej, nieznanej 
wiosce Nazaret w Galilei – skąd, jak mówiono, „nie powstaje żaden prorok” i „nie może 
być nic dobrego” (por. J 7, 52; 1, 46) – daleko od Betlejem, swego miasta rodzinnego, i od 
Jerozolimy, gdzie wznosiła się świątynia. Kiedy właśnie podczas pielgrzymki do Jerozolimy 
zgubili dwunastoletniego Jezusa, On i Maryja szukali Go w udręce i znaleźli w świątyni, 
kiedy rozmawiał z nauczycielami Prawa (por. Łk 2, 41-50).

Po Maryi, Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje w Magisterium papieskim tyle miejsca, 
co Józef, Jej oblubieniec. Moi poprzednicy pogłębili orędzie zawarte w kilku danych przeka-
zanych przez Ewangelię, aby wyraźniej podkreślić jego centralną rolę w historii zbawienia: 
błogosławiony Pius IX ogłosił go «Patronem Kościoła katolickiego» (2), czcigodny Pius XII 
przedstawił go jako «Patrona robotników» (3), a święty Jan Paweł II jako «Opiekuna Zba-
wiciela» (4). Ludzie przyzywają go jako «patrona dobrej śmierci» (5).

Dlatego też, w 150. rocznicę ogłoszenia go przez bł. Piusa IX, 8 grudnia 1870 r. Patronem 
Kościoła Katolickiego, chciałbym podzielić się z wami kilkoma osobistymi refleksjami na 
temat tej niezwykłej postaci, tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego z nas, aby – jak mówi 
Jezus – „usta wyrażały to, co obfituje w sercu” (por. Mt 12, 34). Pragnienie to narastało 
w ciągu minionych miesięcy pandemii, w których możemy doświadczyć, pośród dotyka-
jącego nas kryzysu, że „nasze życia są tkane i wpierane przez zwykłe osoby – zazwyczaj 
zapominane – które nie występują w tytułach gazet i magazynów, ani na wielkiej scenie 
ostatniego show, lecz niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia na kartach naszej 
historii – są nimi lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, pracownicy supermarketów, sprząta-
cze, opiekunowie i opiekunki, kierowcy samochodów dostawczych, siły porządkowe, wolon-
tariusze, kapłani, zakonnice i wielu innych, którzy zrozumieli, że nikt nie ratuje się sam. 
[…] Ileż osób codziennie praktykuje cierpliwość i napełnia innych nadzieją, starając się nie 
siać paniki, ale współodpowiedzialność. Iluż ojców, matek, dziadków i babć, nauczycieli 
pokazuje naszym dzieciom, poprzez małe, codzienne gesty, jak stawiać czoło kryzysowi 
i go pokonywać, dostosowując zwyczaje, podnosząc wzrok i zachęcając do modlitwy. Ileż 
osób modli się, ofiarowuje i wstawia w intencji dobra wszystkich” (6). Wszyscy mogą zna-
leźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, 
dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty 
Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii”, mają 
wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i 
wdzięczności” (z listu apostolskiego PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. 
rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa patronem Kościoła).

 Dla strażaków obok głównego patrona – Św. Floriana, szczególnie w tym roku Św. Józef 
staje się też wyjątkowym patronem. Dlaczego? Bo uczy przede wszystkim człowieczeństwa. 
Uczy jak być wiernym Panu Bogu a przez to jak wypełniać najlepiej zadania jakie wynikają 
z racji stanu, powołania, powinności.

Wreszcie Św. Józef uczy jak być mężczyzną. Strażacy tu mogą się uśmiechnąć, ale jak 
popatrzymy na obecną kondycję psychofizyczną oraz duchową młodego pokolenia – chłop-
ców, to okazuje się, że jest ogromny brak wzoru prawdziwego mężczyzny.

Na strażaku spoczywa ogromna odpowiedzialność osobista, rodzinna i społeczna z racji 
zawodu – powołania.

Niech zatem Św. Józef patron tego roku wyprasza wszystkim strażakom, bliskim w rodzi-
nie i kolegom w pracy te najpiękniejsze i najpotrzebniejsze przymioty. 

Święty Józefie, miej w opiece całą brać strażacką, opiekuj się nią i prowadź bezpiecznie 
drogą ziemskiego pielgrzymowania.

 z modlitwą – kapelan ks. Jerzy

Zawierzyć się 
Świętemu Józefowi
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Obrady władz

Przeprowadzenie zaplanowanej na prawie 
dwa lata akcji, podczas której muszą być doko-
nane podsumowania pięcioletnich prac, nakre-
ślone plany działania i wybrane nowe władze 
OSP i Związku, w trakcie trwania pandemii nie 
będzie proste. By ułatwić druhom przygotowa-
nie walnych posiedzeń, okres na ich przepro-
wadzenie wydłużony został do końca września 
br. Decyzja o wydłużeniu czasu bez wątpienia 
w wielu przypadkach będzie pomocna. Nie-
mniej sporo straży z zamknięciem kadencji i 
wyborem władz już zdołało się uporać. 

W oddziale radomskim, dysponującym siłą 
osiemdziesięciu dziewięciu straży ochotni-
czych, do końca lutego odbyło się dwadzieścia 
pięć walnych zebrań. W jednostkach gminy 
Jastrzębia kampania została zakończona i 
trwają przygotowania do odbycia zjazdu od-

działu gminnego ZOSP RP. W dwudziestu 
czterech miejscowościach druhowie spotkali 
się bezpośrednio w dużych salach zachowując 
reżim sanitarny. Jedno posiedzenie w Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Odechowie (gmina 
Skaryszew) zorganizowano w trybie on-line. 
Druhom z Odechowa korzystającym z pomocy 
komunikacji elektronicznej udało się w zgodzie 
ze statutem i wytycznymi ZOSP RP przepro-
wadzić sprawnie i efektywnie wszystkie punk-
ty porządku obrad oraz wybrać na lata 2021 
– 26 nowe władze stowarzyszenia. Posiedzeniu 
nadano charakter uroczysty. Mimo uczestnic-
twa w utrudnionej formie, przy monitorach 
komputerów wszyscy strażacy ubrani byli w 
mundury galowe.

Poza wymogami statutowymi – sprawoz-
daniami z działalności, planami pracy i wy-

borami zarządów, komisji rewizyjnych oraz 
przedstawicieli na zjazdy i do władz oddziałów 
gminnych – na posiedzeniach w trakcie dysku-
sji poruszane były ważne dla OSP zagadnienia. 
W powiecie radomskim mówiono o nakłada-
niu na straże obowiązków bez wcześniejszych 
uzgodnień z ich zarządami, o braku nowych 
rozwiązań prawnych dostosowywanych do 
obecnych warunków i wymagań. Strażacy 
postulowali także, aby potrzebne im szkole-
nia prowadzone poza komendami Państwo-
wej Straży Pożarnej (np. KPP), wymagające 
niemałych opłat nie obciążały ich własnych i 
gminnych budżetów, skarżyli się też na brak 
konsultacji z OSP dotyczących rozdziału dota-
cji ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego.

 Stefan Todorski

Prowadzone przez prezesa ZOW Antonie-
go Jana Tarczyńskiego obrady obejmowały: 
omówienie kwestii formalnych związanych z 
funkcjonowaniem siedzib biur oddziału wo-
jewódzkiego, przyjęcie wytycznych w sprawie 
organizacji eliminacji wojewódzkich XLIII 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”, przeanalizo-
wanie  zmian w kalendarzu wyborczym przed 
XV Zjazdem Krajowym ZOSP RP, rozpa-
trzenie wniosków o nadanie Złotych Znaków 
Związku i Medali Honorowych im. Bolesława 
Chomicza oraz sprawy różne.

W trakcie posiedzenia członkowie prezy-
dium wyrazili zadowolenie, iż jedną z głów-
nych ról łączenia Zarządu OW ZOSP RP z 
ochotniczymi strażami pożarnymi mogą 
wypełniać biura oddziału zlokalizowane w 
Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku 
i Siedlcach. Funkcjonują one od 2014 roku na 
podstawie umów użyczenia nieodpłatnego w 
obiektach Państwowej Straży Pożarnej w udo-
stępnionych, skromnych pomieszczeniach. 
Związek, jako organizacja pożytku publiczne-
go, a także jako jednostka ochrony przeciwpo-
żarowej, korzysta z roztrzygnięć zawartych w 
ustawach regulujących jego status. Prezydium, 
podkreślając wieloletnie zaangażowanie środ-
ków finansowych ZOSP RP oraz pracy działa-
czy dla rozwoju pożarnictwa, wyraziło nadzie-
ję na utrzymanie dotychczasowych warunków 
dla funkcjonowania siedzib biur.

