
DO OCHOTNICZYCH STAŻY POŻARNYCH 

Drodzy Druhowie 

 
Zapraszamy na 

 

                XIV Pielgrzymkę  

Ochotniczych Straży Pożarnych 

do Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy, 

która odbędzie się 6 czerwca 2010 roku. 

Program pielgrzymki-niedziela 6 czerwca: 

 
Organizatorzy: 

 
Starosta Puławski 

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Puławach 
Sławomir Kamiński 

Wójt Gminy Wąwolnica 
Waldemar Pietrak 

Komendant Powiatowy PSP 
w Puławach 

mł.bryg.Grzegorz Podhajny  

 Kustosz Sanktuarium M.B.w Wąwolnicy 
Ks. Jerzy Ważny 

Kapelan Powiatowy Strażaków w 
Puławach 

Ks. Andrzej Mizura 
 

Komendant Powiatowy PSP  
w Opolu Lubelskim 
bryg. Marek Gogół 

 
 

godz. 1100 – Zbiórka jednostek na placu przy Kaplicy Objawień w 
Kęble, zgłoszenie przybyłych jednostek, 

 

godz. 1145 
 

– 
  

Powitanie przybyłych jednostek i zaproszonych gości, 
 

godz. 1200 
 

– 
 

Nabożeństwo Maryjne. 
 

godz. 1230 
 

– 
 

Przygotowanie szyku  do przemarszu do Wąwolnicy, 
 

godz. 1315 
 

– 
 

Msza Święta w Bazylice Matki Bożej w Wąwolnicy, 
 

godz. 1430 

 

 

godz. 1500 

godz. 1530 

 

 

– 
 
 
– 
– 
 

 

Defilada jednostek uczestniczących w pielgrzymce i 
parada samochodów pożarniczych. 
 
Strażacki poczęstunek, 
Zakończenie  pielgrzymki, 



Drodzy Strażacy! 
 

W trosce o należyte przygotowanie i przeprowadzenie naszej dorocznej uroczystości 
pielgrzymkowej, prosimy o zwrócenie uwagi na niektóre szczegóły i zapoznanie się  
z ważnymi informacjami organizacyjnymi, których zrealizowanie podniesie prestiż i rangę 
wydarzenia. 
 

1. Dopilnowanie przez dowódców jednostek, zgodnego z regulaminem, osobistego 
umundurowania strażaków. Proszę postarać się o wyeliminowanie niepożądanych 
elementów cywilnych np. kolorowe koszule, brązowe buty i.t.p. 

2. Dojazd do Kębła następuje własnym transportem do godziny 11.00. Następnie 
pojazdy jadą do Wąwolnicy, gdzie ustawią się na parkingu i przygotują do późniejszej 
parady. Ze względu na przygotowanie kolumny samochodów, wozy zajmują miejsca  
w przygotowanych sektorach. Osobno wozy ciężkie i średnie - te wyjadą jako ostatnie, 
a osobno wozy lekkie, które rozpoczną paradę na rynku w Wąwolnicy. Wszystkie 
czynności wykonujemy według poleceń policji, która zabezpiecza ład i porządek 
ruchu, oraz osób oddelegowanych do koordynowania tym elementem pielgrzymki. 
Wozy bojowe, którymi przybędziemy do Wąwolnicy prosimy udekorować aby 
podkreślić odświętny, pielgrzymkowy charakter wyjazdu. 

3. Na placu przy kaplicy w Kęble ustawiamy się w grupach stworzonych przez jednostki 
z terenu danej gminy i powiatu. W celu ułatwienia rozpoznawalności prosimy  
o przygotowanie tabliczki identyfikacyjnej z nazwą gminy, którą na czele całej grupy 
powinien trzymać wybrany strażak. Tablice z nazwami gmin i towarzyszące im 
sztandary jednostek tworzą przez środek placu aleję. Ulica biegnąca do kapliczki musi 
być wolna od wszelkich pojazdów strażackich i cywilnych z wyjątkiem wozów 
służbowych: straży, policji, pogotowia ratunkowego i zaproszonych gości. O taki 
porządek ma zadbać partol policji i służby porządkowe strażackie! 

4. Przybywając do Kębła, prosimy w punkcie recepcyjnym o złożenie przez każdą 
jednostkę, wypełnioną wcześniej  kart ę udziału w pielgrzymce. W ten sposób 
będziemy mogli poprawnie powitać przybyłe jednostki, dokonać statystycznych 
obliczeń i zapisać informacje w kronice pielgrzymkowej. Prosimy także o uiszczenie 
wpłat wpisowego w wysokości 5 złotych od uczestniczącego strażaka. Uzyskany w 
ten sposób fundusz, przeznaczymy na pokrycie kosztów przygotowania posiłku na 
zakończenie uroczystości. Wpisowe można wpłacać wcześniej na konto 
organizatorów o co bardzo prosimy. (Urząd Gminy Wąwolnica 34 8733 
000900061160 2000 0010 z dopiskiem – Pielgrzymka Strażaków). Dokument wpłaty 
należy okazać w dniu pielgrzymki w recepcji. Wpłatę także można będzie uiścić  
w punkcie recepcyjnym razem ze składaną kartą zgłoszeniową. 

