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DRUrffśffiLlilLAKA
Druhny i Druhowie Delegaci!
Dostojni Goście!
Obecny X w powojennej historii organiza-

cji Związku ochotniczych Strazy PoŻarnych
Z1azd, a W dzie1ach ogolnopolskiego związ-

ku straŻackiego co najmniej piętnasty - odby-
Wa Się na progu XXl wieku. W tych okolicz-
nosciach zadajemy sobie pytanie , )akie jest
miejsce, rola, zadania ochotniczego pozar-
nictwa . Patrząc W przyszłosc opieramy się na
tradycji i doswiad Czeniu. Pamiętamy o histo-
rii. Pozwolcie, Ze w tym miejscu przypomnę
jednąze zwrotek naszego hymflU, ktora byc
moze zapomniarra, przez lata nawet chyba

nie mogła byc przypominana a bardzo dobrze opisuje i

charakter naszej organizacji i chyba tę przyszłosc, ktorą
będzierny WSpolnie budowac.

Brzmi ona następująco:
"Prusak, Moskal nle osiędzie,
Gdy jąWszy pałasza
Hasłem naszym zgoda będzie
I Oj czyzna nasza" .

ochotnicze straze pozarne, Są tą wspaniałą rodzi-
ną, ktora W zgodzie buduje przyszłosc, bo przeciez
osiągnięcia Związku to nie tylko działania struktur władz,
ale przede Wszystkim działania kaŻdego z nas W swoim

(c.d na str 3)

WARSZAWA, 1997
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Prez.ydent
Rzcczypo.spol i tej Polskiej

Warszawa, 26 czerutca 1997 roku

Do Delegat w
naXZjazd Krajowy
Związ*u ochotniczych Strazy Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskie.y

Szanowne Druhny!
Szanowni Druhowie!

Proszę przy1ąć najlepsze ĘczeniazokĄiXZjazdu Krajowego Zułięku ochotniczych
Strazy Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Strazacy ?Awsze brali aktywny udział w polskim życiu spolecznym, dawali świadectwo
patrio$zmu i umiłowania ojcryay. widli prym w słoich lokalnych społecznościach
organizując życie kulturalne, promując postęp techniczny i c}'wilizacyjny Stanowili wz r
obywuelskiej postawy' realialjąc w praktyce najlepsą z crr t _ szlachetny nakaz
niesienia pomocy bliźnim i ratowania wspolnego dobytku

Tam, gdeie okrutny zywioł stawiał wyał'anie wobec czlowieka - byli strażacy
nioąc ofiarną pomoc i jedyny często ratunek. Płaąc za to niejednokrotnie najwyżsą cenę
Takżc dziś winny się ku nim kierować nuzr myśli _ oni bowiem mogą stanowic wz r
dla wielu pokoleri.

by spolecze stwo mogło liczyć na profesjonalizm'
o sptzętu i nowoczesnego wyposa nku i sympatii.
najmniej pracy i jak najwięcej o strażackiego

,Ł'"JuA,il{ 6Eą;
Aleksander Kwaśniewski

MINISTER OBRONY NARODOWE.I

619
Pan
lłak]emar PAYI'aIK
hezes Zanądu Gl wnego Związlłu
oc hotniczyc h SuaIł Pożamy c h
Rze c ąy p o s p o liteJ P o ls kicj

Sztnm,nY Panie h6b,
Nie nogąc uczsnicłc r .{ Zjeździe Zwiqzku ochotnicztrlch StaŻx

Pożarnych Rzeczgpospoliuj Pokkicj, Pragnę za Pana pośrednictulem

prulłazaćJego uczeslnikom lcunia pą'ślnych i ouocnych obrad-

Resort obrony narodowej wysoko ceni sobie wsp łpracę z ocholnicą

sooĄ pożlrną, stanowiącą nieałykle ważny element be:piccze stwa kraju i

obywalelL lłosu pelna pośwĘce sfutba w obronie fudzhĘo It'cia i mienia

ąyskala uznanie i sucun* w catym społec7e stwb, szcug lnie zaś w

środowisktt woJskowych, Ict rzx najbpleJ zdają sobie sprołę z zagro!,e , jakie

nteste ze so bą łłlsp łczs na cywWucJ a

Mam nadzleJę, że koĘny zJad Zwięku prrycąyni się do pomyślnego

roz.łł,oJu dziatalnoścl ochotnlcąych straży pożafnych i zacieśnienia lch

wsp łpracy z innymi lnstytucjami zapałniaJącymi be4liecze stwo kroJu, w om

r łrynlcżzll,oJskler}L

Wszyłklm czlonlom ocholnlcąych stau pożarnych i dziolaczom

Zwlązku chcialbym prukazlć setdeczne pozdrowienia i |yczenia powodzenia

w slużb le s p olcc u rtstw u.

Z wyrazlłnt szlcunku

Snnlstaw D0BRŻAN9KI

PREzEs RADY MINISTRÓV
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warsząwe, czerwiec 1997 r

Szanownl Pa stwo,

Serdecznie pozdrawiam wsrystkich Uczesnik w X Ziazdu Krajowego
Zwięku ochotniczych Strrży Pożarnych Rzeczyposp o I i tej Po l s ki ej

Szczeg lnie gorące slowa kieruję do przybyĘch delegacji strażak w-
ochotniltow, życząc Wam, i za Waszym pośrednictwem wszystkim czlonkom
ochotniczych Strazy Pożarnych sukes w w realizacji trudnych zadari i
odpowiedzialnej, otiarnej służbie.

X Zjazd Krajowego Zwięlu oSP je^łt okazją do rzetelnego
podsumowania dokonałi, podziękowania i wyrażenia uznania za Pracę, za
ofiarność w niesieniu pomocy w walce z źywiołem, za ratowanie mienia i
niej edno krotnie życia.

Z tananiem odnoszę się 71-leniej tradycji dzialałi i dokonałi Waszej

orSanuclcJt.
ochonicza Straż Pożarna wylconując zadania i obowiązki statutowe,

jest tąEe ostoją patrioĘcznych tradycji, czynnikiem integracji
środowislowej oraz źrodlem tw ruych inicjatyw, tak polrzebnych lolulnej
spoleczności

z olrazji Waszego ważnego Zjazdu jeszcze raz serdecznie
pozdrawiam całą społecznośc strtżalcow-ochotnikow i życzę Wam
pomyślnych obrad.

UCZESTNTCY X ZJAZDV
KRA.IowEGo zwIĄzKU
ocnoTNIczYcH STRAżY PoŻARNYCH
RZECZY POSPOLITEJ POLSKIEJ

ffi
MłncIN SwlĘcIcKI

K-AS-07t/t26lyr

Pan
Waldemar Pawlak
Ptezes Zatządu G l wne go

Związku ochomiczych Straży Pożarnych
Rzeczypospol itcj Pols kiej

Szanowny Panie Prezcsie!

Uprzcjmie obradach X

Zjazdu Kr itej Polskiej'

Ńiestety, dzenie Rady

Samonądo aniu'

7 oY'azji jubiteuszu arnych na ręcc Pana Prezesa przekazujc

serdeczne grarulacje. pomyślnych obrad, wszystkim Druhom zaś

satysfakcji z owocnej kces w w trudncj slużbie poźamiczej oraz

wszelkiej pomyślności

L

?IAC IANKOWY J/5
009t0 wARtzAwA

TEt (at-12) 20rJ9J

Warszawa. 2'l czerutca 1997
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vl/YsTĄPlENlE PREzEs A zczosP
środowisku, miejscu pracy, w swojej jednost-
ce, wojewodztwie, czy gminie. Bo właśnie od
tej wspolnej pracy, pracy zgodnej, nastawio-
nej na słuzbę dla bliznich, słuzbę dla ojczy-
zny zaleŻy pomyślnoŚĆ kraju i decyduje ona o
pozycji i znaczeniu ochotniczych strazy.

Chciałbym w tym miejscu sięgnąc pamię-
ciąwstecz do lX Zjazdu, ktory się odbył w Mięt-
nem przed pięciu laty.

Pamiętamy zapewne, w jakim nastroju opu-
szczaliśmy goŚcinne mury tamtejszego Zespo-
łu Szkoł Rolniczych.

OtoŻ rozjeŻdŻaliśmy się po kraju w przeko-
naniu, ze zmontowaliśmy Związek, Że tworzy-
my solidne podstawy pod działanie w nowych
warunkach. MoŹe juz nie pamiętamy tego, jak
trudny i niekorzystny był początek lat dziewięc-
dziesiątych dla naszego ruchu' RoŹni ludzie
forsowali tezę, Że ochotnicze straŻe pozarne i

ich Związek to przeszłośc. Wielu ludzi przyy
mowało, szczegolnie w małych miejscowo-
ściach na wsi te informacje z przerazeniem,
Że oto probuje się odebrac nie tylko organiza-
cję, ale i wartoŚci tworzone przez wieki.

WłaŚnie lX Zjazd Krajowy, ktory obradował
w Miętnem na goŚcinnej Ziemi Siedleckiej w
kwietniu 1992 r. był udaną pr bązahamowa-
nia procesu niszczenia, procesu powolnego
eliminowania z Życia społecznego ruchu stra-
zackiego.

Dzisiaj bez obawy popełnienia pomyłki moz-
na stwierdzić, Że uchwały tamtego Zjazdu -

mające na celu utrzymanie jedności , zwarto-
ści organizacyjnej ogolnopolskiego Związku
zostały pomyślnie zrealizowane. Chocby dla-
tego na X Krajowym Zjeżdzie Związku oSP
RP spotykamy się - Druhny i Druhowie - w
poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wo-
bec naszel organizacji, wobec naszej Ojczy-
zny.

Taka satysfakcja nie przesłania nam roŻ-
nych spraw niedokonczonych czy problemow,
kt re są do podjęcia.

Stajemy wobec wielu waznych wyzwa .Z
przygotowanego w czasie tej kadencji raportu
o stanie ochotniczego pozarnictwa mozemy
odczytac nie tylko, jaklicząca się, jak istotna
to jest organizacja dla kraju, aletakŻe odczy-
tujemy, jak wiele jest potrzeb, jak wiele jest
jeszcze potrzebnych działalr i nakładow, by
ochotnicze straze pozarne w pełni mogły wy-
pełniac swoje zadania.
Druhny i Druhowie! Szanowni zebrani!
Ruch strazacki na ziemiach polskich ma po-

RP WALDEMARA PAWI-AI(A 1c.a. ze str.r 1

nad stupięcdziesieletnią tradycję. Polscy stra-
Żacy w trzech zaborach walczyli o godne prze-
trwanie narodu, kultywując przywiązanie do
ięzyka ojczystego, narodowych tradycji, oby-
czajow. Strazacy mieli niezaprzeczalny udział
W przywracanlu nlepodległości w listopadzie
1918 r. W odzyskanej po 123 latach Ojczy-
Źnie istniało około 1600 ochotniczych strazy
pożarnych, kt re skupiały ponad 50 tysięcy
członkow. Była to - jak na owe czasy - znacz-
na siła legitymująca się duzym doŚwiadcze-
niem, społecznym poparciem, dobrze zorga-
nizowana. Strażacy - co warto przypomnie -

w chwili zagroŻenia Ojczyzny, latem 1920 r'

stanęli przy boku armii w obronie niepodległej
Polski. Ten czyn sprawił, Że Marszałek Jozef
Piłsudski określił strazactwo polskie mianem
"siostrzycy armii".

