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Słowo Ojca prowincjała

Ochotnicza Straż Pożarna w Niepokalanowie już od 90 lat służy „Bogu na chwałę 
i ludziom na pożytek”. Jej jubileusz jest okazją do wyrażenia ogromnej wdzięczności 
wszystkim braciom, którzy niegdyś stworzyli tę jednostkę straży pożarnej, a potem 
przez lata, mimo nieraz bardzo trudnych okoliczności, kontynuowali i kontynuują 
swą służbę.

Straż pożarna w Niepokalanowie powstała z oddolnej inicjatywy braci w roku 
1931. Choć pierwotnie miała służyć tylko ochronie mienia klasztoru (zwłaszcza wy-
dawnictwa i drukarni ze składami papieru), to jednak bardzo szybko bracia zrozu-
mieli, że ich misja sięga dalej, poza opłotki Niepokalanowa. Gasili więc pożary, jakie 
nawiedzały okolicznych mieszkańców. Z czasem ich służba objęła także inne 
przejawy działalności strażackiej, jak ratownictwo drogowe, pomoc w czasie 
powodzi, pomoc w znajdowaniu topielców i wiele, wiele innych.

Ofi arna służba braci zyskała im ogromną sympatię wśród okolicznych miesz-
kańców i uznanie wśród druhów strażaków, zarówno z sąsiednich jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych, jak i jednostek zawodowych, oraz władz kra-
jowych służby pożarniczej. Wyrazem tego szacunku jest choćby fakt nadania 
jednej z ulic w Teresinie imienia brata Cherubina Pawłowicza – charyzmatycz-
nego, wieloletniego zastępcy komendanta niepokalanowskiej OSP.

Z ogromną radością przyjąłem więc informację o powstaniu książki Aposto-
łowie w srebrzystych hełmach autorstwa pani Marii Smoleń. Książka nie tylko 
ukazuje historię i dokonania franciszkańskich strażaków z Niepokalanowa, 
ale także ich dzień dzisiejszy oraz wyzwania, przed jakimi stoją. Słowo „Apo-
stołowie” użyte w tytule podkreśla istotę misji strażaków – zakonników. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Niepokalanowie oprócz tego, że działa w ramach krajowego syste-
mu ratowniczo-gaśniczego, jest także działem pracy klasztoru niepokalanowskiego, 
którego podstawową misją jest niesienie Chrystusa i apostołowanie wobec wszyst-
kich ludzi. Bracia strażacy niosą Chrystusa i głoszą cześć Niepokalanej poprzez kon-
kretną pomoc bliźnim. A często ta praktyczna pomoc przemawia bardziej niż nawet 
najpiękniejsze kazanie.

Życzę Braciom Strażakom z Niepokalanowa dalszych owocnych lat służby Panu 
Bogu i ludziom. Życzę opieki Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana. 

Dziękuję Autorce książki za trud przygotowania tak pięknego dzieła.

Czytelnikom zaś życzę, aby poznanie działalności strażaków – franciszkanów było 
zachętą do konkretnej służby i pomocy wszystkim bliźnim, jakich Boża Opatrzność 
stawia na naszej drodze.  

  
O. Grzegorz Maria Bartosik OFMConv

prowincjał
Warszawa, 2 sierpnia 2022 roku, w Święto Matki Bożej Anielskiej

O. Grzegorz Bartosik 
OFMConv – prowincjał 
prowincji Matki Bożej 
Niepokalanej w Warszawie
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Dostojni Jubilaci, Bracia Strażacy,

Z okazji pięknego jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalano-
wie składam Druhom najserdeczniejsze gratulacje i z serca płynące strażackie po-
zdrowienia.

To wyjątkowe wydarzenie stanowi niewątpliwie powód do wielkiej satysfakcji 
i dumy z dotychczasowych dokonań i osiągnięć, albowiem zawiera się w nich wysi-
łek Waszych poprzedników, począwszy od Waszego duchowego przewodnika św. Oj-
ca Maksymiliana Kolbe, jak i twórcy Waszej jednostki – brata Salezego Mikołajczy-
ka, których dorobek tak godnie i w myśl powołania zakonnego kontynuujecie. Jest 
to więc wielkie święto tych, którzy w swojej codziennej działalności zawsze kierowali 
się najszczytniejszymi ideami służenia ludziom, niesienia pomocy poszkodowanym 
w czasie pożarów i innych miejscowych zagrożeń, ratując ich życie, zdrowie i mienie.

90-letnia działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie – tej 
jedynej w swoim rodzaju jednostki, i jedynej w kraju, będącej wręcz ewene-
mentem na skalę światową – to zarazem powód do wyjątkowej chwały braci 
strażaków zakonnych – Franciszkanów,  dla których spełnianie obowiązku wo-
bec bliźniego jest formą swoistego apostolstwa wyrażanego zarazem wypełnia-
niem przykazania miłości wobec bliźniego.

Milowy krok i rozwój Waszej jednostki na przestrzeni tych lat, gdy porów-
namy pierwszy sprzęt gaśniczy, wykonywany własnoręcznie przez braci stra-
żaków, z osiągnięciami współczesnej techniki i obecnego wyposażenia Waszej 
jednostki, idący w parze z wyszkoleniem Druhów, zasługuje na słowa najwyż-
szego uznania i wyjątkowego podziwu. Widok strażaków, jeszcze do niedaw-
na w habitach, pędzących na sygnałach z pomocą potrzebującym, był równie 
nadzwyczajny, jak i nadzwyczajna jest Wasza misja wyrażona nierozerwalną 

więzią z mieszkańcami gminy Teresin i całej ziemi sochaczewskiej.

Godnym podkreślenia jest propagowanie i upowszechnianie tradycji strażackie-
go ruchu zorganizowanego za klasztorną furtą, od pierwszych lat jego powstania 
pieczołowicie dokumentowanego w niepokalanowskim muzeum strażackim. To wy-
razisty kulturotwórczy aspekt funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nie-
pokalanowie, gdzie sprawność operacyjna i wyposażenie Waszej jednostki „Bogu 
na chwałę, ludziom na pożytek” godnie dowodzi, że jesteście znaczącym ogniwem 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na Mazowszu.

Korzystając z okazji, życzę Wam, Bracia Druhowie nieustającego zdrowia oraz 
wszelkiej pomyślności w służbie naszego Patrona Świętego Floriana. Niech każdy 
wyjazd zakończy się szczęśliwym powrotem do strażnicy w grodzie Niepokalanej.

Proszę przyjąć również słowa najwyższego uznania i podziękowania za wielkie 
oddanie, za udane akcje ratownicze, za odwagę, męstwo i niezwykłe poświęcenie.

Ze strażackim pozdrowieniem

Antoni Jan Tarczyński
Prezes ZOW ZOSP RP
woj. Mazowieckiego.
Fot. Przemysław 
Piątkowski

Antoni Jan Tarczyński
Prezes ZOW ZOSP RP
woj. Mazowieckiego
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Szanowni Państwo,

Polska to kraj wyjątkowo boleśnie doświadczony przez różne zawirowania historii. 
Utrata niepodległości, zabory, pierwsza, a później druga wojna światowa sprawiły, 
że Polacy wielokrotnie przekonali się, że są zdani wyłącznie na siebie. Te trudne do-
świadczenia zahartowały nas, ale i rozwinęły ogromną empatię oraz chęć wspiera-
nia siebie nawzajem. Polaków cechuje upór, pracowitość, jak też ogromne, otwarte 
serca. Jesteśmy też jednym  z narodów europejskich, w którym wiara i przywiązanie 
do wartości katolickich jest nieodłącznym elementem naszej narodowej tożsamości. 
W tym kontekście nie dziwi fakt, że to właśnie w Polsce rozwinął się ogromny, spo-
łeczny ruch, jakim jest działalność ochotniczych straży pożarnych.

Na Mazowszu, wśród ponad 1900 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, funk-
cjonuje  jedna, zupełnie unikatowa jednostka OSP, która – jak żadna inna – 
łączy w sobie powołanie zakonne z praktycznym wymiarem miłości bliźniego.

Z ogromną przyjemnością dodaję zatem słowo wstępu do wyjątkowej publika-
cji, która właśnie trafi a w Państwa ręce. Traktuje ona bowiem o jedynej w swoim 
rodzaju Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie, którą stworzyli i któ-
rej członkami są bracia zakonni. To aż nieprawdopodobne, że właśnie w Polsce, 
na Mazowszu, nieprzerwanie od przeszło 90 lat funkcjonuje jednostka, której 
działalność jest swoistym ewenementem nie tylko w naszym kraju, nie tylko 
w Europie, ale i na świecie…

W czym przejawia się wyjątkowość Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepo-
kalanowie? Jej historia sięga lat dwudziestych XX wieku – czasów, gdy Ojciec 
Maksymilian Maria Kolbe, obecny święty Kościoła Katolickiego, zakładał 
klasztor Niepokalanów zakonu Franciszkanów. Powstało tam m.in. wydaw-
nictwo religijne, a cała klasztorna zabudowa była drewniana. W takich warunkach 
ryzyko pożaru było ogromne, dlatego też dostrzeżono konieczność zorganizowania 
jednostki, która w sytuacji zagrożenia mogłaby skutecznie i szybko działać. I tak 
w 1931 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Niepokalanowie. Specyfi ka dzia-
łalności tej jednostki związana jest nierozerwalnie z powołaniem zakonnym. Wszy-
scy Druhowie tej OSP są bowiem zakonnikami. Swoje powołanie do służenia Bogu 
pięknie realizują, wypełniając przykazanie miłości bliźniego. 

Z perspektywy zajmowanego przeze mnie stanowiska wart podkreślenia jest fakt, 
że od 1999 roku jednostka ta funkcjonuje w ramach krajowego systemu ratowniczo-
-gaśniczego. Jednostki wchodzące do systemu muszą spełnić szereg wymagań doty-
czących wyszkolenia oraz wyposażenia w specjalistyczny sprzęt. W chwili obecnej 
OSP w Niepokalanowie jest jedną z 581 jednostek OSP działających na terenie woje-
wództwa mazowieckiego w ramach KSRG. Zakonnicy – druhowie, gdy tylko usłyszą 
alarm, porzucają swoje obowiązki, nawet modlitwę, i biegną do strażnicy. Wówczas 
swój zakonny habit zamieniają na odzież specjalną i są tam, gdzie bliźni potrzebują 
pomocy.  

Muszę przyznać, że strażacka maksyma „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, 
w kontekście działalności braci zakonnych z OSP w Niepokalanowie, podkreśla wy-
miar tych słów i znajduje piękne odzwierciedlenie w ich codziennej posłudze Bogu 
i Bliźnim. 

Nadbryg. Jarosław Nowosielski 
Mazowiecki Komendant 
Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej

nadbryg. Jarosław Nowosielski 

Mazowiecki Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

9 



Wstęp

Autorka przy Minervie 
w dniu obchodów 85-lecia 
OSP w Niepokalanowie, 
30.04.2016. Fot. Mariusz 
Koszuta

OOchotnicza Straż Pożarna w Niepokalanowie, jedna z kilkunastu tysięcy jednostek 
zrzeszonych w Związku OSP RP, jedna z kilku tysięcy jednostek OSP włączonych do kra-
jowego systemu ratowniczo-gaśniczego… I na tym kończą się podobieństwa. Straż pożar-
na w klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów) w Niepoka-
lanowie to jednostka o niepowtarzalnym charakterze, odmiennej specyfi ce, jedyna za-
konna OSP w Polsce, a z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można uznać, 
że również w świecie, jako działająca autonomicznie i złożona 
wyłącznie z mnichów. Jednostka, której wyjątkowość akcento-
wał Jan Paweł II, a w jednej z wypowiedzi nawet żartobliwie 
przyrównał ją do Gwardii Szwajcarskiej. Jedyna straż pożarna, 
która w swojej „Złotej Księdze OSP” przechowuje własnoręczny 
autograf Papieża-Polaka. To strażacy-zakonnicy, wpisujący swą 
służbę bliźnim w służbę Bogu przez Niepokalaną, pomni na sło-
wa i przykład założyciela Niepokalanowa – św. o. Maksymiliana 
Kolbego, aby wszelkimi godziwymi środkami służyć szerzeniu 
czci Matki Bożej i stawać się narzędziem w Jej rękach. 

