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NASZE ZADANIA

wzrus ze6 | zawod w, odbieg amy mimowoli myślą
w niedaleką przeszłość, mająC iednak utkwiony wzrok
w najblizszą przyszłość, nie mozemy pom inąć milcze-
niem sprawy stanu i rozwoju strazy ogniowych przed
wojną.

Z całąbezstronnoś ciązaznaczyć tu musimy, ze straze

ogniowe mają w dziejach kraju naszego Swą chlubną
kartę, świ adcząCą o wybitnei tęzyźnie narodu,

wtrąConego w przymusowy letarg, świ adczącą r wniez
o ofiarnej, pełnej poświęcenia dla bliźniego Samopo-

mocy gospo darczej ,, Strony Samego społecze stwa.

Zantm przystąpimy do szczeg łowego rozwazania
zada najblizszych, jakie pozost ają do spełnienia, obok
uwydatnienia dotychczasowego stanu pozarnictwa kra-
jowego, nale zy nam w paru słowach streścić samą istotę
pozarnictwa, oraz uwydatnić zwtązek j.go z innemi
dziedzinami zy cia ekonomlcznego.

Praca ludzka, Z W zwtązkl z n|ągromadzgne mienie
w postaci kapitał w ruchomych i nieruchomych,
przedewszystkiem zaś budowle pozostają pod groźbą

ustaw tcznego zntszczenta przez wypadki losowe , jakimi

Są Pozary.
To tez w kazdem społeczeristwie kulturalnem

ochrona mienia ludzkiego przed zagładą od klęski
ogniowej nalezy do podstawowych zada6 władzy

bądź władz paristwowych, bądź organ w samorząd-
nych.

IJtrzymanie r wnowagi gospo darczej w dro dze

-,.:'to@
lNlA b

Na przełomie dziej w
ojczyzny naszej, gdy zaczyna powoli usuwać się
zasłona wiekowa, uka zując nam w blizkie j

perspektywie urzeczywistnienie ideał w narodowych,
zebraliśmy się tutaj licznie z całego kraju, by spędzić

dni parę na skromnej pracy zaulodowej.

s7śr d og lnej niedoli, ruin i zgliszc4 jakie naraz|e

przypadły krajowi naszemu w udziale, skutkiem
olbrzymich zapas w woiennych, kt rych widow nią
było Kr lestwo Polskie, nie uszły tez cios w I straze

ognlowe.

Huragan dziejowy, kt ry z zywiołową mocą prze-

rcczył stę przez kraj nasą niosąc ogrom Spusto szenla,

takze rozIuźnienie ustroju gospodarczego, dotknąI bo-

leśnie kilkaset org anLzacjt zawodowych, iakiem i 
'ą 

na-

sze str aze ogniowe ochotnicze.
organizacje te lezą obecnie w 1ruzach - niemal na

całym obszarze prowincji.
\Wskrzesić je, podnieść z upadk', ozywić i pobudzic

do dalszej owocnej pracy jest zadaniem wszystkich nas,

tu zebranych.

Ze zadante to spełnić powinniśmy nalezycie, ze

świadomi jesteśmy doniosłości poruszonej sprawy'

świadczy o tem wyraźnie liczne przybycie z prowincji
delegat w od 300 przeszło strazy ogniowych, przed-

stawic ieli rlznych warstw i klas społecze stwa.

Skoro sądzone było nam zebrać się wsp lnie w tym
momencie historycznym, sdy' stojąc na krawę dzi
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organizatorowie Zjazdu. Siedzą od lewej stfony: $( Lilpop, inż. J. Tuliszkowski,
ks' major M. Szkopowski, prezes B. Chomicz, H. Barylski, $({ Koreywo; stoją:, inż. A. L. Zagrodzki,

T. Brzozowski, inź. T. Rychter, Z. Ponikowski, arch. S. Futasewicz

zabezpieczenie wytwor w pracy lud zkiej od
unicestwienia przez ogieri stanowi troskę bodaj
naj piln iejsząi naj w azniejszą.

Niema więc obecnie kraju, gdzieby władze nie

roztaczały swei pieczy nad tą potrzebą, chętnie przy-
chodząc ze Swą pomocą prawo dawczą i mat erjalną.

\wyzn ać jednak musimY, Ze kraj nasz w tym zakresie

pozost awał w całkowitem zan|edbaniu, w por wnaniu
zaś z Europ ą Zachodnią znajdował się pod względem

organizacjr strazy ogniowych na poziomie nigdzie nie

spotykanym i nienotowanym.

Na og Inąbowiem Sum ę Przeszło 
' 
00 strazy ognio-

wych zaledw |e trzy straze ogniowe (w \farszawie ,Łodzi
i Lublinie), acz utrzymywane z fundusz w miejskich,
korzystały jednak z pozornei opieki władz, reszta zaś

oparta całkowicie na samopomocy og łu i jego

ofiarności, cteszyła się zaledwie tolerancją, mając na

kazdym kroku cały szereg utrudnieri t zahamowa .

Innemi słowy, nie doznając nalezytego poparcia
moralnego i mate rjalnego ze strony władz, będąc nadto
nieufnie traktowane ze względu na sw j obywatelski
i sam orządny ustr j , straze krajowe musiały w
większości przyPadk w zmagać się ze Swym losem,

wkładając Początki swej egzystencji całkowicie na bar-

ki os b prywatnych, dalsze zaś swe istnienie
zawdzięczając wył ącznie ofiarności og łu.

Wszystkie nasze miasta gubernjalne i powiatowe,
pomij ając juz miasteczka i wsie, posiadały tym spo-

sobem z konieczności straze ogniowe wyłą Cznrc ocho_

tnicze , og ł zaś na prowincji, pozbawiony sam orządu,
otaczał straze ogniowe powszechną Sympatją, zyczli-
wością i gorącem poparciem.

Nie dziw więc, ze stfaze ogniowe na prowincji,
zawlązywane nieraz przy duzych utrudnieniach zze-

wnątrz, stały się u nas, poza swym bezpośrednim
powołaniem zawodowym' prawdziwymi ogniskami
kulturalnymi, jedn ocząCymi wybitnych przedstawicieli

inteligencji miejskiej i wiejskiej.
V zarządach $razy ogniowych stale widzieliśmy na

stanowiskach, iuk to widzimy i dotychczas, naj-

lepszych obywateli kraju z pośr d duchowie stwa, zie-
miaristwa, klasy zarobkującej i wolnycłl zawod w.

obok probo szcz w i właścicieli ziemskich, nie brakło
rejent w, doktor w, aptekarzy, kupc w i przemysłow-

c w, wsp łrzędnie z rzemieślnikami i mies zczanaffii,

tworzących w kraju jedno ciało zbioroWe , składające się

z 30-40 tysięcy uczestnik w, ozywionych wsp lną
myślą bezinteresownej i chętnej pomocy bliźniemu.

Straz ogniowa stawała się prawdziwym ośrodkiem
miejscowego zycn kulturalnego i towarzyskiego,

udziel aląC chętnie Swego dachu na przedstawienia,

odczyty,pokazy i t.p.
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Prezydium Zjazdu. Siedzą (od lewej stfony ku prawe): inż. J. Tirliszkowski, B. Chomicz, dt. A. Troczewski,
St. Jełowiecki,inż' E. wagner, ks. kan. Kossowski, dr. A. Grohman, Z' Przyjalkowski; stoją: J. Urbanek i J. Kon.

To tez dla badacza kultury ojczystej rozw j i stan

strazy ogniowych ochotn lczych w ciągu ostatnich lat

5 O-ciu dostar Czyć moze wiele materjału Cennego,

rzucająCe1o ciekawe światło na zywotne siły narodu' na
jego zdolność samopomocy i daleko sięgaj ąCąofiarność.

Gdy sie zwazy nadto Powszechną depresję i brak
Samorządu, obok trudności natury organizacyjne', to

powstawanie i rozkwit naszych strazy ogniowych sta-

nowić moze istotnie chlubną Stronicę w dziejach kul-
tury nasze| jako przejaw naszej zdolności tw rczej

i zdolności trwania' pomimo wszelkich więz w i szy-

kan administracyj nych.

Gdy więc stoimy w tei chwili na 1tanicy dwuch epok

w zyciu narodu naszego' w przeświadczeniu Ze , świta
jrż przed nami lepsze jutro, wolne od tych utrapieri

i martwoty' jakie parę pokoleri przebyć musiało,

uwazaliśmy za nieodzowne podkreślić powyz szy mo-

ment psychologiczny w tozwoju nas zych strazy ognio-

wych' to bowiem ułatwi nam przejście do rozwaza

tego' Co Czynić wypadnie, by podnieść straze ogniowe

zupadk*, w jaki je wtrąciły losy wojny.

Kraj więc wyłącznie siłami własnemi stanął do

samoobrony przed niszcząCym żywiołem klęski ognio-

wei i natem polu zdziałać pot raflłwiele.

Rzecz oczywista, ze ta ilość strazy ogniowych
(niespełna 600) była tem maximum wysiłk w społe-

cze stWa, na kt re zdobyć się ono mogło samorzutnie.

\(/ wyniku jednak og lnym, z:właszcza w zesta-

wieniu z krajami zachodnimi, gdzie, dzięki ustrojowi

samof ządnemu' Pozarnictwo stale cieszy się opieką

władz, Pozostaliśmy znacznie w tyle, bowiem u nas

jedna straz przypada na 26.000 mieszka c w i 280
kilometr w kwadratowych przestrzeni, podczas gdy w
krajach innych, cho ciazby Saksonji, jedna straz
przypada na 5000 mieszkaric w i na 16 kilometr w
kwadratowych.

Nie da się przeto zaPrzeczyć, ze w kierunku dalszego

rozwoju strazy ogniowych mamy przed sobą wiele do

zrobie nta, i kraj nasz w latach najblizszych powinien
być widow nią wytęzonej działalności w zakresie

two rz e ni a nowych o rg a nizacjt p rzeciwp oz arowych .

\władze polskie, jakie po zawarciu pokoju ujmą

w Swe ręce ster rząd w, nie odm wia z całąpewnościa

swej pomocy i opieki materjaLnej, zaś to, co było

dotych Czas po macoszemu traktowane' stanie się na-

czelne m zadaniem organ w sam orządnych.

Z powszechnem jednocześnie przeks ztałceniem ram
bytow ania narodu ulegną r wniez przeks ztałceniu

i straze ogniowe. Zadania pośrednie, jakie miały do

spełnienia straze ogniowe w szczepieniu kultury,

niewątpliwie odpad fl1, przech odząc do funkcji
organ w innych' natomiast wysunięta zostanie na plan
pierws zy zawodowa Spfawność strazy ogniowych.

Będziemy musieli w tempie przyspieszonem nie

tylko naprawić te szczerby, kt re wyrządzlłatocząca się

woi fl?, Iecz nadto zdwoić ener 8ję, by * czasie kr tkim
dor wnać ilością i jakością strazy ogniowych innym
krajom kulturalnym. Mię dry innemi, na Instytucji
Ubezpiecze Vzajemnych, w kt rej interesie lezy

podniesienie bezpiecze stwa ogniowego na całym

obszarzekraiu, lezeć będzie ustawowy obowiązek oka-

zaniaswej pomo cy materj alnej .
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To zaś powinno być poprzedzone dokładnem
wtajemniczeniem się w obecny stan pożarnictwa obok
stworzenia sobie dokładnego Programu dzialania na

przyszlość nĄbliższą.
Zdając sobie dokładnie sprawę z ciążących na tej

Instytucji obowiązk w obywatelskich, Zarząd jej,

zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, postanowił, nie
czekając ko ca wojny, odwołać się do światłej opinji
delegat w straży ogniowych, w celu wysłuchania ich
dezyderat w i zaznajomienia się z najpilniejszemi po-
trzebami.

Instytucja Ubezpiecze \Tzajemnych poczytuje

sobie za wysoki zaszczyt, że przypadło jej w udziale
utządzić pierwszy og lno-kraj owy Zjazd przedstawi-
cieli straży, to też wypowiedzianym na qm Zjeździe
życzeniom i potrzebom pilnie przysłuchiwać się bę-

dzie, by potem' w miarę sił i środk w, m dzprzyczynić
się do podźwignię cia pożarnictwa krajowe go z letar gu
obecnego.

Dalecy jesteśmy od mniemania, że Zjazd obecny

zdola rozvliązać cały ogrom zagadnie , jakie spełnić
należy niebawem, jako też, że trzydniowe obrady będą

mogły wyczerpać cały materjał w zakresie poru-
szonym.

To, co leżało odłogiem pruezparępokole , nie da się

uskutecznić na poczekaniu.
Co gorsza, nie da się r wnież rychło zab|iźnić tych

ran, jakie doznaly w ciągu ostatnich lat dwuch
wszystkie niemal straże ogniowe w kraju, otrzymuje-
my bowiem ze wszystkich jego zakątk w wieści, że

tabory narzędzi ogniowych znajdują się powszechnie

w stanie zdekompletowania.
Te braki usuniemy zapewne nie wcześniej, niż kraj

nasz odzyska warunki pracy pokojowej, gdy z ustale-

niem się komunikacji powołana zostanie do życia
i wytw rczość, kt ra w tej chwili odczuwa r wnież

dotkliwy brak niezbędnych surowc w.

Te jednak przeszkody w niczem nie powinny po-

wstrzymać nas od Prac Przy9otowawczych i od roz-

waża zada najbliższych. odwrotnie, winniśmy obec-

nie zastanowić się dokładnie nad położeniem, obmyślić
p|an działania,ljąć najbliższe prace w pewien system'

by potem stanąć do warsztatu z caląświadomością, że

to' co uczynić mamy, jest celowe, korzystne i na czasie.
\U7 tym więc względzie, wszelkie głosy Szanownego

Zgromadzenia, oświetlające najpilniejsze potrzeby

straży ogniowych, znajdą w nas gorliwych zwo-

lennik w łącznej i usilnej wsp łpracy.

Pragniemy na tem miejscu publicznie zaśsłiadczyć,

że Instytucja nasza, do niedawna pozostająca pod
kierunkiem os b, bynajmniej nie zuliązanych z życiem
duchowem i kulturalnem kraju naszego' weszła w no-

wy okres swego istnienia, u'legĄąc unarodowieniu.
Dzięki więc temu, dołożymy wszelkich stara ,

zar wno przy pomocy naszego personelu powiatowe-
go, jakoteż funkcjonarjuszy Centrali Gł wnej, by po_

trzeby kraju w zakresie pożarnictwa traktowane były
nada| z c alą ży cz|iuloś cią i opiek ą obyw ate l s ką.

Będąc powołana w swem założenill do spełniania
żywotnych potrzeb og łu i pozbawiona, dzięki temu'
dążności ku osiąganiu zysk w, Instytucja obon'ią-
zkowych Ubezpiecze{ obracać będzie wszelkie zyski,
poza koniecznąnormą rezerq na inwestycje krajowe,
zvł iązane z podniesieniem bezpieczetistwa og niowego,
a więc przedewszystkiem udzielaĆ będzie swej pomocy
materjalnej na krzewienie budownictwa racjonalnego
i popieranie prawidłowe j ot ganizacjistraży ogniowych.

Program zamierzony wypadnie rozwinąć w całej

pełni z chwilą, kiedy ostateczne rządy w kraju się ustalą.

Prawidłowy tozuł j straży ogniowych, ich sprawność

zawodowa, osobliwie zaś korzystanie z nowych
zdobyczy techniki przeciwpożarowej zatamowane były
gł wnie z powodu braku dotychczas jednolitej

organizacji, polegĄącej na skupieniu wszystkich spraw
zawodowych w jednem ognisku. Brak ten dawał się
odczuwać nader poważnie, czego dowodem było og l-
ne pragnienie jeszcze przed wojną zjednoczenia dzia-
łalności straży ogniowych przez oPracowanie wsp lnej

instytucji i jednego regulaminu, przez urządzenie pro-

wincjonalnych zjazd w w Częstochowie, Łowiczu
i \7łocławku, przez odbywanie konkurs w i Ćsłicze{
popisowych w poszczeg lnych miejscowościach, dzięki
organizowanym przeważnie przez c. T. R' wystawom

okręgowym.
Należy się na tem miejscu kilka sł w gorącego

uznania dla działalności C. T. R., kt re jlżprzedlaty
kilku powołało pod śwym kierunkiem sekcję do spraw
pożarnictwa, w celu lustrowania organizowanych stra-

ży wiejskich, i w tym kierunku zapoczątkowało tę ak-

cję, kt rą wypadnie z niesłabnącą energją prowadzić

i nadal.

Nie posiadał atoli kraj nasz, że tak powiemy,

zawodoweg o zrzeszenia istnie j ących straży ogniowych -

nie było centrali, kt raby mogła połączyĆ rozluźnione

organizacje w jedną całość, nadając im jednolitość akcji

i zada .

Już w czasie toczącej się wojny powołano do życia
nowe og lnokrajowe Towarzystwo pod nazwą ,,Tow.
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Św. Florjana", zadaniem zaś jego było skupić pod
jednym sztandarem działalność os b i organizacji,
czynnych na polu pożarnictwa krajowego.

Działalność rzeczonego towarzystwa musiała siłą

rzeczy ograniczyć się w czasie obecnym do ram skrom-

nych, nie będąc w możności, z powodu trudnych wa-

runk w komunikacyjnych, dottzeć do szerszego og łu
na prowincji.

\U7 dniu dzisiejszym jednak, dzięki licznemu ze-

braniu os b żywo interesujących się sprawą poruszoną'

odczytana będzie w jednym z następnych referat w
ustawa tego towarzystwa' My zaś zwracamy się z go-

rącąprośbą o poparcie czynne myśli i dąże zalożycieli
oraz pierwsz e go ZaruąduTowarzystwa.

Instytucja Ub. \Tzajemnych ze swei strony nie

odm wi poparcia moralnego, by Tow. Św. Florjana

weszlo na tory szerokiej działalności obywatelskiej,
zapeułniając strażom ogniowym ich zawodową łącz-
ność.

Dalej korzystamy ze sposobności, by podzielić się

z Szanownym Zgromadzeniem tymi zamierzeniami
i projektami, kt re należałoby urzeczywistnić w przy-
szłości najbliższej. By ustalić wysokosć i rczmiary
szk d, kt re poniosły straże ogniowe skutkiem dzialail
wojennych, i przeto by m dz określić stan ich zawo-

dowej sprawności, Zarzad Instytucji Ub. lU7zajemnych

zamierza wystosować specjalny kwestjonarjusz do po-

szczeg lnych straży z prośbą o szczeg lowe podanie

wszelkich szk d doznanych

Rejestracja tych szk d da możność wyświetlić
og 1nąsumę strat w taborach sttaży ogniowych, z dru-
giej zaś strony da możność Instytucji Ub. Wzajemnych
uprzytomnić sobie, w jakim zakresie i kierunku szkody

te mogłyby być powetowane'

Jeszcze za czas w administracji rosyjskiej Instytucja

Ub. \(z. corocznie asygnowała ostatnimi laty po

kilkadziesiąt tysięcy rubli, częściowo na zakup narzę-

dzi dla nowoorganizujących się straży, częściowo na

zasiłki i nagrody dla sttaży, przy wyjazdach do po-

żar w'
Rozdawnictwo jednak tych zapom g i zasiłk w nie

było ujęte w jednolity program działania,narzędziazaś
ogniowe, przezflaczone dla straży nowych, nie

odpowiadały częstokroć swym zadaniom, zwlaszcza,

gdy dostawały się strażom wiejskim.

Pragnąc w interesach kraju unormować tę sprawę

i zaopatrzyć nowe straże w naruędzia najodpowie-

dniejsze do potrzeb miejscowych, Zarząd, nie biorąc

bynajmniej na swe barki roli wylącznego tzeczozna'w-

cy, wyłoni komisję z kilkunastu znanych w kraju dzia-
łaczy, kt rzy ustalą wesp ł z fabrykantami nanędzi te

warunki techniczne, jakim lr;'ają czynić zadość na-

rzędzia, nabywane ptzez straże ogniowe z zasilk w,
otrzymywanych od Ubezp. \$Tzajemnych. Wreszcie po

opracowaniu przez rzeczoną komisję warunk w tech-

nicznych Zarząd ogłosi w tymże celu konkurs publicz-
ny na wyroby pożarnicze krajowe.

Dzięki dotychczasowemu rozluźnieniu działalności

straży ogniowych, pozostawiały wiele do życzenia pod

względem zawodowym r wnież i remizy strażackie,
przedstawiające wiele brak w z punktu widzenia
pożarnictwa i budownictwa' By usunąć brak ten i stwo-
rzyć kilka wzor w typowych remiz sttażackich, Zarząd
Ub. lU7z. już przed paru miesiącami ogłosił konkurs za

pośrednictwem Koła Architekt w. Plon konkursowy
wypadł, naog ł biorąc, nader dodatnio, nagroma-

dzone zaś oraz zakupione przezZarząd Ub. $7z. prace

wydane będą w specjalnej odbitce i przeznaczone do
użytku szerszego og łu.

Jednocześnie z tym wydawnictwem ukaże się w
p łroczu bieżącym wydawnictwo popularne' prze-

znaczone dla gmin i k łek rolniczych, a traktujące

o potrzebie zakładania nowych sttaży ogniowych
z podaniem podstawowych założe otganizacji
i zawodowejtechniki.

Nadto na prowincji, zar wno w strażach miejskich,
jakoteż wiejskich, daje się odczuwać brak wy-
kwalifikowanych kierownik w, wojna zaś obecna po-

czyni|a bez wątpienia jeszcze większe szczerby w tej

dziedzinie, zabiera1ąc pod brori, a częstokroć i na

tamten świat, cały szereg rutynowanych zawodowc w.

Należy r wnież mieć nadzieję, że przy usilnem

propagowaniu i pomocy materjalnej ilość istniejących

w kraju xraży ogniowych zdwoi się po wojnie w czasie

kr tkim, i zĄdzie potrzeba posiadania licznych
kierownik w, obeznanych z techniką pożatniczą.

\Ufzorem więc kraj w innych winna u nas powstać

stała uczelnia dla kierownik w strażyogniowych, w
celu przygotowania całego zastępu fachowc w

praktyk w i dźwignięciapożarnictwa na nowe tory.

Instytucja Ub. lfzajemnych, zdĄąc sobie dokład-
nie sprawę z doniosłości tego zamierzenia dla kraju,

projektuje zapć się niebawem tą sprawą bliżej i nie

omieszka zasięgnąć r wnież w tym względzie opinji
rzeczozna'wc w-praktyk w na prowincji, znanych już

z dotychczasowej swej pożyteczej działalności. obok
stałęj uczelni, pożądanem byłoby utządzanie w pew-

nych okresach czasu pod kierunkiem wzorowych straży
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ogniowych okręgowych kurs w pozarnictwa w r z-
nych miejscowościach kraju, w miesiącach letnich
i jesiennych, kazda bowiem straz ogniowa' pozostająca
na nalezytym poziomie zawodowym, jest dla strazy

okolicznych wzorem' godnym naśladowania.
Zawieszone skutkiem trudności wydawniczych

c z aS opis mo,,P rze gląd P ozar niczy'' uleg nie wz nowie - niu
z koricem r.b. i krzewić będzie nadal wiedzę fa-choWą,

odzwierciadlając potrzeby, stan i zycie we-wnętrzne
strazy ogniowych, p rzyczem pierwszy numer
wznowionego,,Przeglądu Pozarniczego" poświęcony
będzie niemal wyłącznie referatom i uchwałom Zjazdu
obecnego.

Do spfaw pierws zorzędnej wagi zaliczyĆ nalezy
r wniez opracowanie normalnej ustawy dla $razy og-
niowych Kr lestwa Polskiego, dawna bowiem og lna
ust awa norm alna rosyjska była ju, przedtem
przezytkiem, obecnie zaś stanie się wkr tce formą
prawn ąbeztreści.

Nie mniej wazną sprawą jest wyszukanie sposob w
zab ezpiecz e n ia niezdol no ś ci s t ra zak w, bądź s kut kiem

przewlekłej choroby, bądź wypadk w kalectW?,
wynikłych przy akcji ratunkowej.

Szanowne Zgtomadzenje będzie miało sposobność
zapoznać się z tą sprawą' dzięki referatowi specjalne-
mu' kt ry wygłosi jeden z następnych prelegent w.

Sprawy, kt re przedstawiliśmy wyzej w zarysie,
nalezą do spraw pierws zorzędnej wagi. To tez w dal-
szych obradach dnia dzisiejszego i następnych wysłu-
chamy z całąuwagą głos w i opinji, jakich udzielą nam
Szanowni przedstawiciele licznych strazy ogniowych
z prowincji.

Prace nasze p jdą w kierunku wypow tedzianych

dezyderat w i wskaz wek Pan w, aby łącznemi siłami
Zarządu Ubezp . Wzajemnych i Tow. Ś*. Florj ana)

tudziez władz krajowych . mozna było ruszyć Pozar-
nictwo nasze z punktu martwego i tch nąć w nie ozyw-
cze go ducha obywatelskiego.

Niech w gmachu odradzającej się ojczyzny straze

ogniowe zajmą nareszcie stanowisko im nalezne

i godne, bo gmach kazdy bez dzielnej i sprawnej

ochrony jego mieszkaric w istnieć nie moze.

,,Przegląd Pożarniczy" Nr 1 i 2, I - 1' stycznia rok 19I-7 ,
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DO STRAZY OGNIOWYCH OCHOTNICZYCH
Tysiąc otganizacyj z Przeszlo 50 tysiącami członk w - przenikniętych wsp lnąideąsamopomocy spolecznej,

podsztandarcmZwiązku Florjariskiegokrzewionej_jestsiłąwielką, świadczącąoprężnościenergjiobywatelskiej.
Staliście dotychczas, Druhowie, na zaszczytnym posterunku ofiarnej pracy w obronie mienia ludzkiego

_ a sprzęgnięci ze sobą dyscypliną wojskową i posłuszni rozkazom swej władzy godnie obowiązki swe pełniliście.
Do \was się przeto zwracamy,Druhowie, w chwili dla ojczyzny idla jej dalszego istnienia brzemiennej.

Dzikie hordy moskiewskie _ pchane szataiską i rozszalałą ideą bolszewizmu _ zagrażają już naszej nie-
podleglości, a fundamenty jej od wschodnich rubieży Rzeczypospolitej zarysować się mogą. Zarysują się one
niechybnie, gdy stalowy pierścieri walecznych wojsk naszych, uginĄący się obecnie przed nawałą, nie będzie
wsparty bohaterską postav/ą reszty narodu i wszystkich sił w łonie jego utajonych'

\7 takiej ch wili nie czas na namysły, nie czas na wahanie się!
\7szystkich, komu drogi jest ideał niezależnosci Polski, wszystkich, kto ziemię, mową i kulturąojczystąmiluje,

a nie pragnie jej poha bienia przez motłoch wschodni - niech ożywi hasło solidarności narodowej! a hasło to
,,\7 jedności sila'' wyryliśmy wszak na naszym _ sztandarzeZwiązku Florjariskiego'

Druhowie! byliście do tej chwili cenionymi synami ojczyzny, boć nie dla honoru i zaplaty lecz z pobudek
miłości bliźniego stawaliście pod sztandarem służby publicznej. Dziś więc do \Vas _ karnych i wydyscyplinowa-
nychwmustrzeszeregowej_wołamy: do b ro ni,D ruhowie!

Staricie, jak jeden mąż, jako jeden syn mocarny w obronie ojczyzny, a piersią swą zhrojną wesprzyjcie tU7aszych

braci, na froncie krew ofiarnie lejących. \Vasze za1ony,IUfasze domy, \Vasz dobytek i ojcowiznę uchronicie w wczas
od grabieży, fundamenty Rzeczypospolitej umocujecie, a opętane hordy od bram gmachu własnego odtrącicie.

Pod bro , Druhowie! Tw rzcie coprędzej zwarte szeregi mocarnych syn w ojczyzny, a mocą potęgi zbiorowej
i siłą jedności narodowej dajcie wreszcie odparcie najeźdźcy, pragnącemu i Polskę i świat caby na modłę szale c w
przebudować, a 

- 
nim to nastąpi _ czaszkami ludzkiemi go usłać.

Z pięćdziesięciu tysięcy syn w ojczyzny _ pod sztandarem naszego Zsviązku uszefegowanych _ niech
powstanie mężny hufi ec Florj ariski'

Idźcie śmiało, Druhowie, pod rozkazy Naczelnego \wodza J zefa Piłsudskiego i wodza powstającej Armji
ochotniczej - bohatera J zefa Hallera, a krwią ptzelanąumocnijcie gmach ojczyzny i potężną, a pełną chwały
i czyn w bohaterskich p rzekażecie ją_potomności.

Rozkaz powyższy odczytać naZarządach Straży ogniowych i przed ich szeregami. Cześc!

P rezes Zarządu B, C b on i n.
Naczelnik B iura inż. S t' Arcz11 s k i.

\7szystkich wzywamy do zglaszania się do bivaZwiązku Florjariskiego (\7arszawa, Al. Jerozolimskie 55),
kt rego dążeniem jest stworzyć jednostkę bojową ze swych członk w i oddać ią pod rozkazy wladz wojskowych.

\7 związku z odezwąpowyższą Gł wny ZarządZwiązku Florjariskiego wystosował, w dniu 8 lipca r.b,.
do \7odzaNaczelnego Armji ochotniczej GenerałaBroniJ6zefa Hallerapismo treści następującej:

,,Panie Generale! oddajemy się pod Twoje rozkazy z tysiącem organizacyj obywatelskich, pod sztandarem
Zw iązku naszego pozost aj ących.

Pięćdziesiąt tysięcy zszeregowanych w Związku syn w ojczyzny czeka skwapliwie Twoich, Generale,
rozkaz w, by w hufcu zbrojnym pod przewodnictwem Twojem pierś mężnie nawale wschodniej stawiać.

Lokal biura naszego na rczkaz Komitetu gotowiśmy oddać na biuro werbunkowe, delegat zaś nasz, w miarę
uznania Komitetu, Służyć mu może pomocą i pracą . Cześćt

Prezes Zarządu B, Chorrlicz,

Naczelnik Biura inz. St, Arczy ski,

Kompanje strażackie w Armji Ochotniczej.

Generalny Inspektor Armji ochotniczej, general broniJ zef Haller, na skutek przedstawienia delegacjiZwiązku
Florjairskiego, przychylając się do wydanej przez Gł wny Zarząd odezwy werbunkowej do straży ogniowych,

zezwolil na tworzenie kompanij strażackich.

,,PrzeglądPożarniczy" Nr l0 - 14, VI-VII rok 1920
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Sf chwili, gdy gmach budowy Paristwa Polskiego
znajduje się jeszcze wśr d rumowisk i rusztowa ,

a obowiązkiem być powinno juz nietyle rządu, ile
kazdego obywatela czuwanie nad tem, izby gmach

wznos zony przetrwał wieki, SP? j^ny najtęzszyrn
Cementem duchowym bo samowiedzą gospodarczą
i świadomo ścią sił własnych, wspartych o poczucie

odpowiedzialności za Czyny dokonane' _ niech wolno
nam będzie - zamiast sł w powitalnych dla uczestni-
k w pierws ze1o og lnoparistwowego Zjazdu Strazy
Pozarnych uwydatnić na tem miejscu gł wne za-

dania i cele, kt re przyświecać mają wszystkim tYln,
kt rych pod sztand aramr druzyn strazackich jednoczy

wsp lna myśl ofiarnej, wytęzonej a bezinteresownej

pracy na pozytek społeczeristw a całego.

Autok ratyzm rządu, polegająry na wszechstronnej

opiece policyi.'.j , PrzY kt rej myślano za obywatela
i sprawy jego załatułiano bez j.go udziału a nawet

wbrew i.go woli, runął ju, bezpowrotnie w otchłari
dziej w przebytych.

Paristwo nowoczesne jest , a raczej być powinflo,

wielkim zespołem obywateli, świadomych zada swych
i cel w, przejętych myślą dobra powszechnego, a Przeto
wyłaniany przez wybory z te1oz społecze stwa rząd,
ptzy istniej ąCej w paristwie woli narodu, uosobionej w

ustroju parlamentarnym, jest jedynie wykonawcą woli
tegoz narodu.

lrn głębiej sarnouiedza gospodarcza przerlika u najszersze

uarstuy społecze stwa, im auigcej poszczeg,ilry obyuatel

świadom jest nietylko tego, C0 rua spełniać ulobec niego rząd,

lecz u pienłszej mierze tegz, C0 jednostka dać winna od siebie

społecze sttłu i rządotłi, tern trlłalsze w wczas posiadać

będzie podualiny budowa pa stua a idea pa stwotło-tw rcza

przeni knie masy sp ołeczne,

Gdy więc Przypadło naszemu pokoleniu stanąć

u kolebki narodzonego wśr d morza krwi i zglis zcz

Paristwa Polski Bo, niechze tedy idea pa stwowo-

tw rcza kroczy na czele wszelkich naszych poczynat
a wśr d obywateli spotęguje się w wczas przeświad-

czenie , iż paristwo i społecze stwo stanowią całość,

Rzeczpospolita zaś tyle mocy posiadać będzie, ile
tęzyzny duchowei i cielesnej przekazą budowie swego

gmachu jej synowie.

Na kazdej plac wce społec znej, będącej ośrodkiem

organizowaflYffi, szczepić na|ezy ideę poświęcania się

i ofiarności, bo wszak przy wsp łzyciu zar wno

,,lV'yzuolin ten doczeka dnia,
Kto własną uolą ulyzuolony".

St. \Wyspiariski.

w rodzinie poiedyriczej, juk i w wielkiej rodzinie, za

kt rą nar d uwazać nalezy _ niemasz jedności i mocy,

sdy kazdy o sobie jedynie myśli, miast cele Swe

jednoc zyĆ z Pracami oto Czenla a dobro wsp lne na czoho

swych zadanwysuwać.
\fśr d rozległych p l i łęgow odrodzonej Polski

grasuje ju, od wielu pokoleri skryty a zazarr\i wr g
i niszczyciel. Podstępnie niweczy on corocznie b}'t

tysięcy rodzin a z zasobnych, pełnych szczęścta

karmicieli rodzin czyni nędzarzy o kiju zebraczym.
Licho t bezładnie' wnadmiernern skupieniu, Prze-

waznie z drzewa i słomy zbudowana Polska staje się
corocznie pastwą płomieni: palą się juz nie po jedyilcze

zagrody, Iecz całe wsie i miasteczka, budowle zaś

i mienie ruchome - owoce nierazwytęzonej pracy całych
pokoleri 1iną bezpowrotnie w mo rzv ognia,
uszczu plając o g l'y majątek narodowy.

\walka z tą rozpas aną klęską społec zną musi być tak
nieubł aganą' twar dą u konsekwentn ą, jak i wr g sam'

kt rego pokonaĆ nalezy. I widzi-y tu zjawisko, zaiste,

godne podziwu, Samo bowiem społecze stwo bez
nakazu wladz i przymusu, Iecz z poczucia jedynie

wsp lnej wszystkim 8ro zy L nieszc zęścia, organ izuje się

w zastępy zszere'gowane' by stawić czoło temu
wrogoWi, nie ządając od nikogo ani podzięki, anl
zapłaty, ani tez nie załując oftar i pośwjęcenia,

połączonego częStokroć z utratą zdrowia i zycia.

Wszystkich tu ogarnia nieprz eparta idea słuzby
publicznej, PrzY kt rej pełnieniu jedyną nagrodą jest

zadowolenie z Czynl obywatelskiego i miłości
bliźniego.

Przeszło dwa tysiące druzyn strazackich conajmniej

ze Stu tysiąca mi członk w-ochotnik w pełni w Polsce

zaszczytną słuzbę społec zną całkiem bezinteresownie
i wśr d rozwydrzonego obecnie egoizmu i spekulacji

dosadnie stwier dza przed społeczetistwem, ze przec|ez

zor1anizowana energja społec zna moze dokonać

wielkich choć cichy ch czyn w na gruncie samopomocy

obywatelskiej.
ochot ntcza straz ogniowa z wielu względ w jest

doniosły- posterunkiem słuzby public znej, pod kt rej

sztandafamL obywarcIzaprawla się do dyscypliny, uczy

się posłuchu i karności dla swej władzy Przez niego

samego wybra..i, pogłębia w swern Sercu uczucia

obowi ązku i poświęcenia a wsztan darze swym widzi
symbol jedności, bez kt rej niemasz w społeczeristwie
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i paristwie ładu, harmonji i poszanowania dla siły
moralnej.

Ta siła moralna, oparta na głębokiej samowiedzy
gospodarczej, wiązać powinna i wiąże istotnie
rozluźnione jednostki w całość korporacyjną, a ochot-
nicza straż ogniowa jest bodaj najdoskonalszą szkołą
służby publicznej.

Na.gruncie samopomocy obywatelskiej w walce
z klęską społeczną karne, pełne hartu i poświęcenia

drużyny strażackie nie znĄąstronnictw, kast i stan w,

bo pod hasłe m ,,jeden za wszystkih _ wszyscy za
jednego'' spieszy pod sztandar drużyny strażackiej
każdy: zar wno siermiężny wieśniak i posiadacz
większej własności jako też przedstawiciel stanu
duchownego, nauczyciel ludowy, robotnik
irzemieślnik.

Dość przejrzeĆ skład osobisty poszczeg lnej
ochotniczej straży ogniowej, aby się przekonać, iż, gdy
w danej miejscowości wok ł wrą namiętności i walki
partyjne, rozszczepiające og ł miejscowy na waśniące

się obozy, uniemożliwiające solidarność w pracy' _
w ochotniczej straży ogniowej zacierają się te
przeciwieristwa i milkną z9rzyty, bo przytlacza je idea
wiążąca myśli i dążenia wszystkich we wsp lny cel ku
powszechnemu dobru, na pożytek mieszka c w wsi,
czy teżcałejgminy.