Po hartowaniu na polu walki, w 1921 r. we
wrześniu na pierwszym zjednoczeniowym
zjeŻdzie, na kt rym było 3690 delegat łru w
obecnoŚci premiera rządu polskiego Wincen-
tego Witosa powołany został ogolnopolski
związek strazacki, ktory przetrwał do 'l948 r.,

do jego likwidacji. Reaktywowany został zwią-
zek pod koniec 1956 roku pod nazwąZwiązek
Ochotniczych Strazy Pozarnych i w tej formu-
le funkcjonuje do dzislal.

Dla uczczenia tych tradycji i działania
Związku ochotniczych Strazy Pozarnych
17 'Xll.96 r. odbyła się uroczystośÓ w'Teatrze
Narodowym w Warszawie, na ktorej uhonoro-
waliśmy zasłuzonych działaczy poŻarnictwa, a
W uroczystości tej udział wzięli przedstawicie-
le najwyzszych władz pa stwowych z plezy-
dentem Aleksandrem Kwaśniewskim, Marszał-
kiem Sejmu - Jozefem Zychem' Marszałkiem
Senatu - Adamem Struzikiem.
Druhny i Druhowie!

W okresie minionej kadencji wielokrotnie
nawiązywaliśmy do chwalebnych kart historii
strazactwa polskiego, także po to, aby przy-
pomnieÓ braci strazackiej, a takze opinii pu-
blicznej, ze ruch nasz sięga do najszczytniej-
szych motywow działania kazdego człowieka
- spleszymy z pomocązagroŻonym, nawet z
narazeniem Życia i zdrowia własnego.

Przypominaliśmy, Że straŻactwo polskie -

takŻe w okresie 45-lecia powojennego - do-
brze słuzyło ludziom - na miarę sił i mozliwo-
ści.

Strazacy nie wybierali czasow, w ktorych
Żyli, ale zawsze godnie słuzyli ojczyznie, swo-

(c.d. str. 4)
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jemu środowisku, uczestnicząc w akcjach ra-
towniczych, gaśniczych, w Życiu kulturalnym i

społecznym swoich środowisk, uczestnicząc
W uroczystoŚciach pa stwowych, kościelnych,
po prostu uczestnicząc aktywnie w zyciu.

Kadencja 1992-1997 - poza nami. Był to
trudny czas związany z transformacją ustro-
iową' ktora dotykała r wniez naszego środo-
wiska.

Najwazniejsze, Że w tym okresie potrafili-
śmy'zawsze podejmować te zadania, do
ktorych jesteśmy w pierwszej kolejności po-
wołani - ratowniczo-gaŚnicze. Ale rownieŻza-
chowaliśmy jednośc w działaniu, rozwinęliśmy
ruch kulturalny poprzez orkiestry, zespoły ar-
tystyczne. To takze czas, kiedy obserwujemy
duzą aktywność w środowisku młodziezowym.
W szeregi ochotniczego strazactwa wstąpiło
wielu druh w. o sile, o zwartości organizacyj-
nej, o mobilności szeregow świadczy przebieg
ka m pani i sprawozdawczo-wyb orczej.

Zebrania sprawozdawczo-wyb orcze odby-
wały się we wszystkich ochotniczych strazach
pozarnych, we wszystkich 2275 gminach. Ze-
brania i zjazdy gminne cechowała uroczysta
atmosfera, powaga. Oprocz strazakow braliw
nich udział przedstawiciele lokalnych środo-
wisk, władze samorządowe, nauczyciele, ka-
płani, wsp łpracujący z naszą organizacją,
przedstawiciele roŻnych Środowisk. Dyskusja
dotyczyła r żnych spraw - od tych najbardziej
codziennych, zyciowych, kt re wiąŻą się z
działaniem, funkcjonowaniem konkretnego
środowiska - po sprawy generalne dotyczące
problem w wojew dzlwa czy pa stwa.

o tym jak w ciągu tej kadencji Związek na-
bierał znaczenia - myślę' ze w pewien symbo-
liczny sposob - Świadczy takze wybor doko-
nany na zjazdach wojew dzkich, gdzie na pre-
zesow zarządow wojewodzkich wybrano 6 par-
lamentarzystow, 16 wojewodow i wicewojewo-
dow 4 dyrektorow urzędow wojewodzkich, 23
sprawdzonych działaczy poŻarniczych i samo-
rządowych. To w pewien sposob pokazuje, jak
związek osadzony jest w naszej rzeczywisto-
Ści, a rÓwnocześnie jak jest doceniany i sza-
nowany przez rÓŻne środowiska.

Ważne, że pozyskaliŚmy do naszego Związ-
ku, naszych władz wielu nowych, często mło_
dych ludzi, ktorzy chcą działaÓ społecznie w
szeregach naszej organizacji.
Druhny i Druhowie!

Kampania spawozdawczo-wyb or cza wyka-
zała takŻe, że ochotnicze straze pozarne i

ogniwa Związku dobrze realizowały zadania
statutowe. Przyczynił się do tego m'in. sprzy-

jający klimat, jaki panował w samorządach
lokalnych i wśrod przedstawicieli władz pan-
stwowych dla pozarnictwa .Związek wspierał
powołany w 1993 roku w Sejmie Zespoł Po-
sł w Strazak w, ktory liczy aŻ80 parlamenta_
rzystÓw. Przewodzi mu Druhna Krystyna Ozga.

W dalszej częŚci Zjazdu, myślę' ze będzie-
my mieli okazję zapoznaĆ się z rezultatami
prac. Tak się złozyło , Że w mijającym tygodniu
Sej m Rzeczypospol itej Polskiej' uchwal ił Usta-
wę o ochronie Przeciwpozarowej, ktora w wie-
lu istotnych punktach odpowiada na potrzeby
czasu i jak sądzę przyczyni się do znacznie
lepszego fu nkcjonowan ia Związku.

Wspolnym wysiłkiem Zarządu Głownego i

Zespołu Posł w Strazak w udało się zmieniĆ
w czasie tych mijających lat wiele przepisow,
ktore utrudniały czy czasem paralizowały dzia-
ł ani a Związk u i oc h ot n iczy ch st razy poza rn ych .

Szanowni zebrani!
Chciałbym podkreŚlic , Że w mijającej kaden_

cji opracowaliśmy raport o stanie pozarnictwa
ochotniczego. Jest to po raz pierwszy w dzie-
jach ochrony przeciwpozarowej tak komple-
ksowe zestawienie zarowno potencjału, moŻ-
liwości, ale takze i potrzeb ochotniczego po-
zarnictwa. W czasie opracowywania tego ra-
portu bardzo znaczący był wysiłek i zaanga-
zowanie nielicznych pracownikow Związku,
ktorzy pokazali' ze potrafią w tych trudnych
warunkach wypełniać dobrze odpowiedzialne
zadanie. Z satysfakcją chcę poinformowaÓ, Że
w minionej kadencji poczyniliśmy wiele dzia-
łan, ktore mogą się przyczynic do umocnienia
Związku, umocnienia ochotniczych strazy po-
Żarnych. W wielu jednostkach ochotniczych
strazy pozarnych, zarządach wojewodzkich,
zostały uregulowane Sprawy własnoŚciowe,
majątkowe, a to co - myślę, jest tez wazne to
i ta wiadomosc, ze budynek DOMU STRAZA-
KA przy ul. oboznej stał się własnością Związ-
ku i uroczyście melduję, Że Związek uzyskał
prawo własnoŚci. Stosowny akt notarialny w
imieniu Zarządu Głownego podpisywaliśmy z
Druhem Wiceprezesem Marianem ffędzio-
chem w dniu 11 czerwca 1997 r. Jest to waz-
ny element w porządkowaniu tych wszystkich
spraw, ktore są istotne i wazne dla Związku.
Szanowne Druhny i Druhowie!

WiększośÓ zadan, jakie nałożył na nas lX
Zjazd Krajowy udało się zrealizowaÓ. WŚrod
nich wymienię cho by rozszerzenie kontakt w
i wspÓłpracy z resortam i instytucjami central-
nymi, bardzo dobrze układającą się wspołpra-
cę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych iAd-
ministracji, ktore zleca naszej organizacji



X KRAJOVW zJAzD zWlĄzKU osP RP

okreŚlone zadania dotyczące ochrony przeciw-
pozarowej i ratownictwa. Aktywnie wspiera
nasze poczynania Ministeistwo Kultury i Sztu-
ki, zwłaszcza do czasu, kiedy ministrem zo-
stał Pan Zdzisław Podka ski. Warto odnoto-
wać dobrą wsp łpracę, z Ministerstwem
Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i

LeŚnictwa, Ministerstwem Edukacji Narodo-
wej. Bardzo istotna i bardzo znacząca jest
wsp łpraca z Narodowym Funduszem ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, ktÓrego
Prezesa mamy okazję gości także na dzisiej-
szym Zleżdzie - Pana Prof . JÓzef a Zegara.

Te środki, kt re sąprzekazywane na ochot-
nicze straże pozarne są wielokroc pomnaza-
ne, bo to, co ochotnicy otrzymują od roznych
instytucji, jest wspierane przez samorządy,
często dodawana jest własna praca ochotni-
kow i pomnaza to, bogactwo całej naszej oj-
czyzny, a rownocześnie przyczynia się do
tego, ze w wielu sytuacjach trudnych i drama-
tycznych ta pomocna dło szybko pozwala
uniknąc zagroŻenia. Przykładowo W tej kaden-
cji podjęliśmy program karosowania samocho-
dow, ktory przy skromnych środkach na po-
czątku pozwolił przy większym zaangaŻowa-
niu r znych instytucji - w tym i Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, ale takze Ministerstwa Obrony Naro-
dowej pozwolił na skarosowanie 500 wozÓw
bojowych. Biorąc pod uwagę potencjał, ktory
posiadają ochotrlicze straze pożarne W sprzę-
cie, to jest to około połowa tego, co nalezało-
by wprowadziÓ do ochotniczych strazy poŻar-
nych dla odtworzenia tego majątku i utrzyma-
nia go w nalezytej gotowości technicznej. Ten
program będziemy rozwi1ać w takim kierunku,
aby mozliwie szeroko wykorzystaÓ wszystkie
mozliwoŚci i przy maksymalnie efektywnym
spozytkowaniu Środk w, ktÓre mamy do dys-
pozycji' Chciałbym w tym miejscu zwrocic
uwagę szanownych delegatow na znaczącą
wspołpracę z Urzędem Kultury Fizycznej i Tu-
rystyki oraz WSpołpracę z Agencją Własności
Rolnej Skarbu Panstwa, z Pa stwową lnspek-
cją Pracy, z Dyrekcją Generalną Lasow Pa -

stwowych, ze Związkiem Harcerstwa Polskie-
go, Polskim Związkiem Chorow i orkiestr.
Wydaje mi się, Żewraz z budowaniem syste-
mu ratowniczo-gaŚniczego będzie przybywa-
ło takze podmiotow dązących do nawiązania
wspołpracy z naszą organlzacJą.

