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Strażak Mazowiecki

Przed paroma dniami odbył się V Zjazd Od-
działu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
województwa mazowieckiego. W jego trakcie 
przedstawiciele wszystkich strażaków ochotni-
ków Mazowsza ocenili pięć lat społecznej pra-
cy oddziału i jego statutowych władz. Ocenili 
okres trudny, naznaczony długotrwałą pande-
mią, paraliżującą przygotowanie i przepro-
wadzenie wielu ważnych dla stabilnego funk-
cjonowania naszego stowarzyszenia zadań. 
Wyartykułowana w zjazdowych dokumentach 
ocena rzetelnie mówi o tym, że Związek - jego 
mazowiecki oddział wykazał determinację, by 
mimo reżimów sanitarnych, wielomiesięcz-
nych ograniczeń dojść do końca kadencji z 
satysfakcją zrealizowania przynajmniej wiodą-
cych zadań, dojść zachowując dobrą kondycję i 
sprawność strażackich struktur. Wybrane pod-
czas zjazdu nowe władze wojewódzkie mogą 
kontynuować związkowe dzieło zgodnie z wy-
pracowanymi przez lata wzorcami. Mogą kon-
tynuować cykliczne przedsięwzięcia, które dla 
straży ochotniczych stanowią treść wewnętrz-
nego życia statutowego. Niniejszy numer Stra-
żaka Mazowieckiego poświęcony jest w dużej 
mierze właśnie zjazdowi. Mówimy na łamach 
o przygotowaniach do tego wyjątkowego wy-
darzenia, zwłaszcza w relacji z ostatniego po-
siedzenia plenarnego, kończącego swoją misję 
zarządu. Przekazujemy główne postanowienia, 
które będą służyć oddziałowi wojewódzkiemu 
przez kolejną pięciolatkę. 

Rok 2022, obejmujący końcówkę minionej 
i początek bieżącej kadencji, jest oczywiście 
okresem, w którym od stycznia do grudnia 
realizujemy bieżące harmonogramy działań, 
w którym toczy się nasze normalne, jak w każ-
dym innym czasie, życie. Z dziennikarskiego 
obowiązku więc informujemy Szanownych 
Czytelników o sytuacji finansowej oddziału, 
o planach pracy na najbliższe miesiące, o od-
bywających się na Mazowszu uroczystościach 
i imprezach, zwłaszcza łączących się z obcho-
dzonym w maju - w dniu naszego patrona, 
świętego Floriana - Dniem Strażaka.

Wydarzeniem, które powróciło do kalenda-
rza imprez, jest organizowany dla młodzieży 
Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież za-
pobiega pożarom". Wojewódzkie eliminacje 
turnieju przeprowadzone zostały 14 maja w 
Płońsku. O przebiegu eliminacji i tegorocz-
nych mistrzach województwa można oczywi-
ście pozyskać wiadomości z SM. W niniejszym 
numerze musiało się też znaleźć miejsce na 
przygotowany dla ratowników przez Ośrodek 
Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP tekst 
szkoleniowy, a nadto na słowo wsparcia od 
wojewódzkiego kapelana strażaków i garść in-
formacji z naszej historii - tym razem historii 
strażackiego humoru. 

Życzymy zatem pożytecznej i optymistycz-
nej lektury.

 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy
łamyOtwieramy 

4 maja w Konkatedrze pod wezwaniem 
Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie z oka-
zji Dnia Strażaka odprawiona została Msza 
Święta w intencji strażaków i ich rodzin. Uro-
czystej Eucharystii koncelebrowanej w dniu 
świętego Floriana przewodniczył biskup Ro-
muald Kamiński - ordynariusz Diecezji War-
szawsko - Praskiej. Współkoncelebransami 
byli kapelani strażaccy z Mazowsza.

W uroczystości uczestniczyło kierownic-
two Państwowej Straży Pożarnej i Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (od 
szczebla centralnego do powiatowego). 
Wzięli w niej też udział absolwenci Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej, delegacje JRG i 
OSP,  poczty ze sztandarami PSP i OSP, wete-
rani i sympatycy pożarnictwa.

Z delegacjami PSP przybył między innymi 
komendant główny nadbrygadier Andrzej 
Bartkowiak. Garnizonowi mazowieckiemu 
przewodził nadbrygadier Jarosław Nowosiel-
ski. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku OSP RP reprezentowali prezes Zbigniew 
Gołąbek, wiceprezes Andrzej Wasilewski, se-
kretarz Zbigniew Kaliszyk i dyrektor Zarządu 
Wykonawczego Dariusz.Malinowski.

Po koncelebrze delegacja państwowej  
i ochotniczych straży pożarnych złożyła 
kwiaty na mogiłach zasłużonych dla Ojczy-
zny i pożarnictwa strażaków spoczywających 
na warszawskich cmentarzach, w tym Cmen-
tarzu Wojskowym i Cmentarzu Powąskow-
skim. S.T.

 fot. Archiwum PSP

15 czerwca plac przed siedzibą Mazowiec-
kiej Komendy Wojewódzkiej PSP zapełnił 
się umundurowanymi galowo funkcjonariu-
szami pożarnictwa i ich licznie zgromadzo-
nymi gośćmi. Zorganizowana w tym dniu 
przez komendę wojewódzka uroczystość z 
okazji Dnia Strażaka połączona została z 
obchodami 30 rocznicy powołania PSP. 

W trakcie uroczystego apelu wielu straża-
ków otrzymało odznaczenia i awanse na wyż-
sze stopnie służbowe. Były też skierowane do 
ratowników podziękowania od obecnych na 
placu przedstawicieli rządu i parlamentarzy-
stów. W ich imieniu przemówił do zgroma-
dzonych wiceminister spraw wewnętrznych 

i administracji Maciej Wąsik. Słowa uznania 
i podziękowania dla strażaków popłynęły 
miedzy innymi także z ust wojewody mazo-
wieckiego Konstantego Radziwiłła, bisku-
pa Romualda Kamińskiego – ordynariusza 
Diecezji Warszawsko-Praskiej i komendanta 
głównego PSP generała brygadiera  Andrzeja 
Bartkowiaka. W imieniu Zarządu Oddziału  
Wojewódzkiego Związku OSP RP za współ-
pracę ze strażakami ochotnikami podziękował 
prezes ZOW ZOSP RP Zbigniew Gołąbek.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła 
orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kaskach.

 Tekst i fot. Stefan Todorski

30 LAT 
Państwowej Straży Pożarnej

MSZA ŒWIÊTA 
W INTENCJI WSZYSTKICH STRA¯AKÓW
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Od kapelana

