
Pożegnanie Śp. Mariana Kuderskiego wygłoszone przez bryg. Tomasza Krzyczkowskiego  
  
 
                                                „ Żyć to działać,  
 to rozlewać po świecie talent, uczucie, wolę, 
 to w czasie teraźniejszym pomagać pokoleniom przyszłym” 
   Stefan Żeromski 
 

Czcigodni Księża,  
Szanowni zebrani w ostatniej drodze Śp. Mariana, 
Drodzy Strażacy. 
W imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. 
Bogdana Łasicy, Komendantów, miejskich, powiatowych PSP, byłych komendantów 
wojewódzkich, rejonowych, miejskich, powiatowych, weteranów służby pożarniczej oraz 
wszystkich funkcyjnych ochotniczych straży pożarnych , prezesów oddziałów powiatowych  
i gminnych regionu radomskiego oraz w imieniu Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił 
Zbrojnych RP działającej  w naszym kraju pod honorowym patronatem Pana Prezydenta RP – 
jak również w imieniu Związku Strzeleckiego „STRZELEC” OSW Jednostki Strzeleckiej 1005 im. 
płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku – żegnam Śp. druha mgr. inż. Mariana Kuderskiego. 
Żegnam Prezesa Honorowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, 
długoletniego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Radomiu i członka Zarządu 
Głównego Związku OSP RP, żegnam współtwórcę Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”, żegnam wielkiego społecznika miasta Radomia 
i regionu radomskiego. 
Żegnam dobrego człowieka, przyjaciela, którego osobiście znałem i szanowałem przez prawie 
30 lat. 

Drogi Marianie, kiedy się urodziłeś 26.04.1928 roku Polska obchodziła w tym roku 
pierwsze X-lecie odzyskania niepodległości. Dzisiaj Cię żegnamy w roku jubileuszowym 100-
lecia Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej dla której, pracowałeś i działałeś społecznie całe 
swoje życie. 
Żegnamy Cię w roku 2018 poświęconym Bolesławowi Chomiczowi Pierwszemu Prezesowi 
Głównego Związku Straży Pożarnych RP który, doprowadził do połączenia organizacji 
strażackich  z trzech zaborów w jeden związek we wrześniu 1921 roku. 
 Śp. Marian Kuderski wśród wielu inicjatyw którymi, się zajmował była działalność                       
z młodzieżą i organizowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Radomiu i regionie 
radomskim. Bardzo ważnym zadaniem było zorganizowanie pierwszego Muzeum martyrologii 
i tradycji pożarnictwa ziemi radomskiej, w którym udokumentowano rozstrzelanych 30 
strażaków i członków służby pomocniczej przez Niemców w dniu 7 lipca 1944r. pod murem 
cmentarnym w Radomiu. 
Druhu Marianie społeczność pamięta że kiedy była utworzona Izba pamięci 72 Pułku Piechoty 
im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu przekazałeś żołnierskie pamiątki, które udało Ci się 
zgromadzić i zachować dla potomnych.  
 Śp. Marian będąc najpierw Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP a następnie 
prezesem ZW ZOSP RP, uczestniczył w wielu uroczystościach strażackich i państwowych                       
w naszym regionie, na których wręczał sztandary i dekorował strażaków odznaczeniami. 
Uczestniczył w organizacji przeglądów strażackich orkiestr i konkursów plastycznych – ale 
jedną z największych zasług była organizacja Radomskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej                      



