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Strażak Mazowiecki

Po pełnej ograniczeń związanych z ataka-
mi koronawirusa wiośnie czekaliśmy na lato 
mając nadzieję, że pandemia zacznie zanikać. 
Okazało się jednak, że zagrożenie dla naszego 
zdrowia i życia nie ustapiło. Wiecej... w sierp-
niu liczba zakażeń zaczęła bić nowe rekordy. 
Pozytywne stało się może tylko to, że poja-
wianie się tu i ówdzie zachorowań zaczęliśmy 
przyjmować z większym spokojem starając się 
normalnie żyć.

Strażom pożarnym normalne funkcjonowa-
nie jest potrzebne. Można powiedzieć: jest na-
wet niezbębne do podejmowania na co dzień 
działań ratowniczych. Normalne funkcjono-
wanie jednak musi być łączone z zachowy-
waniem niezbędnej ostrożności. Ostrożność 
natomiast skłania nas do rezygnacji z różnych, 
prowadzonych nawet cyklicznie społecznych 
prac. Rezygnację z podejmowania ważnych za-
dań (lub chociażby przekładanie zadań w cza-
sie) obserwujemy na wszystkich płaszczyznach 
naszej działalności. W maju nie mogliśmy na 
skalę lat poprzednich świętować Dnia Stra-
żaka. Musiała też zostać odwołana większość 
organizowanych przez Zarząd Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku OSP RP wojewódzkich 
imprez. Na szczęście jednak życie związkowe, 
statutowe w naszych szeregach nie zamarło. 
Wprawdzie bez rozmachu, bez udziału setek 
druhów, wprawdzie w maseczkach na twa-
rzach i z zachowaniem społecznego dystansu, 
ale toczy się dając rękojmię, że trwamy, że nie 
zapominamy o postawionej przed nami spo-
łecznej roli. Władze Związku w formie zdalnej 
podejmowały niezbędne uchwały. Prowadzo-
ny był systematycznie konkurs „Strażak Roku / 
Miesiąca Województwa Mazowieckiego. Wiele 
OSP włączało się w obchody ważnych rocznic 
i świąt kościelnych. Nie brakowało chociażby 
ludzi w strażackich mundurach podczas uro-
czystości związanych z rocznicą Powstania 
Warszawskiego, a tym bardziej – z setną rocz-
nicą Bitwy Warszawskiej.

O  tym, czym żyją straże i Związek OSP RP, 
staramy się regularnie informować na łamach 
naszego kwartalnika „Strażak Mazowiecki”. 
W prezentowanym Szanownym Czytelnikom 
niniejszym numerze SM  pokazujemy właśnie 
wybrane wydarzenia z udziałem strażaków 
ochotników. Przypominamy ponadto postać 
generała pożarnictwa Zygmunta Jarsza w setną 
rocznicę jego urodzin i przybliżamy wizerunek 
kolejnej stulatki – Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Otwocku Wielkim. Dołączamy także, jak 
zwykle, proponowany przez Mazowiecką Ko-
mendę Wojewódzką PSP materiał szkolenio-
wy, garść strażackiej historii, słowo od kapelana 
i inne, mamy nadzieję, interesujące informacje. 
Życzymy zatem przyjemnej lektury.

 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy
łamyOtwieramy 

Do wyróżnionego czynu doszło 13 czerwca  
w miejscowości Kosewo Plaża podczas wypo-
czynku nad brzegiem Wkry. Na dzikiej plaży 
wypoczywała matka z dziećmi w wieku sześć 
i dwanaście lat. Bawiące się w wodzie rodzeń-
stwo w pewnym momencie porwane zostało 
przez nurt rzeki. Dramatyczną sytuację za-
uważyła jedna z przebywających nad wodą 
kobiet i zawołała na pomoc znajdujących się 
w pobliżu druhów. Hubert Owczarek i Pa-
weł Górski natychmiast rzucili się  do wody 
i usiłowali wydobyć dzieci na brzeg. Wartki 
nurt uniemożliwiał im udzielenie szybkiego 
ratunku. Z pomocą pospieszył trzeci strażak 
Bartosz Żółtowski, któremu udało się dopły-
nąć do chłopca, a następnie doholować go do 
brzegu rzeki. Po chwili interweniujący wcze-
śniej druhowie  z pomocą przepływających 
kajakarzy wydobyli z wody dziewczynkę. Ra-
towanym dzieciom, na szczęście, nic się nie 

stało, dlatego nie zachodziła potrzeba wzy-
wania służb ratowniczych. Opisując grożące 
śmiercią dwójce nieletnich zdarzenie należy 
dodać, że znajdująca się nieopodal matka nie 
była świadoma, że ratowano z wody jej dzieci.

28 sierpnia w Urzędzie Marszałkow-
skim w Warszawie bohaterowie z OSP w 
Borzęcinie Dużym uhonorowani zostali 
dyplomami potwierdzającymi przyznany 
tytuł. Otrzymali też z rąk członka Zarządu 
Województwa Mazowieckiego Ewy Janiny 
Orzełowskiej przyznane przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego nagrody pie-
niężne, a także z rąk wiceprezesa Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 
Andrzeja Wasilewskiego ufundowane przez 
Wytwórnię Umundurowania Strażackiego w 
Brzezinach kurtki strażackie.

 S. Todorski
 fot. arch.  Urząd Marszałkowski w Warszawie

Trzej druhowie Hubert Owczarek, Paweł Górski i Bartosz Żółtowski z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym (gmina Stare Babice, powiat warszawski 
zachodni) uratowali z nurtów rzeki dwoje tonących dzieci. Za czyn ten Kapituła 
Konkursu Strażak Roku Województwa Mazowieckiego przyznała każdemu z trójki 
bohaterskich strażaków ex aequo tytuł „Strażak Miesiąca Czerwca 2020 Roku 
Województwa Mazowieckiego”.

URATOWALI  
ton¹ce dzieci
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Od kapelana

Wakacje – czas urlopów, wyjazdów, odpoczynku… Dla 
naszej Ojczyzny to bardziej czas pamięci historii: Histo-
rii trudnej, bolesnej, niejednokrotnie naznaczonej krwią i 
łzami, ale koniecznej ku pamięci. Ta pamięć jest konieczna 
nie dla mściwości ale po to, by do takich okropności nigdy nie dochodziło.

W tej trudnej historii swoje miejsce mają i strażacy, bo oni ofiarowywali swoje 
życie: pomagając, ratując, walcząc dla Ojczyzny.

Ważną postacią w tej historii jest Papież (teraz już święty) Jan Paweł II. W 
tym roku przypada Jego setna rocznica urodzin. Wpisuje się ona w setną rocznicę 
„Cudu nad Wisłą”.

Wspomnienie Jana Pawła II:

"Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolsze-
wicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w sto-
sunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc 
za to swoim życiem.

(...) Przed chwilą nawiedziłem Radzymin miejsce szczególnie ważne w naszej 
historii narodowej. Ciągle żywa jest w naszych sercach pamięć o Bitwie Warszaw-
skiej, jaka miała miejsce w tej okolicy w miesiącu sierpniu 1920 roku. Mogę spo-
tkać jeszcze dzisiaj niektórych bohaterów tej historycznej bitwy o naszą i waszą 
wolność. Naszą i Europy. Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że 
nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane 
"Cudem nad Wisłą". To zwycięstwo było poprzedzone żarliwą modlitwą narodo-
wą. Episkopat Polski zebrany na Jasnej Górze poświęcił cały naród Najświętszemu 
Sercu Jezusa i oddał go pod opiekę Maryi Królowej Polski. Myśl nasza kieruje się 
dzisiaj ku tym wszystkim, którzy pod Radzyminem i w wielu innych miejscach tej 
historycznej bitwy oddali swoje życie, broniąc Ojczyzny i jej zagrożonej wolności. 
Myślimy o żołnierzach, oficerach. Myślimy o Wodzu, o wszystkich, którym za-
wdzięczamy to zwycięstwo po ludzku. Wspominamy, między innymi, bohaterskie-
go kapłana Ignacego Skorupkę, który zginął niedaleko stąd, pod Ossowem. Dusze 
wszystkich poległych polecamy Miłosierdziu Bożemu. O wielkim “Cudzie nad Wi-
słą” przez całe lata trwała zmowa milczenia, jak już powiedział ksiądz biskup. 
Na nową diecezję warszawsko-praską Opatrzność Boża niejako nakłada dzisiaj 
obowiązek podtrzymywania pamięci tego wielkiego wydarzenia w dziejach nasze-
go Narodu i całej Europy, jakie miało miejsce po wschodniej stronie Warszawy (...)