Jan Paweł II przy różnych okazjach wskazywał, że rok 1920, rok jego 
urodzenia, to „okres wielkiego zagrożenia dopiero co odrodzonej Rzeczy-
pospolitej”. Armia Czerwona zajmowała wówczas coraz większe obszary 
kraju, dochodząc aż pod Warszawę. „Zdawało się – przypominał Papież 
– że komuniści podbiją Polskę i pójdą dalej do Europy Zachodniej, że za-
wojują świat”. Karol Wojtyła przywiązywał dużą wagę do faktu, że jedna 
z decydujących bitew w historii świata rozegrała się niedługo po jego naro-
dzinach: „Urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlate-
go noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą 
i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem”. Na zagrożenie ze strony Armii Czerwonej odpowiedziano 
mobilizacją całego społeczeństwa. Nie tylko zwiększono szeregi wojska polskiego, lecz podjęto również 
wielką modlitwę o ocalenie niepodległości, modlitwę, której szczególnym miejscem było sanktuarium 
Czarnej Madonny. Papież przypomniał, że wówczas to „episkopat zebrany na Jasnej Górze poświęcił 
naród Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i oddał go w opiekę Maryi Królowej Polski”. Ten akt poświęce-
nia, złożony 27 lipca 1920 roku, był wołaniem o wybawienie od zagrożenia i ocalenie niepodległej Pol-
ski: „W chwili, gdy nad Ojczyzną i Kościołem naszym gromadzą się chmury ciemne, gdy wróg zagraża 
granicom naszym, szerząc mord i pożogę, bezczeszcząc świątynie i prześladując kapłanów, wołamy 
– jak niegdyś uczniowie Twoi zaskoczeni burzą na morzu – Panie ratuj nas, bo giniemy […]. Tutaj na 
Jasnej Górze, gdzie każdy kamień głosi cuda Twojej nad narodem naszym opieki, wyciągamy ku Tobie, 
Matko litości, błagalne ręce, byś w ciężkiej kraju naszego potrzebie przyszła nam na pomoc. Odrzuć 
wroga od granic naszej Ojczyzny, wróć krajowi naszemu upragniony pokój”. Od strony militarnej o 
zwycięstwie zdecydowało ogromne poświęcenie polskich żołnierzy. „Wielkie dzieła Boże – podkreślał 
Papież – dokonują się przez ludzi. [...] dziękujemy Bogu za to, że dał taką moc ludziom, ludziom – na-
szym rodakom. Ojciec Święty zwracał uwagę przede wszystkim na znaczenie bitwy warszawskiej dla 
ocalenia cywilizacji chrześcijańskiej. Bitwy pod Legnicą, na Jasnej Górze, pod Chocimiem i Wiedniem 
nazwał wydarzeniami przełomowymi w dziejach, zawsze wiązanymi „ze wstawiennictwem Boguro-
dzicy „Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie – powiedział Ojciec Święty – że nie dało się 
go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny, i dlatego zostało nazwane Cudem nad Wisłą”. Przypisano 
je opiece Królowej Polski. Należy przypomnieć, że w czasie, gdy do Warszawy zbliżały się wojska bol-
szewickie, ze względu na niebezpieczeństwo stolicę opuścili prawie wszyscy ambasadorowie, na miej-
scu pozostali jedynie bp Achille Ratti i ambasador Turcji. Biskup Ratti, pierwszy nuncjusz apostolski 
w niepodległej Polsce, był wówczas świadkiem bohaterstwa polskiego narodu i odniesionego przez ten 
naród zwycięstwa. Modlił się wraz z ludem Warszawy o ocalenie. Wyjeżdżając z Polski, zabrał w sercu 
wspomnienie tych dni i wydarzeń, które głęboko naznaczyły jego życie i posługę. Po wyborze na Stolicę 
Apostolską, który miał miejsce 6 lutego 1922 roku, Pius XI chciał dać wyraz swojej duchowej więzi z 
Polską. Pragnął, by w nowej kaplicy w Castel Gandolfo została umieszczona kopia obrazu Czarnej Ma-
donny. W roku 1933 na zamówienie Papieża wykonał ją na Jasnej Górze o. Augustyn Jędrzejczyk. W 
tym samym czasie Papież polecił polskiemu artyście Janowi Henrykowi Rosenowi namalować na bocz-
nych ścianach kaplicy w Castel Gandolfo dwa freski ukazujące wydarzenia z historii Polski. Po prawej 
stronie znajduje się fresk przedstawiający obronę Jasnej Góry w roku 1655. Po stronie lewej natomiast 
znajduje się fresk przedstawiający bitwę pod Warszawą w roku 1920. Malarz umieścił na nim postać 
ks. Ignacego Skorupki, idącego naprzeciw Armii Czerwonej z krzyżem w ręku, na czele batalionów 
ochotniczych utworzonych z młodzieży warszawskich szkół. Ta inicjatywa Piusa XI wyrażała jego prze-
konanie, że dzieje polskiego narodu są w sposób szczególny związane z Jasną Górą, z opieką Maryi. Jan 
Paweł II przypominał rodakom o tym świadectwie uznania Piusa XI dla wiary i poświęcenia polskiego 
narodu w zmaganiach o wolność i niepodległość. Papież Polak czuł się zobowiązany, by „uwydatnić 
szczególne więzi, które łączą naszą Ojczyznę” z wydarzeniami historycznymi dwudziestego wieku, a 
także ze Stolicą Apostolską i osobami następców św. Piotra. Gorącym pragnieniem było spłacenie długu 
wdzięczności wobec tych, którzy obronili wtedy polskie rodziny, Ojczyznę, Kościół i Europę przed skut-
kami szerzenia 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. Jan Paweł II powiedział wówczas: „Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak 
gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem”. Podczas liturgii Słowa przed katedrą św. Floriana 
na warszawskiej Pradze Ojciec Święty podkreślił, że Opatrzność Boża „niejako nakłada na diecezję 
warszawsko-praską obowiązek podtrzymania pamięci tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszego 
narodu i całej Europy”. Warto zaznaczyć, że po zakończeniu pielgrzymki do Polski w czerwcu 1999 roku 
Ojciec Święty jeszcze dwukrotnie nawiązał do wizyty w Radzyminie. Podczas spotkania z uczestnika-
mi krakowskiego duszpasterstwa akademickiego 15 sierpnia 1999 roku powiedział: „Wśród wszystkich 
miejsc, które dane mi było nawiedzić w Polsce w czerwcu, w szczególny sposób zapadł mi w serce Ra-
dzymin […]. Ciągle wracam na to miejsce. W tym roku się urodziłem. Zawsze myślę, co by było, gdyby 
nie było tego Radzymina, tego Cudu nad Wisłą. Jest głęboko to wydarzenie, ten dzień wpisany w moją 
historię osobistą, w historię nas wszystkich”. Również podczas audiencji w Auli Pawła VI w Watykanie 
1 grudnia 1999 roku Jan Paweł II poruszył ten temat, zwracając się do Polaków, wśród których znajdo-
wali się pielgrzymi z diecezji warszawsko-praskiej: „Dziękuję Bożej Opatrzności, że mogłem nawiedzić 
Radzymin i spłacić dług wdzięczności wobec tych wszystkich, którzy w roku 1920 podjęli walkę z na-
jeźdźcą i zwyciężyli. Ta historyczna bitwa, zwana Cudem nad Wisłą, jest mi szczególnie bliska. Dzisiaj 
możemy, po dziesiątkach lat milczenia, znowu swobodnie mówić o Cudzie nad Wisłą. Dziękujemy 
Bogu za łaskę wolności, której tak bohatersko bronili żołnierze 1920 roku” Według Jana Pawła II Bitwa 
Warszawska ukazała nie tylko odwagę żołnierzy i geniusz dowódców, lecz także duchową siłę całego 
narodu. Siła ta zrodziła się z bolesnych dziejów, została wzmocniona wiarą w opiekę Opatrzności Bożej 
i we wstawiennictwo Matki Bożej.  z modlitwą – kapelan ks. Jerzy
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Obrady władz

Stan bezpieczeństwa pożarowego przed-
stawił zastępca mazowieckiego komendanta 
wojewódzkiego PSP st. bryg Dariusz Stumski.  
Z jego informacji wynikało, że w ubiegłym 
roku straże pożarne Mazowsza wzywane były 
na ratunek 83997 razy. W ponad dziewiętnastu 
tysiącach przypadków interweniowały jedy-
nie OSP. W zdecydowanej większości zdarzeń 
działania ratownicze prowadzili - tak wspólnie 
z PSP, jak też samodzielnie – ochotnicy z jed-
nostek włączonych do Krajowego Systemu Ra-
towniczo – Gaśniczego. Mówca zaznaczył też, 
że  na koniec 2021 r. w KSRG funkcjonowało 
576 mazowieckich OSP, a w roku bieżącym 
liczba ta powiększyć się ma o 22.  