W oparciu o opublikowane stanowisko 
Związku OSP RP – organizatora Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega po-
żarom” członkowie prezydium podjęli uchwałę 
o organizacji turnieju w województwie mazo-
wieckim. Przyjęto - przy założeniu, że warunki 

pozwolą - następujące terminy: eliminacje śro-
dowiskowe – marzec 2021, eliminacje gmin-
ne – do 10 kwietnia, powiatowe – do 10 maja, 
eliminacje wojewódzkie – do 10 czerwca 2021 
roku. Konkurs odbywać się będzie w trzech 
grupach: klasy I - VI szkół podstawowych, 
klasy VII – VIII szkół podstawowych  i szkoły 
ponadpodstawowe. Warunkiem przeprowa-
dzenia turnieju według przyjętego schematu 
będzie powrót nauki stacjonarnej do szkół i jej 
kontynuowanie w marcu oraz przestrzeganie 
reżimów sanitarnych. Przebiegiem eliminacji 
wojewódzkich OTWP ma pokierować komi-
tet organizacyjny w składzie: przewodniczący 
Zbigniew Gołabek , sekretarz Małgorzata Ma-
tejczyk, członkowie Jerzy Olejnik, przedsta-
wiciel Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej 
PSP i przedstawiciel Mazowieckiego Kurato-
rium Oświaty.

Z dużą troską odniosło się prezydium do 
kampanii sprawozdawczo – wyborczej w OSP 
i w oddziałach Związku. Z uwagi na utrzymu-
jącą się pandemię Prezydium Zarządu Głów-
nego ZOSP RP uchwałą nr 169/38/2020 wpro-
wadziło korektę do kalendarium wyborczego 
przesuwając przede wszyskim czas na odbycie 
walnych zebrań w strażach ochotniczych do 30 
września 2021 roku. Ma to stanowić szansę na 
zwołanie posiedzeń bezpośrednich po ewentu-
alnym odwołaniu lub poluzowaniu obostrzeń 
sanitarnych. Ustosunkowując się do wydłu-
żonego czasu na kampanię w OSP prezydium 
ZOW zwróciło uwagę, iż według aktualnego 
stanu prawnego straże powinny odbyć zebra-
nia zatwierdzające sprawozdania finansowe 
do 30 czerwca 2021 r. Odnośnie konieczności 
przeprowadzenia wyborów, podkreślono, że 
ustawy „covidowe” dopuszczają wydłużenie 

kadencji dając na powołanie nowych władz 60 
dni po odwołaniu epidemii.

Bardzo ważny dla przeprowadzenia kam-
panii sprawozdawczo – wyborczej może być 
art.10, ust.1b-c ustawy Prawo o stowarzy-
szeniach. Wynika z niego, że możliwy jest 
udział w posiedzeniu władz stowarzyszenia 
przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. Powyższy artykuł zawiera też 
dokładny opis uczestnictwa i wykonywania 
prawa głosu oraz tryb zdalnego zwołania 
posiedzenia przez uprawniony podmiot. Wy-
korzystanie środków komunikacji elektro-
nicznej w głosowaniu na posiedzeniu władzy 
stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu 
co najmniej: 1. transmisji obrad posiedzenia 
w czasie rzeczywistym, 2. dwustronnej ko-
munikacji w czasie rzeczywistym, w ramach 
której członek władzy stowarzyszenia może 
wypowiadać się w toku obrad, 3. wykonanie 
osobiste lub przez pełnomocnika prawa głosu 
przed lub w toku posiedzenia.

Odnosząc się do powyższego przepisu za-
rząd OSP może podjąć uchwałę o zwołaniu 
walnego zebrania członków w trybie art. 10, 
ust. 1b-c ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 
W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania w tym 
trybie powinien określić szczegółowe zasady i 
formy uczestnictwa w posiedzeniu oraz sposób 
wykonywania prawa głosu.

W punkcie „sprawy różne” członkowie pre-
zydium dyskutowali na temat przypadającej 
w bieżącym roku setnej rocznicy powstania 
Związku OSP RP oraz możliwych sposobów 
(również przy trwających reżimach sanitar-
nych) uczczenia doniosłego jubileuszu

 Stefan Todorski

RUSZYŁA KAMPANIA 
SPRAWOZDAWCZO -  WYBORCZA

Z początkiem 2021 roku rozpoczęły się zebrania 
sprawozdawczo – wyborcze w ochotniczych 
strażach pożarnych. Po nich nastąpi czas zjazdów w 
oddziałach gminnych, powiatowych i wojewódzkich 
z wieńczącym kampanię XV Zjazdem Krajowym 
Związku OSP RP. 

29 stycznia w trybie wideokonferencji odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. 

UCHWAŁY NA RAZIE NA ODLEGŁOŚĆ
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Od prezesa

Druhu Prezesie, przed paroma tygodniami 
zakończył się rok, w którym ze względu na pa-
nującą pandemię i zarządzane przez władze 
państwowe obostrzenia sanitarne musieliśmy 
przereorganizować programy działania oddzia-
łu wojewódzkiego Związku, z wielu ważnych 
zadań czasowo zrezygnować, a niektóre nowe, 
nieznane dotąd czynności próbować upowszech-
niać i dla dobra społeczeństwa podejmować.
Dodajmy: rok dla stowarzyszeń trudniejszy, 

niż jakikolwiek dotychczas. Tak, ogłoszony nie-
omal na całym świecie alarm covidowy sparaliżo-
wał życie społeczne w niespotykanym dotychczas 
stopniu. Ograniczenie, a w pewnych okresach 
nawet zamrożenie kontaktów międzyludzkich w 
przestrzeni publicznej uderzył bardzo silnie mię-
dzy innymi w stowarzyszenia. Uderzył, wszak ich 
działalność bez wzajemnej współpracy członków 
praktycznie nie może istnieć.

Nasze, wielkie stowarzyszenie musiało zatem 
natknąć się na wielkie problemy.
W przypadku Związku OSP RP, wiele waż-

nych przedsięwzięć wymaga jednoczesnego 
udziału dużych grup ludzi. Przy ograniczeniu 
więc liczebności skupisk do kilku czy kilkuna-
stu osób większość przedsięwzięć musiała być 
odwołana lub przesunięta w czasie. Nie mogli-
śmy na przykład zorganizować Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej, zawodów sportowo – pożar-
niczych; nie mogli spotkać się kronikarze. W 
wyjątkowo zawężonym gremium i zakresie od-
bywały się lub z konieczności zostały odwołane 
uroczystości z okazji Dnia Strażaka, uroczysto-
ści i imprezy jubileuszowe i okolicznościowe. 
Nie mogla dojść do skutku pielgrzymka straża-
ków na Jasną Górę i do relikwii świętego Floria-
na w Warszawie. Staraliśmy się jednak zadania, 
którym nie stanęły całkowicie na przeszkodzie 
reżimy sanitarne, bodaj w ograniczonej formie 
zrealizować.

Trochę pomogły łącza internetowe.
Oczywiście... Ale nie tylko. Zdążyliśmy przed 

pandemią przy kilku tysiącach widzów na war-
szawskim Torwarze wyróżnić dyplomem i na-
grodami laureata konkursu „Strażak Roku 2019 
Województwa Mazowieckiego”. Przez cały rok 
2020 kapituła konkursu nadawała tytuły „Straża-
ka Miesiąca”, a wręczanie stosownych dyplomów 
i nagród odbywało się, tak jak w latach poprzed-
nich, podczas uroczystych spotkań w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Or-
ganizowaliśmy też lub współorganizowaliśmy 
uroczystości - z konieczności dla wąskiej repre-
zentacji strażaków bezpośrednio, a dla szerokiej 
rzeszy poprzez transmisję internetową. W taki 
choćby sposób zapewniony był udział w koncele-
browanych mszach świętych w praskiej katedrze 
św. Floriana w ramach wojewódzkich obchodów 
Dnia Strażaka czy obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości.

