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BoLESŁAW cHoMlcz
- TWORCA JEDNOSCI RUCHU STRAZACKIEGO
Tadeusz Olejnik

Boleslaw Chomicz
1878 - 1959

olesław ChomicZ - załoŻyciel i pierw szy prezes

Głownęgo Związku StraŻy PoŻarny.h Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Bolesław Ch omtcz to postać, ktora powinna byc Zna-

nakaŻdemu polskiemu straŻakowi . Z jego osobą Zw:'ązane

Są naro dztny potęznego, zjedno czonego ruchu straŻackie-

go na ziemiach polskich. Za|iczamy go' obok inŻ. Jozefa
Tuliszkowskiego' do wąskiego grona ludzt,ktorzy wnieśli
największy wkład w rozw j nowozytnego poŻarnictwa
polskiego i przyczynili się do jego dynamicznego rozwoju
w Polsce Odrodzonel.

Nalezał do noweJ generacJl nrepokornych , fld ktorej

nie ciĘył juŻ tragizm klęski Powstania Styczniowego,
ktora znow budowała swoj program wybicia się na

niepodległość.
Urodził się 27 maja 1878 r. w Jaroszowku w ziemi

nowog rcdzkiej. Po ukoriczeniu gimna zjum fi lologicznego
w Grodnie podjął studia prawnicze na Uniwersytecie
w Kijowie. Po uzyskaniu dyplomu magistra rozpoczfi
w 1902 r. pracę w Dyrekcji LJbezpieczen Wzajemnych
Budowli od Ognia w Krolestwie Polskrm.

W okresie rewolucji 1905 -1907 r. zaangaŻował się
w walkę o Swobody politycznę i kulturalne, w tym wpro-
wadzenie j ęzyka polskiego do administracj i. Za te dĘenia
oraz działa|ność oświatową na Chełm szczyźnie został
skazany wyrokiem gubern atora siedleckiego na 2 miesią-
ce więZlęnta i usunięty Z pracy. Po opuszczęniu więzienia
poświęcił się pracy pedago gicznej w Łodzi, gdzie został
prezesem oddziału Zwtązku Nauczycielstwa. Na skutek
nakazu władz musiał 'nezygnować z pracy pedago gicznej
i ponownie podj s pracę w Warszawskiej Dyrekcji Ubez-
pieczenWzajemnych. Po 1908 r. był inspektorem Zarządu
Ubezpteczen Wzajemnych w Janowie Podlaskim, zaś
w latach 1909-1915 sekretarzem Dyrekcji Warszawskiej
Zarządu Ubezpieczen.

Podejmował teŻ działa|ność publicystyczną na
łamach takich czasopism, jak ,,Ekonomista'', ,,,,Zorza'',

,,G azeta Sw i ąt eczna",,, B i b l i oteka Warszaw Ska''.

Zarząd Wzajemnych Ubęzpteczen był Żywotnle Za-

interesowany tematykąpoŻarnictwa' wspierał teŻ finanso-
wo powstawanie nowych straŻy poŻarnych, z tej teŻ

przyczyny Bolesław Chomicz Żywo interesował się
dynamicznie rozwtjającym się po 1906 r. społecznym
ruchem poŻarntczym.

W 1909 r. Warszawska Dyrekcja lJbezpieczenWza-
jemnych skierowała go na studia uzupełniające na Wy-
dzta|e Asekuracyjn o-PoŻarniczym Politechniki w Akwi-
zgranie (Aachen) połączone z praktyką w tamtejszym
zakładzie ubezpieczeh, a następnie na praktykę do Pary_

Ża. Po powrocie do kraju, jako wysokiej klasy Specjalista

z zakresu ubezpieczęn i walki z klęską ogniow ą, Zajął się

energi cznle podniesieniem na wyŻszy poziom polskiego
poŻarnictwa. Magistrat Warszawy delegował go do komi-
Sji mającej zreorganlzowac Warszawską StraŻ ogniową.
W l9l2 r.' wesp oł z innymi działaczami polskie go poŻarnic-

twa, rozpoczfi wydawanie i redagowanie profesjonalnego

czasopisma poświęconego strazom ogniowYffi, ubezpiecze-

niu od ognia i budownictwu ogniotrwałemu ,,Przeglądu
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PoŻarniczego'', kt rego w latach l9|2-l9|1 był redaktorem
i wydaWc4., na łamach kt rego opublikował wiele warto_

ściowych artykułow poświęconych problematyce straŻy
poŻarnych i walki z klęską ogniową.

w 1913 r. uczestntczył wraz Z inŻ. Jozefem Tulisz-
kowskim w międzynarodowym kongresie poŻarniczym
w Lipsku.

W l9l5 r., po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan,
objął na polecenie Centralnego Komitetu obywatelskiego
stanowisko prezesa Zarządu Ubezpięczen Wzajemnych
i przekształcił tę instytucję w Polską Dyrekcję Ubez-
pieczefiWzajemnych.

Po d okup acj ą n iem ie ck ą zaistniała SZ an s a p owo łan i a

do Życia związku straŻackiego, inicjatywy przęz wiele lat
skutecznie blokowanej przez zaborcze władze rosyjskie.
Niemieckie władze okupacyjne, pragnące zjednac sobie
jeśli nie przychylność, to przynajmniej neutralność
społeczeristwa polskiego, Zezwa|ały na rozw j polskich
stowarzyszen w 1916 r. B. Chomicz we wspołdziałantu
Z innymi działaczami polskiego poŻarnictwa, zwołał
w Warszawie zjazd straŻy ogniowych Z ztem b. Krolestwa
Polskiego, na kt rym powołano do Życta Związek Floriari-
ski, organi zacjęjednoczącąstraŻę poŻarne z ziem b. zabo-
ru rosyjskiego, kt rego został pierwszym prezesem.

od tego czasu całe niema| Życie związał z ochotniczym
poŻarnictwem, stając się jednym z najwybitniejszych
jego działaczy.

W Polsce odrodzonej, dzięki jego inicjatywie i wy-
bitnej pomocy, Zwołano w l92l r. w Warszawie I ogolno-
paristwowy Zjazd Delegat w Straży PożarnYch, na

kt rym powołano powszechną' og lnokrajową organiza-
cję straŻacką - Głowny Związek Strazy PoŻarnych RP.

Gdy w 1922 r. ukonstytuowała się Rada Naczelna Głow-
nego Związku właśnie B. Chomiczowi jednogłośnie

powierzono godność pierwsZeBo prezesa Związku i pia-

stował to stanowisko do 1926 r. W uznaniu jego wybitnych
zasług dla poŻarnictwa polskiego 14 członk w Zarządu
Gł wnego Związku Floriariskiego wystąpiło z wnioskiem
o nadanie B. Chomiczowi najwyŻszego odznaczenia
związkowego Złotego Znaku Związku. Wręczenie
odznaczenta oraz dyplomu odbyło się na posiedzeniu
Zarządu Gł wnego 7 listopada l92l r.

Ze stanowiska prezesa Polskiej Dyrekcji Ubezpie-
czenWzajemnych ustąpił 1 maj a 1923 r., nadal był jednak

kierownikiem sekretariatu Rady i radcą prawnym.

Jako pracownik instytucji ubezpieczeri miał dosko-
nały wgląd w sytuację poŻarową kraju, widzlał ogrom
zn|szczen powodowanych brakiem prawidłowo Zorgan|-

zowanej ochrony przeciwpoŻarowej, niedostatecznle
rozbudowaną sieć straŻy ogniowych, nadmierne stosowa-

nie w budownictwie łatwopalnego, drewnianego budulca.

W l9l2 r. bardzo krytycznle pisał o nteładzte
w budownictwie: ,,Budownictwo w małych miaste czkach
i osadach jest bez jakiegokolwiek nadzoru kierowni-
czego) co pociąga za sobąrok w rok powtarzające się wiel-
kich rozmtar w masowe poŻary wyniszczające całe wsie
i osady.

Czerwony kur ur sł w kraju do potwornych rozm|a-

r w, niszcząc podstawy mało zamoŻnych klas społeczen-
Stwa, na skutek zacofania urzędow nie stojących na wyso-
kości swojego społe cznego powoł ania".

W 1926 f., Po wielkim wstrząsie politycznym Spowo-

dowanym Zamachem majowYffi, usunął się z nurtu dzia-
łalności społecznej' przestał teŻ pełnić obowiązki prezesa

Gł wnego Związku Straży PoŻarnych RP.

We wrzęśniu 1939 r. uczestniczył w obronie Warsza-
wy i został ranny odłamkiem pocisku artyleryjskiego.
JuŻ w grudniu tego roku był jednym z organizator w Stra-
Żackiego Ruchu oporu,,Skała" i dow dcą(ps. ,,Dziadek'')
okręgu Warszawsko-Lubelsko-Białostockiego tej konspi-
racyjnej organi zacji. W latach niemieckiej i sowieckiej
okupacji pełnił teŻ obowiąZki prezesa konspiracyjnego
Związku StraŻy PoŻarnych, organizował pomoc dla wal-
czącęgo getta warszawskiego, w swej podwarszawskiej
posiadłości ukryw ał Zyd w.

Po wojnie, gdy na mo cy zarządzenia ministra admi-
nistracji publicznej z 30 września |945 r. reaktywowano
Związek StraŻy PoŻarnych RP i w lutym 1946 r. ustano-
wiono Tymczasowy Zarząd Przymusowy, fld prezesa

zarządu ponownie powołano B. Chomicza. Zarząd pod
jego fachowym i energicznym kierownictwem przystąpił
do odbudowy polskiego poŻarnictwa z wielkich zni szczen
wojennych. Związek nadal pracował w oparciu o statut

nadany przez Radę Ministr w w 1933 r. Przystąpiono do

odbudowy powiatowych i wojew dzkich ogniw Związku,
organi zowano zjazdy powiatowe, podejmowano przygoto-
wania do zjazdow wojew dzkich. Wśrod członkow zarzą-
dow powiatowych Związku zna|azła się znikoma |iczba
aktywist w PPR, owczesne gremia polityczne obawiały
się, Że podobnie będzie w zarządach wojewodzkich oraz
w Zarządzie GłownYffi' W celu zmniejszenia wpływu na

Związek zasłuŻonych' przedwojennych działaczy poŻar-

niczych zaczęto brutalnie eliminować ich z'Życia organi-
zacyjn 8o, drastycznię ograniczano teŻ samodzielność
Związku w ręalizacji jego zadari statutowych, dąŻono na-

tarczywie do upolttycznienia Związku i straŻy poŻarnych,

czyn|ono przY$otowan|a do połączenia straŻy poŻarnych

w jedną organi zację parapolicyjną z oRMo. W tej sytu-
acji, nie wtdząc dla siebie miejsca w Związku, na znak
protestu złoŻył 10 grudnia 1941 r. rezygnację Z funkcji
prezesa 'Ęmczasowego Zarządu Przymusowego. Nie
znajdując dla siebie w nowych warunkach społeczno-
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politycznych miejsca w pracy społecznej, zajil się

sprawami kierowanej przez siebie firmy ogrodniczej.
W całym Swym Życiu dał się poznać jako Żar|iwy

Polak patriota, jako człowiek całym Sercem oddany Spra_

wie rozwoju polskiego poŻarnictwa.

Zmarł W Warszawie 15 maja 1959 r. i pochowany
został na warszawskich Powązkach.

W uznaniu jęgo słuzby społecznej władze Polski
odrodzonej odznaczyły go w 1923 r. KrzyŻem Koman_
dorskim orderu Polonia Restituta, zaśwładze Samorządo-
we Janowa Podlaskiego nadały mu w 1927 r. tytuł Hono_
rowego Obywatela Miasta.

Doceniając zasługi B. Chomiczaw rozwoju w Polsce
instytucji ubezpiecze , staraniem i kosztem pracownik w
PZIJ oraz członk w Rady Ubezpieczeniowej PZIJ, ufun_
dowano tablicę pamiątkową na jego grobie, odsłoniętą
l1 listopada 1988 r.

Po |947 r. polskie władze poŻarnicze zawiesiły nad
tym wybitnym przedstawicielem polskiego poŻarnictwa
zasłonę milczenia.

Dziś, odwołując się do pięknych, patriotycznych
tradycji nasze go Związku, przywracamy Go pamięci nie
tylko poŻarnik w, |ecz całego społecze stwa polskiego.

Tadeusz Olejnik

PI ERWSZY OGOLNO KRAJOWY ZTAZD
STRAZY OGNIOWYCH KROLESTWA POLSKIEGO
8 ! 10 Września 1916 roku

NASZE ZADANIA
Referat Bolesława Chom icza
Prezesa Ubezpieczen Wzajemnych

aprzełomie dziejow ojczyzny naszej, gdy zaczy-
na powoli usuwać się zasłona wiekowa,ukazując
nam w bliskiej perspektywie urzeczywistnienie

ideał w narodowych, zebra|tś-y się tutaj licznie z całego
kraju' by 

'pędzic 
dni parę na skromnej pracy zawodowej.

Wśrod ogolnej niedoli, ruin i zgliszcz,jakie narazle
przypadły krajowi naszemu w udziale, skutkiem olbrzy-
mich Zapasow wojennych, kt rych widownią było Kr le-

stwo Polskie, nie uniknęły teŻ cios w t straŻe ogniowe.
Huragan dziejowy, ktory z Żywiołową mocą przeto-

czył się prz ez kraj nasz) niosąc ogrom spustoszenia , takŻę
roz|uźnienie ustroju gospod arczego, dotknął boleśnie kil_
kasęt organi zacji zawodowych, jakimi Są i naszę straŻę
ogniowe ochotniczę.

organizacje te leŻąobecnie w gruzach - niemal na

cały m obszar ze prow incj i.

Wskrzesić je, podnieść z upadku, oŻywić i pobudztc
do dalszej owocnej pracy jest zadaniem wszystkich nas,

tu zebranych.
Ze zadanie to spełnić powinniśmy na|eŻycie, Że

świadomi jesteśmy doniosłości poruszonej Sprawy, świad-
czy o tym wyraźnie liczne przybyg|e z prowincji delęga-
tow od 300 przeszło straŻy ogniowych, przedstawicieli
roŻnych warstw i klas społecze stwa.
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Organizatorzy Zjazdu' Siedzą od lewej: W. Lilpop, inż J. Tuliszkowski, ks. major M. Szkopowski,
prezes B. Chomicz, H. Barylski, W. Koreywo; Stoją od lewej: inż. A. L. Zagrodzki, T. Brzozowski,
inż' T. Rychter, Z. Ponikowski, architekt S. Futasewtcz

Skoro sądzone było nam zebrać się wspolnie w tym
momencie historycznym, EdY, stojąc na krawędzi dw ch
okres w, po otrząśnięciu się z przebytych wzrus Zen
i zawod w, odbiegamy mimo woli myślą w niedaleką
przeszłość, mając jednak utkwiony wzrok w najbliŻszą
przyszłość, nie mozemy pominąć milczeniem Sprawy
stanu i rozwoju straŻy ogniowych przed wojną.

Z całąbezstronnościązaznaczyc tu musi-y, Że stra-
Że ogniowe mają w dziejach kraju naszego Swą chlubną
kartę, świadczącąo wybitnej tęŻyźnie narodu, wtrącone-
go w przymusowy letarg, świadcZącąr wniez o ofiarnej,
pełnej poświęcenia dla bli źniego Samopomocy gospodar-

czej ze strony Samego społeczeristwa.
Zanim przystąpimy do szczęg łowego rozwaŻania

zadan najb|iŻszych, jakie pozostają do spełnienia, obok
uwydatnienia dotychczasowego stanu poŻarnictwa krajo_
wego' na|eŻy nam w paru słowach streścić samą istotę po-
Żarntctwa oraz uwydatnić związek jego Z lnnymt dziędzi-
nami Życia ekonomicznego.

Praca ludzka, ? W związku z niągromadzone mienie
w postaci kapitał w ruchomych i nieruchomych' przede
wszystki m zaś budowle pozo staj ą po d gr oźbąu staw i czne -

go zniszczenia przez wypadki losowe, jakimi są poŻary.

ToteŻ w kaŻdym społecze stwie kulturalnym ochrona
mienia ludzkiego przed zagładą od klęski ogniowej na|eŻy

do podstawowych zadah władzy - bądź władz paristwo-

wych, bądź organ w Samorządnych.

lJtrzymanie r wnowagi gospod arczej w drodze
zabezpieczenia wytwor w pracy ludzkiej od unicestwie-

nia przez ogien stanowi troskę bodaj najpilniejszą i naj_

waŻniejszą. Nie ma więc obecnie kraju , gdzie by wła dzę
nle roztaczały swej pleczy nad tą potrzebą, chętnie przy-
chodząc ze Swą pomocą prawo dawczą i materialną.
Wyznac jednak musimy, Żę kraj nasz w tym zakresie
pozostawał w całkowitym zaniedbaniu, w por wnaniu zaś
z EuropąZachodnią znajdował się pod względem organi_
zacji straŻy ogniowych na poziomie nigdzie nie spotyka-
nym i nie notowanym.

Na ogolną bowiem Sumę przęszło 500 straŻy ognio_
wych zaledwte trzy straŻe ogniowe (w Warszawie, Łodzt
i Lublinie), acz utrzymywane z fundusz w miejskich, ko-
rzystały jednak z pozornej opieki władz, reszta zaś oparta
całkowicie na Samopomocy ogołu i jego ofiarności, cie_

szyła się zaledwie tolerancją' mając na kaŻdym kroku cały
Szereg utrudnien i zahamowari. Innymi słowy, nie dozna-
jąc naleŻytego poparcia moralnego i materialnego ze stro-
ny władz, będąc nadto nieufnie traktowane Zę względu na
swoj obywatelski i samorządny ustroj , straŻe krajowe mu_

siały w większości przypadkow zmagać się ze Swym
losem, wkładając pocz$ki swej egzystencji całkowicie na
barki os b prywatnych, dalsze zaś Swe istnienię zawdzię-
czając wyłącznie ofiarności ogołu.

Wszystkie nasze miasta gubernialne i powiatowe,
pomlj ając juŻ miaste czka i wsie, posiad ały tym sposobem
z konieczności straŻę ogniowe wyłącznle ochotnlczę, ogoł
Zas na prowincji, pozbawiony Samorządu, otaczał straŻę
ogniowe powszechną Sympatią, Życz|twością i gorącym
poparciem.
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Nie dziw więc, Że straŻę ogniowe na prowincji,
zawiązywane nieraz przy duzych utrudnieniach Z zew-
nątrz, stały się u nas' poza Swym bezpośrednim powoła_
niem zawodowym, prawdziwymi ogniskami kulturalny-
ffii, jednoczącymi wybitnych przedstawicieli inteligencji
miejskiej i wiejskiej.

W zarządach straŻy ogniowych stale widzieliśmy na
stanowiskach, jak to widzimy i dotychczas, najlepszych
obywatęli kraju spośr d duchowie stwa, zięmia stwa,
klasy zarobkującej i wolnych zawod w. obok probosz_
czow i właścicieli ziemskich, nie brakło rejent q dokto-
r w, aptekatZY, kupc w t przemYsłowc w, wsp łrzędnie
Z rzęmięślnikami i mieszczanaffii, tworzących w kraju
jedno ciało zbioroWe, składające się z 30-40 tysięcy uczest-
nikow, oŻywionych wsp lną myślą bezinteresownej
i chętnej pomocy bliźniemu.

StraŻ ogniowa stawała się prawd ziwym ośrodkiem
miejscoweg o Życia kulturalnego i towarzyskiego' ud zie|a-
jąc chętnie Swego dachu na przedstawienia, odczyty,
pokazy itp.

ToteŻ dla badacza kultury ojczystej rozw j i stan
straŻy ogniowych ochotniczych w ciągu ostatnich lat
50-ciu dostarczyc moŻe wiele materiału cenneg o, rzucają-
cego ciekawe światło na zywotne siły narodu , fld jego
zdolność samopomocy i daleko sięgającą ofiarność.

Gdy się zwaŻy nadto powszechną depresję i brak
Samorządu, obok trudności natury organi zacyjnej, to po-
wstawanie i rozkwit naszych straŻy ogniowych stanowić
moŻe istotnie chlubną stronicę w dziejach kultury naszej,
jako przejaw naszej zdolności tw rczej i zdolności trwania,
pomimo wszelkich więzow i szykan administracyjnych.

Gdy więc stoimy w tej chwili na gtanicy dw ch epok
w Życiu narodu naszego, w przeświadczeniu, ze świta juŻ
przed nami lepsze jutro, wolne od tych utrapien i martwo-
ty, jakie parę pokoleri ptzebyc musiało, uwaŻaliśmy za
nieodzowne podkreślić powyŻszy moment psychologicz-
ny w rozwoju naszych straŻy ogniowych, to bowiem
ułatwi nam przejście do rozwaŻafi tego, co czyntc
wypadnie, by podnieść straŻe ogniowe z upadku, w jaki
je wtrąclły losy wojny.

Kraj więc wyłącznie siłami własnymi stanął do
Samoobrony przed n|szczącym Żywiołem klęski ogniowej
i na tym polu zdziałać potrafił wiele.

Rzęcz oczywista, Że ta ilość straŻy ogniowych
(niespełna 600) była tym maximum wysiłk w społęczęn-
Stwa, na ktore zdobyć się ono mogło Samorzutnie. W wy-
niku jednak ogolnym, zwłaszcza w zestawieniu zkrajami
zachodnimi, gdzte, dzięki ustrojowi Samorządnemu, po_

Żarnictwo stale cieszy się opieką władz, pozostaliśmy
znacznie w tyle, bowiem u nas jedna straŻ przypada na
26.000 mieszkaric w i 280 kilometr w kwadratowych

przestrzeni, podczas gdy w krajach innych, chociaŻby
Saksonii, jedn a straŻ przypada na 5000 mieszkaric w i na
16 kilometr w kwadratowych.

Nie da się przeto Zaprzeczy , Że w kierunku dalszego
rozwoju straŻy ogniowych mamy przed sobą wiele do
zrobienia i kraj nasz w latach najbliŻszych powinien być
widownią wytęŻonej działalności w zakresie tworzenia
now ych orga nizacji pr zeciw p oŻarowych.

Władzę polskie, jakie po zawarciu pokoju ujmą
w Swe ręce ster rządow' nie odm wią z całą pewnością
swej pomocy i opieki materialnej, zaś to, co było dotych-
czas po macoszemu traktowane, stanie się nacze|nym za-
daniem organ w Sam orządnych.

Z p owsze ch ny m j e dnocze śn ie przeks ztałceniem ram
bytow an:'a narodu ulegną r wnie Ż przekształceniu i straze
ogniowe. Zadanta pośrednie, jakie miały do spełnienia
straŻe ogniowe w szczepieniu kultury, niewątpliwie od-
padną)przechodząc do funkcji organ w innych, natomiast
wysunięta zostanie na plan pierwszy zawodowa Spraw-

ność straży ogniowych.
Będziemy musieli w tempie przyspieszonym nie

tylko naprawić te szczerby, ktore wyrządzlła tocząca się
wojna, |ecz nadto zdwoic energię, by w czasie krotkim
dor wnać, ilością i jakością straŻy ogniowych innym kra-
jom kulturalnym. Między innymi' w Instytucji Ubezpie-
czen Wzajemnych' w ktorej interesie |eŻy podniesienie
bezpiecze stwa ogniowego na całym obszarze kraju,
leŻec będzie ustawowy obowi ązek okazania swej pomocy
materialnej.

To zaś powinno byc poprzedzone dokładnym
wtajemniczeniem się w obecny stan poŻarnictwa obok
stworzenia sobie dokładnego programu dztałania na przy-
szłość najb|iŻszą.

