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Nadbrygadier Feliks Dela
Komendant Gł wny
Pa stwowej Straży Pożarnej

Druh Waldemar Pawlak
Prezes ZarząduGł wnego
Związku ochotniczych
Straży Pożarnych RP

odwaga, męstwo, hart ducha oraz po-
święcenie graniczące z ryzykiem - to ce-
Chy, kt re wyznaczają charakter Waszej
słuzby. Pełnicie ją bez względu na własne
bezpiecze stwo, dając wielokrotnie dowo-
dy najwyższej odwagi W ratowaniu zycla,
zdrowia i ludzkiego m ien ia.

Dzlś pized strazakami stają szczeg lne
wyzwania. Wasza słuŻba jest bowiem jed-
nym z waznych element w bezpiecze -

stwa kraju i obywateli. Przyjmujecie na sie-
bie coraz więcej obowi ązk w z najszerzej
pojętej sfery ratownictwa, wykazując przy
tym sw j profesjonal tzm i zaangazowanie.

Za to wszystko nalezy się strazakom
Uznanie i wdz lęcznośĆ.

Z okazj i św ięta Was ze7o patro n a -
Św. Floriana - całej strazackiej braci przesy-
łam pozdrowienia i najlepsze zyczenia.

Prezydent
Rzeczypospo! itej Polskiej

Lech Wałęsa

Pan Nadbrygadier Feliks Dela
Komendant cł wny
Pa stwowej Straży Pożarnej

Pan Waldemar Pawlak
Prezes Zarządu cł wnego
Związku ochotniczych
Strazy Pożarnych
Rzeczypospol itej Polskiej

Z okazjl zbliżającego się święta pozarni-
czego, tradycyjnie obchodzonego pod pa-
tronatem Św. Floriana - składam wszYstkim
strazakom w naszym kraju wyrazy uznania
za pełnioną słuzbę na rZeCZ ochrony zycia,
zdrowia i mienia ludzkiego.

Pragnę r wnoc ześnie przek azaĆ straza-
kom profesjonalnym, członkom ochotni-
czych strazy pozarnych, społecznym dzia-
łaczom pozarnictwa, strazakom jednostek
zakładowych i członkom wszystkich słuzb
ratowniczych - najlepsze Zyczenia pomyśl-
ności w zyciu osobistym.

Zyczenia te kieruję r wniez do Waszych
najblizszych.

Marszałek Senatu
Rzeczypospol itej Polskiej

Adam Struzik

Druhny i Druhowie
ochotniczych Straży Pożarnych!
Funkcjonariusze Par stwowej Straży Pożarnej!

l Pracownicy ochrony przeciwpożarowej!

Z okazji Dnia Strażaka '95 wyrażam najwyższe uznanie i dziękuję tym wszystkim, kt rzy
w ochotniczych i zawodowych formacjach ochrony przeciwpozarowej pełnią trudną i odpo-
wiedzialną służbę dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i ]ej obywateli.

Jednym z podstawowych zada rządu jest troska o stan bezpiecze stwa naszego kraju,
w tym ochrona zdrowia, życia i mienia społecze stwa przed pożarami, klęskami żywiołowy-
mi i innymi zagrożeniami, w zakresie kt rych wiodąca rola została powierzona strażom po-
żarnym. Wierzę, że służba pożarnicza, podobnie jak dotychczas/ wzorowo i z pełnym zaan-
gazowaniem zrealizuje wszelkie swoje zadania, konieczne dla sprawnego funkcjonowania
nowoczesnego pa stwa.

ZyczęWam, aby poczucie dobrze spełnione8o-obowiązku stało się dla Was źr dłem co-
dziennego zadowolenia. Pragnę r wniez życzyć Wam dużp szczęścia, zdrowia i wszelkiej
pomyśIności w życiu osobistym.

Prezes Rady Ministrr w RP
l zef Oleksy

Drogim Strazakom, wiernym w słuzbie dla
obrony irrtegralnośCi przyrody i dobytku ludzi
W nasze j ojczyźnle, z najlepszymi Zyczenia_
mi na święto Patronalne Św. Floriana Z serca
błogosławię.

Ks. l zef kard. Glemp
Prymas Polski

U roczyste wręczenie sztandar w
Zarządowi cł wnemu

ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH
STRAżY roŻnnNYCH RP

oraz
Komendzie cł wnej

PAN sTWoWEl STRAŻY poŻnnN EI

2 maja 1995 roku
Pl. l. Piłsudskieqo W Warszawie

MARSZAŁEK SE|MU
RZECZYPOSPOL tTEl POLSKT Ef Pan Waldemar Pawlak

Prezes Zarządu Gł wn ego
Związku ochotniczych
Strazy Pożarnych RP

Ochotnicze Straze Pozarne stanowią trwały składnik kraj abrazu Społecznego
polskich WSi imiasteczek. od ponad stu lat strazacy-ochotnicy chronią iratują
mienie i zycie obywateli oraz majątek publiczny. Prowadzą r wniez r znorodną
i jakże potrzebfi4 ,,pracę organiczną" dla dobra lokalnych społeczności.

Strazak w cechuje koleze StWo i solidarnoś Ć, ze SWoją organ izacją łączą ich sil-
ne więzi emocjonalne. Jednym Z przejaw w tych więzi są sztandary Z wizerun-
kiem Ś*. Ftoriana i strazackimi symbolami. Największym sZaCUnkiem otaczany
jest sztandar całego Związku. CieSZę SiQ, Ze Zarząd Gł wny Związku ochotni-
CZyCh Strazy Pozarnych RP otrzymuje nowy sztandar organizacyjny, nawiąZujący
do dawnej nazwy i symboliki Waszej organizacji.