Druhny i Druhowie! Szanowni zebrani!
Głownym zadaniem naczelnych władz

Związku jest słuzenie ochotniczym strazom
pozarnym. Co zatem zrobiliśmy, aby im po-

moc? Oto wazniejsze poczynania:
- w celu przywrocenia pozycji komendanta
gminnego Zarząd Głowny opracował "Regu-
lamin i tryb pracy komendanta gminnego
ZosP RP''. Skierowaliśmy postulat do samo-
rządow lokalnych o finansowe zabezpieczenie
realizacji tych obowi ązkow,

- opracowano wzorcowy Statut OSP i pod-
stawowe akty prawne,

- podejmowaliśmy skuteczne starania ce-
lem pozyskania, poza środkami z MSWiA do-
tacji z NFosiGW oraz innych zr deł, zakup
motopomp, węŻy poŻarniczych, nowoczesne-
go sprzętu,

- na posiedzeniach Prezydium i Zarządu
Głownego analizowa liŚmy problem przekazy -

wania Środkow od instytucji ubezpieczenio-
wych przez PSP. Nasze inicjatywy spowodo-
wały m.in', że w projekcie nowej ustawy o
ochronie przeciwpożarowej - juz uchwalonej
znajduje się zapis, aby te środki był dzielone
w 50% na PSP' w 50% na Związek osP,

- udało się zahamowaĆ spadek liczby ze-
społ w artystycznych i orkiestr dętych oSP.
Chcę tu zwr ciÓ uwagę ze w wojsku. pozo-
stało niespełna 20 - tymczasem'w ochotni-
czych strazach pozarnych jest ponad 700
orkiestr, z czego ponad 100 prezentuje poziom
ogolnokrajowy, o czym mogliśmy się przeko-
nac zarowno na Festiwalu Orkiestr OSP, ktory
odbył się w tym roku w Bielsku, ale takze cho-
ciaŻby wczoraj i dzisiaj, spotykając się z orkie-
strą z Choczni

- podjęliśmy prace na rzecz dokumentowa-
nia historii OSP,

- podjęliśmy skuteczne proby większego niż
dotychczas zainteresowania problemami
ochotniczego pozarnictwa przez media, pra-
sę, radio, telewizję. Nalezy odnotowaÓ z du-
żym uznaniem, ze coraz więcej dziennikarzy
dobrze zna problemy pozarnictwa i z duŻą
sympatią odnosi się do tych wszystkich, ktorzy
na co dzien spieszą innym na ratunek,

- popularyzowaliŚmy wiedzę o ochotniczych
strażach pożarnych poplzez ogol nopolski Tur-
niej Wiedzy Pozarniczej, tworzenie Młodzie-
zowych Druzyn Pozarniczych,

- W porozumieniu z AgencjąWłasności Rol-
nej Skarbu Pa stwa większośÓ sprzętu' ktory
był w dyspozycji Pa stwowych Gospodarstw
Rolnych przekazany został do ochotniczych
straŻy pozarnych,

- podjęliśmy wspołpracę z rÓŻnymi instytu-
cjami, o czym już wcześniej mowiłem - wśrÓd
nich nalezy, jeszcze doda Narodowy Fundusz

(c.d . str.6)
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os b Niepełnosprawnych, z kt rym tez mamy
porozumienie i mogąz tego wynikac konkret-
ne wyniki dla pracy ochotniczych strazy po-
Żarnych.

WspÓłpraca z Miniserstwem Finans w po-
zwoliła na korzystne uregulowanie rozliczen
podatkowych. Wprowadzono zapis, ze wolne
od podatku są dochody oSP w części prze-
znaczonej na cele statutowe. MyŚlę, Że dzi-
siaj juz o tym zapominamy, ale jeszcze cztery
lata iemu straze musiały się rozliczać co mie-
siąc z roznego rodzaju działalności i stanowi-
ło to istotne utrudnienie naszego działania.

Szanowne Druhny i Druhowle
Chciałbym w tym miejscu jeszcze raz wrocic

do wydarze ostatnich dni, bo w sposob szcze-
golny mamy tu do odnotowania fakt i rezultat
pracy Zespołu Poselskiego Strazak w oraz
wszytkich , ktÓrzy z sympatią i uznaniem od-
noszą się do ochotniczych Strazy Pozarnych
- została uchwalona Ustawa o ochronie prze-
ciwpoŹarowej' w istotny sposÓb rozwiązująca
wiele problem w. WŚrod tych, ktore warto
wymienić, a istotne będą dla funkcjonowania
ochotniczych Straży Pozarnych myślę, ze jest
rozwiązanie, kt re mÓwi o tym, iz jednostki
włączane do Krajowego Sysemu Ratowniczo-
GaŚniczego będą finansowane zbudŻetu i to
w istotny sposob moze poprawiÓ kondycję tych
jednostek oraz wzmocni cały System Ratow-
niczo-Gaśniczy.

Szanowne Druhny i Druhowie.
Warto tu zwrociÓ uwagę na radykalnązmia-

nę sytuacji, ktÓra wiąŻe sięzdziałaniem, funk-
cjonowaniem Ochotn iczy ch Strazy Poza rnych,
bo przecież nie tak dawno jeszcze, W poprze-
dniej kadencji samorządu bywały i takie sytu-
acje w niejednym miejscu, a ja tu zwrocę uwa-
gę na takie zdarzenie, ktore miało miejsce w
wojew dztwie stołecznym, bo chyba do histo-
rii pozarnictwa początku lat dziewięćdziesią-
tych przejdzie taki konflikt, ktory był w jednym
z miasteczek, gdzie burmistrz nałoŻył restryk-
cje na oSP, bo ta nie chciała przekazac swo-
jej własności, czyli Domu Strazaka samorzą-
dowi, wstrzymał przydział paliwa jednostce,
jakby za karę i dopiero gdy nastąpiło kilka tra-
gicznych wydarzen sytuacja się zmieniła, DziŚ
już są tam nowe władze samorządowe i zu-
pełnie nowa atmosfera. Ale trzeba pamiętaÓ
o tym, bo ważne jest to szczegolnie wtedy,
kiedy strazacy angaŻują się w tą słuzbę pu-
bliczną i dzięki temu mogą w spos b istotny
przyczynić się do poprawy połozenia i działa-
nia ochotniczego pozarnictwa.

Szanowni zebrani.
Jesteśmy nie tylko Świadkami, ale uczest-

nikami kształtowania się nowoczesnego syste-
mu bezpiecze stwa pa stwa. Elementem tego
przedsięwzięcia jest Krajowy System Ratow-
niczo-Gaśniczy, ale wprowadzane są r wniez
nowe rozwiązania, kt re wiąŻąsię z udziałem
jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych tak-
Że w ochronie ekologicznej, a także W per-
spektywie w ochronie ludnoŚci.

Druhny i Druhowie.
W tej szczegolnej atmosferze, w kt rej

odbywa się Zjazd będziemy dyskutowali o
przyszłości naszego ruchu, o przyszłości po-
zarnictwa. W tym miejscu na Wasze ręce, bo
przecieŻ od tego działania na roŻnych szcze-
blach zaleŻy znaczenie i połozenie ochotni-
czego poŻarnictwa, chciałbym przekazać ser-
deczne podziękowania za tą społeczną słuz-
bę, pracę, dla wszystkich ochotnik w-straza-
kow, dla tej olbrzymiej rodziny ludzi dobrej
woli. Bez tej ofiarnej pracy, społecznej aktyw-
ności, niewiele dało by się zdziałac' Słowa
podziękowania chciałbym takze skierowaĆ w
imieniu naszego Środowiska do wszystkich,
ktorzy wspierali ochotnikow. Do tych wszyst-
kich instytucji i os b, ktorzy poprzez swoją
działalność, Życzliwośc czy decyzje przyczy-
nili się do tego, ze ochotnicze Straze PoŻar-
ne mogły się rozwijac. Dzisiaj stajemy na pro-
gu XXl wieku. Dzisiaj ta słuzba to takze pra-
ca, to pomoc dla Polski , dla rodzin, dla przed-
siębiorstw, dla całego kraju w ratowaniu i

ochronie mienia, Życia, ale takze w kształto-
waniu charakteru, bo - szanowne Druhny i

Druhowie - ruch strazacki to przecież nie tyl-
ko ta działalnośc w zakresie ochrony mienia,
Życia, ale to takŻe wspaniałe kształtowanie
charakterow wielu młodych ludzi, to budowa-
nie takich postaw i kształtowanie takich ludzi,
ktorzy są nam najbardziej potrzebni' bo tu w
tej działalności uczymy się, jakwaŻnąrzeczą
jest dobra i sprawnie zorgantzowana praca w
druzynie, ale rÓwnoczeŚnie jak ważną rzeczą
jest, aby w tej druzynie kazdy był dobrze wy-
szkolony, aby był specjalistą, aby bił indywi-
dualnością i to kształtowanie charakterow
odbywa się przecieŻ nie tylko w tych działa-
nitrch, ktore wiąŻą się z r Żnego rodza ju za-
grozeniami, ale w całym, dzie po dniu, dzia-
łaniu ochotniczych StraŻy Pożarnych. W tej
działalności kulturalnej, ktora wiąŻe się z mo-
bilizowaniem ogromnej rzeszy młodych ludzi
w zespołach artystycznych, orkiestrach dę-
tych, ale takŻe w Młodziezowych Druzynach
PoŻarniczych.
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Szanowne Druhny i Druhowie.
Wszyscy na tej sali będziemy dzisiaj dys-

kutowac o przysłości Związku. Proszę o bar-
dzo szczerą, otwartą dyskusję, bo tu Wypra-
cowujemy rozwiązania, ktore będą nas Wpro-
wadzały w XXl wiek, ale proszę takŻe o to,
abyśmy wracając do naszych środowisk, do
naszych jednostek, nie szczędzili sił i energii,
aby pobudzać tą społeczną działalnośc, aby
umacniac ochotnicze Straze PoŻarne, popie-
rac Wszystkich tych , ktÓrzy swoim zaangaŻo-
waniem, energią, przyczyniają się do budowa-
nia silnej , niezaleŻnej Polski. Pamiętając o
tych słowach naszego hymnu, aby towarzyszy-
ły nam zawsze, by "hasłem naszym zgoda była
i ojczyzna nasza''. Dziękuję'

PRZEMOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RP _

. JOZEFA ZYCHA
Szanowni Druhowie, panie i panowie.

Na wstępie chciałbym serdecznie podzię-
kowaĆ za zaproszenie do udziału w ZjeŻdzie,
atakŻe za to wysokie wyr znienie' Przyjmuję
je przede wszystkim jako zobowiązanie do
działania ws po l ne g o na rze cz bezpiecze stwa
W naszym kraju, ochrony Życia, zdrowia i mie-
nia wszystkich naszych rodakow.
Szanowni Druhowie, Panie i Panowie.

Występuję na Waszym Zjeżdzie przede
wszystkim w charakterze marszałka Sejmu,
ale poniewaz jest tu tylu przedstawicieli pol-
skiej wsi, poniewaz tak wspaniale układa się
wspołpraca pomiędzy Polskim Stronnictwem
Ludowym a ochotniczymi Strazami Pożarny-
mi chciałbym tal,.że wystąpic jako przewodni-
czący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa
Ludowego.