(...) Nie mógłbym stąd odjechać nie wspominając jeszcze jednego ważnego 
szczegółu. Wielu Polaków przybywa do Rzymu, niektórzy odwiedzają też Castel 
Gandolfo. Kiedy znajdą się w kaplicy domowej tej rezydencji Papieża, o dziwo 
spotkają się tam z freskami na ścianach bocznej kaplicy upamiętniającymi dwa 
wydarzenia z dziejów naszych, polskich. Pierwszy, to obrona Jasnej Góry, a dru-
gi to "Cud nad Wisłą".

(...) Jak to się stało, jak do tego doszło? Otóż te malowidła kazał w kaplicy w 
Castel Gandolfo wymalować papież Pius XI, który podczas bitwy warszawskiej, w 
1920 roku był nuncjuszem apostolskim w Warszawie. To jego decyzja, jego inicja-
tywa sprawiła, że Papież Polak zastał tam, w tej kaplicy, dzieje swojego narodu. 
A w szczególności wydarzenia tak bardzo mi bliskie, bo — jak już powiedziałem 
w Radzyminie — właśnie wtedy, w 1920 roku, gdy bolszewicy szli na Warszawę, 
wtedy się urodziłem (...)

(...) W każdym razie wiem, że wobec tych, którzy polegli w bitwie o Warszawę, w 
"Cudzie nad Wisłą", zaciągnąłem szczególny dług wdzięczności (...)"

Strażacy są…byli i będą wierni Ojczyźnie i nauczaniu Kościoła. Dawali świa-
dectwo tego w czasie okupacji, w czasie odbudowy Państwa Polskiego i mają być 
wierni Bogu i teraz. Po to byli obecni przy wszystkich pielgrzymkach Ojca Święte-
go Jana Pawła II. Niech przesłanie „ Bogu na chwałę a ludziom na ratunek” będzie 
wyryte w Waszych Sercach. Niech to będzie Waszą dumą i honorem.

 z modlitwą – kapelan ks. Jerzy
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Drugi tom prac eksperckich nad strategią Florian 2050 pokazuje nam bo- 
gactwo przemyśleń, pozwalających na optymizm pod warunkiem systematyczne-
go racjonalnego działania. Gromadzenie doświadczeń, analizowanie wcześniej-
szych wypadków i katastrof, wprowadzanie udoskonaleń i ciągła poprawa goto-
wości, szkolenie, poprawa wyposażenia – to filary powszechnego bezpieczeństwa.

Najplastyczniej ilustruje ten fenomen zdarzenie z początku 2019 r. Wystąpiły 
wówczas gwałtowne burze – wichury i opady. Wiele uszkodzonych domów, mnó-
stwo połamanych, wywróconych drzew, tysiące gospodarstw bez prądu. W cią-
gu pół godziny do działań wyruszyło ponad 25 tys. strażaków. Po akcji jeden 
z wojskowych zapytał komendanta PSP w Małopolsce st. bryg. Marka Bębenka:  
„Ile czasu trwało przygotowanie, aby osiągnąć taki poziom gotowości?”. Jego od-
powiedź ujmuje wszystko: „150 lat!”.

150 lat to wiele pokoleń strażaków ochotników i  strażaków zawodowych, 
państwowych. To różne czasy polityczne – zabory, wojny, czasy pokoju, okresy 
dyktatury i demokracji. Zmiany techniczne – od sikawek ręcznych po nowoczesne 
samochody i  technologie. Decydujące i najważniejsze zaś to ludzie – wspania-
li, ofiarni rycerze św. Floriana. Odważni, aktywni w akcji ratowniczej i praco-
wici, roztropni, zapobiegliwi w  przygotowaniach na co dzień. Zapraszając do 
współpracy wszystkich gotowych służyć „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, 
tworzymy rycerską wspólnotę gotową do natychmiastowego działania. Szkolenia, 
zawody, konkursy, gromadzenie sprzętu zasobów przyczynia się do stałego dosko-

nalenia gotowości.

Waldemar Pawlak
prezes ZG ZOSP RP

ISBN 978-83-943918-9-8

ISBN 978-83-7901-246-6
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Główna rocznica 2020 roku

100 lat po Bitwie Warszawskiej

Podczas tegorocznej, szczególnie waż-
nej – stuletniej rocznicy główne uro-
czystości zorganizowano przy pomniku 
premiera (tamtego czasu) Wincentego 
Witosa oraz na cmentarzu żołnierzy pol-
skich z 1920 roku. Część oficjalna przy 
pomniku łączyła się z koncelebrowa-

ną na cmentarzu mszą świętą, po której 
przeprowadzono apel poległych i złożono 
wieńce na bratnich mogiłach. W roczni-
cowej uroczystości wraz z mieszkańcami 
Radzymina uczestniczyli między innymi 
parlamentarzyści oraz wojewoda ma-
zowiecki Konstanty Radziwiłł i marsza-
łek województwa mazowieckiego Adam 
Struzik. Eucharystię m.in. sprawowali 
prymas Polski, ks. arcybiskup Wojciech 
Polak i ordynariusz diecezji warszawsko 
-  praskiej ks. biskup Romuald Kamiński. 
W radzymińskim święcie nie zabrakło 
strażaków. Wraz ze swoimi sztandarami 
przybyli druhowie z Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Radzyminie, Mokrem, Słup-
nie, Rudzie, Starych Załubicach, Nadmie 
i Zawadach.

Główne patriotyczne i religilne uroczy-
stości wzbogacone zostały uroczystościa-
mi i imprezami towarzyszącymi. Do waż-
niejszych należało odsłoniecie 16 sierpnia 
figury Matki Bożej Łaskawej – strażniczki 
Polski w radzymińskiej parafii pod wezwa-
niem św. Jana Pawła II oraz trwajacy od 12 
do 16 sierpnia wyścig kolarski „Tour Bitwa 
Warszawska 1920”. W kościele św. Jana 
Pawła II, a także wśród służb zabezpiecza-
jacych wyścig strażacy ochotnicy tworzyli, 
oczywiście, znaczące grono.

Po części patriotycznej przybyłych na 
rocznicowe świętowanie strażaków ob-
darowano cennym sprzętem. Druhowie z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowej 
Górze odebrali z rąk komendanta woje-

wódzkiego PSP st. bryg. Jarosława Nowo-
sielskiego i wójta gminy Sońsk Jarosława 
Muchowskiego akt przekazania średniego 
samochodu ratowniczo – gaśniczego mar-
ki MAN. Dokumenty i kluczyki odebrali 

prezes OSP Wojciech Cywiński i naczelnik 
OSP Leszek Dębski. Wraz z obdarowanymi 
gospodarzami Ochotnicze Straże Pożarne w 
Ościsłowie, Gołyminie – Ośrodku i Sońsku 
otrzymały motopompy PH 2400.

Podczas nabożeństwa poświęcona zosta-
ła w świątyni tablica pamiątkowa ku czci 
urodzonego w Lipsku Józefa Kaczmar-
skiego – bohaterskiego obrońcy Płocka, 

odznaczonego między innymi przez Józefa 
Piłsudskiego Krzyżem Walecznych, za-
mordowanego w 1940 roku przez NKWD 
w Charkowie. W lipskich uroczystościach 

uczestniczyli druhowie z Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Lipsku, Rzeczniowie, 
Bielanach, Solcu n/Wisłą i Łaziskach.