-|est mi szczeg lnie miło, Ze mogłem - jako przewodnicząCy Komitetu Fundacji
Sztandaru - prZyCZYnić się do spełnienia tego Zamierzenia.

Z okazji wręcZenia sztandaru i Dnia Strazaka proszę przyjąć słowa Uznania dla
wszystkich członk, w Związku. Przekazuję im r wniez 8ratulacje i najlepsze ży-
Czenia pomyślności osobistej i satysfakcji w pełnieniu odpowiedzialnej służby Spo-
łecznei. ą w

ftrefVyrok

PREZES Z^RZĄD U GŁoWN EGo
ZwlĄzKU oCHoTN|CZYCH

STRAZY PDŻARNYCH RP

DRODZY STRAZACY !

Z okazji zbliŻająCego się święta naszego Patrona - Św. Floriana składam WSZySt-

kim strazakom pełniącym SWoją słuzbę Zawodowo i ochotniczo a takze działa-
CZom i sympatykom pozarnictwa najserdeczniejsze Zyczenia wszelkiej pomyśIno-
ści i sZCzęśCia w życiu zawodowym i osobistym.

Zyczę Wam, by pełen poświęcenia trud jaki podejmujecie dla ratowania ZYCia|

zdrowia i mienia WSp łobywateli był Zawsze Źr dłem osobistej satysfakcji i nalezy-
tego Społecznego Uznan ia.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

UJJ^Du|',ą,'--
Waldemar Pawlak



Drodzy polscy strażacy!

Funkcjonarisze
Pa stwowej Straży Pożarnej

Członkowie ochotn iczych
Strazy Pożarnych

Z okazji Waszego Święta _ Dnia Strazaka,
przypadajacego tradycyjnie w dniu Waszego
Patrona, Św. Floriana przekazuję wszystkim
najserde czniejsze Zyczenia wszel kiej pomyśl-
ności zar wno w słuzbie jak i w życiu osobi-
stym.

Społecze stwo polskie wysoko ocen ia trud-
ną, odpowiedzialną, ale jakże humanitarną
i ofi arną słuzbę strazak w, kt rzy w obec-
nych warunkach znacznie poszerzyli obszar
SWyCh działari . Szczeg ln ie jest widoczne
Wasze zaangazowanie w tworzenie krajowe-
go systemu ratowniczo-gaśniczego, kt ry na-
łożył na jednostki strazy pozarnej szereg no-

wych form ratownictwa. lch pełna reallzacja
wpłynie na poprawę systemu bezpiecze stwa
wewnętrzne1o pa stwa/ a Co za tym idzie -

kazdego obywatela naszego kraju. Jestem
przekon dffY, że rozpoczęty w roku bieżącym
przez Pa stwową Straz Pozarną proces wdra-
żania tego systemu zostanie uwie czony peł-
nym sukcesem . Utrzymuje mnie w tym prze-
konaniu Wasza codzienna postawa w słuzbie
oraz Wasze zaangażowan ie w likwidację
skutk w pozar w, awarii i katastrof.

Dziękuj ąC wszystkim jeszcze raz za do-
tychczasowe dokonan ia zyczę Wam zreali-
zowania plan w i zamierze , satysfakcji
Z pełnionych zada , zdrowia i sukces w
w słuzbie.

Serdeczne życzenia kieruję r wniez do
Waszych najbliższych.

Minister
Spraw Wewnętrznych RP

Andrzej Milczanowski

Drogie Druhny, Drodzy Druhowie!

W ten CZas pięknych majowych uroczystości
z okazji Dnia Strazaka pragnę złożyĆ Wam
i Waszym rodzinom z głębl Serca płynące ży-
Czenia zdrowia, radości życia oraz satysfakcji
z pracy społecznej i zawodowej
Serdecznie dziękuję Wam za ofiarną i efek-
tywną pracę/ za dotychczasowe poświęcenie
i trudy poniesione W ciągłej walce z groźnym
zywiołem ognia, za skuteczną ochronę życia
i mienia polskich rodzinI Za wsp łdziałan le ze
strazakami Pa stwowej Strazy Pożarnej w licz-
nych akcjach ratowniczych podczas pozar w,
klęsk zywiołowych i katastrof.

W tym roku część jednostek ochotniczych
Straży Pożarnych stoi w obliczu jeszcze bar-
dziej odpowiedzialnych zada , kt re wynika-
ją z uruchomienia krajowego systemu ratowni-
czo-gaśniczego. Wierzę, ze to Wyzwanie bę-
dzie kolejną okazją, abyście Drodzy Druhowie
potwierdz ili powszech n i e Znany fakt, że
w ochotniczych Strazach Pożarnych nigdy nie
brakowało dobrych strazak w-ratownik w
o wysokim poczuciu odpowiedzialności za
bezpieczeristwo pozarowe naszych miast, wsi
iosiedli.

Droga, kt rą kroczy polskie pożarnictwo nie
jest łatwa - dostrzegam wiele 1eszcze nie do
ko ca rozwiązanych problem w - ale jest to
nasza wsp lna droga . Zyczę Wam, abyście
odnieśli na niej wiele sukces w, l aby społecz-
ności, w kt rych zyjecie , bYłY z Was dumne.