X Zjazd Krajowy Związku ochotniczych
Strazy Pozarnych numeracją mogłby su9ero-
wać, Że chodzi o jego jubileuszowy i świątecz-
ny charakter, jednak z tego co wynika z po-
rządku obrad, atakŻe ze Sprawozdania kole-
gi Pawlaka, wynika, Że będzie to Zjazd bar-
dzo roboczy. Zajmie się sprawami statutowy-
mi i programowymi Waszego Związku. oceni-
cie pięcioletnią działalnośc Zarządu Głowne-
go i dorobek Związku, wytyczycie zadania na
najblizsze lata i wybierzecie nowe władze.
Mozna więc powiedziec, ze są to sprawy we-
wnę.trzn e o rg a n izacj i. W rzeczywistości j ed n a k
Wasze obrady, decyŻje i uchwały mają dużo
szersze znaczenie. Wynika to z charakteru

ochotniczeg o stra zactwa, z liczebności Związ-
ku i jego pozycj i, a zwłaszcza z pełnionej roIi
Wobec społe czenstwa. ochotnicze Straze Po_
Żarne to nazwa znana Wszystkim obywatelom
polskim. SiInie Są one zakorzenione W krajo_
brazie polskiej wsr i miasteczek.

Związek ochotniczych Strazy PoŻarnych, li-
Czący obecnie ponad poł miliona czynnych
członkow, jest największą organizaqą Spo-
łeczną działaj ącą na WSi, największązorgani-
zowaną siłą Społe czną, W Wielu Wsiach Często
takŻe jedyną. Nie ogranIczacie Się do Walkl z
Czerwonym kurem, co jest głowną misją Stra-
Żakow. Prowadzicie wieIostronną, jakŻe po-
trzebną działal nosc Społeczną W Swoich Sro-
dowiskach . ZeSpoły artyStyCzfle, orkiestry
dęte, roŻne im p rezy, f estyny i zabawy to tylko
CzęSc rozległej działalnosci kulturalnej , prowa-
dzonej przez ochotnicze Straze PoŻarne.
StraŻakow nigdy nie brak przy realizac1i wiej_
skich inicjatyw, takich, jak budowa szkÓł, drog,
Wodociągow, Sieci gazowej itd. Remizv i Domy
Strazaka stanowią zazwyczą osrodki Życia
kulturalnego i towarzyskaego wiejskich spo-
łecznoSci. Ta roŻnorodna praca Społeczna to
wielki dorobek ochotniczego strazactWa, ce-
n io n y, szan owa n y przez m ieszka n cow ws i i

miast.
Szanowni Panstwo.

Ratowanie Życia i mienla ludzi przed poŻa-
rem przestało byc jedynym zadaniem straŻa-
kow ochotnikow. Cywilizaqa niesie nowe za-
groŻenia'. awarie urządzen przemysłowych i

komunalnych, katastrofy drogowe, kolejowe i

Iotn icze, ska Żenia che miczne. Tym cywiliza-
cyj nym Wyzwaniom muszą stawic Czoła stra-
zacy, ci zawodowi i ci ochotnicy. Dlatego nle-
zbędna jest wyŻsza organiZaqa i kooi'dynacja
działan, dlatego two rzony jest Krajowy System
Ratow niczo-GaSn iczy, ktÓrego orga niczną, aIe
autonomiczną Częscią stają Się jednoStki
ochotniczych StraŻy PoŻarnych. Konieczne
jest zatem lepsze Wypos aŻenie ochotniczych
straŻy W sprzęt, prze9ZkoIenie, podnoszenie
ich SprawnoSci bojowej , a takŻe załatwienIe
roŻnych Spraw bytowych, zrownania pod nie-
ktÓrymi wzg Iędam i uprawnien profesjonalistow
i ochotnikow. W sumie przed całym Związkiem
i przed poszlzegolnymi ochotniczymi straŻa-
mi staj ą nowe i bardzo powazne zadania. od
tego, jak potraficie im sprostac, jak dostosu-
jecie się do nowych Wymagan, W duzej mie-
rze zaleŻec będzie przyszłosc ochotniczego
Stra Żactwa.

(c.d. sfr. 8)
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ostatnie lata nie były łatwe dla Waszej
organizacji. Transformacja ustrojowa i gospo-
darcza Spowodowała rozne kłopoty i zrodziła
nowe prob!emy, takŻe dla Was. Był czas, kie-
dy zagroŻone były finansowe podstawy dzia-
łalnosci ochotniczych Strazy PoŻarnych. Wy-
daje Się, ze najtrudniejsze strazacy maj ą za
sobą. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z
1 991 roku zagwarantowała pewną przyszłosc
stra Żactwa W n aS zym kraj u.

Chciałbym za kolegą PawIakiem powrocic je-
szcze na chwilę do ostatnio przyjętej przez Sejm
Rze Czypospolitej ustawy Mozna powiedziec, Że
jest to prezent Sejmu dla Waszeg o Zjazdu Przy-
pomnę, ze z inicjatywy posłow Skuplonych w Ze-
spole Poselskim Strazakow, a praktycznie z ini-
cjatywy Klubu Parlamentarnego Polskiego Stron-
nictwa Ludowego w 1994 roku przygotowany zo-
stał projekt nowelizac1i ustawy o ochronie prze-
ciwpoŻarowe1. Prace nad ostate Cznym kształtem
ustawy trwały bIisko trzy lata. Aktywny W nlch
udzlał brali przedstawiciele Zarządu Głownego
Związku, Panstwowej Strazy PoŻarnej i srodo-
wisk poŻarniczych. Konsultacje i uzgodnienla z
rządem trwały bardzo długo. Z satysfakcją za-
tem mozemy powiedziec, Że przyięcie tej usta-
Wy jest Wyniklem zrozumienia Sejmu, a więc i

roŻnych ugrupowan, co do koniecznosci noweli-
zaqi ustawy o ochronie przeclwpoŻarowej . Jak
juŻ powi edziano, Wprowa dza ona wiele pot rzeb-
nych i postulowanych przez Was rozwiązan.
oczywiscie nie udało Się osiągnąc Wszystkiego.
Mam jednak n adzieję , ze Sejm przyszłej kaden-
cji będzie takŻe na bieŻąco analizował te potrze-
by i noweIizował ustawę . Przypomnę, Że ochro-
nę przeciwpozarową rozszerzono o ochronę Sro-
dowiska naturalnego . Zapewnlono Ochotniczym
Strazom PoŻarnym udział W przeglądach prze-
clwpoŻarowych organizowanych przez g m iny W

ramach zadan własnych '

Rze czy pos politej . Od Wasze go zaa ng azowa n ia
w kształtowaniu list kandydatow, udziału w kam-
panii Wyborczej , Wreszcie Waszych głosow W
duŻe1 m ie rze zaleŻec będ zie skład nowego par-
lamentu. W konsekwencj i zalezą od tego takŻe
Wasze wpływy W Sejmie i Senacie, m oŻliwosc
pomysI nego rozwiązywania problemoW strazac-
twa. Mielismy moznosc przekonac Się o tym W

tej kadencji parlamentu i muSZę tutaj powi edziec,
Że gdyby nie ta determinacja, m.in. kolegi Wal_
demara Pawlaka, kolezanki Krystyny Ozgi, aby
doprowa dzic do uchwalenia ustawy na ostatnim
posiedzeniu Sej mu, to ze względu na to, iŻ Sejm
ma przed sobą ponad 1B0 projektow ustaw, by-
łoby to niezwykle trudne. Jestem przekon any, ze
w zbliŻa1ących się wyborach nie dacie się zwiesc
obietnicom i pięknym deklaracjom bez pokrycia.
Na poparcie zasługują lu dzie Sprawdzeni w dzia-
łaniu, Iudzie ktorym interesy WSi,, W tym takŻe
Sprawy stra zactwa, rzeczywiscle leŻą na Sercu.
Jako przewodnicząCy Rady Naczelnej Polskie-
go Stronnictwa Ludowego chciałbym oswiad_
czyc: to prawd a, ze partią, ktora p rzez cały czas,
W Sposob konsekwentny Walczyła i broniła inte-
resow WSi jest i będzie Polskie Stronnictwo Lu-
dowe.

KonCząC, zyczę Z1azdowi Krajowemu owoc-
nych obrad, przyjęcia trafnych uchwał i wyboru
nowych, dobrych władz Związku. Pozdrawiam
wszystkich delegatow, a za Waszym posrednrc-
twem wszystkich strazakow-ochotn ikow.
Szanowni Delegaci.

W dowod Uznania za wkład jaki wnoszą
ochotnicze Straze PoŻarne W ochronę zycia,
zdrowia i mienia obywateli, marszałek Sej mu
Rze Czypospolltej przyznał Związkowi naj wyŻsze
Sej mowe WyroŻnienie Srebrny Medal Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej , ktory pozwolę sobie
Wrę Czyc na ręce kolegi Prezesa.

Dzię kuję za uwag ę
Ustawa gwarantuje Waszemu Związkowi obl i-

gatoryjny udział w konsultacjach dotyczących re- WY$TĄPIENIE WlcEMlNl$TRA
gulacji prawnych zzakresu ochrony przecrwpo- 

^!-!
zarowej, wpływ na podział Środkow ",źu*u',i.- 

spRAW WEWNĘTRzNYcH !

nych od firm ubezpieczeniowych. Zgodnrezpro- ADMINISTRACJI
pozycjami strazakow załatwiono sprawę pokry- zBlGNlEWA soBoTKlwania wydatkow związanych z akcjami poza wła-
snym terenem ochotniczych Strazy Pozarnych, Panie Przewodniczący obrad
zadośĆuczynienia za szkody, wprowadzono in- Szanowni Delegaci
stytucję komendanta gmlnnego. Ze szczegÓlną satysfakcją występuję tu dzi-
Szanowni Delegaci. -trzed Pa stwem Delegatami na X Kra-

Stanowicie waŻnąsiłę społeczną. Nic Wazne- il?]; ź^=o Związkuochotniczych Strazy Po-
go na wsi nie dzieje się bez Waszego udziału. Żarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Wydarzeniem, wobec ktorego nie pozostaną Ta satysfakcja wypływa nie tylko z faktu, ze
obojętni straŻacy, ognlwa organŻacy1ne i cały reprezentuję urząd Ministra Spraw Wewnętrz-
Związek, będą nowe wybory do Sejmu i Senatu nych i Administracji, ktory z mocy ustawy rea-
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lizuje politykę panstwa w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, ale przede wszystkim dla-
tego, Że jako nadzorujący od ponad trzech lat
straŻ poŻarną miałem mozliwoŚc poznaĆ do-
głębnie Waszą historię, ludzi, kt rzy ją two-
rzyli, Wasz bezcenny dla Pa stwa dorobek,
kulturę i tradycje, Wasz hart ducha i Waszą
odwagę.