 Stefan Todorski

RADZYMIN 
Bitwa pod Radzyminem, toczona z 
wojskami bolszewickimi w sierpniu 1920 
roku, uznawana jest za najważniejszą 
część działań wojennych nazwanych 
Bitwą Warszawską. O odniesionym 
zwycięstwie, o obrońcach odrodzonej dwa 
lata wcześniej Ojczyzny pamiętać będzie 
się w Radzyminie zapewne zawsze. Co 
rok również 15 sierpnia - w rocznicę 
„Cudu nad Wisłą” -  czcić się będzie w 
tym mieście bohaterów, którzy zagrodzili 
bolszewikom drogę do naszej stolicy.

SARNOWA GÓRA 
16 sierpnia strażacy powiatu 
ciechanowskiego pod pomnikiem 
upamiętniającym setną rocznicę Bitwy 
pod Sarnową Górą wzięli udział w 
uroczystości ku czci żołnierzy polskich 
walczących z bolszewicką nawałą. 

LIPSKO 
Setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 
strażacy powiatu lipskiego uczcili 
przed strażackim pomnikiem na 
placu przy Komendzie Powiatowej 
PSP oraz podczas mszy świętej w 
lipskim kościele pod wezwaniem 
Trójcy Świętej. 

fot. arch. OSP Radzymin

fot. arch. KP PSP Ciechanów

fot. arch. KP PSP Lipsko
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Wspomnienie  pierwszego generała

Urodził się 24 stycznia w Radomiu. Z mia-
stem tym i regionem związany był przez wiele lat 
zawodowo, do końca życia zaś - emocjonalnie. 1 
marca 1945 roku rozpoczął służbę w radomskiej 
Zawodowej Straży Pożarnej. Po sześciu latach 
został jej komendantem. Kolejne awanse dopro-
wadziły go w roku 1968 do stanowiska komen-
danta głównego SP, na którym w 1976 r.  otrzy-

mał (jako pierwszy w Polsce) awans na generała 
pożarnictwa. Po czternastu latach kierowania 
komendą główną na własną prośbę przeszedł w 
stan spoczynku. Wydarzenie to nie przerywa na 
szczęście jego silnych związków z ochroną prze-
ciwpożarową i strażami pożarnymi. W uznaniu 
zasług CTiF (Międzynarodowy Komitet Tech-
niczny Prewencji i Zwalczania Pożarów) nadał 

generałowi dożywotni tytuł ho-
norowego wiceprezesa tej orga-
nizacji. Ponadto przez długie lata 
przewodniczył Kapitule Medalu 
Honorowego im. Józefa Tulisz-
kowskiego nadawanego przez 
Komendanta Głównego PSP za 
wybitne zasługi.

Przyjazne relacje Zygmunta 
Jarosza (przez szereg lat członka 
Prezydium Zarządu Głównego 
Związku OSP) najbardziej utkwi-
ły w pamięci druhom z Ziemi 
Radomskiej. Jest to – rzec moż-
na – oczywiste. Jako radomianin 

wśród tamtych strażaków ochotników przebywał 
najczęściej. Od czasu utworzenia Zarządu Woje-
wódzkiego Związku OSP w Radomiu uczestni-
czył w tamtejszych zjazdach wojewódzkich ZOSP. 
Współprzewodniczył w tym mieście „Komiteto-
wi Honorowemu Budowy Pomnika Strażaków 
Poległych w Obronie Ojczyzny i Tych, Którzy 
Zginęli w Czasie Działań Ratowniczych”. Uczest-
niczył w uroczystości odsłonięcia tego pomnika, 
a także w uroczystości nadania trzech sztanda-
rów, wśród których był sztandar dla  radomskiego 
Zarzadu Wojewódzkiego ZOSP.

Okazywanego wsparcia i opieki nie pozo-
stawili radomianie bez okazanych dowodów 
wdzięczności. W oddanej do użytku w 2008 
roku nowej siedzibie Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej otwarto salę tradycji 
poświęconą generałowi. Odsłonięto też na mu-
rach gmachu tablicę upamiętniającą Zygmun-
ta Jarosza, a także wybito pamiątkowy medal z 
jego podobizną. 

 Na podst. koresp. Tomasza Krzyczkowskiego 
 S.T. 

Od 1 stycznia 2021 roku członkowie straży 
ochotniczych w trakcie walnych zebrań będą 
wybierać zarządy i komisje rewizyjne swoich 
stowarzyszeń. Uczynią to po ocenie pięciolet-
niej pracy, po przeanalizowaniu realizacji pla-
nów działania i planów finansowych. Wytyczo-
nym okresem na wyborcze posiedzenia będzie 
jak zwykle pierwszy kwartał roku. Dyscyplina 
czasowa w przypadku wyborów jest niezbęd-
na, gdyż wybrani w trakcie zebrań delegaci na 
zjazdy gminne i desygnowani przez zebrania 
kandydaci do nowych zarządów oddziałów 
gminnych będą mieli tylko drugi kwartał roku 
na nowe plany i wybory władz w oddziałach 
gminnych. Cała kampania sprawozdawczo – 
wybocza (od OSP po zjazd krajowy) toczy się 
zgodnie z wypracowywanym wielokrotnie 
rytmem  w dwóch kalendarzowych latach. 
Zatem przed nami w roku przyszłym jeszcze 
zjazdy w powiatach, a w kolejnym – zjazdy od-
działów wojewódzkich i zjazd krajowy.

Przygotowania do zebrań i pierwszych 
zjazdów, które już pora rozpoczynać, mogą 
być - z uwagi na obowiązujace reżimy sani-
tarne – utrudnione. Trzeba jednak, stosując 
się do zalecanych środków ostrożności, tak 
niezbędną dokumentację, jak też miejsce i 
tryb przebiegu obrad stopniowo przygoto-
wywać. W części sprawozdań z działalności 
bez wątpienia wystąpią braki w realizacji 
planowanych zadań. Niestety ogłoszona 
pandemia nie pozwoliła nam na wykonanie 
niejednego zadania statutowego. Wskazane 
jest więc, by niewykonanie planu przedsię-
wzięć odpowiednio uzasadnić, a dodatkowe 
prace (jeśli takie miały miejsce), chociażby 
związane z walką z koronawirusem, odpo-
wiednio wyeksponować.

W sprawie przygotowania walnych ze-
brań powinny niebawem spotkać się zarzą-
dy oddziałów gminnych naszego Związku. 
Spotkać się głównie po to, by omówić ewen-

tualny zakres pomocy przy organizacji ob-
rad, udział przedstawicieli władz gminnych 
w walnych posiedzeniach poszczególnych 
jednostek, by wreszcie określić limity dele-
gatów na zjazd oddziału gminnego i liczbę 
osób rekomendowanych do powoływanego 
na zjeździe zarządu. 

Kampania rusza wkrótce. Na pewno naro-
dzi się w naszych szeregach związanych z nią 
wiele pytań. Odpowiedzi na pytania będzie 
można szukać na stronach internetowych 
Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku OSP RP. Drogowska-
zem będą dla nas statuty tak Związku OSP 
RP, jak też każdej przygotowującej zebranie 
jednostki. Wskazówką mogą być też nietrud-
ne do odnalezienia w Internecie regulaminy i 
wytyczne. Warto do dokumentów tych zaglą-
dać, aby start do nowej kadencji okazał się jak 
najbardziej pomyślny.

 Stefan Todorski

PIERWSZY 
GENERA£  

POLSKIEGO 
PO¯ARNICTWA

W tym roku generał pożarnictwa Zygmunt Jarosz obchodziłby setne urodziny. Jubileusz ten skłania 
nas do wspomnienia jednej z największych postaci strażackich szeregów – pierwszego w historii 
polskiego pożarnictwa generała piastującego urząd Komendanta Głównego Straży Pożarnych, 
działacza Związku OSP i przyjaciela ochotniczych straży pożarnych.

Zdawać by się mogło, że zebrania sprawozdawczo – wyborcze 
w ochotniczych strażach pożarnych i następujące po nich zjazdy 
na wszystkich szczeblach Związku OSP RP były tak niedawno. 
Kadencja jednak w OSP zakończy się za kilkanaście tygodni,  
a w naszym Związku zacznie wygasać już za parę miesięcy.