Komendant Gł wny
Nadbryg. Feliks Dela

SPOŁECZNY KOMITET Fundacji Sztandaru
Zarządu Gł wneg o Związku ochotn iczych
Straży P ożarny ch Rzeczypospol itej Polskiej

1. I zef Zych _ Marszałek Sejmu RP - Przewodniczący
2. Zbigniew Sobotka - Wiceminister Spraw Wewnętrznych

- Zastępca Przewodniczącego
CZŁoNKoWlE:

3. Anatol Adamski - Prezes ZOSP w latach 1983-1992 - Przewodniczący
Rady Fundacji na Rzecz Pomocy dla ochotniczych Straży Pożarnych

4. St. bry5. Marian Cichosz - Komendant Wojew dzki PsP w Suwałkach
5. Andrzej Czapski- Prezes zw zosP RP w Białej Podlaskiej
6. Nadbryg. Feliks Dela - Komendant Gł wny Paristwowej Straży Pożarnej
7. Płk. poż. w st. spocz. Zdzisław Filingier - członek Gł wnej Komisji

Rewizyjnej ZOSP RP
B. Ks. |erzy Kołodzieiczak - Krajowy Duszpasterz Strażak w
9. |an Komornicki- Poseł na Sejm RP

10. Sławomir Morawski- Prezes zw zosP RP w Ciechanowie, Wojewoda
Ciechanowski

11. Mirosław Pawlak - Poseł na Sejm RP
'l2. lrena Petryna - Poseł na Sejm RP
13.l zef Ryszard Szaflik - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego,

P rzewod n i c zący Zespołu H isto rycz n ego ZG Zos P RP

W trosce o tradycię
ochotnicze i Zawodowe Straże Pożarne mają piękną i chlubną tradycję wypełnio-

ną szlachetną i humanitarną działalnością pożarniczą, kulturalną i narodowo-wyzwole cza.
Ten bogaty i ciągle pomnażany dorobek skłonił licznych działaczy do gromadzenia i doku-
mentowania świadectw i pamiątek przeszłości.

Prekursorami muzealnictwa i archiwistyki na przełomie XlX i XX w. byli m.in.
Władysław Tarczy ski, działacz łowickiej Straży ogniowej i członkowie I oddziału War-
szawskiej Straży oraz Leon ostaszewski, Klemens Matusiak, Stanisław Pągowski.

W latach 1919-39 toczyła się bezskuteczna batalia licznych działaczy oSP
z CZSP RP na czele o krajowe muzeim i archiwum pożarnicze. W Polsce Ludowej idea mu-
zeum pożarniczego zaczęła się wypełniać w l. 7)-tych; w wczas z inspiracji Zc ZoSP i Ko-
misji Historyczno-Muzealnej organizowano liczne muzea regionalne straży pożarnych oraz
ekspozycje muzeali w pożarniczych w plac wkach pa stwowych' Szczeg lnie dynamicz-
nie rozwinęło się, za sprawą śląskich działaczy pożarnictwa, Muzeum Pożarnicze w Mysło-
wicach, kt re posiada dziś status muzeum pa stvvowego i spełnia rolę instytucji oświatowo-
kulturalnej i naukowej; podejmuje też merytoryczną opiekę nad regionalnymi muzeami
i izbami tradycji pożarniczych. Bogate zbiory posiadają r wnież inne plac wki m.in.
w Alwerni, Rakoniewicach.

Dziś w/g niepełnych danych działaw kraju 18 muze w i izb tradycji pożarniczej
prowadzonych bezpośrednio przez terenowe ogniwa zawodowych i ochotniczych straży.
11 muze w regionalnych pa stwowych prowadzi ekspozycje nuzeali w pożarniczych
i wsp łdziała z jednostkami terenowymi Straży Pożarnych. Przy oSP działa r wnież ponad
1100 izb tradycji, w kt rych zgromadzono cenne dokumenty i eksponaty. Pożarniczy ruch
muzealniczy jest w dużej mierze spontaniczny i wymaga wiele zabieg w dla jego uporząd-
kowania. Archiwa i muzea pożarnicze są przejawem zdrowego regionalizmu, poprzez kt ry
wytwarza się więź uczuciową określonej zbiorowości z daną ziemią i jej historią.

Tw rcy wielkiego ruchu pożarnicze4o to bardzo często anonimowi lub mało
znani bohaterowie, kt rzy nie znaleźli należnego im miejsca na kartach historii. Aby tę lukę
wypełniĆ Zc ZosP RP oraz Komisja Historyczna podjęły działania dla zorganizowania sze-
rokiego ruchu społecznego historyk w, miłośnik w historii i działaczy kultury, kt rych
celem jest prowadzenie bada historycznych i publikacja wynik w w postaci monografii,
rozpraw i artykuł w; inspirowanie tw rczości pamiętnikarskiej i kronikarskiej; gromadzenie
i bibl iograficzne opracowanie wszeI kich wyd awn ictw strażackich.

Doniosłym wydarzeniem było zorganizowanie przez ZC ZosP RP i Komisję
Historyczną 2-4 XlI 1994 r kolejnej sesji historycznej połączonej z I podsumowaniem
Konkursu na pamiętniki, wspomnienia i opracowania,,z dziej w oSP" oraz I

Og lnopolskim Konkursem Kronik.
Na pierwszy konkurs wpłynęło 38 prac 30 autor w, a na Konkurs Kronik oSP

wpłynęło 36 prac z 15 wojew dztw'
Do cennych inicjatyw Zc i Komisji Historycznej zaliczyć należy działania na

rzecz: otvvarcia archiwum ZG, wydania ,,Leksykonu Pożarniczego", wydawania periodyku
historycznego, opracowania przewodnika po muzeach i zbiorach pożarniczych w Polsce.

Eugeniusz Walczak
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masowo straze ogniowe, powoływane ofi-
cjalnie do walki Z plagą pozar w, a pro-

wadzące pod pozorem legalnej działalno-
ści statutowej aktywn ą działalność kultu-
ral no-oświatową o pod łozu narodowym.