Internet przydał się też naszym wojewódzkim 
władzom do odbywania niezbędnych posiedzeń.
Okazał się wręcz niezbędny. Trudno bowiem 

wyobrazić sobie sytuację, że przez rok zarząd 
oddziału wojewódzkiego czy jego prezydium nie 
podejmuje żadnych decyzji, nie ocenia efektów 
działania, nie planuje zadań na nadchodzący 
okres... Dlatego trzeba było skorzystać z do-
stępnej techniki, aby (choć na odległość) odbyć 
niezbędne posiedzenia. Dzięki temu można było 
nadzorować działalność gospodarczą i finanso-
wą, monitorować wyposażanie OSP w sprzęt i 
umundurowanie, rozpatrywać wnioski o nada-
nie odznaczeń, oceniać pracę oddziałów niż-
szych  szczebli i ochotniczych straży pożarnych, 
czy na przykład przyjąć uchwałą opracowany 
przez członka komisji programowej, historycz-
nej i ceremoniału, pełnomocnika prezesa ZOW 
ZOSP RP st. bryg. w st. spocz. inż. Macieja Ka-
linowskiego (jednocześnie członka Krajowego 
Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich) „Re-
gulamin Kolegium Sędziów Zawodów Strażac-
kich Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP woj mazowieckiego”.

Druhu Prezesie, z niejednego przedsięwzięcia 
musieliśmy z wielkim bólem w roku ubiegłym 
zrezygnować. Nie było szansy uatrakcyjnić po-
przez imprezy wojewódzkie działań dorosłych 
strażaków jak i członków młodzieżowych dru-
żyn pożarniczych. Niemożliwe było chociażby 
zorganizowanie akcji letniej dla młodzieży. 
Stanęły natomiast przed druhnami i druhami 
inne zadania. Trudne, ale dające satysfakcję i 
poczucie dobrego wypełniania roli w społecz-
nej służbie. Zadania, które postawiła przed 
strażakami pandemia.
W naszych szeregach nigdy nie będzie bez-

czynności. Zawsze znajdziemy pole, na którym 
będzie potrzebna komuś pomoc. Dlatego też 
członkowie naszych jednostek od pierwszych dni 
ataku koronawirusa pospieszyli tam, gdzie mogli 
być potrzebni. Podejmowane działania były róż-
norodne. W niejednej OSP znaleźli się  druhowie 
chętni do dowożenia  osobom chorym i  przeby-
wającym na kwarantannie żywności, lekarstw i 
środków do dezynfekcji. Niektóre straże ochotni-
cze, zwłaszcza zrzeszone w nich druhny przystą-
piły do szycia maseczek ochronnych. Z jednego 
z  komunikatów dowiedzieliśmy się, że np. OSP 
w Mokobodach (pow. siedlecki) uszyła i prze-
kazała do wykorzystania 2200 maseczek. Były 
też działania inne. Choćby pomaganie osobom 
samotnym, przebywającym na kwarantannie po-
przez wyprowadzanie na spacer ich psa. Od nie-
dawna prowadzimy nową, bardzo ważną akcję. 
Osoby, które mają problem z przemieszczaniem 
się, niepełnosprawni, wymający opieki seniorzy, 
mogą zgłosić potrzebę dowiezienie ich do punktu 
szczepień przeciw koronawirusowi. Strażacy przy 
wykorzystaniu swoich pojazdów w każdy takim 
przypadku służą  seniorom pomocą.

A jak Druh Prezes widzi rok 2021?
Na powrót do stanu sprzed pandemii na ra-

zie  trudno liczyć, ale zachowując optymizm 
miejmy przynajmniej nadzieję, że może rygory 
będą łagodniały. Powrót do normalności jest 
nam potrzebny jak zdrowie. Związkowi OSP RP 
oczywiście też. Bieżący rok w naszej działalności 
jest wyjątkowo ważny. Musimy ocenić mijającą 
pięcioletnią kadencję i dokonać wyboru nowych 
władz. Tak w ochotniczych strażach pożarnych, 
jak też co najmniej w gminnych oddziałach 
Związku. Musimy też w szczególny sposób uczcić 
stuletnią działalność naszego stowarzyszenia. Tak 
ważny jubileusz utworzonej w 1921 r. jednolitej 
strażackiej organizacji, której działalność mamy 
honor i zaszczyt kontynuować, musi być mocno 
zaprezentowany społeczeństwu. Potrzebujemy 
ponadto (mocno ograniczonych w minionych 
miesiącach) cyklicznych imprez i uroczystości, 
aby tworzyć więź między strażakami, aby dać 
druhom  możliwość wyeksponowania na ze-
wnątrz swojej, mało widocznej na co dzień, pracy.   
Potrzebujemy wreszcie imprez, aby wybrzmiał 
szerokim echem nasz stuletni jubileusz.

Przed nami tyle wyjątkowych spraw, że strach 
pomyśleć, co będzie, jeśli przez kolejne miesiące 
przyjdzie nam żyć z pandemią.
Może (uśmiech) w dalszym ciągu będzie mu-

siała wspierać nas elektronika?...  „Strażaka Ma-
zowieckiego” wydajemy i czytamy... i – mam na-
dzieję – nadal będziemy czytać dzięki posiadanej 
stronie internetowej, to w innych działaniach tak-
że w razie konieczności będziemy posiłkować się 
Internetem. Miejmy nadzieję, że walne zebrania i 
posiedzenia zarządów oddziałów przygotowujące 
nadchodzące zjazdy uda się nam przeprowadzić 
w spotkaniach bezpośrednich. W tym celu zmie-
niony został kalendarz wyborczy. Na walne ze-
brania członków OSP wydłużamy czas do końca 
września. Jeśli jednak ten zabieg nie przyniósłby 
rezultatu, to odpowiednie dokumenty przygoto-
wane przez Związek OSP RP instruują, jak prze-
prowadzić obrady w formie zdalnej. Co do iprez 
– zobaczymy. Jeśli uda się niebawem uruchomić 
naukę stacjonarną w szkołach, to ruszymy z XLIII 
edycją Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej. Może w ciepłych miesiącach pandemia 
odpuści i uda nam się zrealizować program  za-
wodów i akcji letniej dla młodzieży. Powrót do 
pełnej oferty programowej Związku zapewne w 
tym roku nie będzie jeszcze możliwy, ale posta-
ramy się wykorzystywać wszystkie nadarzające 
się możliwości. Strażacy potrafią działać nawet w 
trudnych warunkach.

 Rozmawiał Stefan Todorski

STRAŻACY POTRAFIĄ 
NAWET W TRUDNYCH WARUNKACH
Rozmowa z prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 
województwa mazowieckiego Antonim Janem Tarczyńskim.
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Nasi bohaterowie

19 listopada obaj strażacy doznali szko-
dy w wypadku samochodowym, który 
zdarzył się w miejscowości Zamienie na 
drodze krajowej nr 50. Doszło tam do 
zderzenia się siedmiu aut, w wyniku czego 
poszkodowanych zostało trzynaście osób. 
Druhowie Przemysław i Konrad, mimo 
iż doznali osobistej szkody, jako pierwsi 
przystąpili do udzielania pomocy naj-
bardziej potrzebującym. Natychmiast po 
wydobyciu się ze swojego zniszczonego 
pojazdu wezwali służby ratownicze, po 
czym podjęli czynności ratujące rannym 
zdrowie, a być może nawet życie. Wśród 
uczestników wypadku najbardziej ucier-
piał kierowca samochodu ciężarowego, 
który ze względu na ustanie funkcji życia 
wymagał reanimacji. Bohaterowie z OSP 
Stanisławów pomagali w akcji ratowniczej 
również po przybyciu wezwanych służb, 
aż do zakończenia przez profesjonalnych 
ratowników prowadzonych działań.