Zdając sobie dokładnie Sprawę z ciązących na tej

I n stytucj i ob o w iązk w obyw atel sk ich, Zarządj ej, zgo dn ie
z uchwałąRady Nadzorczej, postanowił' nie czekając kon-
ca wojny, odwołać się do światłej opinii delegat w straŻy
ogniowych, w celu wysłuchania ich dezyderatow i Zazna-
jomienia się z najpllniejszymi potrzebami.

Instytucja Ubezpieczen Wzajemnych poczytuje
sobie Za wysoki zaszczyt, Że przypadło jej w udziale
urządzic pierwszy og lnokrajowy Zjazd przedstawi_
cieli straŻy, toteŻ wypowiedzianym na tym Zjeździe
Życzeniom i potrzebom pilnie przysłuchiwać się będzie,
by potem' w miarę sił i środk w, m c przyczynić się
do podźwignięcia poŻarnictwa krajowego Z letargu
obecnego.

Dalecy jesteśmy od mniemania, Żę Zjazd obecny
zdoła rozwtązać cały ogrom zagadnieri' jakie spełnić
na|eŻy niebaweffi, jako teŻ, Że trzydniowe obrady będą
mogły wyczerpac cały materiał w zakresie poruszonym.
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To, co leŻało odłogięmprzezparępokole , nie da się
uskute cznić na poczekaniu.

Co gorsza, nie da się rownteŻrychło zabliźnić tych ran,
jakich doznały w ciągu ostatnich lat dwoch wszystkie
niemal straŻe ogniowe w kraju, otrzymujemy bowiem zę

wszystkich jego zakątk w wieści, Że tabory narzędzi ognio-
wych znajdują Się powszechnie w stanie zdekompletowania.

Te braki usuniemy zapewne nie wcześniej, ntŻ kraj

nasz odzyska warunki pracy pokojowej, gdy z ustaleniem
się komunikacji powołana zostanie do Życta i wytw r-

czość, ktora w tej chwili odczuwa r wnteŻ dotkliwy brak
niezbędnych surowc w.

Te jednak przeszkody w ntczym nie powinny po-
wstrzymac nas od prac przygotowawczych i od rozwa-
Żafi zadan najb|iŻszych. odwrotnie' winniśmy obecnie
zastanowić się dokładnie nad połoŻeniem, obmyślić plan
dztałania, ująć najb|iŻsze prace w pewien system, by
potem stanąć do warsztatu z całąświadomością, Z9 to, co
Uczynić mamy, jest celowe,korzystne i na czasie.

W tym więc względzie, wszelkie głosy Szanownego
Zgr omadzenia, o św ietl aj ąc e naj p i l n i ej SZ e p o tr zeby str aŻy
ogniowych, znajdąw nas gorliwych zwolennik w łącznej
i usilnej wsp łpracy.

Pragniemy na tym miejscu publicznie zaświadczyć,
ze Instytucja nasza, do niedawna pozostająca pod kierun_
kiem osob bynajmniej nie związanych z Życtem ducho-
wym i kulturalnym kraju naszego, weszła w nowy okres
Swego istnienia, uleg ając unarodowieniu.

Dzięki więc temu, dołoŻymy wszelkich stara , za-

r wno przy pomocy naszego personelu powiatowego,
jako teŻ funkcjonariuszy Centrali Gł wnej, by potrzeby
kraju w zakresie poŻarnictwa traktowane były nadal z całą
Ży cz|iwością i opieką obywatelską.

Będąc powołaną w Swym załoŻeniu do spełniania
Żywotnych potrzeb ogołu i pozbawioną dzięki temu,

dązności ku osiąganiu zyskow, Instytucja obowi ązko-
wych Ubezpieczen obracać będzie wszelkie zyski, poza
koniecznąnormą rezerw, fld inwestycje krajowe, zwiva-
ne z podniesieniem bezpiecze stwa ognioweBo, a więc
przede wszystkim udziela będzie swej pomocy material-
nej na krzewienie budownictwa racjonalnego i popieranie
prawidłowej organi zacji straŻy ogniowych.

Program zamierzony wypadnie rozwinąć w całej
pełni z chwilą, kiedy ostateczne rządy w kraju się ustalą.

Prawidłowy rozwoj straŻy ogniowych, ich Sprawność

zawodowa' osobliwie zaś korzystanie znowych zdobyczy
techniki przeciwpoŻarowej zatamowane były głownie
z powodu braku dotychczas jednolitej organi zacji, polega-
jącej na skupieniu wszystkich Spraw zawodowych w jed-

nym ognisku. Brak ten dawał się odczuwać nader powaŻ-

nie, czego dowodem było og lne pragnienie jeszcze przed

wojną zjedno czenia działalności straŻy ogniowych przez
opracowanie wspolnej instytucji i jednego regulaminu,
przez urządzenie prowincjonalnych zjazdow w Często-
chowie, Łowi czu i Włocławku , przez odbywanie konkur_
s w i cwtczen popisowych w poszczegolnych miejscowo-
ściach, dzięki organi zowanym przewaŻnte przez CTR
wystawom okręgowym.

Nalezy się w tym miejscu kilka sł w gorącę go uzna-
nia dla działalności CTR, ktore juŻ przed |aty kilku
powołało pod Swym kierunkiem sekcję do Spraw poŻar-

nictwa' w celu lustrowania organizowanych straŻy wiej-
skich i w tym kierunku Zapoczątkowało tę akcję, ktorą
wypadnie z niesłabnącą energią prowadzic i nadal.

Nie posiadał więc kraj nasz, Że tak powieffiY, zawo-
dowego Zrzeszenia istniejących straŻy ogniowych nie
było centrali, ktora by mogła połączyc rozluźnione organi_

zacje w jedną całoś c, nadając im jednolitość akcji i zadafi.
JuŻ w czasie toczącej się wojny powołano do Życia

nowe og lnokrajowe Towarzystwo pod nazwą,,Towarzy-
stwo Sw. Floriana'', zadaniem zaś jego było skupić pod
jednym sztandarem działalność os b i organ izacji, czyn-
nych na polu poŻarnictwa krajowego.

Działalność rzeczonego towarzystwa musiała siłą
rzeczy ograni czyc się w czasie obecnym do ram skrom-
nych, nie będąc w mozności' z powodu trudnych warun-
kow komunikacyjnych, dotrzec do szerszego og łu na
prowincji.

W dniu dzisiejszym jednak, dziękt |tcznemu zębra-
niu os b Żywo interesujących się Sprawą poruszotrĄ, od-
czytanabędzie w jednym z następnych referat w ustawa
tego towarzystwa. My zaś Zwracamy się z gorącą prośbą
o poparcie czynne myśli i dąŻefi załoŻycieli oraz pierw-
Szego Zarządu Tow arzy stwa.

Instytucja Ub. Wzajemnych ze swej strony nie od-

m wi poparcia moralnego, by Tow. Sw. Floriana weszło na

tory szerokiej działa|ności obywatelskiej , zapewniając
strazom ogniowym ich zawodową łącznosc.

Dalej korzystamy ze sposobności, by podzielic się

z Szanownym Zgromadzeniem tymi zamierzenrami i pro-
jektami, kt re na\eŻałoby Urzeczywistnić w przyszłości
najb|iŻszej. By ustalić wysokość | rozmiary szk d, ktore
poniosły straŻe ogniowe skutkiem działan wojennych
i przeto by m c określić stan tch zawodowej Sprawności,

Zarzad Instytucji Ub. Wzajemnych zamięrza wystosować
specjalny kwestionariusz do poszczegolnych stra Ży zproś-
bą o szczeg łowe podanie wszelkich szkod doznanych.

Rejestracja tych szk d da mozność wyświetlić ogol-

ną Sumę strat w taborach straŻy ogniowych, z drugiej zaś

strony da moŻnośc Instytucji Ub. Wzajemnych uprzytom-
nić sobie, w jakim zakresie i kierunku szkody te mogłyby
być powetowane.
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Jeszcze za czas w administracji rosyjskiej Instytucja
Ub. Wz. corocznie asygnowała ostatnimi laty po kilka_
dziesiąt tysięcy rubli' częściowo na zakup narzędz| dla
nowoorganizujących się straŻy, częściowo na Zasiłki
i nagrody dla straŻy, przy wyjazdach do pozar w.

Rozdawnictwo jednak tych zapom g i zastłk w nie
było ujęte w jednolity program działania, narzędzia zaś
ogniowe, przeznaczone dla straŻy nowych, nie odpowia-
dały częStokroć Swym zadantoffi, zwłaszcza, gdy dosta-

wały się straŻom wiejskim.
Pragnąc w interesach kraju unormować tę Sprawę

i zaopatrzyc nowe straŻe w narzędzia najodpowiedniejsze
do potrzeb miejscowych,Zarząd, nie biorąc bynajmniej na

Swe barki roli wyłącznego rzęczoznawcy' wyłoni komisję
Z kilkunastu znanych w kraju działaCZY, ktorzy ustalą
wespoł Z fabrykantami narzędzt te warunki techniczne,
jakim mają czynic zadosc narzędzia, nabywane przez
straŻę ogniowe Z zasiłk w, otrzymywanych od Ubezp.
Wzajemnych. Wreszcie po opracowaniu przez rzeczoną
komisję warunk w technicznych Zarząd ogłosi w tymze
celu konkurs pub|tczny na wyroby poŻarnlcze krajowe.

Dzięki dotychczasowemu roz|uźnieniu działalności
straŻy ogniowych, pozostawiały wiele do Życzenta pod
względem zawodowym r wniez i remizy straŻackie,
przedstawiające wiele brak w z punktu widzenla poŻar-

nictwa i budownictwa. By usunąć brak ten i stwotzyc
kilka wzor w typowych remiz straŻackich, Zarząd Ub.
Wz. juŻ przed paru miesiącami ogłosił konkurs Za pośred-

nictwem Koła Architektow. Plon konkursowy wypadł,
na ogoł biorąc, nader dodatnio, nagrom adzone zaś otaz

zakupione przez Zarząd Ub. Wz. prace wydane będą
w specjalnej odbitc e i przęZnaczone do uŻytku SZerSZego

og łu.

Jednocześnie z tym wydawnictwem ukaze się w poł_

roczu bieŻącym wydawnictwo popularne' przęznaczone
dla gmin i kołek rolniczych, a traktujące o potrzebie za-
kładania nowych straŻy ogniowych Z podaniem podsta-
wowych załoŻeh organizacji i zawodowej techniki.

Nadto na prowincji, zar wno w straŻach miejskich'
juk tez wiejskich, daje się odczuwać brak wykwalifikowa-
nych kierownik w, wojna zaś obecna poczyniłabez wąt-
pienia jeszcze większe szczerby w tej dziedzinie, zabie-
rając pod bro , a częstokroć i na tamten świat, cały
Szereg rutynowanych zawodowc w. NaleŻy r wnieŻ miec
nadziejQ, Żę przy usilnym propagowaniu i pomocy mate-

rialnej ilość istniejących w kraju straŻy ogniowych
zdwoi się po wojnie w czasie krotkim i zajdzie potrzeba
posiadania |icznych kierownik w, obe Znanych z techniką
poŻarniczą.

Wzorem więc krajow innych winna u las powstać

stała uczelnia dla kierownik w straŻy ogniowych, w celu
przygotowania całego zastępu fachowc w-praktyk w
i dźwignięci a poŻarnictwa na nowe tory.

Instytucja Ub. Wzajemnych, zdając sobie dokładnie
Sprawę z doniosłości tego zamierzenia dla kraju, projektu-
je zająć się niebawem tą Sprawą b|iŻej i nie omieszka
zasięgnąć r wnie Ż w tym względzie opi nti rzęczoznawc w

- praktykow na prowincj i, znanych juŻ z dotychczasowej

swej poŻytecznej dztałalności. obok stałej uczelnt, poŻą-

danym byłoby urządzanie w pewnych okresach czasu pod
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kierunkiem wzorowych straŻy ogniowych okręgowych
kurs w poŻarnictwa w roŻnych miejscowościach kraju,
w miesiącach letnich i jesiennych, kaŻda bowiem straŻ
ogniowa, pozostająca na naleŻytym poziomie zawodo-
WYffi, jest dla straŻy okolicznych wzorem godnym
naśladowania.

Zawieszone skutkiem trudności wydawniczych
czasopismo,,Przegląd PoŻarniczy" ulegnie wznowieniu
Z koricem br. i krzewić będzie nadal wiedzę fachową,
o dzw ierc iad laj ąc potrzeby, sta n i Ży cie wew nętr zne str aŻy

ogniowych. Pierwszy numer wznowionego ,,Przeglądu
PoŻarniczego'' poświęcony będzie niemal wyłącznie refe-
ratom i uchwałom Zjazdu obecnego.

Do spraw pierwszorzędnej wagi zaliczyć na|eŻy r w-
nieŻ opracowanie normalnej ustawy dla straŻy ogniowych
Kr lestwa Polski go, dawna bowiem og lna ustawa nor-
malna rosyjska była juŻ przedtem przeŻytkiem, obecnie
zaś stanie się wkr tce formąprawnąbeztreści.

Niemniej waŻną Sprawą jest wyszukanie sposob w
zabezpieczenta niezdolności straŻak w, bądź skutkiem
przewlekłej choroby, bądź wypadkow kalectwa' wyni-
kłych przy akcji ratunkowej.

Szanowne Zgromadzenie będzie miało sposobność
zapoznać się z tąSprawą, dzięki referatowi specjalnemu,
kt ry wygłosi jeden Z następnych prelegent w.

Sprawy' kt re przedstawiliśmy wyŻej w zarysie,
naleŻądo spraw pierwszorzędnej wagi. ToteŻ w dalszych
obradach dnia dzisiejszego i następnych wysłuchamy
z całąuwagą głos w i opinii, jakich udzielą nam Szanow-
nl przedstawiciele |icznych straŻy ogniowych Z prowincji.

Prace nasze pojdą w kierunku wypowiedzianych
dezyderat w i wskaz wek Pan w, aby wsp lnymi siłami
Zarządu Ubezp.Wzajemnych i Tow. Sw. Floriana,tud,zięŻ
władz krajowych moŻna było ruszyć poŻarnictwo nasze
z punktu martwego i tchnąć w nie oŻywczego ducha
obywatelskiego.

Niech w gmachu odradzającej się ojczyzny straŻe
ogniowe zajmą nareszcie stanowisko im naleŻne i godne,

bo gmach kaŻdy bez dzielnej i sprawnej ochrony jego

mieszkaric w istnieć nie moze.

Bolesław Chomicz

,,Przegląd Pożarniczy" Nr ] i 2, I-I5 stycznia rok I9]7
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,,Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie,
Cry strach i popłoch zdejmie ziemię wszędzie,
Az świat od osi zadrzy po krawędzie,
Cry mądrośc świata w pokoju zasiędzie
I pod nią ziemia ta odetchnie biedną,
A ona wszystko zgodzi i pojedna;
Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie,
Jedno wiem tylko: Sprawiedliwośc będzie -
Jedno wiem tylko: Polska zmartwychwstanie,
Jedno wiem tylko: na dziejow przestrzeni
Gr b nasz Wam w zycią gmach się przepromieni".

Z. Krasi ski

publicZflQ, zmierzającą ku ochronie mienia krajowego
przed klęską ogniową.

Szersze warstwy ogołu utozsamiają zwykl ę zadania
straŻy ogniowych Z gaszeniem poŻarow, natomiast nie
uświadamiają sobie dostate cznie, Że krociowe mienie te-

goŻog łu, na kt rego wytw r składająsię mozolne wysiłki
całych pokoleri, znajduje się pod stałą opieką ochotni-
czych StraŻy ogniowych, Że pełnią one Swe obywatelskie
zadania nie z najmu, |ecz z poczucia obowi ązku społecz-
nego i Żę na tej plac wce świadczą Krajowi słuzbę
publicZflQ, ktorej przyświecają nie honory i płaca, lecz
poświęcenie się' posunięte nieraz do utraty zdrowia i Ży-

cia w obronie nie swojej własności, |ecz mienia blizniego.
Zapał, ofiarność' odw aga i dzielna karnoś opromie-

niają czynności straŻaka-ochotnika i stawiają go w Szere-

gU Zaszczytnych działaczy społec zny ch.

Gdy się sięgnie okiem w przeszłość niedaleką' kt ra
wszakŻę bezpowrotnie juŻ minęła, a nacechowana była
nieŻyczliwym stosunkiem rządu do wszystkiego w Kraju,
co łączyło i spajało społecze stwo, kiedy to właŚnie
powołanie straŻy ogniowej do Życia poczytywane było
za objaw szkodli*y, gdy się zwaŻY, Że straŻe ogniowe za-

wdzięczały Swą egzystencję nie pomocy organ w rządo-
wych, |ecz ofiarności og łu' a w czasach doby obecnej
muSZą się dźwigac Z upadku o siłach przewaŻnie
własnych, doznając nadto, zbraku swojskich władz krajo-
wych, całego Szeregu skrępowa , to się zaiste z podziwem
spogląda na wyjątkową Żywotność społeczeristwa nasze-
go, kt re o siłach własnych i koszta ch, z ofiarności płyną-
cych, mogło stworzyć i utrzymać przy Życiu aŻ przeszło
8 0 0 organ i zacji o chotn iczy ch Str aŻy o gn iow ych.

WyroŻniającej się Żywotności narodu naszego

dopatrzyc się moŻna w wielorakich przejawach Życia

ko widz w wsp łczesnych, ogarni ając narazte
tylko rumowiska i ciosy huraganu światowego'
ktory bodaj najdotkliwiej wstrząsnf, posadami

naszego ustroju gospodarczego, nie moŻe, jako przykute
do trosk codziennych, sięgnąć w przyszłośc. opary poto-
kow krwi, okropności wojny, walka o byt codzienny wśr d
Żywtołow zachłannych tworząo ponurych barwach zasło_
oQ, Za ktorą atoli widnokrąg świetlanego jutra juŻ się
kształtować poczyna.

A słowa proro cze wieszcza - mocarza ducha polskie-
go narodu -brzmią nam, jako zwiastuny ewangelii w głę_

bię dziejow sięgające: ,,Jedno wiem tylko: Sprawiedliwość
będzie.

Jedno wiem tylko: Polska zmartwychwstanie. Jedno

wiem tylko: na dziejow przestrzeni grob nasz Wam
w Życta gmach się przepromieni''.

Iści się przepiękna wizja geniusza: wśrod ruin
rviekowej niewoli i podeptanych stopą obcą ideał w naro-

du duch jego przetrwał zwycięsko więzy stuletnie, a ciało,
choc rozdarte na części, jednym tętnem udęrza, z letargu
do no\\'e'go Życia się porywa' bo pełnię sił zywotnych
w sobie posiada, a chwilowy upust krwi i zntszczentę mienia
tylko bodzcem do szybkiego zab|tźnienia ran mu będzie.

Niech nad odbudową polityczną Kraju czuwają
Ci, w ktorych to mocy SpocZyW&, naszym zaś jest

obowiązkiem wytęŻyc siły ku naprawie tych szk d mate-

rialnych, jakie były udziałem tej wojny. odbudowa
i rozbudowa gmachu, zdru zgotanego wojną oraz podzwi_
gnięcie dobrobytu ludności winny stanowić wytycznądla
tw rczych sił narodu.

Wśrod podwalin, kładzionych pod gmach ustroju
gospod arczego odrodzonej ojczyzny, wyroŻnic naLeŻy,

pozost ającą za czas w dawnych w zantedbaniu słuzbę
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Społecznego, |ecz o tej Żywotności W pierwszej mlerze
świadcząochotnicze Straze ogniowe, ktorych ani maco_

sza gospodarka poprzędnich władz, ani tęŻ stan obecnego
rozstroju zniweczyć, nie mogły.
Wysiłki społeczeristW&, bezjednolitej akcj i zbiorowej, Po-
legającej na Scentralizowaniu opieki zawodowej nad stra-
Żamt, Samorzutnie sprawiły, Że ilość straŻy ogniowych nie
ma|ała u nas' lecz ustawi cznie rosła' a ochrona mienia kra-
jowego w tych ramach, na ktore warunki politycznę
pozwolić mogły, zna|azła sobie gorliwą i skutecznąpomoc.
Gdy obecnie przeto jesteśmy w przededniu Samorządu
i przejęcia nareszcie władzy krajowej przęz organy
własne, na|eŻy mieć pewność, iŻ straŻe ogniowe doznają
rychło naleŻytego poparcta, zaś akcja ratown|czaw zakre-
sie wal'ki z klęską ogniow ąznajdzie wszechstronne zrozu-
mienie swych potrzeb.

Ta liczba 828 straŻy ogniowych, z ktorych - co pod-
kreślić na|eŻy Z Żywym zadowoleniem około 200
powstało w czasie wojny, w okresie wyjątkowo trudnych
warunkow doby obecnej, jest nlezawodnie wykładnikiem
energii społecznej, nie moŻewszakŻew warunkach Samo-

dzie|ności paristwowej , przy jej normalnym ustroju,
sprostać w pełni zadantoffi, jakie wysuwa nadmierna
palność Kraju, nacechowana rokroc znie poŻaramt
masowymi, epidemtcznie nawiedzającymi nasze wsie
i miasteczka.Najprostszy - w ramach skromnych - doko-
nany obrachunek potrzebnych nieodzownie w Kraju stra-
Ży ogniowych sięgać winien co najmniej liczby 3.000,
z tym chociaŻby domniemanieffi, tŻ nakaŻdągminę przy-
padac powinno po dwie straŻe, zaś na miasta i miasteczka
po jednej.

W czasie trwającej wojny, przy ogolnym zubozeniu
i rozstroju życia zdołano W zakresie walki z klęską ognio-
wą stworzyć ogolnokrajową placowkę pierwszorzędnej
doniosłości gospod arczej.

Rozproszone dotychczas) rozluźnione, bo pozosta-

wione własnej zawodowej Sprawności straŻe ogniowe
pozyskały wreszcie wzorem innych krajow moznośc
Zrzeszenia się przęz utworzenie jednego na Krolestwo
Polskie Związku.

Snac chwila była dojrzała, a pragnieniu szerokich
rzesz pod sztandarami strazackimi skupionych czyniło to
zadośc' skoro po niespełna dwuletniej działalności Związ-
ku poszczyclć się on juz moŻe |iczbą2l68 członkow rzę-

czywistych przy ogolnej liczbie 17.000 członkow, repre-

zentujących 340 straŻy zrzeszonych. Związek Florianski
jest atoli zaledwie na progu Swego rozwoju zrzeszyć
w całość resztę funkcjonujących straŻy ogniowych, pod-

nieść te, kt re Są w upadku, oŻywic je i zorganizowac na

nowo' powiększyc w czasie najb|iŻszym sieć straŻy ognio-
wych w tr jnas b, a przy tynr oprzec Swą działa|nośc

o czynniki rządowe i samorządowe, będzię to najb|iŻszą
troską tych, komu ogoł Zrzeszonych w Związku kierow_
nictwo powierzył.

Na sztandarze Związku widnieje hasło: ,,W jedności

Siła'', z tej przeto jedności i po czucia siły częrpac będzie-
my oŻywcze pragnienia ku dalszym naszym zamierze-
niom, a owoce pracy tych, komu przypadnie w udziale być
krzewicielem tych dĘen, przy poparciu licznych zastęp w
straŻackich, opromienionych jednym wzniosłym odczu_

ciem dobra publicznego, na|eŻeć będą do społeczenstwa.

Straze ogniowe ochotntcze, poząSwą zawodową dzta-
łalnością, mają jeszcze głębsze Znaczęntę wychowawcze:
pod hasłem beztnteresownej pracy na pozytek bliŹniego,
skupiają one pod swymi sztandarami jednostki, szczep:.ąC

w nich SpręZystą karność, dzielność i poświęcenie się.