Podczas akademii zorganizowanej w 1936 r., w 5. rocznicę po-
wstania OSP w Niepokalanowie, o. Maksymilian tak nakreślił 
sens służby braci strażaków: Wiemy wszyscy, że straż jest ochroną 
przed ogniem. Ale nam przyświeca cel nadrzędny: ochrona przed 
pożarem Zagrody Niepokalanej, jej maszyn, aby stale mogły pra-
cować dla Jej czci. Oprócz tego naszym obowiązkiem moralnym 
jest niesienie pomocy bliźnim poza furtą klasztorną, aby zjedny-
wać ludzi dla Niej. Już sam widok strażaków – zakonników w heł-
mach, ze specjalnymi pasami, toporkami i we franciszkańskich 
habitach z koronką maryjną u boku, robi na widzach duże wra-
żenie. A nade wszystko ich sprawność i poświęcenie zbliża ludzi 
do Boga przez Niepokalaną1. 

Służba w szeregach Rycerzy św. Floriana, przepojona duchem 
zawierzenia Matce Bożej Niepokalanej, stanowi dla członków za-
konnej straży pożarnej, tak dawniej, jak i obecnie, jedną z form 
apostolstwa oraz wypełniania przykazania miłości bliźniego, a zgodnie ze Statutem Nie-
pokalanowa straż pożarna należy do grona Dzieł Klasztoru. I choć od 1999 r., gdy OSP zo-
stała włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, strażacy z Niepokalanowa 
nie jeżdżą już do akcji w habitach, to jednak ich wyróżnikiem na ubraniach specjalnych 
pozostaje nazwa jednostki na plecach i niepowtarzalny emblemat na rękawie oraz napis 
„Franciszkanie”. Habit z pasem i koalicyjką oraz rogatywka pozostają jednak umundu-
rowaniem wyjściowym. Tym wyjątkowym strażakom w habitach, apostołom w srebrzy-
stych hełmach poświęcam tę publikację w związku z 90-leciem strażackiej służby Bogu 
i Bliźniemu.

W 2016 r., podczas sympozjum naukowego, otwierającego obchody 85-lecia działalno-
ści OSP Niepokalanów, miałam zaszczyt zaprezentować uczestnikom postać współzało-
życiela tej jednostki – ppłk. poż. Józefa Boguszewskiego, bohatera opracowanej wówczas 
przeze mnie publikacji biografi cznej2. Po skończonej prelekcji prezes straży jubilatki, 
br. Janusz Kulak, zwrócił się do mnie z propozycją opracowania monografi i straży na przy-
szły jubileusz 90-lecia. Wyrażając wówczas zgodę, rozpoczęłam wspaniałą kilkuletnią 
przygodę z historią i niepowtarzalne wyzwanie badawcze. W ślad za wertowanymi kar-
tami wielotomowej Kroniki OSP w Niepokalanowie, setkami dokumentów z archiwum 
strażackiego i klasztornego, jak również archiwaliami pozyskiwanymi z zasobów innych 
instytucji, archiwów państwowych, a nawet Studium Polski Podziemnej w Londynie, 

1  Cyt. za Wspólnota miejscem tworzenia, praca zbiorowa pod red. o. Leona B. Dyczewskiego OFMConv, 
Niepokalanów 1992, s. 97.
2  M. Smoleń, W służbie dla pożarnictwa. Ppłk poż. Józef Boguszewski (1901-1986), Niepokalanów 2016.

11 



Apostołowie w srebrzystych hełmach – Ochotnicza Straż Pożarna w Niepokalanowie 1931-2021

w parze z niekłamanym podziwem dla tej jednostki szło odkrywanie także nowych fak-
tów, dzięki którym udało się uzupełnić lub skorygować niektóre zapisy i informacje 
ugruntowane oraz powielane przez dziesięciolecia.

Prawdziwą przyjemnością dla mnie jako autorki, zresztą zawodowo archiwisty, by-
ło obcowanie z bogactwem dawnych fotografi i. Dokumentowanie obiektywem działań 
straży pożarnej w akcjach gaśniczych przed kilkudziesięciu laty należało do rzadkości, 
szczególnie wśród jednostek ochotniczych w środowisku wiejskim. Dopiero wzrastająca 
popularność i powszechność aparatów fotografi cznych, nie mówiąc już o codzienności 

fotografi i cyfrowej, spowodowała, że obrazowy zapis 
wszelkich aspektów aktywności straży pożarnych 
nie ma już obecnie tego waloru unikatowości. Zapi-
sy Kroniki OSP w Niepokalanowie, wraz z niepowta-
rzalnym materiałem ilustracyjnym, są dla współcze-
snych badaczy także kapitalnym źródłem do zgłębia-
nia historii innych, zwłaszcza sąsiednich, jednostek 
strażackich. 

Ten wyjątkowy charakter OSP w Niepokalano-
wie sprawiał już od dziesięcioleci, że jej działalność 
chętnie prezentowano na łamach prasy i w innych 
mediach, choć w okresie PRL – najczęściej w prasie 
katolickiej lub mediach zagranicznych. Zwykło się 
mówić, że ta jednostka to jedyna zakonna straż po-
żarna na świecie. I zapewne tak jest, biorąc pod uwa-
gę, że w składzie jej członków czynnych nie ma osób 
spoza klasztoru oraz że obszar jej działania nie ogra-
nicza się do samego Niepokalanowa. Swego czasu 
na łamach „Strażaka” zaprezentowano działalność 
niemieckiej straży pożarnej w gminie Ursberg pod 
Augsburgiem, złożonej z sióstr Franciszkanek3. I choć 
straż ta (Schwestern- und Werkfeuerwehr des Do-
minikus-Ringeisen-Werks und der St. Josefskongre-
gation), założona w 1932 r., jest niemal równolatką 
niepokalanowskiej, to jednak jest formacją o cha-
rakterze straży zakładowej, a od 1999 r. kierowanie 
działaniami jednostki przeszło w ręce świeckich pra-
cowników, choć wciąż w jej składzie nie brakuje za-
konnic4. Z kolei „Dziennik Ludowy” w 1982 r., prezen-
tując niepokalanowskich braci strażaków, nadmienił, 
że […] jest to jedyna w Europie jednostka pożarnicza 

prowadzona przez zakonników. Druga taka jednostka działa w Chicago i prowadzo-
na jest przez Braci Trapistów, ale powstała dopiero przed kilku laty; niepokalanowscy 
Franciszkanie byli więc do niedawna jedyną Zakonną Strażą Pożarną na świecie5. Ko-
rygując tę informację, trzeba wskazać, że chodziło tu o nieistniejącą już dziś kilkuna-
stoosobową straż pożarną, którą zawiązali na początku lat 60. XX w. mnisi z opactwa 
Genesee w Piffard, w stanie Nowy Jork, dysponującą samochodem i niezbędnym wy-
posażeniem do prowadzenia działań przeciwpożarowych. Trapiści służący w szeregach 
tej wewnętrznej formacji mieli ukończone szkolenie podstawowe dla strażaków stanu 
Nowy Jork, jednak ich działania koncentrowały się na zabezpieczeniu i ochronie przed 
pożarem własnych budynków klasztornych6. Jeszcze inny interesujący przykład, rów-
nież pochodzący z USA, to istnienie strażackiej drużyny mnichów buddyjskich, zawią-

3  W. Danielak, Zakonnice w hełmach, „Strażak” 2005, nr 1, s. 7.
4  https://drw.de/schwestern-und-werkfeuerwehr (odczyt 02.11.2021).
5  Z. Kawecki, Jedyna w Europie, „Dziennik Ludowy – Magazyn sobotnio-niedzielny”, 18-19.12.1982.
6  https://www.fi reengineering.com/leadership/trappist-monks-operate-fi re-department/#gref (od-
czyt 03.11.2021).

12 

Św. Florian przed Matką 
Boską Częstochowską, 
mal. br. Felicissimus 
Sztyk, 1950. Złota Księga 
OSP Niepokalanów



Wstęp

Plakietka umieszczona 
na habitach braci 
strażaków podczas 
wizyty Jana Pawła II 
w Niepokalanowie 
w 1983 r. 

zanej w 2008 r. do obrony przed pożarami trzech ośrodków: Tassajara Zen Mountain 
Center w Big Sur w Kalifornii, Centrum Zen w San Francisco i Centrum Zen Green 
Gulch Farm7. Na koniec, po tych wybranych ciekawostkach zagranicznych, jeszcze 
polski przykład, gdzie wpisanie zespołu klasztornego benedyktynów w Tyńcu na listę 
Pomników Historii w 2017 r. stało się impulsem dla inicjatywy prezesa OSP w Tyńcu, 
by z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe zabytkowego kompleksu szeregi tej jednostki 
zasilić także zakonnikami z opactwa, najlepiej znającymi swój teren8. Podane tu cztery 
przykłady nie odbierają jednak zdecydowanej palmy pierwszeństwa Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Niepokalanowie, z uwagi na jej jednorodny skład osobowy, 
rozległy obszar działania oraz wszechstronny zakres podejmowanych 
działań ratowniczo-gaśniczych (identyczny jak innych OSP w Polsce, 
włączonych do KSRG), w połączeniu z możliwością posługi duchowej.

Wydawać by się mogło, że tak oryginalny i niepowtarzalny temat 
doczekał się już wielu publikacji. Zainteresowanie wyjątkowością OSP 
z Niepokalanowa owocowało oczywiście przez dziesięciolecia liczny-
mi artykułami prasowymi oraz audycjami telewizyjnymi i radiowymi, 
a w ostatnich czasach uzewnętrznia się w przestrzeni internetowej. 
Przy tych okazjach nie sięgano jednak do źródeł, a bazowano głównie 
na relacjach i ugruntowanych przekazach samych braci strażaków. 