17 lutego 2021 roku  w siedzibie Urzędu Mar-
szałkowskiego w Warszawie odbyła się uroczy-
stość, podczas której bohaterowie grudnia 2020 
r. Przemysław Zdanowicz - gospodarz OSP i 
Konrad Zdanowicz – naczelnik OSP  oraz „Stra-
żak Listopada 2020 r.” Łukasz Łopaciński, (syl-
wetkę i czyn druha Łukasza przedstawiliśmy w 
SM 4/2020) z OSP Zawady (gmina Kampinos, 
powiat warszawski zachodni) otrzymali dyplo-
my potwierdzające tytuły oraz nagrody pienięż-
ne Marszałka Województwa Mazowieckiego 
i nagrody rzeczowe Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP ufundowane przez Wy-
twórnię Umundurowania Strażackiego w Brze-
zinach. W uroczystości bohaterom asystowali 
przestawiciele OSP, gmin i Państwowej Straży 
Pożarnej. Dyplomy i nagrody wręczyli: członek 
Zarządu Województwa Mazowieckiego Jani-
na Ewa Orzełowska, prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP Antoni Jan Tarczyśki, 
wiceprezes ZOW Andrzej Wasilewski i dyrektor  
WUS w Brzezinach Dorota Zagraba.   S.T.

Działająca w imieniu Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP kapituła 
konkursu „Strażak Roku 
Województwa Mazowieckiego” 
przyznała tytuł „Strażaka 
Miesiąca Grudnia 2020r.” ex 
aequo braciom Przemysławowi 
i Konradowi Zdanowiczom – 
członkom Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Stanisławowie 
(powiat miński).

Nie bacząc na własną krzywdę

fot. archiwum OSP Baranowo



styczeń - marzec 2021  |   S T R A Ż A K  M A Z O W I E C K I  |   07

Obrady władz

W trakcie posiedzenia, któremu przewodni-
czył prezes ZOW Antoni Jan Tarczyński, omó-
wiono informację o stanie bezpieczeństwa poża-
rowego i miejscowych zagrożeń na Mazowszu w 
2020 roku ze szczególnym uwzględnieniem dzia-
łań OSP, przyjęto plan przedsięwzięć programo-
wych Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP na 2021 r. oraz harmonogram przygotowań 
do V Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP. Rozpatrzono też sprawy bieżące, w tym 
wnioski o nadanie odznaczeń korporacyjnych.

Rozpoczynając obrady prezes A. Tarczyński po-
prosił o uczczenie minutą ciszy zmarłego 9 marca  
druha Marka Choińskiego – członka Komisji Re-
wizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Tematem omawianym corocznie jest infor-
macja o stanie ochrony przeciwpożarowej na 
Mazowszu . Tym razem przedstawił ją st. bryg. 
P. Pomorski.  Poinformował między innymi, 
że liczba ochotniczych straży pożarnych włą-
czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – 
Gaśniczego wzrosła do końca ub. roku do 557 
jednostek. Bardzo imponująco przedstawiało 
się wyposażanie OSP w samochody pożarnicze. 
Dzięki środkom finansowym z budżetu państwa 
oraz samorządów województwa i gminnych 
straże ochotnicze Mazowsza wzmocniły się o 
sześćdziesiąt siedem nowych samochodów i do-
datkowo o kolejne osiem w ramach ogłaszanych 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji konkursów „Bitwa o wozy”. Przedsta-
wiciel komendanta wojewódzkiego PSP dodał, 
że do OSP przesunięto również 49 pojazdów 
wykorzystywanych wcześniej w jednostkach ra-
towniczo – gaśniczych PSP.  W 2021 roku inwe-
stycje na rzecz OSP mają być wsparte z funduszu 

dla KSRG kwotą 6.660 tys. zł. Do straży ochot-
niczych powędrują też środki w wysokości 2.578 
tys. złotych z MSWiA. Informacja KW PSP stała 
się motywem zwrócenia uwagi na inne środki 
finansowe, na które druhowie oczekują. Pytano 
z nadzieją na dość szybką reakcję m.in. o czas 
przekazania zadeklarowanych kwot za dowoże-
nie seniorow do punktów szczepień, o wsparcie 
finansowe Związku OSP RP na współorganizo-
wanie szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierw-
szej pomocy. Zwrócono uwagę na brak informa-
cji, jakie środki ze składek ubezpieczeniowych 
trafiły do OSP na Mazowszu.  

Niełatwym do roztrzygnięcia punktem ob-
rad był przedstawiany przez druhnę Małgorzatę 
Matejczyk – dyrektora Zarządu Wykonawczego 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP plan przed-
sięwzięć programowych. Utrzymująca się, a nawet 
rozwijająca pandemia sprawia, że część zamierzeń 
przygotowywanych do  realizacji na początku 
bieżącego roku, trzeba było już odwołać. Nie od-
będzie się VIII Pielgrzymka Strażaków na Jasną 
Górę, a także (z uwagi na utrzymujące się zdalne 
nauczanie w szkołach) Ogólnopolski Turniej Wie-
dzy Pożarniczej. Jest natomiast nadzieja (i to ma 
odzwierciedlenie w planach), że uda się przepro-
wadzić Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożar-
nicze dla MDP wg regulaminu CTiF, VII Woje-
wódzkie Zawody OSP w Ratownictwie Wodnym 
i Przeciwpowodziowym oraz XXVII edycję Kon-
kursu Kronik OSP. Podjęte zostaną wszelkie moż-
liwe kroki, aby godnie uczcić 100-lecie powstania 
jednolitego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Zaplanowane zostały uroczyste wojewódz-
kie obchody jubileuszu, w tym uroczyste , wyjaz-
dowe posiedzenie Zarządu OW ZOSP RP. 

Marcowe posiedzenie prezydium ZOW było 
też momentem rozpoczynającym prace, których 
celem jest przygotowanie i przeprowadzenie 
V Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP. Podczas obrad przedstawiony został i 
zaopiniowany „Harmonogram Przygotowań do 
V Zjazdu OW ZOSP RP”, który określa w szcze-
gółach cały zakres działań oraz terminy ich re-
alizacji.  Zgodnie ze statutem zjazd powinien się 
odbyć nie wcześniej niż 30 dni przed i nie później 
niź 30 dni po zjeździe poprzednim. Ponieważ 
IV Zjazd OW ZOSP RP odbył się 20 maja 2017 
roku, zjazd przygotowywany powinien odbyć się 
między 20 kwietnia, a 19 czerwca 2022 roku.

Plan przedsięwzięć i harmonogram przy-
gotowań do zjazdu rozpatrzy Zarząd Oddzia-
łu Wojewódzkiego ZOSP RP, którego obrady 
zaplanowane są na kwiecień br. Zamknięciem 
pierwszego etapu przygotowań do zjazdu będzie 
podsumowanie przebiegu walnych zebrań spra-
wozdawczo – wyborczych członków ochotni-
czych straży pożarnych. Podsumowania zebrań  
prezydium chciałoby dokonać w czerwcu br. In-
formacje o przebiegu kolejnych etapów  przygo-
towań przekazywane będą (w miarę istniejących 
warunków) systematycznie.

W końcowej fazie posiedzenia informację, 
która bez wątpienia zainteresuje wszystkich dru-
hów, przedstawiła pani dyrektor Joanna Soko-
łowska. Poinformowała, że w 2021 r.  Samorząd 
Województwa Mazowieckiego przeznacza na 
potrzeby ochotniczych straży pożarnych Ma-
zowsza 20 milionów złotych. Z kwoty tej 5 mln 
wesprze remonty strażnic, 15 mln zaś zakup sa-
mochodów lekkich oraz sprzetu i wyposażenia 
specjalistycznego. Stefan Todorski

PIERWSZY KROK 
W STRONÊ ZJAZDU
24 marca, po raz drugi w tym roku i kolejny w trybie 
wideokonferencji, obradowało Prezydium Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.  Wraz z 
obecnymi piętnastoma członkami prezydium przy 
monitorach komputerów zasiedli także reprezentująca 
Marszałka Województwa Mazowieckiego zastępca 
dyrektora Departamentu Organizacji Bezpieczeństwa 
Publicznego Joanna Sokołowska oraz przedstawiciel 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej st. bryg. Paweł Pomorski – naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru KW PSP. 

ODSZEDŁ OD NAS DRUH MAREK CHOIŃSKI
9 marca 2021 roku na wieczną wartę odszedł od nas Druh Marek Choiński, wielotetni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Waleria-

nach (gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski) i zarządów - od gminnego po główny - Związku OSP RP.
We władzach Związku działał ofiarnie przez trzydzieści osiem lat, najpierw gminy Puszcza Mariańka i powiatu żyrardowskiego,  potem 

województwa skierniewickiego i mazowieckiego.  Od 1987 r. był członkiem, a od 1991 do 1998 r. wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Skierniewicach. W latach 1999 – 2007 oraz 2012 – 2016 pełnił funkcję członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego , a od roku 
2017 członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa mazowieckiego. Przez kadencję 2002 – 2007 
piastowal z ramienmia Mazowsza funkcję członka Zarządu Głównego Związku OSP RP. 