w 1970 roku ,która rozpowszechniła się na cały kraj i obecnie funkcjonuje pod nazwą 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, W roku bieżącym 
trwa 41 edycja konkursu w naszym kraju. Pamiętamy kiedy była organizowana IV pielgrzymka 
Papieża Jana Pawła II do Polski i były przygotowywania do wizyty w Radomiu, Śp. Marian 
Kuderski wspierał urząd wojewody radomskiego obecnego dzisiaj  z nami byłego wojewodę 
radomskiego  dr. Jana Rajczaka i ówczesnych wicewojewodów w organizacji pielgrzymki, a 
strażacy ochotnicy wspierali służbę kościelną, policję i strażaków zawodowych w zachowaniu 
porządku na lotnisku i ulicach Radomia w dniu 4 czerwca 1991r.  
Śp. Druh Marian w 1995r. stanął na czele społecznego komitetu budowy strażackiego pomnika 
i fundacji sztandarów dla KW PSP, ZW ZOSP RP i KR PSP. Pomnik postawiono z ofiar strażackich 
i ludzi dobrej woli, w dniu 15 czerwca 1996r. został uroczyście odsłonięty i poświęcony przy ul. 
Traugutta   na cokole pomnika „W hołdzie poległym strażakom i tym, którzy zginęli w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych”, znajduje się „Orzeł’’ a pod nim napis BÓG-HONOR-OJCZYZNA są to 
wartości nieprzemijające i ponadczasowe. Współpracowaliśmy wtedy bardzo blisko                           
i mogliśmy się lepiej poznać stąd mogę śmiało powiedzieć że, Prezesie Marianie byłeś 
wyjątkowym człowiekiem, o bardzo dużej kulturze osobistej, intelektualistą wrażliwym na 
dobro i piękno ale , również na krzywdę ludzką. 
 Dzisiaj Cię żegna cała brać strażacka na czele z naszymi strażackimi sztandarami,                           
a młodzież zrzeszona w Związku Strzeleckim „Strzelec’’ OSW z Lipska zaciągnęła przy twojej 
trumnie wartę honorową – już niedługo spoczniesz w rodzinnym grobowcu wraz ze swoją 
zmarłą siostrą Jadwigą, którą pożegnaliśmy 26.04.2005r. matką Władysławą i ojcem Janem. 
Niech polecą za tobą strofy wiersza które lubiłeś a napisała je siostra Jadwiga w swoim tomiku 
wierszy pt. „Na pielgrzymim szlaku”, 
 
 „Szukam dróg do przebaczenia.    
 Rozczarowanie i ból    
 Jak kolce ranią serce.    
 Dni jak wieczność.    
 Życie pełne goryczy.    
 Zapomnieć krzywdy,    
 Dobrem zwyciężyć.    
 Kochać życie i ludzi    
 Do końca…    
  

 W epoce sumień    
 Chaosu i kłamstwa    
 Idę    
 Drogą swego losu.    
 Gdy smutek blisko    
 Idę do Ciebie    
 Panie,    
 Byś sprawił ufność    
 Światłem natchnienia” 
  (Jadwiga Kuderska) 
 
Druhu Marianie działałeś w stowarzyszeniu Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego Renesans 
w Radomiu, niech Cię pożegnają słowa naszego wieszcza 



 
 „Służmy poczciwej sławie,    
 a jako kto może niech ku pożytku    
 dobra spólnego pomoże” 

    (Jan z Czarnolasu) 
Za swoją działalność społeczną byłeś wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, mój przedmówca 
wymienił najważniejsze ordery i odznaczenia, pozwólcie że, przypomnę wyróżnienie, z którego 
zm. dh. Marian był bardzo dumny. Tak jak mi kiedyś powiedział, bo było przyznane 
jednogłośnie  przez jednomyślność strażaków obecnych na zjeździe wojewódzkim - godność 
Prezesa Honorowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP; przytoczę tą uchwałę                       
„VI Zjazd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej                                
w Radomiu Uchwałą z dnia 16.02.1997r. nadaje Druhowi Marianowi Kuderskiemu 
wieloletniemu Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Radomiu godność 
Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Radomiu w uznaniu zasług 
za ofiarną społeczną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej”. Pod uchwałą znajdują 
się z prawej strony dwa podpisy nieczytelne Przewodniczący VI Zjazdu ZOSP RP w Radomiu 
oraz z lewej strony  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Tomasz Kęska. 
  
Żegnamy Cię druhu Prezesie i wierzymy, że nasz dobry Bóg za wstawiennictwem naszego 
patrona Św. Floriana przyjmie Cię do swojej chwały – spoczywaj w pokoju wiecznym – Cześć 
Twojej Pamięci ! 
 

                                                                                                      Przewodniczący Sądu Honorowego  

                                                                                                                                Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP                                    

                                                                                                                                                               w Warszawie 

                                                                                                                                                        bryg. Tomasz Krzyczkowski 

                                                                                                                                                 Komendant Powiatowy PSP w Lipsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomnik  odsłonięty i poświęcony w Radomiu                       
w dn. 15.06.1996 r .w” Hołdzie Poległym Strażakom w 
Obronie Ojczyzny i Tym, którzy zginęli w akcjach 
Ratowniczo-Gaśniczych”, którego Przewodniczącym 
Komitetu Budowy był zmarły Śp. Prezes Marian 
Kuderski.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