Biorąc pod uwagę stan badań nad historią OSP w Niepokalanowie, 
trzeba wymienić kilka kluczowych opracowań. Pierwszą, dość obszerną 
pracą, opisującą 15-letnią działalność OSP Niepokalanów była jedno-
dniówka „W walce z pożarami” autorstwa współzałożyciela jednostki – 
ppłk. poż. Józefa Boguszewskiego9. Opracowana w 1948 r. monografi a, 
wydana w roku następnym, obszernie traktująca temat i zawierająca 
dużą liczbę fotografi i, stanowiła bazę wyjściową dla późniejszych pu-
blikacji, a jej szeroka dystrybucja w Polsce i zagranicą przyczyniła się 
do spopularyzowania służby pożarniczej braci franciszkanów. Z kolei 
30-letni okres działalności straży opisał, bazując na zapiskach prowadzonej przez siebie 
Kroniki OSP, br. Jarosław Jan Nowakowski, jednak praca ta pozostała w postaci maszy-
nopisu10. Z różnych przyczyn, niezależnych od OSP, nie doszło do wydania jednodniówki 
opracowywanej na jubileusz 50-lecia przez innego członka honorowego – płk. poż. w st. 
spocz. Stanisława Pągowskiego. Tematowi działalności straży w latach 1931-1981 poświę-
cona została praca magisterska Andrzeja Kalinowskiego OFMConv, obroniona w 1990 r. 
na KUL11. Z uwagi na brak wydania drukiem, jej dostępność i odbiór były jednak ogra-
niczone. Na kolejny „okrągły” jubileusz 60-lecia OSP jej prezes, br. Stanisław Leonard 
Jędrzejczak, opracował krótki zarys dziejów i działalności, jednak pozostał on w postaci 
powielonego maszynopisu12. Na jego podstawie, na 65-lecie, została wydana drukiem 
skromna, niespełna 50-stronicowa publikacja i dopiero ona weszła do powszechnego 
obiegu13. Z kolei opracowania dotyczące straży pożarnej w Niepokalanowie, stanowiące 
fragmenty szerszych publikacji poświęconych klasztorowi w Niepokalanowie, bazowały 
głównie na tekstach już wymienionych, bez dokonywania głębszej analizy źródłowej14. 
Stosunkowo niedawno, w 2012 r., jedna z prac magisterskich obronionych w Akademii 
Obrony Narodowej poświęcona została zagadnieniu udziału jednostek OSP w krajowym 

7   https://ifyc.org/article/fi re-monks-ready-defend-monastery-big-sur-blaze (odczyt 04.11.2021).
8 https://lovekrakow.pl/aktualnosci/w-habicie-i-mundurze-bracia-z-tynca-wstapili-do-osp_24389.html 
(odczyt 15.03.2021). 
9  J. Boguszewski, W walce z pożarami, Niepokalanów 1949.
10  J. Nowakowski, Na przestrzeni 30 lat - 1931-1961 - Ochotnicza Straż Pożarna w Niepokalanowie, 
Niepokalanów 1964, mps.
11  A. Kalinowski, Działalność Zakonnej Straży Pożarnej w Niepokalanowie w latach 1931-1981, praca 
magisterska pod kier. ks. prof. dr. hab. Bolesława Kumora, Lublin 1990.
12  S. L. Jędrzejczak, 60 lat działalności OSP Niepokalanów, Niepokalanów 1991, mps.
13  W obronie życia i mienia. 65 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie [brak autora], 
Niepokalanów 1996.
14  Np. zob. P. Anzulewicz OFMConv, W obronie życia i mienia, [w:] Wspólnota miejscem tworzenia.
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Widok kościoła 
w Niepokalanowie, 
1958. Kronika OSP 
Niepokalanów

systemie ratowniczo-gaśniczym na przykładzie OSP w Niepokalanowie15. Pozostaje mi 
wyrazić nadzieję, że niniejszą pracą udało się wypełnić tę lukę i zaprezentować całościo-
wą monografi ę jednostki, a na jej karty przelać dodatkowo choć trochę entuzjazmu towa-
rzyszącego mi przy tej pracy. Ocenę pozostawiam oczywiście Szanownym Czytelnikom.

Publikacja ta nie przybrałaby obecnego kształtu bez zrozumienia, pomocy i zachęty 
ze strony wielu osób, którym chciałabym wyrazić tu moją wdzięczność. 

Pragnę podziękować prezesowi OSP br. Januszowi Kulakowi i br. Januszowi Tomo-
niowi, do niedawna naczelnikowi, a obecnie sekretarzowi – za pomoc, życzliwość i za-
ufanie, jakim zostałam obdarzona już na początku tej pracy, oraz wiceprezesowi OSP 
o. Jackowi Szczepanikowi. Dziękuję też br. Markowi Gąsiorowskiemu za wykonanie 
i udostępnienie wielu fotografi i zamieszczonych w tekście. Wszelką pomoc i zaangażo-
wanie w wyszukiwaniu klasztornych archiwaliów okazała Annamaria Mix OV z Archi-
wum MI w Niepokalanowie. Jestem wdzięczna także komendantowi powiatowemu PSP 
w Sochaczewie st. bryg. Piotrowi Piątkowskiemu – za dużą dozę cierpliwości i wielo-
krotnie udostępniane mi informacje i materiały, a dowódcy JRG PSP w Sochaczewie 
mł. bryg. Tomaszowi Fijołkowi – za umożliwienie wykorzystania zdjęć jego autorstwa. 
Dziękuję również Michałowi Maliszowi – pasjonatowi historii pożarnictwa i kolekcjone-
rowi pamiątek strażackich – za udostępnienie swoich zbiorów dotyczących OSP w Niepo-
kalanowie. Osobne podziękowania należą się mł. bryg. w st. spocz. dr. Zdzisławowi Jano-
wi Zasadzie za konsultacje i cenne sugestie oraz byłemu komendantowi wojewódzkiemu 
straży pożarnych w Skierniewicach – płk. poż. w st. spocz. Albinowi Piątkowskiemu – 
za podzielenie się swoimi wspomnieniami z okresu zajmowania stanowiska i współpracy 
z OSP w Niepokalanowie. Szczególne podziękowanie kieruję też dla moich najbliższych 
za pomoc, wsparcie, słowa zachęty i otuchy. Niniejsza praca nie przybrałaby też obecne-
go kształtu bez twórczej współpracy z Anną Lutostańską w zakresie korekty i redakcji, 
zaś walory wizualne i estetyczne opracowania to dzieło artysty grafi ka Mariusza Koszu-
ty, z którym mam przyjemność współpracować od wielu lat przy różnych przedsięwzię-
ciach. Dołączam także podziękowania pod adresem o. prowincjała Grzegorza Bartosika 
i o. gwardiana Mariusza Słowika za wsparcie wydania i umożliwienie druku niniejszej 
publikacji w Wydawnictwie Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie.

Na koniec tego wprowadzenia chciałabym życzyć zaprezentowanej tu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Niepokalanowie, aby w czasach obecnego kryzysu powołań do życia 
zakonnego jednostka wciąż się rozwijała, a ten szczególny rodzaj służby i apostolstwa 
spowodował, by nie zabrakło kolejnych chętnych do służenia Niepokalanej i Bliźnim 
w jej szeregach.

15  P. Świątkowska, Udział ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym 
na przykładzie Ochotniczej Straży Pożarnej Zakonu Franciszkanów w Niepokalanowie, praca magi-
sterska pod kier. dr. inż. Leszka Smolaka, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012.
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Pomiędzy jubileuszami
lata 1957-1981



W W okresie październikowej odwilży zostały zapoczątkowane istotne zmiany organi-
zacyjne w strażach pożarnych. Mimo zimowej pory szczególnie gorące wydarzenia miały 
miejsce w grudniu 1956 r. Była to ogólnopolska narada aktywu Korpusu Techniczne-
go Pożarnictwa w Komendzie Głównej Straży Pożarnych, w dniach 14-15 grudnia1, oraz 
ogólnokrajowy zjazd delegatów ochotniczych straży pożarnych, który odbył się w War-
szawie 28 grudnia. Postanowiono na nim powołać do życia Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych i dokonano wyboru jego Tymczasowego Zarządu Głównego i Tymczasowej 
Głównej Komisji Rewizyjnej, upoważniając jednocześnie te centralne władze Związku 
do wyłonienia tymczasowych władz wojewódzkich, które z kolei powołały tymczasowe 
władze szczebla powiatowego2. Te  wydarzenia były jednak poprzedzone prowadzonymi 
już wcześniej pracami nad nowym statutem OSP i nad utworzeniem Związku3, co wyni-
kało z ogólnopolitycznych zmian z naszym kraju. Ustępujący ze stanowiska Komendant 
Główny Straży Pożarnych Jan Kwiatkowski złożył publiczną samokrytykę działalności 
w minionym okresie i podkreślił świadomość wyrządzenia krzywd niektórym ofi cerom. 
Jednocześnie powszechnie zaczęto krytykować sterowanie działalnością OSP w okresie 
1950-1956 i ówczesne narzucanie im zasad zachowania wzmożonej czujności w okresie 
budowy socjalizmu i tezy o wzmagającej się walce klasowej, co w wielu jednostkach 
skutkowało odsunięciem znacznej liczby osób oddanych sprawie pożarnictwa. 

Ten nowy klimat dla działalności także OSP w Niepokalanowie wyraźnie zarysował się 
28 kwietnia 1957 r. podczas uroczystości wręczenia dyplomu uznania z okazji ubiegłorocz-
nego jubileuszu 25-lecia. Uroczystość odbyła się w obecności przedstawiciela Komendy 
Głównej Straży Pożarnych ppłk. poż. Michała Pogorzelskiego, komendanta wojewódz-
kiego straży pożarnych mjr. poż. Franciszka Rentowskiego, komendanta powiatowego 

1  Por. E.B., Narada aktywu KTP, „Przegląd Pożarniczy” 1957, nr 1, s. 2-16.
2  Por. Zjazd ochotników, „Strażak” 1957, nr 1, s. 3-4 oraz W. Garncarczyk, Dotychczasowy dorobek 
organizacyjny Związku Ochotniczych Straży Poż., „Strażak” 1959, nr 19, s. 3-6.
3  Pożarnicze sprawy ustrojowe, „Strażak” 1956, nr 15, s. 3.
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323. Widok na fragment 
zabudowy Niepokalanowa 
oraz fi gurę św. Józefa przy 
zbiorniku wodnym, 1958. 
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325. Dyplom przyznany 
OSP Niepokalanów 
za 25 lat ofi arnej służby, 
sporządzony w 1957 r. 
ze wsteczną datą 
(terminem jubileuszu), 
podpisany przez 
urzędującego od 1957 r. 
Komendanta Głównego 
Straży Pożarnych – 
Romana Darczewskiego. 
Muzeum Pożarnictwa 
w Niepokalanowie

324. Pamiątkowa 
fotografi a po wręczeniu 
dyplomu uznania 
dla OSP Niepokalanów 
przez komendanta 
wojewódzkiego straży 
pożarnych 
F. Rentowskiego 
(w mundurze z lewej) 
i przedstawiciela KGSP 
M. Pogorzelskiego, 
28.04.1957. Kronika OSP 
Niepokalanów

straży pożarnych w Sochaczewie asp. poż. Edwarda Taczały oraz wielkiego przyjaciela 
i dobrodzieja – kpt. poż. Jana Paczewskiego. Zanim nastąpiło ofi cjalne wręczenie dyplo-
mu, w obecności o. Floriana i o. gwardiana Izydora Koźbiała, goście wzięli udział w na-
bożeństwie. Przekazując dyplom, ppłk Pogorzelski zaznaczył: W roku ubiegłym, kiedy 
straż wasza obchodziła jubileusz 25-lecia została pominięta miła przyjemność wręczenia 
dla was symbolu uznania. Zdrowa logika nakazu-
je nam dopełnić tak pięknego zwyczaju. Komenda 
Główna zrewidowała tą sprawę i dziś uzupełnia 
akt, jaki przez zbieg okoliczności został pominięty. 
Wypowiedź tę uzupełnił komendant wojewódzki, 
wprost akcentując zachodzące zmiany: Dyplom 
ten posiada datę 27.5.1956, a więc po roku czasu 
dla tutejszej straży wręczamy, ale przysłowie mó-
wi – lepiej późno niż nigdy. Nie będziemy roztrzą-
sać, dlaczego tak się stało. Dla nas niech będzie 
pocieszającą wieść, że nastąpiła poprawa w pożar-
nictwie i właściwa ocena ludzi według ich pracy. 
Życzę, aby straż braci zakonnych nadal pracowała 
ofi arnie i przyczyniała się do rozwoju naszej ojczy-
zny. Po zakończeniu uroczystości goście udali się 
na posiłek, a następnie obejrzeli „Misterium Męki 
Pańskiej”4.

