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Strażak Mazowiecki

Kończymy kolejny rok strażackiej działalno-
ści... Rok, który przeniósł nas do drugiej poło-
wy kadencji obecnych władz Związku OSP RP. 
W ostatnich dniach zarząd naszego oddziału 
wojewódzkiego na swoim plenarnym posie-
dzeniu dokonał analizy wykonania nakreślo-
nych przez IV Zjazd Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP zadań, aby mijające półmetek 
związkowe pięciolecie nie okazało się za mało 
efektywne. Z tych i innych, podejmowanych 
w minionym kwartale działań zarządu OW i 
jego prezydium zamieściliśmy w Strażaku Ma-
zowieckim w miarę szeroką relację. 

Za kilka dni wejdziemy w rok 2020 i już 
od stycznia będziemy przygotowywać, a po-
tem przeprowadzać walne zebrania sprawoz-
dawcze w ochotniczych strażach pożarnych. 
Przygotowując zebrania warto (a nawet wręcz 
należy) sięgnąć po przyjęte uchwałą Zarządu 
OW ZOSP RP wskazówki organizacyjno – 
programowe na zbliżającą się kampanię, by 
oszczędzić czas przy przygotowywaniu pra-
widłowego przebiegu obrad i uniknąć – co 
też zdarzyć się może – niepotrzebnych błę-
dów. Zgodnie z wolą władz naszego oddziału 
wojewódzkiego wskazówki powinny dotrzeć 
w odpowiednim czasie do wszystkich OSP. 
Można się będzie z  nimi także zapoznać 
otwierając w komputerze internetową stro-
nę ZOW.  Podczas odbywających się zebrań 
trzeba będzie pamiętać, że proponowane i 
zatwierdzane plany będą dotyczyć ostatniego 
roku działania obecnych władz OSP. Pamięć 
ta pozwoli na takie konstruowanie rocznych 
planów, by obejmowały wszystkie czekające 
na realizację (a oczywiście możliwe do wyko-
nania) zadania wytyczone na całe pięć lat koń-
czących swoją misję zarządów OSP. W oma-
wianych na łamach niniejszego numeru SM, 
przyjętych przez władze ZOW dokumentach 
znajdziemy tematy, które wskazywać będą 
na potrzebę przygotowań do kampanii spra-
wozdawczo – wyborczej w gminnych i po-
wiatowych oddziałach Związku OSP RP. Od 
tego bowiem, jak nasze oddziały podejdą do 
kampanii już w roku przyszłym, zależeć będą 
osiągane efekty organizowanych w kolejnym 
roku zjazdów.

Odnosząc się do wyżej przedstawionych 
zagadnień, które dla prawidłowego funkcjo-
nowania naszych struktur są najważniejsze, 
chcemy również zachęcić Szanownych Czytel-
ników do zapoznania się z opisami wybranych 
wydarzeń, jakie towarzyszyły druhom na Ma-
zowszu w czwartym kwartale br. oraz zachę-
cić do zapoznana się z materiałem szkolenio-
wym przygotowanym przez funkcjonariuszy 
Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej, a także z kolejną, po-
krzepiającą ducha nauką mazowieckiego ka-
pelana strażaków ks. Jerzego Sieńkowskiego.  
 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy

ODZNACZENIA DLA NASZEGO ODDZIAŁU
5 grudnia 2019 r. w obecności Zarządu Oddzia-

łu Wojewódzkiego ZOSP RP, Komisji Rewizyjnej i 
Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP prezesowi Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu 
wręczono wyróżnienia od Polskiego Czerwonego 
Krzyża dla Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj 

mazowieckiego. Wyróżnienie szczególne to nadany 
przez PCK Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego 
Krzyża. W podpisanym przez prezesa PCK „Akcie 
Nadania” zapisano, iż medal nadaje się „w dowód 
uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego 
Czerwonego Krzyża”.                          SAT                                                                             

łamyOtwieramy 
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Od kapelana

Pamięć o historii jest naszym fundamentem istnienia. Przywo-
łujemy na pamięć różnymi sposobami to wszystko kim jesteśmy, co 
stanowi o naszym etosie. Wśród zapewne ogromu bogactwa naszej 
historii jest, ośmielę się powiedzieć, nie dość ukazywana sprawa na-
szej wiary katolickiej i Tej która w tej wierze nam przewodzi: Maryi. 
(Za: Igor Witowicz) „Jedyne uznane objawienie Najświętszej Maryi 
Panny na ziemiach polskich wzbudziło zainteresowanie polskością u 
tych mieszkańców zaborów, którzy powoli zapominali o Polsce, u tych, 
którzy przyzwyczajali się do bycia poddanymi trzech władców, u tych 
biedniejszych, bardzo licznych, którzy zaczęli mówić o sobie – Polacy”.  
O wpływie powieści H. Sienkiewicza na świadomość narodową – trochę słyszeliśmy, o wpływie 
objawień w Gietrzwałdzie – niewiele…

Sto lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości czytamy i słyszymy o Ojcach Niepodległości, któ-
rzy wymieniani są niemal jednym tchem: Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Witos, Korfanty, Daszyń-
ski. Czasem dodamy do tej listy jeszcze kilka nazwisk osób związanych z wojskiem lub polityką. Myśląc 
o niepodległości mówimy o bohaterach zrywów narodowych i powstań, które wymierzone były w za-
borców, w naszych śmiertelnych wrogów, którzy w XVIII wieku nasze państwo rozebrali na kawałki.

To dobrze, że takie mamy skojarzenia, chociaż dyskusja o sensie powstań narodowych trwa i trwać 
powinna, bo okazuje się, że powstania te czasem wywoływane były niekoniecznie w interesie Po-
laków, ale to już zupełnie osobny temat. Czy jednak w tym procesie myślenia o niepodległości nie 
brakuje przypadkiem odniesienia do naszej wiary katolickiej, do konkretnej pomocy Matki Bożej 
Królowej Polski i wielu Świętych? Okazuje się, że trochę zapominamy o wielkiej, a może decydującej 
roli pomocy duchowej, duchowego prowadzenia naszego narodu przez Maryję właśnie.

Żeby tę sprawę bardziej zgłębić i zrozumieć, zachęcam wszystkich do lektury książki ks. Krzysz-
tofa Bielawnego „Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu”, warto też przeczytać „Gietrzwałd 1877. 
Nieznane konteksty geopolityczne” Grzegorza Brauna (obie książki dostępne są w Sklepie Po-
budki: www.pobudka.org/sklep) i po raz pierwszy publikowany tekst bł. Honorata Koźmińskiego 
„Przesłanie z Gietrzwałdu”. Wszystkie te książki mówią o niezwykłym i jedynym uznanym przez 
Kościół objawieniu Matki Bożej na Ziemiach Polskich, ale mówią też o tym, co objawienia po-
przedziło i jakie były tych objawień konsekwencje.

Ks. Bielawny wielokrotnie przypomina poprzedzającą objawienia narodową pielgrzymkę Po-
laków do Rzymu i audiencję u Papieża Piusa IX, który 6 czerwca 1877 r. „nakreślił Polakom 
program drogi do niepodległości. Zawierał on trzy zadania: pierwsze, to pozbycie się chęci odzy-
skania wolności na drodze zbrojnej. Pius IX przywołał scenę biblijną, w której to św. Piotr wyciąga 
miecz z pochwy, by bronić Jezusa. Pan Jezus zganił apostoła za taką postawę. Co uczynił i Pa-
pież. Drugie zadanie, którego powinni się podjąć Polacy w drodze do wolności własnej Ojczyzny 
to modlitwa. W trzecim zadaniu Ojciec Święty wskazał Polakom na największego wroga, który 
upokarza – grzech. Kończąc przemówienie, Pius IX pobłogosławił Koronie Polskiej, wzywając Po-
laków do odwagi, cierpliwości i stałości w drodze do niepodległości”. 27 czerwca 1877 r. rozpoczęły 
się objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie na Warmii, w polskiej wsi znajdującej się w państwie 
niemieckim (do 1871 r. w państwie pruskim), oddalonej 20 km od Olsztyna. Matka Boża objawiła 
się czterem osobom, ale dekret biskupa warmińskiego Józefa Drzazgi z 11 września 1977 r., za-
twierdzający objawienia w Gietrzwałdzie, wymienia tylko dwie wizjonerki: Barbarę Samulowską 
i Justynę Szafryńską, kilkunastoletnie dziewczęta z polskich rodzin.