O przebiegu i zakończeniu zjazdów oddzia-
łów powiatowych ZOSP RP mówił sekretarz 
ZOW Zbigniew Kaliszyk. Zakomunikował, że 
do dnia posiedzenia przeprowadzone zostały 
wszystkie zjazdy, aczkolwiek nie udało się od-
być niektórych w wyznaczonym terminie, tj. 
do 31 stycznia br.  Ostatnie powiatowe obrady 
odbyły się dopiero 26 marca. Finał kampanii 
w powiatach  nie zakończył jednak – co pod-
kreślił Z. Kaliszyk – niezbędnych prac. Do dnia 
posiedzenia ZOW z 30% powiatów brakowa-
ło niezbędnych sprawozdań potrzebnych do 
przygotowania zbiorczej informacji na zjazd 
oddziału wojewódzkiego. Dlatego też wystoso-
wany został apel do członków ZOW i obecnych 
na posiedzeniu prezesów ZOP o niezwłoczne 
uzupełnienie brakującej dokumentacji.

O przygotowaniach do zaplanowanego na 
18 czerwca br. V Zjazdu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP poinformowali zebranych dy-
rektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP 
RP Dariusz Malinowski i sekretarz ZOW  
Zbigniew Kaliszyk. Druh D. Malinowski wska-
zał na niełatwą pracę przy organizacji zjazdu ze 
względu na trwające od półtora miesiąca do 
chwili toczących się obrad prace przy prze-
prowadzce biura oddziału do nowej siedziby. 

Dodatkowym utrudnieniem był brak danych 
z części powiatów. Niemniej – podkreślił dy-
rektor – przedstawione w toku obrad niepełne 
sprawozdanie w ciagu paru dni będzie dokoń-
czone. Z. Kaliszyk omówił w skrócie zakres 
sprawozdania. Wskazał, że około stustroni-
cowy dokument omawia kompleksowo dzia-
łalność organizacyjną, programową (w tym: 
szkoleniową, kuturalną, artystyczną, sportową, 
historyczną i pracę z młodzieżą) oraz operacyj-
ną i finansowo – gospodarczą. Po wysłucha-
niu informacji o przygotowaniach do zjazdu 
członkowie ZOW podjęli uchwałę o przyjęciu 
sprawozdania z mijającej kadencji zalecając 
jednocześnie dokonanie niezbędnych uzu-
pełnień. Wskazali też na potrzebę zwołania –  
w celu przedyskutowania zjazdowej procedury 
- narady z wybranymi w powiatach delegatami 
na mazowiecki zjazd.

Obligatoryjnym tematem na wiosennym 
posiedzeniu zarządu jest rozpatrzenie i zatwier-
dzenie sprawozdania finansowego OW za ubie-
gły rok.  Sprawozdanie, po pozytywnym zaopi-
niowaniu przez Komisję Rewizyjną OW ZOSP 
RP, przedstawiła główna księgowa Małgorzata 
Matejczyk. Z dokumentu wynikało, że 2021 rok 
przyniósł pozytywny efekt finansowy. Wypra-

cowana została nadwyżka w kwocie ponad 140 
tysięcy złotych, która w całości przeznaczona 
będzie na działalność statutową oddziału. Ubie-
głoroczną działalność finansową zarząd ocenił 
pozytywnie zatwierdzając ją jednogłośnie.

Po dwóch latach zamrożenia (przez pande-
mię) wielu przedsięwzięć statutowych na rok 
bieżący uchwalono bogaty wachlarz progra-
mowych działań. Oprócz głównego zadania, 
jakim jest kończąca się zjazdem OW kampa-
nia sprawozdawczo – wyborcza w oddziale, 
zaplanowano po przerwie cykliczne imprezy 
o zasięgu wojewódzkim. Między innymi do 
kalendarza powróciły wojewódzkie elimina-
cje Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”, Wojewódzkie Zawody 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Ratownic-
twie Wodnym i Przeciwpowodziowym i Wo-
jewódzki Konkurs Kronik OSP.

Z uwagi na przewidywane, wyższe niż  
w poprzednich latach, tegoroczne koszty dzia-
łalności Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP w uchwalonym planie finansowym 
na 2022 rok założył wynik ujemny. Nie znaczy 
to, że oddział nie będzie starał się, aby saldo na 
koniec bieżącego roku również było dodatnie.

 Tekst i fot. Stefan Todorski

27 kwietnia w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radości, po raz ostatni w kończącej się 
kadencji obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Podczas przeprowadzonego 
pod przewodnictwem prezesa ZOW Zbigniewa Gołąbka posiedzenia omówiono między innymi 
stan bezpieczeństwa pożarowego w województwie mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem 
działań ratowniczych ochotniczych straży pożarnych, przebieg zjazdów oddziałów powiatowych i 
przygotowania do V Zjazdu OW ZOSP RP. Zarząd zapoznał się także z przygotowywanym na zjazd 
projektem sprawozdania z działalności oddziału w latach 2017 – 2021, sprawozdaniem finansowym 
oddziału z roku ubiegłego, po czym zaakceptował plan przedsięwzięć i plan finansowy na rok bieżący.

W PRZEDEDNIU  ZJAZDU
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W gościnnych murach płońskiej 
„kuźni wiedzy” spotkali się zwy-
cięzcy eliminacji powiatowych, by 
podczas eliminacji wojewódzkich 
walczyć o mistrzostwo Mazowsza 
i awans do finału centralnego.

Turniej rozpoczął się na boisku 
szkolnym uroczystym apelem, w 
którym oprócz uczestników eli-
minacji, ich opiekunów i oficjal-
nych gości, wzięła udział młodzież 
z klas mundurowych tamtejszego 
zespołu. Wszystkich zgromadzo-
nych powitali mazowiecki ko-
mendant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław 
Nowosielski i dyrektor Zespo-
łu Szkół Nr 1 Ewa Głuchowska. 
Otwarcia imprezy (dołączając się 
oczywiście do powitań) doko-
nał wicemarszałek województwa 
mazowieckiego (jednocześnie 
wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP) Rafał 
Rajkowski.

Płońskie boje przebiegały w 
dwóch etapach. W pierwszym: 
wszyscy uczestnicy w ramach 
swoich grup odpowiadali pisem-
nie na pytania sformułowane w 
postaci testu. W drugim: po trzech 
najwyżej ocenionych turniejowi-
czów odpowiadało ustnie (lub w 
formie wykonania zadanej czyn-
ności) przed komisją konkursową. 
Poziom tak testu, jak i zmagań 
ustnych wymagał od uczestników 
eliminacji dużej wiedzy. Niemniej 
młodzież zaprezentowała się na 
tyle silnie i wyrównanie, że ko-
misja miała niemało pracy, by 
rzetelnie wypunktować najlepiej 
przygotowanych. W konsekwencji 
powołana przez komendanta nad-
brygadiera Jarosława Nowosiel-

skiego komisja sędziowska, której 
przewodniczyl młodszy brygadier 
Radosław Kozicki, wyłoniła tych 
najlepszych.

W grupie pierwszej (klasy 1 – 4 
SP) zwyciężył Jakub Połeć (powiat 
kozienicki). Dwa kolejne miejsca 
zajęli Wojciech Borkowski (powiat 
siedlecki) i Bartłomiej Górlicki 
(powiat szydłowiecki). W grupie 
drugiej (klasy 5 – 8 SP) trium-
fował Błażej Woźniak (powiat 
zwoleński), drugą lokatę zdobył 
Hubert Woźniak (powiat socha-
czewski), a trzecią -  Julia Żyłow-
ska (powiat ostrowski). W grupie 
trzeciej (szkoły ponadpodstawo-
we) na pierwszym miejscu upla-
sował się Teofil Łaszewski (powiat 
pruszkowski), a dwa kolejne miej-
sca wywalczyli  Szymon Marczak 
(powiat radomski) i Zuzanna Jan-
czewska (powiat kozienicki).