Dh Marek Choiński za wyjątkowo aktywną i efektywną działalność odznaczony był Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą 
Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotym Znakiem Związku, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza i Od-
znaką Honorową „Zasłużony dla Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego”. 

Podczas uroczystości pogrzebowej, która odbyła się 18 marca w Żyrardowie, Zasłużonego Druha między innymi pożegnali: marszałek 
województwa mazowieckiego Adam Struzik i prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak. Cześć Jego Pamięci.   t.
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Z tytułu wybuchu epidemii związanej z chorobą COVID-19 rok 
2020 był szczególny również w procesie doskonalenia zawodowego 
funkcjonariuszy PSP i druhów OSP województwa mazowieckiego. 
Realizacja zadań związanych z organizacją szkoleń i doskonalenia 
zawodowego w okresie największego zagrożenia rozprzestrzeniania 
się epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 została w znacznym stopniu 
ograniczona, a nawet okresowo wstrzymana na terenie wojewódz-
twa. W związku z poleceniem Komendanta Głównego PSP w dniu 
9 marca 2020 r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP podjął 
decyzję o wstrzymaniu wszelkiego rodzaju inspekcji PSP i OSP, ćwi-
czeń, zawodów sportowych, manewrów i szkoleń organizowanych 
poza terenem jednostek macierzystych. Przedmiotowy stan rzeczy 
utrzymywał się do dnia 4 czerwca 2020 r., kiedy podjęto decyzję o 
sukcesywnym uruchamianiu realizacji wybranych szkoleń i kursów, 
w tym dla OSP z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego 
dla organizowanych szkoleń, testów i egzaminów oraz zakwatero-
wania słuchaczy. Utrzymujący się stan epidemii spowodował ko-
nieczność przyjęcia realizacji szkoleń i kursów przede wszystkim w 
formie zdalnej on-line poprzez platformę ZOOM oraz ograniczenia 
się w priorytecie organizacji szkoleń, testów i egzaminów do przed-
sięwzięć zapewniających niezbędne kwalifikacje i uprawnienia stra-
żaków do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz obsługi 
sprzętu ratowniczego.
Podkreślenia wymaga fakt, że proces szkolenia funkcjonariuszy PSP i 
druhów OSP województwa mazowieckiego realizowany jest na pod-
stawie zatwierdzonych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódz-
kiego Planów Pracy Ośrodków Szkolenia (w Warszawie i Pionkach) 
Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Szkolenia i kursy organizo-
wane są w oparciu o programy szkolenia zatwierdzone przez Komen-
danta Głównego PSP, a potrzeby szkoleniowe przed sporządzeniem 
Planów Pracy zbierane są z komend miejskich i powiatowych PSP wo-
jewództwa mazowieckiego. 

Szkolenia druhów OSP

Komendy Powiatowe i Miejskie PSP województwa mazowieckiego, 
zgodnie z zadaniem ustawowym, prowadziły na terenie województwa 
mazowieckiego szkolenia dla członków i funkcyjnych OSP. Szkolenia re-
alizowane były zarówno w siedzibach komend powiatowych i miejskich 
PSP, jak również w wybranych jednostkach OSP przy wykorzystaniu 
kadry oficerskiej i aspiranckiej pełniącej służbę w komendach PSP oraz 
Ośrodku Szkolenia KW PSP w Warszawie. 
W zakresie szkoleń podstawowych i dowódczych, realizowanych pod 
nadzorem Ośrodka Szkolenia w  Warszawie KW PSP w Warszawie w 
2020 roku przeprowadzono następujące przedsięwzięcia, w  których 
uczestniczyło łącznie 623 druhów:
 szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (377 druhów),
 szkolenie Naczelników OSP (135 druhów),
 szkolenie kierujących działaniem ratowniczym OSP (111 druhów).
Źródło: Opracowanie własne

Dodatkowo dla członków OSP województwa mazowieckiego w 2020 
r. realizowano następujące szkolenia i kursy specjalistyczne, w których 
uczestniczyło łącznie 294 druhów:
 szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratow-

ników OSP (118 druhów),
 egzamin potwierdzający posiadanie tytułu ratownika w zakresie 

KPP (92 druhów),
 szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (47 

druhów),

 szkolenie specjalistyczne kierowców - operatorów samochodów z 
drabiną mechaniczną (31 druhów).

 szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez 
KSRG w zakresie podstawowym (6 druhów).

Źródło: Opracowanie własne

Ponadto test i ćwiczenie w komorach dymowych zlokalizowanych w 
Ośrodku Szkolenia w Pionkach, KM PSP w Ostrołęce oraz KP PSP w 
powiecie warszawskim zachodnim przeszło łącznie 558 druhów OSP.
Ogółem w 2020 roku na wszystkich organizowanych dla OSP przedsię-
wzięciach szkoleniowych zweryfikowano kwalifikacje i przeszkolono 
łącznie 1 475 druhów.

Szkolenia w zakresie specjalistycznym i podstawowym PSP

W zakresie szkoleń specjalistycznych oraz szkoleń z zakresu podstawo-
wego w 2020 roku Ośrodki Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w 
Warszawie zorganizowały i przeprowadziły następujące szkolenia:
 obsad stanowisk kierowania PSP (69 strażaków),
 dla abonentów sieci radiowej UKF Ochrony Przeciwpożarowej (35 

strażaków), 
 w zakresie współpracy z SP ZOZ LPR (92 strażaków, w tym 58 straża-

ków - szkolenie kompletne oraz 34 strażaków – tylko cześć teoretyczna). 
 kierowców - operatorów samochodów z  drabiną mechaniczną (20 

strażaków), 
 w zakresie KPP dla strażaków PSP wraz z egzaminem (15 strażaków), 
 obsługi i  napełniania zbiorników przenośnych przeznaczonych do 

aparatów powietrznych (59 strażaków), 
 eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 

1 kV (192 strażaków),
 obsługi  podestów ruchomych przejezdnych (78 strażaków),  
 obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz samojezdnych (30 

strażaków), 
 sternika motorowodnego (69 strażaków), 
 z  zakresu metodyki nauczania ratownictwa medycznego w  KSRG 

(16 strażaków), 
 z zakresu segregacji w zdarzeniach mnogich i masowych (30 strażaków),
 zaawansowane zabiegi ratownictwa medycznego ACLS (18 strażaków), 
 dla instruktorów doskonalenia zawodowego JRG – metodyka kształ-

cenia (721 strażaków),
 egzaminy potwierdzające posiadanie tytułu ratownika w zakresie KPP 

- potocznie recertyfikacja (1 096 strażaków),
 test w komorze dymowej (576 strażaków).

Ogółem w 2020 r. w zakresie szkoleń specjalistycznych i podstawowych 
w Ośrodkach Szkolenia KW PSP w Warszawie przeszkolono oraz zwery-
fikowano kwalifikacje 3 116 strażaków PSP. 
Źródło: Opracowanie własne

Szkolenia doskonalące 

Ośrodek Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie organizował 
również szkolenia doskonalące dla funkcjonariuszy i pracowników cy-
wilnych KW PSP w Warszawie z zakresu ochrony zdrowia psychicznego 
obejmujące m.in. następujące aspekty:
 "Profilaktyka zjawisk wynikających z używania środków odurzają-

cych, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych 
substancji psychoaktywnych w miejscu pracy/pełnienia służby" (176 
strażaków z JRG);

 „Udzielanie wsparcia psychicznego na miejscu zdarzenia” (148 straża-
ków z JRG);

PRZEDSIÊWZIÊCIA SZKOLENIOWE 
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2020 r.

Mazowiecka Komenda PSP instruuje
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Mazowiecka Komenda PSP instruuje

 „Zasady komunikacji i  postępowania z osobami niepełnosprawnymi 
intelektualnie i ruchowo” (87 strażaków z JRG);

 "Być komendantem/dowódcą/ koordynatorem ratownictwa me-
dycznego w czasie i po pandemii - wyzwania obowiązki i potrzeby” 
- warsztaty dla dowódców JRG PSP woj. mazowieckiego w ramach ak-
cji psychologów PSP "Zadbaj o siebie i o swoich bliskich w czasie i po 
pandemii". 