Matka Boża zwracała się do nich w języku polskim, a właściwie w miejscowej gwarze warmiń-
skiej. Na zapytanie dziewcząt: – Kto Ty jesteś? Odpowiedziała:

– Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta.
Na pytanie: – Czego żądasz Matko Boża? Padła odpowiedź:
– Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec.
Na pytanie: – Co chorzy mają czynić, aby byli uzdrowieni? Niepokalana odpowiedziała: – Po-

winni modlić się na różańcu.
Na pytania: – Czy Kościół w Królestwie Polskim będzie oswobodzony?  Czy osierocone para-

fie na południowej Warmii wkrótce otrzymają kapłanów? W odpowiedzi usłyszały: – Tak, jeśli 
ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie 
otrzymają kapłanów.

Matka Boża poproszona przez wizjonerki o wstawiennictwo za chorych mieszkańców Ornety 
odpowiedziała: – Będą zdrowi, jeżeli będą się modlić i nie będą pić wódki.

Podczas objawień Matka Boża wiele razy zwracała uwagę na potrzebę nawrócenia z wielu 
grzechów, również z grzechu pijaństwa i rozwiązłości, zwłaszcza wśród ludzi młodych. O objawie-
niach Matki Bożej dowiedzieli się bardzo szybko Polacy ze wszystkich zaborów i nawet ci miesz-
kający na emigracji. Każdego dnia przybywało koleją do pobliskiej stacji Biesal kilka, a nawet 
kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. Objawienia trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 r., a w 
roku objawień przybyło do Gietrzwałdu ok. pół miliona pielgrzymów.

Jakie były skutki objawień? Niewątpliwie nastąpiło odrodzenie religijne na Warmii i w całej 
Polsce. Powstawały bractwa różańcowe, bractwa trzeźwościowe, a nawet, jak pisze ks. Bielawny, 
„w wielu parafiach w czasie misji świętych organizowano pogrzeb butelki po wódce”. Objawienia 
dawały impuls do budzenia świadomości narodowej wśród pielgrzymów przybywających do Gie-
trzwałdu, którzy poznawali orędzie Matki Bożej i dowiadywali się, że Matka Boża mówi do wizjo-
nerek w języku polskim. To niesamowicie mocno budowało tożsamość narodową Polaków, którzy 
przypominali sobie o historii dawnej Rzeczypospolitej, o polskich świętych, o potrzebie myślenia o 
Polsce, która może kiedyś powrócić na mapy Europy.

W ostatnich zdaniach książki ks. Bielawny pisze: „W żadnym poważniejszym opracowaniu hi-
storii Polski nie odnajdujemy nawet jednej wzmianki o Gietrzwałdzie z roku 1877. Na wydarzenia z 
czasów objawień należy spojrzeć głębiej i podjąć badania w szerszym międzynarodowym aspekcie”.

Warto, by strażacy, którzy tak blisko są z obecnością Bożej Miłości i Miłosierdzia, jeszcze  
z większą mocą byli obrońcami najwyższych wartości.  ks. Jerzy - kapelan
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Obrady władz

Informację na temat realizacji uchwały pro-
gramowej zjazdu przedstawił prezes Antoni 
J. Tarczyński. Podkreślił na wstępie, iż mija 
połowa kadencji obecnych władz, a więc jest 
to czas na przedstawienie zarządowi OW sze-
rokiego omówienia podejmowanych działań. 
W zaproponowanej informacji prezes zwrócił 
szczególna uwagę na trzy, jego zdaniem, bar-
dzo ważne zagadnienia: współpracę z samo-
rządami, administracją rządową, instytucjami 
i organizacjami, na działalność finansowo 
– gospodarczą oraz działalność kulturalno – 
wychowawczą. Współpraca Związku z samo-
rządami na poziomie powiatów i gmin oraz z 
wieloma instytucjami układa się bardzo do-
brze. Są jednak pola współpracy, szczególnie 
z placówkami państwowymi, które wymagają 
wypełnienia. Przykładem jest rozdzielanie 
środków przez Państwową Straż Pożarną dla 
OSP, które w wielu przypadkach odbywa się 
bez udziału przedstawicieli władz ZOSP RP. 
Stanowisko Związku w sprawie rozdziału mo-
głoby niejednokrotnie wzmocnić skuteczność 
decyzji dotyczących wspierania finansowego 
ochotniczych straży. Rozszerzyłoby też moż-
liwość szerszego informowania strażaków 
ochotników o możliwości korzystnych zaku-
pów umundurowania i sprzętu pożarniczego 
w biurach ZOSP RP. W zakresie zadań finan-
sowo – gospodarczych, które bezwzględnie 
trzeba próbować rozwijać, działacze Związku 
i członkowie OSP – podkreślił A. Tarczyń-
ski - mogą znacznie aktywniej zabiegać o 
pozyskiwanie pieniędzy na działalność sta-
tutową z odpisów 1% z podatku dochodowe-
go. Niezbędne jest też szersze propagowanie 
prowadzonej przez nasze biura działalności 
handlowej, która jest głównym źródłem po-
zyskiwania pieniędzy na wszelką działalność 
statutową prowadzoną przez Związek. Rozwój 

bardzo efektywnie prowadzonej działalności 
kulturalno – wychowawczej można - zdaniem 
prezesa - poprawić poprzez doprowadzenie 
do udziału w turnieju wiedzy pożarniczej 
młodzieży ze wszystkich powiatów oraz za-
dbać o  dalszy rozwój kronikarstwa, zwłaszcza 
w tych OSP, w których nie prowadzi się jesz-
cze kronik. Po krótkiej analizie postanowio-
no, że omówiona informacja, jako stanowisko 
prezydium, przedstawiona zostanie zarządowi 
na  najbliższym posiedzeniu.

Projekty planów posiedzeń zarządu i pre-
zydium ZOW na 2020 rok przedstawił sekre-
tarz ZOW Zbigniew Kaliszyk. Zaproponował 
- zgodnie z treścią omawianych dokumentów 
- dwa (w kwietniu i w IV kwartale) posiedze-
nia zarządu oraz czterokrotne (po jednym w 
każdym kwartale) obrady prezydium. Propo-
nowana tematyka posiedzeń jest dostowana 
do kalendarium wydarzeń i przedsięwzięć 
statutowych. Ponadto niezbędne będzie przy-
gotowanie w końcu przyszłego roku założeń 
organizacyjno – programowych do rozpo-
czynającej się z początkiem 2021 r. kampanii 
sprawozdawczo – wyborczej w ochotniczych 
strażach pożarnych i Związku OSP RP. Omó-
wione przez Z.Kaliszyka plany zaakceptowano 
bez uwag i skierowano do przeanalizowania i 
zatwierdzenia na posiedzeniu ZOW.