We wszystkich zaborach w tym okre-
sie ochotn i CZe Straze o8n iowe były

ośrodkami ruchu patrio-
tycznego i uświadomie-
n ia narodowego. Orga-
nizowały amatorskie Ze-

s p oły a rty sty c Zne, t -

atralne, ch ry , orkiestry,
Urządzały o bc h od y

roc znic narodowych.
odegrały wielką rolę
w rozw oJu zYcta spo-
łecZno-kulturalne8o.
Działa l n ość ku ltu ra l n a

strazy miała na celu nie

tylko bawienie ludzi, ale
przede wszystkim nasy-

Cona była patrioty-
Zmem. Dało to się Za_

UWa żyĆ zwłasZCZa
w ko cowym etap ie
I wojny światowej, kie-

dy uczestn iczące w r ż-
nych uroCzystościach
straze pozarne występo-
wały Z emblematami na-

rodowymi, a strazackie orkiestry grały
utwory patriotyczne. Patriotyzmem prze-

siąknięta była takze poezja o tematyce
pożarni czej, PUblikowana na łamach
pism i wydawnictw strażackich. Straze
pozarne Zachowały język i obyczaje pol-
skie, kształtowały świadorność narodo-
Wą W społecze stwie polskim, a zwłasz-
CZa wśr d chłop w. Będąc często jedy-

ną organ izac1ą społeczną straz poŻarna
integrowała mieszka c w małych miast

i wsi , była dobrą szkołą życia społeCZne-

8o, Z kt rej wyrastali poŹn iej si działacze

sp łdzielczy, oświatowi, a nierzadko na-

wet znani politycy.
W strazackich Szeregach panował

demokratyzm i nastroje patriotyczne.
Wiele d rUZYn strazackich przysposabiało
młodzież nie tylko do walki Z ogniem,
ale takze do tego, by W sprzyjających
Warunkach mogła ona Z bronią W ręku

Podjąć walkę Z zaborcami o niepodle-
głośĆ ojczyzny. Działalność ta Zaowo-
cowała W ko CoWym etap ie l woj ny
światowej, kiedy to wielu strazak w roz-

brajało zołnierzy oku pant w, l ikwido-
wało plac wki zandarmerii i po!icji w li-
stopadowych dniach 1 91 B roku.

od Samego początku n iepod ległości
strazactwo polskie aktywnie włączyło się
w n u rt najw azn iej szy ch wyd arze , od
walki o granice po udział we wszystkich

dziedzi nach zycia społec Zneyo
w wyzwolonym kraju.

W okresie ll wojny światowej
wielu polskich strazak w podjęło
wraz z całym narodem zdecydo-
Waną walkę z okupantem.

W pierwszych dniach po wy-
zwoleniu ochotnicze straze przy-

stąpiły do remont w straznic,
zdobywania sprzętu, odbudowy
systemu ochrony przeciwpozaro-
Wej i działalności statutowej.

Działal ność ku ltu ral no-WyChowaw_
CZa nab rała sZCZe1 lnego żnaczenia.
Dzięki spontanicznym Czynom społecz-
nym i aktywności strażackich szereg w
szybko USunięte zostały powojenne
zniszczenia remiz, straz n ic i św ietl ic.
Wok ł nich koncentrowało się zycie kul-

turalne miast, miasteczek iwsi. Praca
WychowawCZa nabierała nowych form
Rozwijała się działalność świetl icowa
W postaci r żnych k ł i sekcji zaintere-

sowa . Rozwijały się r żne formy pracy
scen icznej.

\

/

Dzie dzisiejszy ochotn i czego po-
Zarnictwa W Polsce to kontynuacja dłu-
giego procesu histo rycznego. Burzliwe
wydarzenia w dziejach naszego narodu
przypisywały tej grupie społecznej r zne
funkcje zwiąZane nie tylko Z likwidacją
pozar w.

Orkiestra OSP- G rodzisk Wiel kopolski.
Dyrygent: Stan i sław Słow i ski.

R żnorodność form działa-
nia, wielość funkcji i przYpisy-
Wanych r l do spełnienia two-
rZą obraz organizacji o sZCZe-
g lnym znaczeniu. To organiza-
cja, wok ł kt rej grom adzą się
najlepsze jed nostki społe CZne
mająCe wpływ na środowiska,
w kt rych żyją i pracują.

O rga nizacja oc h ro n y prze-
ciwpozarowej kształtowała się
przez wieki. Znaczne zmiany nastąpiły
pod koniec XVIl i W l-szej połowie XlX
wieku. Miały one na celu Unowocześnie-
nie i lepszą organizację zar wno walki
z pozarami, jak i prewencji.

Organ izacja och rony przeciwpozaro-
wej kształtowała się odmiennie w posZCZe-

g lnych zaborach, W zalezności od istnie-
jących W pa stwach zaborczych praw
i stosowanych system w ochrony przeciw-
pozarowej. Sytuacja ekonom iczna i poli-
tyczno-Społeczna po upadku powstania
W -l 863 roku doprowadziła do ukształto-
wan ia się wśr d znacznej części społe-

cze stwa wszystkich zabor w przekona-
n ia, Ze najlepszą gwarancją bytu i przy-

szłości narodu jest codzienny, rzetelny Wy-

siłek dla podniesienia jego siły gospodar-

czej, oświaty i kultury narodowej , czyli
praca U podstaw. Pozytywiści gorąco pro-

pagowali ruch sp łdzielczy, popierali two-

rzenie k łek rolniczych, kas oszczędności

i in nych instytucji słuzących gospodarce/

ku ltu rze i nauce. W takim klimac ie pol i-

tycznym i społecZnym powstawaĆ zaczęły

Młodzieżowa orkiestra osP_ Zielu

Młodz ieżowa orki estra osP- U n iej w



Niezależnie od przemian w tych
pierwszych powo.jennych latach
w ochotniczym pozarnictwie funkcjo-
nował _ ukształtowany na patriotyŹmie
trudnych lat zaborów i okupacji _ ama-
torski ruch artystyczny.