CZAS NA 
WYBORY
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*****
Po mszy świętej w intencji członków OSP, w 

trakcie przeprowadzonego przed remizą apelu 
Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawinie Kościel-
nym (powiat gostyniński) odebrała kluczyki i do-
kumenty do samochodu marki Volvo. Sfinanso-
wany przez Komendę Główną PSP, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, Samorząd Województwa Mazowieckiego i 

Gminę w Szczawinie Kościelnym pojazd poświęcił 
miejscowy proboszcz ks. Jarosław Kłosowski. 

*****
Również po mszy świętej na placu przy kościele 

w Kostrzyniu (powiat białobrzeski) tamtejsza OSP  
otrzymała nowy wóz marki MAN. W uroczystym 
apelu wraz z mieszkańcami Kostrzynia i delega-
cjami straży między innymi uczestniczyli poseł na 
Sejm RP Dariusz Bąk i senator RP Stanisław Kar-
czewski. Związek OSP RP reprezentował członek 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Rafał Rajkowski – wicemarszałek Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego.

*****
Sfinansowany głównie przez Narodowy i Wo-

jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Komendę Główną PSP, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowieckiego i Miasto 
Garwolin samochód ratowniczo – gaśniczy marki 
SCANIA przekazany został Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Garwolinie. Kluczyki do pojazdu o 
wartości 970 tysięcy złotych odebrał prezes OSP 
Klemens Ptach. Uroczystość przekazania pojazdu 

uświetniła garwolińska strażacka orkiestra dęta.
 fot. Urszula Ruta  |  S.T.

Stulecie

Miejsce jubileuszu wiąże się ściśle z historią 
tamtejszej OSP. Powstająca w Otwocku Wielkim 
w 1920 roku Straż Ogniowa Ochotnicza swój po-
myślny rozwój zawdzięczała przede wszystkim 
ówczesnemu właścicielowi otwockich dóbr ziem-
skich hrabiemu Władysławowi Jezierskiemu. Hra-
bia bowiem był fundatorem działki pod remizę, w 
pierwszym zaś zarządzie strażackiego stowarzysze-
nia zasiedli administratorzy dworu: Chaciński jako 
prezes i Knop jako naczelnik. Ich kierownictwo 
trwało jednak w straży krótko. W 1923 r. funkcję 
prezesa powierzono Franciszkowi Andrzejewskie-
mu. Druh Andrzejewski pełnił ją przez 24 lata. 
Jednostka rozwijała działalność tak operacyjną jak 
też kulturalną. W 1925 roku utworzyła własną or-
kiestrę dętą. Już wkrótce o miejsce prób i wystepów 
nie trzeba było się martwić. Przy dużej pomocy 
hrabiego Jezierskiego we wsi wybudowano dom 
ludowy, remizę strażacką i pomieszczenia szkoły 
podstawowej. Na fundamentach tamtych obiek-
tów stoi obecny dom strażaka.

7 września 1939 roku pod Otwockiem Wielkim 
doszło do bitwy z Niemcami. Brali w niej udział tak-
że mieszkańcy wsi, w tym strażacy. Zemsta Niem-
ców za udział otwocczan w boju była okrutna. Spalili 
wieś wraz z remizą i domem ludowym. Po wojnie 

przez prawie trzydzieści lat pożarniczy sprzęt prze-
chowywany był w zastępczym baraku. Do nowej re-
mizy wprowadzili się druhowie w 1974 roku.  Pod-
czas uroczystości z okazji siedemdziesiątej rocznicy 
istnienia straż otrzymała sztandar. Fundatorami byli 
ludowcy z gminy Karczew. Obchodzony w 2005 r. 
jubileusz 85-lecia był okazją do ufundowania dru-
hom samochodu pożarniczego marki Ford. Koszt 
zakupu wozu pokryty został głównie ze środków 
Związku OSP RP i Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego. Po obchodach 90-lecia OSP podjęła 
(a potem zrealizowała) myśl o rozbudowie i moder-
nizacji remizy. Prace trwały do 2014 roku. Kolejny, 
obchodzony w 2015 r. jubileusz odbywał się już w 
nowej strażnicy. Obecnie straż, w której funkcję 
prezesa pelni druh Łukasz Płaczek, dysponuje funk-
cjonalną siedzibą i spełniającym wymagania, specja-
listycznym sprzętem, co daje jej godziwe miejsce w 
Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

100-lecie było oczywiście wyjątkowym czasem, 
by uhonorować jubilatkę i zasłużonych strażaków 
odznaczeniami i odznakami. Członek Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego (jednocześnie 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego) Związku 
OSP RP Mirosław Pszonka udekorował sztandar 
100-latki nadanym przez Zarząd Główny ZOSP 

RP Złotym Znakiem Związku,  a nastepnie wrę-
czył druhowi Tadeuszowi Płaczkowi Medal Ho-
norowy im. Bolesława Chomicza. Świętujący 
strażacy otrzymali też 23 medale „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”. Złote przypięto do piersi Bronisława  
Wilmanowicza, Jakuba Płaczka, Roberta  
Laskowskiego, Huberta Laskowskiego, Grzegorza 
Przysowy i Stanisława Daniela.  Czterem druhom, 
spośród licznego grona wyróżnianych odznaką 
„Za Wysługę Lat”, wręczono odznaki z liczbą „50”. 
Ta czwórka to: Ryszard Raszka, Leszek Brzeziński, 
Grzegorz Strzyżewski i Ryszard Andrzejewski. 
Podczas uroczystości pamiętano też o zasłużonych 
strażakach, którzy odeszli na wieczną wartę oraz o 
osobach i instytucjach zasługujących na szczegól-
ną wdzięczność straży.  Dziewięciu nieżyjących 
już druhów uhonorowano tytułem „Zasłużony dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim” 
wręczając członkom ich rodzin potwierdzające 
tytuł pamiątkowe statuetki. Jubilatka podzięko-
wała też w szczególny sposób księdzu Bogdanowi  
Sankowskiemu – pierwszemu proboszczowi para-
fii Otwock Wielki i gminie Karczew. Podziękowa-
nie wyrażone zostało poprzez wręczenie księdzu i 
przedstawicielom władz gminy obrazów przedsta-
wiających otwocki pałac.   Stefan Todorski

23 sierpnia Ochotnicza Straż 
Pożarna w Otwocku Wielkim 
(gmina Karczew, powiat otwocki) 
świętowała stulecie pożarniczej 
działalności. Jubileuszowa 
uroczystość odbyła się przed 
otwockim pałacem, dawną siedzibą 
rodu Bielińskich związanego 
z dworem Sasów, obecnie zaś 
siedzibą Muzeum Wnętrz (Odziału 
Muzeum Narodowego w Warszawie).

STO LAT SPOŁECZNEJ SŁUŻBY

Radość 
razy trzy
6 września w trzech ochotniczych 
strażach pożarnych  Mazowsza 
odbyły się uroczystości, podczas 
których przekazano druhom  nowe 
samochody ratowniczo – gaśnicze.

fot. arch. OSP Otwock Wielki
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Drugi tom prac eksperckich nad strategią Florian 2050 pokazuje nam bo- 

gactwo przemyśleń, pozwalających na optymizm pod warunkiem systematyczne-

go racjonalnego działania. Gromadzenie doświadczeń, analizowanie wcześniej-

szych wypadków i katastrof, wprowadzanie udoskonaleń i ciągła poprawa goto-

wości, szkolenie, poprawa wyposażenia – to filary powszechnego bezpieczeństwa.

Najplastyczniej ilustruje ten fenomen zdarzenie z początku 2019 r. Wystąpiły 

wówczas gwałtowne burze – wichury i opady. Wiele uszkodzonych domów, mnó-

stwo połamanych, wywróconych drzew, tysiące gospodarstw bez prądu. W cią-

gu pół godziny do działań wyruszyło ponad 25 tys. strażaków. Po akcji jeden 

z wojskowych zapytał komendanta PSP w Małopolsce st. bryg. Marka Bębenka:  

„Ile czasu trwało przygotowanie, aby osiągnąć taki poziom gotowości?”. Jego od-

powiedź ujmuje wszystko: „150 lat!”.