W kazdy- dworze, wsi i miastęczku straŻ ogniowa
jest tym czynnikiem, podnoszącym poziom uspołe czn|e-

nia i etyki zyciowej.
Niech przeto mnoŻąsię w Kraju naszym jak najlricz-

niej te przybytki słuzby publicznej, niech w nich kwitnie
hart ducha i ctała, niech panuje posłuch dla zwięrzchności
i poszanowanie ładu og lnego, niech nasze siły wiejskie
zaprawiująsię od młodu do karności na poŻytek bliznich

a Znalzenlę umoralniające takiej placowki Samo za
siebie przemowi.

Związek Floria/rski, świadom Swych celow i zadan,
będzie nie tylko spojnią zawodową swych stowarzyszo-
nych, |ecz zarowno w miarę sił własnych i poparcia insty_

tucji pokrewnych' Sam się przykładacbędzie do umocnie-
nia tych zasad.

Rocznik pierwszy, ktorym się dzielimy z ogołem

stowarzyszonych, przypada na najcięŻszy okres pracy
naszej musieliśmy bowiem organi zować nową pla-

cowkę od jej podstaw w czasie jak najmniej ku temu

odpowiednim.
Troska o Zasoby pienięŻne, a niekiedy i nieprzyjazny

stosunek Żywiołow obcych, Czasowo rządy w Kraju
naszym sprawujących, ogolny rozstr j Życia przy utrud-
nieniach komunikacyjnych, wreszcie i ogolny stan w Kra-
ju, polęgająCy na odkładaniu wszystkiego na CZaSy powo-
jenne, złoŻyły się na to, Że Związek nie mogł w pełni
rozwinąc swych zadan' jak to mu nakazywałb poczucie
świadomości swych obowi ązkow.

Ta świadomość, iŻ nie wszystko, co naleŻało usku-
teczniq spełnione zostało, Z9 wiele Spraw nie Z winy
naszej leŻy jeszcze odłogi ffi, będzie tylko bodzcem do

szybkiego wyr wnania tych brakow w czasach, gdy

normalne warunki Kraju na to pozwolą.

,,I Rocznik ]9]7 roku", Zu,iązek Florianski

BoIesłaW Chomicz
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DO STRAZY OGNIOWYCH OCHOTNICZYCH
Ęsiąc organizacji z przeszło 50 tysiącami członk w - przenikniętych wsp lną ideą Samopomocy społecznej, pod

sztandarem Związku Floriariskiego krzewionej - jest siłąwielką, świadczącąo prężności energii obywatelskiej.
Staliście dotychczas, Druhowie, na zaszczytnym posterunku ofiarnej pracy w obronie mienia ludzkiego _ a sprzę-

gnięci ze sobądyscyplinąwojskowąi posłuszni rozkazom swej władzy godnie obowiązki swe pełniliście. Do Was się
przeto zwracamy, Druhowie, w chwili dlaOjczyzny i dla jej dalszego istnienia brzemiennej.

Dżikie hordy moskiewskie - pchane szatariską i rozsza|ałąideą bolszewizmu - zagraŻająjuż naszej niepodleglości,
a fundamenty jej od wschodnich rubieży Rzeczypospolitej zarysować się mogą. Zarysują się one niechybnie, gdy stalowy
pierścieri walecznych wojsk naszych, uginający się obecnie przed nawałą, nie będzie wsparty bohaterskąpostawąreszty
narodu i wszystkich sił w łonie jego utajonych.

W takiej chwili nie czas na namysły, nie czas na wahanie się!

Wszystkich, komu drogi jest ideał niezależności Polski, wszystkich, kto ziemię, mowę i kulturę ojczystą miłuje,
a nie pragnie jej poharibieniaprzez motłoch wschodni - niech ożywi hasło solidarności narodowej, a hasło to ,,W jedności
siła'' wyryliśmy wszak na naszym sztandarze Związku Floriariskiego.

Druhowie! byliście do tej chwili cenionymi synami Ojczyzny, boć nie dla honoru i zapłaty,lecz z pobudek miłości
bliźniego stawaliście pod sztandarem służby publicznej. Dziś więc do Was - karnych i wydyscyplinowanych w mustrze
szeregowej _wołamy: do bron i, D ru how i e!

Staricie, jak jeden mąż, jako jeden syn mocarny w obronie Ojczyzny, a piersią swą zbrojną wesprzyjcie Waszych
braci, na froncie krew ofiarnie lejących. Wasze zagony, Wasze domy, Wasz dobytek i ojcowiznę uchronicie w wczas od
grabieŻy, fundamenty Rzeczypospolitej umocujecie, a opętane hordy od bram gmachu własnego odtrącicie.

Pod brori, Druhowie! Tw rzcie co prędzej zwarte szeregi mocarnych syn w Ojczyzny, a mocąpotęgi zbiorowej i siłą
jedności narodowej dajcie wreszcie odparcie nĄeźdźcy,pragnącemu i Polskę i świat cały namodłę szaleric w przebudo-
wać, a - nim to nastąpi - czaszkami ludzkimi go usłać.

Z pięćdziesięciu tysięcy syn w ojczyzny - pod sztandarem naszego Związkl uszeregowanych _ niech powstanie
mężny hufi ec Floriariski.

Idźcie śmiało, Druhowie,podrozkazy Naczelnego Wodza J zefa Piłsudskiego i wodza powstającej Armii ochotni-
czej - bohatera J zefa Hallera, a krwią przelaną umocnijcie gmach ojczyzny i potężną, a pełną chwały i czyn w boha-
terskich przekażecie ją potomności'

RozkazpowyŻszy odczytaćnaZarządach Straży ogniowych iprzed ich szeregami. Cześć|

Wszystkich wzywamy do zgłaszania się do biura Związku Floriariskiego (Warszawa, Al. Jerozolimskie 55), kt rego
dążeniem jest stworzyć jednostkę bojową ze swych członk w i oddać ją po d rozkazy władz wojskowych'

W związku z odezwąpowyższąGł wny ZarządZwiązku Floriariskiego wystosował, w dniu 8 lipca br., do Wodza
Naczelnego Armii ochotniczej Generała Broni J zefa Hallera pismo treści następującej:

,,Panie Generale! oddajemy się pod Twoje rozkazy ztysiącem organizacji obywatelskich, pod sztandarem Związku
naszego pozostaj ących'

Pięćdziesiąt tysięcy Zszeregowanych w Związku syn w Ojczyzny czeka skwapliwie Twoich, Generale, rozkaz w,
by w hufcu zbrojnym pod przewodnictwem Twoim pierś mężnie nawale wschodniej stawiać.

Lokal biura naszego narozkaz Komitetu gotowiśmy oddać na biuro werbunkowe, delegat zaśnasz,w miarę uznania
Komitetu, służyć mu może pomocąi pracą. Cześć|

Prezes Zarządu Boleslaw Chomicz
Naczelnik Biura inż. St. Arczyliski

KoMPANIE STRAżACKIE W ARMI! ocHoTNIczEJ
Generalny Inspektor Armii ochotniczej, generał broni J zef Haller, na skutek przedstawienia delegacji

Zwięku Floria skiego, przychylając się do wydanej przez Gł wny Zarząd odezwy werbunkowej do straży ogniowych,
zezwolił na tworzenie kompanii strażackich.

,,Przegląd Pożarniczy'' Nr ]0 -]4, VI-VII rok 1920
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DRUHOWIE!
jednoczona i zmartwychwstała na gruzach trzech
mocarstw zaborczych Polska posiąść powinna
trwałe podwaliny dobrobytu i potęgi.

Walka z klęską ognioW; rujnującą dobrobyt ludno-
ści, Spoczywa w Polsce na barkach przeszło dwoch tysięcy
obywatelskich organi zacji straŻy poŻarnych, jako
plac wek Samopomocy społecznej. Idea ofiarnej słuzby
publicznej, przesiąkniętej poczuciem ładu, dyscypliny
i poświęcenia, sprzęga sto tysięcy uspołecznionych
obywatęli w karne Szeregi straŻackię.

Rozproszone dotychczas na roŻnę dzielnice i woje-
wodztWo, straŻe poŻarne winny wytworzyć w zjednoczo-
nej Polsce - wzorem Sokolstwa i Harcerstwa - zespoł

ujednolicony ku podniesieniu swej solidarności' ku umo-
cowaniu swych podstaw organi zacyjnych i zawodowych.

Komitet Mię dzydzielnicowy' powołany Z przedstawicieli
poszczeg lnych Związkow straŻy poŻarnych w Polsce,

dokład a juŻ od roku usiłowa , iŻby, z zachowaniem istnie-
nia poszczeg lnych Związk w, wytworzyc w Paristwie
korporacyjną całość w zakresie Życta straŻackiego, a to
w drodze zjedno czenia polskich Związkow Strazy
PoŻarnych.

I{a 8 i 9 września br.: wyznaczony został w Warsza-
wie l-szy w Polsce Ogolnopanstwowy Zjazd Delegatow
Strazy Pozarnych.

Druhowie! Pełniliście dotychczas słuzbę ofiarną
na posterunkach pracy obywatelskiej pod sztandarami
straŻy poŻarnych nie d|a zaszczytow i honor w, nie dla
płacy i podzięki, lecz z głębokiego poczucia poświęcenia

się dla dobra najb|iŻSzego otoczęnia, a przeto społe-

czeristwa całego.

Dzien 8 i 9 wrzęśnta ma byĆ, przełomowYffi, zwrot-
nym momentem w rozwoju poŻarnictwa w Polsce' w myśl
przeto hasła ,,W jedności siła!'' niech kaŻda straŻ poŻarna
wyśle przynajmniej po jednym delegacie na ten Zjazd,
ktory posłuzy za podwalinę do zbratania się i połączenia
organi zacjt, oŻywionych jednym duchem, jednym hartem

i jedną ideą przewodnią.
Wszelkich wyjaśnien w sprawie Zjazdu udziela

Prezydium Komitetu Zjazdowego w Warszawie (Al. Jero-

zolimskie 41, dawny Nr 55, r g ulicy Poznanskiej).
Patronat nad zjazdem objął Komitet Mię dzydzielni-

cowy' złoŻony z delegat w poszczeg lnych Związk w,

istniejących w Polsce. 
Czesc|

Cieszynski Związek Stra Ży PoŻarnych:

K. Matusiak
Krajowy Związek StraŻy PoŻarnych we Lwowie:

B. Wojcikiewicz
Pomorski Zw iązek Str aŻy P oŻarnych :

L. Kaszewski
Za Sląski ZwiąZek StraŻy PoŻarnych:

J. Bukowski
Wielkopolski Związek Stra Ży P oŻarnych :

K. Rzepecki, F. Baranowski
Związek Florianski w Warszawie:

B. Chomicz, St. Arczynski

P.S. Zarząd straŻy poŻarnej winien' celem uświetnienia
Zjazdu i jak najliczniejszego jego obesłania, odczytac
odezwę powyŻszą zarowno na plenum Swego Zarządu,
jako teŻ przed frontem całej druŻyny.

Przegląd Pożarnicz1l Rok ]92I - GORE
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DO STRAZAKA
Dzielny strazaku! Cry w dzien, czy w nocy,

Hasłem Twem: bronic blizniego mienie.
Ludzkości zycie własne w ofierze
Nies iesz odważnie, nieustraszenie.

Wąlczysz, lecz walka Twoja szlachetna:
Ran nie zadaje bron z Twojej ręki,
Smierci nie siejesz, ni spustoszenia,
Wzrusza Cię krzywda, łry, b l i jęki.

A wrog rw j straszny, wrog to potęzny,
Co czyha kazdej godziny zdradnie,
By chwycic zdobycz w płomienne Szpony
I pozrec ogni ffi, co raz w nie wpadnie.

H. Myśliborski

8 września ]92I roku na długo pozostanie w pamięci strążąctwa polskiego' W dniu tym zjadą się do
Warszawy przedstawiciele straży ogniowych ze wszystkich dzielnic Polski radzić nad doskonaleniem
pożarnictwa ojczystego. Po raz pierwszy w stolicy odrodzonego do niepodległego bytu Paristwa Polskiego
zbiorą się druhowie ze wszystkich kraric w zjednoczonej Polski na l-szy og lnoparistwowy Zjazd Straży
O gniowych Rzeczyp osp olit ej.

Znad wybrzeży Bałtyku, gdzie ongi Chrobry wbijaniern pali znaczył granice dziedzictwa swego, znad
uroczne4o Gopła, kolebki paristwowości polskiej, znad Warty i odry, odwiecznie pełniących straż na
teutoriskiej granicy, spod granitowo wiernej ściany Tatr, od sędziwego Wawelskiego grodu, od Lwową,
tylekroć krwią serdeczną wierności dlą Polski zbroczonego, z przywr conych niedawno do macierzy
Kres w Wschodnich i ze słynnych męczeristwem wycierpianym p łnocno-wschodnich rubieży Rzeczypo-
spolitej, zewsząd zjadąsię delegaci organizacji strażackich, aby wesp ł z resztądruh w ze wszystkich ziem
polskich, w sercu Mazowsza, w stolicy Kraju stwierdzic ideowąłączność swych dążen w pracy dlą dobrą
całego nąrodu.

Straż ogniowa, walcząc z ogniem w imię szczytnego hąsła bezinteresownej miłości bliźniego, spełnia
jednocześnie doniosłą służbę społeczną, broniąc dorobku og lnonarodowego przed niszczącą potęgą
ży,v,iołu, pomnaża więc stan posiadania polskiego i tym samym owocnie służy Najjaśniejszej Rzeczy-
pospolitej.

Pod mundurem strażackim znikają r żnice stanowe, społeczne, cichną waśnie partyjne, milknie
prywata, bo strażak to przede wszystkiem obywatel, z dobrej woli karnie pełniący służbę pod obranym
sztąndarem z hasłem dobra og łu.

Na l-szym og lnoparistwowym Zjeździe świadomego swych cel w i dĘeri strążactwą polskiego za-
padną niewątpliwie doniosłe dla rozwoju pożarnictwa polskiego uchwały. organizacje strążackie, kt re
nawet w atmosferze stuletniej niewoli narodu, zab jczej dla rozwoju sąmopomocy społecznej, zdołały
powstać i jaśnieć blaskiem swych obywatelskich zasług, czeka obecnie w wolnej Polsce bujny rozhłit'

Życzymy Zjazdowi owocnych obrad, śmiałej inicjatywy i powodzenią w zbożnej pracy nad doskona-
leniem pożarnictwą oj czystego.

Przegląd Pożarniczy Rok 1921 _ GzRE Redakcja Jednodni wki

Gdy błyśnie ZorZą łuna pozarna
Nad śpiących głową nagle na niebie,
Z toporem w dłoni spieszysz do boju,'

Honor strazacki tam wzywa Ciebie.
I z rozszalałej ognia powodzi,
Gdy wkrąg Twej głowy grad iskier leci,
Wyrywasz, - własnej niebączny zguby,-
Schorząłe Starce, kobiety, dzieci.

Cześc Ci, strazaku! Cześc Ci, rycerzu!
I{iechaj B g sprzyja Twej zboznej pracy!
Dumnie swe czoło wznieść mozesz w gorę.
Cześc Wąm, kochani, dzielni strazacy!
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JEDNosclĄ sllNl!
Bolesław Chomicz

chwili, gdy gmach budowy Paristwa Polskiego
znajduje się jeszcze wśr d rumowisk i ruszto-
wa , a obowiązkiem być powinno juz nie tyle

rządu, ile kaŻdego obywatela czuwanle nad tym, aby
gmach wznoszony przetrwał wieki, Spaj any najtęzsZym
cementem duchowym bo Samow tedzą gospod arczą
i świadomością sił własnych, wspartych o poczucie odpo-
wiedzialnośc l za czyny dokonane' niech wolno nam

będzie - zamiast sł w powitalnych dla uczestnikow Pierw-
Szego ogolnoparistwowego Zjazdu StraŻy PoŻarnych
uwydatnić na tym miejscu gł wne zadania i cele, kt re
przyświecać mająwszystkim tym, kt rych pod sztandara-
mi druzyn strażackich jednoczy wsp lna myśl ofiarnej'
wytęŻonej, a bezinteresownej pracy na pozytek społe-

czeristwa całego.

Autokratyzm rządu, polegający na wszechstronnej
opiece policyjnej, przy ktorej myślano za obywatela
i sprawy jego załatwiano bęzjego udziałU, & nawet wbrew
jego woli, runął juŻ bezpowrotnie w otchłan dziejow
przebytych.

Paristwo nowoczesne jest, a raczej być powinno,
wielkim zespołem obywateli, świadomych zadan swych
i cel w, przejętych myślą dobra powszechnego, a przeto

wyłaniany przez wybory z tegoŻ społecze stwa rząd,
przy istniejącej w paristwie woli narodu' uosobionej

w ustroju parlamentarnYffi, jest jedynie wykonawcą woli
tegoŻ narodu.

Im głębiej Samowiedza gospodarczaprzenika w naj-

szerszę warstwy społecze stwa, im więcej poszczegolny

obywatel świadom jest nie tylko tego' co ma Spełniac wo-
bec niego rząd,|eczw pierwszej mierze tego, co jednostka

dac winna od siebie społecze stwu i rządoWi, tym trwal-
sze w wczas posi adac będzie podwaliny budowa paristwa'
a idea paristwowo-tw rcza przeniknie masy społeczne.

Gdy więc przypadło naszemu pokoleniu stanąć

u kolebki narodzonego wśrod morza krwi i zg|iszcz Pan-

stwa Polskiego, niechze tedy idea paristwowo-tw rcza
kroczy na cze|e wszelkich naszych poczynan, a wśr d
obywatel i spotę guj e się w w czas prześw iadc zenie, iŻ pa -

stwo i społecze stwo stanowią całość, Rzeczpospolita zaś

tyle mocy posiadać będ zie, t|e tęŻyzny duchowej i ciele-
snej przekaŻąbudowie Swego gmachu jej synowie.

Na każdej plac wce społecznej, będącej ośrodkiem
ZorganizowanYffi' szczeptć na|eŻy ideę poświę can:'a się

,,Wyrwolin ten doczeka dnia,
Kto własną wolą wyzwolony "

Stanislaw Wyspia ski

i ofiarności, bo wszak przy wsp łzyciu zarowno
w rodzinie pojedynczej, jak i w wielkiej rodzinte, Za ktorą
nar d uwaŻać na|eŻy nie masz jedności i mocy, gdy
kaŻdy o sobie jedynie myśli, miast cele Swe jednoczyc
Z pracami otoczenia, a dobro wspolne na czoło swych
zadan wysuwać.

Wśrod rozległych p l i łęgow odrod zonej Polski
grasuje juŻ od wielu pokoleri skryty, a zaŻarty wr g

i niszczyciel. Podstępnie niweczy on cotocznie byt tysięcy
rodzin , & Z zasobnych' pełnych szczęścia karmicieli rod zin
czyni nędzarzy o kur'' Żebraczym. Licho i bezładnie,
w nadmiernym skupieniu, przewaŻnte z drzęwa i słomy
zbudowana Polska staje się corocznie pastwą płomieni:
palą się juz nie poj edyncze Zagrody, |ecz całe wsie i mia-
steczka, budowle zaś i mienie ruchome owoce nieraz
wytęŻonej pracy całych pokolen giną bezpowrotnie w mo-
rzu ognia, uszczuplając ogolny majątek narodowy.

Walka z tąrozpasaną klęską społecznąmusi być tak
nieubłaganą, twardąa konsekwentną, jak i wr g Sam' kto-
rego pokonać naleŻy.I widzimy tu zjawisko, zaiste, godne

podziwu' Samo bowiem społecze stwo bez nakazu władz
i przymusu, lecz z poczucia jedynie wsp lnej wszystkim
grozy i nieszczęścia' organizuje się w zastępy Zszerego-

wane' by stawic czoło temu wrogoWi, nie Żądając od niko-
go ani podzięki, ani zapłaty, ani teŻ nie Żałując ofiar i po-

święcenia, połączonego częstokroć z utratą zdrowia
i Życia. Wszystkich tu ogarnia nieprzeparta idea słuzby
publicznej, PrzY kt rej pełnieniu jedyną nagrodą jest

zadowolenie z czynu obywatelskiego i miłoś ci b|iźniego.

Przeszło dwa tysiące druŻyn strazackich co najmniej

zę stu tysiącami członk w-ochotnik w pełni w Polsce
Zaszczytną służbę społeczną całkiem bezinteresownie
i wśrod rozwydrzonego obecnie egoizmu i spekulacji
dosadnie stwierdza przed społecze stwem, Że przecieŻ

zorganizowana energia społeczna może dokonać wielkich'
choć cichych czyn w na gruncie samopomocy obywatelskiej.

ochotnicza StraŻ ogniowa z wielu względ w jest

doniosły- posterunkiem słuzby publicznej, pod ktorej

sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny, uczy
się posłuchu i karności dla swej władzy przez niego Same-

go wybranej, pogłębia w Swym Sercu Uczucla obowiązku
i poświęcenia, & W sztandarze SWym widzi symbol jedno-

ści, bez ktorej nie maSZ w społeczeristwie i panstwie ładu,

harmonii i poszanowania dla siły moralnej.
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Ta siła moralna, oparta na głębokiej Samowtedzy
go spo d ar czej, w iązać pow i nn a i w iĘe i stotn ie roz lu źntone
jednostki w całość korporacyjną, a ochotn|cza StraŻ
o g n iowa j e st b o d aj naj do skonal s zą szkołą słuŻby publ icznej .

Na gruncie samopomocy obywatelskiej w walce
z klęską społeczną karne, pełne hartu i poświęcenia
druŻyny straŻackie nie znają stronnictw, kast i stan w,

bo pod hasłem , jeden Za wszystkich - wSZyS cy zajedne-
go'' spieszy pod sztandat druŻyny straŻackiej kaŻdy:
zar wno siermięzny wieśniak i posia dacz większej wła-
sności, jako teŻ przedstawiciel stanu duchownego'
nauczyciel ludowy, robotnik i rzemieślnik.

Dość przejrze skład osobisty poszczegolnej ochot_
niczej StraŻy ogniowej , aby się przekonać , iŻ, gdy w da-
nej miejscowości wok ł Wrą namiętności i walki partyj-
ile, rozszczepiające ogoł miejscowy na waśniące się
obozy, uniemozliwiające solidarność w pracy - w ochot_
niczej StraŻy ogniowej zacierają się te przeciwieristwa
i milkną zgrzyty, bo przytłacza je idea wiĘąca myśli
i dĘenia wszystkich we wspolny cel ku powszechnemu
dobru, na poŻytek mieszkaric w wsi, czy teŻ całej gminy.

Smiało przeto twierd zić moŻemy, iŻ przy budowie
paristwowości własnej wszędzie, na kaŻdej plac wce
organizowanej, dązyc na|eŻy, Żeby czynić z obywateli
nie mechanicznych wykonawc w zaruądzen dawanych,
Ieczprzeciwnie, budziÓ przede wszystkim wśr d otocze-
nia myśl o potrzebie tych zarządzen, ich zaś wykonywa-
nie łączyc z najdalej sięgającym uświadomieniem, Że

obywatelom naleŻy się nie bierna rola podatnik w, |ecz
Czynna, pełna Samowiedzy i energii działalność osobista.

ochotnicze Straze ogniowe Są wprost wymarzoną
plac wką ku uobywatelnieniu mieszkaric w, kt rzy
zbiernych stają Się czynnymi członkami społeczenstwa,
świadcząc ffiU, a przeto i sobie, wiele korzyści, kt rych
wyniki nie dujądługo na się czekać.