Śmiało przeto twierdzić możemy, iż ptzy budowie
pa stwowości własnej wszędzie, na każdej plac wce

o rg anizow a nej, dąży ć na|eży, iżby czy nić z obyw ateli nie
mechanicznych wykonawc w zarządze dawanych,
|ecz przeciwnie budzić przedewszystkiem wśr d
otoczenia myśl o potrzebie tych zarządze , ich zaś

wykonywanie łączyĆ z najdalej sięgającern uświado-
mieniem, że obywatelom należy się nie bierna rola
podatnik w, |ecz czynna' pełna samowiedzy i energji
działalność osobista.

Ochotnicze straże ogniowe są wprost wymarzoną
plac wką ku uobywatelnieniu mieszkaric w, kt rzy
z biernych stają się czynnymi członkami społeczetistwa,

świadcząc mu' a przeto i sobie, wiele korzyści, kt rych

wyniki nie dają długo na się czekać.

Dzialalność ochotniczych straży ogniowych, ujęta
w ramy szerokiej samopomocy społecznej, organizo-
wanej na gruncie dyscypliny i samorządności, stale

opromieniona bywa szeregiem prawdziwych czyn w
bohaterskich, połączony ch z utratą życia lub ciężkiem -
kalectwem przy ratunku, zar wno mienia j^k

i mieszkaric w w trawionych przez ogie budowlach.
\7 spokojnych zakątkach Rzeczypospolitej zbrojni

w toPory i kaski obywatele pa Stwa skta dująna ołta rzu
słuzby ojczyźnie swe mienie, zdrow ie i zycie a Czyny ich
bohaterskie nie znają inne j nagrody okrom zadowolenia
i radości, iz w zaszczytnym przypadło im ud ziaje nieść

pomoc bliźniemu i na posterunku takim sZwanku
doznać.

Idea poświęcenia się jest tym ozywczym zdrojem,
kt ry wlewa moc tw rcząw ich serca a rany odniesione
zabliźnia.

Mało uprawna dotych Czas niwa słuzby public znej
znajduje na gruncie ochotniczych strazy ogniowych
wielką moc pociąg ającą, a na roli tei wykwitają
częstokroć moze nierozgłośne, Iecz wielkie Czyny

bohaterskie, godne najwy zszej pochw ały i uznania.

Z tak unierzuionej ruli. 
ł"

Na bobaterskim niech stosie
ają serca,

Ze ulieczn,ść r:' #:ffiierca.

Ze cbociaż uszystkoby stlało,
Tb jeszcze z jakiegoś ukrycia
Zaczną się sypać iskry
Na bobaterski stos zycxa.

Naperłne, napeLune, napeoune
Niechże ta peuność rrlnie krzepi.
Czas idzie, gdzie głusi usłyszą
I u kt rym już przejrzą ślepi.

Czas idzi e nieprzeuidziany
A ruoże przeuidzian ulielce
Przez dusze, co śuiat u bezrniary
lV' miernej douidzą kropelce,

I^n Kasprowicz

Na przełomie dalsze go rozwoju ochotniczych xrazy
ogniowych w Polsce, gdy Zjazd ma połozyć trwałe
podwaliny pod jeden Związek Straty Pozarnych
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast kilku istniejących

odrębnie dzielnicowych i wojew dzkich zułiązk w,

wypada nam złozyć zyczenia wszystkim uczestnikom
Zjazdu, izby sPoił on wreszcie pod jednym,sztandarem

dązenia i myśli ro 1, pros zonych dotychczas ugrupowa
t z:wiązk w.

Niech zyją i promieniują wok ł nasze ochotnicze
Straze ognioW , aZwiązekłączący je w całość korpora-

cyjną będzie w odrodzonej Polsce widomą ostoją

powszechnego ładu i hartu społeczne1o na podłozu
samopomocy obywatelskiej.

Bolesłau Chomicz

,,Przegląd Pożarniczy" rok I92I
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ZJATD
GlÓWny Związek Strazy
Pozarnych R.P

Jako Centralna organ izacja jednoc ząCa poszczeg lne Zu,iązki
Strazackie na zienriach Polski, powstał w wyniku og, lno-
Paristwowego Zjazdu Strazy pozarny.h, odbytego w \Tarszawie
we wrześniu I92I roku.

Do Gł wnego Zuliązku Strazy Pozarnych R.P weszły:
1) Związek Florjariski, 2) Związek Nlałopolski , 3) Związek
Wielkopolski, 4) Zwtązek Pomorski, 6) Zv'tązek Cieszyriski,
6) Związek Krakowski, nadto świezo uformowane na terenie
działalności Zsłtązku Florjariskiego autonom lczne Związki
Wojew dzkie: 7 ) Sfileriski, 8) Lubelski, ) Nowo grodzki
i 10) Łodzki. \7 stadjum org anlzacji pozost ają zwlązki:
1 1) Białostocki, 12) Kielecki i 13) Warszawski.

odZwiązku Florjariskiego p.p.: B. Chomicz (zYlarszawy), J. Kon (z Częstochowy), S. olkuski (z Koriskich),
Z'Przyjalkowski (z Radomia), inż'J. Tuliszkowski (z \farszawy), inż. S. \X/alig rski (z Czerska).

odZuliązku Małopolskiego p'p.: A. ks. Lubomirski (z Przeworska), w. Kulas (z Lewand wki), K. Marecki
(z Przeworska) i B. \T jcikiewicz (ze Lwowa).

odZwiązktt\7ielkopolskiego p' poseł Karol Rzepecki (z Poznania).
o d Zw iązku pomorskiego p. Tomczyriski (z Łasina).
od Związku Cieszyriskiego p. K. Matusiak (z Bielska)'
od Związku Krakowskiego p. J. Kuc (z Bochni).
od Zvłiązku \Ufileriskiego p. o. Rackiewicz (z sfilna).
o d Związku Lubelskiego p. wojew. S. Moskalewski (z Lublina).
od Związku Nowogr dzkiego p. wojew. \M Raczkiewicz (z Nowogr dka).

o d Zw iązku Ł dzkiego p. D r. A. Grohman (z Łodzi).
p.o. Nacze|nika Związku p' B Pachelski(z Warszawy). Reprezentant M. S. *. p. dyr. B. Kozłowski

(z \Tarszawy), reprezentant P D. U. S( p. nacz. K. \Wysznacki (z \Warszawy), reprezentantZrzeszenia Tow.Ubezp.
p. Z Choromariski (z \(Iarszawy), reprezentant Poznariskich Ubezpiecze p. dyr. Dziedzicki (z Poznania),

reprezentant Pomorskiego Stow. Ubezp. od ognia p. dyr. S. Drozdowicz, (z Torunia), reprezentantZjazduSejmik w
Powiatowych p. Dr. M. Jaroszyriski (z Mławy) i reprezentant Związku Miast Polskich p. posel A. Mrozowski
(z Ostrowca).

Zarząd Gł wnego Zutiązku stanowią p.p.: Boleslaw Chomicz _ prezes' Zygmunt Choromariski - skarbnik,

Jan Kuc _ sekretarz,Stanisław olkuski _ Kustosz, Bolesław Pachelski _ naczelnik. Działalność swą Gł wny Zwią-
zekrozpoczął w miesiącu wrześniu 1922 roku.

Siedziba Gł wnego Związku Straży Pożarnych R. P mieści się w \farszawie Al. Jerozolimskie 4I m.5,
tel. 84-30. (tel. prezesa 78-48).

l. Związek Florj ariski.
ZwiązekFlorjariski zsiedzibąw \7arszawie powstał dn. 30 kwietnia 1916 roku. Faktycznądziałalność jednak

rozwinął dopiero po og lnokrajowym Zjeździe straży pożarnych, b. zaboru rosyjskiego, kt ry się odbył we

wrześniu 1916 roku. Teren dzialalności początkowo obejmował cały b. zab r rosyjski, lecz na skutek uchwały

og lnoparistwowego Zjazdu w roku I92I rozpoczął rcorganizację na poszczeg |ne związki wojew dzkie tak
że w chwili obecnej pozostało jeszcze niezorganizowanych trzy wojew dztwa: 1) \Warszawskie, 2) Wołyriskie
i 3) Poleskie.
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Zatząd Gł wny Związku stanowią pp., B. Chomicz (z \Ufarszawy) _ prezes, inż. E.'Wagner (z Łodzi)
i inż' St. \7alig rski (z Czerska) _ vice prezes' S. olkulski (z Koriskich) skarbnik, E. Balcer (zŁowicza) _ kustosz,
S. Pągowski (z warszu*y) _ sekretarz, B. Pachelski (z warsz"*y) _ naczelnik biura, dr. A. Urohman,
inż. T' Brzozowskl (zŁodzi), J' Drzewiecki (z Sosnowca), J. Kon (z Częstochowy), Z. Przyjałkowskl (z Radomia),
i nż. J. Tirliszkowskl (z '!U7arszawy), M. \Valig ra (z \7ilna) _ członkowie. \U( Chełmiriski (z Pruszkowa),

J. Łoskowski (z Janowic) i L. Piętka (z \7arszawy) _ członkowie zastępcy, oraz H. Barylski, Z. Choroma ski,
inż. S. Arczyriski, M. Kloczewski, J' Rothe i K $7ysznacki (z rU7arszawy) _ członkowie kooptowani. 'W skład Komisji
Rewizyinej wchodzą pp.: J' Kubicki (z Zawiercia), ks. kan. w. Kokowski (z Rząśni), A. Mencel, o. Sztark
(z lVarszawy) iJ. Skaczkowski (z Raszyna).

Biuro Związku stanowią pP.' B. PacheJski _ naczelnik biura, S. Pągowski _ redaktor ,,Przeglądu
Pożarniczego'', \(4 Mierzanowski i z. Holewiriski _ inspektorzy: J. Boguszewski st. instruktor, S. Czeluści ska _
buhalterka, Z. Mierzanowska _ korespondentka, S. Pągowska _ administracja ,,Przeglądu Pożarniczego'',
rU(4 Budzianowska - manipulantka.

Na terenie działalności Związku pod fachowem kierownictwem tegoż na etatach sejmik w powiatowych
pozostają instruktorzy do spraw pożarnietwa: B. Kowalczyk (w pow. opatowskim), \U(4 Kuplecki (w pow.
Kozienickim), K. Łabno (w pow. Mławskim i Pułtuskim), A. Ojdanar (w paw. Nieszawskim i \7łocławskim),
\(1 Sztajer (w Piriczowskim i Miechowskim), A.Ttuchliriski (w p. Ciechanowskim), J. \Tojcieszko (w pow.
Sandomierskim), E. 'W'ochtman (w pow. Będziriskim) i M. Sapiriski (w pow. rU7łoszczewskim).

Straży pożarnych Związkowych. Związek Florjariski w dniu 3I grudnia 1923 roku |iczył 7II.
Adres: \Tarszawa, Al.Jerozolimskie 4l m.6, tel.84-30.

2. Związek Małopolski.
Małopolski Zwiazek Straży Pożarnych z siedzibąwe Lwowie powstał dnia 30 wrzesnia 1875 roku. Do roku

ubiegłego Związek ten nosił nazwę: ,,Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych we Lwowie''. Terenem
działalności Związkubyly 4 wojew dztwa, z chsłiląjednak zorganizowania na jesieni roku ubiegłego Związku
Straży Pożarnych wojew. Krakowskiego, działa|ność Małopolskiego Związku obejmuje 3 wojew dztwa z 62
powiatami. Zutiązek był podzielony na28 okręg w, kt re jednak wskutek wypadk w wojennych zupełnie zamarły
i nie można ich było dotychczas uruchomić z powodu braku fundusz w.

\Vładze Związku stanowi kada Zavłiadowc a, w osobach pp. Prezydent J. Ntluman ze Lwowa (prezes

honorowy), A. ks. Lubomirski z Przeworska prezes' A. Bahr z Nowego ęączavice-prezes, radca B. lUf jcikiewicz ze

Lwowa dyrektor, dr' S. \7itek z Zabna, dr. A. Dziadyk z Mielca, L' Fiałkowicz z Przemyśla. J. Robinzon ze

Stanisławowa, M. Aziriski z Przemyśla, \U(l Kulas z Lewand wki, S. Marikut z Przeworska, S. Marecki z Przeworska
członkowie Rady Zawiadowczej, T. Małaczyriski z Rudki, L. s(anatowicz ze Szczucina i E' Knebel z Jasla
oraz \U7ł. hr. Dzieduszycki z Jezupola, J Krassowski, D. Toht, M. Latoszyriski i wł. Kużniewicz ze Lwowa,
R.Jurkiewiczi J.Szeredzicki ze Stanisławowa, J.Dniestrzariski z Thrnopola.

BiuroZwiązku stanowią pp. radca B. lU7 jcikiewicz _ dyrektor, F. Sobczyk _ sekretarz, Czabania_ instruktor
(dwajostatni naetacie P D.U.\U() i K. Ruziczka-instruktor.

Związkowych Straży PożarnychZwiązek|iczył w dniu 31 grudnia 1923 r.226. Adtes: Lw w, ul. Piekarska 26.

\rielkopols kiZwiązekStraży ,.r^,^ł;łiJł;[r'*::ll]I';"*'"ny został do życiauchwałą walnego
zgromaltzenia delegat w straży wojew. Poznariskiego w dn' ll-ym stycznia 1920 r., na miejsce niemieckiego
Prowincjona|nego Związku. Terenem działalności Związku jest wojew. Poznariskie obeimujące 36 powiat w
i 2 miasta wydzielone z powiat w

Na czele Związku stoi Rada iZarząd, kt rych skład stanowią: pp: poseł K. Rzepecki zPoznania _ prezes'
F. Baranowski z Poznania _ vice prezes' J. Kiedacz zPoznania _ skarbnik, M. Preisner z Tomyśla _ II skarbnik,
M. PanietiskizPoznania- sekretarz, K. G rniak zPoznania- inspektor, H. Kurzyriski z Czemplna, K. Szatkowski
i M' Przybylski z Jarocina, !( Maciejewski z Thzemeszna, J Liderman z Pakości, J' Roland z Buku, J. Badyna
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z s7ronek, I. Rychter zKościana,J. Sujak z Szamotuł, A. Smoczyriski z HolsztYna,J. Czerniriski ze Skok i $(4 Małecki
z Gł wnej.

Biuro Zvłiązku stanowią: K. G rniak inspektor i M' Giełda kancelista.
StrażyZwiązkowychwdniu 31grudnia 1923 r. Związekliczyll49,Adres: Poznariul. Młyriska6.

4. Związek Pomorski.
ZwiązekStraży na Pomorzu z siedzibąw Grudziądzu zalożony został w roku 1880-ym' a przeorganizowany

na normalny statut dlaZwiązk w \7ojew dzkich w roku 192l-ym.
Terenem działalności Związkujest wojew dztwo Pomorskie, obejmujące 18 powiat w.

ZarządZwiązkuPomorskiego stanowią pp': Stefan Tomczyriski zŁasina- prezes' Bernard Klabun zJabłonowa
- wiceprezes, Leon Kaszewski zGrudziądza - inspektor, Teodor Bredefeld z Chełmna - skarbnik, Fabjan zTczewa -

sekretarz, Jan Gawroriski z Grudziądza - zast. sekretarza, oraz członkowie: I' Maciejewski ze Starogardu,
L.Ciżnowski z Chełmna i komisja rewizyna: Golus z Golubia, Kirsztein zRadzyniai\U7awrzyniewicz z Tircholi.

Personel biuraZwiązku stanowią Pp.: L. Kaszewski - inspektor iJ. Gawroriski sekretarz.
Zsviązkowych Straży Pożarnych w dniu 31 grudnia 1923 rokuZwiązekliczył66'
Adres : GrudziądzMagistrat II.

5 . Związek Cieszyr1ski.
Krajowy ZwiązekStraży Pożatn ch na Śląsku Cieszyriskim z siedzibą w Bie1sku, w roku 1914, ukonstytuował

się w formie obecnej w roku I9I9-ym. Terenem działalności Związku Cieszy skiego jest część wojew dztwa
Śląskiego z pod b' zaboru austrjackiego, obejmująca powiaty: Cieszyriski i Bielski.

lVładze Związku Cieszyriskiego w Radzie iZarządzie stanowią pp.: K. Matusik z Bielska prezes' A. Matter
z Cieszyna zast. inspektora, \(4 Suchoori z fuelska Bekretarz, J. Tyrna z Bielska skarbnik, P Kloda z Puniowa,
F. \7ojtek z Hubrka, K Hoheilsel z Ustronia, R. Świetlik ze Skoczowa, J. Stryczek zDziedzic,F. Pusz ze Strumienia,
rM Simon z Bielska iJ. Lajchner z Aleksandrowic.

Biur a Zw iązek Cieszyriski nie posiada.
Związkowych Straży Pożarnych w dniu 31 grudnia 1923 rokuZwiązekliczył 64 Adres: Bielsko Inspektorjat

szkolny.

6. Związek Krakowski.
Związek woj. Krakowskiego powstał w dniu 9-ym września L923 r. z. reor9anizacji Krajowego Zutiązku

Straży Pożanej we Lwowie Terenem działalności Związkujest woj. Krakowskie, obejmujące: 21 powiat w. Podział
na okręgi w or ganizacji.

\Vładze Zsłiązku stanowią: Rada i Zarząd w osobach pp.: inż. K. Rolle - prezes' z Krakowa, J. Kuc. z Bochni
i J. Obidowicz z Krakowa wice-prezesi, M. Piwowarczyk z Krakowa - skarbnik, Adam Kalinowski - inspektor,

oraz czlonkowie Rady: E. Zajączek zKąt,J. Dworski z Nowego Targu, J. Scieżka zZywca F. \7oliriski zTarnowa,
I. Gorączko z Myślenic, J. \7orek z Sędziszowa i A. Nazimek'

BiuroZwiązku Stanowią pp. A. Kalinowski inspektor i J. Mikuła instruktor
Związkowych Straży Pożarnych w dniu 31 grudnia 1923 t'Związek Krakowski |iczył266. Adres: Krak w,

ul. Radziwiłowska 23.

7 . Związek l$7ileriski.

Zsviązek s7ileriski, obejmujący swym terenem powiaty: Bracławski, Duniłowicki, Dziśnie ski, oszmiariski,
Święciariski, \U7ilerisko-Trocki i lU7ileriski. Powstał w dniu 27 maja 1923 rokuz reotganizacjiZwiązkuFlorjariskiego
na Zw iązki woi ew dzkie.

\Vładze Zvłiązku stanowią pp.: Dyr. o. Rackiewicz - prezes, S. Kopeć i J. Łokuciejewski Vice-prezesi,
M. \Valig ra skarbnik, S. Krajewski sekretarz, oraz członkowie Rady Związku, H. Angustowski, Z \filejki,
S. Baranowski i K. Chodakowski z Oszmiany,J. Falewiczzwilna, B' Grabowski z \filna,J. Gudeli Nowo-Swięcian,
A. Halicki z \7ilna. S. Jakimczyk z Sarkowszczyzny, s. Jarocki z lwilna, A. Kozłowski z Podbrodzia, \,M Krajewski
zBraslawia, M. Łukaszesliczz Thok, P Poniatowski z Nowo-Święcian, Przezdomski z oszmiany, Salmonowicz
z Duniłowicz, ks. Świątopełk Mirski z Druji, \(1 \fiśniewski z Duniłowicz.
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Biura Związek \7ileriski nie posiada, sprawy organizacyjne załatwia się u Prezesa Związku (lU7ilno,

MickiewiczaS)
Związkowych Straży w duiu 31 grudnia 1923 rcknZwiązekliczyl(8.

8. Związek Lubelski.
Związek woj' Lubelskiego powstał w dn. 24-ym września L922 roku z powodu reorganizacji Związku

Florjariskiego. Terenem dzialaniaZwiązku jest woj. Lubelskie, obejmujące 19 powiat w i 2 miastaawylączone
z powia3owych związk w kumunalnych.

Radę i ZarządZwiązku stanowią: pp.: \7ojewoda S. Moskalewski w Lublina _ prezes,J. Chomicz zJaszczowa
iJ. Sztromajer z Garwolina vice-prezesi. inż. z. Słomiriskizwarczawy skarbnik, L. Kwiatkowski z Lublina sekretarz.
S. Btaszczyk z Lublina p.o. inspektor, otaz czlonkowie Rady. inż. R. Gallera z Lublina. J. Klarner zKrza, A. Krynicki
z Pilawy, J' Mig rski z Bychawy, J. Strzyżowski z Zamościa, G. Pruszkowski z Lublina, E. Pastuszy ski ze

Zwierzynca i J. Turczynowicz z Lublina i Komisja Rewizyjna: F. Moskalewski z Lublina,K. Janiszowski z Lublina
i A. Stilkr z Łukowa.

BiuroZwiązku stanowią pp.: s. Błaszczykp. o. podinspektora,J. Łuczyriski inspektor
Związkowych Straży Pożarnych w dniu 31 grudnia 1923 roku Związek liczyl 225. Adres: Lublin,

ul' rwieniawska 12' 
9.ZwiązekNowogr dzki.

Związek Straży wojew. Nowogr dzkiego z siedzibą w Baranowiczach powstał w dniu 4-ym marca 1923 roku
z reorganizacjiZwlązkuFlorjariskieg o naZvłiązki wojew dzkie. Teren dzi ałalnościZwiązku obejmuje 7 powiat w.

\(ładzami Związku są Rada iZatząd, w skład kt rych wchodzą pp.: wojew \M Raczkiewicz z Nowogr dka
- prezes' M. Parafianowicz z Nowogr dka i I. Awinowicki z Horodzieja - vice prezesi, M. Lisowski ze Słonima
- sekretarz, A. Antoniewicz z Słonima - skarbnik,J. Lisowski z Baranowicz - inspektoq A. ks. Radziwiłl z Nieświeża,
A. Goldin z Nieświeża, B. Chaimowiczz Mira, M. Dworecki zLidy, \(4 Staszy ski z Baranowicz,J. Baranowicz
z Nowogr dka i B. Szwarc ze Słonima.

Personel Związku stanowi inspektor J. Lisowski.
Związkowych Straży PożarnychZwiązekliczył 73 w dniu 31 grudnia 1923 r.Adres: Baranowicze, Magistrat.

I0. Związek Ł dzki.
ZwiązekStrażyPożarnych woj. Ł dzkiego zostałwydzielony zeZwiązkuElorjariskiego w dniu 9 września1923

roku. Terenem działalności obejmuje 13 powiat w i 5 miast wydzielonych.
\Vładze Związkustanowiąpp.:rU7ojew. Rembowski - prezes' Dr. A. Grohman zŁodzi- vice-prezes, Rudowski

z Piotrkowa - sekretarz, Karszhicki z Kalisza skarbnik, E. Rusiecki - inspektor, oraz członkowie Rady
pp.: Dołęgowski z Łęczycy, inż. E. \U7agner i inż. T. Brzozowski z Łodzi, Łoskowski z Janowic, Tobiazalli
zeZdziechowa,J. Drzewiecki z Pabjanic i \Tosiriski z Rudy Pabjanickiej, Komisja Rew. Ender zPabjanic, Klingner
z Tomaszowa i Z. Swiderski z Radomska.

Biuro Związku stanowi p. E. Rusiecki'
Związkowy ch Sttaży Związekliczył 398. Adres : Ł dź, ul. Sienkiewicza 5 4.

1 1. Związek Białostocki.

Zjazd Organizacyjny odbył się w Białymstoku w
Rewizyjną. organizacjaZarządu i Biura w toku.

Ty mczas owy ad res : B iały s t ok U rząd\wo j ew dzki .

dniu 9 Czerwca b.r. Powołano Radę Związku i kom.

L2. Zwtązek Kielecki.
Zjazdorganizacyjny odbył się w Kielcach dnia29 czerwca b.r. Powołano Radę \fojew dzką i kom. Rewizyjną.

o t ganizacj a Zaruądu i B iura w toku.
Tymczasowy adres : Kielce, StrażPożatna'

I3
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Rada Naczelna Gł wnego Żwiązku Straży Pożarnych R. P

Siedzą (od tewe| ku prawej) pp.: inz. J. Tuliszkowski
Z. Choroma ski - skarbnik, pos. A. Mrozowski,
pos. K. Rzepecki - vice prezes, Bol. Chomicz - prezes,

B. ST ycikiewicz, wojew. Moskalewski, K. Matusiak.
Stoją pp.: insp. J. Lisowski, J. Kon, dy'. orozdowicz,
K. Kaiser,Z.PrzyjaLkowski, B. Pachelski - naczelnik,
Kuc - sekretarz, S. Olkuski - kustosz, S. Klabun,
red. S. Pągowski, insp. J. Sztromajer, insp. W Mierzanowski.
Nieobecni w dacie fotografji następuiący członkowie Rady
Naczelnej: dyr. B. Kozłowski, nacz. K. Wysznacki,
inż. E. Wagner,inz. S. Walig rski, kom. M. Waltg ra,
O. Rackiewicz, S. Tomczyriski, \X{ Kulas, S. Marecki,
A. ks. Lubomirski, inz. J. Bukowski, woj.*. $( Raczkiewicz
i dr. M. Jaroszy ski.

Do zada Gł wnego Zvłiązku Straży Pożarnych R. P należy: a) Zjednoczenie wszystkich związk w straży
pożarnych w jednolitą organizację korporacyjną; b) badanie spraw, dotyczących pożarnictwa, oraz popieranie
sposob w walki z ogniem ; c) rzecznictwo spraw pożarnictwa polskiego wobec władz centralnych i społecze stwa.

Związek zadania powyższe spełnia względnie osiąga zamierzone cele przez;
a) opracowywanie materjał w dotyczących walkizpożarami,orazprzezzbieranie odnośnych danych

statystycznych.
b) uruchamianie pracowni do badari i doświadcze z dziedzinY pożarnictwa,
c) kompletowanie fachowej bibljoteki, orazogłaszanie drukiem czasopism i wydawnictw zdziedziny

pożarnictwa,
d)utządzaniezjazd w ikonkurs w strażackich zar wno krajowych jak i międzynarodowych,
e) wyjednywanie u władz iorganizacjicentralnych potrzebnego poparcia dla rozwoju pożarnictwa polskiego,
f) premjowanie (za pośrednictwem i na wniosek poszczeg lnychZwiązk w \U7ojew dzkich) straży pożarnych

lub pojedy czych członk w straży zaodznaczenie się przy pożarach,tudzieżnagradzanieowocnejpracy
na polu pożarnictwa.

\U7 chwili obecnej stan strażactwa polskiego przedstawia się w następujący spos b:
ochotniczych Straży Pożarnych, dzialająch całkowicie po katastrofie dewastacyjnego okresu pierwszych lat
wojny, względnie p o zotganizowaniu, Polska liczy na swoich ziemiach 287 4.

Plac wki te, za|eżnie od swego ptzeznaczelia i charakteru dzielą się według: zada , stopnia potrzebnego
wyszkolenia i zaopattzenia, tudzież podstaw gospodarczych, na: miejskie, malomiasteczkowe, fabryczne, wiejskie,
dworskie i kolejowe' Straży zawodowych, utrzymywanych Przez Poszczeg |ne magistraty, posiadamy w chwili
obecnej 30 zaledwie.

PIEŚŃ STRAZACI(A
Gdy łuna pożaru rozleje się ben

l pryśnie płonienien purpury,

Gdy przerwie się ludziom ich praca lub sen,

Rozpaczy krzyk wzbiegnie pod chmury,

Hrj, bracia strażacy, nAm gnuśnieć nie czas,

Na pomoc bliźniemil pobudka zwie nas!

Niestraszn! jest dla nas ni ogie , ni dym,

Z niru walka prawdziwą ruzklszą'
\Vięc walkę stuczyny z żywiołen tyn złyn,
Bo ludzkie łzy 0 t0 nas proszą,

Hrj , bracia strażacy, , .

Gdy w ręku jest toptir, lub bosak, czy sznilr,

Bądź inne strażackie narzędzie,

Stanieny tak twardo jak skała lub nur,

A Florian pumagać nam będzie.

Hrj, bracia strażacy.,,

,,Spoleczetistwo - Sttażakowi'' Jednodni wka 10-l7 sierpieri roku 1924

Z ROKTJ 1927
L.R. Remiszewski z Potuszyna

Choć zbraknie bosak w, to starczy nan sił'
By zburzyć rękami przeszkody,

Gdy w studniacb ujrzymy dno tylko lub ił,
Łez ludzkich użyjen miast wody,

Hrj, bracia strażacy..,

Kto ponnc suą niesie w dzie jasny czy nnc,

Ratując pałace lub chaty,

Niech pomni, że Boska potęga i nloc

Nie będzie mu skąpić zapłaty

Hrj, bracia strażacy...
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Podstawy naszej korporacji
Choć walne z1romadzenia odbywają się corocznie

nie wszyscy jednak ich uczestnicy a członkowie
zfzeszenia zdają sobie dokładnie Sprawę ze swych

obowiązk w i uprawnieri jako tez z roli przyPadającej

walnemu zgromadzeniu w zyclr i rozwoju korpo racji.
\Wszystkie nasze uwagi nizej przytoczone dotyczyĆ

będą oczywiście organizacji strazy pozarnych, w celu

oświetlenia dostrzeganych częstokroć brak w takich
z1romadze i wadliwego ich ujęcia.

Zaznaczamy przedewszystkiem, ze walne zgroma-
dzenie w zyclu organizacji jest pierwszą i ostatnią
instancją uchwałodawCZ1, zakreśIającą ramy i środki
działalności, ustanawiaj ącą plan gospo darczy wraz
z budzetem danej plac wki na rok najblizszy,
kontrolującąq'yniki prac z roku ubieglego i normującą
wog le zakres i bieg wszelkich czynności, przyPa-

dających w udziale organowi wykonawczemu' kt rym
jest zarząd.

Gdy w strazy ochotnicz ej zarządowi Ptzypada troska
o wykonanie uchwał walnego z1romadzenia, Przez
zapewnienie źrodeł wpływ w i umiejętne ich
wydatkowanie, a do dow dztwa na|ezy w ścisłem tego

słowa pojęciu odpowiedzialność za bojowąSPrawność

druzyny, to walnemu z1romadzeniu jako ciału
nadzorczemu i kontrolującemu Przez Swą komisję

f ew iryjną Przypada przed Spofec zeflstwem
miejscowem og lna odpowiedzialność za pomyślność

i rozw j plac wki obywatelskiej.
Zycie i wsp łzycie na grunc ie kazdego stowa rzy-

szenia, z:właszcza o cechach uzyteczności publicznej,
wymaga od i.go członk w pewnego poziomu kultury
społec znej w zrozumien iu zada icel w zrzeszenia, jako

tez umiejętnego roz1raniczania i poszanow ania
kompetencji, przynaleznych kazdemu ogniwu, izby
aParat społec zny poruszał się iuk mechanizm zegarowy

bez taft i zahamowa . A tych tarć powodowanych

przezludzkie ulom noś ci i przywary nie brak w kazdem

zrzeszeniu, co sprawia częstokroć powikłaniaw ustroju

i rozwoiu plac wki.
odrazu winniś-y zulr cić uwagę na to, ze

org anizacja ochotnic zych strazy pozarnych
posterunk w samopomocy obywatelskiei - *inna dla

skuteczności swych zamierze{ opierać się przede-

wszystkiem na jednostkach uspołecznionych, pełnych

poświęcenia się l zrozvmienia dobra publicznego, nie

zaś upraw iających prywatę' wzajemne porachunki

partyjne Czy osobiste, a zwłaszcza, nie szanujących

decyzji zapadłych i opartei o nie prawo rządności. Kazda
straz ochotn lcza musi być wewn ątrz ciałem harmo-
nijnem, zbudowanem jako organizm karny o dyscy-
plinje społec znej' w razie bowiem przeciwnym
plac wka ta nigdy nie pozyska sympatji og lu
otaczającego, Iecz stanie sie perną wir w wzajemnych
zarzut w, rozkladających organizację jako tz''ką,

a dajacych nazewnątrz 1orsząCy przykład. IIez to
strazy ochotn tczych upadło, lub tez spoczywa w
letargu, jedynie dlatego, ze brak u nich ducha
ozywc zego (przy niesnaskach niekiedy jednostek

o ambicjach wybujałych) umartwia ten organizm,
pozbawiając go spoistości i harmonii.
Liczne a zywe przykłady, potwi erdzają ten pogląd.

obalany byle z błahych powod w zarząd strazy

ustępuje miejsca innemu bez ciągłości pracy, bo j"j
w kr tkim okresie czasu wykazać nie m gł. Przysło-

wiowa polska niezgoda nurtuje w wielu org anizacjach
jedynie dlatego, ze na walnych z1romadzeniach nie

zdołano z calą otwartością przeciąĆ w zarodku prądy
rozkładowe, a dać posłuch ludziom rzeczywiście

dbałym o dobro sprawy.

Na tem przeto miejscu obowiazkiem naszym jest

poruszyć z całąotwartością bo|ączki zycia wewnętrzne-
go strazy w przeświadczeniu, iż głos nasz będzie

czynnikiem uzdrawiaj ąCym atmosferę' w wielu
zrzeszeniach.

Samo rządy. \7szystkie straze ochotnicze spelniają

właściwie te czynności. kt re naLeządo bezpośredniego

zakresu działania Samorząd w. Gmina wiejska. Czy

miejska obowi ązana jest zapewnić ludności bezpie-

czeristwo public zne wraz z ochroną mienia i zdrowia

ludności, a przeto walka z kleską ogniową na|ezeĆ

w zasadzie powinna do. sam orząd w. Ze zycie poszło

odmiennemi tory' a gminy nie posiad ając przew aznie

własnych druzyn pozarnych, wyręc zają się PraCą
ochotniczych strazy, podnosi ten fakt jedynie publiczny
charak ter zrzesze strazackich a zniewala przytem do

udzielania Pomocy moralnej i materjalnej działająry^
n a t e re nie s am o r ządupl ac wkom str azy pozar nych .

By osiągnąć ten wsp łudzial (zewszechmiar Pozą-
dany dla rozwoju) strazy winny one dbać o to, azeby

spoistość władz strazy z władzami gminnemi była
w isto cie rzeczy trwała i ciągla.

Jv w swoim czasie zwracaliśmy uwagę na to' ze do
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zaruąd w straży ochotniczych zjednywać na|eży

przedstawicieli miejscowego samorządu (burmistrza.
w jta, ławnik w magistratu. członk w rady gminnej),
jest to bowiem najprostsza i najskuteczniejsza droga
zainteresowania władzv gminnej życiem i ustrojem
miejscowej sttaży. Walne zgromadzenie w interesie
og lnym dopilnować powinno, ażeby osobisty udział
ptzedstawicieli samorządu miał sobie zapewnione
miejsce w zarządzie i komisji rewizyjnej, a przy
zglaszanychchęciach i w czynnych szeregach straży.

Nadto wszelkie uroczystości, popisy, a bodaj
i ćwiczenia odbywać należy z udziałem zaproszonych
najwybitniejszych członk w magistrat w, sejmik w,

czy rad gminnych. Nie drogą bowiem zasklepiania się

|ecz najszerzej traktowanej jawności publicznej
zdobędzie sobie straż nietylko sympatię og łu. lecz

uznanie tych czynnik w, kt re służyć mogą stałą

Pomoca materjalną' Thwałe tedy personalne połączenie
wladz straży z rePrezentacja czynnik w samorzą-
dowych powiąże działalność ochotniczej plac wki
z planem gospodarczym wladzkomunalnych.
Dow dztwo sttaży wraz z zarządem, jako organ

wykonawczy walnego zgromadzenia, dba o ćwiczebną
sprawność uszeregowanych członk w, czuwa nad
prawidłowym podziałem i przy działem szatż, przepro-
wadza w terminach zg ry określonych musztrę
i ćwiczenia z narzędziarni, przyuczając członk w do
poczucia obowiązkowości, a karcąc opieszałych
i niezdyscyplinowanych. Dow dztwo straży zawsze

spoczywać powinno w rękach jednostki wybitnie
ruchliwej, energicznej, dostatecznie fachowo przygoto-
wanej, a prueto mogącej zdobyć w szeregach posluch
i zaufanie przez osobistą sprężystość i gorliwość.

Jeże|izrzeszenie straży por wnamy do mechanizmu o

r żnych kołach i trybach, to naczelnik straży, jako jej

w dz, winien być sprężyna i osią tego mechanizmu.
od niego płynąć powinna inicjatywa we wszystkich
poczynaniach i pomysłach, a inicjatywę tę poddawać
powinien zaruądowi, chętnie biorąc na się odpowie-
dzialność za wszystkie zarządzenia i ich wykonywanie.
\fyb r więc naczelnika straży, alącznie z nim zastępcy

i gospodarza stanowić powinien największą troskę

walnego zgromadzenia. Prawość charakteru obok
energji i taktu kierowania podwładnemi, wreszcie

zamiłowanie i doświadczenie nabyte są to nieodzowne
cechy każdego wodza, czy będzie on przodownikiem
drużyny, zlożonej z kilkudziesięciu członk w, czy też
wielkiego karnego zespołu o setkach tysięcy ludzi. Ze
taka jednostka przy sPrawowaniu swych obowiązk w

narazić się moze na kroki wrogie innych małodusznych
i niesfornych, podnieść to Iedynie moze powagę
naczelnika strazy, a we wszelkich rego rodzaju
zatar1ach walne z1romadzenie chętnie udzielić
powinno pop arciadla powagi dow d.y.

Zatząd sttazy, jako zesp ł Przedstawicieli
miejscowego społecze stwa, powołany do og lnego
kierownictwa i nadzoru nad biegiem całoroczne j pracy,

obowi ązany jest dokład ać stara o zaPewnienie strazy

warunk w normalnej egzystenci t przez zjednywanie jej

nowych członk w wsp łobywateli, uzyskiwanie
innych źrodel wpływ w, czynienie zadość wnioskom
dow dztwa o polepszenie Stanu narzędzi, a zwłaszcza
zaskarbianie u og łu miejscowego sympatii dla całej
działalności strazy ochotn Lczej.