150 lat to wiele pokoleń strażaków ochotników i  strażaków zawodowych, 

państwowych. To różne czasy polityczne – zabory, wojny, czasy pokoju, okresy 

dyktatury i demokracji. Zmiany techniczne – od sikawek ręcznych po nowoczesne 

samochody i  technologie. Decydujące i najważniejsze zaś to ludzie – wspania-

li, ofiarni rycerze św. Floriana. Odważni, aktywni w akcji ratowniczej i praco-

wici, roztropni, zapobiegliwi w  przygotowaniach na co dzień. Zapraszając do 

współpracy wszystkich gotowych służyć „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, 

tworzymy rycerską wspólnotę gotową do natychmiastowego działania. Szkolenia, 

zawody, konkursy, gromadzenie sprzętu zasobów przyczynia się do stałego dosko-

nalenia gotowości.

Waldemar Pawlak
prezes ZG ZOSP RP

ISBN 978-83-943918-9-8

ISBN 978-83-7901-246-6
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TOM 2Kilkanaście stron pracy wypełnia artykuł marszałka województwa 
mazowieckiego Adama Struzika pod tytułem „Wsparcie jednostek OSP 
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Autor omawia w nim 
rolę strażaków ochotników tak w lokalnym środowisku, jak też w budo-
wie oblicza społecznego naszej ojczyzny. Ukazuje ich poświęcenie w ak-
cjach ratowniczych i zaangażowanie w pracach społecznych dla własnej 
wsi, gminy, powiatu... Pokazuje strażaków jako „kulturotwórców” , a jed-
nocześnie jako ludzi odpowiednio przygotowanych do trudnych zadań 
ratowniczych. Te, ze wszech miar - podkreśla A. Struzik - pożyteczne, 
wręcz niezbędne działania muszą być wspierane przez samorządy. Samo-
rząd Województwa Mazowieckiego konkretnym wsparciem służy stra-
żom ochotniczym co rok. W publikacji autor omawia formy wspierania, a 
następnie przytacza konkretne kwoty na realizację strażackich inwestycji 
i zakupy wyposażenia pożarniczego we wszystkich latach, począwszy od 
roku 2006 do bieżącego.

Prawie dwadzieścia stron książki zajmuje opracowanie kierownika 
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu Zbigniewa Todorskigo zatytułowane 
„Kronikarstwo strażackie na Mazowszu”. Już ze wstępu dowiadujemy się, 
że ruch kronikarski rodził się w strażackich szeregach krótko po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości. W rozdziale „Kronikarstwo w ramach 
działalności historycznej ZOSP” znajdujemy informację, że w kalendarzu 
strażackim z 1929 roku wydawanym przez ówczesny Główny Związek 
Straży Pożarnych wskazano na potrzebę prowadzenia zapisków kroni-
karskich. O szeroko zaś rozwijanej, inspirowanej w sposób ciągły, dzia-
łalności kronikarskiej można mówić od czasu powołania przy Zarządzie 
Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w 1964 roku Komisji 
Historyczno – Muzealnej. Kolejny rozdział „Kronikarstwo w strukturach 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowiec-
kiego” jest wiernym opisem ponad dwudziestoletnich działań ukierunko-
wanych na tworzenie kronik i doskonalenie umiejetności kronikarzy na 
Mazowszu. Znajdziemy tam zatem opisy cyklicznych wojewódzkich kon-
kursów kronik, działalności Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu dotyczącej 
dokumentowania historii Związku i ochotniczych straży pożarnych, czy 
chociażby opis konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet 
Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach poświęconej „Źródłom do 
dziejów straży pożarnych”.

W kolejnej części drugiego tomu „Analiz strategicznych Florian 2050” 
noszącej tytuł „Kronikarze mają głos” umieszczone są wspomnienia 
i opisy osobistych doświadczeń kronikarzy z różnych zakątków Polski.  
Tam też między innymi druh Leszek Dąbrowski pisze o swoich kronikach 
i izbie tradycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy (powiat miński). 
Druhna Iwona Grabel opisuje swoją kronikarską drogę w gminie Brwi-
nów (powiat pruszkowski). Druh Tomasz Krzyczkowski dzieli się do-
świadczeniami z dokumentowania historii OSP w powiecie lipskim.

Zachęcam raz jeszcze do otwarcia tej książki... i czytania. Warto.
 Stefan Todorski

MAZOWSZE 
W „ANALIZACH 
STRATEGICZNYCH 
FLORIAN 2050”
Zainteresowani opracowywaną pod kierunkiem Zarządu 
Głównego Związku OSP RP „Strategią Florian 2050” 
mogą już wczytywać się w II (obszerny) tom zbiorowej 
pracy naukowej pt. „Analizy strategiczne Florian 2050”. 
Wydana przez Zarząd Główny Związku OSP RP i Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowego (dostępna w wersji 
elektronicznej i papierowej) książka zawiera między 
innymi rozdziały ukazujące działalność Związku i 
ochotniczych straży pożarnych na Mazowszu. Zachęcamy 
zatem czytelników „Strażaka Mazowieckiego” do 
zapoznania się na początek przynajmniej z „mazowiecką” 
częścią wartościowego dzieła.

Dla przyszłości
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Zakres czynności wykonywanych w ramach ratownictwa wysoko-
ściowego określa wyżej przedstawiona definicja zawarta  w „Zasadach 
organizacji ratownictwa wysokościowego w Krajowym Systemie Ra-
towniczo- Gaśniczym” podpisanych przez Komendanta Głównego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w lipcu 2013 roku.  Tak jak pozostałe dziedzi-
ny ratownicze, tak i ratownictwo wysokościowe realizowane przez ksrg 
dzieli się na dwa poziomy: 
1. Podstawowy - obejmujący czynności ratownicze wykonywane w miej-

scach trudnodostępnych, zwłaszcza na wysokości oraz poniżej pozio-
mu terenu, w tym nad wolną przestrzenią (przepaścią), przez wszyst-
kie jednostki ratowniczo - gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, a 
także inne jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne podmioty 
deklarujące w gotowości operacyjnej zdolność do realizacji zadań we-
dług posiadanych możliwości organizacyjno - sprzętowych i wyszko-
lenia w systemie całodobowym i całorocznym, 

2. Specjalistyczny - obejmujący czynności ratownicze wykonywane w 
miejscach trudnodostępnych, zwłaszcza na wysokości oraz poniżej 
poziomu terenu, w tym nad wolną przestrzenią (przepaścią), przez 
specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego (SGRW), do wy-
konywania których konieczne jest użycie technik linowych i sprzętu 
specjalistycznego, w tym także z użyciem statków powietrznych (śmi-
głowców) . Na Mazowszu  SGRW znajdują się w KM PSP: Płock, Ra-
dom i Warszawa (docelowo Ostrołęka i Siedlce). 

Zakres tematyczny oraz sprzęt wymagany do prowadzenia szkolenia z 
zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG  na 
poziomie podstawowym,  szczegółowo opisuje ”Program szkolenia z ra-
townictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie pod-
stawowym” zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP 23 stycznia 
2015 r. oraz  w sposób czytelny przedstawia rekomendowany przez KG 
PSP „Skrypt do szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego 
przez KSRG w zakresie podstawowym”, którego autorem jest mł. bryg. 
Paweł Brunecki. Programy szkolenia oraz powyższy skrypt jest możliwy 
do pobrania w wersji pliku pdf ze strony internetowej Komendy Głównej 
PSP. Ponadto na stronie internetowej KG PSP w zakładce „Baza wiedzy” 
znajdują się prezentacje multimedialne możliwe do wykorzystania pod-
czas szkoleń oraz ćwiczeń doskonalących.
W poniższym opracowaniu przybliżymy sprzęt do ratownictwa wysokościo-
wego wykorzystywany w zakresie podstawowym. Sprzęt zalecany do wyposa-
żenia jednostki ochrony przeciwpożarowej zawarto w poniższej tabeli:

Worek typu jaskiniowe-
go umożliwia ratownikom 
transport sprzętu zarów-
no w sytuacjach, kiedy 
dotarcie do poszkodowa-
nych wymaga marszu ( lub 
dojazdu quadem, innym 
środkiem transportu). Na 
dzień dzisiejszy wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom, 
producenci sprzętu wyko-
rzystywanego do działań 
wysokościowych produkują 
worki różnych wielkości.