Zdobywcy trzech czołowych 
lokat obdarowani zostali puchara-
mi, stosownymi dyplomami i na-
grodami rzeczowymi. Po dwóch 
najwyżej ocenionych uczestników 
z każdej grupy zagwarantowało 
sobie ponadto start w finale ogól-
nopolskim OTWP. Nie zabrakło 
też upominków tak dla wszyst-
kich uczestników turnieju, jak też 
dla ich opiekunów.  Gratulacje i 
podziękowania popłynęły też do 
wszystkich startujących od pod-
sumowującego eliminacje woje-
wódzkie prezesa Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku OSP 
RP Zbigniewa Gołąbka, któremu 
towarzyszyli wiceprezesi ZOW 
Andrzej Wasilewski i Hilary Ja-
nuszczyk.

 Tekst i fot. Stefan Todorski

Mistrzowie pożarniczej wiedzy

ZNÓW BEZPOŒREDNIE TURNIEJOWE BOJE
14 maja br. w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku spotkała się młodzież z podstawowych i ponadpodstawowych 
szkół, by po długotrwałej, pandemicznej przerwie ponownie wystartować w bezpośredniej rywalizacji 
w organizowanym przez Związek OSP RP przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
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Najpierw procedura
Przed uroczystym otwarciem obrad przepro-

wadzona została część proceduralna. Na prze-
wodniczącego zjazdu powołano  druhnę Albinę 
Łubian, funkcję wiceprzewodniczącego powierzo-
no Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu, a sekreta-
rza – Zbigniewowi Kaliszykowi. O zajęcie miejsca  
w prezydium delegaci poprosili też: prezesa Za-
rządu Głównego Związku OSP RP Waldemara 
Pawlaka, marszałka województwa mazowieckie-
go Adama Struzika, wiceprezesa ZG ZOSP RP 
generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, 
mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP 
nadbrygadiera Jarosława Nowosielskiego, prezesa 
ZOW ZOSP RP Zbigniewa Gołąbka, przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP Karola 
Podleśnego, przewodniczącego Sądu Honorowego 
OW ZOSP RP Tomasza Krzyczkowskiego, prezesa 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Marka Ryszkę oraz burmi-
strza Gminy Błonie Zenona Reszkę.

W celu sprawnego przeprowadzenia zjazdu po-
wołano także cztery komisje zjazdowe. Po ukonsty-
tuowaniu się wybranych gremiów na czele komisji 
mandatowej stanął Eugeniusz Kazimieruk, prze-
wodnictwo w komisji skrutacyjnej objął Przemy-
sław Komar, komisją wyborczą pokierował Hilary 
Januszczyk, komisją wniosków i uchwał – Roman 
Stobiecki.

Uroczyste otwarcie
Do Sali obrad wprowadzono sztandar Oddzia-

łu Wojewódzkiego ZOSP RP. Poczet sztandarowy 
tworzyli druhowie z Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Błoniu. Następnie z oprawą muzyczną orkie-
stry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach 
uczestnicy zjazdu odśpiewali hymn państwowy i 
hymn Związku OSP RP „Rycerze świętego Floriana”.  

Po hymnach o Boże błogosławieństwo dla obrad i 
postanowień zjazdu modlił się wraz z delegatami 
mazowiecki kapelan strażaków ks. Jerzy Sieńkow-
ski. Otwarcia zjazdu, po krótkim przedstawieniu 
roli i osiągnięć Związku i po powitaniu przedstawi-
cieli straży pożarnych i ich oficjalnych gości, doko-
nał prezes ZOW Zbigniew Gołąbek. 

Przed rozpoczęciem obrad dokonano także de-
koracji zasłużonych działaczy strażackich odzna-
czeniami i ahonorowymi wyróżnieniami. Nadany-
mi przez Prezydium Zarządu Głównego Złotymi 
Znakami Związku uhonorowano druhów Janusza 
Makarskiego i Krzysztofa Paćko. Na mocy uchwa-
ły Kapituły Krzyża Rycerskiego Świętego Floriana 
Krzyże za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę 
Mienia otrzymali za dokonanie bohaterskich czy-
nów druhowie Damian Nical z OSP w Rościszewie 
i Tomasz Smętkowski z OSP w Ursusie. Druhnie  
Albinie Łubian i druhom Zbigniewowi Kaliszykowi, 
Włodzimierzowi Wiśniewskiemu i Waldemarowi  
Sabakowi wręczono Medale Honorowe im.  
Bolesława Chomicza. Zasłużeni strażacy wyróż-
nieni zostali też przyznanymi przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Medalami Pamiąt-
kowymi „Pro Masovia”, a także nadanymi przez 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Honorowymi Odznakami „Za Zasługi 
dla Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woje-
wództwa Mazowieckiego” i innymi wyróżnieniami.

Zasłużone absolutorium
Sprawozdanie z działalności oddziału woje-

wódzkiego przedstawił prezes Zbigniew Gołąbek. 
We wstępie zaznaczył, że działania w minionej ka-
dencji koncentrowały się na rozwoju solidnej struk-
tury ratowniczej, której filarem jest Krajowy System 
Ratowniczo – Gaśniczy. Równie ważnym wątkiem 
– podkreślił prezes – były przedsięwzięcia nakie-

rowane na integrację środowiska pożarniczego ze 
środowiskiem lokalnym, które postrzega pożar-
nicze środowisko nie tylko jako gwaranta bezpie-
czeństwa życia, zdrowia i mienia, ale również jako 
organizację, która na co dzień współtworzy swoje 
„małe ojczyzny”.

Z rozdziału dotyczącego stanu organizacyjnego 
uczestnicy zjazdu dowiedzieli się, że na Mazow-
szu działa 1960 OSP ( 12,2% ogólnej liczby straży  
w kraju), w których zrzeszonych jest 66437 człon-
ków. Liczba członków od początku kadencji do 
2019 r. zmniejszała się, ale rok 2020  zaznaczył się 
wzrostem prawie o 2 tysiące osób. W mazowiec-
kich szeregach wraz z mężczyznami działa 188 ko-
biecych i  około 600 młodzieżowych drużyn pożar-
niczych. Poprawia się też znacznie wyposażenie w 
sprzęt pożarniczy. O ile liczby samochodów pożar-
niczych na początku i końcu kadencji są do siebie 
zbliżone, o tyle nastąpił wyraźny wzrost  ilości mo-
topomp, liczba zestawów ratownictwa techniczne-
go, pił do betonu i stali, agregatów prądotwórczych. 
Na około dwa i pół tysiąca strażackich pojazdów w 
ok. siedmiuset pięćdziesięciu znajdują się przygoto-
wane do użycia zestawy ratownictwa technicznego.

Zawierający prawie 100 stron dokument, obok 
szeroko przedstawionej działalności operacyjnej 
i szkoleniowej, prezentował działalność na rzecz 
młodzieży oraz realizowane inicjatywy kulturalne, 
historyczne i sportowe. Na wielu stronach sprawoz-
dania opisana została współpraca z samorządami 
województwa, powiatów i gmin, udzielana ochot-
niczym strażom pożarnym pomoc oraz działalność 
gospodarcza oddziału, niezbędna do pozyskania 
środków na różnorodne zadania statutowe. Liczne 
uroczystości i imprezy rangi wojewódzkiej, organi-
zowane na Mazowszu cyklicznie, musiały być – co 
znalazło odzwierciedlenie w sprawozdaniu – z uwa-
gi na trwające przez dwa lata reżimy sanitarne za-

V ZJAZD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. MAZOWIECKIEGO

ROZPOCZĘLIŚMY 
KOLEJNE PIĘCIOLECIE

18 czerwca w Centrum Kultury w Błoniu odbył się V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych województwa mazowieckiego. Delegaci reprezentujący 
oddziały powiatowe Mazowsza dokonali oceny działalności oddziału wojewódzkiego w latach 
2017 – 2021 udzielając absolutorium ustępującemu zarządowi, po czym  powołali nowe władze 
wojewódzkie powierzając im uchwalony program działania na kolejne pięciolecie.