Podobnie jak całe ochotnicze straże
pozarne tak i ich orkiestry i zespoły sce-
niczne mają wieloletni dorobek i rodo-
wód.

Cieszy fakt, że nadal wciągają ludzi
młodych, zapełniają wciąz ubogie pod
względem dostępu do dóbr kultury ży-
cie środowiska wiejskiego. W strazac-
kich remizach i klubach rozbrzmiewa
dziecięcy gwar/ swe zainteresowania
rozwija młodzież, a dorobek i sylwetki
zasłużonych działaczy są dobrym przy-
kładem do naśladowania' To moze dla-
tego nie ma znaczenia wiek członków
orkiestr, tradycja kulturalnej aktywności
przechodzi w wielu strażackich rodzi-
nach z pokolenia na pokolenie.

Amatorski ruch artystyczny przy
ochotniczych strazach pozarnych nie
poddaje się trudnościom dnia codzien-
nego' Według Raportu o stanie ochotni-
czego pożarnictwa na koniec 1992 roku
przy oSP grało 729 orkiestr, funkcjono-
wało 23B zespołów scenicznych rózne-
go rodzaju: fol klorystycznych, wokal no-
instrumentalnych kabaretowych, ta-
necznych.

To z myślą o nich Związek ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej organizuje przeglądy or-
kiestr różnych szczebli _ od wojewódz-
kich po Festiwal ogólnopolski.

Prezentacji dorobku słuzą ogólno-
polskie Spotkania Zespołów Scenicz-
nych oSP i Przegląd Piosenki Strazac-
kiej.

Do dzieci i młodzieży skierowane
są konkursy plastyczne o tematyce po-
żarniczej, ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej,,Młodzież Zapobiega P oża-
rom", literackie konkursy o tematyce
pożarniczej i ekologiczne-j. Pozwala to

młodzieży zetknąĆ się z profilaktyką
przec iwpożarow ą, poznaĆ zasady zapo-
biegania zagrożeniom oraz zachowań
w wypadku zagrożenia służąc jedno-
cześnie rozwijaniu zainteresowań indy-
widualnych oraz propagowaniu zasad
bezpieczeństwa pożarowego w środo-
wisku.

Zorganizowaną formą tej działalno-
ści są młodzieżowe i harcerskie druży-
ny pożarnicze. Według Raportu o stanie
oSP na koniec 1992 roku pracowało
przy oSP 741B młodzieżowych i 763
harcerskie druży ny pożar nicze.

ln ną formą działal-
ności Związku jest krze-
wien ie ku ltu ry fizycz-
nej. Zawody sportowo-
pożarnicze, tUrnieje,
zloty, obozy szkolen io-
wo-wypoc zynkowe to
stałe formy pracy w Za_

kresie podnoszenia
Sprawności fizycznej
młodzieży i strazak w.
Przy OSP funkcjonuje
359 druzyn sportowych
reprezentujacych r zne
dyscypliny sportu: piłkę
nozną, ten is, siatk wkę,
lekkoatletykę. Systema-
tyczna praca daje efekty
w postaci medali i zwy-
c ięstw pod CZas Zawo-
d wkrajowychimię-
dzynarodowych.

W strukturach orga-
nizacyjnych oSP działa
r w niez 837 5 ko b iet
w 428 kobiecych dru-
ŻYnach pożarn i czych.
Proponowan ie r żno-
rodnych form aktywno-
ści, docieranie do
wszystkich grup spo-
łeczn yc h to pod stawa
funkcjonowania ochot-
niczego pożarn ictwa,
napływu do jego Szere-

8 w ludzi młodych, ak-

tywności irangi We

wszystkich dziedzinach
zycia swych środowisk. Wp rowadzen ie

element w rywalizacji, wym iany do-
świad cze , spotkari Z fachoWCam i to
formy WspomagająCe codzienną walkę
społecznych działaczy , an imator w rU-

chu artystycznego o coraz wyzszy po-

ziom artystycZnY zespoł w, o poczucie
satysfakcji Z tej niełatwiej działalności,
to motywacja do rozszerzania zaintere-
sowa ŻYciem społecznym.

Dziewczęta z orkiestry osP_ Szre sk

Młodzieżowa orkiestra osP _ Wilamowice
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RZE@ZYPOSPOLITEd POTSKIEd
Pierwsze wzmianki o zorganizo-

wanym ratownictwie ogniowym na
ziemiach polskich pochodzą Z okre-
SU średniowiecza. Częste pozary by-
ły prawdziwą klęską dIa wCzesnych
miast, charakteryzujących się gęStą
zabudową. Usiłowano im przeciw-
działaĆ pop rZeZ Wprow adzanie p rze-
pis w przeciwpozarowych ,,po-
rządk w ogniowych", kt re zobo-
wlązywały do ratownictwa cechy
rzemieślniCZe i sildie kupieckie.
Z biegiem stuleci władze miejskie
przyw lązyw ały do Wypos azen ia
w sprzęt przeciwpozarowy i prewen-
Cji Caraz więcej uwagi. Przykładowo
w 1794 r. Magistrat miasta Krakowa
wydał rozporządzen ie nakładające
obowiązek kierowania akcją ratow-
niczą n a ko n 8 re8aC ję ku p iec ką.
W cztery lata poŹniej W Warszawie
utwo rzono ,,Stow arzyszen ie Ratu n-
kowe od Ogn ia" , a w .l 806 r. przy
zarządzie policj i utworzono pierw-
sZY zawodowy oddział pozarny. Do-
piero jednak w 1 83 4 r. Rada Admini-
stracyjna Kr lestwa Polskiego zade-
cydowała o powołaniu W stolicy sta-
łej Strazy ogniowej. W śIad zaWar-
szawą poszły Kielce (1B41 r.). W in-
nych miastach Kr lestwa inicjatywy
tworzenia zawodowych strazy po-
Zarnych napotykały na trudności.