Lina alpinistyczna statyczna (półstatyczna) - w przypadku ratow-
nictwa wysokościowego realizowanego w zakresie podstawowym dla 
ograniczenia pola pracy (głębokość zejścia, opuszczenia ratownika) ma 
dwie długości: 25 i 50 metrów. W momencie zakupu nowej liny, przed 
jej pierwszym użyciem należy moczyć ją w wodzie. Takie postępowa-
nie zapewnia lepsze przyleganie oplotu do rdzenia liny, usuwa również 
smary znajdujące się na linie używane podczas produkcji. Końce liny 
powinny być opisane, zawierać między innymi takie dane jak:
1. nazwa producenta,
2. typ liny,
3. CE wraz z numerem jednostki certyfikującej,
4. długość liny oraz jej średnica,
5. numer identyfikacyjny zawierający rok produkcji,
6. kod produktu.

Od chwili zakupu liny czaso-
kres jej przydatności do uży-
cia wynosi 15 lat, jednakże od 
chwili pierwszego jej użycia 
maksymalnie 10 lat. Podczas 
użytkowania lin należy prze-
strzegać zapisów instrukcji, 
unikać deptania, różnego ro-
dzaju zabrudzeń chemicznych 
- mogą one niszczyć sprzęt, 
z którym lina będzie współ-
pracowała np. I’D. Podczas 
użytkowania lin, poza dba-
niem o ich czystość, unikania 
ostrych krawędzi, narażania 
na przecięcia/przetarcia, na-
leży pamiętać również o tym, 
że podczas zjazdów na nich 
dochodzi do tarcia, a co za 
tym idzie - wydziela się wyso-
ka temperatura mogąca stopić 
oplot liny. Czyszczenie wyko-
nuje się z pomocą środków z 
neutralnym ph (np. mydło) w 
temp. Do 30O C.

RATOWNICTWO 
WYSOKOŒCIOWE

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE JEST TO ZESPÓŁ CZYNNOŚCI PODJĘTYCH 
W  CELU RATOWANIA LUDZI, ZWIERZĄT ZWŁASZCZA W MIEJSCACH I TERENACH 
TRUDNODOSTĘPNYCH, NA WYSOKOŚCI I PONIŻEJ TERENU ZIEMI.
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Taśma szyta, poliamidowa 
w ratownictwie używana do 
budowy stanowisk na Bez-
względnie Pewnych Punktach 
Mocowania. W zakresie pod-
stawowym taśmy podwójne 
o długości minimum 120 cm 
oraz wytrzymałości minimum 
25 kN. W przypadku braku lub 
niemożliwości założenia trój-
kąta ewakuacyjnego, można 
zastosować do ewakuacji osoby 
poszkodowanej.

Karabinek stalowy 
z zalecanym prze-
świtem > 24 mm. 
Umożliwiający pra-
widłową współpra-
cę z węzłem pół-
wyblinka. Podczas 
użytkowania należy 
pamiętać, aby po 
zakręceniu zam-
ka cofnąć nakręt-
kę o ok. pół obrotu 
w celu uniknięcia 
„zablokowania” ka-
rabinka poddanego 
obciążeniu. Konser-
wac j i (smarowania 
ramienia) dokonu-
jemy dedykowany-
mi preparatami, aby 
uniknąć wysuszenia 
przegubu i sprężyny, 
co spowoduje szyb-
sze zużycie.

Bloczek ratowniczy 
podwójny - służący 
do budowy układów 
1:4 oraz 1:2 umożli-
wiający pracę na jed-
nym krążku.

Szelki bezpieczeń-
stwa z pasem bio-
drowym. W zależ-
ności od modelu i 
producenta może-
my spotkać szel-
ki wyposażony w 
klamry typu „spe-
ed” umożliwiające 
łatwiejsze zakłada-
nie, zwłaszcza na 
ubranie specjalne. 
Podczas pracy na-
leży pamiętać, aby 
sprzęt, który za-
bieramy ze sobą, 
podpiąć do dedy-
kowanych szpeja-
rek (materiałowe 
„uszy” przyszyte 
do pasa biodrowe-
go). 

Przyrząd zjazdo-
wy np. Petzl I’D - w 
szczególności pod-
czas użytkowania 
należy zwrócić uwa-
gę na prawidłowe 
ułożenie liny w urzą-
dzeniu, aby zapo-
biec jego blokadzie. 
Zarówno na okład-
ce, jak i w środku 
urządzenia znajdują 
się piktogramy (ry-
sunki) pokazujące 
prawidłowe ułożenie 
liny.

Lonża regulowana - wykona-
na jest z liny statycznej (Ø 12,5 
mm), po której przesuwa się 
przyrząd zaciskowy (wyposażo-
ny w karabinek), pozwalający 
na regulację długości lonży. Za-
kończona z jednej strony kara-
binkiem z auto-blokadą. Z obu 
stron zabezpieczona (przed wy-
sunięciem) zszyciem liny.  W zależności 
od producenta - umożliwia pracę ratow-
nika w „zwisie”(ratownik podwieszony 
do lonży wisi nie dotykając podłoża).

Trójkąt ewakuacyjny - służy do ewa-
kuacji osoby poszkodowanej z miejsca 
niebezpiecznego.

Tr ó j n ó g 
r ato w n i -
czy - służy 
do ewaku-
acji osoby 
poszkodo-
wanej ze 
studni przy pomocy układu 1:4. W zakresie 
podstawowym nie dopuszcza się stabilizowa-
nia trójnogu np.: za pomocą liny.
 kpt. mgr Arkadiusz Pyźlak
 mł. ogn. mgr inż. Wojciech Gralec

Ośrodek Szkolenia w Warszawie  
KW PSP w Warszawie

fot. bryg. Paweł Brunecki

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

PN – EN 358
(„C” – punkty do pracy 
w podparciu) 
Zawsze wykorzystuje-
my tylko  
i wyłącznie obydwa 
punkty „C” naraz.

PN – EN 813
(„B” – punkt centralny)

PN – EN 361
(„A” – punkty asekuracyjne)
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Wydarzenia

Pielgrzymów powitał kustosz sanktuarium 
ks. Szymon Mucha. Podczas powitania podkre-
ślił wyjątkowość X (jubileuszowej) Pielgrzymki 
do Wysokiego Koła z uwagi na konieczność 
zachowania reżimów sanitarnych w czasie pa-
nowania pandemii koronawirusa. O godzinie 
18.00 rozpoczęła się msza święta. Wraz z księ-

dzem kustoszem koncelebrowali ją kapelani 
strażaccy: województwa mazowieckiego - ks.  
Jerzy Sieńkowski i powiatu lipskiego - ks. kano-
nik Krzysztof Maj, a także ks. kanonik Włady-
sław Sarwa – dziekan dekanatu kozienickiego.

Wśród pielgrzymujących druhów między 
innymi byli: wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP Zbigniew 
Gołąbek, przewodniczący Sądu Honorowego 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Tomasz 
Krzyczkowski (jednocześnie komendant po-
wiatowy PSP w Lipsku) i prezes Zarządu Od-

działu Powiatowgo ZOSP RP w Lipsku Janusz 
Witczak. Z gronem strażaków PSP przybyli 
m. in. komendanci powiatowi z Kozienic i 
Zwolenia: mł. bryg. Kamil Bieńkowski i bryg. 
Paweł Potucha. Władze samorządowe m.in. 
reprezentowali starosta kozienicki Andrzej 
Jung i starosta lipski Sławomir Śmieciuch.