To właŚnie ta szczegolna satysfakcja moŻ-
liwości poznania osobiŚcie wielu z Panstwa,
członkow ochotniczych Strazy Pozarnych w
Waszych straznicach z Waszymi troskami i

problemami, ale iw chwilach świątecznych.
Trudno dziś te kontakty zbilansowaĆ jak i z

braku czasu omowic wszystkie wnioski z nich
wypływające'

Dziś mogę z całą pewnoŚcią stwierdziĆ, ze
kontakty te juz owocują i będą z całą pewno-
ścią przynosic pozytywne efekty w przyszło-
Ści.

Mogę z całąod powiedzial nością stwierdzic,
ze wydawane Środki finansowe z budzetu cen-
tralnego w dziale "Bezpiecze stwo Publiczne"
realizowane przez MSW|A są trafną inwesty-
cją podatnikow na ochronę przed pozarami.

Zdaję sobie Sprawę, ze nie sąto środki wy-
starczające ani tez satysfakcjonujące i Was i

mnie, ale są one stale rosnące a dla ich po-
mnazania szukamy stale nowych rozwiąza i

to w systemowym ujęciu.
Te rozwiązania systemowe muszą zna|eżć

miejsce w parlamencie i rządzie, a ponadto
muszą byc adekwatne do zasobności społe-
cze stwa iciągle )eszcze niewystarcza1ącego
budżetu Pa stwa.

To co w szczegÓlny spos b pomaga nam
rozwiązywaÓ ten problem to powstały w tej
kadencji Sejmu - Poselski Zespoł Strazakow
zabiegający o pozytywne rozwiązania prawne
nie tylko w ustawach pozarniczych, ale w wie-
lu innych porządkujących cały system'

Z tej trybuny w imieniu Rządu chciałbym
podziękowac całemu Zespołowi Posłow ijego
Przewodniczącej Krystynie Ozdze za olbrzy-
mi wysiłek w budowaniu nowoczesnego syste-
mu bezpiecze stwa Pa stwa.

Mam nadzieję, ze w przyszłym Parlamen-
cie nie zabraknie takiej woli ambitnego dzia-
łania. Mamy wszak jeszcze bardzo wiele do
zro bien ia.

Trzeba zbudowaÓ w Polsce nowoczesny Po-
wszechny System ochrony LudnoŚci, nie tyl-
ko przez pozarami ale przede wszystkim przed
katastrofami i zagrozeniami cywilizacyjnymi,
ktorych jest coraz więcej, a Wy Druhowie od-
czuwacie to najlepiej biorąc udział codziennie

w coraz większej liczbie akcji ratowniczych.
Temu celowi winna słuzyc nowa ustawa spi-

nająca wszystkie działania dotychczasowe -

tworząca nowoczesne rozwiązania pa stwa
europejskiego, w ktorym wyr znioną organi-
zacjąspołeczną spośrod innych będą ochot-
nicze straze pozarne.

Prace nad taką ustawą juz trwają, a czę-
ścią tego planu jest mozliwoŚÓ uznawania
Ochotniczych Strazy Pozarnych za organiza-
cje spełniające wymogi i funkcje ochotniczych
formacji ochrony Ludności Cywilnej.

Ta nowa dodatkowa rola OSP jako formacji
oC wspierana byłaby środkami finansowymi
pa stwa kierowanymi na realizację zadan
Ochrony Cywilnej.

Byłaby tez doskonałą okazją do tego aby
organizacje pozarządowe' jakimi są oSP
przejmowały częsĆ zadan administracji rządo-
wel.

Srodki finansowe z budzetu centralnego tra-
fiałyby najblizej zadan i jednostek je realizu-
jących, bez pośrednictwa, rozdzielnictwa i

urzędniczej mitręgi. '
Strazak ochotnik wykonujący zadania w za-

kresie samoobrony, stanowiącej podstawę
obrony cywilnej, wykonuje zadania fta rzecz
obronności i bezpieczeflstwa pa stwa.

Uznając wybrane ochotnicze straze poŻar-
ne za ochotnicze formacje obrony cywilnej
strazak ochotnik mogłby wypełniaĆ powinno-
Ści obronne na rzecz swojej miejscowoŚci,
najblizszej okolicy czy środowiska.

Tak pełniona i udokumentowana przezwła-
dze oSP i gminy słuzba, mogłaby byc podsta-
wą dla odpowiednich organ w do zwalniania
strazaka ochotnika z innych powinności obron-
nych, w tym głownie z odbywania zasadniczej
słuzby wojskowej.
Szanowni Druhowie!

Zatrzydzieści miesięcy powitamy rok 2000,
a po nim XXI wiek. To bardzo krotki okres cza-
su i dlatego juz dzisiaj powinniśmy nakreśliÓ
ramy nowych kierunkow działan oSP i Związ-
ku.

Elementami składowymi "Programu
OSP 2000" pozajuz sprawdzonymiw bogatej
przeszłości ruchu strazactwa ochotniczego,
mogłyby byĆ zadania.
. umacniania roli oSP jako organizacji pozarzą-

dowych wykonujących odpłatnie specjalistycz-
ne zadania administracji ządowej, specjalnej lub
samoządowej,

o rozw j specjalistycznychjednostek OSP przej-
niujących odpłatnie zadania niektorych słuzb
komunalnych, ktorych utrzymanie jest dla spo-

(c.d. str.10)
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łeczności lokalnych wielokrotnie drozsze, stąd
ekonomicznie nieuzasadnione,

. inwestowanie w wiedzę i wyposażenie techniczne
strazakow-ochotnik w tak, by w XXI wieku koja-
zeni byli z telefonem komÓrkowym i osobistym
komputerem, a nie tylko węzem i maskągazową

o prz!$otowanie działaczy oSP do przejmowa_
nia funkcji samoządowych - z wyboru - jako osob
sprawdzonych w praktycznym działaniu narzecz
społeczności lokalnych'

o prorTlowanie wzorca obywatelskich postaw na
przykładach ratownikow - społecznik w jako
postaw "patriotow czasu pokoju".

Szanowni Delegaci
Pozwolcie, Że w imieniu Ministra i swoim z

tej wysokiej trybuny złoŻę szczegolne wyrazy
podziękowania tysiącom członkow oSP za ich
trud i poświęcenie, za szczegolną wrazliwośc
społeczną, za ich strazacki wysiłek.

Ustępuj ąc emu Zarządowi za mądre przewo-
dzenie tej potrzebnej panstwu organizacji, po-
przedniemu i obecnemu Komendantowi Głow-
nemu, a także całej Pa stwowej Strazy Po-
Żarnej za codzienną wspołpracę, za wykona-
nie duzego dzieła jakim jest obecny poziom
ochrony przeciwpoŻarowej i ratownictwa w
Panstwie.

Pięc lat historii ponad stuletniej wielu oSP
to przeciez tak mało, a zrobiono tak duzo.

Tym wszystkim , kt rzy do tego dzieła się
przyczynili składam szczegolne podziękowa-
nla.

Z1azdowi Życzę owocnych obrad wyraŻając
przekonanie, że Wypracowane kierunki dzia-
łania na przyszłośc będą dobrze słuzyły spo-
łeczenstwu i bezpiecze stwu wewnętrznemu
kraju.

Dziękuję za uwagę'

UGHWAŁA PRoGRAMoWA
x zJ lŻDU KRAJoWEGo zwlĘKu
osP RP na kadencję lat 1997 - 2002

X Zjazd Krajowy Związku ochotniczych
Strazy Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
stwierdza, ze podstawowe zadania zawarte w
Uchwale poprzedniego Zjazdu były realizowa-
ne' Wzbogacono je o nowe treŚci wynikające
z przemian ustrojowych zachodzących po roku
1 989.

Z1azd wyraŻa podziękowania wszystkim,
ktorzy przyczynili się tym samym do ozywie-
nia ochotniczego ruchu strazackiego, pogłę-
bienia więzi ochotniczych straŻy poŻarnych ze
srodowiskiem i ogniwami Związku.

Mimo zmniejszenia iloŚciowego jednostek

oSP w zakładach pracy i finansowego pod-
porządkowania terenowych oSP strukturom
sa morząd u terytorial neg o, utrzyman o j ed nol i-
toŚc o rg a n izacyjnąo chotn i czeg o poza rn ictwa.
Potwierdziły to m.in. Jubileusze 75-lecia
Związku i 50-lecia działalności na Ziemiach
Zachodnich i Połnocnych.

Mając na uwadze wnioski wypływające z
kampanii sprawozdawczo - wyborczej Związ-
ku oSP RP, Zjazd uwaŻa za konieczne przy-
jęcie do realizacji następujących zada na
kolej ną kadencję Zarządu Gł wnego.
l. W zakresie zrzeszania się i organizacji
1. Ąazd uznaje za nadrzędne zadanie na najbliz-
szą kad en cj ę dla Zarządu Głownego Związku oS P
RP czynienie wszelkich stara i stworzenie warun-
kow dla inicjatywy ustawodawczej, związanej z
samodzielną ustawą o ochotniczych strazach po-
ŻarnychiZwiązku osP RP' ĄazdwyraŻa pogląd,
że ustawa winna uwzględniac cele, zasady działa-
nia i układ organizacyjny, a jednoczesnie winna byc
dokumentem prawnym, w kt rym zawarte zostaną
obowiązki i uprawnienia oSP oraz Związku oSP
RP zwłaszcza w zakresie:
1. Uregulowania statusu prawnego komendanta

gminnego, w zakresie jego miejsca w gminnej
ochronie przeciwpozarowej.

2' Wypłacania członkom oSP odszkodowan i rent
wypadkowychza wypadki podczas akcji ratow-
niczych, cwicze i zawod w na takich samych
zasadach jakie obowiązująw PSĘ rownoczeŚnie
rozwaŻając mozliwośc powołania w Związku
własnego funduszu świadcze wypadkowych.
Staje się to zadaniem Szczegolnym dla inicja-
tyw Zespołu Poselskiego Strazakow, kt rego
działania w biezącej kadencji naleŻy oceniĆ bar-
dzo wysoko.