Wejście w nową kadencję
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Wejście w nową kadencję

wieszone lub mocno ograniczone. Na szczęście - co 
podkreśliły w przedstawianej informacji ustępujące 
władze – życie programowe wraca do wcześniejszej 
normy i formy. Ruszyły ponownie zawody sporto-
wo – pożarnicze, Turniej Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom”, Wojewódzki Konkurs 
„Strażak Roku” i „Strażak Miesiąca”, przygotowy-
wane są między innymi Wojewódzkiego Zawody 
OSP w Ratownictwie Wodnym i Przeciwpowodzio-
wym i Wojewódzki Konkurs Kronik OSP.

Po przedstawieniu przez prezesa Z. Gołąbka do-
konań oddziału i jego zarządu kolej-
ne sprawozdania: z działalności Sądu 
Honorowego i Komisji Rewizyjnej 
OW ZOSP RP przedstawili przewod-
niczący SH Tomasz Krzyczkowski i 
przewodniczący KR Karol Podleśny.  
Sprawozdanie komisji rewizyjnej w 
części odnoszącej się do kondycji 
finansowej oddziału informowało, 
że wynik finansowy za lata 2017 – 
2021, z uwagi na liczne niekorzystne 
czynniki zewnętrzne, był ujemny i 
wyniósł – 106262,59 zł. Stratę jednak 
można było pokryć z posiadanego ka-
pitału zasobowego. Mimo ujemnego 
wyniku komisja pozytywnie oceniła 
działalność finansową konkludu-
jąc w referowanym dokumencie: 
„Uwzględniając sytuację finansową z 
początku kadencji, jak również oce-
niając wyniki prac w poszczególnych 
latach, Komisja Rewizyjna Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP wysoko 
ocenia całokształt pracy Zarządu, jak 
również sytuację finansową Oddziału 
Wojewódzkiego i wnosi o udzielenie 
absolutorium ustępującemu Zarządo-
wi Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP województwa mazowieckiego”.

Wniosek komisji zjazd przyjął  
i udzielił zarządowi absolutorium jed-
nogłośnie.

O nieocenionej roli Związku  
i ochotniczych straży pożarnych,  
o potrzebie ścisłej współpracy ze 
strukturami PSP, o wspieraniu ochot-
niczego pożarnictwa i zabieganiu  
o jego samostanowienie wypowiadali 
się – dołączając oczywiście gratula-
cje, życzenia pomyślnego rozwoju 
i podziękowania – między innymi 
prezes Zarządu Głównego ZOSP RP 
Waldemar Pawlak, poseł na Sejm 
RP Bożena Żelazowska, marszałek 
województwa mazowieckiego Adam 
Struzik, wiceprezes ZG ZOSP RP 
Wiesław Leśniakiewicz, mazowiecki 
komendant wojewódzki PSP nad-
bryg. Jarosław Nowosielski, prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i GW Marek Ryszka  
i komendant Mazowieckiej Chorągwi 
ZHP Cezary Supeł. List od Wojewody 
Mazowieckiego odczytała reprezen-
tującą na zjeździe wojewodę Anna 
Kaszuba – dyrektor Delegatury Urzę-
du Wojewódzkiego w Siedlcach.

Program na kolejne lata
W uchwale w sprawie „uchwalenia 

programu działania Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP woj. Mazowiec-
kiego na lata 2022 – 2027” między 

innymi zapisano: „Analiza działalności Związku, 
aktualne zadania i jego rola w życiu społecznym 
kraju oraz wnioski wynikające z dyskusji w czasie 
kampanii sprawozdawczo – wyborczej (…) poczy-
nając od zebrań w OSP poprzez zjazdy oddziałów 
gminnych i powiatowych, potwierdzają zasadność 
i aktualność celów określonych statutem i w pełni 
uzasadniają przyjęcie programu działania Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku na lata kadencji 2022 
– 2027, który stanowi załącznik do tej uchwały”. I 
dalej: „V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego zobowią-

zuje Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
(…) do szczegółowej analizy zgłoszonych wnio-
sków w dyskusji zjazdowej i określenia sposobu ich 
realizacji”. Zjazd także w uchwale niniejszej wyraził 
podziękowanie wszystkim członkom ochotniczych 
straży pożarnych i działaczom Związku, wszystkim 
przyjaciołom i sympatykom ruchu ochotniczego 
pożarnictwa, przedstawicielom władz i samorządu 
terytorialnego za prace i wspólną troskę o jak najlep-
sze funkcjonowanie OSP i ich Związku oraz ochronę 
ludności przed pożarami i innymi zagrożeniami. 

Załączony do uchwały pięciostro-
nicowy program obejmuje m. in. za-
dania dotyczące działalności organi-
zacyjnej struktur oddziału, poprawy 
stanu ochrony przeciwpożarowej i 
działalności ratowniczo – gaśniczej, 
współpracy z Państwową Strażą Po-
żarną oraz instytucjami i organiza-
cjami wspierającymi działalność OSP 
i Związku OSP RP, a także zadania 
dotyczące pracy z młodzieżą, dzia-
łalności kulturalno – wychowawczej i 
finansowo – gospodarczej.

Wybory
Jednym z podstawowych zadań 

zjazdu było powołanie nowych władz 
oddziału wojewódzkiego i wybór 
delegatów na Zjazd Krajowy Związ-
ku OSP RP. Do tworzonego zarządu 
powołano 47 druhów rekomendo-
wanych przez zarządy oddziałów 
powiatowych oraz 9 osób (w ramach 
określonych przez statut 20%  wy-
branego wcześniej składu) repre-
zentujących instytucje i organizacje 
współpracujące ze Związkiem. Nowy 
zarząd na odbytym w trakcie zjazdu 
swoim pierwszy posiedzeniu wybrał 
prezesa i prezydium. Funkcję prezesa 
pełnić będzie Antoni Jan Tarczyń-
ski. Wspierać będą go wiceprezesi 
Zbigniew Gołąbek, Albina Łubian,  
Mirosław Augustyniak, Hilary  
Januszczyk, Tadeusz Nalewajk   
i Andrzej Wasilewski oraz sekretarz 
Zbigniew Kaliszyk, skarbnik Jacek 
Gromek i inni członkowie prezydium.

W powołanej Komisji Rewizyjnej 
OW ZOSP RP zasiądzie dwunastu 
druhów. Komisją ponownie pokie-
ruje przewodniczący Karol Podleśny 
z pomocą wiceprzewodniczących  
Józefa Orzyłowskiego i  Włodzimierza  
Wiśniewskiego. Na czele nowego 
dwunastoosobowego Sądu Honoro-
wego OW ZOSP RP ponownie stanął 
Tomasz Krzyczkowski. Wiceprze-
wodniczącymi sądu zostali Ireneusz 
Królik i Marek Ciećwierz.

W przygotowywanym na 1 paź-
dziernika br. Zjeździe Krajowym 
ZOSP RP weźmie udział 17 wy-
branych przez V Zjazd OW ZOSP 
RP delegatów z Mazowsza. Od 
dnia zjazdu krajowego w nowym 
zarządzie głównym zasiądą reko-
mendowani przez ZOW ZOSP 
RP druhowie Waldemar Pawlak,  
Wiesław Leśniakiewicz, Adam  
Struzik, Antoni Jan Tarczyński,  
Zbigniew Gołąbek i Andrzej  
Wasilewski. Tekst i fot. Stefan TodorskiZjazdowi towarzyszyła wystawa firmy BRANDBULL
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JAK OCENIĆ MIEJSCE 

ZDARZENIA?