O kierunkach pracy komisji problemowych 
mówił prezes A. Tarczyński. W ramach zarzą-
du wojewódzkiego powołane zostały cztery 
komisje: do spraw młodzieży, do spraw dzia-
łalności programowej, historycznej i ceremo-
niału, do spraw operacyjnych i doradztwa 
technicznego oraz komisja odznaczeniowa. 
Wraz z komisjami funkcjonuje także rada 
artystyczna. Część komisji podjęła działal-
ność, pozostałe spotkają się w najbliższym 
czasie. Szczególnie aktywna jest Komisja ds. 

działalności programowej, historycznej i ce-
remoniału, którą kieruje dh Bogdan Wójcik.  
Członkowie komisji deklarują współpracę  
z organizatorami uroczystości strażackich  
w formie doradztwa zgodności z ceremonia-
łem pożarniczym i regulaminami. Komisja 
do spraw operacyjnych wspólnie z genera-
łem brygadierem Wiesławem Leśniakiewi-
czem dokonała analizy stanu operacyjnego  
i technicznego ochotniczych straży pożarnych 
Mazowsza. Rada artystyczna miała znaczący 
udział w przygotowaniu organizowanej przez 
ZOW ZOSP RP patriotycznej imprezy ar-
tystycznej „Dla Niepodległej”. Odnosząc się 
do informacji przedstawionej przez prezesa 
członkowie prezydium wyrazili stanowisko, iż 
komisje powinny działać aktywniej. Zapropo-
nowali też, by organizowały spotkania robo-
cze nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

Kolejnym punktem posiedzenia było prze-
analizowanie i zaopiniowanie wskazówek 
organizacyjno – programowych na zbliża-
jącą się kampanię sprawozdawczą w OSP. 
Przedstawił je sekretarz ZOW Zbigniew Ka-
liszyk. Przyjmując przygotowany dokument 
członkowie prezydium podkreślili, że trzeba 
zadbać, aby po zatwierdzeniu przez zarząd 
wskazówki dotarły w odpowiednim czasie do 
wszystkich OSP. 

Z uwagi na zbliżający się czas rozpoczęcia 
kolejnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 
prezydium przyjęło wytyczne w sprawie eli-
minacji wojewódzkich XLIII edycji turnieju. 
W myśl wytycznych eliminacje środowisko-
we powinny odbyć się w listopadzie i grudniu 
2019 r., gminne – do 15 lutego 2020 r., powia-
towe – do 15 marca, eliminacje wojewódzkie 
zaś w kwietniu 2020 roku. W Komitecie Orga-
nizacyjnym Eliminacji Wojewódzkich OTWP 
zasiądą: przewodniczący Zbigniew Gołąbek, 
sekretarz Jolanta Rzepka oraz członkowie - 
przedstawiciel KW PSP i Mazowieckiego Ku-
ratorium Oświaty.

W ostatnim punkcie obrad prezydium roz-
patrzyło wnioski o nadanie odznaczeń korpo-
racyjnych oraz nadało sztandar Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jaszowicach Kolonii.

 Tekst i fot. Stefan Todorski

W PO£OWIE
KADENCJI

17 września w Warszawie obradowało Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP. W trakcie obrad, którym przewodniczył prezes ZOW ZOSP RP Antoni 
Jan Tarczyński, dokonano oceny realizacji Uchwały Programowej IV Zjazdu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP, przyjęto projekty planów posiedzeń zarządu OW 
i jego prezydium na 2020 rok, omówiono działania komisji problemowych ZOW,  
a także przedyskutowano i zaakceptowano wskazówki organizacyjno – programowe 
na zbliżającą się kampanię sprawozdawczą w ochotniczych strażach pożarnych. 
W końcowej części posiedzenia – przeznaczonej na sprawy bieżące – członkowie 
prezydium przyjęli wytyczne w sprawie organizacji Eliminacji Wojewódzkich XLIII 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,  
a także rozpatrzyli wnioski o nadanie odznaczeń i sztandaru.
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Obrady władz

W trakcie posiedzenia, któremu przewodni-
czył prezes Antoni Jan Tarczyński, omówiono 
tematy przygotowane przez prezydium ZOW 
w dniu 5 września br (patrz strona 4 SM - red), 
a także zapoznano się z zainicjowanymi przez 
Zarząd Główny ZOSP RP pracami nad strate-
gią programową Związku “Florian 2050”.

Informację na temat realizacji uchwały 
programowej zjazdu na półmetku kadencji 
przedstawił prezes A. Tarczyński. W spo-
sób szczególny podkreślił w niej pomoc 
samorządów przy organizowaniu cyklicz-
nych przedsięwzięć programowych. Wyraził 
wdzięczność władzom Węgrowa i powiatu 
węgrowskiego za pomoc przy organizacji Wo-
jewódzkich Zawodów OSP w Ratownictwie 
Wodnym i Przeciwpowodziowym, władzom 
Pilawy i powiatu garwolińskiego za pomoc w 
przygotowaniu Wojewódzkich Zawodów Si-
kawek Strażackich, władzom gmin Nadarzyn i 
Lesznowola za duży wkład prac przy przepro-
wadzeniu wojewódzkich eliminacji Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej, innym samorządom i in-
stytucjom samorzadowym, głównie Urzędowi 
Marszałkowkiemu za materialne wspieranie 
imprez, turniejów i konkursów oraz szereg 
cennych, bardzo pomocnych działań. Mówiąc 
o cyklicznych działaniach statutowych prezes 
zaznaczył, że podejmowanie ich jest możliwe 
tylko wówczas, gdy dysponuje się własnymi 
siłami i zasobami  finansowymi. Dlatego też 
zaapelował do zebranych o pro-
pagowanie zakupów umunduro-
wania i sprzętu dla OSP w filiach 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP. Przede wszystkim bowiem 
– podkreślił - działalność han-
dlowa umożliwia pozyskiwanie 
pieniędzy na realizację zadań 
statutowe oddziału. Nałożone 
przez zjazd na pół kadencji za-
dania zdaniem zarządu wykona-
ne zostały (co zawarto w stosow-
nej uchwale) w pełni i w sposób 
satysfakcjonujacy.

W dalszej części  posiedzenia 
zatwierdzone zostały zapropo-
nowane przez prezydium ZOW 
plany pracy zarządu oddziału 

wojewódzkiego i jego prezydium na 2020 rok. 
(szerzej o planach w artykule na 4 stronie SM 
– red).  W uchwale zatwierdzającej plany pracy 
zawarte zostało postanowienie, które umoż-
liwia weryfikowanie i rozszerzanie planów w 
ciągu całego roku, jeśli zaistnieją stosowne ku 
temu okoliczności.

Kolejną uchwałą zarząd zatwierdził wska-
zówki organizacyjno – programowe na kam-
panię walnych zebrań sprawozdawczych w 
OSP, zaplanowanych na pierwszy kwartał 2020 
roku. Uwzględniając propozycję wicepreze-
sa ZOW Hilarego Januszczyka zarząd zalecił, 
aby w trakcie zebrań podkreślane było 25-lecie 
powołania Krajowego Systemu Ratowniczo – 
Gaśniczego. Wskazówki mają być przekazane 
poprzez powiatowe i gminne oddziały Związ-
ku do wszystkich straży ochotniczych. Będzie 
także możliwe zapoznanie sie z nimi na stronie 
internetowej oddziału wojewódzkiego. 