Zarząd odbywać powinien posied zenia swe w
terminach z g ry ustalonych, prowa dzic wszelkie
rachunki w SpoS b dokładny i Przejrzysty, odwoływać
się do Związku o pomoc instrukcyj fl4, dbać o poziom
intelektualny swego zrzeszenia przez urządzanie
pogadanek, wieczor w i zabavł godziwych. Wszelkie
odbyw ające się w ciągu roku kursy względnie zloty
ćwiczebne strazy okolicznych, nie powinny uiść uwagi
zarządu, izby nie był on posądzony o martwotę i brak
poczu cia solidarności korpo racyjnei . Z innemi
organ izacjami społecznemi (k łkiem rolnic ZYffi,
zuriązkiem mrodz iezy, druzy ną harcerską, zvłiązkami
sportowemi) zarząd strazy powinien utrzymywać
naipoprawniejsze stosunki łączności obywatelskiej,
biorąc udział w pracy tych plac wek i powołując je do

wsp łudziału Czynnego w zyciu strazy miejscowei.

Prezes Zarządu Strazy, jako j"j reprezentant , moze
i powinien we wszystkich tego rodzaju poczynaniach

spełnić decyd.'i ąCą rolę, izby plac wce, na Czele kt rej

pozost aje, zapewnić oblicze wysoce odpowiedztalnego
posterunku słuzby public znej.

Odznaczenia strazak w zawyrozniająCa. się odwa1ę
oraz członk w czynnych za gorliwość i ofiar-ność w

Pracy obywatelskiei po*odują moralne zadowo-lenie
nagradzanych, a przeto przyznawanie tego rodzaju
odznacze winno odbywać się z duzą oględnością w
przedstawianiu wniosk w do Zarządu Zvłiązku.
Vszelkie natomiast przyznane odznaczenia (listy

pochwalne, medale, znakt za wysługę lat) nalezy

wręcz aĆ członkom w spos b najwięcej uroczysty przed
frontem druzyny z udziaLem zaproszonych gości

i przedstawicieli władzy miej Scowei .
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Zesp ł strazy ochotniczej stanowi harmonijne ciało
o wsp lnych dązeniach wzniosłej idei pomocy
bliźnieffiU, Czynnik więc korp oracyjny musi prze jauliać

się przy kazdei 
'posobności, 

j^ką zycie strazy
ochotniczej nasuwa.

Jrj czlonkowie polegli na polu walki oręznej
w obronie Oj czyzny w szeregach armji, lub tez w czasie

akcji ratunkowej przy pozarach, winni być uczczen|
zbiorowo Przez odprawienie (z udziałem całego

korpusu straży) ms zy zalobnej i utrwalenie w zbiorach
strazy pamięci swych członk w Przez zawies zenle ich
fotogr aĘi, zamieszczenie zyciorysu w prasie i t.p.

Przyjęcie władz paristwowych , PrzYbywaj ących na
teren strazy, obchody narodoW , juk w og le święta
uroczyste' powinny - zawsze odbywać się z udziałem
całego korpusu strazy.

Mundur strazacki, przywdziany nie z nakazu, lecz
z wy zszych pobudek wewnętrznych kazdego
uczestnika strazy, jest nietylko ozdobą obywatela , |ecz
j.go chlubą prawdziwą. Munduru takiego splamić
i pobrukać nie wolno. Dow dztwo Strazy ustawicznie
czuwać manad tem' azeby mundur, jak i znakZwiązku

na nim, głoszący: ,,$7 jedności siła!'' był widomą
oznakąnaleznego poziomu etyki korp oracyjnej, a d|a

reszty wsp łobywateli sluzył za przykład gorliwej
a oftarnej słu żby obywatelskiej.
Na gruncie ochotniczych $razy pozarnych wiele

zdziałać mozna dobrego w kierunku podniesienia
poziomu kultury, oświaty i etyki wśr d miejscowego
społecze stwa. Ępienie alkoholizmu, jako wroga
zdrowego rozsądk', krzewienie oświaty i czytel-
nictwa , jako przyjaci ł kultury i rozumu'
propagowanie pat rjotyzmu , jako fundamentu
miłości Paristwa własnego, bud zenie wog le
wszystkich cn t obywatelskich, jakze szerokie kręgi
zataczać moze pod sztandarami ochotniczych $razy
pozrnych, zrzeszających w Polsce zg rą 100 tysięcy
obywateli.

Zarządy Poszczeg lnych sffazy i ich dow d ztwa
niech się dobrze zastanowtąnad swemi obowiązkamt
i zadaniami kulturalnemi, a Przyczynią się w wczas
do spotęgow aniaustroju Paristw a całego.

B,Chomicz.

IVTARSZ STRAZACKI
Druhowie wraz, nad nami sztandar jasny,

IVięc myśli wlot, więc dzielne serca wzrayż,

I tłumnie śpiesz, bo gnre kraj nasz własny,

I śmiało w żar. Nad narni Czuwa krzyż.

J. Kowalewski

Jnk orty my przez g ry i przez pola
Śmigniemy wdal, gdzie pożar objął dom,

I tuardo mu krzykniemy: ,,Precz stąd! Hola!"
A zginie urnig, jokb go trafił grom,

Czuj dzuch! Czuj duch! Na alarnl trąbka gra,
I wcwalał! I wcuał! T0 jot powinność twa,

IV ordynku sta i top r uchwyć u dłonie,

Dop ki czas- - to puść sikawki ul ruch,

Gdy złoty kask ocbrania tuoje skronie,

Niech uidzi świat, że nie śpi czujny druh.

J1k orły my przez gfuy i przez pola
Smigniemy udal, gdzie pożar obj1ł don,

?,;ł,n::i ";;ru,;ł;r;:r 
H o h ! "

Czuj ducb! Czuj ducb! Na alarn trąbka gra
l uąłał! l wcwał! To jut powinność tua'

,,Przegląd, Pożarniczy'' Nr 4,1 marca rok 1924
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Ochotnik

Niema zycia - niema istnienia bez pracy. Jest ona
celem i środkiem bytu ludzki 8o, będąc jego metą
przewodnią i pods tawą.

To tez bez pracy nie moze obywać się zycie zad,nej
istoty, choćby na najnizszym poziomie kultury
pozostającej, bo bezczynność jest przejawem bądź
gnuśności moralnej, bądź tezkalectwa lub niedołęStwa'
sdy natomiast wytęzona i świadoma celu Pracabogaci
umysłowo i materjalnie nietylko jednostki lecz i całe
narody.

Są to prawdy Stare juk świat, jasne juk sło ce,
a jednak widoc znie zywe i niew yczerPane' pełne no_
wych zagadnieri dla nauki, pracy, literatury i kon-
gres w.

Poza troską o byt codzienny, gdzie jednostka jest
czynną z pobudek egoizmu własne8o o zapewnienie
środk w do zyciadla siebie i rodzi ny najblizszej, istnieje
jeszcze ogrom Pracy tw rczej, przesiąkniętej ideą
społec ZDą, poczuciem dobra public znelo lub wreszcie
pozytku dla całejludzkości.

tD7sp łczesna jednostka, tworząC jeden or8an izm
wsp l ny z szerokim og łem narod u, zyjąc tętnem iego
zycla, radością i smutkiem' nie poprzestaje już na
Czynnościach, zmierzających tylko ku utrwaleniu
istnienia swego , |ecz staje się Coraz więcej cząstką
całości o jednej duszy i sercu, o jednem pragnieniu
dobra powszechnego i postępu.

oświata i kultufa' tradycje narodowe i troska
o Przyszłość narodu umacn iują to wsp ł zycie cząstek
og łu, spai ając je w jeden organ izm zwarty, choć
niekjedy rozbie zne cele i środki dzialania poszcze-
g lnych odłam w og łu powod ująwzajemną nieufność
i waśnie.

Im więcei praca talra oparta będzie na samowiedzy
społecznej, aźr dło swe Czerpacbędzie nie z mięśni lecz

Dalej, bracia, do ordynku dalej
Ze stu tłiezyc brzrni pożarny dzraon,
Naokoło śtłiat się, tłidać, pali,
Jęk i rozpacz płynie z bratnicb strun,
Ponad zierrlią tam ku uyżoru nieba
Łuną bije potok knławycb łez:
|Volnej dłoni do ratunku trzeba,
\Volni, śpieszmy, kłaść nieszczęściu kres...

|Vierni basłu, że kto życie swoje

Raz już u służbę świętej spratły dał,
Poprzez trudy ten p jdzie i znoje,

Poprzez 7ruzy i poległycb uaL
Jan Kasprowicz

z ducha i m ZlV, stając się Czynnikiem tw rczym jeśli
nie dla mas szerszych to Przynajmnie j dlaprzodujących
jednostek oświeconych , tem trwalszą zaPowiedź
stanowić powinna dla zbl źenia się ery pokoju Bozego
na ziemi. Be tej wia ry zwątpić zaiste nalezałoby w sens
zyciaczłowielka, narodu i ludzkości całej.
Gdy zaledwie w dwa lata po odzyskaniu bytu

niepodległego Polski zaulisła nad jrj losem dalszym
groźba zagłady od rubiezy wchodnich, a ząd,ne mord w
i pozogi hordy stanęły u bram stolicy, nar d _ zd,awało
się zastygł na chwilę w niemem przerazeniu. Lecz
Przez mome t tej trwo8 i zrodził się wiekopomn y Czyn
ducha i jedności, a tysiące obywateli-ochotnik w - od
młodzi szkolnej do starc w _ stanęło jak jeden mąz, by
wesprzeć słabną cąnaduchu armlę' wespr zećoczywiście
nie bronią i dośw iadczeniem lecz podni etą braterską
i krwią ofiarnie przelaną. Stał się cud nad !7isłą , a moze
nad światem całym. jako tryumf sprawiedliwości,
jako przew ała moralna narodu słabego liczebnością
Iecz duchem g rującego nad olbrzymem krwawym' co
Polskę ponownie podbić zapra}nął w imię kultu
nowego 1 tyr nii, uświęconej drapie znym programem
walki klasowej.

Bez mocarne8o czynu, kt ry przyświecał narodowi
naszemu w owej chwili dziejowej ,bezczynu ochotnika-
obywatela, bez jego po więcenia się i ofiarnego
przelewu krwi zmazanoby imię Polski z mapy Europy,
a boda j i jej losy innem łozyskiem potocz yłyby się.
Przez ten moment historyczny stała się Polska

podziwu godną obro czynią nietylko ideału niepodle-
głości lecz przeszła w historji świata jako rozgloś'y
szaniec cywili zacji zachodniej' o kt ry rozblły się
krwawe fale wschodniego barbar zy cy.

Czyn bohaterski, na polu oręznej chwały dokon ufly,
staje się dzjałalnością wysoce patr'o tyczną, kt ra
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legendą w pieśniach ludowych przejdzie w Potomność.
A źrodłem tej legendy pozostanie zawsze mocarny duch
Co ozywia jednostki i spfzęg a je ogniwem płomiennem

w jeden wielki łaricuch zbiorowy narodu.

obok atoli wawfzyn w na polu oręznem iluż uzeba
czyn w ofiarnych w czasie pokojowyffi, aby ojczyznie

zapewnić trw ałość budowy!
Skalą . uspołecznienia obywateli, wsp lny ustr j

paristwowości two rzących, mozna mierzyć tęzyznę
narodu i jego doi rzałość polity Czną, Im więcej w
narodzie jest zrzesze dobra publicznego, im więcej jest

Stowa rzyszonych pod hasłem pozytku społec zne1o,
tem silniej szą staje się caLa więźba nawy pa stwowej,

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

dobra powszechnego, jest dosko nałąkuźnią, stapi ającą

porywy osobiste i dająCąim ujście szlachetne.

J.dnostka zrzeszona poc zyna być myślącym
członkiem jednego społecze stwa a i.go troski,
potrzeby i cele stają się troskami Poszczeg lnego
obywatela.

Tworzy się tedy na gruncie zrzesze obywatelskich
kryterj,'- stosunku wzajemnego obok poczucia sił

własnych i dąznocśi og łu. Śr d takich zuliązkw
społecznych, bezinteresowną pracę og łowi niosących
i to z pobudek wyzszej miary, bowiem powodowanych
miłością bliżniego i wsp Iną troską ochrony mienia
narodowego przed zagładą, uwyd atnić nalezy
organ izacje ochotn iczych sffazy pozarnych.

Pod sztand ary tych zrzesze 1arną się jednostki

uspołecznione a przejęte poczuciem dyscypliny
obywatelskiej, ochoczo niosą one cięzary walki
z zywiołem' podwazającym dobrobyt społecze stwa.

I|ez cichych - bowiem nierozgłośnych a Przeto tem

więcej wazkich _ czyn w bohaterskich w zma1aniu się

z tym żywiołem PrzyPada corocznie w udziale

ochotnikom - strazakom , kt rzy nie z musu i nakazu,
Iecz z własnej woli stają do walki z groźnym wrogiem

wewnętrznym, pochłaniająCym w Polsce corocznie
setki oftar w ludziach i dziesiątki tysięcy budowli
z na1romadzonym w nich dobytkiem i plonem,

Iluz ochotnik w strazak w przyPłaca w tei walce
corocznie swe męStwo cięzkiem kalectwem' bądźutratą
zdrow ia, aniekiedy i zycia.

A jednak ani mozoły tego powoł ania i jego

niebezpieczeristwo anr koszta na uzbrojenie i rynsztu-
nek łozone z własnych zasob w nie ostudzają zapalu
dzielnych jednostek do grom adzenia się pod
sztand arami ochotn iczych strazy pozarnych.

Potrzeba działalności społec znej, utajona w kazdym
obywatelu myśl ąCym, ko nieczność solidarności
obywatelskiei kll pozytkowi og łu tworzą spoiwo,
kt remu przyświeca na sztandarach ochotniczych
hasło: ,,\7 jedności - siła''.

Gdy się zwazy nadto , Ze na 287 4 $razy Pozarnych
w Polsce przyPada niespełna 30 org anizacyj płatnyCh,
a resztę plac wek zliczbą 100,000 obywateli stanowią
ochotnicze straze pozarne, występuie tu w całej

wyrazistości doniosła rola obywatela strazaka,

opromieniona poczuciem wyzszych ideał w z jedno-

czesnm samoz aparciem się i uchyleniem zapłaty za
pracę łozoną.
To pragnienie działalności społec znej, kt re jest

podło zem powstawania ocho tniczych stra zy Pozarnych
spotęgować się powinno w Polsce wolnei, bo ochotnik
to ju, nie niewolnik, Iecz uświadomiony i ofiarny
obywatel, ochoczo się poddając karnej słuzbie
public znej. ,,s7olnej dłoni do ratunku tzeba; wolni,
spieszmy' kłaść nieszczęściu kres. . . ''

Niech więc w Polsce wolnej od ucisku obcego mnozą

się dzielne szeregi ochotnik w - strazak w, wiernych

hasłu, ze ,,kto zycie swoje raz ju, w słuzbę świętej

sprawy dał, po Przez trudy ten pojdzie i znoi., po Przez

1ruzy i poległych wał'' .
Bolesłaul Chonicz

Odzienie zeulec sl/tsze,

Robocze suknie uzuć,
Cboć dnie do prary kr tsze,

I'{am myśleć uciąż o jutrze,

I kuć, i kuć i kuć" !

,,Na nic się nie oglądać,

I,{ie świecić -
Il{ie błagać - ale ządać,

Nie marzyć _ ale działać!

Jednodni wka ,,Społecze stwo Strazakowi'' t o-I7 sierpnia 1924 r.

ale pałać,
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Założyciel i l-szy redaktor
,,Przeg Iąd u Po żarn iczeg o"

Boleslaw Chomicz
Za|ożyciel, pierwszy wydawca i redaktor ,,Przeglądu
Pozarniczego", obecny prezes Gł wnego Związku Strazy
P ożar nych Frze czypospoli te j, od z n ac zony,,Kr zy że m Kom an -

dorskim orderu: Polonia Restituta'' i ,,Złotym Znakiem
Związku", członek honorowy Związk w Strazy Francji
i Czechostowacji, położyŁ niespozyte zasługi nad rozbudo*ą,
pozarnictwa ojczystego

lVielce miła staje się dla nas chwila' w kt rej przypadł
nam w udziale zaszczyt spełnić obowi ązek pierwszy
i poświęcić w tem wydani,' iubileuszowem sł w kilka
osobie załozyciela i pierwszego redakt ora ,,Przeglądu
Pozarnlczego'', obecnego prezesa Gł wnego Zwtązku
Strazy Pozarnych Rzeczypospolitej p. Bolesława
Chom tcza.

Pragniemy 1orąCo, izby się utrwaliły w ten spos b w
pamięci kazdego strazaka polskiego zasługi
przodownika naszego' izby się wzmo sły uczucia
głebokie dla T.8o, kt ry niespo zyte zalety poświęcił
bezinteresownie codziennej, m r wczej, napoz r

niekiedy małowidocznej, a jednak wielce owocnej w
ssr'r'ch skutkach pracy nad rozbudową pozarnictwa
polskiego.

Po ukoriczeniu studj w wyzszych na wydziale
prawnym unlwersytetu Kiiowskiego, prezes Chomicz
Zamlast maglstratury sądowej, kt ra w wc zas była
dostępna dla polak w tylko w głębi Rosji, wstąpił do

o\\'czesnej instytucji Ubezpreczen Wzajemnych. Jv
\\' dwa la:a p źniej, w okresie ruchu wolnościowego
(rok 190') zostaje usunięty pr ez rząd rosyjski

z instytucji, za chęć wprow adzenta do administracji
języka polskiego i jednocześnie skazany wyrokiem
generał-gubernatora Siedleckiego na dwumiesięczne
więzie nLe za dziaIalność oświatową na Chełmszc zyźnie.

Po odbyciu więzienia, poświ ęCa się Czasowo pracy
pedag oglcznej w Łodzi, gdzte zostaje prezesem
m i e j s C ow eg o o d d ztału nalczyc i e l s t w a p o l s kie g o .

I tu na kazdym kroku ujawnia się Jego działalność
patriotyczna, Czem ściąga na siebie uwagę zaborc w
L n|ezadługo na skutek zakazu władz rosyjskich
zmuszony jest porzu ctć pracę pedagogic zną. \Wstępuje

w wc zas do Dyrekcji S(/arszawskiego Towarzysrwa
Ubezp teczen.

opr cz Swych zajęć ściśle zawodowych na polu pracy
ubezpieczeniowej' prezes Chomicz poświ ęCa w wczas
wiele Czasu pracy społec znej i badaniom w zakresie
ube zprecze i p ozarnictwa szc zegolnie z ich
ekonomicznego punktu widzenia. Pomie szcza liczne
artykuly i mon ografle w prasie codziennej i innych
czasopismach periodycznych , juk w: Ekonomiście,
Zorzy, Bibliotece \7arszawskiej. Na szcze1 Iną uwagę
zasługuie przytem drukowana w roku l906-ym
w ,,Ekonomiście'', obszerna praca p. t . ,,Pozary
a Samorząd". s7 tym Czasle, w roku 1908-ym wygłasza
r, wniez w Stowa ruyszeniu Wlaścicieli Nieruchomości
m.St.s7arszawy, niezwykle Cenny i glęboko ujęty referat
p.t. ,,o walce z klęską ogniową'' i bierze kilkakrotnie
udzial z ramienta Masistratu m. \Tarszawy w komisji
do spraw reorganizacji Strazy Ogniowei \Tarszawskiej,

ato za Czas w Sudrawskiego i Łunda.
Interesując się zwykle zywo pozarnictwem obok swej

pracy na polu ubezpieczeniowem, bierze r w ntezw tym
czasie udztaŁ w międzynarodowych wystawach i zjaz-

dach pozarniczychw Lipsku i w Petersburgu.
\(/ roku l909-ym odbywa z ramienia Dyrekcji

\7arszawskiego T:wa Ube zplecze uzupelnia jąr" studja
fachowe zagranicą (w Akwizgranie t Paryzl), badając
jednoc ześnie Stan i org antzację pozarnictwa na

zachod zie.

Gdy pogłębił w ten spos b pokaźnie ho ryzont swych

zaPatrywa{ na sprawy Pozarnictwa i powr cił do kraju,
zawsze got w i chętny do pracy społecznej, zostaje

wciągnięty Przez wczesnych dziaŁaczy Pozarniczych
do prac, kt re miały zazadanie zjednoczyĆ dzjał'ające w
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byłej Kongres wce straże pożarne ochotnicze, podnieść
poziom ich sprawności przez organizowanie zjazd w
i kurs w pożarniczych i wog le budzić w społe-

czetistwie ducha i siły żywotne, aby przeciwstawić się

wrogiej, gnębiącej nar d polityce rząd w moskie_

wskich, kt re, wiedząc czem stają się w istocie dla
społecze/rstwa i narodu ochotnicze straże pożarne,
prześladowały je nakażdym kroku.

Thk więc bierze prezes Chomicz w latach 1910-ym _
I9I3-ym czynny udział w r żnych konferencjach i w
zjazdach strażackich.
Umysł bystry i pełen świadomości, czem w okresie

niewoli narodu stać się może i stać się powinna Pracana
gruncie już blisko 400-stu w wczas ochotniczych
plac wek strażackich, zdolal latwo docenić, jakie są

niedomagania pożarnictwa i co i jak należy dzia|ać, aby

sprostać obowiązkom względem ojczyzny' \7iedzial, że

trzeba wzmacniać się organizacyjnie, że trzeba krzepić
ducha, a jednoczyĆ się wzajem, aby wszelkie represje

zaborc w coraz mniej skuteczniejsze się stawały. łm
łącznikiem m gł się stać jedynie organ prasy fachowej.

To też pomimo istnienia w owym czasie czasopisma

,,Strażak'', kt re nie moglo rozwinąć swej dziaralności,
postanowil, wyczuwając życzenia strażactwa na

licznych zjazdach, powołać do źycia taki organ prasy
fachowej.

Jako jednostka pełna hartu, Samozaparcia się i silnej

woli, kt ra skoro raz coś postanowi i widzi przed sobą

cel, nie cofnie się nigdy, zdolal też prezes Chomicz,
pomimo wielu trudności, zamierzenia swe w czyn

wprowadzić i rozpocząl z początkiem roku I9I3-go
wydawanie i redagowanie,,Przeglądu Pożarniczego",

będąc jednocześnie zatrudniony nadal pracą na polu
ubezpieczeniowem w \Tarszawskiem Towarzystwie

Ubezpieczeri.
Po opuszczeniu Polski przez rosjan w sierpniu I9I5-

go roku, obejmuje na zlecenie Centralnego Komitetu
Obywatelskiego stanowisko prezesa zarządu
Ubezpieczeri STzajemnych. Na stanowisku tem
wykazuje od samego początku dużo zdolności
organizatorskich i energji, zwlaszcza wobec trudności

tego rodzaju, jak wywiezienie przez wladze rosyjskie

akt i kapitał w instytucji do Moskwy, wreszcie szeregu

wczesnych stałych utrudnieri ze strony okupant w,

wrogich, oczywista, podnoszeniu się tego rodzaju

doniosłej dla społecze stwa polskiego plac wki
ekonomicznej. Podczas ciężkiego okresu rząd w
okupacyjnych p. B. Chomicz szybko uruchamia
instytucję Ubezpiecz \D(zajemnych, a od pierwszych

chwil odzyskania niepodległości stale rozwija i umacnia
zakres działalności instytucji, ptzyczem wyczuwając
braki ustawy rosyjskiej przygotowuje dla Instytucji
nowe tamy, przyczyniające się do całkowitej
reorganizacji instytucji, kt ra pod nową nazwą _
Polskiej Dyrekcji Ubezpiecze \D7zajemnych - wkracza
w okres świetnego rozwoju, zakreślonego szerzej

ustawą przy jętą przez Se j m w dniu 2 3 -im czerw ca 19 2 I
roku.

Na stanowisku prezesa zarządu Polskiej Dyrekcji
Ubezpieczeri Wzajemnych pozostaw"ł p. B. Chomicz
do dnia 15 - go maja 1923 - go roku.
A jakaż jest działalność prezesa Chomicza na polu

pożarnictwa w ostatnim lat dziesiątku?
\w roku I9I6-ym, dzięki Jego gł wnie inicjatywie

i poparciu, odbył się w \7arszawie I-y og lnokrajowy
zjazd straży pożarnych, kt rego rezultatem było
zjednoczenie straży pożarnych b. zaboru rosyjskiego
w Związek Florjariski, przyczem od chwili powstania
tegoż, do dnia dzisiejszego piastuje godność prezesa

zarządu, będąc za zaslugi, położone na polu rozwoju
obrony przeciwpożarowej odznaczony najsłyższem
odznaczeniem : dyplomem uznania i Złoty m Znakiem
Związku.
obdarzony niezwyklą inicjatywą, o szerokim

horyzoncie myślenia i subtelnem odczuciu zadail
i potrzeb pożarnictwa, zdobywa sobie p. Bolesław
Chomicz na stanowisku prezesa Związku Florjariskiego
powszechny szacunek i uznanie wśr d najbliższego

otoczenia wszystkich dzialaczy na polu pożarnictwa, co

ostatecznie przesądza, że sdy w roku I9ZI-ym
nastąpiło przy Jego wybitnej wsp łpracy zjednoczenie

wszystkich zvłiązk w strażackich na I-ym og lno-
paristwowym zjeździe straży w \7arszawie w roku
I92I-ym, ukonstytuowana we wrześniu l922-go roku
Rada Naczelna Gł wnego Związku powołuje Go
jednogłośnie na stanowisko prezesa Związku.

Największą bodaj zasługą ptezesa Chomicza dla
pożarnictwa, j es t sprzęgnięcie samo rząd w z zadaniami
i potrzebami ochotniczych plac wek strażackich. Już
od pierwszych chwil powstania Zvłiązku Florjaflskiego
przez caly szereg planowych posunięć organiza-
cyjnych, stara się on zainteresować samorządy
sprawami pożarnictwa, w wyniku czego obserwujemy
stale, z roku na rok wzmagające się powiązanie sa_

morząd w ze sttażami i coraz pokaźniejsze świadczenia

tychże na cele pożarnictwa aż do rozmiar w, kt rych

świadkami jesteśmy już w chwili obecnej.

Szeroki rozmach, jaki osiągnął Zsłiązek Florjariski
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w okresie swej działalności, pok aźne wyniki prac
i wytknięcie linji w rozwoju obrony przeciwpozarowej
przypisać nalezy tw rc zej, niezmordow anej Jego
inicjatywie , ozywionej zawsze silną wolą ku pokonaniu
wszelkich trudności.

\Treszcie i reor1anizacja pozarnictw a. szczeg lnie na

terenie b. Kongres wki nie obe szla się bez
najwybitniejszego oddziaływania i wsp łtw rczości

prezesa Cho micza. Dece ntralizacja osiągnięta w latach
ostatnich, powołanie do wsp łPracy nad rozbudową
obrony przeciwpozarowej szerokich warstq kilka-
krotne zwiększenie sił zawodowych , przypadają
w udziale prezesowi Chomiczowi. Kto zaś choć raz
jeden zetknął się w pracach tych bliżej z prezesem

naszym' ten wie, juk glęboko wnika on we wszystkie
najr znorodniejsze zagadnienia pozarnictwa, juk

pra1nie wy rzeźbić zawsze kazde posunięcie
organizacyjfle, aby wydało ono zdrowe i soczyste

owoce, ile to doświ adczenta zyciowego Spozyt-
kowywuje on we wszelkich posunięciach, ile to Pra-
ktyczności i zywotności zyskują Sprawy' kt rym on
nadaje kierunek, lub do kt rych dorzuca cegiełkę
swych myśli i spost rzeze6.

Te wszystkie pierwiastki mogą by, mało widoc zne

dla szerokiego og łu, ale Są one podstawą wszelkich
prac Gł wnego Związku Strazy Pozarnych, są one

is to t n ą dźw i1nią pozarnictwa pols kiego.
s7reszcie,, P rze gląd Pozarn|Czy'' pos zczy cić się moze

wielce Cenną wsp, łpracą prezesa ChomLCza. \7 ciągu
ostatnich Iat S-miu po wznowieniu wydawnictwa w
roku 191'7 -y^ ukazuią 

'ię 
stale nałamach pismaJ.go

waftościowe prace. N7szystkie one wyr zniają się

niepospolitem zgłębieniem omawianego tematu.
Dązente do pogłębienia świadomości obywatelskiej w
szerokich warstwach spolecz stwa, a zarazem chęć
powiązanla członk w strazy w zespoły harmonijne,
świadome celu Samopomocy obywatelskiej nu gruncie
walki z pozaraffii, tudztez wysiłki trwałego Sprzęg-
nięcia strazy w zakresie wsp lnych prac korpo racyjnych

ku ich pogłębieniu, a udyscyplinowaniu strazy w
poczuciu idei demok ratycznych oto treść większości
zagadnie ri o rg an izacyjnych, om awi anych p rzez p rezes a

Chom icza na łamach pisma. Są to zagadnienia tak
podstawowe dla naszego pozarnictwa, a wog le i dla
narodu, znalazly one przytem pod pi rem prezesa

Chomicza tak mocne ujęcie , że uwazamy za nleodzow-

ne zamrcścić wyiątki z tych artykuł w na lamach
niniejszego wydania, aby w ten spos b dać wyraz, juk
wiele zdrowych i ozyw czych sok w przenika w ten

spos b do świadomości wielotysią cznej rzeszy członk w
korpo racji strazackie j .

Ko cząc zaś słowa niniejsze ufamy niezłomnie , Ze

zdrowe myśli prezesa naszego' owiane duchem
paristwowo-tw rczym, zawsze będą wydawały plony
obfite, juk owe zrarno na glebie, wydatnie ju,
uzyźnionej 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, uspołe czntaĆ, hartować
lwlązać trwale w harmonijny zesp ł' potęzniej ąCej stale
korpo r acji strazackie j !

obyuatele _ Strażacy! pielęgnujcie pod \Vaszeni mundurani nietylko niłość bliźniego i poświęcenie się,

lecz na podłożu W'aszych karnycb, dobrouolnie organizowanycb drużyn, przyświecajcie ogtłowi przykładerl
dysqlpliny społecznej, poszanowania ustroju i władz Pa stwa ułasnego, a o.fego spnistlść, rozwtij i pntęgę

astataicznie nauołujcie !

,,Przeg|ąd Pozarn|czy" Nr 14, rok 1924

Niuh naszej idei strażackiej, oprornieniającej obywateli ciągłą *yślą o użyteczności społecznej nie

nącą nigdy uaśnie part1jne, zauiści i spory stronnicze, bo ulszak prl7ran nasz głosi: ,,Użyteczność jest

fundamenten szczęścia".

,,Przegląd Pożarniczy" Nr 14, rok 1924 Bolesław Chomicz

,'Przegląd Pożatniczy" VI, rok 1925

Bolesław Chomicz
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Ubezpieczenia Wzajemne budowli od ognia
w Krolestwie Polskim

Hurag an dziejowy, obejmujący Swą przepotęznąfa|ą

całą niemal Europę, nie ominął i kraju naszego.

Zmyte ową falą, juk nalot, władze rosyjskie pozo-

stawiły cały szereg instytucji ich własnemu losowi.

s7śr d tych ostatnich znalazła się Instytucja
Ub ezprecze \il72 ajemnych budowli od ognia
w Kr lestwie Po lskiem' m ająca sw j Zarząd
w \Tarszawie i biura prowincjonalne w kazdym
powiecie.

Instytucja td, jedna z najstarszych w kraju, bo

zalozona w roku 1803 , D? mocy edyktu kr l a

pruskiego, straciła sw j charakter Polski i jednocześnie

społeczny od roku 1866, t. j. od chwili, gdy dostała się

pod opiekę władz rosyjskich, Przezco stała się nawskroś

Ubezpiecze Vzajemnych odbyło się poświęcenie
lokalu z udziałem licznego grona przedstawicieli
instytucji społecznych, tudziez świezo zor1anizo-

wanego personelu Zarządu Gł wnego i biur
powiatowych.

\(/ przystrojonej w barwy i godła narodowe sali

widniały na ścianie daty: 1803, 1866 i 1916, czyli data

załozenia, reorg anizacji i obecnego wznowienia
działal no ś c i I ns ty t uc j i .

Przy stole prezydjalnym zasiedli członkowie Rady

Nadzorczej zprezesem j.j, p. St. Dzierzbickim na czele,

prezes Zarządu Instytucji, p. Bolesław Chomicz, wice-
prezes, p. \Walerjan Koreywo, tudziez naczelnicy

wydział w Zarządu.
Poświęcenia lokalu dokonał ks. prałat Kaczyriski,

poprzedziw szy je przem wieniem, w kt rem podni sł

wazne dla kraju znaczenie Instytucji Ubezpiecze
Vzajemnych' wracającej po latach pięćdziesięciu pod

polskie i obywatelskie kierownictwo.

Prezes Rady Nadzorczej, p. St. Dzierzbicki złozyłzy-
czenia powod zenia rozpoc zynająCej swą działalność

Instytucj i, przy Czem zaznaczył wielce odpow iedziallną

rolę taksator w, jako pierwszych urzędnik w polskich,

w stosunku do ludności, zwłaszczawiejskiej. Następnie

Prezes Zarządu Instytucji, p. B. Chomicz zwr cił się do

obecnych z przem wieniem, w kt rem podni sł waz-

ność chwili powoływania do zycia po p ł rocznym letar-

,,Przegląd Pozarniczy" Nr 1 i2,I - 1' stycznia rok 1917

biurok ratyczfl1, nie spelni ającą swych zada ekono-
miczno-społecznych.

opr zniona plac wka wymagała jak najrychlejszego
jrj zajęcia, zwłaszcza wobec tego' ze jrj istnienie

warunk,'j e nalezytągospodarkę krajow ą, PrzedłuzająCa
się zaś przerwa w funkcjonowaniu instytucji narazała

og l.y ustr j gospo darczy na szkody powazne.

To tez d. Central.y Komitet obywatelski wszczą|
jeszcze w sierpniu roku zeszłego u władz okupacyjnych
starania o wznowienie dziaialności Instytucji Ubez-
pieczeri Wzajemnych, Starania te, dzięki podziwu
godnej energji obecnego prezesa Instytucji, p. Bole-
sława Chomicza _ w listopadzie te1oz roku uwiericzył
wynik pomyślny.

gu instytucj i, mającej dla kraju pierws zorzędne og lno-
gospo darcze znaczenie. Chwila ta zbiegła się z dniem
jubileuszowym Instytucj i, załozonej przed II2 Iary i do

roku 1866 pozost ającej nawskroś polską' następnie

dopiero w ciągu 50 lat obsadzonej przez żywioły obce

importowane. Zwracając się do nowomianowanych

urzędnik w, zaznaczył prezes Chomicz wielki zaszczyt,
kt ry na nich spada, ze mogą stanąć do pracy nad

odrodzeniem gospo darczem kraju, tudziez odwołał się

do ich uczuć obywatelskich w spełnianiu zleconych

Czynności.

Nader symPatycznem' a przytem ujętem w piękną
formę, było Przem wienie taks atora powiatu
grojeckiego, inz. K. Ś[*inskiego, ktory w imieniu
nowomianowanych koleg w zapewniał o poczuciu

godnego spełniania włozonych na nich obowiązk w.

Po przem wieniach p. Henryka Barylskiego, prezesa

Komisji warszawskich pizedstawicieli tow. ubezpiecz.,

oraz p. St. Szostkrewicza, dyrektora Sfarszawskiego
Towarzystwa Ubezp iecze od ognia, kt rzy składali

zyczenia pomyśl ego rozwoju wznowionej Instyucji,

zabrał głos d. ta sator powiatu warszawskiego, dziś

emeryt' p. Kazimierz Małagowski. Skreśliwszy
pokr tce dzieje Ubezpiecze Wzaiemnych i przy-
pomniawszyo ich charakterze polskim za czas w daw-

nei Dyrekcji Gł wnej Ubezpiecze(, zyczył p. Małago-
wski w słowach wzrus zających rozkwitu powołanej

do Zycia Instytucji w odmiennych watunkach bytu.

Uroczystość poświęcenia lokalu Żarządu Instytucji.
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Garśc Wspomnien
i przeżyć osobistych
Polaka z Białorusi
mgr Boleslawa Chomicza
na placowkach 55-letniej
służby publicznej
w b. Kongresowce
i Polsce Odrodzonej

RECTO FACIENDS
NEMNEM TIMEOLS.

Moja młodość chmurna i durna przypadła na I-sze
pokolenie popowstaniowe a to na zapadły.h kresach
Nowogr dszczyzny (r. ur. 1878) wśr d cios w, jakie spadły
wcześnie na zywioł Polski na Litwie i Białorusi.

Po roku rc$ rozvłiała się legenda o chrystusowości
Polski, a rozwiało jąnie co innego, tylko zycie: kiedy 

'ię 
nowa

pr ba odzysk ania niepodległości - z bronią w ręku
skoriczyła nową klęską, instynkt samozachowawczy narodu
zaczął wołać o nowy rachunek sumienia narodowego'
o rewizję dawnych pogląd w na przyszłość. Dokonali zaś
tego zadania nie poeci, tylko uczeni (i"k pisał Ig..
Chrzanowski), a dodać do tego winienem - nie tylko uczeni,
Iecz w og le inteligencja polska, odsuwując na drugi plan
brawurę rycerskości, a hołdrją, hasłu pracy organicznej u
nizin narodu.

okrutne metody ucisku zaborcze1o, połączone z zaka-
zem na kresach nawet mowy i rozmowy polskiej dla
młodz iezy uczącej się poza domowym ogniskiem
rodzinoYffi, prześIadowanie kultu religijnego, ograniczenie
dostępu dla Polak w do szał w średnich, a po ich ukoriczeniu
kierow ani na studia w zakładach wyzszych w słąb Rosji _
były to bodźce do hartow an:'a duszy młodzi ezy polskiej
i spotęgowania uczuć patriotycznych.

Po zako czeniu gimnazjum w Grodnie, dzięki licznej
rodzinie ze strony matki w Kijowie zamies zkałej, miałem
wyiątkową sposobność rozpoc ząć i skori czyć studia
prawnicze tamze w Kif owie w roku 1901.