D ziałal no ś ć o chot niczy ch Strazy o g n i ow ych' uj ęt a

w ramy Szerokiej Samopomocy społecznej' organizowa-
nej na gruncie dyscypliny i samorządności, stale opro-
mieniona bywa szeregiem prawdztwych czyn w boha-
terskich, połączonych Z utratą Życia lub cięzkim kalec-
twem przy ratunku, zar wno mienia jak i mieszkanc w
w trawionych przez ogieri budowlach. W spokojnych
zakątkach Rzeczypospolitej zbrojni w topory i kaski
obywatele paristwa składająna ołtarzu słuzby ojczyźnie
Swe mienie, zdrowie i Życie, a czyny ich bohaterskie nie
znają innej nagrody opr cz zadowolenia i radości, iŻ
w zaszczytnym przypadło im udziale nieść pomoc b|iź-
niemu i na posterunku takim Szwanku doznać.

Idea poświęcenia się jest tym oŻywczym zdrojeffi,

ktory wlewa moc tw rczą w ich serca, a rany odniesione
zabliźnia.

Mało uprawna dotychczas niwa słuzby publicznej
znajduje na gruncie ochotniczych StraŻy ogniowych
wielką moc pociągającą, a na roli tej wykwitajączęsto-
kro moŻe nlerozgłośne , |ecz wielki e czyny bohaterskie,
godne najwy Ższej pochw ały i uznania.

Na przełomie dalsze go rozwoju ochotniczych Stra_

Ży ogniowych w Polsce, gdy Zjazd ma połoŻyc trwałe
podwaliny pod jeden Związek StraŻy PoŻarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej zamiast kilku istniejących odrębnie
dztę|nicowych i wojewodzkich związk w, wypada nam
złoŻyc Życzenia WSZyStkim uczestnikom Zjazdu, aby
spoił on wreszcie pod jednym sztandarem dĘenia i myśli
rozproszonych dotychczas ugrupowari i zw iązk w.

Niech Żyją i promieniują wokoł nasze ochotnicze
Straze ognioWe, a Związek łączący je * całość korpora-
cyjną będzie w odrodzonej Polsce widomą ostoją
powszechnego ładu i hartu społecznego na podłozu
samopomocy obywatelskiej.

Bolesław Chomicz

I{iech otwierają się rany,

Niech krew się leje dowoli -
Byleby wiecznośc ta wzrosła
Z tak umierzwionej roli.

Na bohąterskim niech stosie
Naj leps Ze konaj ą S erca,
Skoro podpali go wiara,
Ze wiecznośc ta nie uśmiercą.

Ze chociaz wszystko by stląło,
To jeszcze z jakiegoś ukrycia
Zaczną Się SypąC iskry
Na bohaterski stos zycia.

I\Iapewne, napewne, napewne
I{iechze ta pewnośc mnie krzepi.
Czas idzie,-gdzie głusi usłyszą
I w ktorym juz przejrzą ślepi.

Cząs idzie nieprzewidziany
A moze przewidzian wielce
Przez dusze, co świat w bezmiary
W miernej dowidzą kropelce.

,,Przegląd Pozarniczy" rok ]921

Jan Kasprowicz
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W Katedrze
O godz. 8 m. 30 ran o zgrupowani w zwarte szeregi

delegaci 142 straży poŻarnych, w liczbie 3690 uczestni_
k w, z Komitetem Międzydzielnicowym do spraw poŻar-
nictwa, z Komitetem organizacyjnym Zjazdu, Starszyzną
straŻacką oraz delegacjami miast i sejmikow na cze|e,

wyruszyli pod dowodztwem naczelnika pochodu druha
E. Wagnera z miejsca zbiorki, ktorym były Aleje Trze-
ciego Maja, do katedry św. Jana,

Całąnawę środkową starej świątyn i zapełnili uczest-
nicy Zjazdu, a błyszczące kaski straŻackie wraz z roŻno-

barwnym t sztandarami nadały zgromadzeniu wygląd
sworsty.

Nabozeristwo na intencję powod Zen:ra prac Zjazdu
odprawił w asystencji |tcznego duchowieristwa, ks. arcy-
biskup kardynał dr A. Kakowski, Po czym udzielił zebra-

nym błogosławienstwa, zakonczonego hymnem,,BoŻe,
coś Polskę'', odśpiewanym przez wszystkich obecnych.

Uczestnicy Zjazdu przed punktem zbornym przed wyruszeniem

do Kated ry

W Sejmie
Prezes Komitetu Zjazdowego, p. Bolesław Chomicz, wrę-
czając Marszałkowi adres, opatrzony podpisarni uczestni-
kow Zjazdu, przemowił w słowa następujące:

,,Dostojny Panie Marszałku! W słoneczny dzien
zjednoczenta się rozproszonych dotychczas w roŻnych
dzielnicach i ugrupowaniach przeszło dwoch tysięcy
druŻyn straŻy poŻarnych przybyliśmy tu' aby złoŻyc Ci,
najczcigodniejszy obywatelu, swoj hołd i cześc.

Pod sztandarami naszymi krzewi-y ideę ofiarnej,
bezinte re S ow nej pra CY, ? w SZe re gach str aŻack i ch p oszcze -

golni członkowie społecze stwa zaprawiają Się do karnej
słuzby publ tcznej.

Tobie' Panie Marszałku, ktory stoisz na straŻy praw

i wolności wskrzeszonej ojczyzny, składamy oto w tym
adresie wyrazy najwyŻszego hołdu, a w miarę sił swych
i zadan na skromnych posterunkach naszych, ślubujemy
przykładac się przy budowie ojczyzny do ugruntowania
jej mocy i potęgi''.

Adres zawiera tekst następujący:

Stojącemu na Straży
Praw i Wolności

Wskrzeszonej Ojczyzny
Pie rw s ze m u Mars zał kowi
Sejmu (Jstawodawczego

Doktorowi
WuJCI ECHOWI TRĄMPCZYIVSKI EMU

składa
IYaIeżny Hołd

Pierwszy Og lnoparistwowy
Zj azd Straży Pożarnycłt.

Pochod na ulicach stolicy w drodze do Sejmu

Warszawo, d. 8/IXI92I r.
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W Belwederze
o godz. 4 po południu

Ze Swoimi sztandarami udały

Przegląd frontu hufca sztandarowego przez Naczelnika Panstwa

Wręczenie Naczelnikowi Panstwa adresu z wyrazami holdu

przez Prezesa Komitetu Zjazdowego Pana B. Chomicza

Po wyjściu Naczelnika Paristwa z pałacu' prezes

Chomicz, wręczając adres z podpisami delegat w, przę-
mowił w imieniu przybyłych w słowach następującej

treści:

,,Naj dostojniej szy Panie Naczelniku !

W uro czystym dniu zjedno czenia się przeszło dw ch
tysięcy druzyn straŻackich w jednącałość korporacyjną
składamy Ci, Czcigodny obywatelu i Marszałku, nasz
korny hołd.

od chwili narodzin Paristwa Polskiego jesteśmy

WSZyScy świadkami bohaterskich Twych czyn w i zma-
gafi nadludzkich w dziele umocowania potęgi Rzeczypo-
spolitej.

Dokonałeś' Panie Marszałku, czynow wiekopom-
nych, a czyny te nie my' świadkowie, |ecz potomnoś oce_

ni naleŻycie Z perspektywy dziejowej.

Szeregi druzyn straŻackich , oŻywione myślą og lne-
go ładu i posłuchu, dziś oto w tym skromnym adresie
składają Ci, najwyŻszy Przedstawicielu władz naszych,
cześć i hołd!

Pod sztandarami naszymi przejawialiśmy dotych-
czas dyscyplinę społecZflą, powołując wsp łobywateli do
ofiarnej a beztnteresownej pracy i zapewnić Cię, Panie
Naczęlniku, moŻemy, iŻ idea paristwowo_tworcza znaj-
dzie zawsze w Szeregach naszych trwałą ostoję.

Niech Żyje nasz Naczelnik Paristwa i długie j eszcze
lata Narodow i przew odzT!"

okrzyk ten odezwał się gromkiem echem, kilkakrot_
nie powtorzony przez przybyłych.

Adres wręczony zawiera treść następującą:

Pierwszemu Sternikowi lYawy Pa stwowej
Wskrzeszonej Ojczyzny
Ir{ a c ze ln i k ow i P ałi s tw a

Wodzowi jego Siły Zbrojnej
JOZE FOWI PruS(IDSKIEM(I

składa
IYaIeżny Hołd

Pierwszy og Inopałistwowy
Zjazd Straży
Pożarnych.

Warszawa, d. 8/IX 1921 r.

Na wniosek przewodniczącego przyjęto zaprojektowany
przez Komit et Zjazdowy następuj ący porządek obrad :

l),,Zjednoczenie Związkow Strazy PoŻarnych''

- referat p. Bolesława Chomicza.
2) ,,NaSZe prace w przeszłości i na przyszłość''

- referat p. B. Pachelskiego.
3) ,,Szkoła tęchni czno - poŻarnicza"

- referat inŻ. J. Tuliszkowskiego.
4) Komunikaty.
5) Powołanie komisji: Statutowej, Techntcznej i ogolnej
6) Obrady komisji.
7) Przerwa obiadowa.
8) ,,Harcerskie DruŻyny PoŻarne"

- ref. p. S. Pągowskiego.
9) Straze PoŻarne jako organizacje społeczne

- referat p.W. Perlitza.
l0) Sprawozdanie Komisji Statutowej.
I l) Sprawozdanie Komisji Technicznej.
12) Sprawozdanie Komisji Ogolnej.
13) Dyskusja nad wnioskami i ich przyjęcie.
14) Zamknięcie Zjazdu.

delegacje straŻy poŻarnych

się do Belwederu.
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DRUGI DZIEN ZJAZDU
Drugi dzien Zjazdu był poświęcony obradom, pod-

czas kt rych na posiedzeniach plenarnych były wygłoszo-
ne referaty, tudzieŻ pracom poszczegolnych komisji.
Posiedzenia odbyły się w sali Towarzystwa Higienlcznęgo,
przy ul. Karowej. ...

l) Pierwszy ogolnopanstwowy Zjazd StraŻy PoŻarnych
w Warszawie zatwierdza statut Gł wnego Związku Strazy
PoŻarnych Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu przed-
łoŻonym przez Komisję Statutową.
2) ogolnopanstwowy Zjazd Straży PoŻarnych w Warsza-
wie uwaŻa za załoŻycieli Gł wnego Związku istniejące
Związki, w kt rych imieniu działajączłonkowie Komitetu
Międzydzielnicowego,
3) Do technicznego przeprowadzenia legahzacji statutu

Gł wnego Związku StraŻy PoŻarnych Zjazd upowaŻnia
delegatow w osobach pp.: inŻ. Stanisława Arczynskiego
i Bolesława Pachelskiego Z tą uwagą, Że wszelkie
przez władze rządowe proponowane zmiany zasadnicze
przyjąc mogą tylko w porozumieniu z Komitetem
M ię dzydz iel n ic owym''.
... Zjazd uchwala polecić Radzie Naczelnej:
a) aby ta zwrociła się do Sejmu o całkowite wprowadze-
nie w Życie dostosowanej do obecnych warunk w ustawy
z roku 1819 o powinności naturalnej na wypadek poŻaru;

b) aby Rada Naczelna poc zyntła odpowiednie starania w celu

uzyskania wydatnego poparcia władz samorządowych;

c) aby Rada Naczelna przyśpieszyła wprowadzenie w Ży-

cie kasy straŻackiej ubezpieczającej od wypadkow;
d) aby Rada Naczelna w czasie najb|iŻSzym opracowała
projekt ubezpi eczenia koni poszkodowanych przy czyn-
nościach pozarowych wg ich rzeczywistej wartości;
e) aby Rada Naczelna zwrociła uwagę na potrzebę przę-
prowadzenia specjalnych kurs w poŻarnictwa dla nauczy-
cielek wiejskich. ...

Następnie przewodniczący podniosł zasługi po-
szczegolnych os b nad zorgantzowaniem Zjazdu, n? sku-
tek czego zebrant uczctli przez powstanie, oraz trzykrotne
okrzyki ,,Cześć|" prezesa Związku Floriariskiego
p. B. Chomi cza? naczelnika pochodu Zjazdowego druha
E. Wagnera, b. nacze|nika biura Związku Florianskiego
druha S. Arczynskiego i sekretarza Komitetu Zjazdowego
druha S. Pągowskiego.

Druh Wagner' wyr aziw szy wdzięcznoś c za Uznanle,
kt re go spotkało, podziękował Za zaszczyt powierzenia
mu dowodztwanad pochodem Zjazdu i wzni sł okrzykna
czesć idei straŻackiej, kt ra jednym duchem miłości
ojczyzny winna oŻywiać wszystkie nasze straŻe.Przem -

wienie to wywołało długie niemilknące oklaski.
Prezes Chomicz, podziękowawszy Za wyrazy Uzna-

nia, oświadczył, Że w pracy swej nad rozwojem poŻarnic-
twa gł wną otuchę czerpał w tym zapale i w tym oddaniu
się sprawie, kt re cechuj ąnasze straŻe poŻarne.

W chwil'i zakonczenia Zjazdu, przypominając słowa
Marsz ałka Sejmu , iŻ ,,paristwo jest to nar d zorganizowa-
flY", zwr cił się prezes Chomicz do zębranych z wezwa-
niem do dal szej usilnej pracy obywatelskiej na obranych
plac wkach, co przyczyni się do ogolnego utrwalenia
paristwowości naszej i wzniosł okrzyk ,,Niech Żyje
Najjaśniej sza Rzeczpospolita Polska!'' okrzyk ten, przy-
jęty Żywymi oklaskami, zębrani powtorzyli kilkakrotnie.

odśpiewaniem hymnu ,,BoŻe coś Polskę'' i ,,Roty''
obrady zakonczono.

Ach, zbudz się strazaku,' powinnośc cię woła!
Podążaj, a spiesz się co zywo!
,,I{iech dzisiaj nie zbraknie zadnego sokoła!"
Toć pozar dla druhow to zniwo.
Choc znojna to pracą i trudne ćwiczenie,
ry zwawo podązaj do znaklł,
Tam czeka juz na cię dowodcy zlecenie.
Powinnośc! Więc, zbudz się strazaku!

Bron zycia swej braci! W płomieniach i zarze
Tam słychac ktoś płacze i kwili.
To przyszły ratownik! Smierc znajdzie'w pozarze!
A moze?... Ach, nie trac i chwili!
Sekunda, i moze przybędziesz po czasie...

Sekunda i zyciem przypłąci.
Ir{ie pozwol, by jeden naSZ przepadł w skier masie,

Więc w ogien! Bron zycia swej braci!

J. Kowalewski

Przegląd Pozarniczv- nr ]5-I8, sierpien - wrzesien I92I (fragmenty)

Liczne orkiestry na czele poszczegoInych zastępow
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PO ZTEZDZIE
BoIesłaW Chomicz

ierwszy ogolnoparistwowy Zjazd delegat w straŻy
poŻarnych, odbyty w Warszawie dnia 8 i 9 września
1921 r., poza Swą ściśle zawodową stroną, był jed-

nocześiie przeglądem sił naszych w zakresie organizowa-
nia Samopomocy społecznej. Po raz pierwsZy w odrodzo-
nej Polsce zjechało się do jej stolicy w pokaznej liczbie
około 3 700 przedstawicieli, niemal wyłącznie ochotni_
czych StraŻy Pożarnych, z najodleglejszych zakątk w
Rze czyp o sp ol itej' a w szystk ich pr zybyłych oŻy w tała j e dna
wspolna idea podzwignięci a na wyŻszy szczebel organiza-
cji istniejących juŻ plac wek, j ak tęŻ tworzenia nowych.

ToteŻ stolica paristw a była świadkiem daleko posu_

niętej solidarności społecznej, fld kt rym to podłoŻu po-
wstały i tysiącami powstawać jeszcze będą karne druŻyny
straŻackie pod hasłem słuzby publicznej.

Gdy na ogoł w młodym jeszcze nieokrzepłym
organi zmię paristw a naszego - wrą namiętności partyjne
i swary, obniŻające powagę pracy paristwowo_tw rczej,
gdy niemal na kaŻdej plac wce juŻ nie politycznej, ale na_

wet kulturalnej odbywają się przetargi o wpływy tego lub
innego stronnictwa, wielka juŻ obecnie korporacj a druŻyn
straŻackich, zjedno czona na Zjeździe w Głowny Związek
na całąRzeczpospolitą, wolna jest, a nie wątpię, Za takie
oblicze zachowa na przyszłość, od demagogicznych haseł
i wydzierania wpływ w, podporządkowujących dobro
og lne egoistycznym ambicjom bądź jednostek, bądź tez

ugrupowari za nimi stojących.
Zjazd ten przypadł na okres cięzkich chwi|, przeży-

wanych przez nar d. Rząd, ktory przed rokiem objął
wysoce odpowiedzialne kierownictwo nawą paristwową
w momencie zalewu Polski przez hordy bolszewickie, chy-
lił się po rocznej, mozolnej pracy ku upadkowi , a zmtanie
tej torł'arzyszyły powaŻne wstrząsy i komplikacje ,to przez
organizowane bezrobocia w ośrodkach przemysłowych
i rr' samej stolicy, to Znowu przez stale w wczas groŻący
strajk narr'et tak waŻnej dztedziny gospodarczej w pari-

St\\'ie. jaką są koleje. Wreszcie i Sprawa G rnego Sląska,
doprorr'adzona \\'owym momencie do najwyŻszego napię-

cla, a połączoną grożbą wznowienia krok w napastni-
czychprzez sąsiada od wschodu' dopełniałaogolnej miary
trwogi i niepokoju, jakie zawisły nad ojczyzną naszą
w koncu sierpnia br.

Zapowiadany jednak od roku Zjazd przedstawicieli
organi zacjt straŻackich nie mogł wszakŻę się nie odbyć,
a tym bardziej w tym momencie ogolnej apatii t roz|uźnte-
nia stawał się konieczniej szym, iŻby naocznle przekonać
stolicę, Za Są w narodzte siły zdolne do pracy tworczej,

a siły te mierzy się juz setką tysięcy obywateli, karnych
i uszeregowanych' szczepiących społecze stwu nie de-
strukcję i anarchię, |ecz, przeciwnie, cementujących je
przez powoływanie do Życia nowych organi zowanych
ośrodk w pracy publiczno- społec znej.

Na tle przeto kwas w i waśni, jątrzących zdrowy
w istocie - bo młody organlzm narodu - w cięzkiej chwili
upadku gabinetu Witosa, połączonej z powaŻnym przesi_

leniem prądow pa stwowo-tworczych w Samym łonie
woli narodu, uosobionej w Sejmie, odbył się w Warszawie
pokaźny Zjazd kilku tysięcy obywateli o wyzszympozio_
mie uspołeczntenia, pełniących bowiem słuŻbę obywatel-
ską z wyboru' a powołanych do tego przez zaufanie naj-
b|iŻszego Swego oto czenia.

Jak dalece kaŻdą pracę społeczną przyjęto u nas
łączyc, a bod aj utoŻsamiać z robotą partyjną, niech posłu_
Ży za dowod tego fakt, iŻ nawet z odległej prowincji na-
pływały do Komitetu Zjazdu zapytania, czy Zjazd ma być
manifestacją polityczną i czyim wpływom ma słuŻyć,
a z samej stoli cy, zemocjonowanej wczęsnymi wypadka_
mi politycznymi, zwracano do nas zapytania, czym się

kierujemy' zwołując w tym momencie tak ltczny Zjazd
do stolicy paristwa.

Mikroby partyjne tak się juz wŻarły w roznamiętnione
mozgl wytrawnych i niewytrawnych politykowicz w, iŻ w
kaŻdym odruchu zrzeszających się mas społecznych gotowi

Są upatrywać mącenie czystego nurtu myśli obywatelskiej.
Zjazd przeto ten zadał kłam wszelkim domysłom

roboty partyjnej, z prawa czy z lewa narzucanej, a był
j edyn i e nięzaprzeczalną man i fe stacj ą po Szanowan i a ładu
i spoistości w narodzie, Swego rodzaju promieniem
słonecznym w mrocznym momencie owczesnego załamu
hory zontu myśli obywatelskiej.

To było gł wnym zadaniem Zjazdu t zadanie to

całkowicie spełnione Zostało.
Parę tysięcy rozluŻnionych na roŻnę ugrupowania

t zw|ązki - podług byłych jeszcze dziel'nic zaborczych -
organi zacji społe cznych zlało się w jedną potęzn ąna całe
paristwo korporację a zrzeszeniu temu przyświecać będą
nie partyjne porachunki i cele, leczwiecznie ozywcza idea

wiązania obywateli bez roŻnicy ich Stanu, wyznania
I Zawiści klasowych w posterunki słuzby publicznej,
a bezinteresownej , fl? podłozu posłuchu i poszanowania
dla władz, z wyboru powoływanych.

Ten pierwszy Ogolnoparistwowy Zjazd delegat w
straŻy poŻarnych niech będzie zapowtedzią ogolnej

solidarności w naro dzie, kt remu wszak poza interesami



20 PO ZJEZDZIE

stronnictw zaleŻeć powinno na mocnej budowie paristwa

od jego nizin, bo wszak ,,pa stwo jest zorganizowanym
narodem",jak to wyrzekł Marszałek Sejmu na powitanie
delegacji, składającej mu hołd t cześc.

Zjazd ten odbył się z kolei rzeczy - jako pierwszy
w odrodzonej ojczyżnie - w jej stolicy.

Pewni jesteśmY, Że i następny Zjazd, ktory odbędzie
się za |at parę w Poznaniu, Krakowie lub Lwowie, nie
będzie r wnieŻ służył interesom stronnictwa poszczegol-
nego' |ecz stanie się jesz cze większą manifestacją solidar-
ności w naro dzie. Vivat sequens!

Bolesław Chomicz

RADA NACZELNA GŁoWNEGo zWIĄzKu STRAżY PożARNYGH RP

Siedzą (od lewej ku prawej) pp.: inż. J. Tuliszkowski, Z. Choroma ski- skarbnik, pos. A. Mrozowski,
pos. K. Rzepecki - vice prezes, Bol. Chomicz - prezes, B. W jcikiewicz, wojew. Moskalewski, K. Matusiak.

Stoją pp.: insp. J' Lisowski, J. Kon, dyr. Orozdowicz, K, Kaiser, Z. Przyjalkowski, B' Pachelski- naczelnik,

Kuc - sekretarz, S. 0lkuski - kustosz, S. Klabun, red. S' Pągowski, insp. J' Sztromaje1 insp. W. Mierzanowski.

Nieobecniwdaciefotografiinastępującyczłonkowie Rady Naczelnej:dyr. B' Koziowski, nacz. K. Wysznacki,

inż. E. Wagne1 inż. S. Walig rski, kom. M. Walig ra. 0. Rackiewicz, S. Tomczyliski. W. Kulas, S. Marecki,

A' ks. Lubomirski, inż. J. Bukowski, wojew. W. Raczkiewicz i dr. M. Jaroszyriski.

PlEśŃ sTRAzAcKA z

Gdy łuna poząru rozleje się hen
I pryśnie płomieniem purpury,
Gdy przerwie się ludziom ich pracą lub Sen
Rozpaczy krzyk wzbiegnie pod chmury.

Hej, bracia strazacy, nam gnuśniec nie CZaS,

Na pomoc blizniemu pobudka zwie nas !

I{iestraszny jest dla nas ni ogien, ni dym,
Z nim walką prawdziwą rozkoszą,
Więc walkę stoczymy Z Zywiołem tym złym,
Bo ludzkie łzy o to nas proszą.