Postępowanie na miejscu zdarzenia po-
winno opierać się na wypracowanych 
procedurach. Pierwszą czynnością, którą 
ratownik musi przeprowadzić na miejscu 
zdarzenia, jest jego dokładne rozpoznanie. 
Polega ono na: zapewnieniu bezpieczeń-
stwa ratowników, identyfikacji zagrożeń 
oraz liczby poszkodowanych, ocenie za-
potrzebowania na dodatkowe siły i środ-
ki, ustaleniu mechanizmu zdarzenia. Jeśli  
miejsce zdarzenia jest niebezpieczne, na-
leży podjąć ewakuację poszkodowanego 
w  miejsce bezpieczne i dopiero tam roz-
począć sekwencje medycznych działań 
ratowniczych.
Standardową praktyką podczas ewakuacji 
jest jak najszybsze podanie 100% tlenu 
normobarycznego z użyciem maski z re-
zerwuarem (optymalny przepływ tlenu 812 
l/min). Brak potwierdzenia zatrucia bada-
niem toksykologicznym nie może opóź-
niać leczenia tlenem normobarycznym. 
Podawanie 100% tlenu normobarycznego 
redukuje średni czas półtrwania karbok-
syhemoglobiny z 240-300 minut do 40-80 
minut. 

JAK OCENIĆ STAN 

POSZKODOWANEGO?
Po zapewnieniu bezpieczeństwa sobie i 
poszkodowanemu kolejnym zadaniem 
ratownika medycznego jest sprawdzenie 
przytomności poszkodowanego z  zastoso-
waniem skali AVPU. Skala AVPU służy do 

wstępnej oceny przytomności. 
Skala AVPU opiera się na ocenie reakcji na 
bodźce zewnętrzne i określeniu kategorii 
stanu przez przyporządkowanie poszkodo-
wanemu odpowiedniej litery:
A (ang. Alert) – poszkodowany przytomny, sku-

piający uwagę;
V (ang. Verbal) – poszkodowany reaguje na pole-

cenia głosowe;
P (ang. Pain) – poszkodowany reaguje na bodźce 

bólowe;
U (ang. Unresponsive) – nieprzytomny, nie reagu-

je na żadne bodźce.
Poszkodowany przytomny w skali AVPU 
może być określony jako A, V, gdy reaguje 
na polecenia głosowe, lub P, jeśli reaguje 
tylko na bodźce bólowe. Pacjent nieprzy-
tomny w skali AVPU określany jako U. 
Przyporządkowywanie liter nie powinno 
opóźniać czynności ratunkowych na miej-
scu zdarzenia. Po ustabilizowaniu stanu 
poszkodowanego można przeanalizować 
i powtórnie ocenić poziom przytomności. 
Zastosowanie APVU umożliwia obiektyw-
ne przekazanie informacji służbom me-
dycznym przejmującym poszkodowanego, 
pozwala także ocenić skuteczność prowa-
dzonych działań.

JAK POSTĘPOWAĆ Z POSZKO-

DOWANYM PRZYTOMNYM?
Postępowanie z osobą przytomną należy 
rozpocząć od  jak najszybszego podania 
100% tlenu przez maskę z rezerwuarem. 
Opóźnienie wdrożenia tlenoterapii prowa-
dzi do  podwyższenia ryzyka wystąpienia 
hipoksji, uszkodzenia mózgu i innych cięż-
kich następstw zatrucia tlenkiem węgla

1 – reduktor
2 – butla z tlenem
3 – dren łączący butlę z workiem
4 – maska twarzowa z rezerwuarem

Zestaw do tlenoterapii biernej 

U osób zatrutych tlenkiem węgla należy 
brać pod uwagę możliwość wystąpienia 
urazu. Każdy poszkodowany powinien być 
poddany szybkiej ocenie urazowej według 
schematu BTLS (Basic Trauma Life Sup-
port). Badanie ma na celu szybkie wykrycie 
urazów zagrażających życiu poszkodowa-
nego oraz ich wstępne zaopatrzenie. Bada-

CZAD
CICHY ZABÓJCA cz.2 

Sprawne prowadzenie działań to gwarancja 
bezpieczeństwa ratownika i poszkodowanego. 
W poniższym artykule zostało omówione 
postępowanie ratownicze z podejrzeniem 
zatruciem tlenkiem węgla w ramach 
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
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nie według schematu BTLS rozpoczyna się od głowy i szyi, poprzez 
klatkę piersiową, brzuch, miednicę, kończąc na kończynach dol-
nych i górnych. Zidentyfikowany uraz zagrażający życiu lub zdro-
wiu poszkodowanego, należy bezzwłocznie  zaopatrzyć i powrócić 
do wykonywania czynności wg schematu BTLS.
Jeśli pozwala na to stan pacjenta, należy przeprowadzić z nim wy-
wiad w celu uzyskania informacji przydatnych w badaniu i diagno-
styce skutków urazu. SAMPLE  to wyraz ułatwiający prowadzenie 
wywiadu ratowniczego. Ratownik nawet w ogromnym stresie zwią-
zanym z prowadzonymi działaniami,    korzystając z  konstrukcji 
wyrazu rozwija znaczenie kolejnych liter . Zachowanie kolejności 
SAMPLE (Tab.1) ułatwia uzyskiwanie uporządkowanych informa-
cji o poszkodowanym oraz o przyczynach zaistnienia zdarzenia.

Tab. 1 Schemat badania SAMPLE.

Niezależnie od oceny i zabezpieczenia podstawowych czynności 
życiowych, a  także szybkiego badania urazowego należy chronić 
poszkodowanego przed nadmiernym wychłodzeniem lub przegrza-
niem. Podczas prowadzenia działań ratunkowych, jeśli pozwalają 
na to stan poszkodowanego i  okoliczności, należy udzielać poszko-
dowanemu informacji o podejmowanych czynnościach, jego stanie 
zdrowia oraz kolejnych czynnościach. Rozmowa z poszkodowanym 
oraz wsparcie psychiczne stanowią ważny element działań ratun-
kowych. Zatrucia wziewne w każdym przypadku wymagają lecze-
nia szpitalnego. Objawy niewydolności oddechowej mogą wystąpić 
wiele godzin po ekspozycji.

JAK POSTĘPOWAĆ Z POSZKODOWANYM  

NIEPRZYTOMNYM?
U poszkodowanego nieprzytomnego, należy bezzwłocznie ocenić 
oddech. Sprawdzenie oddechu wykonuje się po udrożnieniu dróg 
oddechowych. Należy także skontrolować, czy w jamie ustnej nie 
znajduje się ciało obce i ewentualnie je usunąć. Jeśli nie podejrze-
wa się obrażenia kręgosłupa, należy odgiąć głowę i unieść żuchwę, 
natomiast u poszkodowanego nieprzytomnego z podejrzeniem ob-
rażenia kręgosłupa należy wysunąć żuchwę. Utrzymując drożność 
dróg oddechowych przez 10 sekund wzrokiem, słuchem i dotykiem, 
ocenia się obecność, częstotliwość i charakter oddechu.
 Ratownik powinien być czujny na sytuacje i objawy wskazujące na 
możliwość oparzenia górnych dróg oddechowych, które w krótkim 
czasie mogą prowadzić do niedrożności dróg oddechowych. Może 
to nastąpić w przypadku: zamkniętego pomieszczenia zdarzenia, 
ewakuacji z dymu lub strefy ognia, braku przytomności w  strefie 
pożaru, narażenia na działanie pary wodnej. Oparzenie górnych 
dróg oddechowych może się objawiać: zapachem dymu w powie-
trzu wydechowym, oparzeniem twarzy, przypalonymi brwiami lub 
włosami przedsionka nosa, oparzeniami w jamie ustnej, plwociną 
podbarwiona sadzą, obrzękiem górnych dróg oddechowych, w tym 
chrypką.
Po stwierdzeniu prawidłowego oddechu należy utrzymać drożność 
dróg oddechowych oraz podobnie jak w przypadku osoby przytom-
nej, zastosować tlenoterapię bierną z użyciem maski z rezerwuarem. 
Należy rozważyć zastosowanie rurki ustno-gardłowej, która zapo-
biega przemieszczaniu się języka i podniebienia miękkiego ku ty-
łowi. Ważne, aby uwzględnić, że rurkę ustno-gardłową stosuje się 
tylko u pacjentów nieprzytomnych ze zniesionymi odruchami z 
tylnej ściany gardła.