Przypadek jedynie zrządził, ze wywieszone w tym ze Czasle
w westybulu uniwersytetu ogłoszenie Zarządu Ubezpieczeri
Vzajemnych Budowli od Ognia w Kr lestwie Polskim
o przyjmowaniu do pracy młodych prawnik w
zdecydowało o dalszych losach.

\ilf wczesnej Rosji carskiej praca dla inteligencji polskiej
w Kongres wce i na Kresach byŁa zamknięta, a urzędy
odległej Syberii lub Kaukazu i Turkiestanu były chętnie
zapeIniane zywiołem polskim. Jedyna wczesna Instytucja
rządowa rosyjska w \Varszawie: Zarząd Ubezpiecze
Vzajemnych Budowli od Ognia, reorganizowany na mocy
nowej ustawy kompletował personel przewaznie z Polak w
z dyplomami szk ł wyzszych, w wyniku czego _ ku wielkiej

mojej radości _ zamiast szukania kawałka chleba w odle_
głych zakamarkach imperium cesarskiego _ znalazłem się
przy pracy u podstaw i nizin narodu polski go,
a mianowicie w Opatowie, u podn oza 8 r Świętokrzyskich.
Cały zapał młodzi e czy poświęciłem poznaniu potrzeb
ojczystych i obcowaniu w dztałaczam| Pracy organi cznej
wśr d ludu.

Rok 1905 - początek ery rewolucyjnej w Rosji carskiej -
zastał mnie na stanowisku samodzielnym inspektora
i kierownika biura powiatowego wJanowie Siedleckim, nad
Bugiem, z zasięgiem az po BrześĆ, Dd p łnocy obszaru
wczesnej Chełm szczyzny, stałej widowni systemu

rusyfik acyjnego a nawet i krwawych rozpraw nad unitami
opornymi. (...)

Po przyjeźdzte moim na urzędowanie do Janowa
musiałem załozy ć etykietalne wizyty, oczywiście
i Naczelnikowi powiatu' Rosjaninowi pełnej krwi, zresztą
miłemu człowiekowi. Następnre przy 

'ego 
rewlzycle w

moim mieszkaniu - udzielił mr on nle wlem Czy szczere1o,
ale zyczliwie wypow tedzjanego ostrzezenia : ,,Nie mogę nie
zaznaczyć, zePa ski poprzednik , inz. Straszewicz narazlł się
przez prowadzenie po wsiach rozm w w języku polskim''.
\7iedziałem o tym' ze poprzednik m i p. Straszwicz istotnie
musiał powiat ten opuścić (...). Gdy w dacie nominacjimojej
w Centralnym Zarządzie w s7arszawie, obligowałem
Naczelnika \7ydziału zulierzchniego nad powiatami,
dobrego Polaka patriotę, Jabłoriskiego, o wyznaczenie
mnie na inny powiat, nie zaś Janowski na Chełmszczyźnie,
usłyszałem pochleb''ą zresztąadmoni.ię, ze norpinacj a moja

'est 
umotywowan a Przez ruego właśnie potrz ebąposiad ania

na tej plac wce eksponowanej Polaka nie mniejszej miary
niz Straszewicz.

Zar wno skład personalny całego biura (pomocnik m i
Rosjanin), juk i całe oblicze narodowości tego powiatu
o ludności miesza.ej, a między Poszczeg lnemi wsiami
njeraz wrogiej sobie' Stanowiły dla mnie nie lada memento
przy pełnieniu czynności wyiazdowych. _ \7 sumieniu atoli
własnym, pomimo zyczliulego ostfzezenia Naczelnika
powiatu konie-czności co do Vzywania języka rosyjskiego
przy czynnościach słuzbowych _ nie mogłem pozwolić sobie
na poniechanie mowy polskiej w rozmowach z chłopami, co

Przyszłość pokazała nie pozostało bez wpływu na
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poźniej'rą o parę miesięcy ostrą represję w stosunku do
mnle.

Ruch rewolucyjny r. 1905.

, - Strajk w Instytucji Ubezpieczeil.
ow rok 190' o ruchach wolnościowych w całym

imperium carskim poruszył do zywa umysły i polskich
dzialaczy patriot w w Kongres wce w kierunku
rozluźnienia więz w politycznych z Caratem, a strajki w
przemyśle zwIaszcza w Łodzi oraz dąznośc do uzyskania
szkolnictwa polskiego i wprow adzenia języka polskiego do
administracji (miasta i gminy wiejskie) - przybrało charakter
ruch w masowych, co wszystko zmierzało do uzyskania
autonomii dla wczesnego Kr lestwa Polskiego,
Pozost ającego w wczas pod rządami t .zw. Generał_
gubernatorstwa w arszawskiego.

Ten ruch objął r wniez Instytucię Ubezp iecze|
wzajemnych Budowli od ognia, choć ściśle rządowa
rosyjska, z g rną obsadą Przez Rosjan importowanych na
czele z Prezesem Daniłowskim i jego zastępc ąWyrzibowym
a potem Matwiejewyffi, Naczelnikiem statystyki Titowym
(nota bene bardzopostępowym Rosjaninem - ziemcem), Iecz
przewazająca część personelu spoczywała w ręku Polak w
zar wno w Zarządzie Centralnym w \7arszawie juk i w
biurach powiatowych, a to na skutek zaangazowania w
większości nawet z wykształceniem wyzszym Przy
zreformowaniu Instytucji (rok 1900- 1) z mocy nowej
Ustawy, kasu jącej poprzedni ustr j ubezpieczeniowy' oparty
na biurach gubernialnych i urzędach gminnych, nacecho-
wany szeregiem naduzyć Przy likwidacji pogorzelowych, co
właśnie spowodowało koniecznoś ć w czesnej reformy.(. . . )

\(/ stanie rzeczy, a z pełnym rozołnieniu Sprawy' ja

otrzymuję ok lnikowe zarządzenie Komitetu Strajkowego
z \7arszawy z nakazem zamknięcia biura do chwili
wprow adzeniajęzyka polskiego do biurowości. (. ..)

Rozumiałem dobrze , ze po moim opornym dla rusyfik acji
Chełm szcyzny zachowaniu się w Janowie, przy nie
krępowaniu się w rozmawianiu po polsku po wsiach przy
wyi azdach słuzbowych oraz po wywiesze-niu na rządowym
lokalu komunikatu o zamknięciu biura z powodu strajku
przez Komitet Rewolucyjny nakazanego z jednoczesnym
wysłaniem do Zarządu depeszy, treści j.w. _ pozostawienie
chociażby Przez parę dni w tych okolicznościach na
mieszkaniu w Janowie byłoby niepot rzebną brawurą
i narazeniem rodziny mojej (zony i dziecka) na
natychmiastowe represje.(. . .)

Moje owczesne nieugięte Stanowisko na Chełm-
szczyźnie, zako czone dla mnie osobiście katastr ofą, musiało
pozostawić w opinji og łu społecze stwa miejscowego
miaste czka małego Janowa niezatarte wrazenia na lata
długie skoro po 2, latach dopiero p źniei (rok I93I),
zalozony wcześnie w s7arszawie chwilowo ciężką chorobą
płuc, musiałem jednak przyjąć dele gację z Paru os b złozoną
przybyłąz m. Janowa, kt rawręCzyła mi dyplom (opatrzony
licznymi podpisami) honorowego obywatelstwa tegoz
miasta odległego, (...)

TiJ już w sfarszawie po paru tygodniach od wyjazdu
z Janowa odnaleziono mnie Przez zandarmerię, wręczono
rozkaz wojennego Generałgubernatora gub. Siedleckiej,
odczytano treść i osadzono w areszcie za ,,tajnoje
obucze nje" (czyli nal ezy rozumieć: za działalność oświatową

na CheŁmszczyźnie) z zamianą aresztu na 1rzywnę rb. 4oo,
_ kwotą r wn ą wcześnie p łroc znymmoim poborom.
Sunt lacrimae rerum... (. . .)

Po kr tkim czasie pracy w szkole S( G rskiego
w warszawie zapros zony zostałem na wykłady najlepszej
bodaj wcześnie w Kongres wce i najlepiej wypos azonej
szkoły Handlowej w Łodzi, utrzymywanej bowiem przez
kupc w i przemysłowc w ł dzkich. Pozostałem na tei
plac wce Przez trzy lata, zarazem nie zrywając łączności
z poprzednią PraCą i doświadczeniem nabytem w Dy'.
Ubezp iecze Publicznych. (...)

Te prace zułracają na mnie uwagę prywatnej Instytucji
Ubezp iecze : \Tarszawskiego Tow arzystwa S.A
powaznego Zakładu o wielkie| tradycji i kapitale wcześnie
wyłącznie ojczystym , zorganizowane przez sfery kupiectwa'
rolnictwa i przemysłu, (.. )

Przy pracy swej zawodowej w tym zakładz|e, w bardzo
miłym i kulturalnym środowisku, nie Przerywałem mo|ej
pracy społecznej na zewnątrz a to przez stałą łącznośĆ
z pokrewnymi dziedzinami ekonomiki ojczystej, biorąc
udział w pracy programowo_odczytowej Stow. Technik *,
Tow. $7łaścicieli Nieruchomości m. st. \7ars Z"Wll
Centralnego Tow. Rolnic ze1o i Związku K łek Rolnic zych,
w wyniku Cze1o ukazują się moje artykuły i rozprawy
w czasoPiśmie ,,Biblioteka \7arszawska'' , oraz Sprawoz-
dawcze artykuły * prasie codziennei.

s7 tymze czasie realizuję wsp lnie z braćmi moimi
fachowcami zamtar otwarcia w Kongres wce plac wki
handlowo-produkcyjnej p.f. | ,,B-cia Chomicz Skład
i Hodowla Nasion" , słuząc pomocą w sprawach administra_
cyj nych tego przedsiębiorstwa.

Ta moj a działalność wpłyn ęła - bezwiednie dla mnie _ na
wydelegowanie mnie przez Dyrekcję \7arszawskiego Tow.
Ubez. na studia uzupełniaj4Ce, semestralne na \Vydziale
Politechniki w Akw izgranie (Aachen), prowinc ji
Nadrefiskiej , łącznte z praktyką fachową w miejscowym
wielkim Zakładzie Ub ezPleczeri Aachener-Mtinchener' pod
wytrwałym kierownictwem Dy'. Schrod era) z roz1a-
łęzieniem operacji tego Towarzystwa na wiele Paristw Poza
granicami Niemiec.

Po odbyciu praktyki i studi w w Niemczech - skierowany
byłem Przez Dy'. A. Swiętochowskiego jeszcze do Paryza, fla
praktykę * L'Unionie.

Po powrocie kontynuowałem pracę w Dy'. \war-

szawskiego Tow. , PrzYdładając się do reorga nizacji
i czynności wewnętrznych (reprez entacia warszawska,
instrukcje dla ajent w), oraz biorąc Czynny udziaI na
zewnątrz w r znych posiedzeniach i zebraniach organizacji
kulturalno - społecznych

\(/ tymze czasie naw iązałem bliższą łączność
z zyciem i działalnością ochotniczych strazy pozarnych na ich
zebraniach i uroczystościach z ramienia Magistratu m.
\7arszawy biorę udziaŁ w Komisji do sPraw reorganizacji
strazy ogniowej warszawskief za czas w Komendant w
Sudrawskiego i Łunda. \7 tym czasie biorę udział
w Międzynarodowych wystawach i zjazdach poz arniczych w
Lipsku i Petersburgu, a w tym ostatnim z wygłoszeniem
obszerniej szego referatu.

Na początku roku I9I3, dzięki staraniom wczesnego
członka Dyrekcji Varszawskiej Tow. Ub. - Pawła G rskiego

uzyskuję koncesję na wydanie czasopisma ,,Przegląd
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Pożarniczy" o osobiście je prowadzę i redaguję, aż do
wybuchu wojny światowej przez niespełna 2 lata,
umieszczając na łamach pisma ponad 140 ilustracji obok
artykul w fachowych oraz 5I korespondencji z życia xraży
z drukiem noweli osnutej na działalności straży: ,,Ludzie
odei, czyli straż ogniowa w Gapsowie", oraz nagrodzoną na
konkursie nowelkę: ,,Poprzezpożogidym - na jasny blask''.

Tuż na parę miesięcy przed wybuchem wojny pierwszej
- i to niemal wyłącznie przez statania Pawła G rskiego
(pełnił honorową funkcję dworską - kamerjunkra Przy
dworze carskim) - osiągam zezwolenie władz Generał-
gubernatorstwa warszawskiego na założenie Tow. Ś*.
Floriana, a statut ten podpisuję lącznie z Pawłem G rskim
i \wladysławem Grabskim, Prezesem Centr. Tow.
Rolniczego.-

Przy istniejącym wcześnie na calą Rosję carską
centralistycznej organizacji straży pożarnych:,,wsie-
rosijskoje Pożarnoje obszczastwo'', pod zarządem kniazia
Lwowa - niepodobna było myśleć o separatystycznym
Związku Straży Pożarnych dla Kr lestwa Polskiego.
- (str. i7)

(str. 21) $7 czasie trwające| wojny, przy og lnem
zubożeniu i rozstroju życiazdołalaw zakresie walki z klęską
ogniową stworzyć og lno-krajową plac wkę pierwszo-
rzędnej doniosłości gospodarczej.

Rozproszone dotychczas, rozluźnione, bo pozostawione
własnej zawodowej sprawności straże ogniowe pozyskały
wreszcie _ wzorem innych kraj w _ możność zrzeszania się
przez utworzenie jednego na Kr lestwo Polskie Związku.

Snać chwila Po temu byla dojrzala a pragnieniu szerokich
rzesz pod sztandarami strażackimi skupionych czyniło to
zadość, skoro po niespełna dwuletniej działalności Związku
poszczycić się on jrż może |iczbą 2168 członk w
rzeczywistych przy og lnej liczbie 17.000 członk w,
reprezentujących 34o x.raży zrzeszonych. Zułiązek
Floriariski jest atoli zaledwie na progu swego rozwoju -
zrzeszyć w całość resztę funkcjo-nujących straży ogniowych,
podnieść te, kt re są w upadku, ożywić je izotganizować na
nowo' powiększyć w czasie najb|iższym sieć straży
ogniowych w tr jnas b, a przytom oprzeć swą działalność
o czynniki rządowe i samorządowe, będzie to najb|iższa
troska tych, komu og ł ztzeszonych w Związku
kierownictwo powierzył.

Na sztandarze nlZvłiązku widnieje hasło: _lw Jedności
Slla" , z tej jedności i poczucia siły czerpać będziemy ożywcze
pragnienia ku dalszym naszym zamierzeniom, a owoce prace
tych, komu przypadnie w udziale być krzewicielem tych
dąże , pźy poparciu licznych zastęp w strażackich,
opromienionych jednem wzniosłem odczuciem dobra
publicznego, należeć będą do społeczeristwa. (...)

(str.23.)Niech prze to mnożą się w Kraju naszym
jaknajliczniej te przybytki służby publicznej, niech w nich
kwitnie hart ducha i cia|a, niech panuje posłuch dla
zwierzchności i poszanowania ładu og lnego, niech nasze
siły wiejskie zaprawiająsię od młodu do karności na pożytek
bliźnich - a znaczenie umoralniające takie| plac wki samo za
siebie przem wi. (...)

Zu,iązek Floriariski
Trzeba było przeto zmylić czujność wladz zabotczych

skromną na?wą klerykalną dla takiej organizacji, pod
wezwaniem Sw. Floriana, patrona w walce z klęską ogniową

a przeto i orędownika straży pożanych.
Towarzystwo to przybrało niebawem potoczna nazwę

popularną wśr d braci strażackiej: ,,Zułiązku Floriari-
skiego'', a w pierwszym roku zamętu wojennego stawialo
pierwsze kroki rozwojowe. Rozwinęło natomiast w pełni
swoją działalność jrż w pierwszym roku okupacji
niemieckiej, dając wyraz żywotności swej w roku 1916,
ptzez liczny - pierwszy w historii strażactwa ojczystego -

zjazddelegat w straży w tymZsłiązku jużzrzeszonych.
Istną furorą, a zarazem i radość na ulicach \warszawy

odizolowane j przez okupanta od reszty terenu Kongres wki,
a ro pruez zakaz komunikacji kolejowej dla cywilnych - byl
przemarszw liczbie około 1000 os b (przez N. Swiat iAleje
Ujazdowskie) wojskowo uszeregowanych i umunduro-
wanych uczestnik w delegat w straży z uroczystego
nabożeristwa w Katedrze do Wielkiej Sali w Dolinie
Szwajcarskiej na dwudniowe obrady.

Czujność okupanta prowadzącego wojnę jeszcze - byla
podrażniona tym widokiem - Złłiązek bowiem Floriariski
otrzymał zezwolenie od,,oberpolizei_prezydium'' lua
zwołanie konferencji fachowej delegat w straży pożarnych
pod egidą Dyrekcji Ubezpieczeri lwzajemnych od ognia
dla |ącznego rozważenia i opracowania środk w do
zvł alczania pożar w masowych w Kraju.

A ta konferencja przybrała jednak rozmiary Ziazdu,
manifestującego sPrawność i żywotność narodu, glodzonego
i maltretowanego.

Dla uczestnik w Zjazdu nie lada at'rakcją było po
p łtorarocznym odcięciu \farszawy od reszty Kraju fakt
otrzymania zezwolenia na przyjazd z biletem bezpłatnym
kolejowym celem odwiedzęnia swych rodzin i znajomych
przy okazjiZjazdu.

Nie obeszło się jednakże bez indagacyj ze strony
,,oberpolizai-prezydium" z wezwaniem mnie dla udzielenia
wyjaśnieri osobistych z powodu zatzut w, że z domnie-
manej i zaprojektowanej konferencji, utworzono Zjazd
manifestacyjny z przem^rszem przez \farszawę, lecz na
moje sprostowanie, że żadne inne sPrawy pr cz
zawodowych' programem zatvłierdzonym objęte _ nie były
omawiane, zarzuty staly się bezpodstawne.

I-sze sprawozdanie z dziala|ności Związk:u
Floriariskiego za okres okupacii poprzedziłem

wstępnym slowem, jak niżej:

Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie,

Cz1 strach i popłoch zdłjmie ziemię wszgdzie,

Aż śuiat od osi zadrży po krawędzie, Cz1 mądrość świata w pokoju

zasiądzie
I pod ni4 ziemia ta odetchnie biedna,
A ona wszystko zgodzi i pojedna;

Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie

Jedno wien tylko: Sprawiedliwość będzie

Jedno wien tylko: polska zmartwychwstanie

Jedno wien tylko: na dziej w przestrzeni

Gnib nasz Tam w życia gmach się przenieni '

(Z.Krasiriski) (...)

Cię, dalszy wspomnie zostanie opublikowany
w Zeszytach HistorycznychZwiązku oSP RP
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1700 lat kultu Floriana
lw maju tego roku, dokładnie 4 majaminęło 1700 lat od czasu męcze skiej

śmierci św. Floriana, patrona strażak w, hutnik w, kominiarzy i piekarzy,
opiekuna ludzi ciężkiej pracy i ludzi w nieszczęściu. Męczeriskiej śmierci za wiarę
poniesionej w czasach prześladowari chrześcijan przez Cesarstwo Rzymskie.
Kult św. Floriana zwycięsko przetrwał owe 1700 lat, jest nadal żywy w całej
Europie. $7 Polsce, zv,łłaszcza w ostatnich latach notujemy wyraźne jego
ożywienie; w działaniach jednostek ratownictwa gaśniczego Paristwowych
i ochotniczych Straży Pożarnych zau:waża się powr t do tradycji Florianowej
kultywowanej przed wiekami.

rJ7 Polsce kult św. Floriana trwa niemal nieprzerwanie od 27 października
1184 roku, kiedy to wczesny Ojciec Święty Lucjusz III przychylając się do
ustawicznych pr śb monarchy Kazimierza II Sprawiedliwego dokonał
uroczystego przekazania relikwii świętego. Początkowo umieszczono je w
ołtarzu gł wnym Katedry \wawelskiej, a św. Florian stał się oficjalnym patro-
nem miasta Krakowa. Już rok p źniej, bo w roku 1185 w dzielnicy Krakowa
Kleparz zbudowano kości ł pod wezwaniem św. Floriana ustanawiając go
kolegiatą iprzekazując część relikwii patrona (ramię).

Na przełomie wiek w xII i XIII kult świętego tozprzesttzenił się na całą
diecezję krakowską, następnie także poznafrską, a dzie 4 maja stał się
oficjalnym świętem patrona. Do popularności kultu św. Floriana przyczynił się
niewątpliwie kanonikJan Długosz, kt ry w ,,Rocznikach Kr lestwa Polskiego''
pod datą II84 zanotował: ,,Papież Lucjusz, jak głosi stare podanie, kt re
dotrwało do naszych czas w, wszedłszy do kaplicy kryjącej ciała wielu
męczennik w, zapytał, kto ze spoczywających tam świętych pragnie przenieść
się do Polski. Na te słowa wypowiedziane przez papieża - nie wiadomo - na
serio, czy d|a żartu, z grobowca, w kt rym pochowano czcigodne zwłoki św.

Floriana, ukazała się papieżowi wyciągnięta ręka świętego, kt ry wzywał,
wyznaczał, wskazywał i tym wyciągnięciem ręki dawał znak, żeby jego ciało
dano Polakom i Katedrze Krakowskiej. Na większą cześć, zar wno świętego,
jak Polak w, poslał kości świętego ciała księciu polskiemu Kazimierzowi
i katedrze krakowskiej przez biskupa Modeny Idziego. Ten przybywszy ze

świętymi szczątkami do Krakowa (...) został przyjęty z wielkimi honorami,
wśr d oznak powszechnej radości i wesela przez księcia Kazimietza, biskupa
krakowskiego Gedeona, wszystkie bez wyjątku stany i klasztory, kt re mu
wyszły naprzeciw siedem mil.''

Ę opowieść powielaJ zef lgnacy Kraszewski w powieści ,,Stach z Konar'',
ks. Piotr Skarga w ,,Zywotach Świętych'', a najwcześniej, bo w XIII wieku

Jakub de Voragine w głośnym w całej Europie dziele ,,Złota legenda''.
\D7 oryginale tego utworu, pierwotnym autentycznym tekście legenda o św.

Florianie nie istnieje. Dodano ją jednak w polskim wydaniu, opatrując zresztą
wielu polskimi wątkami.

Opowieści Jana Długosza i Jakuba de Voragine dopełnia legenda, głośna
przed wiekami w Krakowie. Głosi ona, że'konie cignące w z z relikwiami
św. Floriana stanęły na przedmieściach Krakowa i ruszyły dopiero wtedy, gdy
biskup Gedeon i książę Kazimierz przysięgli, że w tym właśnie miejscu
wystawiąkości łpoświęconyśw. Florianowi.Taksię też stało w roku 1185.

o samym św Florianie w gruncie rzeczy wiadomo niewiele. Miał on być
urzędnikiem cesarskim w prowincji Noricum. Poni sł on męczeriskąśmierć za
wiarę Chrystusową prawdopodobnie 4 ma1a 304 roku. Z kamieniem
zawieszonym u szyi został strącony do rzeki Aniza (dzisiai Enns). Jego ciało
pochowała wdowa imieniem \Valeria. Kult św Floriana rozwijał się przede
wszystkim na ziemiach polskich. I to rozwijał szybko i pomyślnie. Jużw 1436
roku św. Florian wraz ze świętymi TWojciechem, Stanisławem i \(aclawem został
zaliczony do gł wnych patron w Polski. Znalazł miejsce w słynnej
,,Bogurodzicy , uznawanej w wczas za hymn narodowy Polak w:
ŚwĘtyFlorianie,naszmiłypatronie, ProśzanarniGospodyna,PanieyMaryjej,Syna.

,sw.
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Til7 tym wlaśnie okresie, w XV wieku, w Europie wykształcił się ogniowy
patronat św. Floriana. Dotąd czczono go juLo męczennika za wiarę
chrześcijariską'Gdy jednak poszukiwać zaczęto wśr d świętych patrona, kt ry
pomagałby chronić miasta i dobytek od klęski pożar w wyb r padł na
św Floriana z uwagi na jeg o związki z wodą(zginął utopiony w rzece). Til( Polsce
patronat ogniowy św. Floriana ujawnił się i rozwinął po roku 1528, kiedy to
potężny pożar pochłonĄ znaczną część drewnianego w wczas Krakowa.
\D7 dzielnicy KLepatzzpożogi ocalał tylko jeden obiekt_kości łpod wezwaniem
św. Floriana. IJznano to za ,,znak szczeg |nej opieki patrona". lak zanotowali
wsp ł-cześni ,,.'. w tymże pożarue był widziany św. Florian na powietrzu
z naczyniem wody, zalewając kości ł pod jego tytułem zmurowany; po tem
widzeniu on pożar ogniowy zaraz ugastl, za co Palu Bogu po dziś dzieit
w poniedziałek przywodny przy mszy świętej obywatele z postronnymi ludźmi
świętemu Florianowi dziękują''.

Kult św. Flo anazaczęły umacniać formacje strażackie, kt re w XVIII więku
powstawały spontanicznie w całej Europie' Z czasem św. Floriana czcić zaczęli
nie tylko strażacy, ale :.akże wszyscy ci, kt rzy w swej codziennej pracy mają do
czynienia z ogniem, a więc: hutnicy, metalowcy, kominiarze, piekarze. Święty
Florian traflł nasztandaty strażackie, strzegł remiz' patronował towarzystwom'
jeszcze w czasach zabor w dzieri imienin Patrona - 4 maja - obchodzono na
ziemiach polskich nadzwyczaj uroczyście. 'W czasie niewoli strażacy uznawali
swegopatrona za symbolpolskości.

Til7 przebogatym poczcie polskich świętych Florian zajmuje miejsce znaczące.

Jeśli mierzyć je ilością kościoł w, kaplic i parafii jego imienia (lącznie ok. 50),
kościelnych obraz w i rzeźb, a wreszcie figur przydrożnych, to przewyższa go
jedynie św. Jan Nepomucen. Iil7 wielu regionach kraju, m.in. na Podlasiu
i Mazowszu, a także w Małopolsce jest to kult ciąg|e żywy, a nawet _ Przyznać to
trzeba _ przeżywający sw j renesans w latach, gdy to zmiany polityczne
przywr ciły świętemu należne mu' a w czasach PRL-u sztucznie odebrane
mie j sce w tra dy cji pożarniczej.

Kult św Floriana wzmocniz całąpewnością tegoroczna podniosła uroczystość
przeniesienia z Krakowa do \U7arszawy relikwii Patrona.4maja, w 1700 rocznicę
męczefrskiej śmierci świętego jego relikwie spoczęły w Praskiej Katedrze pod
wezwaniem św. Floriana. Uroczystości rozpoczęla podniosła Msza św
odprawiona przez metropolitę krakowskiego kardynała Franciszka
Macharskiego w Katedrze \D7awelskiej. U st p kr lewskiego ołtarza metropolita
krakowski przekazał relikwie św. Floriana warszawskim strażakom: nadbryg.
\fiesławowi Leśniakiewiczowi i \fitoldowi Sojce. Relikwie umieszczone
w srebrnym ryngrafie na feretronie ze specjalnie wykonaną na tę uroczystość
figurą patrona strażak w, w eskorcie strażak w i policjant w, w strażackiej
procesji przewieziono do lD7arszawy. Tw drodze witali je wierni, a w Skarżysku
Kamiennej, w pięknym sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej ordynariusz
radomski ks. bp Zygmunt Zimowski. On też odprawił uroczystą Mszę św

Do lVarszawy procesyjny kondukt relikwii św. Floriana pnybyłw godzinach
popołudniowych. Na dziedziricu V oddziału warszawskiej Straży Pożarnej witał
go sufragan diecezji warszawsko-praskiej ks. bp Stanisław Kędziora. Stąd,
z uI. Marcinkowskiego relikwie św. Floriana w uroczystej procesji ponad dw ch
tysięcy strażak w z całego Mazowsza, z ponad siedemdziesięciu sztandarami
przeprowadzono do praskiej katedry' U wr t katedry powitał relikwie ks. bp
Kazimierz Romaniuk, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. on też,

w asyście kilkudziesięciu kapelan w straży pożatnych odprawił dziękczynną
Mszę św \D7zięli w niej udział przede wszystkim strażacy z prezesem Zarządv'
Gł wnego Zvłiązktt ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
$faldemarem Pawlakiem i Komendantem Gł wnym Paristwowej Straży
Pożarnej i Szefem obrony Cywilnej Kraju gen. brygadierem Teofilem

Jankowskim rla czele. Iwładze pa stwowe repfezentowali m.in.
parlamentarzyści, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji Andrzej Brachmariski, marszałek wojew dztwa mazowieckiego
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Adam Struzik, przedstawiciele wladz \Varszawy. Figura patrona strażak w ze
srebrnym ryngrafem, w kt rym umieszczono relikwie św. Floriana spoczęła w
ołtarzubocznym praskiej katedry.

Uroczystości ptzekazania relikwii św. Floriana z Krakowa do TWarszawy

szeroko relacjonowała telewizja, a także prasa wafszawska i krakowska. Nie
popisała się ,,Gazęta Krakowska'', kt ra zamieściła co prawda relację
z uroczystości majowych ku czci św. Floriana, ale przekazanie relikwii świętego
do \Varszawy ... przemi|czała (!). Szczeg łowe relacje z uroczystości zamieściła
prasa katolicka (m'in.,,Niedziela''), a także strażacka (,,Strażak" nr 6 z czerwca).

O św. Florianie i jego roli w strażackiej tradycji rozmawiamy z ks. Prałatem

Janem Czyrkiem, długoletnim proboszczem parafii św. Floriana w Krakowie,
autorem uroc zej książeczki o świętym.

- Jestem związany z krakowsk4 parafi7 św. Floriana od 21 lat. To moja pierusza
i największa radość' że mogg służyć św. Florianowi w tyn właśnie historycznym miejscu.

Nasza parafia i świ7tynia św. F lotiana to pnecież punkt, 0d kt regt poszła neść śuiętego

na całą Polskę, a potem na całą Europę. Po to pnecież tu na Kleparzu powłał w 1185
roku kościtił, b7 kult śu. Floriana rozprzestrzeniać. I tak się dzieje' przez setki już lat. Co

więĘ -w ostatnich latacb kult św. Florianawyraźniewzrasta. Świadczą o tym nie tylko
czraz t0 nowe sztandary jednosuk straży pożarnych ze św. Florianen czy figury Patrona
powstające spontaninnie w wielu miejscacb Polski' Potwierdzajq to także krakowskie
uroczystości zluiązane z 1700 rocznic4ruęcze skiej śnierci śwĘugo. oficjalrle uroczystości

uzupełniały interesąjące inprez1 tuuarzysz7ce. \V Colegiun Maius Uniwersytetu

Jagielh skiego, miejscu dla Krakowa szczegilnym, odbyła się sesja naukowapoświęcona

świętenu. Akademia Sztuk Pięknych ogłosiła konkurs na wspłiłnesny wizerunek
św' Floriana. Naduzło kilkadziesi7tprac, wszystkie naułysokimpoziomie, a najbardziej
zacbwycała się nini nłodzież' Zorganizouano także wystauę rzeźby, dawnych świątktw
i wsp łczanych realizacji u. Floriana. 'V naszym kościele urządziliśmy ciekawą
uystauę ryls,nk u św' F loriana ułykonanych przez dzieci i rnłodzież licealną'

- Przekazanie relikwii śtu' Floriana z Krakowa doW'arszawy to fakt bistorycznyt.

A sarne relikuie to dar szczegilny. Czyn są relikwie - pytaruy ks' prałata'

- Są znakien obecności. Zywyn znakiem obecności w środowisku' Popnez rclikulie
ludzie wiedz6, że to on, święty, fizycznie i ducbowo obecny w tym ułaśnie niejscu. Ze to

on noże u4lprosićwiele łask' Vstauiennictwo świEego pomaga ludzioru' Tak się dzieje od

lat. \Vidocznie św. Florian ma u Pana Boga ważne niejsce.'..

- Co wi7że św. Floriana właśnie ze strażakani, zawodem ludzi chroniącyn nienie
przedżywiołen?

- \Y/i4że przede wszystkin wyznanie wiary. odtego zaczął ię właśnie kuh święngo.

\V czasach Cesarstwa Rzynskiego, prześladowania chrześcijan uryznanie wiary
ułymagało nadludzkiej odwagi. odwaga tnuar4Jsz)J także pracy strażaktiw na co dzie '

Ale nie chodzi tylko o odwagę w walce z żywiołen. Bo przecież tneba było szale czej

odwagi, fu w nie tak odlegĄcb czasach, kiedy św. F lorian był rugoulany ze strażackicb
sztandaniw, z tradycji pożarninej, właśnie z Florianowymsztandaren iść na kzurekcjg
ochraniać kapłana niosącego monstruncję, pocbylać ten sztandar na pogrzebacb. Ale i ci,
ktłirym służbowo i oficjalnie zabroniono owej oduagi, po latacb nieobecności wr cili do

swojego _ jak m tuili _ garnizonu św. Floriana i znłlw jesteśny razenl. l

Tadeusz Swat
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POZARNYCH
Jach ranka, 1

xI zJAzD KRAJoWY zwlĄzKu ocHoTNlczYcH sTRAzY
RZECZYPOS PO LITEJ PO LS KI EJ

9 paŹdziernika 2oo2 roku

Druhfrg, Druhowie!
Dostojni Goście!

Przed ponad osiemdziesięciu laty tw rca nowoczesnego
ruchu strażackiego w Polsce Bolesław Chomicz napisał:
,,ochotnicza straz ogniowa z wielu względ w jest doniosłym
posterankiem słuzby publicznej, pod kt rej sztandarami obywatel
zaprawia się do dyscypliny, uczy się posłuchu i karności dla swojej
władzy przez niego samego wybranej, pogłębia w swym sercu
uczucie obowiqzku i poświęcenia, a w sztandarze swym widzi
symbol jedności, bez kt rej nie masz w społecze stwie ładu,
harmonii i poszanowania".

od czAsut' sdy tw rca naszego Zwiqzku wypowiedział te
słowa' ?,)) naszych szeregach nastqpiła wymiana kilku pokoleit
strazak w, kt rzy tę myśl przetwarzali w czyn bez względu na
waranki, jakie stwarzała rzeczywistość. Suojq pracq przyczynili
się do rozuoju Zwiqzku, umacniali siłę ojczyzny. W najnowszej
historii na poczqtku lat dziewięćdziesiqtych ubiegłego wieku
w wyniku przemian politycznych wydawało się, ze los Zwiqzku
jest zagrozony. W trudnej i skomplikouanej rzeczywistości wiele
organizacji zniknęło z zycia publicznego kraju. Ir{asz Zwiqzek
i zrzeszone w nim ochotnicze straze pozarne przetlwały ! Staliśmy
się silni rriznorodnościq i bogactwem strazackich charakter w. Gdy
nasze stowarzyszenie znalazło się w potrzebie, pomogły: mqdrość
płynqcą ze wskazait poprzednik w i wola zespołowego działania.

Zu;iqzeh ochotniczych Sr razy Pożarnych
Rzeczypospolitej Polshiej znajduje oparcie, tah jak
strazacki sAmoch d na czterech kołach:
I Pa stuo - tu naszym partnerem jest Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych i Administracji.
2 Samorzqd - gmin!, Powiaty, wojew dztwa - liczni wśr d

nas samorzqdowcy
3 Pa stuoua Straż Pożarna

- wielu funkcjonariuszy Pa stwowej Strazy Pozarnej jest

z nami - w codziennej słuzbie, pracy, przyjaźni.
4 Thadycja OSP i Zuiqzku widoczna na sztandarach

w słowach ,,Bogu na chwałę - ludziom napozytek''
W odbiorze społecznym nasza działalność z roku na rok

przyspnrza nam zwolennik w i sympatykriw. Wychodzimy coraz
szerzej do społeczeitstwa. Zuiększamy zakres i częstotliuość
podejmou)anych przez ochotnicze Straze Pozarne działan
ratowniczych. Strazackie zespoły artystyczne prezentujq się na
Placu Piłsudskiego, u Tbatrze Polskim, u Kroleuskich
Łazienkach. W Sejmie, Senacie sympatycy strażactwą działajq w
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Posekkim i Senatorskim Zespole Strażak u.
W ostatnich latach straż pożarna' a b)rn samym

oSP zrnieniały swoje oblicze. Przeszliśrny odochrony
przeciwpożarwłej do pełnej działalności ratowniczej

obejmujqcej ratousnictaso techniczne, szczeg lnie na

drogach, ratownictwo cherniczne, ekologiczne,

medyczne. XXI wiek dla strażak w zaczęły
sytnbolicznie, dramatyczne wydarzenia 1 1 września

w Stanach Zjednoczonych uświadarniajqc
wszystkim, j ak niszczqca j est siła ludzkiej nienawiści.

W naszych pokkich realiach znalazło to odbicie w
przyjEej przez Parlament na wniosek Pana
Prezydenta ustawie o stanie nadnlyczajnym klęski
żyuiołowej. Akt tenoryzrnu znalazł się w katalogu

hlęsk ż5ruiołau:ych. Dziś to sq także zadania
i zoboasiqzania, ku1rym strażacy winni podotać.

Racjonalność systenu bezpiecze stwa obywateli

wymaga skoordynowanych wysiłk w r żnych
podrniot w w celu osiqgnięcia r wnowagi pomiędzy

zagrożeniem, a potencjałem ratowniczym
likwidujqcym lub ograniczajqcym to zagrożenie.

Zachowanie tej r wnowagx urytnaga zapewnienia

elernent w: organizacyjnych, materiałowo-
technicznych i ekonomicznych. Zadania rnożna

nakładać w proporcji do przyrostu tlłyposażenia.

Nazjrusamy to zasadq adekwatności.