O tym, że ta sztuka o tematyce pasyjnej, wysta-
wiana przez aktorów – amatorów, w których gronie grało 10 braci strażaków, cieszyła się 
dużym zainteresowaniem tak okolicznych mieszkańców, jak i widzów przyjeżdżających 
z dalszych stron, powiedziano już w części poprzedniej. Trzeba jednak podkreślić, że ten 
spektakl religijny, odgrywany po kilkadziesiąt razy w ciągu Wielkiego Postu, był wysta-
wiany także specjalnie dla środowiska strażackiego. Tematyka przedstawienia ugrun-
towywała tradycyjne wartości i wymiar religijny oraz stanowiła swoiste antidotum wo-
bec nachalnej propagandy komunistycznej, sączącej się niemal w każdej płaszczyźnie 
życia, także z kart strażackiej prasy. W wielu miejscach Kroniki odnotowano obecność 
na widowni jednostek strażackich z Błonia, Grodziska Mazowieckiego, Wiskitek oraz za-
przyjaźnionych z braćmi ofi cerów pożarnictwa5. Ogromne zapotrzebowanie społeczne 

4  Kronika…, t. III – wpis pod datą 28 IV 1957.
5  Przykładowe wpisy w Kronice…, t. III-IV pod datami: 28 III 1957: Przyjechali na przedstawienie 
strażacy z Grodziska Maz. z rodzinami; 29 III 1957: OSP z Błonia zakupiła całą salę na Misterium 
na dzień 4 IV; 20 II 1958: Była OSP z Wiskitek po bilety na Misterium; 1 III 1959: Byli na Misterium 
dostojni goście: p. płk. Pogorzelski, Pągowski, major Pasek i kpt. Paczewski.
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326.  Br. Filip Markiewicz 
(z prawej) 
z br. Cherubinem 
Pawłowiczem, 
1959. Kronika OSP 
Niepokalanów

327. Wpis OSP 
w Niepokalanowie 
w rejestrze stowarzyszeń 
i związków województwa 
warszawskiego. Archiwum 
Państwowe w Warszawie

na sztuki religijne dobrze ilustrują następujące słowa: W tym roku 
[1957] Misterium Męki Pańskiej było grane u nas czterdzieści parę ra-
zy. Mieliśmy zaproszenie na scenę do Błonia, Grodziska, Chodakowa, 
Pruszkowa, telefonów, zamówień, że nie sposób wszystkich załatwić. 
W przedstawieniu bierze udział 10 braci strażaków jako aktorzy6.

W kwietniu 1957 r. odbyło się roczne zebranie ogólne OSP Nie-
pokalanów, podczas którego br. Salezy zrezygnował z funkcji ko-
mendanta. W wyniku trzykrotnego głosowania jego miejsce objął 
br. Filip Markiewicz. Pozostałych członków zarządu i komisję rewi-
zyjną postanowiono wybrać po zatwierdzeniu nowego statutu OSP. 
W swym przemówieniu o. gwardian podkreślił, że ceni działalność 
zakonnej straży i uważa ją jako dział pracy, traktując na równi z in-
nymi działami klasztoru. Na jego wniosek postanowiono, by prze-
prowadzić dla mieszkańców Niepokalanowa cykl pogadanek z dzie-
dziny pożarniczej7.

Statut wzorcowy ochotniczych straży pożarnych wszedł w życie 
na mocy zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lip-
ca 1957 r.8 Na jego podstawie wszystkie OSP miały przeprowadzić 
wybory nowych zarządów, zastępujących dotychczasowe komendy. 
Walne zebranie OSP Niepokalanów odbyło się 6 listopada 1957 r. Na-
czelnikiem został wybrany dotychczasowy komendant br. Filip, pre-
zesem – o. Florian Koziura, a członkami zarządu – bracia Jarosław 
Nowakowski, Cherubin Pawłowicz, Stanisław Jędrzejczak i Zdzisław 
Łuszcz. Do komisji rewizyjnej wybrano braci Leoncjusza Matusza-
ka, Emeryka Chorążego i Ewodiusza Skudalskiego. Podział funkcji 
nowego zarządu nastąpił po tygodniu, na jego pierwszym zebraniu. 

Zastępcą naczelnika został br. Jarosław, sekretarzem – br. Stanisław, gospodarzem – 
br. Cherubin, skarbnikiem – br. Zdzisław. Ustalono też, że redagowaniem gazetki strażac-
kiej zajmie się br. Stanisław z pomocą br. Jarosława i Zdzisława9. Stowarzyszenie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie zostało wpisane do wojewódzkiego rejestru 
stowarzyszeń i związków pod numerem 1039 z datą 26 stycznia 1960 r., z dziesięcioma 

6  Kronika…, t. III – wpis po dacie 18 IV 1957.
7  Ibidem – wpis pod datą 1 IV 1957.
8  Opublikowany w Monitorze Polskim 1957 nr 67 poz. 409, data wejścia w życie 21.08.1957; obowią-
zywał do 1976 r.
9  Kronika…, t. III – wpisy pod datami 6 XI 1957 i 13 XI 1957.
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328. Posiedzenie 
inauguracyjne kongresu 
CTIF w Warszawie. 
1. od prawej – prezes 
ZOSP Wilhelm 
Garncarczyk, 3. od prawej 
– naczelny inspektor ZOSP 
Mieczysław Zdzieszyński, 
11.09.1957. Kronika OSP 
Niepokalanów

329. W otwarciu kongresu 
CTIF wziął udział 
br. Stanisław Jędrzejczak; 
obok niego (w mundurze) 
– Jan Paczewski, 
11.09.1957. Kronika OSP 
Niepokalanów

330. Element ćwiczeń 
pokazowych na wspinalni, 
zorganizowanych 
w ramach kongresu 
CTIF na lotnisku 
bielańskim w Warszawie, 
22.09.1957. Kronika OSP 
Niepokalanów

nazwiskami członków założycieli: o. Floriana Koziury oraz braci: Stanisława Jędrzejcza-
ka, Jarosława Nowakowskiego, Angelusa Michalskiego, Cherubina Pawłowicza, Zefi ryna 
Ostaszewskiego, Czesława Ocetka, Wiesława Harasimiaka, Filipa Markiewicza i Zdzi-
sława Łuszcza10. W marcu 1960 r. Zarząd Powiatowy ZOSP w Sochaczewie odesłał nowy 
statut OSP Niepokalanów po jego rejestracji i zatwierdzeniu na szczeblu powiatowym 
i wojewódzkim11.

W 1957 r. w Polsce miało miejsce do-
niosłe wydarzenie strażackie, w którym 
z ramienia OSP Niepokalanów wziął udział 
br. Stanisław Jędrzejczak. 11 września roz-
począł się w Warszawie kongres Międzyna-
rodowego Komitetu Technicznego Prewen-
cji i Zwalczania Pożarów (CTIF) z udziałem 
przedstawicieli organizacji pożarniczych 
z 21 krajów. Jego otwarcia w Pałacu Kul-
tury i Nauki dokonał minister spraw we-
wnętrznych. Kolejne dni wypełniły prace 
komisji specjalistycznych. Na zakończenie 
15 września, w strugach ulewnego deszczu, 
odbyła się defi lada z udziałem pożarni-
czych szkół ofi cerskich, straży pożarnych 
zawodowych i ochotniczych, portowych, 
górniczych, strażaków-górali oraz dwóch orkiestr wojskowych. Przejechało 260 samo-
chodów bojowych różnych typów. Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych 
część pokazowa została odłożona o tydzień i odbyła się 22 września na lotnisku Bielany 

10  APW, PWRN w Warszawie – Urząd Spraw Wewnętrznych, sygn. 815, k. 129v. Wpis rejestrowy zawie-
ra wiele błędów w pisowni nazwisk i imion członków założycieli.
11  Kronika…, t. IV – wpis pod datą 14 III 1960.
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331.  Br. Cherubin 
(w berecie w 1. rzędzie) 
i Edmund Wargenau 
(obok niego w mundurze) 
w gronie obserwatorów 
ćwiczeń pokazowych 
w Warszawie, 22.09.1957. 
Zbiory R. Wargenau

w Warszawie12. W charakterze widza uczestniczył w niej 
br. Cherubin. W drodze powrotnej z Kongresu Pożarnic-
twa w Warszawie wizytę w Niepokalanowie złożyła sek-
cja Zawodowej Straży Pożarnej Zakładów Chemicznych 
w Bydgoszczy. Strażacy zwiedzili muzeum pożarnicze 
i klasztor. W trakcie ich pobytu komendant br. Filip za-
rządził alarm i po upływie 63 sekund sekcja niepokala-
nowska wyjechała na plac ćwiczeń. To tempo wyjazdu 
skomentował towarzyszący gościom kpt. Zawadzki z ZSP 
Boryszew: […] Bądź co bądź porzucić obiad, z refektarza do-
konać bieg więcej niż 100 metrów i w uzbrojeniu wyjechać 
na plac w krótkim czasie to sukces. Po wykonaniu pamiąt-
kowych zdjęć, […] żegnając Niepokalanów strażacy wielce 
dziękowali braciom za gościnne przyjęcie. Wśród nich był 
jeden Węgier, który po wojnie pozostał w Polsce. Opanował 
on nasz język, jest katolikiem i zaopatrzył się w pamiątki 
z Niepokalanowa13.

W drugiej połowie lat 50. liczebność członków OSP Nie-
pokalanów wynosiła ponad 20 osób. Corocznie w walnych 
zebraniach przedstawiano plany i zgłaszano postulaty 
przyjęcia nowych kandydatów do służby strażackiej. Wagę 
problemu dostrzegał też o. gwardian Izydor Koźbiał, który 
w czasie zgromadzenia ogólnego OSP w kwietniu 1958 r. 
w wolnych wnioskach przedstawił projekt, aby w „Tygo-
dniu Strażackim” zorganizować przeszkolenie wszystkich 
mieszkańców klasztoru z zakresu akcji przeciwpożarowej 
i w ten sposób zachęcić innych do wstąpienia do straży. 
Podczas tego zebrania br. Salezemu jednomyślnie nada-
no tytuł i prawa członka dożywotniego. Postanowiono 

także złożyć wniosek do Związku OSP o nadanie Złotego Znaku Związku o. Florianowi 
i br. Salezemu za ich zasługi dla straży i społeczeństwa14. Według sprawozdania za 1958 r. 
zarząd OSP Niepokalanów stanowili: prezes – o. Florian Koziura, naczelnik – br. Filip 
Markiewicz, zastępca naczelnika – br. Jarosław Nowakowski, gospodarz – br. Cherubin 
Pawłowicz, sekretarz – br. Stanisław Jędrzejczak, skarbnik – br. Zdzisław Łuszcz, zaś 
komisję rewizyjną – bracia: Leoncjusz Matuszak, Ewodiusz Skudalski i Emeryk Chorąży. 
Grono pozostałych członków czynnych stanowili bracia: Józef Kalasanty Cudakiewicz, 
Jeremiasz Dołęgiewicz, Cyprian Grodzki, Elektus Kita, Kasjan Kunkiel, Bogumił Lew-
kowski, Wiktor Łakota, Cecylian Maciejewski, Karol Boromeusz Marchewicz, Angelus 

12  Artykuły dot. przebiegu kongresu CTIF oraz pokazów na Bielanach m.in. w „Przeglądzie Pożar-
niczym” 1957, nr 10. 
13  Kronika…, t. III – wpis pod datą 16 IX 1957.
14  Ibidem – wpis pod datą 8 IV 1958.

332. Strażacy ZSP 
Zakładów Chemicznych 
w Bydgoszczy 
w odwiedzinach 
w Niepokalanowie, 
16.09.1957. Kronika OSP 
Niepokalanów
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Michalski, Filoteusz Mucha, Zefi ryn Ostaszewski, Arseniusz Pelczarski, Pacyfi k Śnio-
sek, Ksawery Witek, Teofi l Wojciechowski i Kacper Wydrych. Większość z nich stano-
wiła niezmienny od lat trzon jednostki. Godnością członków honorowych legitymowali 
się: ppłk Józef Boguszewski, płk Stanisław Pągowski, ppłk Michał Pogorzelski, kpt. Jan 
Paczewski i naczelnik OSP z Błonia Zdzisław Muszyński15.