W kolejnym punkcie posiedzenia prze-
wodniczący komisji problemowych ZOW 
zapoznali zebranych z podejmowanymi pra-
cami. Wiceprezes ZOW Andrzej Wasilewski 
– przewodniczący komisji do spraw młodzie-
ży wskazał na Turniej Wiedzy Pożarniczej 
jako podstawowe obecnie pole zainteresowa-
nia kierowanego przez niego zespołu. Celem 
jest spowodowanie, aby w turnieju uczestni-
czyła młodzież ze wszystkich powiatow Ma-
zowsza. W stosownym czasie do wszystkich 

zarządów oddziałów powiatowych ZOSP RP 
skierowane zostanie pismo mobilizujące do 
podjęcia tego ważnego zadania. Wiceprezes 
ZOW Andrzej Wyszogrodzki – przewodni-
czący komisji odznaczeniowej poinformował 
zebranych, iż jego komisja zbierać sie będzie 
w celu zapoznania się z wnioskami o nada-
nie odznaczeń przed każdym posiedzeniem 
prezydium ZOW.  Jednocześnie zaapelował, 
aby składane wnioski sporządzane były na 
nowych, aktualnie obowiązujących drukach. 
Bogdan Wójcik – przewodniczący komisji do 
spraw działalności programowej, historycznej 
i ceremoniału poinformował, iż komisja jest 
otwarta na pomoc wszystkim strażom przy 
przygotowywaniu strażackich uroczystości. 
Zwrócił też uwagę na przygotowywane nowe 
uregulowania postępowania ze sztandarem. 
Zachęcił do zapoznania się w stosownym 
czasie z przygotowywanym regulaminem, 
gdyż podczas wystepowania ze sztandarem 
strażacy, niestety, popełniają sporo błędów. 
Wiceprezes ZOW Hilary Januszczyk  – prze-
wodniczący komisji do spraw operacyjnych 
i doradztwa technicznego poinformował, 
iż jego zespół dokonał analizy stanu opera-
cyjnego i technicznego OSP Mazowsza. Ry-
szard Nowaczewski – przewodniczący Rady 
Artystycznej zadeklarował, iż rada wspierać 
będzie tworzony w Józefowie Ośrodek Kul-
tury Strażackiej i dążyć, by w nieodległej 

perspektywie ośrodek mógł być 
przekształcony w Mazowieckie 
Centrum Kultury Strażackiej.

Po wyczerpaniu porządku ob-
rad członkowie zarządu zapozna-
ni zostali z pracami dotyczącymi 
wdrożenia do programowych 
działań Związku przygotowy-
wanej “Strategii Florian 2050” 
(Strategii poświęcamy artykuł na 
9 stronie SM – red). Po zakoń-
czeniu posiedzenia członkowie 
władz naszego wojewódzkiego 
oddziału podzielili się poświęco-
nymi przez ksiedza kapelana Je-
rzego Sienkowskiego wigilijnymi 
opłatkami.

 Tekst i fot. Stefan Todorski

PROGRAM 
NA ROK 
PRZYSZŁY
5 grudnia w siedzibie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Warszawie 
Wesołej obradował Zarząd Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP.  
W obradach uczestniczyli członkowie 
Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego 
OW ZOSP RP. Przybyli też komendant 
wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
nadbryg. Bogdan Łasica i zastępca 
komendanta wojewódzkiego st. bryg. 
Mirosław Jasztal.  
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W związku z Uroczystością Wszystkich 
Świętych i zbliżającym się Narodowym Świę-
tem Niepodległości 30 października przedsta-
wiciele Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej, Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej i Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP województwa mazowieckiego 
złożyli kwiaty w kwaterze strażackiej upa-
miętniającej ruch oporu „Skała”, na grobach 
strażaków poległych w czasie II wojny świato-
wej oraz na mogiłach pożarników szczególnie 
zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej, 
spoczywających w warszawskich nekropo-
liach – na Cmentarzu Komunalnym (d. Woj-
skowym) i Cmentarzu Powązkowskim.

Z delegacją PSP między innymi przybyli: 
mazowiecki komendant wojewódzki nad-
bryg. Bogdan Łasica i zastępca komendanta 
wojewódzkiego st. bryg. Mirosław Jasztal. Za-
rząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP re-
prezentowali: wiceprezes ZOW Andrzej Wa-
silewski, sekretarz ZOW Zbigniew Gołąbek 
i członek ZOW Zbigniew Łubiński. Podczas 
ceremonii składania kwiatów podchorążowie 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zaciągnęli 
przy grobach wartę honorową. 

 S.T. fot. asp. Mariusz Dragan

Pamięć bohaterom

HOŁD
 DLA BOHATERÓW POŻARNICTWA

Inicjatorem utworzenia straży – co podkreślił podczas święta prezes OSP 
Karol Podleśny -  był ówczesny Starosta Gostyniński, który polecił zorgani-
zowanie stowarzyszenia burmistrzowi miasta. Burmistrz polecenie wykonał 

- zorganizował grupę wolontariuszy i właścicieli ziemskich, którzy utworzyli 
strażacką strukturę i rozpoczęli ratowniczą działalność. 

Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Najświęt-
szej Maryi Panny Matki Kościoła i złożeniem wiązanki kwiatów przed pomni-
kiem św. Jana Pawła II. Po ceremonii kościelnej druhowie jubilatki przema-
szerowali wraz ze swoimi gośćmi na podzamcze gostynińskiego zamku, gdzie 
odbył się uroczysty apel. Podczas apelu świętująca straż odznaczona została 
„Złotą Odznaką św. Floriana Mazovia II klasy Na wstążce”, zasłużeni strażacy 
zaś między innymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” i odznakami „Za 
Zasługi dla Miasta Gostynina”. Na  rocznicowe obchody do liczącej obecnie 68 
członków straży przybyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych 
i pożarniczych. Dopisali też dorośli i młodzi mieszkańcy miasta, dla których 
zorganizowano wystawę zabytkowych samochodów strażackich, tor przeszkód 
oraz warsztaty pomocy przedmedycznej.  S.T. fot. arch. UM Gostynin

Antoni Koziarski – prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lipsku z czasu okupacji niemieckiej 
był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej, a następ-
nie Armii Krajowej. Działając pod pseudonimem 
„Cypel” kierował skrzynką kontaktową, gdzie 
napływały meldunki z całego obwodu „Powiśle”i 

konspiracyjna prasa. Jego zadaniem było także 
przejmowanie osób potrzebujących kryjówek, or-
ganizowanie im żywności i kierowanie do wyzna-
czonych kwater. 11 listopada 1939 r. dla uczczenia 
Święta Niepodległości mieszkańcy miasta, w tym 
strażacy wywiesili polską flagę na wieży remizy. 

Flaga ta ukryta była przed Niemcami w magazy-
nie sklepu, który mieścił się w remizie strażackiej. 
Pomysłodawcą akcji był prezes OSP.

Symboliczne odtworzenie tamtego wydarzenia 
odbyło się 11 listopada br. przed budynkiem sta-
rostwa.  Wnukowie Antoniego Koziarskiego mjr 
rez. Marek Wrocławski i Ewa Wrocławska prze-
kazali polską flagę strażackiemu pocztowi, która 
potem przy dźwiękach hymnu państwowego pod-
niesiona została na maszt. W późniejszej porze na 
grobie bohatera złożone zostały kwiaty. Antoni 
Koziarski zmarł w 1979 r. W bieżącym roku zatem 
przypada 40 rocznica jego śmierci. SAT

Jedna z 
najstarszych 
na Mazowszu

Strażak, Żołnierz, Bohater

5 października Ochotnicza Straż Pożarna  
w Gostyninie świętowała 140-lecie społecznej 
działalności. To jedno z najstarszych 
pożarniczych stowarzyszeń na Mazowszu 
powołane zostało na zebraniu założycielskim 
13 listopada 1879 roku. 

11 listopada w trakcie uroczystych obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości mieszkańcy Lipska, a wśród nich - strażacy oddali 
hołd bohaterowi II wojny światowej Antoniemu Koziarskiemu.
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Narodowe Święto Niepodległości

W religijno-patriotycznej uroczystości uczestniczyli przedstawi-
ciele władz Związku OSP RP i Państwowej Straży Pożarnej, a tak-
że ratownicy z jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP i członkowie 
ochotniczych straży pożarnych. Wśród uczestników uroczystości 
między innymi byli: zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. 
Marek Jasiński, mazowiecki komendant wojewódzki PSP nadbryg. 
Bogdan Łasica i prorektor – zastępca komendanta Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej st. bryg. dr hab. inż. Jarosław Zarzycki. Władze 
Związku reprezentowali: wiceprezesi Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP Albina Łubian i Andrzej Wasilewski, sekretarz ZOW 
ZOSP RP Zbigniew Kaliszyk i dyrektor Zarządu Wykonawczego 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Małgorzata Matejczyk. Zgro-
madzonym na eucharystii strażakom i członkom strażackich rodzin 
towarzyszyły poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych, 
komend PSP, oddziałów Związku OSP RP. Szkoła Gówna Służby Po-
żarniczej wystawiła asystującą sztandarowi SGSP kompanię honoro-
wą. Oprawę muzyczną liturgii zapewniła orkiestra dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kaskach. 