Ośrodek Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie w zakresie szkoleń 
doskonalących przeprowadził cykl szkoleń podsumowujących doskona-
lenie zawodowe dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych (22 stra-
żaków), strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych pełniących służbę 
w zmianowym rozkładzie czasu służby JRG PSP (93 strażaków) oraz 
strażaków pełniących służbę jako etatowa i nieetatowa obsada stanowisk 
kierowania województwa mazowieckiego (17 strażaków). 
Szkolenia podsumowujące przeprowadzono zgodnie z zasadami organi-
zacji doskonalenia zawodowego PSP zatwierdzonymi w dniu 01.12.2016 
r. przez Komendanta Głównego PSP.   

Łącznie w 2020 roku  w zakresie szkoleń doskonalących w Ośrodkach 
Szkolenia w Warszawie i  Pionkach przeszkolono lub zweryfikowano 
kwalifikacje dla 804 strażaków PSP. 
W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego związanego z wi-
rusem COVID-19 oraz ograniczeniem dotyczącym realizacji wszystkich 
form szkoleń organizowanych poza terenem jednostek macierzystych 
Ośrodek Szkolenia KW PSP w Warszawie uruchomił alternatywną (on-
-line) formę wspomagającego nadzoru nad doskonaleniem zawodowym 
realizowanym w JRG oraz SK KP/M PSP. Zajęcia organizowane były 
przez cztery dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku dla strażaków 
wszystkich JRG PSP woj. mazowieckiego. Łącznie w tej formie nadzoru 
zrealizowano 56 przedsięwzięć.

Szkolenia dla osób z innych podmiotów

W 2020 roku w Ośrodku Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie 
przeprowadzono 8 szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej, w 
których uczestniczyło 190 osób oraz 6 szkoleń aktualizujących inspek-
torów ochrony przeciwpożarowej, w których uczestniczyły 164 osoby.
Przedmiotowe szkolenia z uwagi na wysokie zagrożenie epidemiczne 
realizowane były on-line z wykorzystaniem technik nauczania na odle-
głość przy wykorzystaniu platformy ZOOM.
W 2021 r. rozpoczęto szkolenia w zakresie współpracy z SP ZOZ LPR 
dla druhów z OSP w KSRG z wykorzystaniem metod nauczania na od-
ległość, dzięki czemu mogą oni poszerzyć swoją wiedzę przydatną przy 
coraz częstszych interwencjach związanych z zabezpieczeniem lądowi-
ska dla statków powietrznych.
Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie

Roku 2020, pomimo znacznych trudności i ograniczeń wynikających z 
obowiązującego w kraju stanu epidemii, nie należy traktować jako „stra-
conego” w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego funkcjona-
riuszy PSP oraz druhów OSP. Na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, 
testach i egzaminach Ośrodki Szkolenia KW PSP w Warszawie przeszko-
liły lub zweryfikowały kwalifikacje dla blisko 5 750 osób. 
W tym momencie stwierdzić należy, że systematyczne podnoszenie 
umiejętności, kompetencji i poziomu wyszkolenia ratowników to pro-
ces absolutnie niezbędny do budowy skutecznego i sprawnego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. Wiedza i doświadczenie zdobywane przez ra-
towników zarówno PSP, jak i OSP w procesie kształcenia i doskonalenia 
zawodowego ma bezpośrednie przełożenie na sprawność, skuteczność 
i bezpieczeństwo prowadzonych działań ratowniczych. Natomiast sto-
sowanie różnorodnych form organizacji procesu nauczania poprzez 
łączenie metod podających z aktywizującymi wpływa na skuteczność i 
utrwalenie przedstawianych treści dydaktycznych.
Należy mieć również na uwadze, że kształcenie i doskonalenie zawodo-
we to proces ciągły, który nie kończy się wraz z egzaminem i wydaniem 
zaświadczenia o ukończeniu kurs, lecz powinien być systematycznym i 
ciągłym działaniem prowadzonym w każdej jednostce ochrony przeciw-
pożarowej, w stosunku do wszystkich ratowników.

st. bryg. Tomasz Król
naczelnik Ośrodka Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie

Siedemdziesiąt pięć nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych 
o wartości przekraczającej 65 milionów złotych trafiło do OSP dzięki 
zakupom zrealizowanym przy wykorzystaniu połączonych pieniędzy 
z budżetu państwa, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także dotacji wojewódzkiego 
i gminnych samorządów oraz środków własnych straży ochotniczych.

Wraz z samochodami nowymi do OSP przekazano czterdzieści 
dziewięć pojazdów użytkowanych wcześniej w Państwowej Straży 
Pożarnej. Czternaście w dobrym stanie technicznym samochodów 
ratowniczo – gaśniczych i trzydzieści pięć specjalnych będzie rów-
nież służyć skuteczniejszemu zabezpieczeniu obszarów operacyj-
nych powierzonych strażakom ochotnikom województwa mazo-
wieckiego.  SAT

Na zakup pojazdu o wartości ponad 880 tysięcy złotych zgroma-
dzono pieniądze z funduszu dla Krajowego Systemu Ratowniczo – 
Gaśniczego, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, z Samorządu Województwa Mazowieckiego i 
gminy Goszczyn, a także 39180 złotych z konta obdarowanej straży.

Uroczyste przekazanie i poświęcenie pojazdu w obecności przed-
stawicieli władz samorządowych i pożarniczych, wśród których m.in. 
był wręczający druhom kluczyki zastępca komendanta głównego 
Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztof Hejduk, odbyło się 
2 lutego przed remizą OSP. Przed oficjalnym uruchomieniem silnika 
poświęcenia samochodu dokonał proboszcz miejscowej parafii ksiądz 
dziekan Arkadiusz Wiktorowicz.

Pojazd wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 4600 l i dział-
ko o wydajności 2960 litrów na minutę bez wątpienia trafił w dobre 
ręce. Działająca od 110 lat, zrzeszona w KSRG jednostka, zabezpie-
czająca obszar własnej gminy, a także przewidziana do działań ra-
towniczych poza jej granicami, będzie mogła służyć społeczeństwu 
bardziej profesjonalnie i skuteczniej. S.T.

Połączone środki 
dla wspólnego celu

Nowy MAN 
dla goszczynian

W 2020 roku baza samochodowa ochotniczych 
straży pożarnych Mazowsza powiększyła się o sto 
dwadzieścia cztery pojazdy. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczynie  
(powiat grójecki) cieszy się nowym samochodem  
ratowniczo – gaśniczym na podwoziu MAN-a,  
który zastąpił wysłużonego jelcza. 
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Najaktywniejsza

Dokładnie druhowie z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Wesołej wezwani zostałi na pomoc 848 
razy. W sześćdziesięciu czterech przypadkach 
gasili pożary. Wielokrotnie częściej, w sześciuset 
dwudziestu trzech zdarzeniach usuwali skutki 
miejscowych zagrożeń: wypadków, podtopień, 
wiatrołomów,  pomagali też zagrożonym pande-
mią, pogotowiu ratunkowemu oraz policji. Ponad 
sto razy zabezpieczali rejon operacyjny jednostek 
ratowniczo – gaśniczych Komendy Miejskiej PSP 
miasta stołecznego Warszawy. Mogli to czynić 
dzięki wielkiej społecznej determinacji oraz dzięki 
bardzo dobremu wyposażeniu i  świetnie przygoto-
wanej do zadań ratowniczych jednostce operacyj-
no – technicznej.

Dzieje jednostki rozpoczęły się na progu XX wie-
ku. W 1903 roku dobra Wola Grzybowska (obecnie 
część Wesołej) nabył Emanuel książę Bułhak herbu 
Abdank, potomek starego kresowego rodu, zasłu-
żonego wielce dla Pierwszej Rzeczypospolitej. Dwa 
lata później książę nakazał leśniczemu Sylwestrowi 
Gołębiewskiemu zorganizować na nabytych zie-
miach straż ogniową. Leśniczy polecenie wykonał 
gromadząc pod swoją komendą głównie miesz-
kańców wsi Szkopówka. Jak mówi przekaz ustny, 
argumentem zachęcającym do wstępowania w sze-
regi stowarzyszenia miało być pozwolenie wydane 
pierwszym druhom na przejeżdżanie przez las do 

stacji kolejowej. Inna wersja przekazu wskazuje, że 
zachętą było pozwolenie na zbieranie runa leśnego. 
Niezależnie od tego, jaki był sposób powoływania 
strażaków, w mieście wyrosła OSP nieustępująca w 
niczym jednostkom zawodowym.