Hej, bracia strazacy, nąm gnuśniec nie CZaS,

ROKU 1927
L.R. Remiszewski z Potuszyna

Gdy w ręku jest topor, lub bosak, Czy Sznur,
Bądz inne strazackie narzędzie,
Staniemy tak twardo jrk skała lub mun
A Florian pomagać nam będzie.

Hej, bracia strazacy, nam gnuśnieć nie cZaS,
Ir{a pomoc bliźniemu pobudka zwie nas!

Choc zbraknie bosak w, to starczy nam Sił,
By zburzyc rękami przeszkody,
Gdy w studniach ujrzymy dno tylko lub ił,
Łez ludzkich uzyjem miast wody.

Hej, bracia strazacy, nam gnuśniec nie cZaS,
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Bolesław Chomicz

hoć walne zgtomadzenia odbywają Się corocznie
nie wszyscy jednak ich uczestnicy, a członkowie
Zrzęszenia zdająsobie dokładnie sprawę ze swych

obowiązkow i uprawnieri, jako teŻ z roli przypadającej
walnemu zgromadzentu w Życtu i rozwoju korporacji.
Wszystkie nasze uwagi niŻej przytoczonę dotyczyć będą
oczywiście organi zacjt straŻy poŻarnych' w celu oświetle_
nia dostrzeganych częstokroć brakow takich zgromadzen
i wadliwego ich ujęcia.

Zaznaczamy przede wszystkim, Że walne Zgroma-
dzenie w Życiu organizacjijest pierwszą1 ostatnią instan-
cją uchwałodawczą) zakreślającą ramy i środki działalno-
ści, ustanawiającą plan gospod arczy wraz Z budzetem
danej placowki na rok najb|iŻSZY, kontrolującą wyniki
prac z roku ubiegłego i normującą w og le zakres i bieg
wszelkich czynności , przypadających w udziale organowi
wykon awczemu, kt rym jest zaruąd.

Gdy w straŻy ochotn iczej zarządowi ptzypada
troska o wykonanie uchwał walnego Zgromadzenia,
przez Zapewnienie źrodeł wpływ w i umiejętne ich wy_

datkowanie, a do dow d ztwa naleŻy w ścisły- tego słowa
pojęciu odpow tedzia|ność za bojową Sprawność druŻyny,
to walnemu zgromadzentu jako ciału nadzorczemu i kon-
trolującemu przez Swą komisję rewizyjnąprzypada przed
społecze stwem miejscowym ogolna odpowtedzta|ność
za pomyślnoś C I rozwoj plac wki obywatelskiej.

Zycie i wsp łŻycie na gruncie kaŻdego stowar zy-
szenia, zwłaszcza o cechach uŻyteczności publicznej,
wymaga od jego członk w pewnego poziomu kultury
społecznej w zrozumientu zadan i celow zrzeszenia, jako
teŻ umiejętnego rozgranlczanla i poszanowania kompe-

tencj |, przyna|eŻnych kazdemu ogniWU, iŻby aparat Spo-

łeczny poruszał się juk mechanlzm Zegarowy bęz tarc
i zahamowa . A tych tarc powodowanych przez ludzkie
ułomności I przywary nie brak w kaŻdym Zrzeszeniu'
co sprawia częstokroć powikłanta w ustroju l rozwoju
plac wki.

od razu winniśmy zwr cić uwagQ na to, Że organi-
zacja ochotn tczych Strazy PoŻarnych posterunk w
Samopomocy obywatelskiej winna dla skuteczności
swych zamierzeh opierać się przede wszystkim na jed-

nostkach uspołecznionych, pełnych poświęcenia się
I Zrozumienia dobra publicznego, nie zaś uprawiających
prywatę, wzajemne porachunki partyjne czy osobiste,
a zwłaszcza nie szanujących decyzji zapadłych i opartej

o nie praworządności. KaŻda straż ochotnlcza musi być
wewnątrz ciałem harmonijnym, zbudowanym jako orga-
n|Zm karny o dyscyplinie społecznej' w razie bowiem

przeciwnym plac wka ta nigdy nie pozyska sympatii
og łu otaczającego' |ęcz stanie się pełną wirow wzajem_
nych zarzut w, rozkladających organi zację jako taką,

- a dającą na Zewnątrz gorszący przykład. I|eŻ to straŻy
ochotntczych upadło lub tez Spoczywa w letargu, jedynie
dlatego, Żę brak u nich ducha oŻywczęEo (przy niesna-

skach niekiedy jednostek o ambicjach wybujałych) umar-
twia ten organizm, pozbawiając go spoistości i harmonii.

Ltczne a Żywe przykłady, potwierdzająten pogląd.

obalany z byle błahych powod w zarząd straŻy ustępuje
miejsca innemu bez ciągłości pracy' bo jej w krotkim
okresie czasu wykazac nie mogł. Przysłowiowa polska
ntezgoda nurtuje w wielu organizacjach jedynie dlatego,
Że na walnych zgromadzeniach nie zdołano z całąotwar-
tością przeciąc w zarodku prądow rozkładowych, a dac
posłuch ludziom rzeczywiście dbałym o dobro Sprawy.

Na tym przeto miejscu obowiązkiem naszym jest
poruszyc z całąotwartością bolączki Życia wew nętrznego
straŻy w przeświadczeniu, iż głos naszbędzie czynn|kiem
uzdrawiającym atmosferę w wielu zrzeszeniach.

Samorządy. Wszystkie straże ochotniczę spełniają
właściwie te czynności, kt re na|eŻą do bezpośredniego
zakresu dztałania Samorządow. Gmina wiejska Czy miej-
ska obowi ązana jest zapewntc ludności bezptecze stwo
publiczne wraz z ochroną mienia t zdrowia ludności'
a przeto walka Z kleską ogniową nalężęÓ w zasadzię
powinna do Samorządow. Ze Życte poszło odmiennymi
tory, a gminy nie posiad ając przewaŻnie własnych dru Żyn
poŻarnych, wyręczają się pracą ochotniczych straŻy,
podnosi ten fakt jedynie publiczny charakter zrzęszen
straŻackich, a zn:rewala przy tym do udztę|ania pomocy
moralnej i materialnej działającym na terenie samorządu
placowkom straŻy poŻarnych.

By osiągnąć tęn wsp łu dział zę wszech miar
poŻądany dla rozwoju strazy winny one dbać o to' aŻeby

spoistość wła dz straŻy zwładzami gminnymi była w isto-

c|e rzeczy trwała i ciągła..

JuŻ w Swoim czasie zwracaliśmy uwagę na to, Że do
zarządow straŻy ochotniczych zjednywać na|'eŻy przed-
stawicieli miejscowego Samorządu (burmistrza. w jta'
ławnik w magistratu, członk w rady gminnej), jest to
bowiem najprostsza i najskutec zniejsza droga zatntęreso-

wania władzy gminnej Życtem i ustrojem miejscowej

straŻy. Waln e zgromadzente w interesie og lnym dopilno-
wać powinno, aŻeby osobisty udział przedstawicieli
Samorządu miał sobię Zapęwnione miejsce w zarządzie
i komisji rewizyjnej, a przy zgłaszanych chęciach
l w Czynnych Szeregach straŻy.
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Ponadto wszelkie uroczystości, popisy, a bodaj i ćwi-
czenia odbywac naleŻy z udztałem Zaproszonych najwy-
bitniejszych członk w magistrat w, sejmik w, czy rad
gminnych. Nie drogą bowiem zasklepiania się ,|ecz naj-

szerzej traktowanej jawności publicznej zdobędzte sobie

straŻ nie tylko sympatię og łu, |ecz uznanie tych czynni-
k w, kt re słuŻyc mogą stałą pomocą materialną. Trwałe
tedy personalne połączenie władz straŻy Z ręprezentacją
czynn|k w Samorządowych powiąze działalność ochotni-

czej plac wki z planem gospodarczym władz komunalnych.

Dow dztwo straży wraz Z zarządeffi, jako organ

wykon awczy walnego zgromadzenia, dba o ćwiczebną
Sprawność uszeregowanych członk w, czuwa nad prawi-
dłowym podziałem i przydziałem szarŻ, przeprowadza
w terminach Z gory określonych musztrę i ćwiczenia
z narzędziami, przyuczając członk w do poczucia obo_

wiązkowości, a karcąc opieszałych i niezdyscyplinowa_
nych. Dowodztwo straŻy Zawsze Spoczywać powinno
w rękach jednostki wybitnie ruchliwej' energicznej, dosta-

tęcznię fachowo przygotowanej , a przeto mogącej zdobyc
w Szeregach posłuch i zaufanie przez osobistą spręzystoś
i gorliwośc. JeŻe|i zrzeszenie straŻy por wnamy do me-

chanizmu o roŻnych kołach i trybach, to nacze|nik straŻy,
jako jej wodz, winien być SpręZyną i osią tego mechani-
Zmu. od niego płynąc powinna inicjatywa we wszystkich
poczynaniach i pomysłach' a inicjatywę tę poddawać po-
winien zarządowi' chętnie biorąc na się odpowiedzia|ność
Zawszystkie zarządzenia i ich wykonywanie. Wyb r więc
nacze|nika straŻy, a łącznle z nim zastępcy i gospodarza
stanowić powinien największą troskę walnego zgroma-
dzenia. Prawość charakteru obok energii i taktu
kierow ania podwładnymi' wreszcie zamiłowanie i do-

świadczenie nabyte Są to nieodzowne cechy kaŻdego
wodza, CZY będzie on przodownikiem druŻyny, złoŻonej

z kilkudziesięciu członk w, czy teŻ wielkiego karnego
zespołu o setkach tysięcy ludzi. Ze taka jednostka przy
Sprawowaniu swych obowi ązkow narazić się moŻe na

kroki wrogie innych małodusznych i niesfornych, pod-

nieść to jedynie moŻe powagę naczę|nika straŻy, a we

wszelkich tego rodzaju zatargach walne zgromadzenie
chętnie udzielić powinno poparcia dla powagi dowodcy.

Zarząd stra ży, jako ZeSp oł przedstawicieli miejsco-
wego społecze stwa, powołany do og lnego kierownic-
twa i nadzoru nad biegiem całoro cznej pracy, obowi ązany
jest dokładać stara o Zapewnienie straŻy warunkow
normalnej egzystencji przęZ zjednywanie jej nowych
członkow - wsp łobywateli, uzyskiwanie innych źrodęł
wpływ w, czynienie zadośc wnioskom dow dztwa
o poleps zenle stanu narzędzi, a zwłaszcza zaskarbianie
u og łu miejscowego sympatii dla całej działalności
straŻy ochotniczej.

Zarząd odbywać powinien posiedzenia Swe w termi-
nach z gory ustalonych, prowa dzic wszelkie rachunki
w Sposob dokładny iprzejrzysty,odwoływać się do Związ-
ku o pomoc instrukcyjną' dbać o poziom intelektualny
Swego zrzeszenia przez urządzanie pogadanek, wieczo-
r w i zabaw godziwych. Wszelkie odbywające się w ciągu
roku kursy względnie zloty ćwi czebne straŻy okolicznych,
nie powinny ujść uwagi zarządu, iŻby nie był on posądzo-
ny o martwotę i brak poczucia solidarności korporacyjnej.
Z innymi organizacjami społecznymi (kołkiem rolni-
czym, związkiem młodzieŻy, druzyną harcerską, zw|ąz-

kami sportowymi) zarząd straŻy powinien utrzymywać
najpoprawniej sZę stosunki łączności obywatelskiej, bio-
rąc udział w pracy tych plac wek i powołując je do wsp ł-
udztału czynnego w Życtu straŻy miejscowej.

Prezes Zarządu Straży,jako jej reprezentant, moŻe

i powinien we wszystkich tego rodzaju poczynaniach
spełnić decyduj ącą rolę, iŻby plac wce, na czelę ktorej
pozost aje, zapewntc oblicze wysoce odpowiedzialnego
posterunku słuzby public znej.

o d z n a cz e n ia str ażak w Za w y r oŻniaj1C1, s ię o dwa-
gę oraz członk w czynnych Za gorliwość i ofiarność
w pracy obywatelskiej powodują moralne zadowolenie
nagrad zanych, a przęto przyznawanie teg o rodzaju odzna-
częn winno odbywać się z duŻą oględnością w przedsta-

wianiu wniosk w do Zarządu Związku. Wszelkie nato_

miast przyznane odznaczenia (listy pochwalne, medale,

znaki Za wysługę lat) na|eŻy wręczać członkom w spos b

najwięcej uroczysty przed frontem druzyny Z udziałem
Zaproszonych gości i przedstawicieli władzy miejscowej.

Zespoł straŻy ochotntczej stanowi harmonijne ciało
o wsp lnych dĘeniach wzniosłej idei pomocy b|iźniemu,
czynnik więc korporacyjny musi przejawiać się przy
kaŻdej sposobności, jaką Życie straŻy ochotniczej nasuwa.

Jej członkowie polegli na polu walki oręznej w obro-

nie Ojczyzny w Szeregach armii, lub teŻ w czasie akcji
ratunkowej przy poŻarach, winni być UcZcZęni zbiorowo
przez odprawienie (Z udziałem całego korpusu straŻy)

mSZy Żałobnej i utrwalenie w zbiorach straŻy pamięci
swych członk w przęZ zawieszęnię ich fotografii,
zamieszczenie Życtorysu w prasie itp.

Przyjęcie władz paristwowych, przybywających na

teren straŻy, obchody narodoWe, jak w ogole święta
Uroczyste, powinny zawsze odbywać się Z udziałem
całego korpusu strazy.

Mundur str ażacki, przywdziany nie z nakazu,lecz
z wyŻszych pobudek wewnętrznych kaŻdego uczestnika
straŻy, jest nie tylko ozdobą obywatela, |eczjego chlubą
prawd ziwą. Munduru takiego splamić i pobrukać nie
wolno. Dowodztwo straŻy ustawi cznie czuwać ma nad

tym, aby mundur, jak l znak Związku na nim, głoszący:
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,,W jedności siła!'' był widomąoznakąnaleŻnego poziomu
etyki korporacyjnej, a dla reszty wspołobywateli sluzył
zaprzykład gorliwej a ofiarnej słuzby obywatelskiej.

Na gruncie ochotniczych Strazy PoŻarnych wiele
zdziałać moŻna dobrego w kierunku podniesienia pozio-
mu kultury' oświaty i etyki wśrod miejscowego społe-

cze stwa. Ępienie alkoho|tzmu, jako wroga zdrowego
rozsądku, krzewienie oświaty i czytelnictW&, jako przyja-
cioł kultury I rozvffiU, propagowanie patriotyzm|J, jako
fundamentu miłości Panstwa własnego' budzenie w ogole

wszystkich cn t obywatelskich, jakŻe Szerokie krę gi zata-

OCHOTNIK
BoIesław Chomicz

ie ma Życia - nle ma tstnienia bez pracy. Jest ona

celem i środkiem bytu ludzkiego' będąc jego

metą przewodnią i podstawą.

TotęŻ bez pracy nie moŻe obywać się Życle Żadnej

istoty, chocby na najniŻszym poziomie kultury pozostają-
cej, bo bezczynność jest przejawem bądź gnuśności mo-

ralnej , bądź teŻ kalectwa lub niedołęstwa, gdy natomiast

wytęŻona i świadoma celu praca bogaci umysłowo i mate-

rialnie nie tylko jednostki, |ecz i całe narody.

Są to prawdy stare jak świat, jasne jak słorice , a jed-

nak widocznie Żywe i nięwyczerpane' pełne nowych
zagadnien dla nauki , pracy, literatury i kongres w.

Poza troską o byt codztęflfly' gdzie jednostka jest

czynnąz pobudek ego'Zmu własnego o zapewnienie środ-

kow do Życia dla siebie t rodziny najbliŻszej' istnieje jesz-

cze ogrom pracy tworczej, przesiąkniętej ideą społecZfl1,
poczuciem dobra publicznego lub wreszcie pozytku dla
całej ludzkości.

czac moŻe pod sztandarami ochotn tczych Strazy PoŻar-

nych, zrzeszających w Polscę Z gorą 100 tysięcy obywateli.
Zarządy poszczegolnych straŻy i ich dow d ztwa,

niech się dobrze zastanowią nad swymi obowi ązkamt
i zadaniami kulturalnymi, a przyczynią się w wczas do

spotęgowania ustroju Paristwa całego.

Boleslaw Chomicz

Przegląd Pożarniczv, nr 4, I marca ]924 roktł

Dalej, bracia, do ordynku dalej
Ze stu wiezyc brzmi pozarny dzwon,
I{aokoło świat się, widac, pali,
Jęk i rozpacz płynie z bratnich Stron,

Ponad ziemią tam ku wyzom nieba
Łuną bi, potok krwawych łez:

Wolnej dłoni do ratunku trzeba,
Wolni, śpieszmy, kłaść nieszczęściu kres...

Wierni hąsłu, ze kto zycie swoje
Raz juz w słuzbę świętej Sprawy dał,

Poprzez trudy ten pojdzie i znoje,

Poprzez gruzy i poległych waŁ
Jan Kasprowicz

Wspołczesna jednostka, tworząc jeden organi Zm

wspolny z szerokim ogołem narodu, Żyjąc tętnem jego

Życta, radością i smutkiem - nie poprzęstaj e juŻ na czyn-
nościach, zmierzających tylko ku utrwaleniu istnienia
Swego , lecz staje się coraz więcej cząstką całości o jednej

duszy i sercu, o jednym pragnieniu dobra powszechnego
t postępu.

oświata i kultura, tradycje narodowe i troska o przy-
szłość narodu umacn iują to wspołzycie cząstek og łu,
spajając je w jeden organi Zm Zwarty,, choc niekie dy roz-

biezne cele i środki dztałanla poszczegolnych odłam w
ogołu powodują wzajemną nieufność i waśnie.

Im więcej praca taka oparta będzie na Samowiedzy
społecznej, a źrodło Swe czerpacbędzie nie z mięśni,Iecz
z duchaimozgU, stając się Czynnikiem tworczYffi' jeśli nie
dla mas szerszych to przynajmniej dla przodujących
jednostek oświeconych - tym trwalsząZapowiedz stano-

wic powinna dla zbltŻenia się ery pokoju Bozego na zięmi.
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Bez tej wiary zwątpic zaiste naleŻałoby w SenS Życia
człowteka, narodu i ludzkości całej.

Gdy zaledwie w dwa lata po odzyskaniu bytu nie-
podległego Polski zawisła nad jej losem da|szym groźba
zagłady od rubiezy wchodnich, a Żądne mordow i poŻogi
hordy stanęły u bram stolicy' nar d - zdawało się - zastygł
na chwiłę w niemymprzęraŻęniu. Leczprzez moment tej

trwogi zrodził się wiekopomny czyn ducha i jedności,

a tysiące obywateli-ochotnikow - od młodzieŻy szkolnej
do starc w - stanęło jak jeden mą4 by wesprzeć słabnącą
na duchu armię, wesprzeć oczywiście nie bronią i do-
świadczeniem, |ecz podnietą braterską i krwią ofiarnie
prze|aną. Stał się cud nad Wisłą, a moŻe nad światem
całym, jako tryumf sprawiedliwości, jako przewaga
moralna narodu słabe go |iczebnością,lecz duchem gorują-
cego nad olbrzymem krwawYffi, co Polskę ponownie
podbić zapragn$ w imię kultu nowego i tyranii, uświęco_
nej drapieŻnym programem walki klasowej.

Bęz mocarnego czynu4 ktory przyświecał narodowi
naszemu w owej chwili dziejowej, bęz czynr ochotnika_
obywatela, bezjego poświęcenia się i ofiarne go przelewu
krwi Zmazałoby imię Polski z mapy Europy, a bodaj i jej
losy innym łozyskiem potoczyłyby się.

Przez ten moment historyczny stała się Polska podzi_
wu godną obroriczynią nie tylko ideału niepodległości,
lecz przeszła w historii świata jako rozgłośny szaniec cy-
wilizacji zachodniej' o ktory rozblły się krwawe fale
wschodniego barbar zyncy.

Czyn bohaterski, na polu oręznej chwały dokon ?flY,
staje się działalnością wysoce patri otyczną, kt ra legendą
w pieśniach ludowych przejdzie w potomność. A źrodłem
tej legendy pozostanie Zawsze mocarny duch, co oŻywia
jednostki i sprzęga je ogniwem płomiennym w jeden

wielki łaricuch zbiorowy narodu.

obok atoli wawrzyn w na polu oręZnym iluŻ trzeba
czynow ofiarnych w czasię pokojowym, aby ojczyźnte
zapęwnić trwałość budowy!

Skalą uspołe cznięnia obywateli, wsp lny ustroj pan-

stwowości tworzącYch, moŻna mterzyć tęŻyznę narodu
i jego dojrzałość polityczną. Im więcej w narodzie jest

zrzeszen dobra pub|icznego, im więcej jest stowarzyszo-
nych pod hasłem pozytku społecznego, tym silniejszą
staje się cała więźba nawy paristwowej , Zapewniająca jej

przetrwanie wir w i burz.
Samopomoc obywatelska, oparta na zrzeszeniach

dobra powszechnego, jest doskonałą kuźnią, stapiającą
porywy osobiste i daj ącąim ujście szlachetne.

Jednostka zrzeszona poczyna byc myślącym człon-
kiem jednego społeczeristW&, a jego troski, potrzeby i cele

stają się troskami poszczeg lnego obywatela.
Tworzy się tedy na gruncie zrzeszeri obywatelskich

kryterium stosunku wzajemnego obok poczucia sił
własnych i dĘności ogołu. s'srod takich zlviązkow
społecznych, bezinteresowną pracę ogołorr i niosących
i to z pobudek wyŻszej miary, bowiem porr't_ldorr atrvch

miłością blizniego i wspolną troską ochronr'nlienia
narodowego przed zagładą, uwydatnić naleŻy or.'gan i za c l e

o chotn iczy ch Str aŻy P oŻar nych.

Pod sztandary tych zrzeszen garną się jednostki

uspołecznion e a przejęte poczuciem dyscypliny obywatel-
skiej, ochoczo niosą one ctęŻary walki Z Żywiołem.
podwaŻającym dobrobyt społecze stwa. I|eŻ cichych
bowiem nierozgłośnych, a przeto tym więcej wazkich -
czyn w bohaterskich w Zmaganiu się z tym Żywiołem
przypada corocznie w udziale ochotnikom - straŻakom,
ktorzy nie z musu i nakazu, |ecz z własnej woli stają do
walki z groźnym wrogiem wewnętrznym' pochłaniają-
cym w Polsce coro cznię setki ofiar w ludziach i dziesiątki
tysięcy budowli z nagrom adzonym w nich dobytkiem
i plonem,

I|uŻ ochotnikow - straŻak w przypłaca w tej walce
corocznie Swe męstwo cięzkim kalectweffi' bądź utratą
zdrow |a, a niekiedy i Życia.

A jednak ani mozoły tego powołania i jego niebęz-
plecze stwo, ani kosztana uzbrojenie i rynsztunek łoŻone
zwłasnych zasob w nie ostudzajązapału dzie|nych jedno-

stek do groma dzęnia się pod sztandarami ochotn tczych
Strazy PoŻarnych.

Potrzeba działalności społecznej' utajona w kaŻdym
obywatelu myślącYffi, koniec znośc solidarności obywatel-
skiej ku pozytkowi og łu tworząspoiwo, kt remu przyświe_

ca na sztandarach ochotntczych hasło: ,,W jedności - siła''.

Gdy się zwaŻy nadto' Że na 2874 straŻy poŻarnych

w Polsce przypada niespełna 30 organizacji płatnych,

a resztę plac wek z |tczbą l00 000 obywateli stanowią
ochotnicze Straze PoŻarne' występuje tu w całej wyrazi-
stości doniosła ro|a obywatela - straŻaka, opromieniona
poczuciem wyŻszych ideał w z jednoczesnym Samoza_

parciem się i uchyleniem zapłaty Za pracę łozoną.