 S.T.
fot. mł. bryg. Karol Kierzkowski, kpt. Radosław Kozicki

Uczczenie Święta Niepodległości 
w katedrze św. Floriana

13 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
w warszawsko-praskiej Katedrze pod wezwaniem św. 
Floriana odprawiona została uroczysta msza święta w 
intencji Ojczyzny i strażaków. Eucharystii z udziałem księży 
kapelanów strażackich przewodniczył ordynariusz diecezji 
warszawsko-praskiej ks. biskup Romuald Kamiński. Po 
koncelebrze przed tablicą upamiętniającą strażaków 
poległych w walkach o niepodległość Ojczyzny i podczas akcji 
ratowniczo – gaśniczych złożono wieńce i wiązanki kwiatów.
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WSPÓŁPRACA STRAŻY POŻARNYCH Z SIŁAMI ZBROJNYMI 
Patrząc całościowo na jednostki ochrony przeciwpożarowej 

oraz siły zbrojne w Polsce, elementem łączącym te struktury jest 
Obrona Cywilna Kraju, której szefem jest Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej. Aktualny kształt Obrony Cywilnej 
normuje ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz akty wykonawcze do niej. Zgodnie z art. 17 
ust. 1 ww. ustawy centralnym organem administracji rządowej w 
sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju. Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju powołuje Prezes Rady Ministrów na wnio-
sek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Szef Obrony Cy-
wilnej Kraju podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrz-
nych. Obrona Cywilna Kraju, poprzez Komendanta Głównego 
PSP pełniącego zarazem funkcję Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 
jest pewnego rodzaju łącznikiem miedzy strażami pożarnymi a 
siłami zbrojnymi.

W przypadku, gdy potencjał sił i środków straży pożarnych tj. 
PSP jak i OSP może okazać się niewystarczający lub nieprzystoso-
wany do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych i zapewnienia 
bezpieczeństwa, niezbędna jest współpraca jednostek straży pożar-
nych z siłami zbrojnymi. Sytuacje takie występują rzadko i wymaga-
ją kierowania jednostkami ochrony przeciwpożarowej na poziomie 
taktycznym lub strategicznym oraz koordynacji działań na poziomie 
wojewódzkim lub krajowym. Do takich zagrożeń zaliczyć można: 
	klęski żywiołowe (powodzie, silne wiatry, susze, pożary i inne);
	katastrofy techniczne (awarie technologiczne, toksyczne środki 

przemysłowe, transport substancji niebezpiecznych);
	inne negatywne zdarzenia wpływające na bezpieczeństwo (epide-

mie, choroby zwierzęce, zagrożenia terrorystyczne, niewybuchy 
po działaniach wojennych itd.).

W takich przypadkach współpraca jednostek straży pożarnych 
z siłami zbrojnymi okazuje się niezbędna, aby zapewnić bezpie-
czeństwo ludności. Użycie sił zbrojnych w sytuacji zagrożenia życia 
ludzkiego i mienia regulowane jest aktami prawnymi odnoszącymi 
się do udziału sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych. Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997 
Nr 78, poz. 483) umożliwia wprowadzenie stanów nadzwyczajnych, 
 w tym stanu wojennego w sytuacji szczególnych zagrożeń, natomiast 
w art. 26 nie zawiera zapisów zlecających wykorzystanie sił zbroj-
nych w działaniach nie mających na celu ochrony niepodległości  
i niepodzielności państwa Polskiego, czy zapewnienia bezpieczeń-
stwa i nienaruszalności jego granic.

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej określa możliwość wykorzystania wojska do zwalczania 
klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ratowania lub ochrony 
zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wy-
buchowych a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kry-
zysowego.

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, kiedy użycie in-
nych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarcza-
jące, na wniosek wojewody mogą zostać przekazane do jego dyspozy-
cji pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego. Siły zbrojne mogą wtedy realizować zgodnie z 
obowiązującym na danym terenie wojewódzkim planem zarządzania 
kryzysowego następujące zadania:
	monitorowanie zagrożeń;
	ocenę skutków zjawisk zaistniałych na obszarze występowania za-

grożeń;
	działania poszukiwawczo-ratownicze;
	ewakuowanie ludności i mienia;
	przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowa-

nej ludności w wyznaczonych miejscach;
	współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze wy-

stępowania zagrożeń;
	izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowa-

dzenia akcji ratowniczej;

	wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyj-
nych przy zagrożonych obiektach budowlanych i zabytkach;

	prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu 
technicznego lub materiałów wybuchowych będących w zasobach 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

	usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, 
z wykorzystaniem sił i środków będących na wyposażeniu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

	likwidowanie skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeń biolo-
gicznych;

	usuwanie skażeń promieniotwórczych;
	wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infra-

struktury technicznej;
	współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyj-

nych;
	udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarnohi-

gienicznych i przeciwepidemicznych.
Brak jest jednoznacznego wyróżnika, kiedy niemilitarne siły 

ratownicze wyczerpują swój potencjał ratowniczy i niezbędna jest 
pomoc wojska. Decyzja taka należy do wojewody lub innej osoby 
koordynującej siły ratownicze na określonym szczeblu administracji 
rządowej lub samorządowej. Proces użycia sił zbrojnych na potrzeby 
ratownicze może zostać przeprowadzony jednym ze sposobów:
	podstawowym, w którym przedstawiciel niższego szczebla ad-

ministracji powiadamia organy nadrzędne administracji aż do 
szczebla wojewody, który następnie powiadamia właściwe do-
wództwo rodzaju sił zbrojnych poprzez Wojewódzki Sztab Woj-
skowy. Wadą tego sposobu jest czasochłonność i sprawdzić się on 
może w przypadkach narastającego zagrożenia;

	alarmowym, który może mieć zastosowanie w sytuacji niedobo-
ru czasu. W tym przypadku przedstawiciel władzy samorządowej 
zwraca się o pomoc bezpośrednio do jednostki wojskowej, któ-
ra zgodnie z ustalonymi planami jest wyznaczona do udzielenia 
wsparcia ratowniczego;

	nakazowym, kiedy użycie sił zbrojnych odbywa się na przykład na 
podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej a dowódca zgru-
powania wojsk włączonych do działań nawiązuje kontakt z orga-
nami samorządu w celu przystąpienia do działań.

Stwierdzić można, że współpraca straży pożarnych tzn. PSP i 
OSP z Siłami Zbrojnymi realizowana powinna być w przypadkach 
zagrożeń masowych, wielkoskalowych. W tych przypadkach współ-
pracując ze strażami pożarnymi oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej nadal pozostają pod zwierzchnictwem przełożonych 
służbowych wykonując zadania zlecone przez właściwego miejscowo 
wojewodę.