od lat sześĆdziesiątych XlX W. do
two rzenia orga nizacjt przeciwpoza-
rowych przystępowano niezalezn ie
od siebie we wszystkich zaborach,
chociaż występowały pomiędzy nimi
powazne r znice WynikająCe Z ist-
niejących W pa stwach zaborczych
prawodawstw i system w ochrony

przeciwpozarowej. Powstałe w 1860
r. w Calicj i Krajowe Towarzystwo
Ubezpieczeri od Ognia, od swego
patrona Św. Floriana Zwane potocz_
nie,,Florianką"/ W 1862 r. zainicjo-
wało akcję two rzen ia pierws zych
stowa rzysze strazackich. Powstawa-
ły one W szybkim temPie, początko-
Wo Wyłąc znie
w m iastac h

K r a k o w i e,
Cr dku, Tarno-
wie (1865 r.),
Wa'dowicach
(1 867 r .), Stan i-
sławowie i Lwo-
wie (1868 r.),
Bochni (1869 r.),

B rod ac h , Prze-
myś lu, Sam bo-
rze i Zywcu (1 87 1 r.). Niebawem
W CaIicj i działało juz kilkadziesiąt
oc hotn iczych straz y pozarnyc h .

W 1872 r. na zjeŹdzie delegat w
strazy pozarnych w Wieliczce wypo-
wiedziano się Za utworzeniem og l-
nokrajowego związku strazackiego.
W trzy lata p Źniej obradująCy
W dniach 3'l paŹdziernika 1 listo-
pada 1875 r. we Lwowie I Krajowy
Zjazd Strazacki podjął decYzję o po-
wołaniu Krajowego Związku ochot-
niczych Strazy Pozarnych Kr lestwa

Calicj i i Lodo-
merii z W ielkim
Ks ięstwem Kra-
kowskim. Na-
m iestn ictwo ga-
I icyjskie za-
twierd ziło statut
i władze nowej
organizacji.
W zjeŹdzle
wzięIi udział
przedstaw ic ie le

57 ochotniczych a 4 miejskich strazy
pozarnyCh. W latach następnych
związek rozwinął się orga nlzacyjn ie
i Iiczebnie, rozciągająC Zasięg swego
działania na cały obsZar Calicj i.
Przystąpiono takze do ujednolicania
regulamin w strazy, pojawiły się
pierwsze wydawn ictwa strazackie

Z m ies ięczn ikiem ,,Przewod n ik Po-
Zarniczy" na czele (1 numer ukazał
się w maju 1BB7 r.).

Pierwsza ochotnicza straz pozarna
W Kr lestwie Po!skim powstała
W 1864 r. W Kaliszu, a następn ie
W 1 87 1 r. W Częstoc h ow ie.
W 1BB1 r. istniało na terenie Kr le-

stwa juz 27 o rga n i zacji oc h otn i-
czych, m. in. W Tu rku, ZsierZU | Łę-
CZYCy I Płocku, Włocławku, Sieradzu,
Tom aszowie, Radomiu, Łowiczu,
Łomzy, Mławie, Skierniewicach, So-
chaczewie, Suwałkach, Warce/ Ma-
l<owie, ostrołQC , Pułtusku. Podej-
mowane przez działaczy strazackich
pr by utwo rzenia jed nol itej og lno-
krajowej orga nizacji strazackiej na-
potykały jedn akze na konsekwentnie
negatywne stanowisko władz zabor-
czych. Dopiero w kwietniu 1915 r.

władze rosyjskie zatwierdziły ustawę
Towa rzystwa Świętego Floriana sku-
p iająCego WSZyStkie straze pozarne
w Kr lestwie Polskim. W dniach B-
10 września 1916 r. W Warszawie
odbył się

Og lnokrajowy Zjazd Strazy
ogn iowych. Uczestn iczyło W n im
960 delegat w reprezentujących 302
straze. Zebrani powołaIi do zycia
Związek Floria ski Z Bolesławem
Chomiczem jako prezesem na czele.

W zaborze pruskim polskie inicja-
tywy strazackie napotykały na po_

waZnY op r władz administracyj-
nych i miejscowej ludności niemiec-
kiej . Przed l wojną światową istniały
n a ziem iac h po Is k ic h zaboru p ru -

skiego trzy związki strazackie: po-
wstały W 1867 r. Prowicjona!ny Ślą-

POZARY
ilośc os b biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczyoh

56.7%_ 2.go/"

0.1%

PSP

40.4%

OSP ZSP IZSR t---l osp

STRuKTURA czŁol{Kiw
ocHoTNlczYGH sTRAżv pożnRilYGH

63.2% 1.1%

7.7%
1.9%

21 A% 4.7%
OZYNNl oGoŁEM CZł-)NKoW oSP 73g 455 yh3?ę]'vB5z.o*r,.r.,

KoB|ETY cHŁoPcY
l,ląŻczvztrll t--l WSPIERAJĄoY HoNoRoWl DzlEwcZĘT^



sko -Pozna ski Związek Strazacki,
Z kt rego W 1893 r. powstały dwa:
Poznariski Prowi ncjonal ny Związek
Strazy Pozarnych i Prowincjonalny
Związek Straży PoŻarnych na C r_

nym Śląsku. W 1BB0 r. Zor1anizowa_
no Pomorski Związek Prowincjonal_
nych Strazy Pozarnych. Władze tych
orga nizacji opanowane były W Więk-
szości przez N iemc w.