Wspomniano już wcześniej, że powołanie do życia Związku OSP 28 grudnia 1956 r., 
a następnie wprowadzenie statutu wzorcowego OSP, stało się podstawą przeprowa-
dzenia w drugiej połowie 1957 r. w ochotniczych strażach pożarnych wyborów statu-
towych zarządów OSP, które przejęły od komend OSP kierownictwo tych organizacji. 
Długo trwające prace nad uzgodnieniem ostatecznego tekstu statutu Związku OSP do-
prowadziły w efekcie do uznania Związku OSP za stowarzyszenie wyższej użyteczności 
i nadania mu statutu na mocy rozporządzenia Ra-
dy Ministrów z dnia 14 sierpnia 
1958 r. Dopiero na tej podstawie 
prawnej przeprowadzono w IV 
kwartale 1958 r. i w I kwartale 
roku następnego we wszystkich 
324 powiatach zjazdy, na których 
wybrano statutowe władze Od-
działów Powiatowych Związku 
OSP. W okresie II kwartału 1959 r. 
miało miejsce 18 zjazdów wojewódz-
kich, na których wybrano władze 
Okręgów Wojewódzkich Związku, 
co zakończyło okres tymczasowo-
ści w organizacjach terenowych 
Związku OSP16. Powiatowy zjazd 
w Sochaczewie odbył się 15 marca 
1959 r. z udziałem przedstawiciela 
Zarządu Głównego Związku OSP mjr. 
Karola Rajzachera, przedstawiciela 
Okręgu Wojewódzkiego ZOSP w War-
szawie Eugeniusza Łazowskiego oraz starszego ofi cera KWSP w Warszawie płk. Zyg-
munta Holewińskiego. W sprawozdaniu podsumowującym dotychczasową działalność 
tymczasowego zarządu Oddziału Powiatowego podkreślono m.in., że na istniejących 
w powiecie 60 jednostek straży tylko dziewięć „wykazuje słabą żywotność”, a ogólnie 
pobudowano wiele remiz i nabyto dużo sprzętu, a w ramach przeciwpożarowych kon-
troli wiosennych i jesiennych sprawdzono 24 000 obiektów (gospodarstw wiejskich 

15  Roczne sprawozdanie OSP Niepokalanów za 1958 r. w Kronice…, t. IV pod datą 1 I 1959.
16  W. Garncarczyk, Dotychczasowy dorobek…, s. 3; Czy wiecie, że…, „Strażak” 1959, nr 20-21, s. 16.

333. Członkowie OSP 
Niepokalanów przed 
remizą na tle swych 
samochodów bojowych: 
Mercedesa, Minervy 
i GMC („Dżemsa”), 
maj 1958. Kronika OSP 
Niepokalanów

334.  Pocztówka 
upamiętniająca I Walny 
Zjazd ZOSP w 1959 r. 
Kronika OSP 
Niepokalanów
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335.  Członkowie OSP 
Niepokalanów odznaczeni 
medalami „Za zasługi dla 
pożarnictwa”, maj 1958. 
Na ziemi siedzą od lewej 
– br. Arseniusz Pelczarski 
i br. Kacper Wydrych; 
w 1. rzędzie od lewej – 
br. Cherubin Pawłowicz, 
br. Filip Markiewicz, 
o. Florian Koziura, 
br. Jarosław Nowakowski 
i br. Stanisław 
Jędrzejczak; w 2. rzędzie 
od lewej bracia – 
Zdzisław Łuszcz, 
Leoncjusz Matuszak, 
Pacyfi k Śniosek, Cecylian 
Maciejewski, Wiktor 
Łakota, Karol Marchewicz 
i Angelus Michalski.
Kronika OSP 
Niepokalanów

i zakładów pracy)17. W lutym 1960 r. zakonna jednostka otrzymała nowe pieczęcie stra-
żackie i legitymacje członków. Na zebraniu ogólnym OSP Niepokalanów, które odbyło 
się 3 lutego 1960 r., funkcję prezesa na następną kadencję powierzono przez aklamację 
o. Florianowi Koziurze. Wybory naczelnika przyniosły rozstrzygający wynik dopie-
ro w 10. głosowaniu i funkcję tę objął br. Filip Markiewicz. W skład zarządu weszli: 
br. Cherubin Pawłowicz – zastępca naczelnika, br. Jarosław Nowakowski – sekretarz, 
br. Cyprian Grodzki – skarbnik, br. Pacyfi k Śniosek – gospodarz. Do komisji rewizyj-
nej zostali wybrani bracia: Stanisław Jędrzejczak, Wiktor Łakota i Zdzisław Łuszcz. 

W trakcie zebrania zatwierdzono plan obrony klasztoru niepokalanowskiego przed po-
żarami oraz możliwości pozyskania środków fi nansowych na działalność OSP. Przystano 
na zgłoszoną propozycję wyszkolenia większej liczby mechaników motopomp. Na zakoń-
czenie o. Florian podkreślił specyfi czną rolę i franciszkańskiego ducha zakonnej straży 
pożarnej: Pracujcie dla dobra Matki Bożej i O. Maksymiliana. Idźcie w świat do ludzi i gło-
ście kazania. Ta wasza praca przy pożarach to misja, większe ma znaczenie niż kazanie. 
Św. Franciszek przeszedł tylko ulicami i to było jego kazaniem. Pamiętajcie, że każdy wy-
jazd to kazanie do ludzi. Słyszy się zewsząd uznanie dla waszej pracy. Szczęść Wam Boże!18

17  Kronika…, t. IV – wpis pod datą 15 III 1959.
18  Ibidem – wpis pod datą 3 II 1960.

336. Bracia strażacy 
z ks. Prymasem Stefanem 
Wyszyńskim i gośćmi, 
23.08.1959. Kronika OSP 
Niepokalanów
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Corocznie OSP Niepokalanów zobowiązana była do przekazywa-
nia do Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Teresinie wyka-
zu członków straży z rocznym zestawieniem wykonanych świadczeń 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej przy akcjach ratunkowych – po-
żarach i przy akcjach zapobiegawczych – kontrolach. Ilość przepraco-
wanych godzin zaliczana była jako odrobienie obowiązku szarwarku, 
czyli przymusowego świadczenia nakładanego na ludność w postaci 
robót publicznych19. W późniejszym okresie szarwark zastąpiono czy-
nami społecznymi.

Zestawienie dotyczące prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
oraz liczby i wyposażenia straży w powiecie sochaczewskim przed-
stawiono na II Powiatowym Zjeździe Związku OSP w październiku 
1961 r. Na ogólną liczbę 54 jednostek straże pożarne wówczas posia-
dały: 21 samochodów gaśniczych, 4 autocysterny, 13 konnych wozów, 
34 motopompy, 39 sikawek i 2 konne beczki. Wśród wykonanych prac 
wymieniono budowę 6 zbiorników wodnych, wykonanie 13 zastawek 
i zastąpienie niepalnymi 168 pokryć dachowych palnych20.

Podczas walnego zebrania OSP Niepokalanów na początku 1963 r. zaszły pewne zmia-
ny w składzie zarządu. Obsada funkcji prezesa, naczelnika i sekretarza pozostała nie-
zmienna, natomiast gospodarzem został wybrany br. Józef 
Cudakiewicz, skarbnikiem br. Wiktor Łakota, a członkiem 
zarządu br. Leoncjusz Matuszak. Przewodniczącym komi-
sji rewizyjnej został br. Zefi ryn Ostaszewski, a członkami 
br. Zbigniew Roszkowski i br. Aleksander Idzikowski21.  
Dwa lata później zgromadzeni na walnym zebraniu nadali 
godność członka dożywotniego br. Cyprianowi Grodzkie-
mu22. Według sprawozdania za 1965 r. stan osobowy OSP 
Niepokalanów wynosił 29 członków, łącznie z 5 honorowy-
mi i 2 dożywotnimi. W tym czasie mieszkalne cele straża-
ków sekcji nocnej przeniesiono do budynku św. Floriana 
nad elektrownią, aby w nocy mogli w razie alarmu szyb-
ciej stawić się w remizie i wyjechać do akcji. Lokum wy-
magało jednak jeszcze dalszych prac remontowo-dostoso-
wawczych do potrzeb straży, założenia telefonu, dzwonka 
alarmowego itp.23 W roku następnym usprawniono system 
alarmowania, instalując przy furcie klasztornej przycisk do uruchomienia syreny. Dzię-
ki temu od razu po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego furtian uzyskał możliwość 
włączenia syreny, bez straty czasu na udawanie się do remizy24. Telefon w remizie (ulo-
kowanej od 1968 r. w budynku dawnej elektrowni) założono w 1972 r., co uprościło i skró-
ciło czas reagowania na wezwania przekazywane przez punkt alarmowo-dyspozycyjny 
w Sochaczewie. 

Bogaty w zmiany dla zakonnej jednostki okazał się rok 
1966. W połowie stycznia odbyło się dwudniowe walne ze-
branie OSP Niepokalanów. W pierwszym dniu, który miał 
charakter zebrania wstępnego, o. Florian w swym prze-
mówieniu zasugerował zmianę zarządu, zgodnie z zapa-
trywaniem o. gwardiana i o. prowincjała, że przełożonych 
należy zmieniać dla dobra wspólnoty. Podkreślił też, jak 
to czynił wielokrotnie, apostolską rolę straży: W naszym 

19  Przykładowo w zestawieniu przekazanym do PGRN 22 III 
1960 wykazano 967 godzin.
20  Kronika…, t. IV – wpis pod datą 29 X 1961.
21  Ibidem – wpis pod datą 16 I 1963.
22  Kronika…, t. V – wpis pod datą 6 I 1965.
23  Roczne sprawozdanie OSP Niepokalanów za 1965 r. w Kroni-
ce…, t. V pod datą 1 I 1966 oraz wcześniejsze wpisy 5 i 9 VII 1965.
24  Ibidem – wpis pod datą 12 V 1966.

337. W 1963 r. 
gospodarzem OSP został 

wybrany br. Józef Bolesław 
Cudakiewicz, 

fot. 1961. Kronika OSP 
Niepokalanów

338. Br. Leoncjusz 
Józef Matuszak – 
członek zarządu OSP 
Niepokalanów (1963-1966) 
i adiutant naczelnika OSP 
(1951-1975). Kronika OSP 
Niepokalanów

339. Elektryczna syrena 
alarmowa na dachu 
remizy w Niepokalanowie, 
1959. Kronika OSP 
Niepokalanów
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zespole strażackim jest dużo młodych, więc 
cały ten zespół musi być wyrozumiały, bra-
terski, ciepły, życzliwy. Gdy przybywacie do 
ognia ludzie bardzo patrzą na was i obser-
wują was, jak pracujecie. To jest wasza pra-
ca apostolska i musi być pod każdym wzglę-
dem na poziomie […].  Chciałbym, abyśmy 
się kochali tu po rodzinnemu i pracowali 
dla chwały Bożej, bo to nasze apostolstwo. 
W drugim dniu zebrania, po wystąpieniach 
zaproszonych gości, przedstawieniu spra-
wozdań z działalności oraz nakreśleniu 
planu działania i budżetu na 1966 r., do-
konano wyboru strażackich władz. Przez 
aklamację prezesem straży został o. Flo-
rian Koziura, naczelnikiem – br. Stanisław 
Jędrzejczak, a członkami zarządu bracia 
– Filip Markiewicz,  Angelus Michalski, Ja-
rosław Nowakowski i Cherubin Pawłowicz. 
Do komisji rewizyjnej zostali wybrani bra-
cia: Wiesław Harasimiak, Czesław Oce-
tek i Zefi ryn Ostaszewski. Podział funkcji 
w zarządzie nastąpił na jego zebraniu: 
funkcję zastępcy naczelnika i gospodarza 
objął br. Cherubin, sekretarza – br. Ange-
lus, skarbnika, bibliotekarza i kronikarza 
– br. Jarosław, a br. Filip pozostał człon-
kiem zarządu25. W marcu 1966 r. ustalono 
nowy podział bojowy jednostki. Drużynę 
podzielono na 3 sekcje pod dowództwem: 
I – br. Pacyfi ka Śnioska, II – br. Angelusa 
Michalskiego i III – br. Kacpra Wydrycha. 
W skład pierwszej sekcji weszli bracia: Fi-
lip (kierowca-mechanik), Cherubin, Wik-
tor, Karol, Czesław i Atanazy, w skład dru-
giej bracia: Jeremiasz (kierowca-mecha-
nik), Jarosław, Zefi ryn, Serafi n, Tarzycjusz 
i Zygmunt, trzecią sekcję stanowili bracia: 
Wiesław (kierowca-mechanik), Ewodiusz, 
Józef, Zbigniew, Edward i Lucjan. Na do-
wódcę pogotowia nocnego wyznaczono 
br. Cherubina Pawłowicza, kierowcą-me-
chanikiem tegoż pogotowia został br. Filip 
Markiewicz26.