PODSUMOWANIE
Wspólne działania straży pożarnych i wojska w sytuacjach 

stwarzających niebezpieczeństwo dla życia ludzi i zwierząt oraz 
zagrożenie dla mienia może przynieść znaczące ograniczenie roz-
miarów zdarzenia, szybsze udzielenie pomocy potrzebującym oraz 
usunięcie skutków sytuacji niebezpiecznej w krótszym czasie. Wadą 
wykorzystania wojska do usuwania skutków pożarów i w innych 
miejscowych zagrożeniach jest długi czas wejścia sił zbrojnych do 
działań ratowniczych. Niestety brak jest jednoznacznych i szybkich 
mechanizmów prawnych pozwalających na alarmowe zadyspono-
wanie oddziałów sił zbrojnych do działań ratowniczych. Jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej jak i ochotniczych straży pożarnych 
alarmowane są w krótkim czasie od zaistnienia lub zauważenia za-
grożenia poprzez punkty alarmowe JRG, stanowiska kierowania Ko-
mendantów Miejskich/ Powiatowych PSP, a informacja o potrzebie 
zadysponowania sił i środków OSP jest na bieżąco przekazywana do 
działających na danym terenie jednostek. Ochotnicze straże pożarne 
dzięki rozproszonej lokalizacji w wielu miejscowościach docierają 
na miejsce zdarzenia już po kilku minutach. W sytuacji wystąpie-
nia zagrożenia na terenie na przykład dwóch gmin koordynacja 
ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej może w krótkim czasie 

Straże pożarne i możliwości ich współpracy z siłami zbrojnymi 
w zakresie bezpieczeństwa państwa cz. II

Mazowiecka Komenda PSP instruuje
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zadysponować niezbędne siły i środki z sąsiednich powiatów lub wo-
jewództw. Zatem ich czas wejścia do działań w zależności od czasu 
dojazdu oscyluje na poziomie do kilku godzin. Natomiast problem 
pojawia się w zdarzeniach, które mają dużą dynamikę i zachodzi po-
trzeba użycia sił zbrojnych, których czas wejścia do działań jest nie-
porównywalnie długi w odniesieniu do straży pożarnych. Pamiętać 
należy, że siły zbrojne przeznaczone są głównie do ochrony niezawi-
słości i suwerenności kraju a nie do szybkiego reagowania na niemi-
litarne zagrożenia typu pożary lub powodujące duże straty w mieniu 
anomalie pogodowe. W sytuacjach, gdy zagrożenie trwa długo lub 
usuwanie skutków zdarzenia kryzysowego wymaga długiego okre-
su, wkładu pracy, zaangażowanie znacznych sił wojska przynosi ko-
rzystne rezultaty. Należy zwrócić uwagę na wyposażenie techniczne, 
jakim dysponują siły zbrojne, a którego straże pożarne nie posiadają. 
Sprzęt taki może być nieodzowny podczas trudnych działań ratow-
niczych, w których zasoby krajowego systemu ratowniczo - gaśni-
czego nie będą nadawać się do wykorzystania. Przykładem może być 

konieczność ewakuacji z terenów powodziowych dużych zwierząt 
inwentarskich (krowy, konie) gdzie sprzęt straży pożarnych nie jest 
przystosowany do takich działań. Użycie w takich sytuacjach woj-
skowych transporterów pływających staje się nieocenione. Niestety, 
sytuacje wykorzystania sił zbrojnych i ich potencjału są rzadkie, ale 
występują. Przykładem może być skierowanie do miejscowości Py-
sząca żołnierzy z 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk wraz 
z ciężkim sprzętem w postaci spychaczy i koparek w celu przegarnia-
nia płonącego składowiska odpadów. Podsumowując, w codziennym 
stanie funkcjonowania kraju straże pożarne i wojsko funkcjonują na 
dwóch odrębnych płaszczyznach, lecz w sytuacji zagrożeń o dużych 
rozmiarach i długotrwale oddziałujących na ludność i środowisko 
współpraca straży pożarnych z siłami zbrojnymi na rzecz zwiększe-
nia bezpieczeństwa społeczności lokalnych jest nieodzowna.
 kpt. mgr Arkadiusz Pyźlak
 st. sekc. mgr inż. Wojciech Gralec
 Ośrodek Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

Budowanie strategii oparte będzie na pod-
stawowych celach i zadaniach Związku za-
wartych w czterech tematycznych obszarach. 
Obszar pierwszy obejmuje bezpieczeństwo 
powszechne, działania prewencyjne i popu-
laryzujące ochronę przeciwpożarową oraz 
działalność ratowniczą, ochronę ludności 
i środowiska. A zatem obejmuje dbałość o 
dobre przygotowanie strażaków do działań 
ratowniczych oraz o odpowiednie wyposaże-
nie OSP. W obszarze drugim ujęty jest rozwój 
Związku połączony z rozbudową szeregów 
i struktury ochotniczych straży pożarnych 
wraz z ich bazą lokalową. Obszar trzeci ukie-
runkowany jest na edukację i wychowanie 
dzieci i młodzieży, a także na działalność ar-
tystyczną, kulturalną, historyczną, sportową, 
edukacyjną i naukową. Obszar czwarty doty-
czy relacji Związku ze społeczeństwem oby-
watelskim, roli samorządów i organów władz 
państwowych, współpracujących ze strażami 
instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Strate-

gia ma być budowana etapami. Pierwszy etap 
obejmie czas bieżącej kadencji. Drugi – okres 
do 2030 roku, trzeci etap to docelowa wizja 
2050 roku. Wstępny projekt przedsięwzięcia 
powstanie do końca 2019 r. Opracowany do-
kument poddany zostanie szerokiej konsul-
tacji w całym ruchu strażackim. Zakłada się, 
że „Strategia Florian 2050” po konsultacjach 
zatwierdzona zostanie przez Zarząd Główny 
ZOSP RP do końca 2020 roku.

Pracom nad wstępnym projektem służą 
organizowane w kraju spotkania z przedsta-
wicielami środowisk strażackich. 7 listopada 
w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie 
odbyło się zainspirowane przez druha Maria-
na Zalewskiego spotkanie z grupą  działaczy 
strażackich z Mazowsza. Wzięło w nim udział 
kierownictwo Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP, w tym między innymi: prezes ZOW Anto-
ni Jan Tarczyński, wiceprezesi ZOW Zbigniew 
Gołąbek i Tadeusz Nalewajk, sekretarz ZOW 

Zbigniew Kaliszyk i dyrektor Zarządu Wyko-
nawczego ZOW Małgorzata Matejczyk Przy-
byli przedstawiciele wybranych zarządów od-
działów powiatowych ZOSP RP i ochotniczych 
straży pożarnych. Obecnością swa wzbogaciły 
spotkanie władze samorządu województwa 
mazowieckiego: marszałek Adam Struzik i 
wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz samorzą-
dów powiatowych i gminnych. Zarząd Główny 
ZOSP RP reprezentowany był między innymi 
przez wiceprezesa Wiesława Leśniakiewicza, 
dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP 
Krzysztofa Kowalczyka i przewodniczącego 
Zespołu ds. Strategii Mariana Zalewskiego.

W trakcie spotkania najwięcej czasu po-
świecono omawianiu sposobów finansowa-
nia ochotniczych straży pożarnych oraz roli 
Związku w pozyskiwaniu i rozdziale środków 
finansowych dla OSP. W toku prowadzonej 
dyskusji zgłaszano wnioski, które w przygo-
towanym projekcie strategii powinny zna-
leźć odzwierciedlenie. Dh Zbigniew Kaliszyk 
wskazał na potrzebę ciągłego rozwijania i 
poszerzania współpracy z organami państwa 
i samorządów oraz organizacjami pozarządo-
wymi, by rola Związku OSP RP była szerzej po-
strzegana i rozumiana. Wnioskodawca stwier-
dził, iż w wielu środowiskach o roli Związku 
OSP RP i naszym wkładzie w budowanie oby-
watelskiego społeczestwa wie się niewiele lub 
nic. I to – podkreślił - trzeba zmienić.  
 Stefan Todorski  
 fot. arch. Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie

U MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
O „STRATEGII FLORIAN 2050”
Wychodząc naprzeciw Uchwale XIV Zjazdu Związku OSP RP z 9 
września 2017 roku, uchwale Zarządu Głównego ZOSP RP z 12 grudnia 
2017 r. oraz ustaleniom podjętym na posiedzeniach Zarządu Głównego 
ZOSP RP w dniach 12 grudnia 2018 r. i 21 marca 2019 r. w strukturach 
Związku rozpoczęły się prace, których efektem ma być opracowanie i 
cykliczne wdrażanie do programów działania naszego stowarzyszenia 
„Strategii ZOSP RP – Florian 2050”. Nad rozpoczętymi pracami czuwa 
powołany przez Zarząd Główny ZOSP RP Zespół do spraw „Strategii 
Florian 2050”, któremu przewodniczy doktor Marian Zalewski.
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14 września na stadionie w Staroźrebach naj-
sprawniejsze drużyny z powiatu rywalizowały 
między sobą w Powiatowych Zawodach Sporto-
wo – Pożarniczych Powiatu Płockiego. Na płytę 
boiska przybyło piętnaście drużyn męskich, sześć 
kobiecych i sześć (4 chłopięce i 2 dziewczęce) 
młodzieżowych drużyn pożarniczych. Pod czuj-
nym okiem komisji sędziowskiej, której przewod-
niczył sędzia główny bryg. Artur  Czachowski, 
wszystkie ekipy rozegrały dwie konkurencje: ćwi-
czenia bojowe i sztafetę 7x50 m z przeszkodami.