Rurka ustno – gardłowa.

W sytuacji zatrzymania krążenia u poszkodowanego z podejrzeniem zatru-
cia wziewnego ratownik powinien wykonać pięć oddechów ratowniczych. 
Jeżeli po wykonaniu pięciu oddechów poszkodowany nadal jest nieprzy-
tomny i nie oddycha normalnie należy rozpocząć u osób dorosłych RKO w 
sekwencji 30 uciśnięć klatki piersiowej do 2 oddechów ratowniczych. Jeżeli 
nie ma możliwości szybkiego wykonania wstępnych oddechów ratowni-
czych ratownik powinien rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej.

GDZIE TRANSPORTOWANI SĄ POSZKODOWANI?
Poszkodowani zatruci tlenkiem węgla transportowani są do najbliższego 
Regionalnego Ośrodka Toksykologii Klinicznej lub oddziału posiadającego 
warunki do ratowania chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, 
W przypadku wskazań do leczenia w komorze hiperbarycznej kierunkiem 
transportu jest Oddział Tlenoterapii Hiperbarycznej. W każdym przypad-
ku podejrzenia/zatrucia tlenkiem węgla bezwzględnie konieczna jest tele-
foniczna konsultacja z Regionalnym Ośrodkiem Toksykologii Klinicznej.

ogn. Piotr Cichocki Ośrodek Szkolenia 
w Pionkach KW PSP w Warszawie.
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S Objawy przedmiotowe/podmiotowe (Sign/Symptoms)

A Alergie (Allergies)

M Medykamenty (Medicines)

P Przebyte choroby (Past medical history)

L Lunch – ostatni posiłek (Last oral intake)

E Ewentualnie co się stało? (Events leading up to the injury and/or illness)

Druhowi ANDRZEJOWI 
WASILEWSKIEMU
Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

ZwiązkuOchotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej województwa mazowieckiego

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI
 składa
 Zarząd Oddziału 
 Wojewódzkiego ZOSP RP 
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Wydarzenia

Zorganizowana 1 maja w Mursach Starych 
uroczystość rozpoczęła się polową Mszą Świę-
tą celebrowaną przez ks. Łukasza Redosza. 
Po Eucharystii druhów z oddziału gminne-
go, mieszkańców gminy i licznie przybyłych 
przedstawicieli władz państwowych, samo-
rządowych i pożarniczych powitali wójt gmi-
ny (jednocześnie prezes ZOGm. ZOSP RP) 
Grażyna Sikorska i prezes OSP Mursy Andrzej 
Pogorzelski. Raport o gotowości do apelu od 
dh. Krzysztofa Krakowiaka przyjął członek 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP RP Wojciech Wicherski.
Centralnym punktem strażackiego święta 

było przekazanie druhom z Mursów Starych 
kluczyków do samochodu ratowniczo - gaśni-
czego marki MAN, a druhom z OSP Chądzyn 
kluczyków do pożarniczego pojazdu, który po 
służbie w Mursach w dobrym stanie technicz-
nym trafił w ich, równie dobre ręce. Ufundo-
wany, dzięki dotacjom z Narodowego i Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
GW, budżetu państwa i gminy Sterdyń, za 848 
tysięcy złotych samochód posiada napęd na 

wszystkie koła i zbiornik wodny o pojemności 
4580 litrów. Na gminne świętowanie, podczas 
którego oprócz prezentów nie brakowało gra-
tulacji i podziękowań, między innymi przyby-
li: senator RP, wiceminister zdrowia Waldemar 
Kraska, wicewojewoda mazowiecki Sylwester 
Dąbrowski, członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego Ewa Orzełowska i przewodni-
czący Rady Powiatu Sokołowskiego Jacek Od-
ziemczyk. Uroczystość uświetniała orkiestra 
dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sterdyni.

 S.T.

Podczas gminnych 
obchodów Dnia Strażaka 
Ochotniczym Strażom  
Pożarnym w Mursach i 
Chądzyniu (gmina Sterdyń, 
powiat sokołowski) wręczono 
kluczyki do samochodów 
pożarniczych.

PREZENTY
NA DZIEÑ 
STRA¯AKA

Pierwszą częścią uroczystości była odpra-
wiona w prostyńskim kościele Msza Świeta, 
po której nastąpiło poświęcenie sztandaru. Ze 
świątyni strażacy i ich goście przemaszero-
wali na plac przy strażnicy na okolicznościo-
wy apel. Tam świętująca (po długotrwanych, 
pandemicznych ograniczeniach) 102 rocznicę 
istnienia jubilatka mogła w całej krasie zapre-
zentować się tak mieszkańcom miejscowości, 
jak i licznie przybyłym przedstawicielom władz 

samorządowych i pożarniczych. Głównym 
wydarzeniem apelu było oczywiście wręczenie 
nadanego przez Prezydium ZOW ZOSP RP 
„symbolu wiernej służby społeczeństwu”.  Nie-
mniej bardzo doniosły wymiar miało też po-
święcenie figury świętego Floriana, odsłonięcie 
jubileuszowej tablicy pamiątkowej, no i oczy-
wiście uhonorowanie zasłużonych strażaków 
medalami i odznakami pożarniczymi. SAT

 fot. kpt. Łukasz Jary

W pierwszych dniach maja, w ramach obcho-
dów Dnia Strażaka, z udziałem delegacji okolicz-
nych straży, mieszkańców wsi i przedstawicieli 
władz państwowych, samorządowych oraz pożar-
niczych Ochotnicze Straże Pożarne w Wieczfni 
Kościelnej (powiat mławski), Dąbrówce Ług (po-
wiat siedlecki) i Chamsku (powiat żuromiński) 
świętowały uroczyście  stulecia pożarniczej dzia-
łalności. Każda jubilatka, odznaczona przez Za-
rząd Główny Związku OSP RP Złotym Znakiem 
Zwiąku za niesienie przez sto lat zagrożonym lu-
dziom ratunku, uczestniczyła w celebrowanej w 
intencji strażaków Mszy Świętej, a nastepnie spo-
tkała się ze swoimi gośćmi na uroczystym apelu.

1 maja w uroczystości jubileuszowej w Wieczfni 
Kościelnej koncelebrze przewodniczył ks. biskup 

Piotr Libera - ordynariusz Diecezji Płockiej. Ksiądz 
biskup poświęcił też przy remizie OSP odsłanianą 
z okazji 100-lecia figurę świętego Floriana.

7 maja druhowie z Dąbrówki Ług modlili się w 
kościele parafialnym w Skórcu, a nastepnie prze-
maszerowali na plac przy swojej remizie. Tam w 
trakcie uroczystego apelu również nastąpiło po-
święcenie i odsłonięcie ufundowanej przez stra-
żaków i innych mieszkańców miejscowości figury 
strażackiego patrona.