W 1996 r. powołany został Krajowy System Ra-
towniczo – Gaśniczy. Straż z Wesołej włączono do 
niego jako jedną z pierwszych. Sprzęt, jakim wtedy 

dysponowała, nie mógł zadowalać. W pierwszych 
latach uczestnictwa w KSRG wyposażenie uda-
ło się w sporym stopniu wzmocnić. Niemniej w 
2001 r.  druhowie dysponowali tylko  dość mocno 
wysłużonymi samochodami: jelczem 005, starem 
244 i  lekkim lublinem. W 2002 r. miasto stało 
się dzielnicą Warszawy. W granicach stolicy rola 
OSP zaczęła systematycznie rosnąć. Rosła też jej 
dyspozycyjność i siła bojowa. Obecnie ratownicy 
dysponują sześcioma pojazdami, z których każdy 
posiada swoją specjalizację. Trzy spośród nich to 
samochody ratowniczo – gaśnicze, ale o różniącym 
się zastosowaniu. GBA-Rt 3/16/4,8 na podwoziu 
Scanii jest pojazdem pierwszego rzutu, ale wyspe-
cjalizowanym w ratownictwie drogowo – technicz-
nym. Średni samochód GBA-Rt 2,1/16/4 marki 
Star 1466  przystosowany jest do działania w trud-
nych warunkach drogowych, w lasach, przy poża-
rach traw i zarośli. GCBA 5/32/2,5 marki MAN 
jako pierwszy interweniuje przy pożarach różnego 
rodzaju budynków. Wszystkie trzy pojazdy wy-
posażone są w defibrylatory, kamery termowizyj-
ne, zestawy do hydrauliki siłowej oraz inny sprzęt 
specjalistyczny, co czyni je samowystarczalnymi 
podczas różnorodnych akcji. Uzupełnieniem siły 
operacyjnej jednostki są dwa samochody ratow-
niczo – rozpoznawcze marki Ford Transit i wypeł-
niająca funkcję wozu operacyjnego osobowa sko-

da. W tym miejscu 
warto podkreślić, że 
średni pojazd mar-
ki Scania P 360 jest 
nowym nabytkiem 
wprowadzonym do 
podziału bojowego 
w grudniu 2020 r. 
Koszt jego nabycia 
wyniósł 938 tysięcy 
złotych. W kwocie 
tej 660 tys. zł. stano-
wią dotacje, 48 tys. 

zł. to darowizny darczyńców i aż 230 tysięcy zło-
tych stanowił wkład własny OSP.

Pojazdy i sprzęt służą czterdziestu pięciu upraw-
nionym do udziału w akcjach ratownikom, któ-
rymi dowodzi naczelnik OSP Tomasz Śniegocki. 
Wszyscy członkowie czterdziestopięcioosobowego 
oddziału obok wyszkolenia podstawowego legity-
mują się świadectwem ukończenia kursu kwalifi-

kowanej pierwszej pomocy.  Dwudziestu druhów 
związanych jest z pożarnictwem zawodowo, czte-
rech posiada uprawnienia ratownika medyczne-
go. Czternastu z nich to kierowcy konserwatorzy, 
którzy zapewniają możliwość wyjazdu na ratunek 
z potrzebnym w danej sytuacji wyposażeniem o 
każdej porze.

Tak wielka liczba podejmowanych interwencji 
nie byłaby jednak możliwa bez odpowiedniej orga-
nizacji społecznej służby, którą w obecnym kształcie 
zaczęto organizować od roku 2003. Wówczas zarząd 
OSP podjął uchwałę o utworzeniu punktu alarmo-
wego ze stałą obsługą, podnoszącego w znacznym 
stopniu gotowość bojową, głównie czas alarmowe-
go wyjazdu. Powołana została też społeczna służba 
dyżurna, składająca się z kierowcy i 3 – 5 ratowni-
ków. Skład osobowy służb zmienia się zgodnie z 
opracowywanym grafikiem. Dzięki dyżurującej 
załodze możliwy jest wręcz natychmiastowy wyjazd 
pierwszego wozu pod wskazany w wezwaniu adres. 
Kolejni, potrzebni do udziału w akcji strażacy wzy-
wani są przez służbę dyżurną przy wykorzystaniu 
telefonów komórkowych. System ten pozwala na 
szybkie i skuteczne powiadomienie tylko tych dru-
hów, którzy są w danej chwili potrzebni. Stałe dyżu-
ry – co podkreśla naczelnik T. Śniegocki – mają też 
walor dodatkowy – cały czas otwarta jest strażnica 
dla chętnych do skorzystania z jej oferty.

Możliwości bojowe Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wesołej wpisują się pierwszorzędnie w potrze-
by stolicy. Jednostka bowiem (wraz z innymi OSP 
zlokalizowanymi na obszarze miasta) zabezpiecza 
rejon operacyjny Komendy Miejskiej PSP miasta 
stołecznego Warszawy. Do większości zdarzeń 
zastępy ochotników docierają w równym czasie 
z zastępami straży państwowej. Widać to dobrze 
podczas dużych akcji. W chwili, gdy strażacy PSP 
wyjeżdżają np. do pożaru, OSP podejmują inne 
działania realizując zabezpieczenie operacyjne 
miasta. Interwencje ratownicze w Warszawie często 
wymagają użycia wielu zastępów w kilku miejscach 
jednocześnie. Zachodzi też czasem potrzeba zgru-
powania dużych sił przy jednym, wyjątkowo groź-
nym zdarzeniu. Tak było na przykład podczas akcji, 
w których uczestniczyła OSP Wesoła, przy poża-
rach wieżowca Warsaw Spire, hali spożywczej przy 
ul. Annopol, czy supermarketu Lidl na Bielanach.

 Stefan Todorski
 Fot. archiwum OSP Wesoła

W niniejszym numerze 
Strażaka Mazowieckiego 
przedstawiamy pięćdziesiąt 
ochotniczych straży 
pożarnych, które w 2020 roku 
najwięcej razy reagując na 
ogłoszony alarm spieszyły z 
pomocą.  Wierzchołek „złotej 
pięćdziesiątki” z ponad 
ośmiuset interwencjami zajęła 
OSP w Warszawie – Wesołej. 

PIERWSZA
W Z£OTEJ 
PIÊÆDZIESI¥TCE
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Godne najwyższego uznania

OCHOTNICZE STRA¯E PO¯ARNE  
z najwiêkszym udzia³em  
w akcjach w 2020 roku.

 l.p. OSP  Powiat   Ilość akcji
warszawski
grójecki
warszawski
warszawski
piaseczyński
legionowski
nowodworski
warszawski zach.
wołomiński
piaseczyński
płocki
otwocki
pruszkowski
wołomiński
pruszkowski
otwocki
otwocki
warszawski zach.
piaseczyński
legionowski
wołomiński
grójecki
pruszkowski
garwoliński
otwocki
legionowski
grójecki
pruszkowski
miński
grodziski
pruszkowski
legionowski
piaseczyński
piaseczyński
grójecki
legionowski
warszawski zach.
piaseczyński
pruszkowski
radomski
wołomiński
otwocki
nowodworski
wołomiński
piaseczyński
płocki
otwocki
piaseczyński
piaseczyński
piaseczyński

848
653
640
574
503
462
458
455
437
428
415
392
382
370
361
335
334
311
304
302
300
297
292
278
268
262
259
256
227
227
220
219
216
213
213
211
207
206
206
204
201
200
195
194
194
194
188
187
186
185