Po zakończeniu wyrównanych bojów okaza-
ło się, że wśród mężczyzn triumfowała OSP w 
Jaryszewie. Najlepsza drużyną kobiecą okazały 
się druhny z OSP w Bądkowie Kościelnym. Po 
zwycięstwo w gronie młodzieżówek męskich 
sięgnęła MDP w Radzanowie. W rywalizacji 
młodych druhen sprawniejsze były dziewczęta 
z MDP w Bromierzu. Drużynom, które zajęły 
od pierwszego do trzeciego miejsca, wręczo-
no puchary, medale i dyplomy. Trzy najwyżej 
sklasyfikowane zespoły męskie z OSP Jury-

szewo, Maliszewko i Stara Biała otrzymały też 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego. Oprócz 
wyróżnień i nagród były oczywiście gratula-
cje, które składali zawodnikom obserwujący 
zmagania posłowie na Sejm RP Marek Opioła 
i Piotr Zgorzelski oraz przedstawiciele władz 
samorządowych i pożarniczych, wśród których 
między innymi byli: prezes Zarządu Głównego 
Związku OSP RP Waldemar Pawlak oraz staro-
sta płocki Mariusz Bieniek.

29 września na stadionie Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim rozegrano po-
wiatowe zawody sportowo – pożarnicze, którym 
towarzyszył zorganizowany przez państwową  
i ochotnicze straże pożarne piknik charytatywny.

W dwóch konkurencjach zawodów: sztafecie 
pożarniczej 7x50 m. z przeszkodami i ćwiczeniach 
bojowych wystartowały 22 drużyny. Wyrównana 
walka drużyn musiała oczywiście zakończyć się 
wyłonieniem zwycięzców. Zgodnie z werdyktem 
komisji sędziowskiej, której przewodniczył sędzia 
główny bryg. Sławomir Lipka, trzy wiodące lo-
katy w kategorii mężczyzn kolejno zdobyły OSP 
w Rytelach Święckich, Szkopach i Suchodole. W 
kategorii kobiet natomiast triumfowały drużyny z 
OSP w Mursach, Ratyncu Starym i „powielające” 
sukces mężczyzn druhny z Suchodołu.

Bojom na płycie boiska towarzyszyła impreza 
charytatywna, podczas której zbierano pieniądze 
na skomplikowane i bardzo kosztowne leczenie 
dwudziestojednoletniej sokołowianki Uli Tokar-
skiej. Mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego oraz 
uczestniczący w sportowej rywalizacji zawod-
nicy i kibice mogli skorzystać z bogatej oferty 
kulturalnej. Występowała bowiem orkiestra dęta 
sokołowskiej OSP, „Sokołowscy Bardowie”, ze-
spół „Szara band”, a nawet śpiewający, tańczący i 
recytujący wiersze przedszkolacy.  Nie brakowa-
ło też specjałów dla ciała. Ochotnicza Straż Po-
żarna z Jabłonny Lackiej serwowała grochówkę. 
Dla bardziej głodnych były przysmaki z grilla. 
Na dzieci czekał pomysłowo zorganizowany plac 
zabaw. Oczekujący na atrakcje specjalistyczne 
mogli skorzystać z przygotowanego przez OSP 

„Cukrownia” Sokołów Podlaski pokazu sprzętu 
pożarniczego i badań medycznych. Wszystko 
zaś było nieodpłatne. Chcący jednak wesprzeć 
szczytny cel charytatywny korzystając z serwo-
wanych atrakcji mieli możliwość wrzucić „grosik” 
do puszki. Ofiarodawców nie brakowało. Zdobyte 
nagrody pieniężne na leczenie pani Uli przekaza-
ły też wszystkie startujące w zawodach drużyny, 
które w tym dniu stanęły na podium. 

Zorganizowaną przez Komendę Powiatową 
PSP, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP, Starostwo Powiatowe i Miasto Sokołów 
Podlaski imprezę odwiedziło wielu znamieni-
tych gości, wśród których miedzy innymi byli: 
senator RP Waldemar Kraska i poseł na Sejm RP 
Marek Sawicki.

 Stefan Todorski

W pierwszych powakacyjnych tygodniach w licznych powiatach Mazowsza rozegrane zostały 
powiatowe zawody sportowo – pożarnicze dla ochotniczych straży pożarnych. Startujące drużyny 
rywalizowały ze sobą w konkurencjach określonych w  regulaminie zawodów dla OSP z 2011 roku. 
Dla ilustracji tych wydarzeń przygotowaliśmy informacje z powiatów płockiego i sokołowskiego. 

Powiatowe boje

NAJSPRAWNIEJSI W POWIECIE PŁOCKIM

ZAWODY Z CHARYTATYWNYM PIKNIKIEM
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Prowadząc resuscytację druh Jakub zdołał po-
wiadomić strażaków ze swojej jednostki, którzy 
bezzwłocznie pomogli w dalszych czynnościach 
ratowniczych. Po niedługim czasie wezwana 
karetka pogotowia ratunkowego przetranspor-
towała poszkodowanego do szpitala. W szpita-

lu, po przeprowadzeniu badań, stwierdzono, że 
chory przeszedł zawał serca. 

Zdecydowane działanie stało się podsta-
wą do przyznania druhowi J. Buchowi miana 
Strażaka Miesiąca Lipca 2019 Roku Woje-

wództwa Mazowieckiego. 9 września  podczas 
zorganizowanej z tej okazji w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Warszawie uroczystości Boha-
ter Lipca otrzymał stosowny dyplom, nagro-
dę Marszałka Województwa Mazowieckiego  
i ufundowaną przez Wytwórnię Umundu-
rowania Strażackiego w Brzezinach kurtkę 
strażacką. W uroczystości między innymi 
uczestniczyli: członek  Zarządu Województwa 
Mazowieckiego Ewa Orzełowska, wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP Zbigniew Gołąbek, zastępca komen-
danta powiatowego Państwowej Straży Pożar-
nej w Pruszkowie st. bryg. Sławomir Przybysz 
i wójt gminy Raszyn Andrzej Zaręba.

  S.T. 
 fot. arch. Urząd Marszałkowski woj. maz.

Rozpatrując zgłoszone do konkursu czyny 
druhów z września br. kapituła w składzie: 
przewodniczący Zbigniew Gołąbek, sekre-
tarz Jolanta Rzepka i członek Zbigniew Ka-
liszyk postanowiła przyznać tytuł „Strażaka 
Miesiąca Września” dwóm ratownikom z 
warszawskich OSP: Tomaszowi Janowi Bor-
kowskiemu z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Radości i Grzegorzowi Jasiakowi z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Ursusie. Wyjątko-
wą decyzję kapituła umotywowała faktem, 
że obaj druhowie podjęli działania ratujące 
ludzkie życie.