5. Po zakończonym nabożeństwie przy Kaplicy Objawień w Kęble poddajemy się 
komendzie prowadzącego i ustawiamy kolumnę pielgrzymkową w następującym 
szyku: 

a) krzyż procesyjny 
b) orkiestra 
c) zaproszeni goście 
d) poszczególne gminy: 

- tablica z nazwą gminy 
- poczty sztandarowe i jednostki z danej gminy, z 

uwzględnieniem jednolitości mundurów. 
6. Po dojściu do Bazyliki w Wąwolnicy poczty sztandarowe zajmują miejsca w nawie 

głównej świątyni a strażacy w zależności od ilości uczestniczących we Mszy św. osób, 
zajmują miejsca w ławkach i w nawach bocznych. 

7. Dokładne ustawienie w Bazylice wskazują oddelegowane do tego przez 
organizatorów osoby. Należy się bezwzględnie podporządkować ich poleceniom. 



8.  Podczas Mszy św. zachowujemy postawę stojąca, czapki przy boku, a znakiem chęci 
przyjęcia Komunii św. będzie złożona na lewej piersi prawa dłoń. Ofiary zbierane  
na tacę będą naszym strażackim darem dla Sanktuarium. 

9. Po zakończonej Mszy św. poczty sztandarowe robią „w tył zwrot” i jako pierwsze 
wychodzą ze świątyni. Po wyjściu kierują się na prawo i rozstawiają się na chodniku 
okalającym Bazylikę. Następnie dołączają do nich strażacy. Istnieje możliwość 
korekty i przegrupowania jednostek, tak by stanowiły one całość jako gminy. 
Ustawieniem kieruje oddelegowana osoba. 

10. Gdy w Bazylice będzie kończyć się Msza św. oddelegowane osoby ustawiają kolumnę 
wozów bojowych. Korzystając z wcześniejszego udogodnienia, jakim będzie 
uszeregowanie aut pod względem wielkości, ustawiamy kolumnę na bocznej ulicy  
za Placem Różańcowym. W odpowiednim momencie policja zatrzyma ruch na drodze 
z Kazimierza Dolnego i wprowadzi kolumnę na trasę. Należy zadbać o należyty stan 
techniczny pojazdów by nic nie skomplikowało płynności przejazdu  
np. niekontrolowane unieruchomienie silnika. 

11. Wozy bojowe przejeżdżają powoli trasę z włączonymi światłami i syrenami. Prowadzi 
je wóz policyjny. 

12. Jako pierwszy element defilady, przejadą lekkie wozy bojowe. Po przejechaniu przed 
trybuną honorową wracają na wcześniejszy parking i tam oczekują na swoich 
strażaków.  

13. Drugim elementem defilady jest przemarsz kolumny pieszej. Defilada rusza na 
komendę osoby prowadzącej i kieruje się na rynek w Wąwolnicy. Całość prowadzi 
orkiestra, która po dojściu zajmuje miejsce przy trybunie honorowej. Przemarsz 
jednostek z zachowaniem ceremoniału: pochylenie sztandarów, salutowanie przez 
dowodzących jednostkami, zachowanie strażaków w szyku marszowym. Prosimy  
o wcześniejsze zapoznanie strażaków z tymi zasadami, przećwiczenie postaw  
i dopilnowanie w trakcie stosownej postawy. 

14. Za kolumną pieszą rusza druga grupa wozów bojowych. Pojazdy średnie i ciężkie. 
One także powracają na wcześniejszy parking i oczekują na strażaków. 

15. Na zakończenie pielgrzymki zapraszamy na skromny poczęstunek w miejscu 
wyznaczonym przez organizatorów - teren boiska przy remizie OSP Wąwolnica  
(po przeciwległej do parkingu stronie drogi). Posiłek będzie wydawany po okazaniu 
karty, którą otrzyma każdy strażak zgłoszony w recepcji pielgrzymki w Kęble. 

16. Służby porządkowe oznakowane będą opaskami na ramieniu.  
17. Dodatkowe informacje i możliwości kontaktowe możemy znaleźć na stronach: 

www.straz.pulawy.pl.   
 
Powyższe ustalenia mogą ulec zmianie bądź modyfikacji w zależności od zaistniałych na 
miejscu okoliczności np. zła pogoda itp.  
 

 
 
 
 