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Wesoła
Nowe Miasto
Ursus
Stara Miłosna
Góra Kalwaria
Legionowo
Rat. Wodne  Nowy Dwór Maz.
Ożarów Mazowiecki
Radzymin
Piaseczno
Gąbin
Karczew
Raszyn
Wołomin
Piastów
Wólka Mlądzka
Otwock Jabłonna
Łomianki
Chojnów
Nieporęt
Marki
Grójec
Brwinów
Garwolin
Józefów
Jabłonna
Warka
Nowa Wieś
Sulejówek
Milanówek
Falenty
Kąty Węgierskie
Jazgarzew
Konstancin-Jeziorna
Chynów
Skrzeszew
Stare Babice
Tarczyn
Nadarzyn
Jedlińsk
Zielonka
Wiązowna
Nasielsk
Ząbki
Złotokłos
Dobrzyków
Otwock Wielki
Baniocha
Mroków
Nowa Wola

2020
WYRÓ¯NIENIA PRZYZNANE W 2019 R. 

OCHOTNICZYM STRA¯OM PO¯ARNYM

Z³ote Medale za Zas³ugi 
dla Po¿arnictwa

Srebrne Medale za Zas³ugi 
dla Po¿arnictwa

 OSP w powiat

 OSP w powiat

Władysławowie
Zagotach
Woli Rowskiej
Sarnowej Górze
Czarnostowie
Piegłowie Wsi

Zglenicach Dużych
Zbiroży

ciechanowski
płocki
garwoliński
ciechanowski
makowski
mławski

sierpecki
żyrardowski

OCHOTNICZE STRA¯E 
PO¯ARNE uhonorowane  
nadaniem sztandaru

OCHOTNICZE STRA¯E 
PO¯ARNE uhonorowane  
zmian¹ sztandaru

Z³ote Znaki Zwi¹zku  
nadane dla OSP 
obchodz¹cych 100-lecia

 OSP w powiat

 OSP w powiat

 OSP w powiat
Nasierowie Górnym
Prostyni
Zbiroży
Radzanowie
Piegłowie Wsi
Filipówce
Woli Rowskiej
Rososze

Czarnostowie
Ligowie
Małej Wsi
Gulczewie
Zglenicach Dużych

Prostyni
Radzanowie
Grochowie
Wyrozębach
Kowiesach
Małej Wsi
Ligowie
Baranowie
Otwocku Wielkim 
Nowej Wsi
Popowie Kościelnym

ciechanowski
ostrowski 
żyrardowski
białobrzeski
mławski
garwoliński
garwoliński
grójecki

makowski
sierpecki
płocki
płocki
sierpecki

ostrowski
białobrzeski
sokołowski
sokołowski
sokołowski
płocki
sierpecki
ostrołęcki
otwocki
ostrołęcki
wyszkowski

ZŁOTA 
PIĘĆDZIESIĄTKA
ZŁOTA 
PIĘĆDZIESIĄTKA 2020

POMAGAMY PRZY 
SZCZEPIENIACH

Do prowadzonej akcji szczepień przeciwko koronawirusowi 
SARS-CoV-2 włączyły się aktywnie ochotnicze straże pożarne. 
Druhowie dowożą do punktów szczepień seniorów, którzy samo-
dzielnie nie są w stanie tam dotrzeć.

O osobach potrzebujących dowiezienia informowane są urzędy gmin, które zgła-
szają do komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej zapotrze-
bowanie na transport. Komendy natomiast uruchamiają odpowiednią OSP wska-
zując jej właściwy czas i adres.

Ze zgromadzonych przez Komendę Wojewódzka PSP meldunków wynika, że od 
początku trwania akcji do 17 marca mazowieccy strażacy ochotnicy zorganizowali 
1456 transportów dowożąc na szczepienia 1732 osoby.
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Historia

Najnowsza publikacja jest końcowym zwień-
czeniem pracy naukowo-badawczej, prowadzonej 
przez 38 lat w oparciu o tworzoną bazę naukową 
muzeum. Dzięki ofiarodawcom, głównie ochot-
niczym strażom pożarnym byłego województwa 
siedleckiego, w muzeum w Kotuniu zgromadzono 
25 sikawek ręcznych i 23 motopompy.

Precyzyjnie opracowany tekst zawiera opisy 
techniczne sprzętu ilustrowane dużymi zdjęciami 
oraz obszerne informacje o ich konstruktorach i 
producentach. Przed oczyma czytelnika przewija 
się historia polskiego przemysłu produkującego 
sprzęt pożarniczy od połowy XIX do końca XX 
wieku, ilustrowana kolorowymi zdjęciami eks-
ponatów prezentowanych na stałej wystawie: hi-
storia techniki pożarniczej. Wstępem do dziejów 
polskich fabryk jest geneza powstania sikawek 
ręcznych do zwalczania pożarów w cesarstwie 
rzymskim jeszcze przed narodzeniem Jezusa 
Chrystusa oraz pierwszych motopomp benzyno-
wych na początku XX wieku.

Każde zdjęcie posiada nazwę prezentowanego 
obiektu z krótkim opisem i nazwą producenta. 
Pod opisem podany jest ofiarodawca. W większo-
ści jest to ochotnicza straż pożarna, w której dana 
sikawka, czy motopompa była użytkowana.

Szczególnie cenne archiwalia i zdjęcia dotyczące 
produkcji sikawek i motopomp udostępniła ro-
dzina inż. Bronisława Pierzchały, głównego kon-
struktora i kierownika fabryki Składnicy Straży 
Pożarnych S.A. w Grodzisku Mazowieckim, poda-
rowane za pośrednictwem Jerzego Matrzaka – pre-
zesa OSP Grodzisk Mazowiecki. Ogromnej warto-
ści dokumenty, opracowania i zdjęcia, dotyczące 

powstawania projektów i produkcji motopomp w 
Bielsku, podarował autorowi inż. Władysław Gór-
ny, konstruktor wiodący i kierownik działu kon-
strukcji motopomp i autopomp Wytworni Sprzętu 
Mechanicznego – Przedsiębiorstwo Państwowe 
Wyodrębnione – Zakład nr 1 w Bielsku. Materiały 
archiwalne dotyczące inż. Józefa Troetzera i jego 
fabryki, produkującej sikawki ręczne w drugiej 
połowie XIX w. w Warszawie, a od 1904 r. w Prusz-
kowie, udostępnił Maciej Boenisch, pracownik 
Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie.

Dzięki zachowanym i podarowanym autorowi 
materiałom archiwalnym fabryk w Grodzisku 
Mazowieckim, Warszawie, Pruszkowie i Bielsku 
powstała publikacja zawierająca informacje o 
tych fabrykach i konstruktorach nigdzie wcześniej 
nie publikowane. Mogła ona powstać także dzię-
ki ludziom, którzy przyczynili się do powstania 
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu i zgromadzenia 
unikatowych zbiorów, zwłaszcza największej w 
Polsce kolekcji sikawek ręcznych przenośnych i 
kolekcji motopomp producentów polskich.

Wartość książki podnosi spis 54 ilustracji oraz 
wykaz wykorzystanych źródeł archiwalnych i kil-
kudziesięciu artykułów naukowych i opracowań. 
Na okładce jest „czerwony kur” – motyw z plaka-
tu: „Możesz temu zapobiec! Dni Ochrony Prze-
ciwpożarowej, maj 1977” ze zbiorów Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu. Projekt okładki wykonał 
Wojciech Florczykiewicz. 

Książkę można nabyć w Muzeum Pożarnictwa 
w Kotuniu.

 Zbigniew Todorski
 kierownik Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu

PUBLIKACJA  
O SIKAWKACH  
I MOTOPOMPACH 
STRA¯ACKICH
w Muzeum Po¿arnictwa w Kotuniu

Przyjmowanie sikawki z OSP Gwizdały 
gm. Łochów 1.06.1986 r.

Przewodnik muzeum Paweł Karabin 
usuwa korniki z sikawki 20.05.2011 r.

Przyjmowanie sikawki z OSPŁomnica 
gm. Wodynie 27.08.1989 r.

Konserwacja pełna sikawki 
z OSP Łomnica 20.09.1989 r.

Przyjmowanie sikawki OSP Pogorzel 
gm. Siennica 29.06.1990 r.

Tym razem w dziale „Historia” prezentuję książkę 
mojego autorstwa: „Sikawki i motopompy w 
zbiorach Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu”, 
ukazującą rozwój myśli technicznej w zakresie 
budowy sikawek i motopomp używanych do 
gaszenia pożarów, wydaną w 2020 r. przez 
Muzeum Regionalne w Siedlcach.