W dniu 29 czerwca 1966 r. zmarł pierwszy i długoletni prezes OSP Niepokalanów – 
o. Florian Koziura, co spowodowało konieczność dokonania wyboru nowego prezesa. 
Uczyniono to podczas walnego zebrania 4 lutego 1967 r., gdy przez aklamację prezesem 
został o. gwardian Jerzy Domański. Wówczas także mianowano honorowym prezesem 
OSP br. Salezego i poproszono, aby przychodził na zebrania zarządu i służył swoim gło-
sem doradczym. Zgromadzeni na zebraniu zatwierdzili także br. Jeremiasza Dołęgiewi-
cza na sekretarza straży, na miejsce br. Angelusa, a br. Cecyliana – na członka zarządu. 
Jednym z głównych planów na 1967 r. było uzyskanie lokalu na remizę strażacką po likwi-
dowanej elektrowni. Realizację tego zamiaru warunkowała rozbiórka ogromnego silni-
ka, zwanego „Francuzem”, napędzającego agregat prądotwórczy27. Po wykonaniu tych 

25  Ibidem – wpisy pod datami 12, 16, 19 I 1966.
26  Ibidem – wpis pod datą 2 III 1966.
27  Ibidem – wpis pod datą 4 II 1967.

Zawsze czuwa

Czy to w dzień, czy w nocnej porze,
Zawsze w pełni jest ofi arna.
Bliźnich i dobytku strzeże
Ochotnicza Straż Pożarna. 

W domkach pierwszych zimno było,
Często w gongi bracia bili.
Trwoga, pożar! Tak się żyło,
A w piecykach wciąż palili.

Lat dwadzieścia osiem czuwa,
Upomina, kontroluje.
A kto z braci się nie wczuwa, 
Do czujności nawołuje.

Usunięto dziś przyczyny, 
jeszcze wiele pozostało.
By znów kiedyś, z tej to winy
Straż Pożarną się wzywało.

Wśród tych domów dookoła
Czyha wróg odwieczny, srogi.
I któż oprzeć mu się zdoła,
Gdy czerwone wzniesie rogi?

Tą odwagę mają straże,
W walce ogień nic nie strawi.
Święty Florian przy pożarze
Swym rycerzom błogosławi.

   Br. Jarosław Nowakowski, 1959

340. O. Florian Michał 
Koziura kilka miesięcy 
przed śmiercią 
w 1966 r. został ponownie 
wybrany prezesem OSP 
Niepokalanów. Kronika 
OSP Niepokalanów
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prac i przeznaczeniu silnika na złom 
początkowo braciom towarzyszył scep-
tycyzm co do ograniczonej ilości miej-
sca na pomieszczenie tam samocho-
dów i całego sprzętu strażackiego, wraz 
z uzbrojeniem osobistym. Jednak po 
przeprowadzeniu koniecznego remon-
tu, przystosowującego pomieszczenie 
po elektrowni do potrzeb straży, uloko-
wany wówczas tam garaż funkcjonuje 
w tym miejscu do chwili obecnej. Po upo-
rządkowaniu terenu przed nową remizą, 
8 czerwca 1968 r. nastąpiło jej poświęcenie 
przez gwardiana klasztoru i prezesa OSP 
o. Jerzego Domańskiego oraz przekazanie 
do użytku braci strażaków28.

Drugą, oprócz remizy, ważną kwestią 

dla zakonnej jednostki, wielokrotnie podnoszoną na zebraniach, była konieczność wy-
budowania nowej wieży. Poprzednia, wzniesiona w 1952 r., została częściowo rozebrana 
z powodu naturalnego zużycia materiału, a częściowo pozostawiona jako konstrukcja 
do suszenia węży do czasu wzniesienia nowej. Miała być wówczas stawiana nowa, obok 
elektrowni, o żelaznej 
konstrukcji. Jednak 
przy wykonywaniu 
przez strażaków wy-
kopu pod fundament 
natrafi ono na przecho-
dzący kabel elektrycz-
ny, więc miejsce dla 
wieży stało się nieak-
tualne, dół zasypano 
i sprawa przycichła. 

28  Ibidem – wpisy dot. 
remontu i poświęcenia 
nowej remizy pod datami: 
9 III 1967, 24 IV 1967, 
18 XII 1967, 1 IV 1968, 
3 IV 1968 i 8 VI 1968.

341. Przekazanie
 br. naczelnikowi 
Stanisławowi 
Jędrzejczakowi kluczy 
do nowej remizy 
po jej poświęceniu przez 
o. gwardiana Jerzego 
Franciszka Domańskiego 
– w środku br. Cecylian 
Maciejewski, 08.06.1968. 
Kronika OSP Niepokalanów

343. Br. Filip przy 
autocysternie „Dżems” – 
w tle widoczna obniżona 
konstrukcja wspinalni, 
pozostawiona czasowo 
jako suszarnia węży 
tłocznych, 1965. Kronika 
OSP Niepokalanów

342. Pamiątkowa 
fotografi a po ceremonii 
poświęcenia remizy OSP 
Niepokalanów w budynku 
dawnej elektrowni 
klasztornej – z prawej 
siedzi o. Jerzy Domański 
– gwardian (1965-1971) 
i prezes OSP (1967-1969), 
08.06.1968. Kronika OSP 
Niepokalanów
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Ostatecznie, wskutek nacisków dyrekcji 
klasztoru, szkielet wspinalni został w czer- 
wcu 1967 r. usunięty. Bracia Filoteusz 
i Zacheusz fi lmowali całą widowiskową 
akcję likwidacji konstrukcji. Nastąpiło to 
po uprzednim zmierzeniu jej wysokości 
i odległości od remizy, opasaniu liną i pod-
cięciu na dole. Ponieważ nie było gdzie su-
szyć węży po użyciu w akcjach gaśniczych, 
br. Cherubin wykonał na jesieni tego same-
go roku prowizoryczną suszarnię do węży, 
usytuowaną na drzewach. Podczas kolej-
nego walnego zgromadzenia OSP, w marcu 
1968 r., w sprawozdaniu komisji rewizyjnej 
podkreślono pilną konieczność budowy 
wspinalni. Sprawa jeszcze przeciągnęła 
się w czasie. Materiał kupiono po upływie 

kolejnego roku, a właściwa budowa 20-metrowej wieży – suszarni węży tłocznych trwała 
od maja do sierpnia 1970 r. Prace przy spawaniu wykonywała osoba spoza klasztoru, 
zaś przy wykopach i betonowaniu fundamentu oraz malowaniu konstrukcji brali udział 

bracia strażacy29.
Skuteczność prowadzonych przez za-

konną straż pożarną akcji gaśniczych i in-
nych interwencji spotykała się ze szczerym 
uznaniem ludności, choć niestety wywo-
ływała także pewną zawiść niektórych 
jednostek strażackich. Warte zwrócenia 
uwagi są niektóre wpisy w Kronice. Po do-
konanym opisie gaszenia pożaru we wsi Cy-
ganka w powiecie grodziskim, gdzie w akcji 
brały udział OSP Wiskitki i ZSP Żyrardów, 
brat kronikarz odnotował nieco zaskakują-
cą uwagę: Należy tu wyjaśnić, że Grodzisk 
i Żyrardów już od dłuższego czasu taką 
rozpowszechnili na swym terenie „gadkę” 
wśród straży i ludzi, że naszej straży zakaza-
no jeździć do pożaru. Jest to bajka wymyślo-
na i puszczona, aby naszą straż utrącić, gdyż 
nasza praca solidna i fachowa ma uznanie 

wśród społeczeństwa, a ich krytykują. Nie była to uwaga jednostkowa, gdyż w innych 
miejscach pojawiały się podobne zapisy: Jest takie teraz nastawienie na naszą straż, aby 
jej nic nie dawać i nie wzywać do żadnych wypadków. Zobaczymy, co będzie dalej. Przeży-
liśmy okupację i ciężkie czasy, przeżyjemy i ten kryzys. Podobną w tonie wypowiedź przy-
godnego pasażera podmiejskiego pociągu odnotował br. Jarosław, gdy z br. Wiesławem 
jechali do Sochaczewa: Jadąc pociągiem na cywila dowiedzieliśmy się od ludzi, że nam 
w klasztorze zabrali ziemię wokoło, tylko budynki zostały, że bracia mają własną straż 
pożarną i sami sobie zrobili samochody. Zawsze byli pierwsi przy pożarach i dobrze gasili, 
co było ujmą dla niektórych miejscowych straży. Teraz im zakazali jeździć do pożarów i wo-
łają tylko wtedy, jak już sami nie mogą poradzić. Może więcej rzeczy by nam opowiedział 
ów człowiek, lecz w Piasecznicy wysiadł 30.

W drugiej połowie lat 60. stabilne dotąd szeregi OSP Niepokalanów zaczęły zmniej-
szać swą liczebność wskutek przeniesienia niektórych braci do innych klasztorów. 
Na stałe lub czasowo wyjechali bracia: Angelus Michalski, Zbigniew Roszkowski, Se-
rafi n Celej, Lucjan Zawadzki i Tarzycjusz Bojar. To uszczuplenie składu osobowego 

29  Wpisy dot. rozbiórki starej i prac związanych z budową nowej wieży w Kronice…, t. V-VI pod róż-
nymi datami w okresie od 19 VI 1967 do 3 VIII 1970.
30  3 kolejne cytaty zamieszczone w Kronice…, t. V pod datami: 18 XI 1964, 27 II 1966 i 12 VI 1967.

345. Br. Filip montuje 
wiatromierz na wieży, 
wrzesień 1970. Kronika 
OSP Niepokalanów

344. Spawanie nowej 
wieży strażackiej, 
czerwiec 1970. Kronika 
OSP Niepokalanów
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zaznaczył też o. gwardian Jerzy Domański podczas walnego zebrania w marcu 1968 r. 
W swym przemówieniu po raz kolejny podkreślił apostolski aspekt działalności stra-
ży: Służymy wszyscy Niepokalanej […]. Mamy zdobywać dusze dla Boga, aby je pozyskać, 
mamy wydeptać ścieżki przez życzliwość i niesienie pomocy w nieszczęściu. Gdy ludzie 
zobaczą braci zakonnych w hełmach podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, mimo woli skie-
rują myśl i swoją uwagę do rzeczy wyższych, 
szlachetniejszych, a w praktyce cichną 
krzyki i przekleństwa […]. Ludzi to buduje 
i zachęca do pracy społecznej31. W pewnym 
stopniu udało się uzupełnić stan osobowy 
w następnym roku, przyjmując do straży 
trzech nowych braci: Antoniego Popław-
skiego, Jana Szopę i Wacława Łącznego32.