S zanowne Druhny i Dtuhowie !
W sprawozdaniach ustgpujqcych władz

Zwi4zku przedstawione zostały szczeg łowo nasze

dzinłania w rnijajqcej kadencji.

I. W zakresie strażackiej dzinłalności gospodarczej

na podkreśIenie szczeg lne zasługujq realizowane
prograrny: prograrn karosacji, kt ry obeimuje od 200
do ponad 300 pojazfulw rocznie, zaku1ry samochod. w
Iekkich, kujre w 1998 roku zaczynaliśmy od 50,

a obecnie przekraczajq ponad 100 aut rocznie.

Zakup3ł sprzętu i wyposażenia. lWszystkie te programy

realizowane sq tylko przy częściowym, zaru4lczaj nie

przekraczajqcym pięćdziesięciu procent dofinanso-

waniu ze środk w centralnych. Zasadniczy wysiłek,

to aktywność oS P i sarnorzqd w.

Przyszłość, to karosacja na nul4lch podwoziach _

zapoczqtkowana już w woj ew dztwie wielkopolskim

i kujawsko-pornorskim.

2. IV obszarze organizacyjnym najtrudniejszym

zadaniembyło przegrupowanie się w noase struktury,

stosmtsnie do zmian w podziale administacy'jnym
kraju. W najbliższych latach ważnyrn zadaniern

bgdzie wztnocnienie i wsparcie struktur powiatoztsych.

War'to w tyrn miejscu zauważyć, że właśnie pouiaty
najszerzej korzystajq ze statutowej rnożliwości
uzyskania osoboulości prawnej. Dużym usyzasaniem

był proces rejestrowania ochotniczych Straży
Pożamych w Krajruyn Rejestrze Sqdowym, nie

obyło się tu bez problem w. W mijajqcej kadencji

wprowadziliśrny do naszej działalności nowe
rorui4zani.a informacyjne, faksy zastqpiłd poczta

elektroniczna, a liczne papierowe sprawozdania

zastępujemy internetozl;ymi formularzarni. Nowa
h,adencja, to wyzulania społecze stasa informa-

cyjnego, potrzeba i utniejgtność wykorzystania
nowych technik kornunikacji między ludźmi
i w ochotniczych strażach pożarnych.

3. Działalność w kulturze, sporcie, uychowaniu
mtodzieży to ponad 800 orkiestr, zespoły sceniczne,

ch ry, liczne młodzieżowe drużyny pożamicze _

ogromne bogacttl:o, siła, nadzieja. Przeglqdy _ to

aktyuność w życiu lokalnych społeczności i kraju.

Ud'ział w orkiestrze Świ4tecznej Pomocy to jeden

zwieluprzykład w.

Ważnyrn, ale nie zalwsze docenianytn jest

wysiłek naszych kronikarzy. To nie tylko spl's

wydarze ,. Częło sq to jedyne ślady pozostawione

w naszychmatych ojczyznach po ludziach akryrunych

i nicprzeciętnych. Kroniki strażackie ukazujq nam,

jak w r żnych czasach, często nudnych, drarnatycz-

nych, organizować lokalnq społeczność, jak wicść
życie niebanalne, ciekawe i pożyteczne.

4. Finansowanie, najpełniej ilustuje powiedzenie

starożytnego rnędrca sprzed ponad dw ch tysięcy lat
temu: ,,Pieniqdz jest neruern wojny". Nasze
możIiwości zależq od wsparcia wielu instytucji
poczynajqc od rzqdu, firrn ubezpieczeniowych,

funduszy ochrony środousiska przez samorzqdy po

wiłle ofiarnych firm i os b _ w ty?n rniejscu serdeczne

podziękowanin składafn wszystkim wspiuajqcym
ochotnicze pożarnictwo. Ale najważniejsza jest tutaj

aktywność i pomysłowość sarnych ochotnik w,
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działaczy, kt rzy potrafiq zespolić bardzo wiele
r żnorodnych instytucji, po to, aby strażacy uzyskali
dobry i coraz lepszy sprzęt. DIa nas, ta życzliwość
naszych sponsor w, tych wszystkich, kuirzy nas

wspierajq stanoasi zobousiqzanie do solidnej pracy,

aby dobrze wykorzystać wszelkie możliwości
dziatania ochotniczych Straży Pożamych. Na tej

drodze jest wiele nowych wymog w sprawoz-

dawczości, rozlicze . Chcielibyśrny te rozliczenia
uprościć _ z jednej strony' z drugiej _ musimy się

nauczyć żyć w nowych realiach program w
strukturalnych, wnioskłiw, biznesplan w, tak, aby

dobrze potrzeby strażackie zaspokoić i r wnocześnie

służyć polnocq innym.

S z anousne Druhny i Druhru:ie !
Rozpoczęta jesieniq 2000 r. kampania

sprawozdawczo-wyborcza ko czy sig obecnym

Zjazdem. Przebiegała zgodnie z uchwałami Zarzqdu
Gł wnego i wykazała jedność działania cztonk w
Zwiqzku. Tbczqcq się dyskusję w ndszym środazlsisku

cechowały : odpowiedzialność, rzetelność, znaj otność

reali w. lVarunki, w jakich działaliśrny w tej

hadencji nie były łatax. Nic wszystkie problemy udało

się narn rorułiqzać, roztnawialiśrny o tym szeroko na

spotkaniach z delegatami przed Zjazdern. Z tych

dyskusja z uchwał zjazfuiw wojew dzkich zrodził
się projekt uchwały na najbliższq kadencję.

lV imieniu ustępujqcego Zarzqdu Głtfiwnego

marn zaszczyt przedstawić delegatorn projekt uchwały
progratnowej XI Zjazdu Krajowego Zwiqzku
ochotniczych Straży Pożamych Rzeczypospolitej

Polskicj. W projekcic uchwały z?Dracafny się do

naszych Druhen i Druh w z pofuiękoasaniem za
służbg, poświęcenie. W tym miejscu na ręce Pana
Ministra Janika składan podziękoa:anie dla wtadz
Rzeczypospolitej za życzliwość i opiekę nad
ochotniczym pożarnictwern. Dziękuję naszyln

h,olegorn w służbie, funkcjonariuszom Pa stalousej

Straży Pożamej na ręce kornendanta ghwnego,

generała Teofila Jankowskiego. W uchwale
przekazujemy lĄtazy wdzĘczności dla wszystkich

syrnpatykłfiw za wsparcie ochotniczych Straży
Pożamych. Przedstawiamy sposoby urnocnienia
pozycji ochotniczych Straży Pożamych i Zwiqzku,
a także _ propozycje wspierania i pomocy dla

ochotniczych Straży Pozarnych i strażak w ochot-

nik w. Proponujemy wiele form aktywności Zwiqzku
w obszarze ratownictwa, ale takze kuhury, pracy

z młodziezq, dokumentowania naszej działalności.

Podejmiemy wysiłki poszerzenia i pogłębienia

wsp łpracy z naszymi partnerami zagranicznymi,

będziemy szeroko wsp łpracować na miejscu, tU, w
hraju, z tymi partnerami' kt rzy sq najbliżej,

będziemy wsp łpracować z samorzqdowcami.

S zanowne Druhny i Druhowie !
W przyszłych naszych działaniach powinniśmy

zmierzać do silniejszego zespolenia naszego
potencjału z działaniami samorzqd w. Tam, gdzie

społeczności lokalne nie sq w stanie sobie radzić - tam

pa stwo powinno udzielić wsparciA. Krajowy System

Ratowniczy moze być rozsqdnym kompromisem

pomiędzy lokalnymi i krajowymi potrzebami.

Wszystko to, w codziennej naszej aktyu;ności, opierać

się bgdzie na rozwijaniu naszych tradycji, tus rczej

aktywnej postawie, zaangazou)aniu strażak w
ochotnik w w działania ratownicze, społeczne,

hulturalne.

Strazacy ochotniry, to w organicznym ujęciu -
swego rodzaju uktad odpornościowy, czyli
immunologiczny _ inspirujqcy naturalne siły obronne

organizmu społecznego, chroniqcy przed zagroze-

niami, a kiedy potrzeba zwalczajqcy groźne dla

człowieka i jego dorobku zywioły.

Druhfr!,Druhowie!
Ko czqc, mnm nadzieję, ze obrady naszego

Zjazdu przyczyniq się do rozwoju Zwiqzku
ochotniczych Straży Pozarnych Rzeczypospolitej

Polskiej i umocnienia zrzeszonych w nim
ochotniczych Straży Pozarnych, ze dadzq Wam

społecznikom uznanym i wyniesionym nA dzisiejszy

Zjazdwolq strazackiej rodziny naleznq satysfakcję za

ofiarnq słuzbę środowiskom, w kt rych zyjecie,

pracujecie, za godnq słuzbę naszej ojczyźnie!

Waldemar Pawlak
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SZANOT]TI,{E DRUHI,{Y
SZAI,{OWI{I DRUHOIVIE

Zacznę od odznaczonych.
sr imieniu własnym, w imieniu
Rządu, aIe sądzę, ze takze w imieniu
Iicznych przyjaci ł Związku
Ochotniczych Strazy Pozarnych,

chciałby- przekazać Druhnom i Druhom najlepsze
zyczenia. To są odz naczenia, nakt re zasłuzyliście.

Rzeczpospolita nie ma zbyt wiele mozliwości, aby
najgodniejszym, najlepszym obywatelom rewanzować
się za ich wysiłek, za ich trud, za ryzyko kt re
podej m ująidąc do stra zacki{ słuzby.

Jest to ekwiwalent nas zego pa stwowego
zobowiązania wobec wszystkich Druhen, Druh w
odznaczanych, w toku kampanii przedzjazdowej, przy
okazji świąt paristwowych I przy okazji świ ęta
strazak w polskich. Jeśli Panie i Panowie dziś nie
odznaczeni pozwolą, to chciałem jeszcze raz bardzo
gofąco podziękować wszystkim odznaczonym.

N aj lep sze zy Cze nla p rzekazuję akze Panu P re z e s ow i
Pawlakowi odbier ającemu dziś liczne odznaczenia od
Związk w Strazy Pozarnych z Niemiec, węgier, Czech
i Słow acji.

DRUHNY I DRUH)TI(/IE
Są na tej sali posłowie i senatorowie. Są woiewodowie

i marszałkowie wojew dztw. Są starostowie i w jtowie.

Jest na tei sali reprezentacja dziennlkarzy r wniez
w strazackich mundurach .

Jest tu rePrezent acja wszystkich środowisk
Rzeczypospolitej.

Za stołem siedzi rektor par1stwowej uczelni, kilku
profesor w, ale :.z'kze zwykli ludzie, ktlrzy nie mieli
takich szans , aby koriczyć szkołę.

Ta r znorodność, to zr zntcowanie jest wielką siłą,
wielkim sukcesem polskich Ochotniczych Strazy
Pozarnych.

$7arto pamię tać, bo do historii częSto się
odwołujemy, ze ruch sffazacki, ruch Samoobrony
powst avłał jako wynik porozumienia się rozmaitych
grup społecznych, rozmaitych środowisk społecznych,
ze obok rolnika był ksiądz pleban , Ze obok robotnika
właściciel niejednej fabryki.

Dobrz e, ze do tej tradycji się odwołujemy.
Ochotntcze Straze Pozarne to takze tradycja wielkiej

pracy edukacyjnej, kulturalnej' wprowadzania postępu
technologicznego i cywilizacyjnego, tego wszystkiego
o Czymm wił Prezes Pawlak .

Patrząc dzisiaj na ideę kt ra konstruowała ruch
strazacki lat temu sto Czy osiemdziesiąt to ju, nie to
samo.

Patrząc jednak na ładunek społecznego zaan1azo-

wania, fl? treści patriotyczne i umysłowe, to jest to
ciryIe ten sam ruch strazacki.
Dzisiaj by, strazakiem , by, członkiem ochot niczej

Strazy PozarneJ to być otwartym na postęp cywili za-
cyjny, technologiczny, to być świetnym specjalistą
w określonej dziedzinie z nowoczesnymi technolo-
giami' z nowoczesnymi osiągnięciami naukowymi.
Dziś strazak informatyk, specjalista od zjawisk

z obszaru chemii, fizyki, biolo gli czy biotechnologii nie
budzi zadneso zdumienia.

Nie ulega wątpliwości , Ze ten element wykształcenia
i kwalifikacj i strazackich będzie się liczył cora zbardziej.

Stoimy Przed zupełnie nowymi wyzwaniami.
Pan Prezes Pawlak m wił o 11 września i konse-

kwencjach jedenastego września. Przypadek Finlandii,
przypadek Indon ezji, takze inne przypadki pokazują, ze
dziś zaden kraj nie moze się czuĆ bezpie cznie i zadna
społec znośĆ nie moze czuć się bez pieczna.

Człowiek uruch amiając nowe procesy poznawcze'
naukoW , pr bując wdrozyć w zycie efekty tego

Poznan:'a) niebezpiecznie ociera się o granice etyki,
niebezpiecznie ociera się o istotę huma nltafyzmu,
o pojmowanie swojej własnej osobowości. Często
będziemy stali przed pytaniem, gdzie jest ta 1ranica?
Bardzo często stoimy przed dramatycznym wyborem,
kogo ratować pierws zego? Nie chcę o tym m wić.
Druhny i Druhowie świetnie to znają.

Coraz częściejbędziemy mieli do czynienia z nowymi
zja:wtskami, z anomaliami, kt rych pośrednio jesteśmy
sprawcami.

Zjautiska w zakresie przyrody, cywilizacji, zmian
gatunkowych deszcz, ulewa nie wiadomo skąd,
katast rofa techni Czna, klęska ekolog iczna to zjawiska
kt re myśmy uruchomili i będą one Coraz częstsze.

Ze zjawiskami tymi Coraz trudniej sobie radzić w
oparciu o dotychczasowy sprzęt i dotychczasowe
doświadczenie.

Spotykając się naZjeździe wafto pamiętać, ze pewna
j.go częśĆ to są odznaczenia, to część rozliczeniow a, to
referaty i wymogi statutowe' ale wychodz ąC ze Zjazdu
musimy patrzeć w przyszłość.

obowiązkiem Rządu jest tworzenie organizacyj-
nych, prawnYch, legislacyjnych i w miarę mozliwości
finansowych podstaw takiego programu idącego do
przodu. '|

Chcę powie dzieĆ, Ze pracuj.-y nad Strate gią
bezpiecze stwa cywilnego, obywatelskiego .

Pracui.^y nad programem zmierzającym do
podniesienia poziomu bezpiecze stwa powszechnego,
nad programem zmniejszająCym ryzyko, kt re
prowa dzi do nieszc zęścia.

Powinien to być zestaw działa ponad podziałami
politycznymi, ponad kadencjami sejmowymi, ponad
instytucjami paristwa i klasy Cznym ich podziałem na
ministerstwa, wojew dztwz, powiaty.
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Bardzo nam zalezy, aby w tych pracach wzięły udziaI
juk najszersze kręgi społec zne.
Tu dobry pomysł, przebłysk intelektu, jakieś

świetne skoj arzenie Często liczy się bardziej niz
wielomiesięczne prace urzędnik w.

Chcemy, aby w zakresie tei strategii znalazły się
zagrozenia, kr re jv dzisiaj znamy, ale takze te, kt re
czujemy, a jeszcze nie potrafimy ich rozPoznać.
Są to kwestie militarne' terrorystyczne' mozliwość

o'}'Stąpienia masowych zagroze związanych z tzw.
n'ojną biolog LCzną, aLe takze związao , po prostu'
z nieszczęśliwym przypadkiem, kt ry zagroziĆ moze
zyciu wielu rysięcy ludzi.

Chcielibyśmy, aby znalazły się w tej strateg Ii zar wno
zasady wsp ł działania rozmaitych słuzb i struktur
pa stwa, słuzb i struktur społec znych, ale takze
podstawowe kanony zachow anla kazdego obywatela,
kt re trzeba by mu wpajać od poziomu szkoły
podstawowej.
Chcemy, aby w tym programle znalazły się nkze

kwestie finansowe.
s7 Przyszły- roku koriczymy budowę krajowego

systemu ratowni zo-gaśniczego jako wieloletniego
programu finansowego, jako wieloletniej inwestycji.
Chcielibyśmy, aby spadkobiercą tego programu był
r wniez wieloletni program inwes tycyjny, kt ry
nazwLemy strategią bezpiecze stwa cywilnego lub
systemem bezpiecze stwa obywarelskiego.
Chcemy, zeby dla tego systemu' opr cz ofiarności
społec znej, opr c z zaradności strazak w i wielu innych
słuzb, takze i w budzecie paristwa (mimo kiepskich
warunk w finansowych tego budzetu, przy kiepskiej
kondycji finansowej paristwa) pienią dze sięznalazły.

Pan Prezes Pawlak przy taczał Starozytnego klasyka w
sprawie pien iędzy.
s7 tei sprawie ja by- przyPomniał Senekę, kt ry

powia dał, ze ...,,pfZeciwności czynią szlachetniejs ZYtr|,
a okoliczności sprzyjające degen erują" .

oby tych Przeclwności było juknajmn iej, ale zebyśmy
nie zapomnieli, ze o pienią dze zawsze trzeba będzie
wa|czyć.
Myślę, Ze w tei sprawie i w resorcie i w resortach

rządowych, ale takze wśr d wielu,wielu ludzi macie
autentycznych sympatyk w, oddanych koalicjant w
i sojusznik w.

Chciałem zyczyĆDruhnoffi, Druhom _ wszystkim tu
złromadzonym _ optymizmu, chciałem zyczyć lepszej
przyszłości.
Nic tak nie buduje ruchu społeczne8o iuk

podejmowanie wielkich zadan i jak porywanie się na
cele wczoraj wydawałoby się nieosiągalne.

Ruch strazacki to iest dzisiaj siedemset tysięcy ludzi.
Największa organizacja w naszym kraju. Jest to
organ tzacja najgłębiej osadzona w naszej polskiej
rzeczywistości. obecna tam gdzieś ,,gdzie diabeł m wi
dobranoc", ale takze obecna na ulicach nowoczesnych,
wsp łczesnych miast.

Chciałem zyczyĆ Pa stwu, Związkowi, aby ta
or8anizacja była zywa, aby ciągle się rozwljała, aby
ludzie przychodzili i wdziewali mundury dlatego, ze
wtedzą, iz przychodz ą słuzyc i ten rodzaj służby sobie
i swoim najblizszym świadomie wybie rają.

odwagi, opty mizmu' wytrwałości
I wielu serdecznych przyjaci ł.

\U7szystkiego najlepszego.

Krzysztof Janik
M i n ister S praw Wewnętrznych

i Administracji

WŁADZE zwlĄzKu WYBRANE NA Xl zleŻozlE KRAJoWYM
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Jestem zaszczycony, ze jako
ten' kt ry rozpoc zynał w wieku 10

Iat przygodę z pozarnictwem, & W kolejnych latach jako
członek oSĘ honorowy Prezes oSP i strazak zawo-
dowy _ Komendant Gł wny PSP razem z Paristwem
mogę być uczestnikiem XI Krajoweg ozjazduZwiązku
Ochotniczych Strazy Pozarnych RP Zjazdu, kt ry
dokona bilansu osiągnięć za ostatnie pięć Iat
działalności Zułtązk', wytyczy kierunki działania na
następną kadencję i wybierze nowe władze Statutowe.
Pozw lcie więc, ze w imieniu kierownictwa Paristwo-
wei Strazy Pozarnej oraz wszystkich funkcjonariuszy
przekazę $Vam, Drodzy Deleg aci, serdec zne pozdro-
wienia i zyczenia owocnych obrad.

Drodzy Delegaci!
Czas, kt ry upłynął od Xzjazdu,to czas wielu zmlan

organizacyjnych, strukturalnych i prawnych w Pan-
stwowej Strazy Pozarnej, juk r wniez w pozarnictwie
ochotn rczym. Pragnę iednak przypomnieć , Ze zgodnie
z podstawowymi zapisami w ustawach: o ochronie
przeciwpozarowej i o Paristwowej Strazy Pozarnej,
słuzba pozarnlcza spełnia rolę jednego z najwazniej-
szych filar w bezpiecze stwa wewnętrznego naszego
paristwa w zakresie ochrony zycta, zdrowia i mienia
przed pozaraffii, klęskami zywiołowymi i innymi
miejscowymi zagrozeniamr.

Gł wnym partnerem i sprzymierzericem Paristwo-
wei Strazy Pozarnej w realizacji zada Są ochot n|Cze

Straze Pozarne oraz ogniwa Zu,iązku ochotniczych
Strazy Pozarnych RP Stanowią one razem zPailstwową
Strazą Pozarną integr alną część systemu bezpie cze -

stwa słuzącego ochronie zycia, zdrowia i mienia
obywateli naszego kraju. Bez codziennej dobrej
i harmonijnej wsp łpracy strazak w ochotnik w,

działaczy Zutiązku i funkcjonariuszy Paristwowej
Strazy Pozarnej trudno jest wyobr aziĆ sobie dziś
skutec zne realizowanie ustawowych zada .

\wymiernymi wskaźntkami tej wsp łpracy Są kon-
kretne przykłady i wsp lne przedsięwzię cia.

Komenda Gł wna PSP sciśle wsp ł dział,a z Zarzą-
dem Gł wnym Zuliązku ochotnic zych Strazy
Pozarnych RP Komendant Gł wny PSP lub jego
przedstawiciel zawsze uczest ntczy w posied zentach
Zarządu Gł wnego Zvłiązku t Prezydium Zarządu
Gł wnego' podc zas kt rych Przekazywane Są

inform acje o sytuac ji pozarowej w kraju i działaniach
ratowniczych, a takze wymieniane Są poglądy i prowa-
dzone konsultacje dotyc ząCe r znych obs zar w
funkcjonowa nia strazy pozarnych.

Jedną z wielu form wsp łpracy ze Związkiem

Ochotniczych Strazy Pozarnych RP na szczeblu
krajowym, woiew dzkim, powiatowym i gminnym jest
udziałw orga nizacjiimprez i uroczystości poz arniczych,
takich juk obchody Dnia Strazaka, rocznice powstania
strazy pozarnych, nadania sztandar w, jubileusze
jednostek, uroczystości zuliązane z przekazywaniem
Sprzętu lub nowo wybudowanych straznic.
Vazną dziedziną wsp łpracy jest org anizacja

i prowadzenie szkolenia dla funkcyjnych Ochotniczych
Strazy Pozarnych na podstawie program w zatwier-
dzanych przez Komend anta Gł wnego PSP Szkolenia
te nieodpłatn ie przeprowa dzają komendanci powiatowi
PSP Dla funkcyjnych oSP prowadzane są szkolenia
dow dc w, naczelnik w i operator w Sprzętu' a akze
według potrzeb inne rodzaje kurs w mająCe na celu
rozszerzenie wiedzy pozarniczej i podwyzszenie
umi.jętności z zakresu prowadzenia działa
ratowniczych, dowodzenla nimi oraz sprawnej obsługi
sprzętu pozarn|cze3o. Dla zobrazowania tei kwestii
Przytoczęliczby Przeszkolonych w okresie od 1'997 r. do
200I r.: w grupie dow dc w i naczelnik w OSP
przeszkolono ponad 19 tys. os b, w grupie operator w
ponad 16 tys. os b. Podkreślić nalezy, ze powstanie
krajowego Systemu ratowniczo - gaś niczego i włączenie
do niego wytypowanych jednostek Ochotniczych
Strazy Pozarnych stworzyło potrzebę przeszkolenia
wszystkich szeregowych i funk.yinych.

Na podkreślenie zasługuje takze fakt , Ze w 1999 roku
rozpoc zęto szkole nia członk w oSP w zakresie
ratownictwa medy.znego. Łąrznie dotych czas
przeszkolono 2.57 2 ratownik w-członk w i funk Cyj-
nych OSP

Pozaszkoleniem kursowym komendy powiatowe PSP
realizują takze inne doskonalące formy szkolenia.

Komendy Paristwowej Strazy Pozarnej są wsp łorga-
nrzatorem dla jednostek OSP zawod w sportowo-
pozarniczych, kt re mają za zadanie ciągłe
doskonalenie ich Sprawności działania, podnoszenie
i utrzymanie na poządanym poziomie kondycji
psych oftzycznej członk w oSP \występy druzyn
młodziezowych, kobiecych i męskich Poza granicami
kra ju pod Czas zawod w mię dry narodowych
i olimpiady CTIF .Przynosiły nie tylko sukcesy
i satysfakcję uczestnikom (członkom druzyn), ale takze
rozsławiły Polskę w świecie.

Po przeob razeniu strazy pozarnej w słuzbę
ratow niczą, kt ra od 1992 r. opr cz 1aszenia pozar w,

przejęła działalność ratow niczą podczas katastro{
awarii oraz innych zdarze ' zagrazających zyciu
i zdrowiu obywateli, nastąpił gwałtowny przyrost
interwencj I z 82.427 przypadk w zarejestrowanych
w 1990 roku do 293.7 63 zdarzeri jakie miały miejsce
w roku 200I . \w roku biez ąCym zaistniało ju, prawie
3I0 tys. zdarze . Stan ten wykazuje ciągłą tendencję
wzrostową. Istotną w ocenie działa ratowniczo-
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gaśniczvch jesr analiza udziału poszczeg lnych
podmiotorr'ratoł'niczych w globalnej liczbie prowa-
czonr-ch działan.
\\'vnika z niej, że bardzo znaczący udział

sr' działalności operacyjnej mają jednostki Ochot-
niczvch Straży Pożarnych. w 1997 roku ochotnicze
xraże pożarne uczestniczyLy w 26,4% og luzdarze , a
rl' ]001 r. już w 30vo.Na uwagę zasługuje także fakt,
że od 200I r. obserwujemy wzrastającą tendencję
sr_vjazd w oSP do miejscowych zagtożeit, Przewyż-
szającą ilością akcje gaśnicze, i tak na og lną liczbę
zdarze w 2001 r., w kt rych uczestniczyły jednostki
oSP aż 53,Ivo wyjazd w mialo miejsce w związku
z interwencjami dotyczącymi miejscowych zagroże ,
podczas gdy w roku 1997 ilość tego typu interwencji
rr'ynosiła 38,7%o. Podkreślić naIeży r wnież, że przy
zdarzeniach zaistniałych w 2001 r. jednostki osP
w 22,Ivo prowadziły samodzielnie dzialania ratol'-
nicze' Zaanga:żowanie jednostek oSP w dzia|aniach
ratowniczych zasługuje na słowa na1ułyższego uznania,
za co Patistwu serdecznie dziękuję.

Pragnę także poświęcić kilka sł w krajowemu
systemowi ratowniczo - gaśniczemu i przypomnieĆ, że
po uruchomieniu systemu w 1995 r., jego bazę
stanowiły jedynie siły i środki Paristwowej Straży
Pożarnej. Obecnie po siedmioletnim funkcjonowaniu
i ciągłym doskonaleniu, krajowy system ratowniczo -
gaśniczy tworzą:

' ,07 jednostek ratowniczo - gaśniczych PSĘ

' 3.231jednostekoSĘ
' 4zakladowestrażepożatne,

' I zakladowasłużba ratosvnicza,

' GOPR,s7oPR,ToPR,AeroklubPolski, ZHĘ
' 7 szpitali, w tym 6 szpitali MS\UfiA w \Tarszawie,
Krakowie, Katowicach, olsztynie, Łodzi
i w Poznaniu orazCentrum Leczenia Oparzeit
w Siemianowicach Śląskich,

' 347 specjalist w krajowych z r żnych dziedzin
ratownlctwa.

Ź dłami finansowania jednostek wchodzących
w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego są
środki pochodzące z budżetu paristwa oraz z wpływ w
uzyskiwanych z firm ubezpieczeniowych, jak r wnież
środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki lU7odnej oraz środki samorząd w lokal-
nych.

...z każdym rokiem dofinansowanie jednostek oSP
zwiększa się. \fynika to przede wszystkim z pottzeby
przystosowania ich do wymog w, jakie niesie z sobą
I(SRG.
Na uwagę zasługuje także fakt, że w latach 1997 -

200L Komenda Gł wna PSP przekazaŁa kwotę
9.865.200 zł z przeznaczeniem na budowę i remonty
remiz oraz kwotę 9'933'610 zl z ptzeznaczeniem na

zakup pojazd w, sPrzętu i odzieży ochronnej, a także
przekazano jednostkom OSP L4I6 samochod sr-

pożarniczych. \u7 2002 roku jednostki PSP przekazall'
do OSP 98 samochod w.

Analizując przemiany, jakie dokonały się w ochronie
przeciwpożarowej, można stwierdzić, że droga kt ra
przeszliśmy przyniosła z jednej strony bogate i cenne
doświadczenia, z drugiej natomiast doprowadziła do
zbudowania wizerunku polskiego ratownictwa na
miarę europejską. Jednakże gdybyśmy l:'a tym
poprzestali i stanęli w miejscu już usatysfakcjonowani
to w niedługim czasie zaczęlibyśmy się cofać. Tego nie
wybaczyły by nam następne pokolenia. \U7 tej sytuacji
koniecznym jest stałe doskonalenie i rozwijanie
naszych formacji, co nieustannie czynimy...

T7śr d najważniejszych z nich, wok ł kt rych
koncentrować się będą w najbliższym czasie wysiłki
Panstrr'orr'ej Straży Pożarnej wymienić należl
rozpoczere i sv znacznym stopniu zaawansowane prace.
zrnierzające do przekształcenia dotychczasov'e5:.
krajowego s}-stemu ratosr_niczo - gaśniczego. ktor.'
mamy wielokrotnie sprasr-dzonr- si' p :ak :i' ; t. n' k ra j r-'rs'-,'

system ratowniczy - system o nosej jakcs:: : ::-.--::.:.
szerszym zakresie działania. System ten om'alT\_ )coz;ś
dla wszystkich, tak profesjonalnych, jak r q'niez
społecznych or ganizacji ratowniczych, wśr d kt rycl:
najważniejszą rolę przypisuje się ochotniczym strażorr.
pożarnym.
\(/ najbliższych latach, w oparciu o program

,,ochotnicze Straże Pożarne w XXI wieku FENIX
2020" i potencjał szk ł pożatniczych, przewiduje się
opracowanie podstaw programowych, wdrożenie
wzorcowych program w dla członk w oSĘ wydanie
podręcznik w oraz innych materiał w dydaktycznych.
Działania te mĄą za zadanie wyr wnanie poziomu
wyszkolenia pomiędzy członkami oSP a funkcjo-
nariuszami PSĘ szczeg lnie w zakresie ratownictwa
specjalistycznego.

Trwają r wnież intensywne prace zmierzĄące do
standaryzacji i unifikacji sprzętu, wyposażenia
pŻeznaczonego do użytkowania w jednostkach straży
pożarnych' \ur roku bieżącym podpisane zostało
porozumienie pomiędzy Komendantem Gł wnym PSP
i Prezesem Zarządu Gł wnego ZOSP RP w zakresie
wsp łpracy w dziedzinie środk w ochrony indywi-
dualnej i element w umundurowania, mająte na celu
wprowadzenie jednolitych rozwiąza materiałowych
i konstrukcyjnych w tych elementach, wsp lnych dla
obydwu formacji. Ponadto, zako czone zostały prace
dotyczące określenia wymaga technicznych dla
samochod w ratowniczo - gaśniczych, kontynuowane
są prace dla samochod w specj alnych.
o dynamice przemian, jakie następują w naszej

służbie świadczy także Skuteczne wdrożenie w
Pa stwowej Sttaży Pożarnej w 1999 r. reformy
administracji publicznej oraz zespolenie zadait
Komendanta Gł wnego Pa stwowej Straży Pożarnej
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i Szefa Obrony Cywilnej Kraju w jednym urzędzie
tj. Komendzie Gł wn ejPa stwowej Strazy Pozarnej.

\(/ kompetencji nowego urzędu znaIazły się
zagadnienia ochrony przeciwpozarowej, rarownicrwa,
obrony cywilnej i ochrony ludności oraz elementy
zarządzania kryzysowego. Podjęte decyzje o integracji
z ochroną ludności wyznaczyły kolejny kierunek
fozwojo*y, w kt rym wazne miej sce zajmuią jednostki
Ochotniczych Strazy Pozarnych.

Mam świadomość, ze dziaŁalność ochotnik w to
przede wszystkim codzienna słuzba w zabezpieczaniu
przeciwpozarowym setek wsi, miasteczek i miast
naszego kraju. To sfy, Drodzy Druhowie, jesteście
CzęStokroć pierws zym ogniwem udziel ającym pomocy
potrzeb,'j ąCym, za Co serdec znrc \Vam dziękuję.

Chcę :.z'kze podkreślić fakt , Ze ochot nicze Straze
Pozarne są r wniez ośrodkami zyciakulturalnego kraju,
bowiem to właśnie strazntca oSP jest w wielu
Przypadkach takze domem kultury dla społecze stwa

danej miejscowości czy nawet całej gminy. Rozwi jująry
się w r znorodnych formach ruch artysty Czny, kt rego
promotorem są ochotnicze Straz ePozarne to wymierny
efekt duzeg o zaangazowania społec zne1o strazak w -
ochotnik w. To my bardzo częSto korzystamy ze
strazackich orkiestr dętych pod Czas organ izacji r znego
rodzaju uroczystości i imprez.

Druhny, Druhowie, Szanowni Zebranil
Dotychczasowe doświadc zeniajednoz nacznie wsk azują
na wymierne efekty i systematy czny rozuł j wsp łpracy
między jednostkami organizacyjnymi Paristwowej
Strazy Pozarnej jak rczZwiązkiem Ochotniczych Strazy
Pozarnych RP' i jego ogniwami. !7'p łprac a ta słuzy
jednemu, wsp lnemu celowi, jakim jest zapewnienie
bezpiecze stwa powszechnego w naszym kraju...

nadbryg. Teofl! Jankowski
Komendant Glowny Panstwowej

Strazy Pozarnej
Szef Obrony Cywilnej Kraju

UROCZYSTY

RYCERZE FLORIANA

a

Słowa: Jerzy Skokowski

Muzyka: Bolesław Szulia
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Rycerze F loriana - to my !

opatrzność nam sprzyja, więc raźniej -

Nieść purnuc, na kttirą ktoś czeka,

S trażacy potrafią odważnie

Przygarnąć do serca człowieka

Strażacy - druhowie
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Czuwają by człowiek

Bezpiecznie m gł żyć,..
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Gdy trzeba - czuuarny po nocach
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Gotowy potargać na strzępy los zły -

Śpieszyrny z pomocą - bo nie ma co zwlekać -

Rycerze F loriana - to my !

Strażacy - druhowie

lzmiastaiwsi
Czuwają by człowiek

Bezpiecznie m gł żyć.

Hymn Związku ochotniczych straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przyjęty UchwałąZarządu Gł wnegoZwiązklnr97/xllz000 dnia 27 paŹdziernika 2000 r.



38 JEDNoŚclĄ slLNl

FRAGMENTY LISTOW DO UCZESTNIKOW Xt ZJAZDU KRAJOWEGO
Szanowni Paristwo, Drodzy Zgromadzeni

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na XI KrajowyZjazdZwiązku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Z okazii tego spotkania Pragnę zlożyć wszystkim Pa stwu serdeczne gratulacje i podziękowania za piacę 1'''a rŻecz bezpieczeristwa

obywateli naszego kraju. Prowadzona aktywnie PftezZwlązek Ochotniczych Straży Pożarnych działalność organizacyjni, doradcza,
informacyjna i edukacyjna umożliwia sPrawne funkcjonowanie poszczeg lnym jednostkom, przyczynia się do ich rozwoju i wymiany
doświadczeri. To zaś bezpośrednio służy mieszkaricom lokalnych społeczności. Dziękuję też za wszelkie akcje kulturalne i sportowe, kt ri
w wielkim stopniu uaktywniają młodych ludzi i maiąważny walor wychowawczy. Mam nadzieję na dalsze aktywne działania wszystkich
os b związanych z ideą Ochotniczych Straży Pożarnych - Pa stwa postaw avczy' co znaczy odpowiedzialność obywatelska.

Proszęprzyjąć najlepsze życzenia owocnych obrad, wytrwalości w kontynuacji chlubnych tradycji ochotniczej Straży Pożatnei oraz
odważnego stawania wobec nowych wyzwa pojawiających się we wsp łczesnym świecie.

Leszek Miller
Prezes Rady Ministr w

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie,

Czas obrad Zjazdu Krajowego Związku ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, najsvyższei władzy lwasze goZvłiązku,
jest okaz|ą do spojrzenia wstecz i oceny wspaniałych dokonari ochotniczych straży pożarnych oraz wytyczenia kierunk w działania na
kolejne lata. Przez ponad sto lat działalności członkowie ochotniczych s traży pożarnych, realizując misję niesienia pomocy ludziom i ratując
mienie-, zapisali pięknie karty historii naszego pa stwa. Dziś przed strażakami stoją szczeg lne zadania. Przejęliście na siebie obowiązki
z szerokopojętej sfery ratownictwa, wykazującprzy tym sw j profesjonalizm, poświęcenie i ogfomne zaan gażoianie.'Wierzę, żesttażicka
służba, podobnie jak dotychczas, wzorowo i z pełnym oddaniem realizować będzie swoje zadania, konieczne dla funkcjonowania
nowoczesnego pa stwa.

1i7 imieniu Prezydenta RP , Pana Aleksandra Kwaśniewskiego i rr'łasnym dziękuję za trudną. odporr'iedzialną. pelną poświęce slużbę,
w kt rei jako cel nadrzędny stawiacie ratowanie ludziom życia, zdro*'ia i mienia' Zr'cze Pansts'u s'iele setr'stakcji z *'vkonvrvanych
obowiązk w zawodowych i społecznych, szczęśIiwych powrot w ze wszystkich akc|i ratowniczych oraz rr'szelkie j pcmvślności

hlarek lL Siu ie;
Sekretarz Stanu / Szef Biura Bezpiecze stu'a Narodos'ego

...ochotnicza StrażPożarnaponad wszelką wątpliwość już dawno udowodniła swą przydatność dla lokalnych sPołeczności, a odwaga
i poświęceniem swych członk w zasłużyła sobie na wdzięczność nas wszystkich.