Strazacy wszystkich zabor w
w okres.ie l Wojny włąCzy!i się aktyw-

n ie do działalności n iepodległościo-
Wej I Zasilając Szeregi Polskiej orga-
nlzacji Wojskowej i oddziały wal-
CząCe W Powstaniu Wielkopolskim,
a następn ie Powstan iach Ślu'kich.
Strazacy przodowali r wniez w ak-
cjach rozbrajan ia gar nizon w n ie-
mieckich i austriackich w !istopadzie
1 918 r.

W dniach B-9 września 1921 r.

W Wa rszaw ie od był s ię p ie rw szy
og lnopa stwowy zjazd delegat w
strazy pozarnych przy udziale 3 690
przed staw ic ie I i 7 42 oc h otn iczy ch
str azy poza !'n yC h z c ałego k raj u .

DziałająCe W poszczeg lnych zabo_
rach związki połączyły się w jeden _
Cł wny Związek Strazy Pozarnych
Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibę
w Warszawie. Na czele związku sta-
nął B. Chomicz. W 1933 r. nazwę
organizacji zmieniono na Związek
Strazy Pozarnych Rzeczypospol itej
Po lskiej .

Związek dąŻył do zwiększenia
udzi ału s połec ze stwa W oc h ro n ie
przeciwpozarowej, prowa dził szko-
lenie, prewencję, organizował szero-
ką działalnośĆ ku ltu ralno-oświatową
(świetlice, orkiestry, ch ry, teatry
amatorskie). W 1972 r. liczył około
175 tys., a W 193B r. około 400 tys.
członk w skupionych W około
13 300 wiejskich i miejskich ochotni-
czych strazach pozarnych, druzy-
nach Ze skiej Słuzby Samaryta sko-
Pozarniczej, harcerskich, kolejowych
i wojskowych strazach pożarnych.

Finansowego WSparcia udzi elał
związkow i samo rząd terytorialny,
Pow szec h n y Zakł ad Ubezp ie cze
Wzajemnych i szereg innych organi-
zacji. Prowadzono r wniez własną
działal nośĆ gospod arczą. organem
związku był ,,Przegląd Pozarniczy" ,

ale ukazywało się takze wiele innych
wydawnictw regionalnych. Trudno
Wym ien ić wszystkich czołowych
działaczY strazackich tego okresu.
Poza B. Chomiczem do grona najak-

tywniejszych
nalezeli n iewąt-
pliwie ) zef Tu-
liszkowski, Ka-
rol Rzepecki
i Zygmunt Cho-
roma ski.

W 1939 r.
strazacy odegra-
li niepoślednią
rolę W Woj nie
obronnej prze-

ciwko Niemcom. P Źniejl W okresie
okupacji podjęli zdecydowaną wa!kę
z wrogiem. W grud n iu 1939 r . utwo-
rzono strazacką orga nizację konspi-
racyj ną pod krypton imem ,,Skała"
(organ izacja Wojskowa ,Sk ała"),
kt ra W 1943 r. weszła w skład Kor-
pusu Bezpiecze stwa. W latach
1939-1 945 poległo tysiąCe straza-
k w, walczących zar wno W Szere_
gach jednostek Wojska Polskiego,
jak i organizacji podziemnych.

Po II wojnie światowej nowe wła-
dze pa stwowe prow adzące politykę
pod porządkowan ia i u n ifikacj i zycia
politycznego i społe Czno_ku ltu ralne-

8o, zdecydow ałY s ię n a rozp rawę
Z ZachowująCym dużą niezaleŻnośĆ
i przywiązanie do własnej, w tym re-
ligijnej Symboliki Związkiem Strazy
Pozarnych. W 1949 r. Rada Mini-
str w wydała zarządzenie o rozwią_
zanlu orga nizacji I iczącej w wc Zas
około 350 tys. członk w skupionych
w blisko 14 tys. ochotn iczych strazy
pozarnyCh. Dopiero po przełom ie
paŹdziernikowym I w grudniu 1956 r.

reaktywowano ZOSP, I Walny Zjazd
odbył się w X.1959. obraduj ąCY 4-5
kwietnia 1992 r. W Miętnem IX Kra-
jowy Zjazd ZosP przyjął nowy statut
oraz nazwę - Związek ochotniczych
Straży Pozarnych RP. Na prezesa
Związku Wybrano Waldemara Paw-
laka.

Arkadiusz Kołodziejczyk

Paristwowa
Straż
Pożarna

Wp row adzona przez u stawy z d n ia 24
sierpnia 1991 r.:

. o ochronie przeciwpozarowej

. o Pa stwowej Straży Pozarnej,
forma ochrony ludzi i mienia przed wszel-

kimi Za1rozeniami wynikającyml z praw prZY-
rody oraz rozwoju cywiltzacji techn icznej,
opiera się na scentralizowanym systemie ra-
towniczym. Bazą tego systemu jest Pa stwo-
wa Straz Pozarna, kt ra stanowi zawodową
umundurowaną i wyposazoną w specjali-
styczny sprzęt form ację, przeznaczoną do
walki Z pozarami, klęskami żywiołowymi i in-
nym r m rejscowym t zaSrozen ram r.