To pragnieni e dzlałalności społe cznej, kt re jest pod-

łoŻem powstawania ochotniczych Straży PoŻarnych spotę-
gować się powinno w Polsce wolnej, bo ochotnik to juz nie
niewolnik, |ęcz uświadomiony i ofiarny obywatel, ochoczo
się poddający karnej słuzbie publicznej. ,,Wolnej dłoni do

ratunku trzeba; wolni, spies Zffiy, kłaść nieszczęściu kres...''

Niech więc w Polsce wolnej od ucisku obcego mnoŻą
się dzielne Szeregi ochotnik w - straŻak w, wiernych ha-

słu, Że ,,kto Życte swoj e raz juŻ w słuzbę świętej Sprawy
dał, poprzez trudy ten pojdzie t znoje, poprzez gruzy
i poległych wał''.

Bolesław Chomicz

Jednodniowka,,Społeczenstwo Strazakowi'', I0-I7 sierpnią I924 roku
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oja młodość chmurna i durna przypadła na
pierwsze pokolenie popowstaniowe, a to na
zapadłych kresach Nowogrodszczyzny (rok

urodzenia 1878) wśrod ciosow, jakie spadły owcześnie
na Żywioł Polski na Litwie i Białorusi.

Po roku 1863 rozwiała się legenda o chrystusowości
Polski , a rozwiało ją nie co innego, tylko Życie: kiedy się

nowa proba odzyskania niepodległośc| - Z bronią w ręku
skoriczyła nową klęską, instynkt Samozachow awczy

narodu zaczfi wołać o nowy rachunek sumienia narodo-

Wego, o rewizję dawnych pogląd w na przyszłość. Doko-
nali zas tego zadania nie poeci, tylko uczeni (juk pisał
Ign. Chrzanowski), a dodać do tego winienem - nie tylko
uczeni , |ecz w og le inteligencja polska, odsuwając na

drugi plan brawurę rycerskości, a hołdując hasłu pracy
organicznej u nizin narodu.

okrutne metody ucisku zaborczego, połączone

z zakazęm na kresach nawet mowy i rozmowy polskiej
dla młodzieŻy uczącej się poza domowym ogniskiem
rodzinilYffi' prześ|adowanie kultu religijnego' ograni cze-
nie dostępu dla Polakow do szkoł średnich, a po ich ukon-
czeniu kierowanie na studia w zakładach wyŻszych
w głąb Rosji - były to bodźce do hartowania duszy mło-
dzieŻy polskiej i spotęgowania uczuć patriotycznych.

Po zakonczeniu gimnazjum w Grodnie,dzięki |icznej
rodzinię ze strony matki w Kijowie zamieszkałej' miałem
wyjątkową sposobnośc rozpocząc i skonczyc studia praw-

nicze tamŻe w Kijowie w roku l90l.
Przypadek jedynie zrządził, Ze wywieszone w tym-

Że czaslę w westybulu uniwersytetu ogłoszenie Zarządu
Ubezpteczęn Wzajemnych Budowli od ognia w Krole-
stwie Polskim o przyjmowaniu do pracy młodych prawni_
kow - zdecydowało o dalszych losach.

W owczesnej Rosji carskiej praca dla inteligencji
polskiej w Kongres wce i na Kresach była zamknięta,
a Urzędy odległej Syberii lub Kaukazu i Turkiestanu były
chętnie zapełniane Żywtołem polskim. Jedyn a wczesna
Instytucja rządowa rosyjska w Warszawie: Zarząd Ubez-
preczen Wzajemnych Budowli od Ognia, reorganizowany
na mocy nowej ustawy kompletował person e| przewaŻnte
z Polakow z dyplomami szkoł wyŻszych, w wyniku czego

- ku wielkiej mojej radości - zamiast szukania kawałka
chleba w odległych zakamarkach imperium cesarskiego

zna|azłem się przy pracy u podstaw t nizin narodu
polskiego, a mianowicie w opatowie, u podnoŻa Gor
Swiętokrzyskich. Cały zapał młodzienczy poświęciłem
poznaniu potrzeb ojczystych i obcowaniu Z działaczami
pracy organi cznej wśrod ludu.

Rok 1905 początek ery rewolucyjnej w Rosji
carskiej zastał mnie na stanowisku samodzielnym
inspektora i kierownika biura powiatowego w Janowie
Siedleckim, nad Bugiem, z zasięgiem aŻ po Brześc, fla
połnocy obszaru wczesnej Chełm szczyzny, stałej

widowni systemu rusyfikacyjnego, a nawet i krwawych
rozpraw nad unitami opornymi. (...)

Zarowno skład personalny całego biura (pomocnik
moj Rosjanin), jak i całe oblicze narodowości tego
powiatu o ludności mie szanej, a mię dry poszczeg lnymi
wsiami nieraz wrogiej sobie, stanowiły dla mnie nie lada
memento przy pełnieniu czynności wyj azdowych.

- W sumieniu atoli własnYffi' pomimo Życzliwego ostrze-

Żenia Naczelnika powiatu konieczności co do uŻywania
języka rosyjskiego przy Czynnościach słuzbowych - nie

mogłem pozwolic sobie na poniechanie mowy polskiej
w rozmowach Z chłopaffii, co przyszłośc pokazała

- nie pozost ało bęz wpływu na poźniejsząo parę miesięcy
ostrą represję w stosunku do mnie (...).

Rozumiałem dobrze , Że po moim opornym dla rusy-

fikacji Chełmszcyzny zachowaniu się w Janowie,przy nie
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krępowaniu się w rozmawianiu po polsku po wsiach przy
wyj azdach słuzbowych oraz po wywieszeniu na rządo-
wym lokalu komunikatu o zamknięciu biura z powodu
strajku przez Komitet Rewolucyjny nakazanęgo z jedno-

czesnym wysłaniem do Zarządu depeszy, treści j.w. - po-
zostawanie chociaŻby przez parę dni w tych okoliczno-
ściach na mieszkaniu w Janowie byłoby niepotrzebną
brawurą i naraŻeniem rodziny mojej (Żony i dziecka) na

natychmiastowe represje. (...)

Tu juŻ W Warszawie po paru tygodniach od

wyj azdu z Janowa odna|eziono mnie przez żandarmerię,

wręczo no rozkaz wojennego Generałgubernatora Guberni
Siedleckiej , odczytano treść i osad zono w areszcie
za ,,tajnoje obuczenje'' (czy|i na|eży rozumieć: za dztała|-

ność oświatową na Chełmszczyźnie) z zamianąaresztu na
grzywnę rb. 400, - kwotą r wną wcześnie p łrocznym
moim poborom. Sunt lacrimae rerum... (.. )

Po krotkim czasie pracy w szkole W. G rskiego
w Warszawie Zaproszony zostałem na wykłady najlepszej

bodaj wcześnie w Kongres wce i najlepiej wyposazonej
Szkoły Handlowej w Łodzi, utrzymywanej bowiem przez
kupc w i przemysłowc w łodzkich. Pozostałem na tej

placowce przez trzy lata, zarazęm nie zrywając łączności
z poprzędnią pracą i doświadczęniem nabytym w Dyr.
Ubezpieczen Publicznych. (...)

Te prace Zwracająna mnie uwagę prywatnej Instytu_

cji Ubezpieczen: Warszawskiego Towarzystwa S.A.

- powaŻnego Zakładu o wielkiej tradycji i kapitale owcze-
śnie wyłącznie ojczystym, Zorganizowanej przęz sfery
kupiectwa, rolnictwa i przemysłu, (...)

Przy pracy swej zawodowej w tym zakładzte,
w bardzo mtłym i kulturalnym środowisku, nie przerywa-
łem mojej pracy społecznej na Zęwnątrz, a to przez stałą
łącznosc z pokrewnymi dziedzinami ekonomiki ojczy-
stej, biorąc udział w pracy programowo- odczytowej

Stow. Technik w, Tow. Właścicieli Nieruchomości
m.st. Warsz&Wy' Centralnego Tow. Rolniczego i Związku
Kołek Rolniczych, w Wyniku częgo ukazują Się moj e arty-
kuły i rozprawy w czasopiśmie ,,Biblioteka Warszawska''
oraz Sprawozdawcze artykuły w prasię codziennej. (...)

Ta moj a dztałalność wpłynęła - bezwiednie dla mnie

- na wydelegowanie mnie przez Dyrekcję Warszawskiego
Tow. Ubez. na studia uzupełniająCe, semestralne na Wy-
dziale Politechniki w Akwizgranie (Aachen), prowincji
Nadrenskiej , łącznie z praktyką fachową w miejscowym
wielkim Zakładzie Ubezpieczen Aachener-Mtinchener,
pod wytrwałym kierownictwem Dyr. SchrÓdera, zrozga-
łęzieniem operacji tego Towarzystwa na wielę paristw

poza granicami Nięmiec. Po odbyciu praktyki i studi w
w Niemczech - skierowany byłem przezDyr. A. Swięto-
chowskiego jeszcze do ParyŻa, flZ praktykę w L Unionie.

Po powrocie kontynuowałem pracę w Dyr. War-
szawskiego Tow., przykładając się do reor.-Ęani zacji t czyn-
ności wewnętrznych (reprezentacja warszarł'ska. instruk-
cje dla ajentow) oraz biorąc czynny udział na zell'nątrz
w roŻnych posiedzentach i zebraniach or,-qan izacji
ku ltu ral no - s p ołecznych.

W tymŻe czasie nawiązałem b|iŻszą łącznośc
Z Życtem i działalnością ochotniczych Strazy PoŻarnych

na ich zębtaniach i uroczystościach. Z ramtenia Magistratu
m.st. WarszdWY, biorę udztał w Komisji do Spraw reorgani-

zacji straŻy ogniowej warszawskiej za czas w komendan-

t w - Sudrawskiego i Łunda. W tym czasie biorę udział
w Międzynarodowych wystawach i ,jazdach poŻarnt-

czych w Lipsku i Petersburgu' a w tym ostatnimz wygło-
szeniem obszerniej szego referatu.

Na początku roku 1913, dzięki staraniom wczesne-
go członka Dyrekcji Warszawskiej Tow. Ub. Pawła
Gorskiego uzyskuję koncesję na wydanie czasopisma

,,Przegląd PoŻatnicZY", osobiście je prowadzę i redaguję,

aŻ do wybuchu wojny światowęj przęz niespełna 2 lata,
umiesz czając na łamach pisma ponad I40 ilustracji obok
artykułow fachowych oraz 51 korespondencji z Życia stra_

Ży z drukiem noweli osnutej na działalności straŻy:

,,Ludzie idei, czyli straŻ ogniowa w Gapsowie'', oraz
nagrodzonąna konkursie nowelkę: ,,Poprzez poŻogi dym

- na jasny blask".
TuŻ na parę miesięcy przed wybuchem wojny pierw-

szej - i to niemal wyłączn|ę przez starania Pawła G rskie-
go (pełnił honorową funkcję dworską - kamerjunkra przy
dworze carskim) osiągam zęZwolenie władz Generał-
gubernatorstwa warszawskiego na załoŻenie Tow. Sw. Flo-
rlana, a statut ten podpisuję łącznte Z Pawłem G rskim
i Władysławem Grabskim, Prezesem Centr. Tow. Rolniczego.

Przy istniejącej wcześnie na całą Rosję carską
centralistycznej organi zacji straŻy poŻarnych: ,,Wsie-
rosijskoje PoŻarnoje ob szczestwo'', pod zarządem kn tazla
Lwowa niepodobna było myśleć o Separatystycznym
Związku Strazy PoŻarnych dla Kr lestwa Polskiego.

W czasie trwającej wojny, PcZY ogolnym zubozeniu
i rozstroju Życia, zdołano w zakresie walki z klęską ognio-
wą stworzyć og lnokrajową plac wkę pierwszorzędnej
doniosłości gospod arczej

Rozproszone dotychczas, rozluźnione, bo pozosta-

wione własnej zawodowej Sprawności straŻę ogniowe
pozyskały wreszcie - wzorem innych kraj w - mozność
zrzeszania się przez utworzenie jednego na Kr lestwo
Polskie Związku.

Sna chwila po temu była dojrzała, a pragnieniu

szerok tch rzęsz pod sztandarami straŻackimi skupionych,
czyniło to zadosc, skoro po niespełna dwuletniej
działalności Związku pos zczycić się on juz moŻę |iczbą
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2168 członkow rzeczywistych, przy ogolnej liczbie 17 000
członk w, reprezentujących 340 straŻy zrzeszonych.
Związek Florianski jest atoli zaledwie na progu Swego

rozwojv-Zrzeszyć w całość resztę funkcjonujących straŻy
ogniowych, podnieść t , kt rę Są w upadku, oŻywić je
i zor gan i zow ac na nowo' p ow ięk szy c w cza S i e n aj bliŻszy m

sieć straŻy ogniowych w tr jnas b, a przy tym oprzeć Swą
działalnośc o czynniki rządowe i samorządowe, będzie
to najb|iŻsza troska tych, komu ogoł zrzęszonych
w Zwtązku kierownictwo powierzył.

Na sztand arze naszego Związku widnieje hasło:

- ,'W Jedności Siła", Z tej jedności i poczucia siły czerpać
będziemy oŻywcze pragnienia ku dalszym naszym
zamterzeniom, a owoce prace tych, komu przypadnie
w udziale byc krzewicielem tych dęe , przy poparciu
licznych zastęp w straŻackich, opromienionych jednym
wzniosłym odczuciem dobra publicznego, na|eŻec będą
do społeczenstwa. (...)

Niech przeto mnozą się w Kraju naszym jak
naj|iczniej te przybytki słuzby publicznej, niech w nich
kwitnie hart ducha i ciała, niech panuje posłuch dla
zwierzchności i poszanowania ładu ogolnego, niech nasze
siły wiejskie zaprawiają się od młodu do karności na
pozytek bliźnich a znaczenie umoralniające takiej
plac wki samo za siebie przemowi (..)

Związek Floriariski
Trzeba było przeto zmy|ic czujność władz zabor-

czych skromnąnazwą klerykalną dla takiej organizacji,
pod wezwaniem Sw. Floriana, patrona w walce z klęską
ogniow 4, & przeto i orędownika straŻy poŻarnych.

Towarzystwo to przybrało niebawem potoczną naz-

wę popularną wśr d braci straŻackiej: ,,Związku Florian-
skiego",3 w pierwszym roku zamętu wojennego stawiało
pierwsze kroki rozwojowe. Rozwinęło natomiast w pełni
swoją działalność juŻ w pierwszym roku okupacji nie-
mieckiej, dając wyrazŻywotności swej w roku 19|6,przez
liczny - pierw szy w historii stra zactwa ojczystego - zjazd
delegat w straŻy w tym Związku juz Zrzeszonych.

Istną furorą, a zarazem i radoś C na ulicach Warsza-
wy odizolowanej przez okupanta od reszty terenu
Kongres wki, a to przez zakaz komunikacji kolejowej dla
cywilnych był przemarsz w liczbie około 1000 os b

(przez Nowy Swiat i Aleje IJjazdowskie) wojskowo
uszeregowanych i umundurowanych uczestnikow dele-
gatow straŻy z Uroczystego naboŻeristwa w Katedrze do

Wielkiej Sali w Dolinie Szwajcarskiej na dwudniowę
obrady.

Czujność okupanta prowadzącego wojnę jeszcze

była podraŻniona tym widokiem Związek bo-

wiem Floriarlski otrzymał zezwolenie od ,,oberpolizei-

prezydium'' na Zwołanie konferencji fachowej delegatow
straŻy poŻatnych pod egidą Dyrekcji lJbezpieczen
Wzajemnych od ognia dla łącznego rozwaŻenia i opra-
cowania środk w do zwalczania poŻarow masowych
w Kraju.

A ta konferencja przybrała jednak rozmiary Zjazdu,
manifestującego sprawność i zywotność narodu, głodzo-
nego i maltretowanego.

Dla uczestnik w Zjazdu nie lada atrakcją było po
p łtorarocznym odcięciu Warszawy od reszty Krajuotrzy-
manie zezwolenia na przyjazd Z biletem bezpłatnym
kolejowym celem odwiedzenia swych rodzin i znajomych
przy okazji Zjazdu.

Nie obeszło się jednakze bez indagacji ze strony

,,oberp olizat-prezydium" z wezwaniem mnie dla ud ziele-
nia wyjaśnieri osobistych z powodu zarzut w' Że z dom-
niemanej i zaprojektowanej konferencji, utworzono Zjazd
manifestacyjny z przemarszem przez Warsz&wQ, lecz na
moje sprostowanie' Że Żadne inne Sprawy pr cz Zawodo-
wych' programem zatwięrdzonym objęte nie były
omawiane' zarzuty stały się bezpodstawne. (...)

(...) Rok lgz4był o;- Liązku StraŻy PoŻarn]/ch

rokiem definitywnego połączenia tych organi zacji,
a w tym Związku Floriariskiego i organizacji Gł wnego
Związku Strazy PoŻarnych, na og lnoparlstwowym
zjeździe delegat w w dniach l5-l7 VIII |924 r.

Zjazd ten uświetniony obecnością delegat w
z Zagranicy, poprzedzony był Szeregiem prac przygoto-
w awczych,a m.in. podstawowym referatem wygłoszonym
przeze mnie jako Prezesa Zarządu Gł wnego Związku
StraŻy PoŻarnych na posiedzeniu Rady Naczelnej w dniu
16 marca |924 roku o og lnych wytycznych działalności
korporacji straŻackiej z rezo|ucją w tym zakresie, uchwa-

loną przęz Radę Naczelną w tymze dniu.

Programowe ujęcie zadan ciązących na korporacji
straŻackiej i jej stosunku do władz rządowych i samorzą-
dow lokalnych, ktore dotychczas po latachtrzydziestu kil-
ku nie utraciły swojej wagi, wypada im we wspomnie-
niach moich udzielić miejsca naleŻnego, jako Że były one

płodem i wynikiem wielokrotnych rozwaŻan, a przy roz-
wielmoznionej w Polsce klęsce poŻarowej - materiał ten

zostanie jesz cze na lata długie drogowskazęm cennym.

KaŻda dztała|ność, o ile zm|erza do celu wytknięte-

8o, a ten cel sposobami wypr bowanymi osiągnąć pra-

gnie, Spoczywać winna na z gory zakreślonym programie
czynności. Program taki jest Szeregiem drogowskaz w,

wytkniętych po obu stronach bitego goś ctnca, bez czego

działa|ność ludzka staje się mozolną wędr wką po ma-

nowcach i wertepach.
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Gdy w Polsce odbudowanej przypadło wreszcie na
całość Paristwa pozyskać zjednoczenie straŻy poŻarnych,
a dzięki temu wypos aŻyc Radę Naczelną w atrybucje
gł wnego organu kierowniczego, W rozwoju obrony prze-
ciwpozarowej na wielkim obszarze działania. Staje się
wtedy rzeczą koniecZflL, czym szybciej zastanowić się
nad wytycznymi, po kt rych działalność akcji przeciwpo_
Żarowej'ma się toczyÓ u nas w Sposob najbardziej skutęcz-
ny i racjonalny.

Moim zdaniem, poddawanym obecnie krytycznej
ocenie Rady Naczelnej ,będzie sformułowanie planu dzia-
łanta, tudzięŻ wytknięcie gł wnych cel w' ku kt rym
zmierzaÓ mamy obok rozwinięcia sposob w i środkow
ku urz eczywistnieniu tego planu działania.

Skuteczna, umiejętna a racjonalna walka z rozpano_
SZoną klęską pożarową w Polsce stanowi głowny cel dzia-
łalności straŻy poŻarnych, a przeto i całej naszej pracy.
Niski na og ł poziom kulturalny (jeśli nie na całym ob_

szarze Paristwa, to na terenach wojewodztw) oraz niedo-
stateczne uświadomienię gospod arczę i brak Zorganizo-
wanej Samopomocy społecznej, PoWodują ten fakt, Że

Polska zbudowanabezładnie (z, przewagądrzewa i słomy
w konstrukcji budowli) staje się corocznie widownią
masowych poŻarow, rujnujących dobrobyt szerokich
mas ludowych.

Na tym miejscu nie będę rozwijał innych wsp łrzęd-
nych sposob w wa|ki z klęską ogniową, jako to: racjonal-
nego budownictwa i ubezpieczen, zajęłoby to bowięm
Sporo czasu. Natomiast postaram się poddać pod rozwa-
Żanie Rady Naczelnej program obrony przeciwpoŻarowej
na gruncie doraźnej walki z klęską ogniową.

Ęm środkiem doraŹnej rr'alki z poŻarami wszędzie
SĄ, i na długie pokolenia jeszcze pozostaną. prawidłowo
i sprawnie zorganizowane straŻe poŻarne przez Samorzą-
dy. opieka nad dobrobytem ludnoś cl oraz załatrr ienie jej
potrzeb gosp odarczych na|eŻy w panstwie norr-oczesnym
do atrybucji Samorządow. Społecze stwo, ktoremu się
przekazuje na gruncie Samorządow troskę o rozrr'oj zr cia
zbiorowego' nie jest juŻ obojętnym podatnikiem. lecz
Samo przez się ustanowione (magistratyi gminy) podejmu-
ją się działalności w wielu dziedzinach Życia gospodar-

czego. ToteŻ we wszystkich paristwach nowoczesnych -
a przeto i w Polsce ochrona mienia ruchomego i nie-
ruchomego przed zniszczeniem go przez ogieri na|eŻy

w zasadzie nie do funkcj t rządu,lecz Samorządow.
Władze komunalne, rozporządzając dostate cznymi

środkami materialnymi, prowa dzą akcją przeciwpozaro_
wą na gruncie bezpośrednie go zakresu działania. Utrzy-
manie płatnych gminnych straŻy jest widocznym przeja-
wem tej bezpośredniej troski Samorządow.

Społeczeristwo atoli Samo bezpośrednio zaintereso_
wane w zabezpieczeniu mienia swego od zniszczenia
wyręcza w wielu razach Samorządy przez powoływanie
do Życta obywatelskich posterunk w słuzby publicznej,
kt rymi są ochotnicze organi zacje poŻarne. (...)

Bo!esław Chomicz

Wspomnienia opublikowane zostały w Zeszytach Historycznych Związku

oSP RP Nr 5 i 6. Podstawąedycji jest tekst wspomnien Bolesława Chomicza
przechowywany w Muzeum Ubezpieczen w Krakowie (ul. Dunajewskiego 3),

za udostępniente ktorego redakcja dziękuje Pani Dyrektor Mariannie Halocie.
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29



30 RoK 2008 - RoKIEM BoLESŁAWA cHoMIczA

M*"załek Se3rnu

R"""zlpospolitej Pot"t i"3

Warszawa, lO czer-wca 2008 r.

Pan
Woldemar Pawlak
Prezes
Zarzqdu Gł wnego
Związku ochotnicąych Straży Pożarnych RP

z satysfalrcją przyjąłem informację o organizowanej przez Zarząd Gł włty Związku

ochotniczych strązy Pożarnych Rzecz1lpospolitej Polskiej Konferencji ,,Z myślą

o Niepodległej". Jest to znalrpmita okazja, by przypomnieć niezwyHego człowieka

i o&łażnego patriotę - tw rcę Związku oSP RP - Bolesławą Chomiczą oraz uczcić wszystkich

tych, la rzy z oddaniem walczyli o wolność ojczyny.