Przez dziesięciolecia strażacy niosący pomoc innym z narażeniem własnego życia, niejednokrotnie borykali się na co dzieri
z przeciwnościami losu, z niedostatkiem własnym |ak też skąpą bazą sprzętową, ale zawsze byli otwarci na głos wolający o pomoc. Byli
zawsze tam gdzie być powinni.

Mam świadomość tego, że mimo upływu lat, na progu XXI wieku sytuacja strażak w, jak też ich organizacji daleka jest od ideału.
\wiem, jak wiele jeszcze trzebazrobić. Pozwolę sobie w tym miejscu zadeklarować swe poparcie dla Paristwa inicjatyw i obiecać, że w miarę
swoich możliwości, uczestniczyć będę w ich |ak na|lepszym rozwiązywanru.

KrystynaSkowro ska
\wiceprzewodnicząca

Parlamentarnego Zespołu Sr ażak w

..'Ziazd jest znaczącym wydarzeniem w życiu społeczności strażackiej, w kt rego trakcie dokonają Paristwo podsumowania dorobku
Z:w iązku o r az w y ty czą P r o 8 r am na p r zy szłość.

Jestem pełen uznania dla działalności organizacii, kt ra gromadzi w swoich szeregach rzesze ptawdziwych społecznik w, ofiarnie
pracujących n a rzecz społeczności lokalnych.

's?' powszechnym odczuciu organizacja strażak w_ochotnik w postrzegana jest jako prawdziwa szkoła życia i koleże ski krąg
kształtujący charaktery . Ochotnicze straże w swoim humanitarnym posłannictwie podejmują trud ratowania życia, zdrowia i mienia
obywateli.

V bogatej i r żnorodnej działalności Związku |est także miejsce na inicjatywy kulturalne. Aktywność członk w drużyn strażackich
w tym zakresie wpisuje się na trwałe w peizaż polskiego życia kulturallego. Za te dokonania Pfagnę wyrazić swoje głębokie uznanie.
Vszystkim Druhnom i Druhom przekazuję podziękowania za dotychczasową Pracę' długoletnie zaangażowanie i pasję tw rczego
działania w slu żbie ojczy zny.

Uczestnikom Zjazdu życzę dalszych osiągnięć w pełnieniu misji, realizacji cel w wyPracowanych podczas obrad zjazdowych oraz
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

waldemar Dąbrouski
Minister Kultury

'..ochotnicza Straż Pożarna, to organizac'ia, kt ra wpisała się złotymi literami w og lnokrajowy system ratowania życia, zdrowia
i mienia obywateli. Trudno także wyobrazić sobie życie kulturalne, lokalną aktywność społeczną miast, miasteczek i wsi, bez udziału
i zaangażow ania strłźak w-ochotnik w...

Antoni Kowalczyk
Komendant Gl wny Policji

...ochotnicza StrażPożarnajest formacją, maiącą wielkie tradycje zuliązane nie tylko z działalnościąratowniczo-gaśniczą, ale r wnież
artystyczną. To dzięki niej wciążrozkwitażycie kulturalne Polak w, w każdym, nawet naimniejszym zakątku naszej ojczyzny.

Służba w ochotniczei Straży Pożarnej jest bardzo trudna, niebezpieczna, wiąże się z wielką odpowiedzialnością i ryzykiem. Nie każdy
obywatel naszego kraju zdecydowalby się bezinteresownie chronić życie i mienie innych.

Gratuluję Panu Prezesowi skupienia rzeszy tak wspaniałych Polak w - Strażak w Ochotnik w...
nadbryg. prof dr habJerzy Wohnin

Komendant - Rektor
Szkoły Gł wnei Służby Pożarniczej
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Uchwala nr 7 12002
Xl Zjazdu Krajowego Związku ochotniczych Strazy Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej
z 20 pażdziernika 2oo2 r.

w sprawie: uchwalenia programu dzialania Związku na lata 2002 - 2007

Na podstawie $ 20 ust. 2 statutu Z:wiązku oSP RĘ XI Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej postanawia:

$1
lwyrazić podziękowanie :

1) wszystkim członkom ochotniczych st raży pożarlych, działaczom i pracownikomZułiązkuzabieżącąrea|izacjęzadan
zapesłniających bezpieczeristwo oraz zarozsvijanie społecznych inicjatyw dla dobra swoich środowisk i calego kraju,

2) wszystkimprzyjaciołom i sympatykom ruchu ochotniczegopożatnictwazapomocw rozwiązywaniu codziennych

problem w,

3) działaczom i ogniwom samorządu lokalnego za codzienną wsp łpracę, wsp ln e rozvłiązyvłanie problem w i pomoc
w zapewnieniu warunk w dla funkcjonowania oSP i Związku,

 )kadrzekierowniczej ifunkcjonariuszomPa stwowej StrażyPożarnejzadobrzeukładającąsięwsp łpracęwzakresie
zapewnieniabezpieczeristwa ludności i jej dorobku materialnego,

5) administracji rządowej i urzędom centralnym (w tym przede wszystkim MS\7iA, MoN, NFoŚiGW \fFoŚic\Uq
PZU S.A., za wspieranie dziala Związku służących poprawie wyposażenia oSĘ wyposażenia osobistego strażaka

i skuteczności w rea|izacjipodejmowanych inicjatyw społecznych,

6) kronikarzom, opiekunom społecznych plac wek muzealnych, historykom profesjonalistom i amatorom zatwotzenie

bazy źridłowej do dokumentowania bogatego dorobku i codziennej działalności oSP i Związku,
7) radnym, w jtom, burmistrzom, starostom i marszałkom zacodziennąwsp łpracę w zakresie zabezpieczenia

rzeciwpożarowego, środowisk lokalnych oraz wspieranie społecznej działalności OSP i Związku,
8) kapelmistrzom orkiestr OSĘ kierownikom zespoł w artystycznychiprzyjaciołom ruchu artystycznego

za zaangażowanie w poprawę poziomu artystycznego zespoł w.

$2
Ana|iza dorobku ponad SOJetniej działalności Z:wiązku, aktualne zadania i jego rola w życiu społecznym kraju, wnioski

z dyskusji w czasie kampanii sprawozdawczo-wyborczej otaz roz;wijająca się wsp łpraca międzynarodowa _ potwierdzają

zasadność i aktualność cel w określonych statutem i uzasadniaj ą przyjęcie programu działania Związku na lata

rozpoczynającej się kadencji (2oo2-2oo7), kt ry obejmuje:

1 . Umacnianie j edności wewnętrzne j i pozy cji społecznej Związku pop r zez:

1) usprawnianie przepływu informacji pomiędzy ochotniczymi strażami pożarnymi a oddziałami,

2) organizowanie spotkari, szkole , seminari w itp. w celu pogłębiania wiedzy i wymiany doświadczeri w środowisku

działaczy,

]) kultywowanie dorobku wielu pokoleti członk w ochotniczych straży pożarnych,

4) wspieranie udziału kobiet i młodzieży w pracach OSP i Związku,

5) poszukiwanie nowych form działalności gospodarczej w celu pozyskiwania środk w finansowych na dzialalność

statutową oddział w,

6) poradnictwo i instruktaż ułatwiający realizację rozliczeri i prowadzenie działalności gos podarczej oraz dochodzenie

praw własności majątku oSĘ
7) podpisywanie porozumi e6z organizacjami i urzęd ami rea|izljącymi wsp lne cele,

8) prowadzenie działalności wydawniczej, propagującej w szczeg lności historię i dokonania ochotniczych straży

pożarnych.

2. T:worzenie warunk w usprawniających działalność ratowniczą ochotni czych straży pożarnych p oprzez
wsp lpracę z administracją rządową i urzędami centralnymi poprzez:

1) wdrożenie systemu szkolenia ratowniczego dlaczłonk w ochotniczychstraży pożarnych, kt rego treść iotganizacja

odpowiada zagrożeniom występującym na ich terenie oraz warunkom funkcjonowania tych straży,
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2) podejmowanie stara mających na celu doprowadzenie do rozwiązari rekompensujących pracodawcom straty
ponoszone w następstwie zwalniania z Pracy pracownik w - członk w ochotniczych straży pożarnych
uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,

]) wypracowanie modelu ratownika społecznego - członka ochotniczej xraży pożarnej - z określeniem jego obowiązk w,

uprawnieri i odpowiedzialności,
4) inspirowanie uregulowa prawnych dotyczących wypłaty odszkodowari dla strażak w ochotnik w w przypadku

utraty życia,zdtowialubmieniapodczasakcjiratowniczych,szkole ićs'łicze ,
5) uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących udziału OSP w szeroko pojętym ratownictwie i ochronie ludności,
6) rozwijanie wsp łpracy z Parlamentarnym Zespołem Strźak w w zakresie przygotowywanych projekt w akt w

prawnych doqczących działalności OSP i Związku,
7) pozyskiwanieprzezZwiązek środk w finansowych zPtzęznaczeniem na wspieranie funkcjonowania ochotniczych

straży pożarnych i działalności program owejZwiązku,
8) wspieranie ochotniczychstraży pożarnych w działalności narzeczochrony ludności realizowanej na szczeblu lokalnym,
9) udzielanie pomocy ochotniczym strażom pożarnym w zakresie budowy i modernizacji strażnic,

10) wspieranie rozwoju sportu pożarniczego, szkolenia sędzi w i instruktor w oraz doskonalenie regulamin w,

11) propagowaniezdrowychzasadżyciaikulturyfizycznej wśrodowiskuochotniczychstrażypożarnych,
12) wsp łdzialaniezfirmamiubezpieczeniowymiwzakresieubezpieczaniamajątkuoSĘ
13) tworzenie bazy remontowej sprzętu przeciwpożarowego we wsp łpracy z firmami produkującymi tego typu sprzęt'
14) wydawanie poradnik w, norm i dokumentacji techniczne1 sPrzętu'
15) rozwijanie szkoleri członk w oSP w zakresie ratownictwa medycznego' łączności, płetwonurk w i ratownik w

wodnych.

3. wyposażanie ochotniczych straży pożatnych w sprzęt i środki ratownicze' aw szczeg lności:
I) realizacjacentralnych zakup w samochod wpożarniczych i sprzętu ratownicze goonzPozyskiwanie środk w

finansowych na ten cel z r żnychźr del,
2) kontynuacja zabudowy podwozi z przeznaczeniem na samochody pożarnicze,

3) podejmowaniedziałafnarzeczwyPosażania strażak w z ochotniczychstraży pożarnych w środki ochrony osobistej

dostosowane do charakteru prowadzonych dziala ratowniczych,
4) wsp łpraca z Pa stwowąStrażąPożarną i Centrum Naukowo-Badawczym ochrony Przeciwpożarowej w zakresie

doradztwa technicznego d oty czącego sPrzętu oraz wyposazenra ratown lczęgo,

5) rozwijanie wsp łpracy ochotniczych sttaży pożarnych z lwytw rnią Umundurowania Strażackiegow zakresie zaopa

trywania w odzież specjalną i umundurowanie,
6) modernizacja i rozbudowa bazy WUS,
7) wsp łpracaZwiązkuzr żnymi instytucjami odnośnie pozyskiwania sprzętu i urządze{ ratowniczych przydatnych dla

ochotniczych straży pożatnych sprzętu i urządze ratowniczych orazśrodk w finansowych na ich zakup.

4. UdziałZwiązku w systemie bezpieczeristwa wewnętrznego kraju poprzez:
1) wsp łpracę z instytucjami paristwowymi w tworzeniu uregulowari prawnych określających udział ochotniczychx'raży

pożarnych w ratownictwie społecznym i ochronie ludnoścr,
2) ukazywanie, na przykładzie ochotniczych straży pożarnych, obywatelskiego udziału w kształtowaniu warunk w

bezpieczeristwa o zasięgu lokalnym,
3) wsP łudziałw tworzeniurozutiąza dlaośrodk w zarządzaniakryzysowego' tworzonychprzez administrację

samorządową,

4) propagowanie możliwości techniki informatycznej w zakresie z arządzaniaw stanach kryzysowych,

5. Popularyzacja ochrony przeciwpożarowei ibezpieczeftstwa poprzez:
1) zabieganie o stałą Poprawę poziomu merytorycznego i upowszechnianie w terenie pisma ''St rażak" ,

2) bieżącą wsp łpracę z TVP S.A. i innymi stacjami telewizyjnymi, Polskim Radiem S.A. i jego rozgłośniami regionalnymi
orazprasą_centralną,resortową'regionalnąilokalnąwzapewnieniuprezentacjinajej łamachwystępujących zagroże6,

sposob w zapobiegania im orazdziałalności Związku i OSP w tym zakresie,

]) uroczyste obchody Dnia Strażaka na każdymszczeblu, jubileusz w jednostek itp. uroczystościzprezemacją dorobku
izada straży,
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4) wydawnictwa okolicznościowe,

5) organizację imprez otwartych o bogatym i wielostronnym charakterze,
6) docieranie do innych środowisk, w tym organizacji społecznych i młodzieżowych zinformacjąo strażackiej służbie i jej

roli w życiu lokalnych społeczności, zsvłaszczaw zakresie pomocy humanitarnej i ochrony ludności,

1 ) bieżącąinformację o Związku i jego działalności w internecte.

6. Pożarnicze wychowanie dzieci i mlodzieży popfzezi
1) kontynuowanier żnorodnej działalnościMDĘ zgodniezptzyjętymiwoSPzasadami,
2) wspieranie inicjatyw służącychzapoznaniu dzieci imlodzieży z zasadami strażackiej służby i jej dorobkiem,

3) kontynuowanie konkurs w plastycznych o tematyce pozarnLczeb

4) wzbogacenieTirrnieju$7iedzyPożarniczej onoweelementywynikającezewzrostuzagroże cywilizacyjnychinowych
zada strażak w,

5) pomoc w organizacji|etnich oboz w szkoleniowo-wypoczynkowych MDĘ
6) tworzenie warunk w do zwiększania reprezentacji młodzieży w zarządachoddziah w Związku,
7) tworzeniewarunk wdowłączaniadow dc wMDPdodecydowaniaoniekt rychkierunkachpracyOSP

(w tym przede wszystkim o działalności sportowej, kulturalnej, szkoleniowej),
8) dbanie o właściwą oprawętowarzyszącą przyjmowaniu nowych członk w MDP (ślubowanie, pasowanie, mundur),

!) konsultowanie z przedstawicielami młodzieży projekt w regulamin w i uchwałdotyczących tego środowiska
ułłączającw to rady ds. młodzieży nawszystkich szczeblach,

10) rozwijanie, wsp lnie z UKS aktywności młodzieży w zakresie sport w pożarniczych i og lnych,
1 1) zawieranie z innymi o rganizacjami porozumieri ułatwiających wsp łpracę w terenie,
12) rozwijanie wsp łpracy międzynarodowej, wspieranie wymiany obozowej, sportowej, kulturalnej,
13) dążenie do podpisania porozumieri o wsp łpracy z agranicznej (na wz r porozumieniazeZwiązkiem Młodzieży

Pożarniczej Niemiec),
14) wypracowanieformwyr żnianiaopiekun wMDPzarealizacjęprogramuwychowawczego,
15) organizowanie kurs w szkoleniowych dla opiekun w MDĘ seminari w, spotkali,
16) przygotowanie material w pomocniczych do pracy MDĘ
17) doskonalenie regulamin w adresowanych do mło dzieży,
18) wsp łpraca z MENiS, MoN, ZHP itp., w zakresie zapewnienia bezpieczeristwa dzieciimłodzieży,
19) przygotowanie kadry do prowadzenia oboz w szkoleniowych i zajęć sportowych organizowanych

przezZwiązek oSP RP

7. Vspieranie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez:
1) KontynuacjęprzegIąd w dorobku ruchu artystycznego na wszystkich szczeblach z ich zakoticzeniem w formie:

Festiwalu orkiestr oSĘ Festiwalu Piosenki Strażackiej, og lnopolskich Spotkari Zespoł w Scenicznych osĘ
2) pomoc repertuarowa dla orkiestr,

3) pomoc w przygotowaniu os b do prowadzenia zespoł w artystycznych i dokształcaniu kapelmistrz w, choreograf w,

muzyk wiorganizator wkultury,
4) organizowanie dla kadry zespoł w kurs w szkoleniowych, konsultacji, seminari w, warsztat w pozwalających na

wymianę doświadcze i na:wiązanie szerszej wsp łpracy między zespołami, nagradzanie n ajlepszychzespol w i orkiestr
oraz ich kierownik w,

5) poprawę bazy szkoleniowej do ćwicze , sal pr b w strażnicach oSP

8. Dokumentowanie działalności oSP iZwiązku poprzez:
1) kontynuowanie konkurs w historycznych, rozszerzając je o udział młodych pracownik w nauki i student w,

2) zwiększanie liczby wydawnictw prezentujących materiały historyczne,

3)skupianiehistoryk wwkomisjachproblemowychiklubachkronikarzaorazprezentowanieichdorobkupodczas
strażackich uroczystości,

4) nasłiązywanie wsp łpr acy z samorządem oraz Centralnym Muzeum Pożarnictwa i profes jonalnymi plac wkami
muzealnymi w terenie, w celu udzielania pomocy społecznym plac wkom muzealnym i opiekunom izb tradycji,

5) tworzenie własnej statystyki i dokumentacji bieżącej działalności oSĘ w tym działalności operacyjnej.
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9. Rozwijanie wsp łpracy z ogniwami samorządu iorganizaciami społecznymipoprzez:
1) bieżącą wsp łpracę z ogniwami samorządu lokalnego' w tym' szczeg lnie, z wybranymi do ich grona przedstawicielami

naszego ruchu oraz wspieranie ich w codziennej działalności społecznej,

2) udzie|aniepomocy wszystkim samorządom przy opracowywaniuprogram w poprawy bezpieczetistwa ludności oraz

zapewnienia gotowości bojowej oSĘ finansowanych z funduszy europejskich,

))bieżącąanalizęporozumie6zawartych z innymiorganizacjami, rozważenie możliwości ich rozszerzenia,honorowanie

odznakami, włączenie do władz statutowych przedstawicieli innychotganizacji.

1 0.\7sp łpraca z zagfaflicznymi organizacjarni strażackimi, w tym:
1) świadczenie pomocy ochotniczym strażompożarnym i oddziałomZwirykuuł podejmowaniu wsp łpracy

z zagr aniczny mi or ganizaci ami s t raż ackimi,
2) prezentow anie zagtanicznych rozvłiązari w zakresie funkcjonowania ratownictwa społecznego,

3) propagowanie doświadczeri ochotniczych straży pożarnych i od dział w Zvłiązku w zakresie wsp łpracy z pokrewnymi
zagt aniczny mi o r ganizacjami s traż ackimi,

4) podpisywanie porozum iefi z or ganizacjami stt ażackimi z innych kraj w,

5) udział w międzynarodowych konferencjach, spotkaniach, zawodach sportowych i koncertach organizowanych

w środowiskach pożarniczych,

$i
XI Zjazd zobowiązuje Zarząd Gł wny ZosP RP do szczeg łowego przeanalizorł'ania zgloszon1'ch rr'nioskorr' rr' dyskusji

zjazdoweji określeniasposobu ich realizacji.ZarządGl wny ZoSP RP składacoroczne sprawozdanie.

$4
Powierzyć Zarządowi Gł wnemu Związku oSP RP okręślenie zada , kt rych wykonanie zapewni realizację programu.

o kt rym mowa w $ 2 uchwały.

$t
Zobowiązać członk w i od dzialy Związku oSP RP do realizacjizada , o kt rych mowa w $ 4.

$6
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewo dniczący obrad

XlzjazduKrajowego Zułiązku oSP RP
lreneusz N iedźwiecki
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NADZWYCZAJNY zJ^zD KRAJoWY zwlĄzKu ocHoTNlczYCH STRAZY PoZARNYoH
RZECZY P OS PO LITEJ PO LS KI EJ

15.03.2004 r.

DRUHNY I DRUH)IVĄE!

PrzemLany zachodząCe wok ł nas obejmują r zne
dztedzi.y zycla, anamsamym stawiają nowe wyzw anua.

Zakres tych przemian wymaga od nas zupełnie
nowych form i sposob w dziala6.

Przykładem tego są między innym I mozliwości
wynikające z uzyskanla Statusu organizacji pozytku
publiczne1o. sr tym miejscu naLezy powiedzieć, Ze

zasady prowa dzenta działalności pozytku public zne1o
przez organizacje pozarządowe reguluje ustawa z dnta
24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku
public znego i o wolontariacie. kt rej treść obowi ązuje
łącznte z ust aWą, r wni ez z dnia 2(kwietnia 2003 roku,
przeplsy wprowad zające ustawę o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacrc.

Związek Ochotniczych Strazy Pozarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej poprzez swoje cele statutowe
realtzuje zadania o char akterze uzyteczności publicznej,
a tym samym wypeł niaw zakresie meryt orycznym sferę

zadailpublic zny chokreś 1o nych w uS t awie .

Prezydium Zarządu Gł wnego na posiedzeniu
w dniu 25 września 2003 r. podjęło uchwałę * sprawie

r ozp atrzenia p rzez Zarząd Gł w ny w nios ku P re zy dium
dotyczącego uzysk anl'a Statusu organizacji pozytku
public znego Przez Związek Ochotniczych Strazy
Pozarnych RP

Posiad ając status organizacji pozytku publicznego

Zułiązek mo zeliczyĆ na:

' Udział w działalności odpłatnej pożytku publiczne1o,
realizu jąc włas ne cele Statutowe.

' Jednoprocentowe odliczanie z podatku dochodowego

od os b fizycznych.

' Nieodpłatny dostęp do publicznych jednostek

radiofonii i telewizj i.
o Zwolnienie podatkowe w odniesieniu do prowa-

dzonej działalności pozytku publicznego.

Jednakze działalność Związku w ramach organizacji
pozytku publ iczne go wym agać będzie :

o Rachunkowego wyodrębnienia nieodPłatnej
i odpłat ne j działalności pozytku publicz nego .

o \7 sferze wynag rodze dokon ania rozdziału przy

wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej
i nieodpłatnej.

o Prowa dzenta sprawozdawczości z rea|izacji zada
pozytku publicznego.

o Poddania się rygorom nadzoru ze Strony ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społec zne1o
i ministra do Spraw wewnętrznych przy realtzacji
przez Zuliązek zada6 w zakresie ratownictwa
i ochrony ludności.

Zarząd Gł wny na posiedzeniu w dniu 23

październik a2003r. wziął pod uwagę opinię Prezydium
l uznał za zasadne uzyskanie Przez Zułiązek
Ochotniczych Strazy Pozarnych RP statusu organizacjt
pozytku publiczne1o podejmując w tei kwestii
Stosowną uchwałę.

Ubieganie się Przez Związek oSP RP o status

organizacji pozytku publicznego wymag", aby statut
zw ierał zapisy doty CząCe :

' Rozdziału działalności Związku na działalność
S t at ut ow ą nie odp łatnąi o dp ł a tną or az g osp o dar czą.

' \7yma7a(I Stawianych członkom komisji
rewizyjnych.

' Uprawnienia Zarządu Gł wnego do określenia
przedmiotu prowadzone j przez Związek działalności
gospo darczej.

' Zakaz w Stosowanych w działalności gospo darczej

Zuliązku.
Konie czność wprow adzenia zmian do statutu

Zauliązku, w zakresie umozliwiaj ąCym ubieganie się

o status organizacji pozytku public zne1o, Zarząd
Gł wny Związku oSP RP w dniu 18 grudnia 2003r.
wyrazlł w uchwale o zulołaniu Nadzwyczainego
ZjazduKrajowego Związku oSP RP

Sf celu zapewnienia sprawnych przygotowa do

Zjazdu iuk i jego przeprowadzenia otrzymaliście
Druhny i Druhowie wszystkie niezbędne materiały,

Począwszy od wymienionych juz ustaq poprzez opinie
prawne' po projekt zm|anstatutu Związku datow any

1 marc a2004. kt ry to uwzględnia wyma 1anlaustawy
o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie,
poprawia dotychczasowe zapisy statutu oraz dostoso-

wuje dzialalność Związku do Unii Europejskiej .

Druhny i Druhowie

Jestem przekonany' ze obr ady Zjazdu Przyczynią się

do podoł anla nowym warunkom funkcjonowania

społecznej słuzby juką pełni Związek ochotniczych
St razy Pozarnych Rzeczypospolitej Polskiej .

Dziękuję za uwagę.
Waldemar Pawlak
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STATUT
Związku 0chotniczych Straży Pożalnych Rzeczypospolitej Polskiej

RozDzlAŁ l dziowej, ratownicilva i bezpiecze stwa powszechnego zleconych przez organy
Poslanowienia ogÓlne administracjipublicznej'

4) wspÓltworzenie i opiniowanie aK w normatywnych dotyczących ochrony

S 1 przeclwpozarowel,

1. Stowarzyszenie ,,związek 0chotniczych straży Pożarnych Rzeczypospolitej 5) dzialanianarzeczochronyśrodowiska,
Polskiej"zwanydale| 

"Związkiem''jestogÓlnopolskim,samorządnym,trwalym 
6) informowanie o Występuiących zagrożeniach pożarowych iinnych zagroże-

zrzeszeniem posiadaiącym osobowoŚć prawną. niach miejscowych oraz sposobach zapobiegania im,

2' Żwięek zrzesza ochotnicze straże pożarne (zwane dalej OSP) i inne osoby 7) rozwijanieiupowszechnianiekultury'sztuki,ochronydÓbrkulturyoraztradycji'
prawne W celu reprezentowania ich interesÓw oraz propagowania i realizac|i 8) rozwijanieikrzewieniekulturyfizycznejisportu'
celÓw statutowych. 9) wychowanie dzieci i mlodzieży, ze szczegÓlnym uwzględnieniem wychowania

3. Związek iest kontynuatorem chlubnych tradycii ruchu strażackiego dlabezpiecze stwa,
wyraża|ących się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i slużeniu 'l0) przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu oraz dyskryminacji osÓb i grup

OjczyŹnie. spolecznych'
4' lwiązek wykonujezadaniaocharaherzeużytecznoŚcipublicznejwzakresie 'l1)rozwiianieWspÓlpracyregionalnejimiędzyregionalnej'

ochrony przeciwpożarowej, ntownictwa i bezpieczeristwa powszechnego 12) dzialanie na rzecz integracji europeiskiej i rozwijanie kontaKÓW oraz
wspiera rÓżnorodne formy pracy kulturalno_oświatowej, popularyzu|e dorobek WspÓlpracy między spolecze stwami,
historyczny ruchu strażackiego, rozwija dzialalnoŚć artystyczną i sportową W 'l 3) promowanie inicjatyw i liderÓw lokalnych,
ochotniczychstrażachpożarnych. 14) inicjowanie i promowanie dialogu spolecznego oraz rozwoju spolecze stwa

5' SiedzibąZwiązkuiestmiastostoleczneWarszawa. obywatelskiego,
15) podtrzymywanie tradycji narodowe|, pielęgnowanie polskoŚci oraz rozwoju

s 2 świadomoŚcinarodowei, obywatelskiejikulturowej'
ąwięek dziala na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia '1989 r.- Prawo 16) wspomaganierozwo|uwspÓlnotispolecznościlokalnych,
ostowarzyszeniach(Dz.U.z2001 r'Nr79poz.855 jednolĘtekstzezm.), 17) upowszechnianieWiedzyiumieiętnoŚcinarzeczbezpieczełistwapa stwa,
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U' 18) niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk Źywiolowych'
z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 jednolity tekst ze zm.) i innych ustaw oraz konflinÓwzbrojnychiwoienwkrajuorazzagranicą'
ninieiszegostatutu. 

U,
s 3 Cele okreŚlone w S 8 są realizowane przez:

1. TerenemdzialaniaZwiązkujestobszarRzeczypospolitejPolskiej.DlawlaŚciwej 1) wspÓldzialanie z Pa stwową Strażą Pożarną, organami administracji
realizac|i celÓW statutowych Związek może prowadzić dzialalnoŚĆ także poza publicznej oraz innymi podmiotami,
granicami Rzeczypospolitej Polskiei. 2) udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu W sprzęt, zaoparywaniu w mundury,

2' łwięek może wspÓlpracowaĆ i należeĆ do zagranicznych i międzynaro- odznakiidystynkcjeorazorganizowanieszkole 
'dow 3) pozyskiwanie i gromadzenie ŚrodkÓw finansowych,

s 4 4) zapewnianiedoradztwawzakresiefunkcjonowaniaOSĘ
1. łwiązekmożeposiadaćterenowejednostkiorganizacyjne-oddzialy,zgodnie 5) mobilizowanie spolecze stwa do udzialu w realizacji zada ochrony

z podzialem administracyjnym pa stwa. przectwpozarowel,

2' Terenowe jednostki organizacyjne mogą uzyskać osobowośÓ prawną, za 6) iniciowanie i organizowanie imprez sportowych oraz przegląd w i innych
zgodą Zarządu GlÓwnego _ z wlasne| inicjatywy lub na wniosek zarządu formprezentacjidorobkuamatorskiego ruchu artystycznegoOsĘ
zainteresowanego oddzialu. 3. Zwiąek nie odpowiada za zobowiąania 7) prowadzenie dzialalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie

oddzialÓw posiadających osobowośĆ prawną' zaciągnięte w ramach pomocy W gromadzeniu eksponatÓw muzealnych,

uzyskanejosobowościprawnej. 8) przedstawianie organom administracji publicznej i innym podmiotom

wnioskÓw dotyczących realizacji cel w Zwiąku'
s 5 9) popieranie wynalazczości i racionalizacii w dziedzinie ochrony przeciw-

1' Zwiąek może prowadziÓ dzialalnoŚÓ gospodarczą w rozmiarach slużących pożarowe|, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpiecze stwa powszech-

realizacjijegocel Wstatutowych,Wszczeg lnoŚciwformie: nego'

1) wydzielonychzakladÓwsamodzielniesporządzaiącychbilans, 10)prowadzenie dzialalnoŚci informacyjnei i edukacyjnej oraz promocyjnej

2) innychjednostekorganizacy|nych. WŚrÓd spolecznoŚci lokalnych na skalę ogÓlnopolską i międzynarodową W

2. Przedmiot prowadzone| przez Związek dzialalnoŚci gospodarcze| okreŚla sprawach dotyczących cel w Związku.

Zarząd GlÓwnyZwiąku.
So S9a

1. Zwiąekposiadahymn,znakiflagęorganizacy|ną. 1. DzialalnoŚÓokreślonaWs 1 ust.4' s 8 i s9iestwylącznądzialalnością
2. Zwięek, iego oddziaty oraz OSP posiadaią sztandary, pieczęcie, mundury, statutową Związku i może być prowadzona iako dzialalnośÓ nieodplatna lub

dystynkcjeiodznaki' iako dzialalnoŚĆ odplatna.

3. Uchwalywsprawach,oKÓrychmowawust'1i2podejmujeZarządGlÓwny. 2. Przedmiot dzialalnoŚci nieodplatnei i dzialalności odplatnej określa Zarząd

4' PismemZwiąkujestczasopismo,,StraŹak". GlÓwny Związku.
3. Przedmiot statutowei dzialalnoŚci odplatne| nie może pokrywaÓ się z przed-

s7 miotem dzialalnoŚci, o KÓrej mowa w $5.
1. związekopiera swoią dzialalnoŚĆ na pracy spoleczne|'
2. Do prowadzenia swoich spraw Zwiąek może zatrudniaÓ pracownikÓW ROzDzlAŁ lll

wplacÓwkachokreŚlonychprzezPrezydiumZarząduGlÓwnego. Czlonkowie' ich plawa i obowiązki
3. Dla placÓwek, o KÓrych mowa w ust. 2' Prezydium Zarządu GlÓwnego okreŚla

W regulaminie zadania' strukturę organizacyjną i stanowiska pracy' 
1 . Czlonkowie Związku dzielą się na, 

s 1 0

RozDzlAŁ Il 1) czlonkÓwzwyczajnych,

Gele isposoby ich rcalizacji 2) czlonkÓwwspierających.
2. Czlonkami zwycza|nymi są OSP oraz inne osoby prawne niemające cel w

s 8 zarobkowych, KÓre zglosily przysĘpienie do Zwiąku' zobowiąaly się

Celem Zwiąku jest: Przestrzega postanowie statutu i zostaly przyjęte'

1) dzialania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, 3. Czlonkami wspieraiącymi są osoby prawne inne niż okreŚlone w ust.2' KÓre' 
klęskami żywiolowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zadeklarowaiy pomoc w realizacii celÓw Zwiąku izostaly przyjęte.

zagrożeniami'
2) rzecznictwo i reprezentowanie czlonkÓw związku Wobec organÓw admini- s 11

stracji publicznej oraz udzielanie im pomocy w realizacjizada statutowych, Utrata czlonkostwa następuie W razie:

3) wykonywanie zada z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowo- 1) rozwiąaniaOSPlubinne|osobyprawnejbędącejczlonkiemZwiązku,
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2) skreŚlenia z llsty czlonkow na skutek:
a) wystąpienia zeŁwiązku,
b) n i eoplacan i a s klad ki czlon kows ki ej przezo kres 2 lat,

3) wykluczenia na skutek:
a) dzlalania na szkodę Zwiąku,
b) nieprzestrzegania postanowien statutu.

s 12
1. Uchwaly W sprawach: przyjęcia w poczet czlonkow zwyczajnych, skreŚlenia

ich z listy cztonkow i wykluczenia ze 7wiązhu podejmuje wlaściwy terytorialnie
zarząd oddzialu gm lnnego Zwi ązku.

2. Jeżeli na danym terenie brak oddzialu gminneg oZwiązku, uchwaty w sprawach
określonych W ust. 1 podejmuje wlaŚciwy terytorialnle zarząd oddzialu
powiatowego Związku, a w jego braku wlaŚciwy terytorialnie zarząd oddziatu
wo j e w Ó dzki e g o Związku .

3. Uchwaty W sprawach przyjęcia w poczet cztonkow wspierających, podejmują
w y b ra n e pr zez w n i o s k u j 

ą c y c h zar ządy o d d z i alo w Związku lub łar ząd G lÓ w n y
Związku. SkreŚlenia z listy czlonkÓw wspierających i wykluczenia ze Związku
d o ko n u j e zar ząd p rzyj m u j ąc y czlo n ka ws p l e ra1 ąc e g o.

4. Odwolania od uchwal w sprawach wymienlonych w ust. 1,2i 3 rozpoznaje
zarząd oddziatu Wyzszego szczebla. Uchwaty Larządu Gtownego są
ostateczne.

s 13
'1 . Cztonekzwyczajny ma prawo:

1) wybieraĆ i byĆ wybieranym do wladz Związku za poŚrednlctwem swoich
przedstawiciell,

2) korzystać z pomocy oraz obiektow iurządzen Związku.
2. Cztonek wspierający ma prawo braĆ udzial w dzialalnoŚci Zwlązku z glosem

doradczym.

s 14
1 . Do obowiązkow czlonka nalezy:

1 ) czyn ne u czestniczen ie w dzialal noŚc i Związku bądŹjej wspieran ie,

2) propagowanie zasad ochrony przectwpozarowef ,

3) przestrzeganie postanowien statutu, reguIaminÓw i uchwat wladz Związku,
4) regularne optacanie skladek cztonkowskich.

2. Czlonek wspierający oplaca skladkę cztonkowską w zadeklarowanej przez
siebie wysokoŚci.

RozDzlAŁ !v
Wladze Związltu

A. Postanowienia ogÓlne

s 1s
Wladzami Związku są:

1) ZjazdKrajowy,
2) Zarząd Gtowny,

3) Prezydlum łarząduGlownego,
4) Glowna Komisja Rewizyjna,
5) Glowny Sąd Honorowy.

s16
Uchwaly wladz Związku i uchwaly wladz jego oddzialow zapadają zwyklą
większoŚcią oddanych gtosÓw, w obecności co najmniej potowy uprawnionych
do glosowania zzastrzezeniem S 71 ust. 1 niniejszego statutu.

s17
1. Wybory wladz Związku i wybory wladz jego oddzialÓw odbywają się

w glosowaniu jawnym. Wladza uprawniona do przeprowadzenia wyborÓw
moze uchwalic ich tajnoŚĆ,

2. Kadenc|a wladz Związku i kadencja wladz jego oddzialÓw trwa pięĆ Iat i konczy
się z chwilą wyboru nowych wladz.

3. WybÓr nowych wladz, o ktorych mowa w ust. 2 powinien nastąpic nie pÓŹniej

niz w dniu uptywu kadencjiwtadz dotychczasowych.

s18
1 . Przedstawicielami do łarządu Glownego i zarządÓw oddzialÓw Związku nie

mogą byĆ osoby zasiadaiące we wladzach innych stowarzyszen, ktÓrych

zakres dziatania odpowiada celom Związku. Nie dotyczy to osÓb powolanych

W sklad Zarządu GfÓwnego, albo zarządÓw oddzialÓw Związku W trybie

S 22 ust. 3 niniejszego statutu.
2. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej (GtÓwnej, oddziatu wojewodzkiego, oddziatu

powiatowego, oddzialu gminnego) :

1) nie mogą byĆ czlonkami Zarządu (odpowiednio: GlÓwnego, oddzialu woje-
wÓdzkiego, oddzialu powiatowego, oddziatu gminnego), matzonkami
czlonkÓw tego Zarządu ani pozostawac z czlonkami tego Zarządu W

stosunku pokrewienstwa, powinowactwa lub podlegtoŚci z tytulu
zatrudnienia,

2) nie mogą byĆ skazanl prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyŚlnej.