Do podstawowych zada Pa stwowej
Straży Pożarnej należy:

. organizowanie i prowadzenie akcji ra-
towniczej w czasie walki z pozarami
oraz Iikwidacji miejscowych zagroze ,

. wykonywan ie pomocn iczych Czynności
ratowniczych w czasie klęsk Żywioło-
wyc h or az I i kw id acj i m iej scowyc h za-
groŻefl przez in ne służby ratown icze,

. rozpoznawanie zagroze pożarowych
i innych miejscowych zagroze ,

. szkolenie kadr dla potrzeb PSP i ochrony
przectwpozarowej /

. podejmowan ie działa organ izacyjno-
tech nicznych usprawn iających system
alarmowania i wsp łdziałania z innymi
słuzbam i ratown iczymi.

Podstawowymi podmiotami interwencyi-
nymi Pa stwowej Straży Pożarnej Są Wyposa-
Zone w specjalistyczny sprzęt jednostki ratow-
niczo - gaśn lcze w liczbi e 490.

Ustawam i z 1991 roku PSP zobligowana
została do zorganizowania krajowego systemu
ratown iczo-gaśn i czego.

Krajowy system ratowni czo-gaśniczy
jest to zesp ł przedsięwzięĆ organizacyj-

nych, szkoleniowych, materiałowo-technicz-
nych i finansowych, obejmujących prognozo-
wanie, rozpoznawanie i zwalczanie pozar w,
k lęs k żyw iołowyc h, m iejscowyc h zagroze
oraz skupiający W uporządkowanej We-
wnętrznie strukturze jednostki ochrony prze_
ciwpozarowej w celu ratowanla życia, zdro_
wia, mienia i środowiska.

Stanowi on integralną część systemu bez-
piecze stwa wewnętrznego Pa stwa. Nadz r

nad je8o funkcjonoWaniem pełni Minister
Spraw Wewnętrznych. odpowjedzialnośĆ za
organizację kierowania tym systemem Spoczy-
Wa na Komendancie Cł wnym PSP.

organizatorem oraz bazą KSRG jest PSP.

Jego skład zallają stopniowo jddnostki oSP
i ZSR. DIa potrzeb systemu PSP zawiera tez
umowy z innymi podmiotami ratowniczymi.

Przykładem dzlałalności PSP w nowych
WarUnkach było rozpoznawanie zagrozefl
tech nicznych i chemiczno-ekolog tcznych.
PSP wsp lnie z Policją i Pa stwową Inspekcją
ochrony Środowiska przeprowad zały kontro-
le pojazd w przewozących materiały niebez-
p r ecz ne.

Wobec znacznych ogra nicze f inanso-
wych Komenda Gł wna PSP zmuszona jest
wdrazaĆ n iepełne i zastępcze rozwiązania,
stwarzające pomimo to mo/iwości sprawniej-
szego organizowania akcji ratowniczych.
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Papiez Lucjusz lll ('l 181-85)
przebywająCy na Wygnaniu
i wspierany finasowo przez
księcia Kazimierza Il Spra-
w ied l iwego przekazał d o
Krakowa w 1184 r. za po-
średnictwem ldziego, bisku-
pa Modeny relikwie Floria-
na. Biskup Krakowski Cedko
dokonał uroczystego przyję-
cia relikwii na Kleparzu.
Z czasem relikwie przeniesiono do Katedry Wawelskiej.
Św. Ftoriah stał się patronem Krakowa. W 1185 r. zbudowa-
no na Kl eparzu kości ł pod WeZWaniem Św. Floriana/ prze-
kazano częśĆ relikwii i ustanowiono kolegiatę. Pod koniec
XII i w XIl! w. kult rozszerzył się n a całą diecezję krakowską
oraz poznaflską, a święto 4 maja staje się obowiązującym.
W XlV w. kult przy1asa| by * wieku XV, Za Sprawą kardy-
nała Zbigniewa oleśnickiego, objąĆ cały kraj. Ś*. Florian
staje się oficjaInym wsp łpatronem Kr lestwa Polskiego.

,,święty Florian jest od wiek w czczony

ści i chrześc riskiej tradycii niosą pomoc

wioło i.'
Ian Pa ł Il

Na polskie sztandary stra-
ZaCkie Ś*. Ftorian trafia
W czasach zabor w. odtąd
strazak w nazYwa się ryce-
rzami Św. Floriana albo Flo-
rianam i. obch odzą swoje
święto 4 maja, W dziefl mę-

CZe skiej śmierci patrona.
Dzie Ś*. Floriana strazacy
polscy obchod zili bardzo
UroCZyśc ie. U roczystośc i te

miały charakter patriotyczny, zwłaszcza W czasach zabo-
r w (zaborcy godzili się na umieszczanie na sztandarach
postaci Św. Ftoriana/ a strazacy traktowali je jako symbo!
polskości).
lmię Floriana nosiło tez powstałe w zaborze rosyjskim To-
warzYstwo Św. Florian d, d p Źniej Związek Floria ski.
Po Il Wojnie Światowej tradycje floria skie kontynuowano/
pomimo pr b wprowadzenia decyzjami administracyjnymi
laickiego Wzorca uroczystości pozarn iczych.

ililililil0ilililililil0ilil0ililililil00ilililil0ilil0ilil0il0il0ililil0il0ilililil0ilil0ililililil

ilDNoDNIÓw wydano staraniem Zarłą,du GlrÓwnego Zwiąrku Oehotnieryeh Shany Pożarnych BP.

Bodakcja: Zffloill Historycnry zG zoSP BP. Zdięcia: Arrchiwum. Słtandar zG zosPaP wykonrla Pani trIaria Trrei ska.

Druk: WIDAWNICTTYO P