Jesteśmy spadlcobiercami idei i mąrze naszych dziad w i ojc w. To dzięki ich

nieugiętej postawie i poświęceniu Ęjemy w niepodległej Polsce. Na nas wsp łcześnie

żryjących spoczywa obowiązek pielęgnowania pamięci oraz lrsztąłtowania patrioĘcznych

postaw u nastqlnych pokoleri' Przekonany, że wrześniowe spotlranie dosl<onale wpisze się

w proces edukacji, będzie r wnież wyrazem hołdu złożonego tym, kt rym winniśmy

wdzięczność, bez wąhąnia obejmuję Konferencję swoim Honorowym Patronątełn.

Proszę przyjąć słowa podzięl<owanią za doĘchczasowe zaąngqżowąnie i pracę na

rzecz Zwięhl Ochotniczych Strazy Pożarnych łP. Życzę r wnież satysfalrcji

z p o dej mow anyc h dzi ałari.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Gł wny
iązku Ochotniczych Strazy Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

z okazji 130. rocznicy urodzin
Uchwałą nr l2lIIIl2008 z 6 marca 2008 roku

ogłosił
Rok 2008 ROKIEM BOLESŁAWA CHOMICZA
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zAŁozYcIEL l PlERWszY REDAKToR
nPRz EG LĄD U PozARN l czEG o''

ZaloŻyciel, plerwszy wydawca i redaktor ,,Przeglądu Pozarniczego",

obecny prezes Glownego Związku StraŻy PoŻarnych Rzeczypospolitej,

odznaczony,,Krzyzem Komandorskim 0rderu Polonia Restituta"

i ,,Złotym Znaklem Związku", cztonek honorowy Związkow Straży

Francji i Czechostowacji, polozyt niespozyte zaslugi nad rozbudową,

poza rnictwa ojczystego

ielce miła staje się dla nas chwila' w ktorej
przypadł nam w udzia|e zaszczyt spełnić obo-
wiązek pierwszy i poświęcić w tym wydaniu

jubileuszowym sł w kilka osobie załoŻyciela i pierwszego
redaktora,,,Przeglądu PoŻarniczego", obecnego prezesa

Gł wnego Zw iązku Strazy P oŻarnych Rzeczypospolitej
p. Bolesława Chomicza.

Pragniemy gorąco, aby się utrwaliły w ten spos b

w pamięci kazdego straŻaka polskiego zasługi przodow-
nika naszego' iŻby się wzmo gły uczucia głębokie dla
Tego, ktory niespoŻyte zalety poświęc1ł bezinteresownie
codziennej, mr wczej,flZpozor niekiedy mało widocznej,
a jednak wielce owocnej w swych skutkach pracy nad roz-

budow ąpoŻarnictwa polskiego.
Po ukonczeniu studiow wyŻszych na wydziale praw-

nym Uniwersytetu Kijowskiego, prezes Chomrcz zamiast

magistratury sądowej, kt ra w wczas była dostępna dla
Polakow tylko w głębi Rosji, wstąpił do owczesnej lnsty-
tucji IJbezpteczen Wzajemnych. Juz w dwa lata poźniej,
w okresie ruchu wolnościowego (rok l905) zostaje usunię-
ty przez rząd rosyjski z instytucji, za chęć wprowadzenta
do administracji języka polskiego ijednocześnie skazany
wyrokiem Generała-gubernatora Siedleckiego na dwu-
m i e s i ę czne w i ę z i e ntę za działaln o ś ć o św i atow ą n a C he ł m sz -

czyźnie. Po odbyciu więzienia, poświęca się czasowo
pracy pedago gicznej w Łodzi, gdzie zostaje prezesęm miej-
Scowego oddziału nauczycielstwa polskiego.

I tu na kaŻdym kroku ujawnia się Jego działalność
patriotyczna, czym ściąga na siebie uwagę zaborc w
i nie zadługo na skutek zakazuwładz rosyjskich zmuszo-
ny jest porzucić pracę peda gogiczną. Wstępuje w wczas
do Dyrekcji Warszawskiego Tow arzystwa Ub ezpieczen.

oprocz Swych zajęć ściśle zawodowych na polu pra_

cy ubezpieczeniowej , prezes Chomicz poświęca w wczas
wiele czasu pracy społecznej i badaniom w zakresie ubez-
pieczen i poŻarnictwa, szczegolnie z ich ekonomi cznego
punktu widzen ta. Zamieszcza |iczne artykuły i monogra_
fie w prasie codziennej i innych czasopismach pertodycz-
nych, jak w: ,,Ekonomiście'', ,,Zorzy", ',Bibliotece War-
szawskiej''. Na szczegolną uwagę zasługuje przy tym
drukowanaw roku 1906 w ,,Ekonomiście'', obszerna praca
pt. ,,PoŻary a Samorząd". W tym czasie, w roku l908-ym
wygłasza r wniez w Stowarzyszeniu Właścicieli Nieru_
chomości mst Warszawy, niezwykle cenny i głęboko ujęty
referat pt. ,,o walce z klęską ogniowd' t bterze kilkakrot-
nie udział z ramienia Magistratu m. Warszawy w komisji
do spraw reorganizacji Strazy Ogniowej Warszawskiej,
a to za czas w Sudrawskiego i Łunda.Interesując się Zwy-
kle zywo poŻarnictwem obok swej pracy na polu ubezpie-
czenioWYffi' bierze r wnież w tym czasie udział w mię-
dzynarodowych wystawach i zjazdach poŻarniczych
w Lipsku i w Petersburgu.

W roku 1909 odbywa z ramienia Dyrekcji Warszaw-

skiego Towarzystwa Ubezpleczęn uzupełniające studia

fachowe Za granicą (w Akwizgranie i ParyŻu), badając
jednocześnie stan i organ izację poŻarnictwa na Zachodzie.

Gdy pogłębił w ten sposob pokaźnie horyzont swych

zapatrywarl na Sprawy pozarnictwa i powr cił do kraj Lt, Za-

wSZe got w i chętny do pracy społecznej, zostaje wciągnię-
ty przez wczesnych dziaŁaczy poŻarnlczych do prac, kt re
miały za zadanie zjedno czyc działające w byłej Kongres w-

ce straze poŻarne ochotnicze, podnieśc poziom ich spraw-

ności przez organizowanie zjazdow i kursow poŻarniczych

i w ogole budzić w społecze stwie ducha i siły zywotne, aby

przeciwstawić się wrogiej, gnębiącej nar d polityce rządow

moskiewskich, kt re, wtedząc czym stają się w istocie dla

społecze stwa i narodu ochotnicze Straze PoŻarne, prze-
śladowały je na kaŻdym kroku. Tak więc bierze prezes

Chomicz w latach 19l0-l9l3 czynny udział w roŻnych

konferencjach i w zjazdach strażackich.
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Umysł bystry i pełen świadomości, czym w okresie
niewoli narodu stać się moŻe i stać się powinna praca na
gruncie juŻ blisko 400 w wczas ochotniczych plac wek
straŻackich, zdołał łatwo docenić, jakie Są niedoma-
gania poŻarnictwa, co i jak naleŻy dztałac, aby sprostać

obowiązkom względem ojczyzny. Wiedział' Że trzeba
wzmacniać się organizacyjnte, Że trzęba krzeptc ducha,

a jednoczyc się wzajem, aby wszelkie represje zaborc w
coraz mniej skuteczntejsze się stawały. Ęm łącznlkiem
mogł się stać jedynie organ prasy fachowej. ToteŻ
pomimo istnienia w owym czasie czasopisma ,,StraŻdk",
kt re nie mogło rozwinąc swej działa|ności, postanowił,
wyczuwając Życzenia straŻactwa na licznych zjazdach,
powołać do Życta taki organ prasy fachowej.

Jako jednostka pełna hartu, Samoz aparcia się i silnej
woli' ktora skoro raz coś postanowi i widziprzed sobącel'
nie cofnie się nigdy, zdołał teŻ prezes Chomicz, pomimo
wielu trudności, zam:'erzenta Swe w czyn wprow adzic
i rozpoczil z początkiem roku l913 wydawanie i redago-

wanie ,,,Przeglądu PoŻarnlczego", będąc jednocześnie

zatrudniony nadal pracą na polu ubezpi eczeniowym
w Warszawskim Tow arzystwie Ube zpieczen.

Po opuszczentu Polski przez Rosjan w sierpniu 1915

roku, obejmuje na zlecenie Centralnego Komitetu Obywa-
telskiego stanowisko prezesa Zarządu lJbezpięczen Wza-
jemnych. Na stanowisku tym wykazuje od Samego począt-
ku duzo zdolności organizatorskich i energii, zwłaszcza
wobec trudności tego rodzaju, jak wywiezlen|e przez wła-

dze rosyjskie akt i kapitałow instytucji do Moskwy' wresz-
cie szeregu owczesnych stałych utrudnien ze strony oku-
pant w' wrogich oczywista, podnoszeniu się tego rodzaju
doniosłej dla społecze stwa polskiego placowki ekono-

micznej. Podczas cięzkiego okresu rządow okupacyjnych
p. B. Chomicz szybko uruchamia Instytucję Ubezpieczn
Wzajemnych, ? od pierwszych chwil odzyskania niepod-
ległości stale rozwija i umacnia zakres dztałalności insty-
tucjt,przy czymwyczuwając braki ustawy rosyjskiej przy-
gotowuję dla Instytucji nowe ramy, przyczyniające się do

całkowitej reorganizacji instytucji, kt ra pod nową nazwą

- Polskiej Dyrekcji Ubezpteczen Wzajemnych - wkracza
w okres świetnego rozwoju, zakreślonego szerzej ustawą
przyjętąprzez Sejm w dniu 23 czerwca l92l roku.

Na stanowisku prezesa zarządu Polskiej Dyrekcji
Ubezpteczen Wzajemnych pozostawał p. Bolesław
Chomi cz do dnia 15 maj a 1923 roku.

A jakaŻ jest dztała|ność prezesa Chomicza na polu
poŻarnictwa w ostatnim |at dztesiątku?

W roku |916, dzięki Jego głownie inicjatywie
i poparciu, odbył się w Warszawie Pierwszy ogolnokra-
jo*y Zjazd Strazy PoŻarnych' ktorego rezu|tatem było
zjedno Częnte straŻy poŻarnych b. zaboru rosyjskiego

w Związek Florianski, przy CZYt od chwili powstania
tego' do dnia dzisiejszego piastuje godnosc prezesa zarzą-
du, będąc za zasługt, połozone na polu rozrr'oju obrony
przeciw poŻarowej odznaczony naj rr }'Z SZ\'m o dznacze-
niem: dyplomem uzn anta i Złotym Znakiem Zll iązku.

obdarzony niezwykłą inicjatywą' o Szerokinr htlrr'-

zoncie myślenia i subtelnym odczuciu zadan i potrzeb

poŻarnictwa, zdobywa sobie p. Bolesław Chomicz na

stanowisku prezesa Związku Floriariskiego powszechn1'

Szacunek i Uznanie wśrod najbliŻszego otocZen:'a wszyst-
kich działaczy na polu pożarnictwa, co ostatecznie
przesąd za, Że gdy w roku 1921 nastąpiło przy Jego wybit-
nej wspołpracy zjedno czer:'e wszystkich zwtązkow stra-

Żackich na Pierwszym ogolnoparistwowym Zjeździe
Strazy w Warszawie w roku 1921, ukonstytuowana we
wrześniu 1922 roku Rada Naczelna Gł wnego Związku
powołuje Go jednogłośnie na stanowisko prezesa

Związku.
Największą bodaj zasługą prezesa Chomi cza dla

poŻarnictwa jest Sprzęgnięcie Samorządow z zadantami
i potrzebami ochotniczych placowek straŻackich. Juz od
pierwszych chwil powstania Związku Florianskiego przęz
cały Szereg planowych posunięć organi zacyjnych, stara

się on zainteresować Samorządy Sprawami pozarnictwa,
w wyniku czego obserwujemy stale, z roku na rok wzma-
gające się powtązanie Samorządow ze strazami i coraz
pokaźniejsze świadczęn|a tychŻe na cele poŻarnictwa, aŻ

do rozmiar w, kt rych świadkami jesteśmy juŻ w chwili
obecnej.

Szeroki rozmach, jaki osiągn$ Związek Florianski
w okresie swej dztała|ności, pokaźne wyniki prac i *y-
tknięcie liniIw rozwoju obrony przeciwpoŻarowej przypi-
sać na|eŻy tworczej, nlezmordowanej Jego inicjatywie,
oŻywtonej zawsze silną wolą ku pokonaniu wszelkich
trudności.

Wreszcie i reorg anizacja poŻarnictwa, sz;zęg lnie
na terenie b. Kongresowki nie obeszła się bez najwy-
bitniejszego oddztaływania i wspołtworczości prezesa

ChomiCZa. Decentral izacja osiągnięta w latach ostatnich,

powołanie do wsp łpracy-nad rozbudową obrony przeciw-
poŻarowej szerokich warstw, kilkakrotne zwiększenie sił
zavłodowych , przypadająw udziale prezesowi Chomiczowi.
Kto zaś choc raz jeden zetkn$ się w pracach tych b|iŻej
Z prezesem naszym, ten wie, jak głęboko wnika on we

wszystkie najtoŻnorodniejsze zagadnienia poŻarnictwa,
jak pragni e wyrzeźbic zawsze kaŻde posunięcie organlza-
cyjne, aby wydało ono zdrowe i soczyste owoce, ile to do-

świadczęnia zyciowego spozytkowywuje on we wszel-
kich posunięciach, ile to praktyczności i Żywotności
zyskują Sprawy, kt rym on nadaje kierunek, lub do

ktorych dorzuca cegiełkę Swych myśli i spostrzeŻen.
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Te wszystkie pierwiastki mogą być mało widocznę
dla szerokiego og łu, ale są one podstawą wszelkich prac
Gł wnego Związku StraŻy PoŻarnych' Są one istotną
dźw ign ią poŻarnictwa polskiego.

Wre szc i e,, P r ze gląd P oŻar nuczy" p oszczyc ić s ię moze
wielce cenną wspołpracą prezesa Chomicza. W ciągu
ostatnich lat S-miu po wznowieniu wydawnictwa w roku
|9l7 ukazują Się stale na łamach pisma Jego wartościowe
prace. Wszystkie one wyroŻniają się niepospolitym zgłę-
bieniem omawianego tematu. Dążenie do pogłębienia
świadomości obywatelskiej w szerokich warstwach Spo_

łecznstwa, a zarazęm chę powiązania członk w straŻy
w Zespoły harmonijne, świadome celu Samopomocy oby-
watelskiej na gruncie walki z poŻarami, tudziez wysiłki
trwałego Sprzęgnięcia straży w zakresie wsp lnych prac
korporacyjnych ku ich pogłębieniu, a zdyscyplinowaniu
straŻy w poczuciu idei demokratycznych - oto treść więk-
szości zagadnien organi zacyjnych, omawianych przez
prezesa Chomicza nałamach pisma. Są to zagadnienia tak

podstawowe dla naszego poŻarnictwa, a w og le i dla naro_

du, zna|azły one przy tym pod pi rem prezesa Chomicza
tak mocne ujęcie, Ze uwaŻamy za nieodzowne zamieścić
wyjątki z tych artykuł w na łamach niniejszego wydania,
aby w ten spos b dac wyraz, jak wiele zdrowych i oŻyw-
czych sok w przenlka w ten sposob do świadomości wie-
lotysię cznej rzeszy członk w korporacj t strażackiej.

Koncząc zaś słowa niniej sze ufamy niezłomnie, Że

zdrowe myśll prezesa naszego, owiane duchem paristwo-
wo-tw rczym, zawsze będą wydawały plony obfite, juk
owe zlarno na glebie, wydatnie juŻ uŻyźnionej wysiłkiem
Twoich,Prezesie myśli i czyn w!

Niechaj opatrzność pozwoli Ci i nadal przez długich
jeszcze lat dziesiątki krzepić nas duchowo, doskonalić nas

w słuzbie obywatelskiej, uspoł eczniać, hartować i wiązac
trwale w harmonijny zesp ł potęzniejącej stale korporacji
straŻackiej !

,,Przegląd Pożarniczy'' VI, rok ]925

r

...,,Nie masz paristwą bez społeczenstwa, a społeczeristwą bez zwartej, jednąmyśląprzejętej,
wielkiej gromady obywateli, kt rzy nie tylewszystkiego żądać odparistwapowinni, ile raczej speł-
nić wobec niego obowiązek i własnymi dło mi dakząbudowę tego gmachu przeprowadzić'''.'

**ł<

..',,Każdy więc, choć na skromnym swym posterunku obywatelskim niech pamięta, że jest
włodarzem ojcowizny swojej, że jeśli pracę poświęca otoczeniu, to lepsze jutro dla przyszłych
pokole zapewnia". 

:s :f *

''.,,ochotnicza Straż ogniowa z wielu względ w jest doniosłym posterunkiem służby
publicznej, pod kt rej sztandąrąmi obywatel zaprawia się do dyscypliny, uczy się posłuchu
i karności dla swej władzy przez niego samego wybranej, pogłębia w swym sercu uczucie
obowiązku i poświęcenia, a w sztandąrze swym widzi symbol jedności, bez kt rej nie masz
w społeczeristwie i paristwie łądu, harmonii i poszanowania dla slĘ moralnej"...

***
'.. ,,obywatele - Strażacy! Pielęgnujcie pod Waszymi mundurąmi nie tylko miłość bliźniego

i poświęcenie się, lecz na podłożu Waszych karnych, dobrowolnie organizowanych drużyn,
przyświecajcie og łowi przykładem dyscypliny społecznej, poszanowania ustroju i władz
Paristwa własnego, a o jego spoistośc, rozw j i potęgę ustąwicznie nawołujcie!"'..

***
... ,,Niech naszej idei strażackiej, opromieniającej obywateli 

"iąsłąmyśląo 
użyteczności

społecznej nie mącąnigdy waśnie partyjne, ząwiści i spory stronnicze, bo wszak program nąsz
gło s i :,, Użytecznoś ć j es t fundamentem s zczęś cia"..'

Bolesław Chomicz
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BoLESŁAW cHoMlcz

OCHOTN ICZYCH STRAZY POZARNYCH
Tadeusz Chrobak
Władysław Tabasz

WsPoŁTWoRcA PoLsKlEGo RUCHU

olesław Chomicz pozostaje po dzięn dzisiej szy
wybitną indywidualnością. o indywidualności
osoby ludzkiej decyduje głownie nowe' dotych-

czas nie stosowane rozwiązante problem w. Z takim po_

dejściem do potrzeb społęcznych spotykamy się od Same_

go początku publicznej dztała|ności Bolesława Chomicza.
Do Jego czołowych osiągnięć naleŻy uformowanie pod-
walin struktury organi zacyjnej Ochotniczych Strazy
PoŻarnych. Polegają one na włączeniu Żywtołowych za-
chowari społecznych|udzi w sytuacjach klęsk naturalnych
i katastrof w struktury instytucjonalne bezpiecze stwa
wewnętrznego paristwa. Tak jest wsp łcześnie, ale tak
r wnieŻbyło kiedy Polska nie posiadała Suwerennej pail
stwowości. Wszak juŻ w roku 1913 Chomiczw swoim od-
czycie (wygłoszonym w Łowiczu) nakreślał ramy ,,PoŻar-
nictwa Krajowego jego rozw j i zadania przyszłe",
bolejąc nad faktem , ża ,,straŻy wiejskich, czyli takich, kt _

re by obsługiwały jedną lub parę wsi odległych od siebie
w nieduzym promieniu, kraj nasz posiada nadzwyczaj
mało''. Siła organi zacyjna oSP wypromowan a przezBole_
sława Chomicza ujawniła się w okresie II Rzeczvpospoli_
tej poprzez udztał w odbudowie paristwowości, a|e takŻe
zaangaŻowane uczestnictwo w obronie ,,młodej'' Suwe-

renności, kiedy to straŻacy stanęli wraz z wojskiem na-
przeciw rozlewającej się w 1920 roku fali komunizmu.
Siła ujawniła się takŻe dobitnie w okresie II wojny świato-
wej' uczestnictwem w obronie ludności i w podziemnych
strukturach paristwa. Ujawniła się wreszcie w okresie sta-

linizmu, kiedy za uczęstnictwo w uroczystościach religij_
nych pojedynczych straŻak w, czy całych druzyn , grozlły
Surowe konsekwencje. Trwałe podwaliny kładł Bole-
sław Chomicz,kiedy upowszechniał w Szeregach straŻac-
kich pogląd, ża ,,fld gruncie Samopomocy obywatelskiej
w walce z klęską społecZnL, karne, pełne hartu i poświę-
cenia druŻyny straŻackie nie znają stronnictw, kast i sta_

n w, bo pod hasłem 'jeden zawszystkich' wszyscy za jed-

nego'' śpieszy pod sztandar druŻyny kaŻdy: zarowno
siermięŻny wieśniak i posiadacz większej własności, jako
teŻ przedstawiciel stanu duchownego' navlzyciel ludowy,
robotn Ik i rzemieślnik''. Struktury stowar zy szeniowe oSP
okazały Się formą przetrwania w czasach ograniczonych
swob d ludzkich i obywatelskich. JednakŻe mogły się ta-

kimi stać dzięki deklarowanej i faktycznejjedności ruchu.
JakŻę proroczym okazał się tekst uchwały Zgromadzenta
Walne go członkow Związku Floriariskiego przyjęty z ini-
cjatywy Bolesława Chomi cza w roku l9l9, w ktorym czy-
tamy m.in.: ,,Zgromadzenie Walne członk w Związku
Florianskiego zasyła braterskie pozdrowienia zasłuŻone_

mu w pozarnictwie Krajowemu Zwtązkowi StraŻy PoŻar-
nych w Galicji i Lodomerii i jednocześnie wyraŻa gorące

pragnienie powiąz ania działalności obu Związkow ku po_

zytkowi ogołu obywateli Wolnej Zjednoczonej Polski''.
Tamten proces integracji, podobnie jak i w dobie wsp ł-
czesnej, nie był działaniem prostym. Ale dzięki determi_
nacji w działaniu takich autorytęt w jak Bolesław Cho-
micz udało się doprowadztc juŻw 1921 roku, Po pierwsze
do przekonania, iŻ ,,zebranl delegaci sześciu związkow
straŻackich uwaŻają Za rzecz konieczną utworzenie
w paristwie polskim organizacji, kt ra by połączyła w jed-
ną programową całość istniejące związkt straŻackie'', po
drugie doprowadzic do faktycznejjedności ruchu strazac_
kiego , 

jednomyślni e przez burzliwą aklamację''.
Bolesław Chomicz wspolnie z innymi działaczamt

zadbał na wiele dziesięcioleci o to, by ,,oSP stały się pla-

c wkami słuzby publicznej' w ktorej obywatele uczyliby
się dyscypliny, posłuchu i karności dla wybranych Ze Swo_

jego grona przełoŻonych". CzyŻ nie jest to prawdziwa
szkoła demokracji skutkująca powstawaniem ruch w Spo-

łecznych funkcjonujących na przestrzenl wielu pokoleri
i stuleci. W tym kontekście dokonania Bolesław Chomi-
cza na|eŻądo cz ołow ych o s i ąg n ię ć org anlzacvj nych dy na-

mizujących aktywność społeczną. Dalekosięzna perspek-

tywa obecna jest w wielu publicznych wystąpieniach
i pismach Bolesława Chomi cza. Warte podkreślenia są
okoliczności w jakich Bolesław Chomicz dojrzewał do
działa|ności społecznej, wszak pisał, Że ,,moja młodość
chmurna i durna przypadła na pierwsze pokolenie popo_

wstaniowe", kiedy po kolejnym tragicznym zrywie naro-

dowościowym na|ęŻało na nowo podjąć starani a, tymjed-
nak razem,,odsuwając na drugi plan brawurę rycerskości,
a hołdując hasłu pracy organicznej u nizin narodu'' cho-
ctaŻ i w tym obszarzekonleczny był zmysł konspiratorski.
Jak podkreślał Bolesław Chomicz ,,trzeba było zmy|ic
czujność władz zaborczych skromną nazwą klerykalną
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dla takiej organ izacji, pod wezwaniem Sw. Floriana, pa-

trona w walce Z klęską ogniową, a przeto i orędownika
straŻy poŻarnych''. W innym miejscu pisał o ,,konferencji
fachowej delegatow straŻy poŻarnYCh'', organizowanej
w warunkach ciągle ogromnego uciemięŻenia zaborlzęgo
(w roku l9l3). Że ta ,,przybrała rozm|ary Zjazdu, manife-
stującego Sprawnośc i Żywotność narodu, głodzonego
i maltretowanego".