3. Materialnej motywacji pracodawcow zatrudnia-
jących czynnych członkow oSP.

4. Scisłego powiązan ia s połecznej ochrony przeciw-
poza rowej z działalnoś ci ą towa rzystw u bezp ie-
cze n iowych popŻez prefe rencyj ne u bezpiecze-
nta:

a) emerytalno-rentowe,
b) ogolne,
c) odpowiedzialności cywilnej wszystkich

uczestnikow akcji ratowniczo-gaśniczych'
2. Ąazd uznaje za szczegolnie wazne tworzenie w
społecze stwie i we władzach pełnego zrozumie-
nia dla zapewnienia warunk w do prawidłowego
funkcjonowania ochotniczych strazy pozarnych
poprzez.
1 . Działania wd raz aj ące pe rs p e ktywi czn ąk o n ce p-

cję funkcjonowania i rozwoju ochotniczego po-
zarnictwa poszerzoną o wnioski zatwierdzone
przezXĄazd Krajowy. (c.d str l 6)
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zASŁUzENl sTRAzAcY
ODZNACZENI NA

X zJeŻDzlE KRAJoWYM
ZOSP RP

KRZYŻn KAwALERSKIE
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

otrzymali:
1 Witold SOJKA
2 Roman BU CZEK
3 Franciszek FERENS
4. Tadeusz RAJ CZAK
5 Jerzy STRU CZYK
6 Krzysztof WOJTECKI

ZŁDTE KRZyŻrZASŁUGI
otrzymali.
1 Stanisław OLCZYK
2 Jozef PABIJANCZYK
3 Marian PIŁAT
4 Janusz DUDEK

SREBRNE KRZYŻLzAsŁUGI
otrzym ali:

1. Stefan GoŁĄB
2, Zdzisław SAGANIAK

BIąZowE KRZY Żr ZAsŁ, UG I

otrzymali:
1 . Wiesław FISIAK
2. Mieczysław KAMlNSKl
3. Janusz ROZYCKI

ZŁ,OTYM ZNAKIE M Zw I ĄZKU
zo st a li odznacze n i :

1. Jozef ZYCH Marszałek Sejmu RP
2, Adam SI-RUZ|K - Ma rszałek Senatu
3 Ryszard SZMAJA
4 Marian CICHOSZ
5 Ryszard KORZENIEWSKI
6 Zygmunt PASTORCZAK
7 Jerzy PEŁKA

ZŁ0TYM MEDALEM
"Z A Z A}ŁUGI D LA p oŻ LI{NICTWA''

zostali odznaczeni'.
1 . Władysław BU DZEN
2. Jerzy KĘDZI ERSKI
3 Adam MIERZWINSK!
4 Waldemar NOWAK
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NACZELNE WŁADZEzoSP RP
WYBRANE NA X zJEŹDzlE

KRAJOWYM
P rezyd i u m Zarządu Głownego

1 . Waldemar Pawlak Prezes
(po razdrugi)

2. Anatol Adamski - Wiceprezes
3. Ireneusz NiedŹwiecki - Wiceprezes
4. Marian Rędzioch - Wiceprezes
5 Marek Trombsk i - Wiceprezes
6 An drzej Bonikowski Członekl Gen. bryg. Fe!iks DeIa- Członek
8 Nadbyrg. Ryszard Korzeniewski

Członek
Członek
Członek
Członek

Człon kowie Zarząd u Głownego

Zdzisław Podkanski Minister KuI-
tury i Sztuki

Stanisław Bochniarz NFOS i GW
Jan Monkiewicz PZUSA
Wiesław Golanski OSPSR i ZP
TadeuSZ Korszen Biała Podlaska
Romuald WiSZniewski Białystok
Zdzisław Dąbrowski Byd goszcz
Marian Komar Chełm
Mie czysław Lasota Ciechanow
Stefan Gawronski Częstochowa
Zygmunt Tomczonek Elbląg
Halina Hirth Gdansk
ElŻbieta Winnicka Gorzow WIkp.

Jan Padewski Jelenia Gora
Zygm u nt Leszcizynski Kalisz
Feliks Barbarowicz Katowice
M i kołaj Kołod zie1czak Kon i n

Stanisław Buniak Koszalin
Jozef Janus Krakow
Janusz Konieczny Krosno
M ieczysław Sta d n icki Leg n ica
Jan Solak Leszno
Marian Starownik Lublin
Bolesław Krzywda ŁomŻa
Sta n isław Piwowarczyk ŁÓdŻ
Czesław Kosiba Nowy Sącz
Stanisław Mikulak olsztyn
An drzel Borowski Opole
Zdzisław Rem iszewski ostrołęka

9 Krystyna Ozga
10.Mirosław Pawlak
11 . Stanisław Zając

1.

2
3

4
5

6
7
B

I
10
11

12
13
14
15
16
17

1B

19
20
21

22
23
24
25
z_o

27
2B
29
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,

I

30 Ryszard Jankowski
Piła

3 1 . Aleksander F rączkowski
Piotrkow Tryb.

32. Ryszard Szm aja Płock
33. Władysław Wes;ołowski

Poznan
34. Grzeg orz Mielniczuk

Radom
35. Zygmunt Dytko Rzeszow
36. Tadeusz Kopryjaniuk

Sied lce
37 . Jozef Misiak Sieradz
38. Stanisław Bednarek

Skrernrewrce
39. Zbigniew Galek Słupsk
40. Tadeusz Olszewski

Suwałki
41 . Bolesław Gra dzinski

Tarnobrzeg
42. Kazimierz Sady Tarnow
43. Bozesław Tafelsk| Torun
44. Jan Hordejuk Warszawa
45. Jan S;lczepaniak Włocłerwek
46. Zdzisław Sredn iawski

Wrocław
47. Władysław Sędłak Zamosc
48 . Jerzy l)iet raszkiewicz

Zielona Gora

Głowna Kom isja Rewizyjna

1. Jerzy Jaworski
Przewodniczący
(po raz drugi)

2. Antoni Parobek
Wicep rzewodniczą-
cy (po raz drugi)

3. Stanisława Kołod zie1czyk
Sekretarz

4. Stefan GÓrnicki C złonek
5. Jan Gradkowsk Członek
6. Kazim i erz Jadwiszczak

7

B

9

10
11

Członek
Jarosław Konieczny

Członek
Marian Mikoła1czyk

Członek
Władysław oleszek

Członek
Plotr Weckwertt Członek
Rys zard Wudla rczyk Członek
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1

2

3

4
5
6
7

B

9
10
11

SPONSORZY X ZJAZDU
KRAJOWEGO ZOSP RP

IUROCZYSTEGO
KONCERTU

ORKIESTR OSP
Bank Gospodarki Zywnosciowej
C o rn rTre rc ia I U n io n Tow e,rzystwo
Ubezpieczen na Zycie (Polska)
Daewoo-FSO Motor Sp.z o.o.
Polkomtel SA GSMPlus
Bakoma Elzbietow
Petrochem ia Płock S.A.
Ogolnopolskie Stowa rzyszen ie Pro-
d u ce n tow Zabezp ie czen P rze c iw p o -

Zarowych i S przętu Ratown ic Zego
UNIMASp zoo
Bielskie Zakłady Lin i PaSoW "Bezalin''
"Elektra" Społdziel nia Inwa!idoW
World Trade Center Expo-Gdyn ra

Ltd
12. Gliwickie Zakłady Urządzen Tech-

nicznych S A
13. Kasa Rolnrczego Ubezpieczenia

S p ołe Czneg o
14. PUH "Mercor" Sp z o.o.
15. Zakłady Elektroniki Gornicze1 S.A'
16 Fire Protektion Sp z o o.
17 . Atma
1B Horpol Sp z o o
'1 I Kenlight s c
20. PPH "Go West" Sp z o.o.
21 . S pec. -P oŻ.
22. Moto-Truck
23. PPHU "Osiny" Sp. z o.o.
24. Fire Max
25. "Protekta" Sp. z o,o.
26. Abot Sp z o.o.
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NoTY BIoGRAFlczNE czŁoNKoW PREZYDIUM
ZGZOSP RP

Preze s Zarząd u Głownego

Waldemar Pawlak - Prezes Polskiego Stronnic-
twa Ludowego, dwukrotny prezes Rady Ministrow
Rp (5 06-10 07 1992, 23 12 1993 1 03 1995),
przewod n iczący Kl u b u P a rl a m e nta rn e g o P S L, p re -

zes Zarządu Głowneg oZwiązku ochotniczych Stra-
Ży PoŻarnych RP

Uro dzony W rodzinie chłopskiej We WSi Mo-
del (woj płockie) 5 09 1959 r. Rodzice Jozef i

Marianflo, rolnicy, Ukonczył Szkolę Podstawo-
Wą W Pacynie, a Technikum Samochodowe W

Płocku . ZWycięstwo W o Iim piad zie Wi edzy
TechniczneJ W 1978 r. otworzyło mu drogę bez
egzaminow na Wydział Samochodow i MaSZyn
Rolniczych Politechniki Wa rszawskiej. Dyplom
tej Uczelni - z WyroŻnieniem Uzyskał w 19B4
r Po ukonczeniu studiow wraca na wies i przel-
muje 17-hektarowe gospodarstwo na wsi Ka-
mionka, ktore prowadzi z Żoną', pomagaj ą ro-
dzice i babcia. Jest to gospodarstwo, W ktÓrym
pracują zgodnie trzy pokoIenia. Prowadzone
jest na Wysokim poziomie, W pełni zmechani-
zow a ne.

Najwcześniej działal nosc Społe czną rozpo-
Cz{ W szeregach oSP. Natomlast działa! nosc
poIityczną i społe czno-WychoWaWCząw ruchu
Iudowym rozpoczfl W 1985 r., a W ruchu mło-
dziezowym w 1989.

Po Wyborze ka rdyn ała Ka ro la Wojtyły n a
papieŻa Jana Pawła lI powiedział'. "Gdybym
miał okazję zamienic jedno zdanie z ojcem
Swiętym, mys!ę , ze tylko podziękowałbym za
to co robił dla SWiata, dla Polski idla mnle. Bo
skoro dzięki PapieŻowizyję W innym, lepSZym
Swlecie, to Sam przez to takŻe stałem się in-
nym człowiekiem''.

W przełomowym CZerWCu 19B9 r. Uzyskał
mandat poselski z listy ZSL. I tak działa! nosc
parlamentarna i polity czna w ruchu ludowym
Coraz bardzie1 go pochłanlała. Jako człowiek
młody, nie obcląŻony przeszłoscią, 29 czerw-
Ca 1991 r. przej ął W SWe ręce ster Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Jako zasadę swej pu-
blicznej aktywnosci uznał wiernoSc ideałom
Witosa, Mikołaj czyka i Rataj a i stawlenia Czo-
ła WyZWaniom WSpołczesnosci. W rok poŻniej
(4 04.1992) powołano go po raz pierwszy na
prezesa ZG ZOSP RP. 29.06.1997 wybrany zo-
stał na to stanowlsko ponownie. W czerwcu
1992 r., po kryzysie rządowym, obejmuje funk-
cj ę premiera rządu,. ktorą pełni 33 dni. Po-
prowadził Stronnictwo W Wyborach parlamen-

tarnych 19 wrzesnia 1993 r. do zwycięstwa,
jednego z największych W skali całego 100-
Iecia ruchu Iudowego. 23 paŻdziernika 1993
zwycięska koaIicja powołała go na szefa rzą-
du. W polityce rządu kierował slę po|Ską racją
stanu. Dbał o intereSy najubozszych Warstw,
podnosząc W czasie urzędowania czterokrot-
nie emerytury i renty. Doprowadził do Uzyska-
nia dotacj i do produkcj i rolnicze1, Czyniąc ją
konkurencyj ną z zagraniczną i hamuj ąc bie-
dnienie gospodarstw rolnych

Zmniej szył bezrobocie i stworzył lepsze per-
Spektywy dla młodych. Przyczynił się d o wzro-
stu gospodarczego kraj u. Z dniem 1 marca
1 995 r. odszedł ze stanowlska premiera. IV
Kongres PSL Wystawił jego rządom bardzo
Wysoką ocenę. Jest honorowym członkiem
licznych organizacli. 2 wrzesnia 1995 r. na
konwencjl PSLzostał wybrany kandydatem na
prezydenta RP W 1996 r., 22 Iistopada na V
Kongresie PSL WyraŻono Mu zaufanie iwy-
brano po raz trzeci prezesem PSL.