B. Ziazd Krajowy

s 19
Zjazd Krajowy jest najwyŻsząwladzą Związku.
W LieŻdzle Krajowym biorą udzial:
1) z glosem decydującym - delegaci wybrani na ziazdach oddzialÓw

wojewÓdzkich,
2) z gtosem doradczym - przedstawiciele czlonkÓw wsplerających, czton-

kowie ustępuiących wladzZwiązku i osoby zaproszone.

s20
Do kompetencji Ljazdu Krajowego, oprÓcz innych spraw wymienionych

niniejszym statucie, nalezy:

rozpatrywanie sprawozdan z dziatalnoŚci Związku i jego wladz oraz udzieIanie
absolutorium Zarządowi Glownemu na wnlosek GlÓwnej Komisji Rewizyjnej,
uchwa|anie programÓw dzialanla lwiązku,
zatwierdzanie skladu 7arządu GlÓwnego,
okreŚlenie liczby czlonkow GtÓwnej Komisji Rewizyjnej i GtÓwnego Sądu
Honorowego oraz ich wybÓr spoŚrod delegatow naŻiazd,
rozstrzyganie W sprawach uchwal zjazdÓw oddzialow wojewodzkich
zawi eszo nyc h przezLarząd GlÓw ny,
podejmowanie uchwalw innych sprawach Wnoszonych przez wladze Związku
i delegatow.

s21
Zjazd Krajowy może byĆ zwyc zajny lub nadzwyczajny.
Zwyczajny Ziazd Krajowy zwoluje Zarząd GlÓwny raznaS lat.

N a d z w y c zajny 1jazd K ra j o w y z w o l u j e Zar ząd G lo w n y
1) z wlasnej inicjatywy,
2) na ządanie GlÓwnej Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogolnej llczby zarządÓw oddzialow

wojewÓdzkich Związku.
Zjazd Nadzwyczainy powlnien odbyĆ się W terminie nie dluzszym niŻ
3 miesiące od podjęcia inicjatywy, zgloszenia ządania lub wniosku.
Wladze okreŚIone w ust. 3 mogą rÓwniez wnioskować o wtączenle okreŚlonych
Spraw do porządku obrad Nadzwyczajnego 7jazdu Krajowego.
Zarząd GlÓwny zawiadamia delegatÓw o terminie i porządku obrad Zjazdu
Krajowego co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.

C. Zalząd GlÓwny i Prezydium

s22
łar ząd G l Ó w n y j e st n a c z e ! n ą wl a d zą zar ządz a j ą c o _ w y ko n a w c ząZw iązku .

W sklad Zarządu GlÓwnego wchodzą przedstawiciele wszystkich zarządow
oddzialÓw wojewÓdzkich, w liczbie okreŚlonej uchwalą 1arządu GlÓwnego.
Zjazd Krajowy moze powotaĆ W sklad Zarządu GlÓwnego Związku
przedstawicieli organizacji, stowarzyszen lub innych instytucji wspotpracu-
jących ze Związkiem w Iiczbie nieprzekraczającej 115 liczby przedstawicieli,
o ktorych mowa w ust. 2, okreŚlonej uchwalą Zarządu Glownego.
Zarząd GlÓwny moze odwolaĆ osobę powolaną w trybie ust. 3 i na jej miejsce
powolaĆ innego przedstawicie|a organizacji, stowarzyszenia lub instytucji
wspÓlpracujących ze Związkiem.
Zarząd Gtowny moze dokooptowac do swego skladu nowych czlonkÓw na
miejsce czlonkÓw ustępujących w Iiczbie nieprzekraczaiącei 113 ustalonego
skladu 7arządu.

s23
Zarząd GlÓwny zzastrzezeniem s 23 ust. 2 niniejszego statutu, okreŚla liczbę
czlonkÓw Prezydium oraz wyblera jego sklad, W tym prezesa i wiceprezesÓw.
0soby powolane wtrybie s22 ust;3 nie mogą stanowiĆ więcej niŻ115 ogolnej
liczby czlonkow Prezydiu m.
łarząd Glowny powoluje Komlsję ds. MlodzieŻy oraz może powolywaĆ inne
komisje problemowe lub zespoty zadaniowe jako jego organy doradcze.

s24

Do kom petencj l Łarządu Glownego nalezy:

1 ) wykonywanie uchwalZjazduKrajowego,
2) uchwaIanie planÓw dzlalalności i budzetu Związku oraz zatwierdzanie

sprawozdan z ich wykonania,
3) przedstawianie i opiniowanie wnioskÓw mających na celu podniesienie

stanu ochrony przeciwpozarowej, przeciwpowodzlowej, ratownlctwa
i bezpieczenstwa powszechnego w kraju oraz projektow aktow norma-
tywnych dotyczących tej problematyki,

4) podejmowanie uchwal w sprawach przedstawlonych przez Prezydium
Zarządu Glownego,

5) zawieszanie uchwal zjazdÓw oddzialÓw wojewodzkich sprzecznych ze

statutem lub uchwalami wladz Związku,
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6) ustalanie zasad wyboru delegatÓw na zjazdy oraz okreŚlenie liczby dele_
gatÓw naZiazdKrajowy,

7) okreŚIanie wysokoŚci uzasadnionych kosztow z tytulu petnienia funkcji
we wladzach Związku,

8) podejmowanie innych czynnoŚci w zakresie dzialaniaLarządu.
2. Zarząd GtÓwny może udzielaÓ Prezydlum pelnomocnictw do zmian w budzecie

Związku.

s25
D o ko m pete nc j i Prezyd i u m Larządu Glowne go n al ezy :

1) kierowanie biezącą pracą Związku,
2) ki erowan ie dzi alal n oŚc i ą g os pod a rcząZwiązku,

2a) decydowanle o lnnych podstawowych sprawach Związku niezastrze-
zonych dla Ziazdu Krajowego i Larządu GlÓwnego,

3) wykonywanle uchwalZarządu GtÓwnego,
4) koordynowanie dzlalalnoŚcl oddziatÓw Związku,
5) opracowywanie projektow planow dzialalnoŚci i budżetu Związku,
6) uchylanie uchwal zarządow oddzialÓw wojewÓdzklch sprzecznych ze statutem

Iub uchwalami wladz Łwiązku,
7) rozstrzyganie odwolan od uchwat zarządÓw oddziatÓw wojewÓdzkich,
8) nadawanie odznak iwyroznien,
9) uchwalanie regulamlnÓw, !nstrukcji iwficznych,
10) nadawanie sztandarÓw oddzialom wojewodzkim Związku.

s26
1. PosiedzeniaZarządu GlÓwnego i Prezydium zwoluje prezes 7arządu wedlug

potrzeb, nie rzadziej jednak niŻ2 razy w roku dla Zarządui 1 raz w kwartale
dla Prezydium.

2. Pracami łarządu i Prezydium kieruje prezes. SzczegÓlową organizację i tryb
pracy łarządu Glownego oraz Prezydium okreŚla regulamin zatwierdz ony przez
Zarząd GtÓwny.

s27
1 . Prezes Zarządu GlÓwnego reprezentuje łwiązekizarządzajego majątkiem.
2. Prezes Larządu Glownego podejmuje decyzje w zakresie zwyklego zarządu.

Prezydium Zarządu GlÓwnego moze upowaznic prezesa1arządu Gtownego do
podejmowania decyzji W zakresie przekraczającym zwykly zarząd do
okreŚlonej wysokoŚc i zac iąganych jed norazowo zobowiązan.

3. W sprawach okreŚlonych w ust. 1i2prezes Zarządu Glownego moze udzielaĆ
pelnomocnictw.

D. Glowna Komisja Rewizyjna

s28
1 . GlÓwna Komisja Rewizyjna jest organem kontroIi wewnętrznej Związku.
2. Czlonkowie GlÓwnej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona

przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza.
3. GlÓwna Komisja Rewizyjna może dokooptowaĆ do Swego sktadu nowych

czlonkow na miejsce ustępujących w llczbie nieprzekraczającei1l3ieisktadu.

s2e
Do kompetencji GtÓwnej Komisji Rewlzyjnej nalezy:

1) kontrolowanie caloksztattu dzialalnoŚci Łwiązku, ze szczegÓlnym uwzglę-
dnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż raz W roku,

2) skladanie Ąazdowi Krajowemu sprawozdan z dzialaInoŚci oraz wnioskÓw
w sprawle absolutorium dla Zarządu GtÓwnego,

3) przedstawlanie Zarządowi GlÓwnemu uwag i wnioskÓw dotyczących
dzlatalnoŚci Związku,
uchwalanle regulaminow pracy Gtownej Komisji Rewizyjnej i komisji
rewizyjnych oddz|alow Zw!ąku ,

wspoldzlalanie z komlsjami rewizyjnymi oddzialÓw wojewÓdzkich
i koordynowanle ich dzialalnoŚci.

s30
1. Posiedzenia GlÓwnej Komisji Rewizyinei zwoluje iei przewodniczący wedtug

potrzeb, nierzadziej jednak niŻZrazy w roku.

2. Czlonkowie Glownej Komisji Rewizyinej mogą uczestniczyĆ w posiedzeniach

łarządu GlÓwnego i jego Prezydlum z glosem doradczym.

E. Glowny Sąd Honorowy

s31
1 . Czlonkowie GlÓwnego Sądu Honorowego wyblerają ze swego grona

przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza.
2. GtÓwny Sąd Honorowy może dokooptowaĆ do swego sktadu nowych

czlonkow na miejsce czlonkÓw ustępuiących w liczbie nieprzekraczającej
1/3 jego skladu.

s32
Do kompetencji GlÓwnego Sądu Honorowego należy:
1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw czlonkÓw wladz lwiązku oraz czlonkÓw

wladz oddziatÓw wojewÓdzkich, dotyczących naruszania zasad statutowych
i programowych, przyjmowania postaw godzących w dobre imię Zwlązku lub
postępowania nlezgodnego z zasadaml koleżenstwa i solIdarnoŚci
0rganrzacyJnel,

2) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwolan od orzeczen sądow honorowych
oddzialow wojewodzkich oraz wtasnych orzeczen (w zmienionym skladzie)
wydanych w pierwszej !nstancji.

s33

1 . GlÓwny Sąd Honorowy moze wymierzaĆ następujące kary:

1) upomnienia,
2) nagany,

3) wystąpienia z wnioskiem o pozbawienie funkcji pelnionych we wladzach
Związku.

2. 0rganizację i tryb postępowania przed Gtownym Sądem Honorowym okreŚIa
reguIamln uchwalony przez GtÓwny Sąd Honorowy.

RozDzIAŁ v
0ddzialy Związku

s34
1. Związekmoze posiadaĆ oddzialy:

1) wojewÓdzkie,
2) powiatowe, obejmujące jeden lub więcej powiatÓw,

3) gmlnne, obejmujące jedną lub więcej gmin.
2. 0ddziaty Związku są tworzone przez oddziaty nlzszego szczebla. Oddzialy

g m i n n e są two rzo ne przez co n aj m n iej dwoc h czlo n kow zwy czajnyc h Zwi ązku .

3. 0ddziat moze byc zlikwidowany w braku uzasadnienla organlzacyjnego lub

statutowego dalszego jego istnienia. Uchwalę W sprawie likwidacii oddzialu
podej m u je zarząd oddzi atu Wyzszego szczeb l a.

4. W sprawach nieuregulowanych odrębnie do wladz oddzialÓw stosuje się
odpowiednio postanowlenia dotyczące wladz Związku.

A. 0ddzial wojewodzki

S 34a
Wtadzami oddzialu wojewodzkiego Związku są.
1) ziazd oddzialu wojewÓdzkiego,
2) zarządoddziatu wojewÓdzkiego,
3) prezydium zarząduoddziatu wojewÓdzkiego,
4) komisja rewizyjna oddz!alu wojewÓdzkiego,
5) sąd honorowy oddzialu wojewÓdzkiego.

Ziazd oddzi alu woiewodzki eg o

$3s
1 . Ziazdoddzialu wojewÓdzkiego jest najwyŻsząwladzą oddzialu wojewodzkiego.
2. W zieŻdz|e oddzialu wojewÓdzklego uczestniczą:
1) z glosem decydującym - delegaci wybrani naziazdach oddzialow

powiatowych,
2) z glosem doradczym - przedstawicieIe czlonkow wspierających Lwiązku oraz

czlonkowie ustępuiących wtadz oddzialu wojewÓdzkiego i osoby zaproszone.

s36
Do kompetencji ziazdu oddziatu wojewÓdzkiego, oprÓcz innych spraw wymie-
nionych w niniejszym statucie, nalezy:

1) rozpatrywanie sprawozdan z dzialalnoŚci zarządu oddzlalu wojewodzkiego
i sądu honorowego oddzialu wojewÓdzkiego,

2) rozpatrywanie sprawozdan i wnioskow komlsjl rewizyjnej oddziatu
wojewodzklego i udzlelanie absoIutorim ustępującemu zarządowi oddzialu
wojewodzkiego,

3) uchwalanie programÓw dzialania oddziatu wojewÓdzkiego,
4\ zatwi e rdzan ie s kta du zarządu oddzi atu woj ewÓdzki e go,

5) okreŚlenie liczby cztonkow komisji rewizyjnej oddzialu wojewÓdzkiego
i sądu honorowego oddzialu wojewodzkiego oraz ich wybÓr spoŚrod delega-
tÓw na ziazdoddzlalu wojewodzkie go,

6) wybÓr delegatÓw na Zjud Krajowy spoŚrÓd delegatow na zjazd oddzialu
woj ewÓ dzki e g o, z g o d n i e z u c h w al ą7ar ządu Gtow n e g o Zw i ązku,

7) rozstrzyganie w sprawach uchwal zjazdow oddzialow powiatowych,

zawleszo nyc h przez zarząd od dzialu woj ewÓdzki e g o,

8) podejmowanie innych uchwalw sprawach wnoszonych przezwladze oddziatu
wojewodzkiego i delegatÓw.

4)

5)
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s 37 2. Prezes podejmuie decyzje w zakresie zwyklego zarządu. Prezydium zarządu
1. ŻjazdoddzialuwojewÓdzkiegomożebyizwyczajnylubnadzwyczajny. oddzialu wojewÓdzkiego może upoważniĆ prezesa zarządu oddzialu
2. ZwyczĄny zjazd oddzialu wojew dzkiego zwoluje zarząd oddzialu wo|e- wojewÓdzkiegodopodeimowaniadecyzjiwzakresieprzekraczaiącymzwykly

wÓdzkiego raz na 5 lat. zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowozobowiąza .

3. Nadzwyczajny zjazd oddzialu WojewÓdzkiego zwoluje zarząd oddzialu 3. W sprawach okreŚlonych W ust. 'l i 2 prezes zarządu oddzialu wojewÓdzkiego
wojewÓdzkiego: może udzielaĆ pelnomocnictw.

1) zwlasnejinicjatywy,
2) na żądanie komisji rewizyjnej oddzialu wojewÓdzkiego, Komisia tewiryjna oddzialu woiew dzkiego
3) na pisemny wniosek co najmniej '|/3 ogÓlnei liczby zarządÓw oddzialÓw

powiatowych, $ 44
4) nażądaniezarządu GlÓwnego. 3. Postanowienia S 2't ust. 4 - 6 stosuje się 1 . Komisja rewizyjna oddzialu wo|ewÓdzkiego iest organem kontroli Wewnętrznej

odpowiednio. oddzialu wojewÓdzkiego.
2. czlonkowie komisji rewizyjnej oddzialu wojew dzkiego wybierają ze swego

Zarząd oddzialu woiewdzkiego iplezydium 
,. Bl1lffiyłl'fi1''''"#''r'TfflT1'ć';lL:!ii::['j'1l11-' stosuie się

S 38 odpowiednio.
1. Łarząd oddzialu wojewÓdzkiego jest wladzą zarządzaiąco-wykonawczą s45

oddzialu wo|ew dzkiego. Do kompetencii komisji rewizyjnejoddzialu wojew dzkiego należy:
2. WskladzarząduoddzialuwojewÓdzkiegoWchodząprzedstawicielezarządÓw 'l) kontrolowanie caloksztaltu dzialalnoŚci oddzialu wojewÓdzkiego, ze

oddzialÓw powiatowych w liczbie ustalonej uchwalą zarządu oddzialu woje- szczegÓlnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadzie| niż
wÓdzkiego na wniosek jego prezydium. Postanowienia $ 22 ust. 3 _ 5 niniej_ ieden raz w roku,
szegostatutustosujesięodpowiednio. 2) skladanie ziazdowi oddzialu wojew dzkiego sprawozda ze swojej

dzialalnoŚci oraz wnioskÓw w sprawie absolutorium dla zarządu oddzialu
s 39 wojewÓdzkiego,

3) przedstawianie zarządowi oddzialu WoiewÓdzkiego uwag i Wniosk w
1' larząd oddzialu wojew dzkiego, z zastrzeżeniem S 23 ust' 2 niniejszego dotyczącychdzialalnościoddzialu,

statutu, okreŚla liczbę czlonkÓw prezydium oraz wybiera jego sklad' W tym 4) wsp ldzialanie Z komisjami rewizyjnymi oddzialÓW powiatowych i koordy-
prezesa, wiceprezes W sekretarza i skarbnika . nowanie ich dzialalności.

2. Żarząd oddzialu wojewÓdzkiego powoluie komisię ds. mlodzieży oraz może
powolywaĆ inne komisje problemowe lub zespoly zadaniowe jako jego organy Sąd honolowy oddzialu wojewÓdzkiego
doradcze. s40 s46

Do kompetencji zarządu oddzialu wojewÓdzkiego należy: 1 ' Czlonkowie sądu honorowego oddzialu wojewÓdzkiego wybierają ze sweoo
1 ) wykonywanie uchwal zjazdu oddzialu wojew dzkiego i wladz Związku, grona przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza.
2) rozpatrywanie wniosk w mających na celu poprawę stanu ochrony przeciw_ 2. W sklad sądu honorowego oddzialu wojewÓdzkiego nie mogą wchodziÓ

poŹarowe|' przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpiecze stwa powszech_ czlonkowie zarządu oddzialu woiewÓdzkiego i komisji rewizy|nej oddzialu
negowwojew dztwie, wojewÓdzkiego.

3) uchwalanie plan w dzialania i budżetu oddzialu zarządu wojew dzkiego oraz s 47
zatwierdzaniesprawozda zichwykonania, 1' Do kompetenc|i sądu honorowego oddzialu wojewÓdzkiego należy

4) podejmowanieuchwalwsprawachprzedstawionychprzezprezydiumzarządu rozpatrywanie i rozstrzyganie w pierwszej instancji spraw czlonk w wladz
oddzialuwojew dzkiego, oddzial w powiatowych i gminnych dotyczących naruszania zasad statu_

5) zawieszanieuchwalzjazdÓwoddzial wpowiatowychsprzecznychzestatutem towych i programowych Związku, przy|mowania postaw godzących w dobre
lubuchwalamizwierzchnichwladzZwiązku' imię Związku lub postępowanie niezgodne z zasadami koleże stwa i solidar_

6) ustalanie liczby delegatÓw na zjazd oddzialu wojew dzkiego' ności organizacyjne|.
7) wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzących w sklad Zarządu 2' Postanowienias31 Ust.2's33stosuiesięodpowiednio.

GlÓwnego i odwolywanie ich,
8) podeimowanie inicjatyw dotyczących zmian statutu Związku, B. 0ddzial powialowy
9) pode|mowanie innych czynności w zakresie dzialania zarządu oddzialu

wojewÓdzkiego. S 47a
Wadzami oddzialu powiatowegoZwiąku są:

S41 1) zjazdoddzialupowiatowego,
Do kompetencii prezydium zarządu oddzialu wo|ewÓdzkiego należy: 2) zarząd oddzialu powiatowego,

1 ) kierowanie bieżącą pracą oddzialu wo|ew dzkiego oraz wykonywanie uchwal 3) prezydium zarządu oddzialu powiatowego,

wladz Zwiąku i zarządu oddzialu WojewÓdzkiego' 4) komisja rewizy|na oddzialu powiatowego'

2) nadzoroWanie i koordynowanie dzialalności zarządÓw oddzialÓw powiatowych

Związku, Zjazd oddzialu powialowego
3) opracowywanie projektÓw plan w dzialalności i budżetu oddzialu woje-

wÓdzkiego oraz przedstawianie sprawozda z ich wykonanla, s 48
4) nadawanie sztandar w oddzialom powiatowym i gminnym Związku oraz OSP 1. Zjazdoddzialupowiatowego|estnajwyższąwladząoddzialupowiatowego.

należącym do Związku, 2. W zjeŹdzie oddzialu powiatowego uczestniczą:
5) uchylanieuchwalzarządÓwoddzialÓwpowiatowychsprzecznychzestatutem 'l) z glosem decydującym : delegaci wybrani na ziazdach oddzialÓw

lub uchwalamizwierzchnich wladz Zwiąku ' gminnych,

6) rozstrzyganieodwola oduchwalzarządÓwoddzialÓwpowiatowych, 2) zglosemdoradczym_przedstawicieleczlonkÓwwspieraiących,czlonko-
7) inicjowanie i prowadzenie innych dziala wynikaiących z postanowie statutu, wie ustępujących wladz oddzialu powiatowego i osoby zaproszone.
8) przyznawanie i nadawanie odznak i wyrÓżnie w ramach uprawnie

przyznanychprzezPrezydiumZarząduGlÓwnego. s 49
s 42 Do kompetencji ziazdu oddzialu powiatowego należy:

1) rozpatrywanie sprawozda z dzialalności zarządu oddzialu powiatowego

1. Posiedzenia zarządu oddzialu wojewÓdzkiego i prezydium zwoluje prezes ikomisii rewizyinei oddzialu powiatowego oraz udzielanie absolutorium
wedlug potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku dla zarządu i 1 raz ustępującemu zarządowi oddzialu powiatowego na wniosek komisji
w kwartale dla prezydium. rewizyjnejoddzialu powiatowego,

2. Pracami zarządu oddzialu wojew dzkiego i prezydium kieruje prezes. 2) uchwalanieprogramÓwdzialaniaoddzialupowiatowego'
SzczegÓlową organizację i tryb ich pracy okreŚla regulamin uchwalony przez 3) zatwierdzanie skladu zarządu oddzialu powiatowego'

PrezydiumZarząduGlÓwnego. 4) okreŚlenie liczby czlonkÓw komisji rewizyjnei oddzialu powiatowego oraz
jej wyb r spośrÓd delegatÓW na ziazd oddzialu powiatowego,

s 43 5) wybÓrdelegatÓw nazjazd oddzialu wo|ewÓdzkiego spoŚrÓd delegatÓw na

1. Prezes zarządu oddzialu Wojew dzkiego reprezenluje oddzial wojewÓdzki ziazdoddzialupowiatowegowliczbieokreślonejuchwalązarząduoddzialu
i zarządzalegomajątkiem. wojewÓdzkiego,
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6) rozstrzyganie W sprawach uchwat ziazdÓw oddzlalow gmlnnych
z aw i e s zo n y c h pr zez zar ząd o d d z i al u p ow i ato w e g o,

7) podejmowanie uchwal w innych sprawach wnoszonych przez wtadze
oddzialu powiatowego i delegatÓw.

s50
1 . Ljazdoddzlalu powiatowego moze byĆ zwyczajny lub nadzwyczainy.
2. Zwyczainy zjazd oddzialu powiatowego jest zwolywany przezzarząd oddziatu

powlatowego raz na 5 lat.

3. Nadzwyczajny zjazd oddzialu powiatowego zwoluje zarząd oddzialu powiato_

wego:
1) z wlasnej inicjatywy,
2) na ządanie komisji rewlzyjnei oddzialu powiatowego,
3) na pisemny wniosek 1/3 ogÓlnej liczby zarządow oddziatÓw gminnych,
4) na ządaniezarządu oddzialu wojewÓdzkiego.

4. Postanowienia S 21 ust. 4 - 6 stosuje się odpowlednio.

Zalząd oddzialu powiatowego i prezydium

s51
1 . Zarząd oddzialu powiatowego jest wtadzą zarządzaiąco-wykonawczą oddzialu

powiatowego.
2. łarząd oddzialu powiatowego sktada slę z przedstawicieli zarządÓw oddzialÓw

gminnych W Iiczbie okreŚlonej uchwatą zarządu oddzialu powiatowego
na wniosek jego prezydlum. Postanowlenie s 22 ust. 3 _ 5 stosuje się
odpowiednio.

s52
1. Zarząd oddzialu powiatowego, z zastrzeŻeniem s 23 ust. 2 nlniejszego statutu,

okreŚla llczbę czlonkÓw prezydium oraz wybiera jego sklad, W tym prezesa,
wiceprezesÓw sekretarza i skarbnika.

2. Zarząd oddzlatu powiatowego powoluje komisję ds. mlodzlezy oraz moze
powolywac inne komisje problemowe i zespoly zadaniowe jako lego organy
doradcze.

ss3
Do kompetencj| zarządu oddzialu powiatowego nalezy wykonywanie zadan
Zwlązku naterenie powiatu, W szczegÓlnoŚci:

1) wykonywanle uchwal zjazdu oddzialu powiatowego i zwierzchnich wtadz
Związku,

2) rozpatrywanie wnioskow mających na celu poprawę stanu ochrony
przeclwpozarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczenstwa
powszechnego w powiecie,

3) uchwalanie planÓw dzialalności i budzetu oddziatu powiatowego oraz
zatwierdzanie sprawozdan z lch wykonanla,

4) podejmowanie uchwal w sprawach przedstawionych przez prezydium
zarządu od dzi alu powi atoweg o,

5) zawleszanie uchwal ziudÓw oddzialow gminnych, sprzecznych ze

statute m l u b u c hwalam i zwie rzc h n i c h wlad zZwiązku,
6) ustalanie liczby delegatow nazjazdoddzlatu powiatowego,

7) wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzących w sktad zarządu
oddziatu wojewodzkiego i odwotywanie ich,

8) podejmowanie inicjatyw w zakresie zmlan statutu,
9) podejmowanie innych czynnoŚci w zakresie dz|atania zarządu oddzialu

powlatowego.

s54
Do ko m pete n cj l p rezyd i u m zarządu od dzi atu powl atowe g o n alezy :

1) klerowanie biezącą pracą oddzialu powiatowego, wykonywanie uchwal
zarządu oddziatu powiatowego i zarządu oddzialu wojewodzkiego oraz
wladz Zwlązku,

2) nadzorowanie l koordynowanie dzialalnoŚci zarządÓw oddzlalow
gminnych,

3) opracowywanie projektow planow dzialalnoŚci i budzetu oddzialu
powiatowego oraz przedstawianie sprawozdan z ich wykonania,

4) uchylanie uchwal zarządÓw oddzialÓw gminnych sprzecznych ze statutem
lu b uc hwalami zwierzch nlch wlad zlwiązhu,

5) rozstrzyganie odwolan od uchwalzarządÓw oddzlalÓw gminnych,

6) inlcjowanie l prowadzenie innych dziatan wynikających z postanowien

statutu,

7) przyznawanie l nadawanie odznak oraz WyrÓżnien W ramach uprawnien
pr zy znany c h p r zez Prezyd i u m Łar ządu G tÓw n e g o .

s55
Postanowienia S 42 ninlejszego statutu stosuje się odpowiednio.

s56
1 . Prezes zarządu oddzialu powiatowego reprezentuje oddzial powiatowy

i zar ządzai e g o m ai ątki e m .

2. Prezes zarządu oddzialu powiatowego podejmuje decyzje w zakresie zwyklego
zarządu. Prezydium zarządu oddzialu powiatowego moze upoważnlĆ prezesa

zarządu oddzialu powlatowego do podejmowanla decyzii w zakresie przekra_

czającym zwykty zarząd do okreŚlonej wysokoŚci zaciąganych jednorazowo

zobowiązan.
3. W sprawach okreŚlonych w ust. 1 ,2 prezes zarządu oddzialu powiatowego

moze udzielac pelnomocnlctw.

Komisja rewizyjna oddzialu powiatowego

s57
1. Komisja rewizyjna oddzialu powiatowego jest organem kontroli wewnętrznej

oddzlatu powiatowego.

2. Czlonkowie komisji rewizyjnej oddzialu powiatowego wybierają ze swego
grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. Postanowienia s 28 ust. 3 oraz s 30 nlniejszego statutu stosuje się
odpowiednio.

ss8
Do kompetencjl komisji rewizyjnei oddziatu powlatowego nalezy:

1) kontroIowanie caloksztattu dzialalnoŚci oddzialu powiatowego ze szcze-
gÓlnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż jeden

razw roku,
2) skladanie zjazdowi oddzialu powiatowego sprawozdan ze swojej

dzialalnoŚci oraz wnioskÓw W sprawie absolutorium dla ustępującego
zarządu oddzialu powiatowego,

3) przedstawlanie zarządowi oddzialu powiatowego uwag i wnioskow
dotyczącyc h dzlalal noŚci oddzialu powiatowe go,

4) wspÓtdzialanie z komisjami rewizyjnymi oddzialÓw gminnych oraz
koordynowanie ich dzlalalnoŚci.

C. 0ddzial gminny

S 58a
Wladzami oddziatu gminnego Związku są:

1 ) ziazdoddzialu gminnego,
2) zarządoddzialu gminnego,

3) prezydium zarząduoddzialu gminnego,
4) komisja rewizyjna oddziatu gminnego.

Ziazd oddzialu gminnego

s5e
'l . Zjud oddzialu gminnego jest na|wyzszą wladzą oddziatu gminnego.
2. W zjeŻdzie oddzialu gminnego uczestniczą:

1) z glosem decydującym - delegaci czlonkow zwyczainych Zwlązku,
2) z glosem doradczym - przedstawicieIe czlonkow wspierających Związku

oraz czlonkowie ustępujących wtadz oddzialu gminnego i osoby
zapr0szone.

s60
Do kompetencji zjazdu oddzlalu gminnego nalezy:

1) rozpatrywanie sprawozdan z dzialalnoŚci zarządu oddzialu gminnego

i komisji rewizyjnej oddziatu gminnego oraz udzielanie absolutorium
ustępując emuzarządowi oddzialu gmlnnego na wniosek komisji rewizyjnej
oddzialu gminnego,

2) uchwalanle programÓw dzialania oddzialu gminnego,

3) zatwierdzanie skladu zarządu oddzlalu gminnego, 4) okreŚlenie liczby
czlonkÓw komisji rewizyjnej oddziatu gminnego oraz jej wybor spoŚrÓd

de l e g atÓw (czton kÓw zwyczaj nyc h Zwi ązku ) n a zjazd oddzi atu g m i n n e g o,

5) wybÓr delegatow na zjazd oddzialu powiatowego spoŚrod delegatÓw
(czlonkÓw zwyczajnych Związku) na zjud oddzialu gminnego w liczbie
okreŚ lon ej u c hwalą zarządu od dzi atu powi atowe go,

6) podejmowanie innych uchwal w sprawach wnoszonych przez wladze
oddzialu gminnego i delegatow.

s61
1 . ljazdoddzialu gminnego moze być zwyczainy lub nadzwyczajny.
2. lwyczajny ziazd oddzialu gminnego jest zwotywany przez zarząd oddzialu

gminnegorazna 5lat.
3. Nadzwyczajny ziazdoddzialu gminnego zwotuje zarząd oddzialu gminnego:

1) z wlasnej inicjatywy,
2) na ządanle komisji rewizyjnej oddzialu gmlnnego,

3) na wniosek 1/3 ogÓlnej liczby czlonkow zwyczajnych Związku,
4) na ządanie zarządu oddzialu powiatowego.

4. Postanowienia $ 21 ust. 4 - 6 niniejszego statutu stosuje slę odpowiednio.

Zarząd oddzialu gminnego l prerydium

s62
1 . 1arząd oddzialu gminnego jest wladzą zarządzaiąco-wykonawczą oddzialu

gmtnnego.
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2. W sklad zarządu oddzialu gminnego wchodzą przedstawiciele wszystkich s 68
czlonkÓw zwycza|nych związku z terenu gminy w liczbie okreŚlone| uchwalą Do kompetencji komisji rewizyjnej oddzialu gminnego należy:
zarząduoddzialugminneoo'jednakniemnie|niŹ7osÓb. 't) kontrolowanie caloksztaltu dzialalności oddzialu gminnego, ze szcze-
Postanowienia s22 ust. 3 - 5 stosuje się odpowiednio. gÓlnym uwzględnieniem gospodarkifinansowe|, nie rzadziej niż raz w roku,

2) kontrolowanie oplacania skladekczlonkowskich,
s 63 3) skladanie zjazdowi oddzialu gminnego sprawozda ze swojej dzialalnoŚci

1' Zarząd oddzialu gminnego, z zastrzeżeniem $ 23 ust. 2 niniejszego statutu, orazwnioskÓwwsprawieabsolutoriumdlazarząduoddzialugminnego'
określa liczbę czlonk w prezydium oraz wybiera jego sklad' W tym prezesa, 4) przedstawianie zarządowi oddzialu gminnego uwag i wnioskÓw
wiceprezes w, sekretarza, skarbnika i komendanta gminnego Związku. dotyczących dzialalności oddzialu gminnego.

2' 7arząd oddzialu gminnego powoluje komisję ds. mlodzieŹy oraz moze
powolywać inne komisje problemowe oraz zespoly zadaniowe jako jego R0zDzlAŁ Ul
organy.doradcze. Mienie związku i iego oddzial w.

s64
1 ' Do kompetencji zarządu oddzialu gminnego należy: s 69

'l) wykonywanie uchwal zjazdu oddzialu gminnego oraz zwierzchnich wladz Mienie Związku i oddzialÓw posiadających osobowość prawną powstaje

Związku, znastępującychŹrÓdel:
2) rozpatrywanie wniosk w mających na celu podniesienie stanu ochrony 1) skladekczlonkowskich,

przeclwpozarowel, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpiecze stwa 2) dotacii,darowizn,spadkÓWzapisÓW
powszechnego w gminie, 3) dochodÓw z wlasnej dzialalności gospodarczei,

3) uchwalanie planÓW dzialalnoŚci i budżetu oddzialu zarządu gminnego oraz 4) dochodÓw z majątku związku'
zatwierdzanie sprawozda z ich wykonania, 5) dywidendy należne| Zwiąkowi z tytulu uczestnictwa w spÓlkach

4) podejmowanie uchwal w sprawach przedstawionych przez prezydium kapitalowych,
zarządu oddzialu gminnego, 6) ŚrodkÓw przekazanych przez ins$ucie ubezpieczeniowe,

5) ustalanie wysokości skladki czlonkowskiej i sposobu jei podzialu' 7) ofiarnoŚci publicznei.
6) organizowanie iwspieranie 0SĘ
7) ustalanieliczbydelegat wOSPnazjazdoddzialugminnego, S 70
8) wybieranie ze swego grona przedstawicieli wchodzących w sklad zarządu 'l . DochÓd Związku przeznacza się w caloŚci na realizację cel w statutowych.

oddzialupowiatowegoiodwotywanieich, 2, SzczegÓlowe zasady gospodarki finansowej Związku, oddzialÓw i innych
9) podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu, iednostek organizacyinych ustala zarząd GlÓwny.

1 0) podejmowanie innych czynnoŚci w zakresie dzialania zarządu oddzialu 3' ąarząd GlÓwny Zwiąku podejmuje uchwaty dotyczące zakazÓw wynikających
gmlnnego. z ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Do kompetencji prezydium zarządu oddzialu gminnego należy:

1) kierowanie bieżącą pracą oddzialu gminnego' wykonywanie uchwal ROzDzlAŁvll
zarządu oddzialu gminnego oraz uchwalzwierzchnich wladz Zwiąku, zmiany slatulu i rozwiązanie Związku

2) koordynowanie dzialalności 0SĘ
3) opracowywanie projeK w planÓw dzialalności i budżetu oddzialu s71

gminnego oraz przedstawianie sprawozdari z ich wykonania, I . Uchwaly w sprawach: 1 ) zmiany statutu,
4) inicjowanie i prowadzenie innych dziala wynikających z postanowie 2) polączeniazinnymstowarzyszeniem,

statutu' 3) rozwiąania Związku podejmuje Zjazd KĘowy większością ł3 glosÓw
5) przyznawanie i nadawanie odznak oraz wyr żnie w ramach uprawnie W obecnoŚci co naimniei 1/2 ogÓlnej liczby osÓb uprawnionych do

przyznanych przezPrezydiumłarządu GlÓwnego. glosowanla.
2. Wnioski w sprawach określonych w ust. 1 pK. 1 - 2 są skladane przezZarząd

s 65 Gl wny lub przez co najmniej 'll2 ogÓlnej liczby zarządĆ;w oddzialÓw
Postanowienia $ 42 ninieiszego statutu stosuje się odpowiednio. wojewÓdzkich Zwiąku,

3. Wnioski okreŚlone w ust. 1 ph. 3 sklada co najmniej 1/4 ochotniczych straży

s 66 pozarnychzrzeszonychwZwiązku.
1 . Prezeszarządu oddzialu gminnego reprezentuje oddzial gminny i zarządza jego

majątkiem. s72
2' Prezes zarządu oddzialu gminnego pode|muje decyzje w zakresie zwyklego 1. Zawiadomienie delegatÓw o terminie Zjazdu Krajowego, na KÓrym ma byÓ

zarządu. Prezydiumzarządu oddzialu gminnego, a w przypadku jego braku rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiąania Związku Wraz z porządkiem

zarząd oddzialu gminnego może upoważniĆ prezesa zarządu oddzialu obrad powinno byĆ doręczone co najmniej na 3 miesiące przed odbyciem
gminnego do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykly zjazdu.
zarząddookreślonejwysokościzaciąganychjednorazowozobowiąza . 2. W ruie pod|ęcia uchwaty o rozwiązaniu Związku, Zjazd Krajowy Wyznacza

3. Wsprawachokreślonychwust.1i2prezeszarząduoddzialugminnegomoże komis|ęlikwidacyjnąwskladzie3-5osÓb.
udzielaćpelnomocnictw. 3. Pozostaly po rozwiąaniu ma|ątek Zwiąku może byÓ przekuany naftecz

ochotniczych straży pożarnychzrzeszonych w Związku.
Komisja rewizyina oddzialu gminnego

RozDzlAŁ vlll
S 67 Poslanowienia ko cowe

1. Komisja rewizyina oddzialu gminnego jest orOanem kontrolnym oddzialu
gmrnnego. S 73

2. Czlonkowie komisji rewizyjnej oddzialu gminnego wybierają ze swego grona Delegaci wybierani na zjazdach poszczegÓlnych oddzial w Zwiąku zachowują
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. swo|e mandaty przez okres trwania kadencji wladz Związku. Przbpis s 1 7 ust. 2

3. Postanowienia $ 28 ust. 3 i $ 30 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio. ninieiszeqo statutu stosuie się odpowiednio'
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Fi! ary strażactwa ochotniczego
Ana|izrją, funkcjonowanie ochotniczego ruchu

strazackiego w Polsce, nie spos b nie zavwazyc
wyiątkowości tei instytucji społec znej. oto na
przest rzeni ponad Stu lat działalności, ruch strazacki
zachował swoją tozsamość programową i orga-
nlzacyjną, mimo skrajnie okresami niesprzyjających
warunk w społecznych i politycznych.(...)