Po mszy świętej obecni w Wysokim Kole 
strażacy odczytali przed znajdującym się w 
świątyni, cudownym obrazem Akt Zawierze-
nia Matce Bożej Wysokokolskiej.

 Na podst. korespondencji Pauliny Ołowiak  |  SAT

Przed usytuowany na placu Komendy 
Powiatowej PSP pomnik upamietniający 
strażackich bohaterów na uroczysty apel 
przybyli też przedstawiciele Związku Strze-
leckiego „Strzelec” i Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego „Solidarność”. 

Punktualnie o godzinie 17.00 w mieście 
zawyły syreny scentralizowanego systemu 
powszechnego ostrzegania i alarmowania 
oraz sygnały dźwiękowe wozów strażackich. 
Po wyciszeniu się syren przed pomnikiem, 
przy którym wcześniej zaciągnięta została 

warta, dla uczczenia walczących i poległych 
w Powstaniu Warszawskim zapalono znicze i 
złożono wiązankę kwiatów. W uroczystości 
u boku władz pożarniczych powiatu lipskie-
go między innymi stanęli druhowie z OSP w 
Długowoli i Ciepielowie. S.T.

4 lipca strażacy państwowej i 
ochotniczych straży pożarnych 
z powiatów kozienickiego, 
lipskiego i zwoleńskiego odbyli 
pielgrzymkę do Sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Różańca 
Świętego w Wysokim 
Kole (powiat kozienicki). 
Towarzyszyli im członkowie 
rodzin, sympatycy pożarnictwa 
i przedstawiciele władz 
samorządowych.

1 sierpnia, w siedemdziesiątą szóstą 
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 
strażacy państwowej i ochotniczych straży 
pożarnych z powiatu lipskiego oddali hołd 
powstańcom Warszawy.

STRAŻACY U MATKI BOSKIEJ 
WYSOKOKOLSKIEJ

W HOŁDZIE 
POWSTAŃCOM WARSZAWY

Zabiegając o jak najwyższą frekwencję 
wyborczą Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji ogłosił konkurs „Bitwa o 
wozy”, w którym gmina (do dwudziestu ty-
sięcy mieszkańców) z najwyższą liczbą od-
danych głosów w wyborach prezydenckich  
z każdego z szesnastu województw otrzyma z 
MSWiA promesę na pełną kwotę zakupu no-
wego samochodu strażackiego. Przed drugą 
turą wyborów konkurs został rozszerzony. 
Pojazd mogła wywalczyć gmina (do 20 tys. 
mieszkanców) z największą liczbą oddanych 
głosów wśród gmin usytuowanych w czter-
dziestu dziewięciu byłych województwach 
(według stanu na 31 grudnia 1998 roku). 
Oczywiście gminy, które już w konkursie sa-
mochody zdobyły, po raz drugi ubiegać się o 
pojazd nie mogły.

Wśród  pierwszej szesnastki zdobywców 
nagród  samochód dla Mazowsza wywalczy-

ła gmina Michałowice (powiat pruszkowski). 
W drugim rozdaniu Mazowszu przypadło aż 
siedem wozów. Zdobyły je gminy: Klwów 
(powiat przysuski, dawne województwo ra-
domskie), Joniec (powiat płoński, d. ciecha-
nowskie), Dąbrówka (powiat wołomiński, d. 
ostrołęckie), Słupno (powiat płocki, d. płoc-
kie), Bielany (powiat sokołowski, d. siedlec-
kie), Podkowa Leśna (powiat grodziski, d. 
warszawskie). Siódmy wóz przypadł gminie 
Szulborze Wielkie (powiat ostrowski) z daw-
nego województwa łomżyńskiego, znajdu-
jącej się obecnie w granicach województwa 
mazowieckiego.

Zdaniem wiceministra Pawła Szefernakera 
dzięki między innymi akcji „Bitwa o wozy”u-
dało się osiągnąć najwyższą frekwencję wy-
borczą w Polsce XXI wieku. W jednej ze zwy-
cięskich gminie Klwów do urm poszło 94,61% 
uprawnionych do głosowania. S.T.

Dzięki ogłoszonemu 
przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
konkursowi mieszkańcy 
części gmin mieli wpływ nie 
tylko na wybór prezydenta 
Polski, ale też na przydział 
nowego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego dla 
jednej z ich ochotniczych 
straży pożarnych.

BITWA 
O WOZY

fot. arch. KP PSP w Lipsku

fot. arch. KP PSP w Lipsku



lipiec - wrzesień 2020  |   S T R A Ż A K  M A Z O W I E C K I  |   11

Działalność społeczna wymaga odpowied-
niej motywacji. Dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Słupi (gmina Zawidz, powiat sier-
pecki) motywem do wzmożonej aktywności 
było bez wątpienia świętowanie w 2017 roku 

setnej rocznicy istnienia. Ożywienie, jakie 
nastąpiło w szeregach stulatki, zaowocowa-
ło spełnieniem wymagań pozwalających na 
włączenie do Krajowego Systemu Ratowni-
czo – Gaśniczego.

30 lipca w siedzibie Komendy Powiatowej PSP 
w Sierpcu odbyło się uroczyste przekazanie de-
cyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej o właczeniu OSP w Słupi do KSRG. De-
cyzję z rąk zastępcy mazowieckiego komendanta 
wojewódzkiego PSP st. bryg. Dariusza Stumskie-
go odebrali wójt gminy Zawidz Dariusz Front-
czak i naczelnik OSP Słupia Sławomir Żuchowski.                                                                                                                   
 SAT

Przeprowadzony przed siedzibą OSP apel po-
przedziła msza święta, po której dokonano uro-
czystego przekazania kluczyków i poświęcenia 
pojazdu. Wręczane przez wiceministra spraw we-
wnętrznych i administracji Macieja Wąsika i ko-

mendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosława 
Nowosielskiego kluczyki w imieniu czyżewskich 
druhów odebrali prezes Michał Niewiadomski 
i naczelnik Arkadiusz Szymański. Poświęcenia 
wozu dokonał ks. Andrzej Młodziejewski. 

Na uroczystość wraz z przedstawicielami 
władz państwowych, samorządowych i pożar-
niczych przybyły poczty sztandarowe i dele-
gacje z siąsiednich OSP.

                                                                                                                SAT

W obecności mieszkańców wsi, delegacji oko-
licznych straży, przedstawicieli władz samorządo-
wych i pożarniczych jubilatka odznaczona została 
nadanym przez Zarząd Główny ZOSP RP Srebr-
nym Madalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz 
przyznanym przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego Medalem Pamiątkowym „Pro 
Masovia”. Medale i odznaki „Za Wysługę lat” 
otrzymali też zasłużeni druhowie. Wśród dzięku-
jących strażakom za pół wieku społecznej służby 
dla społeczeństwa między innymi byli: radny 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad 

Wojnarowski, starosta ciechanowski Joanna Po-
tocka – Rak oraz członek Prezydium Zarządu 
Oddziału Wojewodzkiego (jednocześnie prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego) Związku OSP 
RP nadbryg. w st. spocz. Bogdan Kołakowski.                                                                                                               
 SAT

23 lipca w Falentach doszło do wypadku dro-
gowego. Kierujący samochodem dostawczym 
kierowca zasłabł w trakcie jazdy, wskutek  czego 
pojazd uderzył w ogrodzenie posesji i przewró-
cił się na bok. Zdarzenie zauważył druh Mateusz 
i wraz ze swoim sąsiadem pospieszył natych-
miast na ratunek. Po wybiciu w samochodzie 

tylnej szyby obaj ratownicy przedostali się do 
jego wnętrza, by, jeśli to możliwe, udzielić kie-
rowcy pomocy. Na szczęście poszkodowany był 
przytomny. Można było zatem pomóc mu wy-
dostać się na zewnątrz. Po wezwaniu służb ra-
towniczych 15-letni Mateusz Krawczyk – uczeń 
Szkoły Podstawowej w Raszynie opiekował się 

rannym udzielając mu potrzebnego wsparcia.
Bohater lipca we wskazanym przez Marszał-

ka Województwa Mazowieckiego terminie od-
bierze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w 
Warszawie dyplom potwierdzający przyznany 
tytuł i ufundowaną przez marszałka nagrodę.
 SAT.