Zonaty, ojciec troj ki dzieci: Lidia, Robert i

Maciej . Zainteresowania rolnictwo, polityka
gospod arcza, f inanse, filozof ta, informatyka,
komputery, szachy

Wiceprezesi
1. Anatol Adamski - Dyrektor Departamen-

tu Ub ezpieczen W Ministerstwie FinanSÓW, dłu-
goletni działacz ochotniczego poŻarnictwa
Prezes ZG w Iatach 1983 1992.

2. lreneusz Nie dźwiecki - Prezes Zarządu
Wojew odzkie go ZOSP RP w Wałbrzychu , Czło-
nek Prezydi um ZG ZOSP RP w minionej ka-
dencj i

3. Marian Rę dzioch Dyrektor Blura ZG
ZOSP RP, wrceprezes ZG ZOSP RP w minio-
nej kadencj l, wiceprezes ZW ZOSP RP w Czę-
stochowie, długoletni działacz ochotniczego
poŻa rn ictwa.

4. Prof . Marek Trombski - Wojewoda Bie!-
ski, Prezes Zw ZoSP RP w Bielsku Białej , dłu-
goletni działacz ochotniczego poŻarnictwa,
pracoWnik naukowy Politechniki ŁÓdzkie1 i

Bielskiej .

Członkowie Prezydi um
1. Generał brygadier Feliks Dela - Szef

obrony CyWiInej Kraj u, z poŻarnictwem zawo-
dowym iochotniczym związany od ponad 40
lat, długo!etni Komendant Szkoły Aspirantow
W Krakowie, były Komendant GłÓWny PSP.

2. Na dbrygadier Ryszard Korzeniewski -

Komendant Głowny Panstwowej Strazy PoŻar-
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nej, od ponad 30 lat pełni słuzbę na rÓznych
stanowiskach w ochronie przeciwpoŻarowej,
długoletni działacz oSP.

3. Krystyna ozga - Poseł na Sejm RP,
Przewod n i Cząca Zespołu Posels kieg o Straza-
kÓw, członek ZW ZoSP RP w Skierniewicach,
Wojt Gminy Jezow, Prezes oSP w Rządkowie
gm. Nowy Kawęczyn.

4. Stanisław Zając - Prezes ZW ZOSP RP
w PrzemyŚlu, długoletni działacz i członek
oSP w Gaci, członek Prezydium ZG zoSP RP
w minionej kadencji.

5. Andrzej Bonikowski - Prezes ZW ZOSP
RP w Szczecinie, długoletni działacz ochotnicze-
go pożarnictwa, Prezes oddziału okręgowego
PZU S.A. w Szczecinie.

6. Mirosław Pawlak - Poseł na Sejm RP, Wi-
ceprezes ZW ZOSP RP w Kielcach, członekZe-
społu Pose l s kieg o Straza kow, dłu g o let ni działacz
oSP w Nierzawie gm. Wodzisław woj. kieleckie.

PosTANowlENlA UcHWAŁY
PROGRAMOWEJ (co zestr 1o)

2' Podejmowanie działa mających na celu lepsze
zabezpieczenie warunkow lokalowych oraz
Wyposazenia w sprzęt i umundurowanie po-
zwalające na skuteczne prowadzenie dzia-
łan ratowniczo-gaśn i czy ch.

3. Tworzenie warunkow organizacyjnych, me-
todycznych i finansowych szkolenia kadr
ochotniczego pozarn ictwa.

4. Umacnianie jedności Związku oSP RP w
stałym wspołdziałaniu ze społecze stwem.

5. Poszanowanie umundurowania, znakow i

symboli, regulaminow, ceremoniału i uroczy-
stości a takŻe nadawania odznaczen pan-
stwowych i odznak związkowych'

3. Zjazd uznaje za konieczne kontynuowanie i

dalsze rozwijanie ŚciŚlejszej wspołpracy
Związku z organami pa stwowymi i instytucja-
mi, takimijak: Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych iAdministracji, Ministerstwo Obrony Na-
rodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Mi-
nisterstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Leśnictwa, Ministerstwo Kultury
i Sztuki, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki,
Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, Agencja Własności Rolnej
Skarbu Pa stwa, Dyrekcja Generalna Lasow
Pa stwowych, Powszechny Zakład Ubezpie-
cze S.A., a takŻe innymi w zakresie wspol-
nych przedsięwzięÓ oraz materialnego zabez-
pieczenia potrzeb ochotniczego pozarnictwa.
4. lstotnym jest wspołudział Związku we wspoł-

tworzeniu i opiniowaniu aktow normatywnych
dotyczących ochrony przeciwpozarowej jak
rowniez reprezentowanie interesow ochotni-
czego pozarnictwa wobec organ w admini-
stracji panstwowej i samorządu terytorialne-
go.
5. Zjazd uznaje potrzebę kontynuowania a jed-
nocześnie poszukiwania nowych skutecznych
form partnerstwa i wspÓłpracy oraz rozwija-
nia wspolnych codziennych działan Związku i

oSP z Pa stwową Strazą PoŻarną na Wszy-
stkich szczeblach, a zwłaszcza poprzez.
1. Ustalanie racjonalnych zasad podziału

środkow przekazywanych do KG PSP z to-
wa rzystw ubezpiecze n i owyc h.

2. Ustalenie zasad wspołudziału oSP w profi-
laktycznych lustracjach i przeglądach za-
bezpieczenia przeciwpozarowego, szcze-
golnie na terenach wiejskich.

3. Dopracowanie zasad iform szkolenia człon-
kow oSP w tym rowniez MDP' wydając
nowe, odpowiadające obecnym Wymogom
materiały szkoleniowe.

4. Ustalenie przejrzystych zasad i warunkow
finansowania oSP będących w KSRG a tak-
Że przeciwdziała n ie deg radacj i tech n icznej
i materialnej oSP nie będących w KSRG.

5. Ustalenie korzystnych zasad świadczenia
dla oSP wszelkiego rodzaju usług' w tym
napraw sprzętu w jednostkach PSP oraz
przekazywania sprzętu i roznych materia-
łow dla potrzeb oSP.

6' Podjęcie działan wprowadzających tematy-
kę oSP i Związku W programy nauczania
szkoł poŻarniczych.
Niezaleznie od przyjętych i ustalonych za-

sad ws poł działania ochotn i czeg o pozarn ictwa
ze strukturami PSP, Zjazd zobowiązujeZarząd
Głowny do podjęcia działa w zakresie stwo-
rzenia własnych, organizacyjnych i material-
nych mozliwości szkolenia, np. powołania Cen-
trum Kształcenia ochotniczego PoŻarnictwa i

działaczy Związku'
6. Zjazd uznaje za 'konieczne wstąpienie
Związku osP RP do międzynarodowych orga-
nizacji strazackich, zwłaszcza CTIF na zasa-
dach pełnoprawne9o członkostwa, co zapew-
nic powinno dostęp do biezącej literatury i

opracowan światowych w zakresie ruchu stra-
zackiego.
ll. W zakresie profilaktyki i popularyzacji

och rony przeciwpożarowej
'1. Zjazd pozytywnie ocenia dotychczasowe
formy popularyzacji i profilaktyki przeciwpo-
Żarowej prowadzonej przez oSP i Związek
lecz uważa je za niewystarczające i za|eca''
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1.Kontynuowanie i rozwijanie wspołpracy z
PSP i innymijednostkami ochrony przeciw-
pozarowej w prowadzeniu akcji uswiada-
miających o występujących zagroŻeniach
pozarowych, ekologi cznych i innych.

2. Tworzenie wspolnie z organami samorzą-
du lokalnego, administracją rządową i orga-
nizacjami związanymi z ochroną ppoŻ.,
warunk w materialnych na wydawanie pu-
blikacji oraz materiałow szkoleniowych i in-
struktazowych.

3. Wspołdziałanie ze środkami masowego
przekazu w popularyzacji zasad ochrony
ppoŻ' i problemow ochotniczego pozarnic-
twa poprzez Wprowadzenie stałych pozycji
programowych.

4. Nadanie OSP uprawnie w zakresie pre-
wencyjno-kontrolnym.

2. Z1azd uwaŻa za obowiązujące prowadzenie
w skali ogolnokrajowej takich form profilakty-
ki i popularyzacji ochrony przeciwpozarowej
wŚrod dzieci i młodziezy, jak:
1.ogolnopolski Turniej Wiedzy PoŻarniczej

"Młodziez Zapobiega PoŻarom'' '

2. Konkursy o tematyce ekologicznej , poŻar-
niczej, rozwijające wspołpraCę ze szkołami
oraz placowkami kultury i oświaty.

3. Letnie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
dla MDP, wspierając jednostki terenowe
środkami pozyskiwanymi z centralnych
Żrodeł'

4. Powrot do sprawdzonej masowej akcji zdo-
bywania sprawności poŻarniczych po aktu-
alizacji zapisow ich zdobywania.

5. Strazackie imprezy sportowe, turystyczne i

rekreacyjno - Wypoczynkowe a zwłaszcza
rajdy członkow MDP i spartakiady'

6. Zawody sportowo-poŻarnicze MDP' Wypra-
cowując system zawodow od szczebla pod-
stawowego do krajowego.

3. Zjazd zobowiązu1e Zarząd Głowny do wy-
pracowania organizacyjnych form i zasad dzia-
łalności MDP i KDP w systemie i strukturach
ochotniczego pozarnictwa.
4. Wypracowanie własnych opracowan i wy-
dawnictw dla potrzeb OSP.
lll. W zakresie działalności społeczno-Wy-

chowawczej i kulturalnej
Działalnośc społeczno-wychowawcza i kul-

turalna stanowi istotny instrument więzi orga-
nizacyjnej, rozwoju oraz umacniania OSP i

Związku. Jest elementem kształtowania i

wzbogacan ia osobowoŚci młodeg o człowieka,
zwłaszcza jego postaw patriotycznych i oby-
watelskich. W zasadniczy spos b oddziaływu-
je na umacnianie emocjonalnych więzi ze śro-

dowiskiem.
'l. Zjazd akceptując dotychczasowe formy
organizacyjnego i metodycznego wspierania
amatorskiego ruchu artystycznego skupione-
go wokoł oSP i Związku przez co szczegolnej
wartości nabrały przeglądy orkiestr oSP, spo-
tkania zespołow scenicznych i festiwale pio-
senki strazackiej' mając na uwadze utrwale-
nie dotychczasowych i rozwijanie nowych form
tej działaln ości Zjazd uwaŻa za konieczne ich
wzbogacenie o:
1. Szkolenie animatorow kultury i kapelmi-

strzow orkiestr.
2. Systematyczne wydawanie pozycji meto-

dycznych i repertuarowych
3. Podejmowanie działan słuzących ulymianie

doświadcze w działalności społeczno-wy-
chowawczej i kulturalnej, w tym słuzących
rozwojowi wymiany zagranicznej w formie
udziału w imprezach, uroczystoŚciach oraz
obozach i szkoleniach.

4. Szersze tworzenie w obiektach strazackich
oraz świetlicach, domach kultury' admini-
strowanych przez OSP warunkow do pro-
wadzenia działalnoŚci społeczno-wycho-
wawczej kulturalnej, w tym wzbogacania i

poszukiwania wsparcia finansowpgo dla
bazy kulturalnej OSP.