(...) Nie będzie zatem ptzesadą twierdzić, ze

ochotnicze straze Pozarne są ponadustrojową insty-
tucją społec zną.

Siły strazactwa ochotn iczego nalezy upatrywać
w kilku zasadniczych filarach fundujących trwałość
tego ruchu stowarzyszeniowego. Pierwszy z nich, to
nieusuwalna niepewność proces w i zdarze{ przyrod-
niczych. \7montow anaw kosmos zywiołowo śĆ zjawisk
przyrodniczych zmusza wszystkie wsp lnoty ludzkie
i społecze stwa do stałej gotowości. Kwestia ta jest

oczywista. Skoro nie mozna wyeliminować nawałnic
ognia, wody, wiatru, to nalezy ogran iczać obszar
i zakres zniszcze przez nie powodowany. I właśnie
w zywiołowości zjawisk Przyrodniczych nalezy
poszukiwać jednego z filar w trwałości i siły
strazactwa ochotniczego.

sr procesie ograniczania destruk.yinego wpływu
Czynnik w przyrodniczych na organizm człowieka
uczest niczy kazdy człowiek. Natomiast do walki ze
zjawiskami przyrodniczymi o wymiarze klęskowym
społeczności ludzkie wysył^ją, w pierwszej kolejności,
tych kt rzy takim wyzwaniom , S1w stanie sprostać .I ta
prawidłowość społeczna,tworzy kolejny wazny fiIar siły
strazactwa ochot n icze go .

\właściwość tę mozna prześledziĆ odwołując się do
minionych j^k i wsp łczesnych wyma 8a stawianych
druhom strazakom wyznaczanym do zada
boiowych. Dobty stan zdrowia, odpowiednia
Sprawność psych oflzyczna, wiedza i wyszkolenie
w zakresie ratownictwa oraz wiek Są minimalnymi
warunkami, aby być Czynnym strazakiem. Spełnianie
tych wyma 8a6, ju, Samo w sobie, jest podstawą do
społec zne3o uznania (...).

\Występowanie, gwałtownych w swoich rozmiarach
i natęzeniu zjawisk Przyrodniczych, ma charakter
powszechny. Zaś wraz z rozwojem społecznym, do tych
naturalnych zagroze , dołączają kolejne zu,iązane ze
wzrostem wykorzystania osiągnięć nauki i techniki. Ale
tak, juknie w pełni przewidywalne są klęski żywiołowe,
tak nie spos b przewidzieć miejsca i czasu zaistnienia
katastrof. \Tiadomo wpraw dzie, ze doj dzie do
określonej liczby wypadk *, co jest pewne i poparte
regułami rachunku prawdopodobieristwa. Bo skoro
po drogach poruszają się setki poi azd w Samo-

chodowych, to jest niemozliwoś CI1, aby nie doszło do
pewnej liczby wypadk w i kolizji. Natomiast tego,
gdzie one dokładnie zaistnteją, nie wskaze zaden
szanuj ąCy się prognosta. Powszechność klęsk i katastrof
stanowi kolej.y fiIar fundu jący trwałość funkcjo-
nowania stra zactw aochotn icze go .

Prawidłowością zycta społecznego jest tez to, ze
Systemy społec zno polity Czne pozostają bezradne
wobec niepewności zycladnia codziennego , a zwłaszcza
katastrof i klęsk. Ta ograniczoność funkcjonalna,
nawet najbardziej wyrafinowanych organ izacyjnie
System w społe Czno-polit yCznych, SP rawia ze
struktury PailStwowe mu szą wsp ołdziałać ze
społecze stwem. I dopiero uCzeStnictwo społe-
czeristwa, wraz z jego wyspe cjalizowanymi agendami,
pozw a|a efektywnie Przeciwd ztałać naturalnej
niepewności i ryzyku obecnemu w świecie przyrody
orazw zyciu społecznym.

Potrzeba bezpiecze stwa społec zne1o spraw Iła, ze
formacje ochotniczej strazy pozarnej nie przestały
funkcjonować ani podczas okupacji, ani w latach
realnego socjalizmu, ani w okresie stanu wojennego,
juk i w Systemie liberalnym. Koniecznoś ć zapewnienia
ludziom elementarnego poziomu poczucia bezpie-
cze stwa egzystencjalnego sprawia, iż organ izacje
zaspak ajająCe te pot rzeby muszą być ,,blisko'' lud zi. To
zaś powoduie, ze instytucje do tego powołane sytuują
się daleko od polityki, a częściowo uniezalrezniają się od
niej. Historia str azactwa ochotniczego w Polsce jest

tego wyraźnym potwierdzeniem.
Przyrodnicze i społe Czne przesłanki funkcjonowania

ochotniczych formacji zaspakajających potrzebę
elementarnego poczucia bezpiecze stwa egzysten-
cjalnego sprawiują, ze organizacje te charakteryzują
dwie, pozornie wykluczająCe się cechy, powszechności
i elitarności. Powszechność wiąze się ze specyfiką
zjawisk przyrodniczych i codziennych potrzeb zycia
społeczne1o. Elitarność zaś wynika z wyma8a jakie
stawiane są członkom instytucji odpowiedzialnych za
poczucie bezpiecze stwa społecznego. Te dŃie cechy są
w aznym fi larem t rwało ś ci s t ra zact:w aocho t n icze go .

Thaktowanie jako jednego filaru, powszechności i eli-
tarności strazactwa nie za:wiera w sobie Sprzeczności.
Mimo, iż faktycznie Są to dwie r zne cechy społeczne.
Powszechność strazactwa sprawia, ze nie jest ono
margi naIną częścią systemu społec znego. Natomiast
elitarność skutecznie przecivłdziała rozmyciu ' się
strazactwa w społecze stwie .Tajednoś ć przeciwieristw,
w przyPadku strazactwa ochotniczego Przesądza w
znacznym zakresie o jego specyfice i trwałości.

M wiąc o elitarności nalezy braĆ pod uwagę



JEDNoŚclĄ slLNl 5I

szczeg lną dynamikę społeczną tego zjawiska.
Elitarność, jako taka, dąży do ujawniania i aktu-
alizowania się. $7 praktyce oznacza to rea|izację ptzez
członk w elitarnej instytucji społecznej wielu wartości
nie związanych bezpośrednio z zadaniami i celami
organizacji. Owo aktywność ,,ponad'' bywa trudna do
przecenienia (...).Obserwowane prawidło-wości
ludzkich dziej w wynikają z kierujących życiem
społecznym zasad: rozumności wyznaczającej kształt
wolności i bezpieczeristwa społeczne9o oraz indywidu-
alnej odpowiedzialności. Z zasady rozumności wynika
także to, że wolność ujawnia także swoją negatywną
stronę _ zniewolenie. Zgoda na zniewolenie prowadzi
do podporządkowania się przemocy, co wywołuje
poczucie bezsensu i społeczny pesymizmu. Nieracjo-
nalne formy wolność powodują społeczne zniewolenie.

I chociaż strażactwo ochotnicze w pierwszej
kolejności sytuuje się, ze względu na swojąpodstawową
funkcję walki z żywiolami w obszarze wolności ,,od'', to
nie do przecenienia są jego osiągnięcia w zakresie
wolności,,do''.

Grupa społeczna, kt ra ma rea|izować to zadanie,
sama musi mieć stworzone odpowiednie warunki
społecznego funkcjonowania. I tutaj strażactwo
ochotnicze wchodzi w sferę wolności ,,do'', wolności
rcalizującej się zawsze w określonej przestrzeni
społecznej.

I tak, podstawowym warunkiem społecznym,
funkc j onow ania strażactwa ochotniczego j es t prawo do
zrzeszania się. Socjolog prawa' wykaże jak konieczność
przeciwdziałania skutkom pożar w rozluźnialagorsety
autorytarnych system w politycznych. Laborato-
ryjnym wręcz przykładem może być tu zab r rosyjski.
Restrykcje prawne zastosowane wobec społecze stwa
,,prywislariskiego kraju'' musiały być zlagodzone
wobec konieczności przeciwdzi alania pożarom.

Zgoda na tworzenie drużyn pożarniczych otwierała
drogę do samoorganizowania się społeczności
lokalnych i społeczefistwa narodowego. Co więcej,
drużyny strażackie były powoływane nie w drodze
administracyjnego nakazu, l'ecz w następstwie
inicjatywy lokalnych lider w (...).

(Jtworzenie jednostki OSP w spos b radykalny
zwiększało wymiar aktywności społecznej, z reguly
wymykającej się kontroli aparatu policyjnego danego
reżimu politycznego. \w pierwszym rzędzie ,,wladza"
nie miała bezpośredniego wpływu na wewnętrzne życie
stowarzysze nia strażackiego. Ut rata kont roli r ozPoczy -

nała się już samym członkostwem w strazy ognlowe'.
Druhem nie m gł zostaĆkażdy mężczyzna. Kandydat
musiał wykazać się odpowiednim zdrowiem
i sprawnością flzyczną. obok tych obiektywnych
kryteri w nie mniej ważne były predyspozycje
psychologiczne i moralne. A standardu moralnego nie

wypełniało wielu chętnych. Obowiązujące w
strażactwie zasady lojalności wobec koleg w nie mogły
się ograniczać do ram życia stowarzyszeniowego. To
sprawiało, że, pod fitmą oSĘ prowadzona była
działalność, formalnie nie dopuszczalna przez system
polityczny. D ziałalność służąca interesom społeczności
lokalnej i narodowej.

\U7kładu oSP w ,,wolność do'' _ w wolność
obywatelską nie spos b przecenić (...). Historia
strażactwa ochotniczego potwier-dza tym samym
regułę _ ,,siły słabych''. Konkretna jednostka osP _
,,sama w sobie'' _ nie ma szczeg lnej wagi społecznej.
G rom adzi lu dzi, kt tzy s ą dob r ze znani, zako r zenie ni w
społeczności lokalnej, a przez to zulyczajni. Ale
zwielokrotniona,,zwyczajność", wypływająca
z liczebności jednostek oSĘ wsp łokreśla treść i zakres
społecznej wolności i normalności. Zakres i treść
wymykającą się doktrynerskim regulacjom życia
społecznego.

Kryteria obowiązujące przy zacięu w szeregi OSP
sprawiają, że strażactwo ochotnicze, wyr żnia się z
grona innych otganizacjio og lnospołecznym zasięgu,
szczeg lną odrębnością i specyfiką. Ujawnienie się
ekskluzywności gruPy potrzebuje przestrzeni
społecznej jako ,,sceny'' do pokazania owej
wyjątkowości. lU7idownię, wobec kt rej demonstro_
wana jest elitarność, stanowi z jednej strony szeroko
rozumiany świat społeczny, z drugiej określone grupy
społeczne. Zw|aszcza te organizacje i instytucje,
z kt rymi komunikowanie się legitymizuje wyjątko-
wość grupy i potwierdza jej wysoką pozycję społeczną.

Manifestowania autentycznej ekskluzywności nie
można oceniać negatywnie' Ujawnianie wyjątkowego
charakteru grupy służy umacnianiu ładu społecznego.
$7 odniesieniu do strażactwa ochotniczego wiąże się
to w pierwszej kolejności z prezent'owaniem się grupy
strażackiej wobec społeczności lokalnej. Th obecność
w życiu codziennym ma ważne znaczenie. \Vzmacnia
pewność poczucia egzystencjalnego bezpieczefrstwa
ludzi.

Udział strażak w w życiu społecznym dowarto-
ściowuje zdatzenia j"k i instytucje, kt re są
organizatorami i podmiotami ty ch dzialail \Vystarczy
zajrzeć do dowolnej kroniki strażackiej, aby przeczytać,
że jednostka oSP ,,uświetniała'' takie to, a takie
imprezy i uroczystości (...).

Każda spoleczność oczekuje też określonych postaw
i zachowari od swoich członk w. Dotyczy to zwłaszcza
tych jednostek, kt re obdarzone są społecznym
zaufaniem' od os b takich oczekuje się aktywności w
rozwiązywaniu problem w przed jakimi staje
spoleczność lokalna oraz całe społeczeristwo.

\(/ społecznościach lokalnych występuje
stosunkowo powszechne oczekiwanie, że to strażacy
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podejmą się rozwiązania waznych lokalnych kwestii
społecznych. Jest to zrozlmiałe, sdy weźmie się pod
uwagę ponad przeciętnąaktywność członk w oSP

Na te oczekiwania społec zne oSP odpow iada
z reguły pozytywnie. Aktywność w sferze kultury
stowa rzysze strazackich i zwi ązku jest tego
oczywistym potwi erdzeniem. \f kulturalnych
przedsięwzięciach zbiega się wiele wektor w społec znej
aktywności: strazacka potrzeba ekspresji elitarności,
społec zne oczekiwania oraz tw rcza aktywność
poszczeg lnych os b. Powszechność tych zjawisk
pozwala zasadnie m wić o zjawisku kultury strazackiej.

Aktywność kulturalna oSĘ będąca przejawem
najwazniejsze j z punktu widzenia aktywności

społecznej - Spontanicznej małej tw rczości - tworzy
kolejny' wazny filar ciągłości i tozsamości ochotn|Czego
ruchu strazackiego.

\Tskazane fiIary, na kt rych bazuje ochotniczy ruch
strazacki, nal ezą do r znych wymiar w zycia
społecznego. I właśnie ta r znorakość fundament w
ochotniczego ruchu strazackiego poz;wala mu na
utrzymanie ciryłości istnienia i zachowanie tozsamości
ideowej.Pozwala na aktywne uczestniczenie w rozwią-
zywaniu małych juk i dużych problemu społecznych
zar wno w skali społeczności lokalnych juk i całego
społecze stwa narodowego. l

Tadeusz Chrobak
Wadyslaw Tabasz

ochotnicze StraŻe PoŻarne W nowei
rzeczywistości początku XXI wieku

Ochot niczy ruch strazacki w Polsce posiada
przebo 8at4., blisko 150-letnią tradycję. Strazacy
ochotnicy zapisa|i piękne karty w walce z pozaraffii,
w ratowaniu zycia i mienia. Dzieje oSP splotły się
z historią narodu i paristwa polskiego. Strazacy
chlubnie zapisali się w ruchu niepodległościowym
w okresie zabor w, w walce o niepodległość, a następnie
granice paristwa w latach 19I4 - Ig2I,woinie obronnej
1939 roku i ruchu oporu lat L939 I94r, składając
obfitą daninę krwi w walce o wolność ojczyzny.
Podobnie iuk inne organizacje społeczne) obcho dzący w
roku biezącym 83-lecie sv/ego istnienia Związek
ochotniczych Straży Pozarnych Rzeczypospolitej
Polskiej, podlegał arbitralnym decyzjom politycznym
w okresie lat powojennych.

\walka z ogniem i klęskami zywiołowymi to jednak
tylko fragment działalności tego wielkiego ruchu
społec znego. s7 okresie zabor w ocho tnicza
StrazPozarna staw ała się niemal natychmiast
ośrodkiem zycla patriotyczno-narodowego swego
środowiska. Przy strazach organizowało się zycie
kulturalno-oświatoW , powst aw ały amatorskie zespoły
teatralne, ch ry, orkiestry, biblioteki. Do strazy garnęli
się przedstawiciele wszystkich watstw społecznych
iza:wod w.

Mimo wielu szykan w okresie PRL, nawet
roz:wiązanie Związku w 1949 r., ruch strazacki

Przetrwał. Po przełomie 1989 r. nast ąPił nowy rozdział
w dziejach tei organizacji. Powr clła całkowicie do
swych tradycji, nastąpiła demok ratyzacja strazackich
szereg w. I co jest zdumiewaj ąCe w rzeczywistości
małych miast i wsi lat 1989-2004 nastąpił rozuł j
szereg w Związku. T7ok ł rozsypywały się inne

organizacje społeczne - znikł niemal zupełnie Związek
Młodziezy s7iejskiej, ograniczyły swoją działalność
Koła Gospody \wiejskich, Ludow e Zespoły Sportowe;
w wielu miejscowościach oSP pozostała jedyną
działająrąorganizacją społe Czną. Mimo komer cjalizacji
niemal wszystkich dziedzin zycia społecznego - z kul-
turą na Czele - niezmiennie wysoki pozostał autorytet
strazaka - ochotnika.

Dziś ZOSP RP to bezspr zecznie największa
organizacja społeczna w Polsce, skupiająca ponad 18
tysięcy jednostek oSĘ 700 tysięcy strazak w, w tym
około 

' 
00 tysięcy biorących bezpośredni udział

w akcjach ratow iczo gaśniczych. Przy Związku
funkcjonuje około 800 orkiestr,300 zespoł w
artystycznych, ponad 600 druzyn sportowych. Strazacy
otaczają troską własne tradycje, symbolikę i sztan dary,
wiedzę o ich dziejach oraz dorobku. Dztała przeszło
1100 izb tradycji pozarniczej, r zne ogniwa Związku
prowadrą 20 muze w pozarnictwa, v/ około 7 tys.
jednostek spisywane są kroniki. To wielki wkład w
kultywowanie tradycii narodowej i strazackiej, kultury
i sztuki. \7ok oł kazdej z ponad 18 tys . stnznic skupia
się zycie społeczno-kulturalne wsi Czy miaste czka.

Związek to r wniez wielka działalność wycho-
wawcza. Działa przy nim blisko 9,, tys. druzyn
młodziezowych i harcerskich, zrzeszających około
90 tys. dzieci i młodziezy wieku 12 18 lat. Gdy,
masowo padają wiejskie i gminne domy kultury,
biblioteki' o rganizacje młodziezowe, pozos taje
autorytet strazaka, mozliwość działania w Szeregach

organizacli, zdobywania wiedzy pozarniczej, tajnik w
strazackiej słuzby.

Jednakze la:a dziewi ęćdziesiąte unaoc zniły, ze w
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nowei rzeczywistości zaczęły się uwida czniać zupełnie
nowe wyzw ania.Vłączanie jednostek oSP do struktur
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaś niczego (do korica
200L r. w skład KSRG weszło 3II, oSP) wymaga
stałego unowocześni ania Sprzętu bojow 8o, łączności,
ale takze konsekwentnego podnoszenia stopnia
wyszkolenia członk w oSP Mimo wielu wysiłk w,

organizowanie licznych szkoleri oraz kurs w, sytuacja
w tym zakresie nie przedstawia się najlepiej , z:właszcza
w jednostkach znajd.'jących się w mniejszych
miejscowościach.

Nalezy zdauraĆ sobie Sprawę' ze zmieniająca się
rzeczywistość xXI wieku, będzie ograniczać liczbę
interwencji oSP bezpośrednio Przy pozarach Czy
klęskach powodzi, na rzecz ratownictwa ekolo-
grcznego, chemicznego, technicznego i medycznego,
uczestnictwa OSP w ratownictwie na drogach,
zbiornikach wodnych, r znego rodzaju obiektach
przemysłowych, kolei. Do roku 2000 jednostki oSP
wyj ezdzały do pozar w częściej, niz do miejscowych
zagroze . Jednak jv w 200L r. interwencje przy
usuwaniu miejscowych zagroze(t wzrosły do ponad
,)% i przewyzszyły liczbowo akcje gaśnicze. s7 xxl
w. Itczba akcj i przy pozarach będzie System atycznrc
maleć na rzecz innych zdarze . A to wymaga
konsekwentnego doposa zanla oSP w Spr zęt
ratownictwa technicznego i medycznego, podnoszenie
poziomu wyszkolenia w tym zakresie. Jak wspomniano
wyzej, w duzej mierze jest ono nadal niedostateczne.
Nasilająr, się za1rozenie terroryzmem wymusza tez
zacieśnienie wsp ł dzjałania z PSP i innymi podmiotami
ratowniczymi.

Jednakze w skomercjalizowanej, kapitalistycznej,
przezywai ąCej rewolucję inform atyczno-tech niczną

rzeczywistości Początku xXI w.' nadal najwazniejszy
pozostanie Czynnik ludzki. Nalezy nadal więc rozuliljać
orkiestry, zespoły sceniczne, prowadzić izby pamięci
oSĘ kroniki, fundować sztand lty, odwoływać się do
dziej w i tradycji Związk', kultu świętego Floriafld,
odsłaniać tablice pamiątkowe, przy gotowywaĆ
wystawy. ZOSP RP winien przyłozyĆ więcej wysiłku na
rzecz zwiększenia liczby i nakład w własnych
wydawnictw, w tym o tematyce histo rycznej,
socjolo gtcznej, kulturalnej , gdyz wiedza o dziejach
i zasługach oSP jest delikatnie rzecz ujmując
niedos tateczna w szeregach strazackich, a wśr d
mieszkaric w miast skand alicznie niska. Nalezy
info rmow ać społecze s two, p rzeciw działać funkc j o no -

waniu nieprawdziwych stereotYP w, dbać o znaczne
rozszerzenie obecności problematyki strazackiej w
telewizji, radiu, prasie. To nie mniej istotna sfera
działalności Zwtązku. Bez niej pozostanie bowiem
pusta' odspołeczniona Struktura.

Powiększyć się winno zaan1azowanie ZOSP RP na
rzecz ochrony środowiska, ekorozwoju, przeciw-
działanla degrad acji środowiska naturalnego, popie-
rania wynal azczości, podnoszenia stopnia wyszkolenia
członk w oSĘ ich wi edzy techni cznej i og lnej. s7azną
rolą będzie poszerzanie pracy z młodz|ezą, organi-
zowanie pozarnlczego wychowania dzieci i młodziezy.

Związek musi być organizacją zywą, docie rującą do
wszystkich grup społecznych małych miejscowości
i wsi, aktywną na polu kulturalnym . Pozostanie
w wczas najistotniejszym stowarzyszeniem, o ugrunto-
wanym w lokalnych środowiskach autorytecie. l

Arkad i usz Kolo dziejczyk

Rozmowa z Księdzem Prałatem Janem Hurynem,
proboszczem parafii p.w. Matki Boskiej Wspomożyclelki Wiernych

!(/ świątyni wmurowano ju,
wiele tablic pamiątkowych zołnie-
rzy AK, działaczy turystycznych,
nawiązujących do historii wftrazy.

Proszę Księdza Prałata o kilka sł w na temat j.go

zatnteresowa historycznych.
Historią interesuję się od lat szkolnych, pamiętarn lata

dzieci stwa przypadające na okres okapacji i pienłsze lata
porłojenne, w naszych stronacb (powiat sok lski - doP, A,K.)
silny i prężny był ruch oporu, szczeg lnie Armia Krajoua,

Tyrh ludzi podziwiałem, ale tez nliałem rlozność

kontaktowania się z nimi, kiedy wracali scłlorouani,

zrnaltretowani z souieckich łagr w, z ubeckich uięzie

Rawicza,'W'ronek, T0 nli mocno utkuliło u pamięci, podobnie

jok dziecigce obrazy partyzantki. Stąd moje zaintereso-

uania historią, szczegtilnie usp łczesną, z autopsji, osobistych

przeżyć, p źniej lektur,

- Jrż la Czasach szkolnych zainteresouanie tutystyką ulpoił

mi prof, 'W'incenty 
Kość, rodern z Grodna, kt ry organizouał

wycieczki, wpajał zainteresouanie bistorią, opotłiadał

młodzieży 0 rozbrajaniu oddział u AK przez souiet u,

p źniej przyszły opowieści uięźnitiw UB, Będąc wikariuszem

u)e włochach zurganizouałem parafialne koło PTTK.
Na Chomicztiuce stuorzyliśmy parafialne koło PTTK
,,Pielgrzym", V'spomtigł nas p, inż. Martusetpicz. odbyliśmy

wiele turystycznych eskapad i uycieczek - szczeg lnie po jest
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Puszczy Karnpinoskiej, Nie należy się więc dziuić, że dla
pamigci tych uyjątkouycb ludzi otuarty jot kościtił, a dla
pośtłięconycb irn tablic pamiątkowych - jrg, mill!: witraże,

Setki księży wsp łtworzyło ruch ochotn iczych strazy

Pozarnych. $7murowuj.-y dziś Tablicę Pamiątkową
poświęconą Bolesławowi Chomiczowi. Proszę o

podzielenie się z czytelnikami refleksją KsiędzaPrałaa
o ,,prŻygodnie z oSP''.

I dla strazak w kościtił jest ntu)Arty..,

-Pamiętam z lat młodzie czych jako licealista
ta Suchouoli na Białostocczyźnie irnprezy kulturalne,
przedstaulienia, uyjazdy zaprzęgami konnynli straży,

zabawy u rerllizie. Do straży należeli najbardziej szanouani,
godni, przyu,idry rlliejscowej społeczności. P źniej jako uikary
uJłizefouie pod otulockienl śtłięciłenl remizę oSP na Błotach,

Przewspaniałe byb procuje, 1l) kt rycb brali udział strażacy,

Ba - jeździłem nawet ze strażakami do pożarrirł, Byuałem też

czgsto na strazackicb zabaulacb, Ale najżywszy obraz t0

strażacka asystencja honoroua Przy Grobie Pa skilll,,,

Rtiuniez uae Vłochacb działała prgżna oSP Z jrj
zaangażoulanieru u obchody śt"uięta Bożego Ciała, orkiestrą.

Utrzynlyualiśrny ul tuczas żyrłe kontakty z oSP ta

Niepokalanouie, po tłielokroć jeździłem tam ze strażakami,
Nadal je podtrzyrnję, I na koniec zaprzyjaźniona,

uspaniała orkiestra o.'P u) I(askacłl. M,ij kolega jest

tamtejszym proboszczeru, Jeżdżę u) miarę mozności na

organiznułane tam strażackie imprezy, orkiestra grata

,l rllnie tł parafii, Myślę, że jeszcze tłiele rAzy,.,

Bolesław Chomicz (1878-1 9r9), działacz niepo-
dległościowy, wsp łtw rca ruchu strazackiego
i instytucji ubezpieczeniowych. Wz r godny do
naśladowania. Czy aby dziś w trudnych czasach
komercjalizacji wszystkich sfer zycia, globalizacji - nie

nazbyt staroświecki,,,niemodny'' Swym patrio-
tyzmem?

,,odkryłenl" Bolesława Cbomicza dzięki artykułoui red,

Ludwika Koto skiego w ,,StrażAkrt", Zacząłem się
interesoulać jr7, osobą, rlzmauiałern z wieloma starszymi

nlieszka cami parafii, kt rzy Go parniętali, V'sporninali

stojące na uysokim poziomie gospodarstuo ogrodnicze

Cbomicz*, ulyrażali opinie o człowieku porządnyrn, dbająryrru

o ludzi u niego pracująryCh, dobrym sąsiedzie.

Moin marzeniem było, żebyśrny znaleźli korzenie,

,,rndnltl d" parafii na Chomicz tuce. Udało się. To działacz
zapomniany, Należy nagłośnić jego wielkie zasługi dla
społecze stua, dla pa stua, I(ażde czasy nają suoją

speryfikę, stuoją taymuwę, ale katalog rłartości, zasług

pozostaje ten sarn,'W'arto dostosouać się do osiągnięć człowieka,

kttily całe życie pośulięcił Pokce, to postać godna ze wszecłl miar

naśladowania, to ttu rca organizacji dobrze zurganizotuanej,

przyciągającej młodziez swoimi zasługami, stłoim
p łrnilitarnynl cbarakterem, Nie ukryuarn, ze oayrażając z

radością zgodę na u)murnwanie tablicy pamiątkowej B,

Chorllicza nliałenl na uwadze dauie sprauy, P0 pienłsze

wspomniane powyżej korzenie - rodou d parafii, ale r unież
- po drugie - nie rllniej uażny aspekt, to pozostanie miejsce,

gdzie strrazacy będą wracali co roku, może częściej, Chomicz to
'W'asz Vielki Człowiek, niech Przy jrgo tabliry odbyuają

się strażackie święta, Dla strażaktiw podkreślam to
po raz kolejny - kości ł będzie zawsze otwarty.

...A Czy Księdzu Prałatowi wiadoffio, ze Bolesław
Chomiczbył jednym z czołowych organizator w akcji
strazackiej niesienia pomocy Zydom w warszawskim
getcie ) a w swojej posiadłości na Chomicz wce
przechowywał w czasieokupacji wielu Zydow?

Tak, ulierll, \Vspaniała postać. Ludzie usporninali, że

zatrudniał Zyd w w swoim gospodarstwie, ukrywał ich.

Proboszcz Julian Cbruścicki z włocb także usponlinał,

że Chomicz pornagał Zydom (sam rtiwnież udzielał im
pornocy i został aresztowany przez Nienc u). Chonlicz

usptiłpracouał księdzern Henrykierll Szyrna skirn, probo-

szczem waurzyszewskirll, Ułattłiali tłsp lnie Zydom

schronienie u leśnik w w Puszczy Karnpinoskiej, T0 postatła

godna przypomnienia i ciągłej pamięci.

Jeszcze na koniec kilka sł w na temat trudności
i pozytyw w kierow anLa parafią w wielkomiejskim
osiedlu, gdzie człowiek jednostka pozos taje
anonimowym niema| zawsze członkiem społeczności.

Il{ie liczymy na ilość parafian, Zwykle bywa tak - jok
sytuacja jest trudna - np, stan uojenny - to liczba uiernycb się

zwiększała, jok jest lepsza dziś frekwencja słabnie.

Praktyki religijne nie uyglądaja wfu d parafian najlepiej,

ale atnlosfera jut przycbylna, ludzie nas przyjrnują, nie widać
oznak jakiejś ostentacyjnej nieprzychy lności. Kości ł zapełnia

się zułaszcza w uielkie świgta religijne, opr cz działalności

duszpasterskiej dożywiamy około 45 dzieci z biednych rodzin

z dwłicb sąsiednich szk ł. Pieniądze na ten cel parafianie

urzucają do puszek. organizajemy też wyjazdy letnie dla
ministrantłitł z rodzin uboższych, Dziune, ale szuankuje

działalność charytatywna jeśli chodzi 0 rozdawnictwo

odzieży, paczek zywnościnu.uych . . , , brakuje często cbętnych

na taką frr-ę pornory.

Dziękuię zarozmowę

Rozmowę p rzep rowadz ił Arkadius z Kołod ziejczyk



Parafia na peryferiach
Przed pierwszą wojną światową $Varszawa była

miastem garnizonowym położonym na dalekich,
zachodnich, rubieżach Cesarstwa Rosyjskiego. Na
dodatek była tu twierdza _ cytadela, którą po upadku
Powstania Listopadowego (1831 r') car Mikołaj I
zbudował na północnych rubieżach miasta. Na jej

przedpolach zaplanowano cały system umocnień,
fortów, magazynów. ]ur ten sposób ograniczono
rozbudowę miasta w kierunku północnym i północno -
zachodnim.

Tereny forteczne znĄdowały się także w południowej
części wsi $7awrzyszew, oddalonej od centrum, czyli od
dzisiejszego Starego Miasta o około dwanaście
kilometrów.

Nie wiemy, w jaki sposób ziemie położone w
południowej części rwawrzyszewa znalazly się w posia-
daniu rodziny Chomiczów pochodzącej z kresów.
$7iemy natomiast, że po pierwszej wojnie światowej
Chomiczowie pozostawili sobie sporych obszarów areał,
a większą część posiadłości podzielili na parcele
i posprzedawali, w większości robotnikom pracującym
w fabrykach na lwoli. Potocznie tę część wsi zaczęto
nazywać Chomiczówką' osiedle z południa było
ograniczone terenami należącymi do największego
lotniska wojskowego w Układzie lWarszawskim' na
Bemowie, a od północy - ulicą \U7ólczyńską. Po drugiej
stronie tej ulicy rozciągał się ,,właściwy'' IWawrzyszew.

Jak pamiętam, jeszcze w latach sześćdziesiątych ubie-
głego wieku mieszkańcy Zoliborza wybierali się na
Chomiczówkę na ,,zieloną trawkę''. Na początku lat
siedemdziesiątych zaczęto tu stawiać kilkunasto-
piętrowe bloki. ]U7 niespełna dziesięć lat powstało tu
nowe ponad 25 tysięczne osiedle _ Chomiczówka. Mało
kto z nowych mieszkańców domyślał się, że naz:wa

wywodzi się od rodziny Chomiczów.
A o najwybitniejszym z nich ' Bolesławie z pew-

nością nikt nie słyszał' Nieliczni starzy mieszkańcy _
pytani _ wspominali, że był on prezesem OSP na
$(/awrzyszewie, że w czasie wojny, w swej willi
przechowywaLZydów, że był ,,wielkim panem'', a swoją
wielkość podkreślał tYm, iż okazywał szacunek
każdemu człowiekowi.

Stawiano bloki na Chomiczówce i po północnej stro-
nie ulicy 'Wólczyńskiej - nu \7awrzyszewie. Niewielki
kościółek parafla|ny z XVII wieku pod wezwaniem
świętej Marii Magdaleny dosłownie pękał w szwach'
lwiernych z wawrzyszewa i z Chomiczówki przyby-
wało. Nie mógł ich pomieścić nawet plac przykościelny.
Tak było jeszcze pod koniec lat siedemdziesiątych
ubiegłego wieku.

Starania o wybudowanie nowej świątyni na Chomi-
czówce nabrały nowe8o tempa po ogłoszeniu stanu
wojennego. Dość napisać, ze 24 listopada 1982 r'
powstała panfla na Chomiczówce _ Matki Bożej
lwspomożycielki $7iernych. Miasto pod nowy kościół

wyznaczyło plac o powierzchni około siedmiu tysięcy
metr w kwadratowych przy ulicy Conrada 7 . Rzecz
jasna, władze kościelne musiały za to zapŁactć i to
sporą kwotę. \,J7net wybudowano barak kaplicę.
Z woli biskupa miejsca księdza Prymasa Stefana
\Wyszyriskiego proboszczem zoxal ks. Jun Huryn
pleban z Boglewic dekanatu gfojeckiego, pocho dzący
z rodziny rolniczej spod Suwałk. Z kapłariską pokorą
i chłopskim uporem podiął się dzteła swego zycia _
wybudowania świątyni paraftalnej na osiedlu Chomi-
cz wka. on takze w wczas nie wiedział, skąd się
wztęła nazwa osiedla.

Tak wspomina tamte pionierskie czasy :

Mieszkałem na \Vaurzyszeu)ie, na plebanii. Thrntejszy pro-
boszcz ksiądz prałat Tbortl Jankowski bardzo nli pornagał.

Co rniesiąc miałern prauo zbierać przez cała niedzielę tacę -
i to w pierwszą niedzielę rniesiąca, t0 znaczy wtedy, kiedy
ludzie mają najwigcej pieniędzy. Rzecz jasna, zbierałevn na
budowę kościoła. Kiądz prałat - ciągnie wątek proboszcz

z Chonlicz uki - traktouał mnie po ojcowskrł, ZA to jestem mu

udzięczny, 'lViadomo, 
czasy byb cięzkie. Ale budoua pouoli

pięła się ut) gtirę, Pomagali Laszyscy, Także przedstawiciele

uładz, Z udzięcznością tłspominawl tiwczesnego naczelnika
dzielnicy Zoliborz pana J,irrf, Lewandowskiegl. rViele rni
pom gł, zwłaszcza jeśli chodzi 0 przydziały materiałtiw
budowlanych, Dobrze go wspomtnAm,

Po siedmiu latach budowy zaczęto odprawiać
naboze stwa w dolnym kościele. $7 czerwcu 2003 roku
odbyła się konsekrac ja g rnego kościoła. Św lątynrujest
przepiękna. Dość napisać, ze moze pomieścić nav/et
Cztery tysiące wiernych. Niedawno z tei parafli
wydzielono nową patronuje jej święty Krzysztof.
Mimo to parufta pod wezwaniem Matki Bozej
s7spomozycielki \7iernych liczy ponad 20 tysięcy
mieszkaric w. Pracuje w niej az sześciu księzy. Parafta
ma się czym pochwalić. Jest tu bardzo duzo spowiedzi.
Tłumy przychodzą na okresowe ćwiczenia duchowe _
na rekolekcje. Kapłani organizują w s7ielkim Poście
drogę krzyzową po osiedlu, a dwa razy w miesiącu _
proces ję fatim'ką, kt ra odbywa się z inicjatywy księdza
kanon ika J ana M acie j ewskieg o .

Przy patafii dztała szkoła społeczna - gimnazjum. Są
zespoły, ch r młodziezowy, działa Akcja Katolicka,
rozbudowany jest ruch pielgrzymkowy, dział charyta-
tywny. Stosuje się rozdawnictwo odztezy, a na koszt
parafli było na koloniach czterdzieścioro dzie ci z rodzin
najbiedniejszych. Dla ponad czterdzieścio r1a dzieci
panfta opłaca w szkołach obiady.

Vidzę po ludziach - powiedział nam proboszcz - ks. prałat

Jno Huryn, że powoli kształtuje się społeczność Chomicz wki,
Il{asz parafia odgryua suoją rolę w tym skonpliknwanym

p ro ces i e s o cj o lo gi czny m,

s7arto dodać, ze parafta na Chomicz wce jest ostatnią
wsp lnotą modlitewną wars zawy na kierunku
p łnocno - zachodnim.

Ludwlk Kotonski