Wydarzenia

OSP S£UPIA W KSRG

23 sierpnia Ochotnicza Straż 
Pożarna w Czyżewie (gmina 
Sanniki, powiat gostyniński) 
otrzymała nowy średni 
samochód ratowniczo – 
gaśniczy marki Renault.

6 września jubileusz 
pięćdziesięciolecia działalności 
świętowała Ochotnicza Straż Pożarna 
we Władysławowie (gmina Opinogóra 
Górna, powiat ciechanowski). 
Uroczystość rozpoczęła się polową 
mszą świętą, którą celebrował ks. 
prałat Jan Dzieniszewski. Po celebrze 
na placu przed remizą odbył się 
uroczysty apel.

Samochód dla 
OSP Czy¿ew

SREBRNA 
MEDALISTKA

ZNAMY 
STRA¯AKA
LIPCA

Działająca w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Kapituła 
Konkursu „Strażak Roku Województwa Mazowieckiego” po rozpatrzeniu wniosku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach (gmina Raszyn, powiat pruszkowski) 
nadała tytuł „Strażaka Miesiąca Lipca 2020 r. Województwa Mazowieckiego druhowi 
Mateuszowi Krawczykowi z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Falentach.

fot. arch. PSP

fot. Marek Szyterski
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Historia

Otwarcie 29.08.1877 r. warsztatów kolejowych i 
dworca Warszawa Praga na Nowym Brudnie  spo-
wodowało znaczny wzrost ludności na przełomie 
XIX/XX w. Większość budynków Nowego Brud-
na była konstrukcji drewnianej. Powstające często 
pożary skłoniły mieszkańców do podjęcia starań o 
założenie straży pożarnej. 

Pozwolenie na działalność Towarzystwa Straży 
Ogniowej Ochotniczej Nowe Brudno uzyskano 
15.08.1904 r. Do straży zapisało się 40 członków 
czynnych i 60 wspierających. Członkowie czynni 
zobowiązani byli kupić za własne pieniądze umun-
durowanie oraz płacić składkę roczną 3 ruble, a 
popierający odpowiednio wyższą.

Po przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy wśród 
mieszkańców Brudna i uzyskaniu zapomogi od 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, w 1905 r. 
zakupiono pierwszy sprzęt.

15.08.1906 r. nastąpiło uroczyste poświęce-
nie sztandaru straży w obecności 160 członków 
i około 300 zaproszonych gości. W uroczystości 
brał udział płk Anatol Sudrawski, Komendant 
Warszawskiej Straży Ogniowej, delegacje Straży 
Ogniowych Ochotniczych z Kalisza i Łowicza oraz 
miejscowa ludność. Na sztandarze był wizerunek 
Matki Boskiej z napisem i liśćmi lauru. Z drugiej 
strony umieszczono herb miejscowości oraz datę 
jej utworzenia. Po odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę, w miejsce herbu miasta umieszczono 
godło - Orła Białego. Sztandar otaczany był sza-
cunkiem strażaków, odważnych i gotowych w każ-
dej chwili do poświęceń z narażeniem życia, oraz 
przez mieszkańców Brudna. W okresie zaborów

 

SOO Nowe Brudno, występując w umundurowa-
niu i z własnym sztandarem, szerzyła narodowego 
ducha w społeczności lokalnej.

Na wyposażeniu straży była sikawka przewoźna, 
sikawka ręczna przenośna, bosaki, liny z łańcuchem 
i kotwicą do burzenia murów, mostki drewniane do 
zabezpieczania węży na ulicach, topory, żelazne 
beczki do dowożenia wody, wiadra, drabiny rozsu-
wane, hakowe, pokojowe i dachowe, worek płócien-
ny, linijki omnibusy z narzędziami i drabinami do 
przewozu kominiarzy, nosze, latarnie, pochodnie 
naftowe na drążkach i trąbki alarmowe.

W 1908 r. SOO Nowe Brudno zorganizowała 
swoim kosztem oddział straży na Pelcowiźnie z 
naczelnikiem A. Szymańskim. W uroczystości 
otwarcia oddziału brał udział przedstawiciel War-
szawskiej Straży Ogniowej Józef Hłasko. Oddział 
SOO Nowe Brudno na Pelcowiźnie posiadał 40 
członków czynnych i był odpowiednio wyposa-
żony w sprzęt do walki z pożarami. W tym czasie 
straż posiadała własną orkiestrę składającą się z 
24 muzykantów.

Dalsze starania naczelnika Ludwika Stankie-
wicza, prezesa Miklaszewskiego i sekretarza Paw-
łowskiego zmierzały do wybudowania własnego 
budynku. Plac pod budynek ofiarował Mikołaj 
Kobuszewski, Polska Macierz Szkolna ofiarowała 
2000 rubli, a przemysłowiec Feliks Zakrocki udzielił 
pożyczki w kwocie 2000 rubli. W latach 1908-1909 
wzniesiono przy ul. Kiejstuta 9 drewniany, jedno-
piętrowy budynek. Oprócz pomieszczeń dla straży, 
było osiem sal szkolnych oraz widownia na 860 
miejsc ze sceną i garderobami i sala biblioteczna. 

Radość z budynku była bardzo krótka, gdyż w 
marcu 1910 r. powstał pożar. Wyprowadzono tyl-
ko inwentarz straży. Spłonęły świeżo zakupione 
instrumenty muzyczne. 

W 1914 r. funkcję naczelnika SOO objął  
Wacław Bochiński. Wspólnie z prezesem Anto-
nim Wysockim i Zarządem pobudowali w 1916 r.  
nowy budynek murowany.

15.08.1916 r. zorganizowano uroczystość XII 
rocznicy założenia SOO na Nowym Brudnie  
i Pelcowiźnie. W uroczystości uczestniczył  
Komendant WSO płk inż. Józef  Tuliszkowski.

Okres dwudziestolecia międzywojennego oka-
zał się przełomowy. Komendant WSO kpt. Izydor 
Mikołaj Prokopp utworzył w 1929 r. na Nowym 
Brudnie Oddział Warszawskiej Straży Ogniowej. 
W strażnicy była szatnia, umywalnia i kuchnia. 
Straż miała wspinalnię do ćwiczeń oraz remizę  
i wozownię. 

W budynek straży z 1916 r. trafił 20.12.1944 r.  
ciężki pocisk z niemieckiego działa, który znisz-
czył go do fundamentów wraz ze sprzętem. Był to 
praktycznie koniec OSP Nowe Brudno. Wpraw-
dzie strażacy z naczelnikiem Stefanem Sztajerem 
wybudowali w 1946 r. murowaną remizę na jeden 
wóz i pomieszczenie dla Zarządu, lecz nie zdołano 
zdobyć nowego sprzętu, a bez samochodu straż 
w tej części miasta już nie miała znaczenia. Część 
ocalałego sprzętu w 1947 r. przekazano dla OSP na 
Targówku. OSP Nowe Brudno istniała do 1954 r
 Zbigniew Todorski

 kierownik Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu
 Zdjęcia ze zbioru Sebastiana Stranianka

OCHOTNICZA STRA¯ OGNIOWA
NA NOWYM BRUDNIE

Straż Ochotnicza Ogniowa 
Nowe Brudno powstała 
dzięki inicjatywie kierownika 
Wydziału Mechanicznego 
Głównych Warsztatów 
Kolejowych na Pradze Ludwika 
Stankiewicza, naczelnika 
tej straży w latach 1904-
1914. Była pierwszą strażą 
ochotniczą w Warszawie. 

Legitymacja strażacka Wacława Bochińskiego z 1944 r.

XII rocznica założenia SOO na Nowym Brudnie i Pelcowiźnie - 15.08.1916 r.

Naczelnik OSP Nowe Brudno 
Stefan Sztajer.

SOO Nowe Brudno - 1 dekada XX w. 
Ćwiczenia na terenie Warsztatów 
Kolejowych Ko-lei Nadwiślańskiej.