8 maja uroczystość jubileuszowa w Chamsku 

rozpoczęła się Mszą Świętą w miejscowym ko-
ściele, a następnie kontynuowana była na kościel-
nym placu przy pomniku św. Floriana. Podczas 
apelu jubilatka uhonorowana została nadanym 
przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP sztandarem.

Wszystkie jubileuszowe uroczystości były oka-
zją do wyróżnienia zasłużonych strażaków nada-
nymi przez władze Związku medalami i odznaka-
mi korporacyjnymi. ST 

 Zdjęcia:  Marek Oryl. 

SZTANDAR DLA PROSTYNI

100 LAT 
NIESIENIA 
POMOCY

22 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Prostyni (gmina Małkinia Górna, powiat 
ostrowski) otrzymała nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP sztandar. Zorganizowaną z tej okazji uroczystość połączono z 
gminnymi obchodami Dnia Srażaka.
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Wydarzenia

Sięgając po książkę możemy przybliżyć so-
bie postacie wybitnych strażaków: twórców 
i budowniczych naszych szeregów, druhów 
wyrastających między innymi w kręgach 
politycznych, samorządowych, w kręgach 
ziemiaństwa, przemysłu, nauki i duchowień-
stwa, oficerów pożarnictwa, dla których spo-
łeczny ruch strażacki był pasją. Strażaków, 
którzy odeszli już na wieczną wartę.

W „Słowniku” odnajdziemy biogramy pio-
nierów strażackiej służby: Bolesawa Chomi-
cza i Józefa Tuliszkowskiego, pamiętanych 
przez wielu obecnych działaczy przedsta-
wicieli krajowego kierownictwa: sekretarza 

generalnego Zarządu Głównego ZOSP  płk. 
poż. Krzysztofa Smolarkiewicza, czy urzędu-
jącego członka Prezydium ZG ZOSP Martę 
Dmowską – Sawoni. Zapewne wielu z nas 
zechce poznać lub przypomnieć sobie opu-
blikowaną w książce biografię naszego, nie-
żyjącego już prezesa Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP Witolda Sojki.

Po wydaną przez ZG ZOSP RP pracę nie 
tylko warto, a trzeba sięgnąć. Sięgnąć choć-
by po to, by poznać piękne postacie tworzące 
pożarnictwo przed stu i wiecej laty, straża-
ków – żołnierzy walczących o niepodległość 
ojczyzny. Sięgnąć, by dowiedzieć się, jak 

można pięknie łączyć pracę na eksponowa-
nych stanowiskach zawodowych z poświęce-
niem dla społeczeństwa w OSP.

 Stefan Todorski 

Krajowy system zasilony został przez 
OSP Dobieszyn (pow.białobrzeski), Gocław, 
Sobolew, Zwola (pow. garwoliński), Nowy 

Prażmów (pow.piaseczyński), Górna Wieś 
(pow.warszawski zachodni), Węgrów (pow.
węgrowski), Zabraniec, Zagościniec, Zawady 

(pow. wołomiński), Michałów (pow.
żyrardowski) i Pawłowice (pow. lipski).
                                                                                                                SAT

Bardzo ważnemu dla druhów wydarzeniu 
nadano charakter uroczystości. Odprawiona 
została zatem w ich intencji Msza Święta, a 
po Eucharystii odbył się okolicznościowy 
apel. Podczas apelu - z udziałem delegacji 
sąsiednich straży, mieszkańców Leszna oraz 
przedstawicieli władz samorządowych i po-
żarniczych z komendantem wojewódzkim 
PSP nadbrygadierem Jarosławem Nowosiel-
skim na czele - prezesowi OSP Dariuszowi 
Jankowskiemu wręczono kluczyki, zasłużo-
nym strażakom zaś - odznaczenia korpora-

cyjne. Jednym z odznaczanych był druh 
Krzysztof Kowalski, którego członek Pre-
zydium Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go Związku OSP RP Bogdan Rzepczyński 
udekorował Złotym Medalem "Za Zasługi 
dla Pożarnictwa". 

Podniosłą uroczystość uświetniła orkie-
stra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Przasnyszu pod batutą druha Pawła Za-
lewskiego.

 SAT
 Fot. arch. KW PSP

24 kwietnia Ochotnicza Straż 
Pożarna w Lesznie (gmina 
Przasnysz, powiat przasnyski) 
przejęła uroczyście kluczyki 
do nowego samochodu 
ratowniczo - gaśniczego 
marki Volvo wyposażowego w 
specjalistyczny sprzęt i zbiornik 
wodny o pojemności 4150 litrów.

Nakładem Zarządu Głównego Związku OSP RP ukazał się 
„Słownik biograficzny polskich strażaków”. Na wydaną (w wersji 
elektronicznej i papierowej) pod redakcją dr. Mariana Zalewskiego 
pracę składają się sto pięćdziesiąt cztery biogramy opracowane 
przez pięćdziesięciu autorów.

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  
z dniem 1 maja br. do Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Gaśniczego włączonych zostało dwanaście ochotniczych straży 
pożarnych z województwa mazowieckiego.

KOLEJNE 
STRA¯E  
W KSRG

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY 
POLSKICH STRAŻAKÓW

CZTERY TONY 
WODY WIęCEJ
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Historia

Wesołe rysunki i teksty zamieszczano pod 
wspólnym tytułem: „Prysznic”. Pokazywały w 
sposób humorystyczny życie strażaków i działal-
ność ratowniczo-gaśniczą. Rysunki były uzupeł-
niane dowcipnymi tekstami. Na ostatniej stronie 
„Strażaka” były też „Rozrywki umysłowe” za-
wierające ciekawe rebusy, krzyżówki, kącik gier 
warcabowych i inne informacje, w tym humor. 
W numerach „Strażaka” z 1958 roku ukazywały 
się też ciekawe teksty z życia straży pod wspól-
nym tytułem: „Mały teatrzyk satyryczny”

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu posiada 
także kilkadziesiąt książeczek: „Szereg iskie-
rek. Fraszki strażackie”, wydanych w 1992 roku 
przez Zarząd Wojewódzki Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Siedlcach. Jest to 
zbiór fraszek o tematyce strażackiej – pokłosie 

ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego w 70. 
rocznicę powstania Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Zbiorek został zilustrowany 
kilkoma żartobliwymi rysunkami cenionego 
rysownika Ireneusza Parzyszka.

Na konkurs wpłynęło wiele interesujących 
prac pióra równie znakomitych, co mało zna-
nych prześmiewców – i to był pierwszy sukces 
konkursu. Drugim sukcesem było spopulary-
zowanie, być może istotniejszym od pierw-
szego, w nowej, nietypowej formie, sprawy 
środowiska strażackiego i pełnej poświecenia, 
społecznej służby strażaków.

Inicjatorem i „duszą” niniejszej edycji był, 
zdaniem jednego z organizatorów konkur-
su, ówczesnego fraszkopisarza, Sławomira L.  
Wysockiego, jeden z najlepszych fraszkopisarzy, 

obecnie w stanie spoczynku oficer pożarnictwa, 
Stefan Todorski.

Publikację można nabyć bezpłatnie pod-
czas zwiedzania wystawy muzeum przy zakupie 
wydawnictw, prezentowanych na stronie: www.
muzeumpozarnictwawkotuniu.pl.  

 Zbigniew Todorski
 Kierownik Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu

ZAPOMNIANY 
stra¿acki humor

????

Podczas porządkowania numerów „Strażaka”  
z lat 1953-2020, pozyskanych do zbioru Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu, natknąłem się na świetny 
strażacki humor z lat 50. I 60. XX wieku.

Ireneusz ParzyszekIreneusz Parzyszek