W wyniku zorganizowanego w styczniu 
1969 r. walnego zebrania sprawozdawczo-
-wyborczego członków OSP nastąpiły zmia-
ny w gronie funkcyjnych jednostki. Na 
prezesa został wybrany br. Jarosław No-
wakowski, na naczelnika i I wiceprezesa – 
br. Stanisław Jędrzejczak, na II wicepreze-
sa – br. Salezy Mikołajczyk,  na sekretarza 
– br. Jeremiasz Dołęgiewicz, na gospoda-
rza – br. Czesław Ocetek,  na skarbnika – 
br. Zefi ryn Ostaszewski, a na zastępcę na-
czelnika – br. Cherubin Pawłowicz. God-
ność członka honorowego OSP w Niepoka-
lanowie nadano kpt. poż. Jerzemu Kamińskiemu z KWSP w Warszawy. Jak zwykle walne 
zebranie zaczynało i kończyło się modlitwą zgromadzonych, a o. gwardian zachęcając 
strażaków do gorliwej służby, podkreślił, że ich zaangażowanie ma też bezpośredni 

wpływ na stosunek innych do Niepokalanowa: Niepokalana opiekunka niech was prowa-
dzi, abyście działali za jej natchnieniem, broniąc klasztornych budynków jak i okolicznych 
obywateli. Wszyscy w okolicy liczą tylko na straż z Niepokalanowa, a to wiąże ludzi z na-
mi. Kto widział w akcji straż niepokalanowską, ten życzliwie nastawia się do klasztoru33. 

31  Ibidem – wpis pod datą 6 III 1968.
32  Kronika…, t. VI – wpis pod datą 16 V 1969. Dwaj ostatni nie fi gurują w Książce Ewidencji OSP…
33  Ibidem – wpis pod datą 16 I 1969.

346. Fotografi a dyplomu 
nadania godności 
członka honorowego OSP 
Niepokalanów 
kpt. Jerzemu Kamińskiemu 
w 1969 r. Kronika OSP 
Niepokalanów

347. Uczestnicy 
walnego zebrania OSP 
Niepokalanów: siedzą 
(od lewej) bracia: 
Karol Marchewicz, 
Salezy Mikołajczyk, 
Filoteusz Mucha, stoją: 
Cherubin Pawłowicz, 
Jeremiasz Dołęgiewicz, 
Antoni Popławski, 
Stanisław Jędrzejczak, 
Ewodiusz Skudalski 
i Zefi ryn Ostaszewski, 
18.02.1970. Kronika OSP 
Niepokalanów
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W 1969 r. społeczno-historyczny tygodnik Stowarzyszenia PAX „WTK” zamieścił artykuł 
o straży pożarnej w Niepokalanowie, przyczyniając się do jeszcze szerszego rozpropago-
wania jej działalności34. 

Br. Cherubin, wydelegowany z ramienia OSP Niepokalanów, wziął udział w lutym 
1971 r. w odprawie prezesów i naczelników OSP powiatu sochaczewskiego, podczas któ-
rej komendant powiatowy straży pożarnych, kpt. Ferdynand Bieńczyk35, zachęcał do 
tworzenia drużyn samoobrony w wioskach nieposiadających własnych jednostek OSP 
oraz zorganizowania tam powiadamiania na wypadek pożaru poprzez gońców motocy-
klowych36. Choć kwestia ta nie dotyczyła Niepokalanowa, jednak o. gwardian 24 marca 
1971 r. wyznaczył 17 braci do drużyny samoobrony w Niepokalanowie. Prawdopodobnie 
zarząd straży poddał mu taki pomysł, widząc w tym szansę na wzmocnienie obrony prze-
ciwpożarowej i zachętę do wstąpienia innych w szeregi jednostki.

Kolejne zmniejszenie stanu osobowego straży było wynikiem skierowania w 1971 r.  
kilku braci na misje do Zambii. W ich gronie znaleźli się dwaj strażacy z długoletnim 
stażem: br. Zefi ryn Ostaszewski i br. Zdzisław Łuszcz. W imieniu strażaków i drużyny 
samoobrony pożegnania dokonał br. Cherubin na placu przed remizą37. Były naczelnik 

br. Wiesław Harasimiak w tym 
samym roku wyjechał na prowin-
cję warszawską38. Na najbliższym 
walnym zebraniu dokooptowano 
do zarządu br. Lucjana Zawadz-
kiego i powierzono mu zwolnio-
ną przez br. Zefi ryna funkcję 

34  „WTK” nr 33 (831) z dnia 17.08.1969 
– informacja o artykule i numerze cza-
sopisma podana w Kronice…, t. VI pod 
datą 17 VIII 1969.
35  Ferdynand Bieńczyk zajmował sta-
nowisko powiatowego, następnie rejo-
nowego komendanta straży pożarnych, 
potem PSP w Sochaczewie w okresie 
1.03.1968-30.04.1997 – akta osobowe 
w arch. KG PSP.
36  Kronika…, t. VI – wpis pod datą 
2 II 1971.
37  Ibidem – wpis pod datą 11 VIII 1971.
38  Ibidem – sprawozdanie roczne 
za 1971 r. pod datą 1 I 1972.

348. Dwaj bracia strażacy 
– Zefi ryn Zygmunt 
Ostaszewski i Zdzisław 
Aleksander Łuszcz – 
w gronie misjonarzy 
skierowanych do Zambii, 
1971. Kronika OSP 
Niepokalanów

349. Strażackie 
pożegnanie braci 
misjonarzy – Zefi ryna 
i Zdzisława (siedzą 
w środku), 11.08.1971. 
Kronika OSP 
Niepokalanów
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skarbnika39. W sprawozdaniu rocznym za 1972 r. wymieniono czterech członków doży-
wotnich niebiorących udziału w życiu straży. Byli to bracia: Cyprian Grodzki, Cecylian 
Maciejewski, Angelus Michalski i Zdzisław Łuszcz. 
Śmierć br. Jarosława Nowakowskiego (14 marca 1973 r.) spowodowała konieczność 

przeprowadzenia wyboru nowego prezesa OSP. Podczas walnego zebrania w dniu 
4 kwietnia 1973 r. został nim o. Błażej Kruszyłowicz, pełniący od 2 lipca 1971 r. urząd 
gwardiana Niepokalanowa40. W 1975 r. uczestnicy walnego zebrania wybrali br. Wiesła-
wa Harasimiaka na naczelnika OSP Niepokalanów, z powodu odmowy kandydowania 
przez br. Stanisława41.

W lipcu 1974 r. trzech członków OSP Niepokalanów – bracia Filip, Cherubin i Stanisław 
– zostało odznaczonych Złotą Odznaką „Za zasługi dla województwa warszawskiego”. Ich 
wręczenie przez  naczelnika powiatu nastąpiło podczas akademii w Sochaczewie42.

W tym miejscu trzeba przypomnieć o reformie administracyjnej Polski w 1975 r., któ-
ra była końcowym etapem trwających wiele lat przemian, począwszy od likwidacji gmin 
i wprowadzenia w ich miejsce gromad pod koniec 1954 r., poprzez reaktywowanie gmin 
od początku 1973 r. i w końcu po wprowadzenie dwustopniowego podziału administra-
cyjnego kraju z dniem 1 czerwca 1975 r., co oznaczało likwidację powiatów i utworze-
nie nowych 49 województw. Dwustopniowy podział administracyjny kraju pociągnął 
za sobą, na mocy wprowadzonych nowych przepisów, zmiany organizacyjne w komen-
dach straży pożarnych (likwidacja dotychczasowych komend powiatowych i utworzenie 
nowych komend wojewódzkich i rejonowych) oraz w jednostkach organizacyjnych Związ-
ku OSP. Na mocy zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1976 r. 
nadano nowy statut Związkowi OSP oraz ustalono wzorcowe statuty ochotniczych straży 
pożarnych terenowych i zakładowych. Z nowym statutem OSP członkowie zakonnej stra-
ży zostali zapoznani podczas zebrania ogólnego w czerwcu 1976 r. Pierwszy zjazd gminny 
Związku OSP w Teresinie odbył się 17 lipca 1976 r., a jako delegaci z OSP Niepokalanów 
udział w nim wzięli bracia Salezy, Stanisław i Cherubin. Obaj ostatni weszli w skład za-
rządu gminnego, a br. Stanisława wybrano na sekretarza zarządu43. 

W 1976 r. udało się nieznacznie odbudować ilościowo szeregi OSP Niepokalanów, 
przyjmując czterech braci na członków czynnych: Franciszka Kanię, Leszka Kozłow-
skiego, Adama Rybaka i Ezechiela Rydzego. Podczas walnego zebrania w lutym 1977 r., 
któremu zwyczajowo przewodniczył Józef Boguszewski, podsumowano działalność jed-
nostki za miniony rok. Podkreślono udział w 49 akcjach ratowniczo-gaśniczych, 7 po-
grzebach strażaków i 7 jubileuszach i innych uroczystościach strażackich44. W związku 
z wyborem prezesa OSP o. Błażeja Kruszyłowicza na wikariusza zakonu i jego wyjaz-
dem do Rzymu znów zaistniała konieczność dokonania wyboru nowego prezesa zakon-
nej straży pożarnej. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 16 listopada 1978 r. 
z udziałem naczelnika gminy Włodzimierza Chmielewskiego, komendanta gminnego 
OSP kpt. Henryka Kucharskiego i członka Zarządu Gminnego ZOSP druha Materskiego. 
Po omówieniu sprawozdań i planu działalności na 1979 r. oraz udzieleniu absolutorium 
ustępującemu zarządowi przystąpiono do wyborów nowego zarządu. Prezesem w pierw-
szym głosowaniu został br. Stanisław Jędrzejczak,  pokonując wikariusza klasztoru 
o. Lucjana Ubysza stosunkiem głosów 19:5. Na naczelnika ponownie wybrano 
br. Wiesława Harasimiaka, sekretarzem został br. Grzegorz Kruszyłowicz, skarbnikiem 
br. Czesław Ocetek, gospodarzem br. Lucjan Zawadzki, a członkami zarządu – br. Salezy 
i br. Cherubin. Do komisji rewizyjnej wybrano br. Pacyfi ka, Wiktora i Józefa, a jako de-
legatów na Zjazd Gminny ZOSP – br. Cherubina, br. Wiesława i br. Leszka Kozłowskie-
go45. W tym samym dniu prezes Zarządu Gminnego ZOSP wręczył odznaki „Za wysługę 
lat” oraz dyplomy uznania dla braci, którzy byli członkami OSP ponad 25 lat, przyznane 
przez Zarząd Wojewódzki ZOSP.

39  Walne zebranie OSP Niepokalanów odbyło się 16 II 1972.
40  Kronika…, t. VII – wpis pod datą 4 IV 1973; M. Bartoszewski, R.A. Soczewka, op. cit., s. 266.
41  Kronika…, t. VII – wpis pod datą 26 II 1975.
42  Ibidem – wpis pod datą 30 VII 1974.
43  Ibidem – wpisy pod datami 9 VI 1976 i 17 VII 1976.
44  Ibidem – wpis pod datą 24 II 1977.
45  Ibidem – wpis pod datą 16 XI 1978.

350. O. Błażej Marian 
Kruszyłowicz – prezes OSP 
Niepokalanów w latach 
1973-1978. Kronika OSP 
Niepokalanów

351. Br. Stanisław Leonard 
Jędrzejczak – naczelnik 
OSP Niepokalanów 
w latach 1966-1975, prezes 
w latach 1978-2001. Zbiory 
M. Malisza

352. Br. Pacyfi k Szczepan 
Śniosek był w latach 
1975-1980 członkiem 
komisji rewizyjnej OSP 
Niepokalanów. Kronika 
OSP Niepokalanów
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Na zakończenie pierwszego kwartału 1979 r. odbył się Zjazd Wojewódzki ZOSP 
w Skierniewicach. Jako delegaci, wybrani na Zjeździe Gminnym ZOSP, pojechali bracia 
Salezy i Stanisław46.

Wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową 16 października 1978 r. i jego 
pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny w roku następnym spowodowały wyróżnienie braci 

strażaków i dostąpienie przez jednostkę zaszczytu zabezpieczania pobytu Ojca Świętego 
w Pałacu Prymasowskim w Warszawie w dniach 2-3 czerwca 1979 r. Całodobowe dozoro-
wanie terenu  przy ul. Miodowej przez 24 braci strażaków pod dowództwem br. Stanisława 
rozpoczęło się dzień przed przyjazdem papieża. 2 czerwca o godz. 10.30 nastąpiło powita-
nie Ojca Świętego na dziedzińcu Pałacu Prymasowskiego, gdzie zakonnicy w srebrzystych 

46  Ibidem – wpis pod datą 31 III 1979.

353.  Członkowie 
OSP Niepokalanów 
zabezpieczający pobyt Ojca 
Świętego Jana Pawła II 
w Pałacu Prymasowskim 
w Warszawie, 
02.06.1979. Kronika OSP 
Niepokalanów

354. Hołd oddany 
Papieżowi przez 
braci strażaków, 
02.06.1979. Kronika OSP 
Niepokalanów
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hełmach utworzyli szpaler od 
bramy wjazdowej. Jan Paweł II 
przy serdecznym przywitaniu 
przyrównał ich nawet do Gwar-
dii Szwajcarskiej. Nazajutrz, po 
drugim dniu czuwania nastąpiło 

pożegnanie z Papieżem. Po 
południu bracia opuścili 
Warszawę: […] szczęśliwi 
z tak zaszczytnej funkcji 
i bliskości z Ojcem Świę-
tym!47 Dla uczczenia pierw-
szej rocznicy pontyfi katu 
wykonano w Warszawie 
specjalny akt hołdowniczy 
dla Jana Pawła II w imie-
niu OSP Niepokalanów 
i zaprzyjaźnionych wete-
ranów pożarnictwa, który 
zabrał do Rzymu wikariusz 

47  Ibidem – wpisy pod datami 
1-3 VI 1979.

355. Szpaler strażaków 
z Niepokalanowa 
na terenie Pałacu 
Prymasowskiego 
w drugim dniu pobytu 
Papieża – Polaka w stolicy, 
03.06.1979. Kronika OSP 
Niepokalanów

356. Pożegnanie z Ojcem 
Świętym Janem Pawłem II, 
03.06.1979. Kronika OSP 
Niepokalanów

357. Fotografi a aktu hołdowniczego, złożonego w 1. rocznicę 
pontyfi katu Jana Pawła II od braci strażaków oraz członków 
honorowych OSP w Niepokalanowie, 1979. 
Kronika OSP Niepokalanów
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zakonu o. Błażej Kruszyłowicz48. O wdzięczności Ojca Świętego dla strażaków w habi-
tach zaświadczył w przesłanym liście ks. Prymas Stefan Wyszyński, udzielając też im 
błogosławieństwa: Po powrocie z Rzymu pragnę ponowić wyrazy wdzięczności za Wasz 
tak miły, taktowny i umiejętny udział w organizowaniu bezpieczeństwa wokół osoby Ojca 
Świętego w czasie Jego pobytu w Polsce. Podczas ostatniej mojej rozmowy z Papieżem, 
wspominał on mile Waszą obecność przy Jego osobie i czynną pomoc. Proszę przyjąć za-
pewnienie o głębokiej wdzięczności, jaką Ojciec Święty pielęgnuje w myślach swoich wo-
bec Straży Ogniowej z Franciszkańskiego Sanktuarium. Błogosławię Wam z serca na Wasz 
trud, który gasząc ognie rozpala serca miłością do Chrystusa, który przyszedł ogień rozpa-
lić na ziemię – i do Jego Matki obleczonej w słońce49.

Rezygnacja ze względów zdrowotnych z funkcji naczelnika br. Wiesława Harasimiaka 
oraz wyjazd sekretarza do innego klasztoru znów zmusiły braci do przeprowadzenia kolej-
nych wyborów w OSP Niepokalanów. Walne zebranie przeprowadzono 24 stycznia 1980 r. 
w obecności zaproszonych gości: komendanta wojewódzkiego straży pożarnych w Skier-
niewicach  płk. poż. Albina Piątkowskiego, komendanta gminnego OSP kpt. poż. Henry-
ka Kucharskiego oraz członków honorowych: Stanisława Pągowskiego, Józefa Boguszew-
skiego, Jana Paczewskiego i Zdzisława Muszyńskiego. Na nowego naczelnika wybrany 
został br. Czesław Ocetek (po zatwierdzeniu przez komendanta wojewódzkiego straży 

pożarnych), a na sekretarza – 
br. Bolesław Jurowicz. 

Po przyjęciach do straży kil-
ku chętnych w 1980 r. stan OSP 
Niepokalanów na przełomie 
1980/1981 wynosił: 31 członków 
zwyczajnych, 8 honorowych, 
16 członków drużyny młodzie-
żowej i jednego wspierającego 
(klasztor)50. Podczas walnego 
zebrania w styczniu 1981 r. na-
stąpiły znów pewne zmiany 
w składzie zarządu. Zebrani 
uchwalili procedurę wyboru 
członków w głosowaniu tajnym 
na poszczególne funkcje. Wy-
boru wszystkich osób dokonano 
już w pierwszych głosowaniach. 
Obsada funkcji prezesa i na-
czelnika pozostała bez zmian, 
zaś sekretarzem został br. An-
gelus, skarbnikiem br. Bole-
sław Jurowicz, gospodarzem 
br. Władysław Chlebik. W zarzą-
dzie jeszcze znaleźli się: czło-
nek dożywotni br. Salezy oraz 
br. Cherubin i Roman Mędy-
kowski (dowódca Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej). Komisję 
rewizyjną stanowili bracia: Fi-
loteusz, Wiktor i Józef, a dele-
gatami na zjazd gminny ZOSP 
zostali bracia: Salezy, Cherubin, 

48  Ibidem – wpis pod datą 15 X 1979.
49  Odpis listu z dn. 16.11.1979 r. 
w „Echu Niepokalanowa” 1979, nr 10-
12, s. 247.
50  Kronika…, t. VII – wpis dot. li-
czebności OSP bez daty, na początku 
1981 r.

358. Zebranie zarządu OSP 
Niepokalanów; od lewej: 
sekretarz br. Angelus 
Michalski, naczelnik 
br. Czesław Ocetek, 
prezes br. Stanisław 
Jędrzejczak, członek 
zarządu br. Cherubin 
Pawłowicz, skarbnik 
br. Bolesław Jurowicz 
i gospodarz 
br. Władysław Chlebik, 
11.07.1981. Kronika OSP 
Niepokalanów

359 . Zarząd OSP 
Niepokalanów przed 

remizą na tle 
 Stara 244, 1981. Kronika 

OSP Niepokalanów
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Stanisław i Czesław. Wśród poruszanych podczas zebrania tematów dominującym by-
ły przygotowania do zbliżającego się jubileuszu 50-lecia istnienia OSP Niepokalanów. 
Na III Zjeździe Gminnym ZOSP w Teresinie ponownie wybrano br. Stanisława na funk-
cję sekretarza, zaś br. Czesława – na członka komisji rewizyjnej51.

Na podstawie zapisków w Kronice OSP Niepokalanów z przełomu lat 70. i 80., utrwa-
lających wydarzenia, w jakich brała udział klasztorna straż, ale też odnotowujących 
osoby odwiedzające Niepokalanów, widać wyraźnie korzystną zmianę w odnoszeniu się 
na szczeblach ponadlokalnych do strażaków-zakonników. Nieprzypadkowo był to czas 
nazywany powszechnie „karnawałem Solidarności”. W styczniu 1981 r. kierownik Działu 
Organizacyjno-Instruktażowego ZG ZOSP Andrzej Orłowski zaprosił braci na spotka-
nie strażackie do pałacu w Teresinie, aby zapoznać kursantów 
(księgowych Związku OSP z całej Polski) z działalnością zakon-
nej straży. Jednostkę reprezentowali bracia Stanisław, Czesław 
i Cherubin. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wielu 
uczestników pierwszy raz miało możność spotkania się ze stra-
żakami-zakonnikami. W tym samym roku w telewizyjnej Kroni-
ce Filmowej pokazano materiał o działalności OSP Niepokala-
nów, innym razem straż odwiedził redaktor z KGSP z zamiarem 
napisania artykułu o jednostce do „Przeglądu Pożarniczego”, 
a jeszcze później br. Cherubin udzielił wywiadu dla Polskiego 
Radia52. W 1981 r., w dniu św. Floriana 12 członków OSP Niepo-
kalanów wzięło udział w mszy świętej ku czci patrona straża-
ków w kościele św. Floriana w Warszawie53.

Przygotowywanej uroczystości jubileuszowej 50-lecia, tak 
ważnej dla braci strażaków, nie dożył już jednak współzałoży-
ciel jednostki i jej długoletni naczelnik, a następnie dożywotni 
członek zarządu – br. Salezy Władysław Mikołajczyk. Zmarł 25 
maja 1981 r. po 50 latach służby w OSP, wyróżniony dwukrotnie 
dyplomem uznania, odznaką „Wzorowy Strażak”, medalami „Za zasługi dla pożarnic-
twa”: srebrnym i trzykrotnie – złotym. Trzeci złoty medal, przyznany 20 maja 1981 r., 
na 5 dni przed śmiercią54, przekazano na ręce prezesa OSP już pośmiertnie, 13 września 
1981 r., podczas uroczystości 50-lecia jednostki.

Rok 1981 zakończył się w Kronice OSP Niepokalanów następującym podsumowa-
niem: Rok jubileuszowy skończył się spokojnie, bez poważniejszych akcji. Stan wojenny 
ograniczył w pewnym stopniu działalność w OSP pod względem urządzania różnych im-
prez i zabaw. Piękna akcja związków zawodowych Solidarności została zawieszona!… 
Jednak ta roczna jej działalność wniosła w społeczeństwo 
wiele dobrego – większa demo-
kracja w rządzeniu, jawność 
w postępowaniu, swoboda 
krytycyzmu, a dla Kościo-
ła Msze św. niedzielne dla 
chorych przez radio, z czego 
korzysta wielu zalęknionych 
obywateli należących do par-
tii politycznych55.

51  Ibidem – wpisy pod datami 
22 I 1981 i 5 IV 1981. Szczegółowy 
opis przebiegu zjazdu w „Strażaku” 
1981, nr 10, s. 5-6.
52  Kronika…, t. VII – wpisy pod da-
tami 28 I 1981, 20 IV 1981, 20 VI 1981, 
18 VII 1981 i 30 X 1981.
53  Ibidem – wpis pod datą 4 V 1981.
54  Ibidem – wpis pod datą 25 V 1981; 
wspomnienie pośmiertne zamiesz-
czono w „Strażaku” 1981, nr 12, s. 30.
55  Ibidem – wpis pod datą 31 XII 1981.

360. Br. Salezy Władysław 
Mikołajczyk – naczelnik/
komendant (1931-1957), 
członek dożywotni 
(1958-1981) 
i członek zarządu OSP 
Niepokalanów (1967-1981). 
Fot. 1978. Kronika OSP 
Niepokalanów

361. Radiogram 
po wprowadzeniu 
stanu wojennego. 
Muzeum Pożarnictwa 
w Niepokalanowieiązków zawodowych Solidarności została zawieszona!… 
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