Podsumowując, moŻna przyjąc, iŻ Bolesław Cho-
t't'ticz praktycznie realizował to co dzisiaj nazywamy Zasa-

dą koncyliarności, pomagając członkom społeczności lo-
kalnych zrozumieć znaczenię dobrze Zorganizowanej
pomocy w przypadku poŻarow i innych klęsk, kontynu-
ował wielkie dzieło wspolnej odbudowy ,,$lTlochu'' ojczy-
Zny. Wszak pisał, Że ,,odbudowa i rozbudowa gmachu,
zdruzgotanego wojną, oraz podzwignięcie dobrobytu lud_

ności, winny stanowic wytyCZną dla tworczych sił naro-
du''. Poprzez starania B. Chomicza i innych zaangaŻowa-
nych działaczy poŻarnictwa ochotn iczego' form acja ta
cieszy się od wielu dziesiątek lat niekwestionowanym au-

torytetem. Jest to oczywiści ę takŻe efekt pracy kolejnych
pokolen straŻakow, ale autorytet instytucjonalny,,odzie-
dztczony'' niejako po ,'Epoce Chomicza", czy teŻ wypra-
cowany przęz wspołczesne zastępy strazak w stawia
przed druhami wysokie wymagania. O takiej wzajemnej
za|eŻności myślał Chomicz juŻb|isko sto lat temu, a po la-
tach wspominał: ,,dokładaliśmy wiele stara , aŻeby rolę
Samorządu w obronie przeciwpoŻarowej jak najwięcej

uwydatnić, prZęZ powoływanie do zarząd w straŻy przed-

stawicieli władz komunalnych, Zas wszelkie uroczystości
strazy, ich zjazdy, popisy i zloty cwrczebne odbywac na

gruncie SZerSZej jawności publicznej z udziałem przedsta-

wicieli władz tudzięŻ repręZentant w organizacji kultu-
ralno-społecznych''. Pozostawił twarde kanony swoistego

testamentu programowego dla następnych pokolen straŻa-

k w, kiedy pisał .,,czlJwanie nad czystościąpodłozapracy

straŻy poŻarnych stanowic powinno troskę władzposzcze-
golnych związkow. Tączystością zasad opromienion a byc
winna działa|nośc r wniez wszystkich tych, komu przy-
pada z wybor w rola orędownika w ustroju straŻactwa
polskiego''. Bolesław Chom tcz potrafił w trudnych latach
porozbiorowych, a takŻe poźniej, kiedy * latach pięcdzie-
siątych upol itycznienie wszelkich dzi edzin Życia społecz-
nego osiągnęło apogeum' przypomnieć podstawowe zasa-

dy demokracji. Głosił bez jakiegokolwiek kompromisu

- wyd awac by się mogło , Za bardzo oczywiste - zasady

,,nieobecne'' na forum publicznym. Mowił w wczas, Że

,,wszelki przymus z natury rzeczy budzi odruch oporu:
łagodzic zas go moz e poczucie, Że przymus powstał z woli
zbiorowej podlegających mu jednostek' właśnie demokra-
tyzacja czasow naszych idzie w kierunku zamiany nakazu
urzędowego przez zarządzęnie Samorządowe''. ostrzegał
przed zjawiskiem, ktorego symptomy niejednokrotnie
straŻacy obserwowalt ztrwogą, kiedy mowlł ,,pozyteczna
dzlała|nośc w interesie całego ogołu przez ochronę mienia
przed niszczycielsk tm Żywiołem stanow t szczytne zada-
nię zar' wno straŻy posz;Zegolnej, jak i całej naszej korpo_
racji. ZawęŻanie tej działa|ności na potrzeby posz;zegol_

nych grup, albo tez stronnictw politycznych, grozi zawsze
wniesieniem do zespoł w karnych partyjnej prywaty
i rozkładu''.

Myśli Bolesława Chomicza oraz wygłaszane pro-

ojczyźniane i prodemokratyczne apele przęz tego niepo-
śledniej rangi działacza, nic nie straciły na aktualności
mimo upływu blisko całego wieku. Pytanie tylko CZy

wspołcześni, parający się Samorządnością, polityką, no

i oczywiście poŻarnictwem' potrafią i chcą korzystać
Z Sygna|izowanego wyŻej obszernego bagaŻu myśli i dzia-
łan, zbtęranego przez Polaka Z Białorusi (jak Sam siebie

określał Bolesław Chomicz) ,,flZ placowkach 55-letniej

słuzby publicznej w b. Kongres wce i Polsce odrodzonej''.

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

ustanowiony Uchwałą nr 11 l|ll97 Zarządu

Głownego Związku Ochotniczych Straży

Pozarnych Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 20.09.1997 roku
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MYsLl Bo LESŁAWA cHo M lczA
WYBITNEGo KREAToRA I DzIAŁAczA PoLsKIEGo PoZARNICTWA

Zebral - Eugeniusz Walczak

całokształcie bogatego dorobku B. Chomicza
znaczącą p ozy cję zajmuj e p i śm ien n i ctwo.
Ponizej prezęntujemy niekt re jego myśli za-

warte w opracowaniach, artykułach publicystycznych'
wykładach i przem w ien i ach, kt re c iągle zachowuj ą wy-
soki stopieri aktualności poziomu mery torycznego. Zebra-
ne myśli odnoszą się do problem w i istoty najogolniej
pojętego poŻarnictwa oraz do kwestii paristwa, narodu
i systemu wartości.

o PRoBLEMACH NARoDu I PAŃSTWA

,,Rozszarpany przez wrog w przed laty 150-ciu na
części przęmocą brutaln1, PrzYtwierdzony do rydwan w
wrogiej jego jestestwa polityki paristwowej i społe cznej,
uprawianej przęz zaborcow, pogard zany i prześladowany
w ciągu Szeregu pokoleri za sw j jęryk, wiarę i wysiłki ku
podźwignięciu się z niewoli, odrodził się wreszcie nar d

polski w morzu krwi i zniszczęn do bytu niepodległego,
by szlakiem swych przeznaczen zająć, sobie na|eŻyte

miejsce wśrod innych wolnych i wielkich narod w''.

,, Autok r aty zm r ządu, p olegaj ący na w SZe ch stronnej
opiece policyjnej, przy ktorej myślan o za obywatela i spra_

wy jego załatwiano bezjego udztałU, & nawet wbrew jego

woli, runął juŻ bezpowrotnie w otchłari dziejow przeby-
tych. Paristwo nowoczesne jest, a raczej być powinno.
wielkim zespołem obywateli, świadomych zadan swych
i cel w, przejętych myślą dobra powszechnego, a przeto
wyłaniany przez wybrany Z tegoŻ społeczeristwa rząd,
przy istniejącej w paristwie woli narodu' uosobionej
w ustroju parlamentarnym, jest jedynie wykonawcą woli
tegoŻ narodu''.

,,N& pokolenie przeto wspołczesne spadł cięzki, a za-
razem i zaszczytny obowiązek: wykazac przed sobą i po-
koleniami przyszłymi, iŻ narod godzien jest niepodległo-
ści, iŻ |ata niewoli go nie upodliły, |ęcz zahartowały jeno

do bytu Samodzielnego, ze wolności będziemy uŻywali na
pozytek narodu, nie zaś naduŻywali na jego szkodę,

wywyższając interesy jednostek lub teŻ klas i grup nad

interesy całości narodu, Żę zdołamy przy demokratycz-
nym ustroju wytworzyc w sejmie wolę zbiorową narodu,

a wykonanie tej woli przekazac mocnemu rządowi,
Zapewniając zarządzeniom jego posłuch i poszaflowanie''.

,,Cztery upływające lata niepodległego bytu ojczy-
Zny wykazały , gdy chodzi o ofiary i krew przęlaną przy
utrwalaniu granic, wiele hartu w naro dzie i poświęcenia
się, |ecz przy tym jednocześnie, gdy zdamy sobie Sprawę

z umiejętności budowy gmachu wewnątrz Paristwa mło-
dego, szczerze przyznać musimy, iz wykaza|iśmy Za ten
okres czasu wiele warcholstwa, niedołęstwa, niezaradno-
ści, błąkania się i szkodnictwa, płynącego z rozbicia naro_

du na obozy zwa|czające się, ścierające się ostro na grun-
cie przeciwnych sobie program w partyjnych i pora-

chunkow. Tazatruta atmosfera nienawiści zrodz1ła ohydny
czyn mord pierwszego Prezydenta Najjaśniej szej
Rzeczypospolitej, & W ciągu trzech lat powodowała usta-
wiczne obrzydzante Życta i urzędowania pierwszemu
Naczelnikowi Paristwa.

Niewola długoletnia wyryła na organi zmte narodu
ślady l szczerby, nie świadczące bynajmniej o spoistości
społecze stw&, & wysuwając przed partiami wąskie, nie-
kiedy atawistyczne prograffiY, przycmlła wprost ogolny
cel istnienia Paristwa, jego moc' jego tęŻyznę i jego przę-
Znaczenie, zmierzające ku poczuciu dobra og lnego,
opartego na woli zbiorowej narodu, bynajmniej zas nie na
Samowoli i naduŻywaniu haseł przez poszczeg lne partie
i ich ambitnych przyw dc w".

,,Gdy więc przypadło naszemu pokoleniu stanąć

u kolebki narodzonego wśr d morza krwi i zgliszcz Pari-

stwa Polskiego, niechze tedy idea paristwowotworcza kro-
czy na częle wszelkich naszych poczynan, a wśr d oby-

wateli spotęguje się w wcz as przeświadczente, tŻ panstwo

i społecze stwo stanowią całość, Rzeczpospolita zaś tyle
mocy posiadać będzie, ile tęŻyzny duchowej i cielesnej
przekazą budowie Swego gmachu jej Synowie''.

,,Nie maszparistw abez społeczeristw &,4 społec zen-
stwa bęz zwartej, jedną myślą przejętej, wielkiej gromady

obywateli, ktorzy nie tyle wszystkiego Żądac od paristwa

powinni, tle raczej spełnić wobec niego obowiązek i wła-

snymi dłonmi dalszą budowę tego gmachu przeprowa dzić".

,KaŻdy więc, choć na skromnym Swym posterunku
obywatelskim niech pamięta, ze jest włodarzem ojcowi-
zny swojej , Za jeśli pracę poświęca otoczeniu, to lepsze
jutro d|a przyszłych poko|en zapewnia''.
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o B EzPlEczr Ń srwl r pożnRoWYM

l ocHoTNIczYcH srnnżAcH pożłRNYcH

,,Kraj na całym Swym obszarzę był dotych czas
w *yjątkorvo zaniedbanym stanie pod względem bezpie-
czenst\\'a ogniowego i budownictwa racjonalnego. Rządo_

wi atoli rosyjskiemu zaleŻało na upośledzeniu Kr lestwa

Polskiego, zwłaszcza po Powstaniu Styczniowym, fld

zdruzgotaniu podstaw dobrobytu kraju' na złamaniu prze-
jawow zbiorowej inicjatywy".

,,Przed rządem polskim stanie tedy olbrzymich roz-
miar w zagadnienie do wykonania: opanowac wreszcre roz-
wielmoznioną w kraju klęskę ogniową rujnującą dobrobyt
szerokich, a Zarazem naj uboŻszych warstw ludności naszej''.

,,Gdy powiem Wam Panowie, Że Polska mimo swej

połtorawiekowej udręki, ktorej doznawała z rąk grabteŻ-

c w, zdołałana gruncie Samopomocy społecznej powołać
do Życia i utrwalić rozwoj około 3 tysięcy organtzacji oby-
watelskich pod hasłem beztnteresownej, pełnej poświęce-
nia słu Żby publicznej, Za te 3 tysiące stowarzyszen z |tcz-
bą, jak nadmieniłem, Stu tysięcy karnych obywateli, Są

placowkami czerp|ącymi moc i siły materialne jedynie z
wewnątrz, Że placowki te, za czas w największego ucisku
narodowego' były jednocześnie ukrytym w wielu razach
przybytkiem, gdzie myśl i poczucie odrębności ideał w
narodowych pielęgnowano, zroz|Jmiecie w wczas, Pano-
wie, Że nasze obywatelskie ochotnicze StraŻe Ogniowe są
nie tylko probiezem potęgi ducha narodowego przeszłości,
leczjednocześnie Zapowiedzią. Że i w przyszłości potrafią
pozostać warowniami, gdzie Samopomoc społecZna
największe bodaj dla siebie triumfy święci c będzie''.

,,ochotntcza StraŻ ogniowa z wielu względow jest

doniosłym posterunkiem słuzby publicznej, pod ktorej

sztandarami obywatel zapravłia się do dyscypliny, uczy
się posłuchu i karności dla swej władzy przez niego Same-

go wybranej, pogłębia w Swym Sercu uczucie obowiązku
i poświęcenia' o W sztand arze Swym widzi symbol jedno-

ści, bez kt rej nie maSZ w społeczeristwie i panstwie ładu,

harmonii i poszanowania dla siły moralnej''.

,,Nzt gruncie samopomocy obywatelskiej, w walce
z klęską społe czną) karne, pełne hartu i poświęcenia dru-
Żyny straŻackie nie znająstronnictw, kast i stan w, bo pod

hasłem ,jeden za wszystkich - wSZyScy za jednego'' spie-

szy pod sztandar druzyny straŻackiej kaŻdy: zarowno
siermięŻny wieśniak i posiadacz większej własności jako
teŻ przedstawiciel stanu duchownego' nauczyciel ludowy,
robotnik i rzemieślnik''.

,,W Polsce, gdzte przy braku do niedawna bytu
samodzielnego t rządu własnego, nie wpojone zostało
jeszcze w masach szerszych głębsze poczucie posłuchu
dla autorytetu władz własnych, gdzie przeto obywatel
naduŻywa wolności, rozumiejąc ją częstokroć jako nie-
skrępowaną n|czym samowolę osobistą, przy ktorej rad

by kaŻdy wszystkim rozkazywać, a nikogo nie słuchać -
placowka ochotniczej StraŻy PoŻarnej staje się na wsi,
w miasteczku i mieście, nawet większym - pierwszorzęd-
ną szkołą dla uobywatelnienia mieszkancow''.

,,,Zbiorowa ochron a Życia i mien ta całego Społeczen-
stwa przed niszczącą klęską Żywiołową, jaką jest poŻar,

Spoczywa w ręku nie sił płatnych, najemnych,|ecz samych
obywateli, dobrowolnie stających w Szeregi pod sztan-
darem beztnteresownej, ofiarnej, a cięzkiej i odpowie-
dzia|nej słuzby politycznej' dla ktorej drogowskazem Są

hasła: ,,w jedności siła'' i ,jeden za wszystkich - wSZyScy
za jednego".

sztandarami ochotniczych StraŻy PoŻarnych wytwarza
i umacnia ideę demokratycznej r wności przed prawem'
przy jednoczesnym przejęciu na się obowiązkow i posłu-
chu dla władzy przełoŻonej, 3 W drodze wybor w ustano-
wionej. Milkną tedy pod takim sztandarem przec|wności
klasowe i swary partyjne, bo wszystkich zrzeszonych
przenika poczucie dobra powszechnego, bez roŻntcy

wiary, pochodzenia I przywilejow stanowych".

,,...StraŻak doby wspołczesnej w swej pracy l...l

posiadł bezwiednie, jakoby w dziedzictwie, zdobycze
paru pokolen. Lecz wied za Zawodowa straŻaka nie powin-
na ograntczaĆ się tylko do mechanicznego władania na-

rzędziami techniki wspołczesnej, stałby się bowiem w w-

czas nie istotą myś|ącą, a siłą bierną mechanlczną...''.

,,KaŻda straŻ poŻarna o ile ma być plac w|ą świado-
mej celu Samopomocy społec znej, musi dbać o pogłębia-

nie wiedzy swych członk w...''.

,,Wiedza istotnie stanowi potęgę, |ecz do wiedzy tej
trzeba się garnąc, trzeba jej poŻądac, nie skąpić czasu

i środkow na jej przyswojenie, a w wczas na kaŻdym
szczeblu rozwoju kulturalnego wydźwigniemy nar d nasz

na czoło przodujących w Europie''.
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PoGtĄDY I MYsu BoLESŁAWA cHoMlczA
z LAT 1945-1947

,,Prochom poległych oddajmy hołd korny - a Żyją-
cym udzielmy chwały i otuchy dla dalszych wysiłkow na
posterunku społecznym w Polsce juŻ wyzwolonej , nieza-
wisłej, a wyposazonej we wszelkie mozliwości świetnego
rozwoju na podłozu ustroju demokratycznego".

,,Czymze jest Paristwo? - czy tylko pojęciem tworu
abstrakcyjnego, a więc tylko myśloweBo, pozbawionego
postaci realnej?

Błędem byłoby mieć taki sąd o Paristwie nowocze-
snym.

Pam iętaj c ie. D ru how ie, Że P anstwo, zwłaszcza nasza
Rzeczpospolita Polska w prawdziwym ujęciu istoty
demokracji - musi być, jako zesp ł obywateli, społeczefi-
stwem zorganizowanyffi, ku obronie bytu i dobrobytu
ludności, pojętej jako jedna wielka rodzin a - narod o dzie-
jowej przeszłości i przyszłości".

,,W paristwie wszak demokratycznym obywatel nie
powinien juz być biernym tylko, obojętnym co do struktu_
ry całości płatnikiem jeno podatk w i spełniającym po_

winności wyłącznie Z przymusu' lęcz musi on być Zara-

zem żywym składnikiem Swego ustroju paristwowego'
jego wsp łtw rczym elementem, pełnym Samowiedzy
i poczucia odpowiedzialności wobec siebie i swych wsp ł-

braci z posłuchem jednoczesnym dla jednostek u steru

rządu i samorządu stojących''.

,,ItTl większ a będzie skala uświadomienia obywatel-
skiego co do poczucia jedności w Narodzie t łącznego

Zrozumienia dobra powszechnego, im więcej będzie
w naro dzię plac wek słuzby publicznej, opartej na stowa-

rzyszeniach obywateli światłych, - tym mocniejsze będą
podwaliny demokracj i i niezawisłości naszej".

,,Czymze jest Wasz sztandar, StraŻacy?
Jakim myślom, nakazom moralnYffi, obowiązkom

i uczuciom Waszym ma on przewodzic?
Bądźcie Druhowie dumni ze Swe go sztandaru.

Jest on wyŻszej miary etycznej symbolem, skoro:
jednoczy Was bez przymusu, z dobrej Waszej woli

w szeregi zdyscyplinowane ku niesieniu ratunku i pomo-
cy b|iźniemu w cięzkiej jego potrzebie,

kształtuje w sercach Waszych poczucie odwagi i po-
święcenia się dla wsp łbraci, bez oglądania się naroŻnice
klasowe i przekonania polityczne,

budzi posłuch dla władzy, przez Was ustanowionej,
a o kaŻdej porze dnia i nocy staniecie ochoczobez SZem-

rania do walki z zywiołem rozsza|ałym, a to z naraŻeniem
niekie dy Życia,

- opromienia mundur Wasz czystością pobudek dztałal'-

ności Waszej przesiąkniętej braterską więzią duchową
z ręsztą społecze stwa''.

,,Mundur straŻacki. przywdztany nle z nakazu. |ecz

z wyŻszych pobudek węwnętrznych kaŻdego uczestnika
straŻy, jest nie tylko ozdobą obywatela. |eczjego chlubą
prawdziwą. Munduru takiego splamić i pobrukać nie wol-
no. Dow dztwo straŻy ustawicznie czuwać ma nad tym,
Żeby mundur, jak i znak Związku na nim głoszący:

,,W jedności siła! - był widomąoznaką naleznego pozio-
mu etyki korporacyjnej , a dla reszty wsp łobywateli słu-
Żył za przykład gorliwej a ofiarnej słuzby obywatelskiej''.

,,organtzacja ochotniczych StraŻy PoŻarnych - po_

sterunkow samopomocy obywatelskiej - winna dla sku-
teczności swych zamierze opiera się przede wszystkim
na jednostkach uspołecznionych, pełnych poświęcenia się
i zrozumienia dobra publicznego nie zaś uprawiających
prywatę, wzajemne porachunki partyjne czy osobiste,
a zwłaszcza nie szanujących decyzji zapadłych i opartej
o nie praworządności. KaŻda straŻ ochotnicza musi by
wewnątrz ciałem harmonijnym, zbudowanym jako
organizm karny o dyscyplinie społecznej)w razie bowiem
przecrwnym placowka ta nigdy nie pozyska sympatii
og łu otaczającego''.

,,Zespoł straŻy ochotniczej stanowi harmonijne ciało
o wsp lnych dĘeniach, wzniosłej idei pomocy b|iźniemu,
czynnik więc korporacyjny musi przejawiać się przy kaŻ-
dej sposobności, jak ąŻycie straŻy ochotn iczej nasuwa''.

,,N& gruncie ochotniczych Strazy PoŻarnych wiele
zdztałać moŻna dobrego w kierunku podniesienia pozio-
mu kultury, oświaty i etyki wśrod miejscowego społe-

cze stwa. Tępienie alkoholizmu jako wroga zdrowego
rozsądku, krzewienie oświaty i czytelnictW&, jako przyja-
cioł kultury i rozuffiU, propagowanie patriotyzmv jako
fundamentu miłości Paristwa własnego' budzenie w og le
wszystkich cn t obywatelskich, jakŻe szerokie kręgi
zataczać moŻe pod sztandarami ochotniczych StraŻy
PoŻarnych, Zrzęszających w Polsce |iczne zespoły
obywateli".

Zebrał - Eugeniusz WaIczak
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nie żyie
luŻ po o,ddon'iiu do druku

11 numgru ,,Stroźok,q" otrzy'
m,oiliśmy wiodomośc'i o śminrr'
ci d'ruh,o Bolesło,wo Chomi'-
czo.

Nie mo wśrod stroźoik w
ochotnilk w orni jednego, kto'
ry by nie znoł zosług tei
świetlone! pbstoci.

Druh Cho'micz był zołoźy'
cielem i prezesem pierwsze-
go w rloszym kroju Zwiqzil<u
Stroży Poźornll, o nostępnie
dlugoletnim Preues 'm Zcrz'ą-
du Głownego Zwiq'zku Stlg-
Ży P,ożo'rnyclh RP' W rcku 1946
sto'nqł ponrownie no czele w-
czes'r po Zonqdu Frzymuso'
wego ZwiqŻlcu Stroiy Pożol-
nych i połoźył w tym tork trud.
nym d'lo po stw,o 'i poźornlc-
two oilaresie niespożyte zlr'
sług i.

Swq długoletnlq, ofi'ornq
procq Druh Cho'rnicz dorbrze
zosłużył się poźarnlrctwu pol'
s,kiemu,

Część Jego Po'mięc,i !
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Obszenne' rJls'portrlnle.nie o
Dnuhu Bolesłowi'e Cho'mi'czu
ukoże się w jednym T noib[i'ź-
szy,crh numerow,rStrożcko''.
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