30 września wykonująca obowiązki służbowe 
pracownica Mazowieckiego Kuratorium Oświa-
ty w Warszawie straciła przytomność. Światkiem 
zaistniałego zdarzenia był druh Tomasz Jan Bor-
kowski, który bez zwłoki podjął działania ratow-
nicze. Stwierdzając, że oddech i puls nieprzytom-
nej kobiety jest słabo wyczuwalny, a chwilami 

całkiem zanika, energicznie przystąpił do resu-
scytacji. Wykonując czynności ratujące życie ko-
ordynował jednocześnie wzywanie służb ratowni-
czych. Zespół ratownictwa medycznego przybył 
po dwunastu minutach. Badający poszkodowaną 
lekarz stwierdził, że gdyby nie było natychmiasto-
wej pomocy, ratowana osoba by zmarła.

28 września na skrzyżowaniu ulic Gierdzie-
jewskiego z Krańcową w Warszawie doszło do 
zderzenia dwóch samochodów osobowych. 
Urazów doznali jadący w obydwu pojazdach. Z 
jednego auta przewróconego na bok nie mogły 

wydobyć się dwie ranne osoby, z których jedna 
traciła przytomność. Jadący własnym samocho-
dem druh Grzegorz Jasiak widząc wypadek za-
trzymał auto na poboczu i pospieszył na ratunek 
poszkodowanym. Z pomocą towarzyszącej mu 
w podróży narzeczonej i innych znajdujących 
się na miejscu zdarzenia osób usunął z przewró-

conego pojazdu przednią szybę i drzwi, po czym 
wydobył na zewnątrz uwięzioną w rozbitym 
aucie dwójkę poszkodowanych. On też wezwał 
niezbędną pomoc i kierował działaniami ratow-
niczymi do przybycia służb ratowniczych.

10 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim 
w Warszawie odbyła się uroczystość, pod-
czas której „Strażakom Września” Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 
i przedstawiciele  Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP wręczyli dyplomy i nagrody.

                                                                                                        S.T.

22 lipca przebywający we własnym domu mężczyzna zasłabł i stracił 
przytomność. Na szczęście w pobliżu przebywał jego syn Jakub Buch 
– strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach (gmina Raszyn, 
powiat pruszkowski), który w sytuacji zagrożenia życia własnego ojca 
podjął skuteczną reanimację.

W ogłaszanym corocznie przez 
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP Konkursie 
„Strażak Roku Województwa 
Mazowieckiego” w okresie roku 
wybierani są Strażacy Miesiąca, 
którzy otrzymują nominację 
do współzawodniczenia o tytuł 
„Strażak Roku”.

URATOWA£ ¯YCIE OJCU

STRA¯ACY
WRZEŒNIA
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W XXVI Konkursie Kronik OSP jury wyodrębniło trzy kategorie prac 
zasługujących na uznanie: kroniki wzorcowe, wyróżniające i popraw-
ne. Wśród kronik wzorcowych znalazła się kronika Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Nowym Duninowie (powiat płocki).

W XXVI Konkursie na Pamiętniki, Wspomnienia, Relacje i Opraco-
wania „Z dziejów OSP” pierwszą nagrodą uhonorowano zbiorową pra-
cę autorów z powiatu mińskiego zatytułowaną „Jędrzejów Nowy i Stary. 
Historia. Szkoła. OSP”. Dzieło to stworzyli wspólnie Wojciech Wąsow-
ski, Stanisław Czajka, Andrzej Nowik, Urszula Grabowska i Edyta Kar-
czewska – Brzost. W tym samym konkursie trzecia nagrodę zdobyła 
monografia (również z powiatu mińskiego) autorstwa Lidii Domańskiej 
„100 lat OSP w Mistowie 1918 – 2018”.

W XIV Konkursie na Prace Popularno – Naukowe i Badawcze Do-
tyczące Historii Pożarnictwa pierwszą nagrodę przyznano książce 
„Ochotnicze straże pożarne w powiecie siedleckim – przeszłość i współ-
czesność”, której autorami są Rafał Dmowski, Andrzej Celiński, Danuta 
Lipińska, Zbigniew Todorski, Kamila Woźnica, Grzegorz Welik i Piotr 
Szczurek. Trzecią nagrodą w tym konkursie uhonorowano książkę Zbi-
gniewa Todorskiego – kierownika Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu -  
zatytułowaną „Oddział Polskiej Organizacji Wojskowej i Straż Ogniowa 
Ochotnicza w Kotuniu w latach 1915 – 1918. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
 S.T.

Uczestnicy spotkania ustalili kierunki prac badawczych i tematy do 
opisania działań podjętych przez twórców Związku Straży Pożarnych 
na rzecz zjednoczenia środowiska strażackiego i podstaw zabezpiecze-
nia ochrony przeciwpożarowej odrodzonej Polski po 123 latach roz-
biorów. Podjęto temat zebrania materiałów źródłowych i opracowania 
dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych na Mazowszu oraz roli dzia-
łaczy strażackich byłego Królestwa Polskiego w utworzenie Związku 
Floriańskiego i Związku Straży Pożarnych RP.

Historycy po zapoznaniu się z zasobami archiwalnymi i bibliotecz-
nymi Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, postanowili wzmóc poszu-
kiwania archiwaliów i przekazywać oryginały lub kopie do muzeum  
w Kotuniu, pełniącego rolę placówki naukowej województwa mazo-
wieckiego. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę gromadzenia ma-
teriałów archiwalnych i bibliograficznych dotyczących udziału straży 
pożarnych w wyzwoleniu Polski w listopadzie 1918 roku i działalności 
straży pożarnych podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945.

 Tekst i fot. Zbigniew Todorski

W ROZSTRZYGNIĘTYCH W DNIACH 21 – 22 WRZEŚNIA W 
OLSZTYNIE, ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY 
ZWIĄZKU OSP RP OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH „KRONIK 
OSP”ORAZ „NA PAMIĘTNIKI, WSPOMNIENIA, RELACJE I 
OPRACOWANIA „Z DZIEJÓW OSP”, A TAKŻE „NA PRACE 
POPULARNO – NAUKOWE I BADAWCZE DOTYCZĄCE HISTORII 
POŻARNICTWA” DUŻĄ CZĘŚĆ NAGRÓD PRZYZNANO DZIEŁOM 
Z MAZOWSZA.

Europejskie Dni Dziedzictwa „Polski splot” były 
impulsem zorganizowania w dniu 7 września 
2019 roku spotkania historyków w Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu. Dwunastu historyków 
zajmujących się dokumentowaniem działalności 
straży pożarnych w województwie mazowieckim 
zastanawiało się jak zebrać materiały do 
udokumentowania tematu: „Polskie strażactwo w 
budowie II RP”.

Spotkanie historyków  
w Kotuniu

Sukces Mazowszan
w ogólnopolskich 
konkursach historycznych

Po odprawionej przez proboszcza miejscowej parafii ks. Grzegorza 
Bednarczyka mszy świętej, podczas uroczystego apelu akt włączenia 
wręczył druhom mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Stra-
ży Pożarnej nadbrygadier Bogdan Łasica. W podniosłej uroczystości 
między innymi uczestniczyli posłowie na Sejm PR Robert Kołakowski  
i Marek Opioła oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP i Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związku OSP w Płońsku. Uroczystość mu-

zycznie ubogaciła płońska Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Con Grazia”.      
xxx

19 października decyzje o włączeniu do Krajowego Systemu Ra-
towniczo – Gaśniczego na uroczystych apelach wręczono Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dobieszynie (powiat białobrzeski) oraz Ochot-
niczym Strażom Pożarnym w Ładzyniu i Zamieniu (powiat miński).                                                                                                      
 SAT  |  fot. mł. bryg. Andrzej Głowacki

21 września Ochotnicza Straż Pożarna w 
Radzyminie (gmina Naruszewo, powiat płoński) 
otrzymała decyzję Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu do 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Kolejne OSP  
w strukturze KSRG