5. Tworzenie warunkow do rozwoju wspołpra-
cy Z organizacjami społecznymi i młodzie-
zowymi w zakresie prowadzenia roznych
form działalnosci kulturalnej, oświatowej,
sportowej , a takŻe innych na ktore istnieje
zapotrzebowanie w obrębie działania oSP
i Związku.

6. "Strazak'' chlubiący się 114-letnią tradycją
stanowi o wartości ochotniczego pozarnictwa,
dlatego tez powinien byc otoczony szczegol-
ną troską przez wszystkie ogniwa Związku i

osP.
Zjazd zaleca nowo wybranym władzom

Związku p o d ej m ow anie działan zmierza1ący ch
do zwiększenia czytelnictwa czasopisma i zo-
bowiązuje Radę Programową oraz Redakcyj-
ną "StraŻaka'' do zadbania o treśc' formę i

szatę graficznączasopism a. Zapewnić to po-
winno spełnianie roli popularyzatora oraz prze-
wodnika w działalności Związku i oSP.
lV. W zakresie finansowania oSP i Związku

Zjazd stwierdza, Że zadania realizowane
przez oSP i Związek mają charakter publicz-
ny i sąwykonywane na zlecenie panstwa oraz
władz samorządowych w ramach funkcjono-
wania systemu bezpiecze stwa pa stwa, tak
tez powinny byÓ traktowane, zwłaszczafinan-
sowo. Uzyskiwane stąd środki a takŻe Środki
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Wypracowane z działalnoŚci gospodarczej nie
zabezpieczają podstawowych potrzeb nie tyl-
ko w zakresie zaopatrzenia w sprzęt ale i dzia-
łalności statutowej.

Dlatego Zjazd uwaŻa za konieczne'
'1. Prawne i organizacyjne uregulowanie wszy-

stkich żrodeł finansowania, W tym takŻe z
budzetu panstwa, na społecznąi powszech-
ną ochronę ppoz. realizowanąprzez Zwią-
zek i OSP.

2. Organizacyjne i prawne zabezpieczenie roz-
licze oSP z budzetem samorządu teryto-
rialnego, a Związku takŻe z budzetem Pan-
stwa, m.in. w odniesieniu do przyjętych za-
da zleconych, traktując tę formę jako pod-
stawę statutowej działalno ści Związku'

3. Dalsze intensywne poszukiwanie sponso-
row i innych mozliwości systematycznego
dofinansowania działalnoŚci statutowej
ochotniczych strazy pożarnych i Związku.

4. Czynienie dalszych intensywnych staran o
zniesienie wszelkich opłat celnych i granicz-
nych oraz podatku VAT na środki i sprzęt
niezbędny dla jednostek ochrony ppoŻ

5. Zobowiązanie Zarządu Głownego do syste-
matycznego szkolenia w zakresie organi-
zacji i f inansowe go rozliczenia działalności
gospodarczej w oSP i Związku oraz opra-
cowywania wydawnictw w postaci instruk-
cji i poradnik w.
Zjazd wyraŻa uznanie i podziękowanie dla

wszystkich instytucji i organtzacJl WspleraJą-
cych finansowo działalność Związku a w
szczegolności kierownictwu Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodo-
wego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz Ministerstwa Kultury i Sztu-
ki.
V. W zakresie kontynuowania tradycji, hi-

storii i ceremoniału pożarniczego
Zjazd z uznaniem odnosi się do wszelkich

form dokumentowania historii ochotniczego
pożarnictwa a W szczegolności do prowadze-
nia izb tradycji oraz kronik.

Na szczegÓlne podkreślenie zasługuje idea
Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowi-
cach, dlatego teŻ Zjazd widzi koniecznośc
szybkiego dokoriczenia jego budowy.

Na uznanie zasługuje rowniez fakt istnie-
nia regionalnych izb tradycji i muzeow poŻar-
niczych
W zakresie dokumentowania historii i konty-
nuowania tradycji ochotniczego poŻarnictwa
Zjazd uwaŻa za konieczne:
1 . Kontynuowanie prac naukowo-badawczych

i opracowa dokumentujących historię i tra-

dycje ochotn iczego poŻarn ictwa.
2. lnspirowanie I wprowa dzenie tematyki hi-

storii i tradycj i pozarnictwa w zlecone przez
Związek prace dyplomowe Szkoł aspirantow
i Szkoły Głownej Słu Żby P oŻarn lcze1.

3. Wydawanie cyklicznych zeszytow historycz-
nych

4. Dokumentowanie WaŻnych rocznic oraz im-
prez z dziejow oSP i Związku.

5. WykazywanIe pokoIeniowej dbałoscl o
wzbog acanie tradycj i oSP i Związku zwła-
szcza w zakresie poszanowania sztanda-
row, kronik imiej scowych elementow izb
tradycj i

6. \Nzbog acanie form konkursu kronik.
7 . O st at eczne o p ra cowa n ie i zatwie rd zen,e

własnego ceremon lału stra Żackiego.
Działania te wzbogacone o regionalny oby_

Czą i tradycję pozwolą przeniesc WS połCze-
Sny dorobek W naStępny wiek itysiącIecie.
Z1azd WybierąąC Głowną Komisję Rewizyj ną
jako organ kontroli i nadzoru zobowiązuje ją
do wypracowania form i metod:
1. InstruktaŻu i szkoIenia.
2. Na dzoru ognaw Związku.
3 Corocznych kontroli realizaclizadan sta-
tutowych ze sz;zegolnym uwzg!ędnieniem
realizac1i uchwał ogniw Związku.
Zjazd Kraj owy zobowiązuje Zarządy ogniW
Związku i oSP do ujęcia zapisanych w uchwa-
le zadan W corocznych planach działalności,
bieŻące1 ich realizacji oraz Systematy Cznych
ocen uzyskiwanych efektow.

Z1azd Zobowiązuj e Zarząd Głowny ZoSP
RP do analizy wszystkich wnioskow i postula-
tow zgłoszonych pod adresem władz Związku
w trakcie kampanii sprawozdawczo-wybor cze)
oraz w czasie obrad Zjazdu Kraj owego

o Sposobie realizac1i Wnioskow naleŻy po-
informowac Wnioskodawcow ora z Zarządy Wo-
jew odzkie ZOS P R P

Z1azd zobowiązuje Zarząd Głowny do co-
rocznej oceny realizac1i Uchwały Programowej
przyjętej na X Krajowym Z1eŹdzie ZOSP RP.

Warszawa, czerwiec 1997 r.

UcHWAŁA
X ZJAZDU KRAJOWEGO

ZOSP RP
W sprawie: udziału Związku oSP RP W Wy-

bo rach
Na podstawie S 18 ust.2 pkt.3 a7 Statutu

Z1azd Krajowy stwierdZ?, aŻ Skierowany przez
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Zarząd Gł wny w dniu 3 kwietnia '1997 roku
"Apel'' do wszystkich członkow o udział W Wy-
borach jest słuszny i w pełni uzasadniony.

W związku z powyŻszym Zjazd Krajowy po-
stanawia:
1. ZatwierdziÓ "Apel" i wyrazić pełną aprobatę

do działa podjętych w wyniku jego treści
przez władze statutowe ogniw terenowych,
a takŻe członkow ochotniczych strazy po-
Żarnych'

2' Zwrocic się do wszystkich członkow ochot-
niczych strazy pozarnych , a takŻe członkÓw
wspierających i sympatykow pozarnictwa -

do ich rodzin, o poparcie w wyborach par-
lamentarnych w '1997 roku wszystkich tych
kandydatow, ktÓrzy swoją osobistą, zaan-
gazowaną słuzbą społeczną, dali przekonu-
iący wyraz podejmowanych działan na rzecz
rozwiązywania trud nych problemow polskie-
go ochotniczego pozarnictwa. Takim kan-
dydatom - sprawdzonym w działaniu,a nie
W zapewnieniach słownych, powinnismy
okazać nasze strażackie poparcie i oddac
na nich swoje głosy. Tak wyraŻone stano-
wisko nie ma nic wspolnego z poglądami i

działaniami politycznymi, jest tylko i wyłącz-
nie wyrazem troski o nasze strazackie in-
teresy.

3. UznaĆ za celowe i uzasadnione, aby podob-
ne działania zostały podjęte pzezZarząd Głow-
ny iogniwa terenowe, aw szczegolności szcze-
bla gminnego, w wyborach do rad samorządow
lokalnych.
Wykonanie uchwały XZjazd Krajowy powie-

rza Zarządowi GłÓwnemu oraz władzom sta-
tutowym ogniw terenowych i członkom Związ-
ku.

"Szanowne Druhny! Szanowni Druhowie!
Członkowie i Sympatycy ochotniczych Stra-
ży PoŻarnych|

ochotnicze straŻe pozarne skupione W

Związku ochotniczych Strazy Pozarnych Rze-
czypospolitej Polskiej tworzą organizację li-
czącą prawie 19 tysięcy jednostek zrzeszają-
cych w swych szeregach niemal 750 tysięcy
członkow czynnych' honorowych i wspierają-
cych wywodzących się ze wszystkich środo-
wisk społecznych.

Ochotnicze straze pozarne z ponad 150-
letnią tradycją, a Związek oSP RP z ponad
7S-letnią - powstały z potrzeby niesienia hu-
manitarnej pomocy dla potrzebujących Wspar-
cia i ratunku przed zagroŻeniem zdrowia, Ży-
cia i mienia powstałym w wyniku pożarow i

wszelkich innych klęsk.
ochotnicze straże i Związek słuzyły i słuzą

ojczyżnie i społeczenstwu - bezinteresownie
iz pełnym zaangaŻowaniem. Takim działaniem
zaskarbiły sobie zaufanie i szacunek społe-
cze stwa atakŻewładz pa stwowych isamo-
rządowych.

Utworzony samorzutnie w parlamencie na
początku biezącej kadencji Zespoł Posłow
Strazakow obejmował swym zasięgiem proble-
matykę ochotniczego pozarni twa i umacniał
ochronę przeciwpoŻarowąw kra.;u.

Zarząd GłÓwny ZosP RP na swym posle_
dzeniu w dniu 3 kwietnia 1997 r. wyraŻa
wdzięcznoŚc i szacunek tym parlamentarzy-
stom, ktorzy skutecznie podjęli i realizowali
działania na rzecz materialnego l prawno-
organrzacy1nego wspieran ia ochotniczych stra-
Ży pożarnych i Związku.
Zarząd Głowny uwaŻa, ze w tegorocznej kampanii
wyborczej do Parlamentu środowisko powi n no by
aktywne udzielając szerokiego poparcia kandyda-
tom na posł w i senatorow, wywodzących się z
naszego środowiska, oraz tym ktorzy dali się po-
znac w dotychczasowej działalności, jako oddani
poŻarniczej słuzble'

Zarząd Głowny Związku ochotniczych Stra-
ży PoŻarnych Rzeczypospolitej Polskiej treśÓ
nlnleJszego apelu kieruje do wszystkich człon-
kow oSP i sympatykow pozarnictwa w całym
kraju: podejmijmy wspolnie wysiłek i działa-
nia, kt re pozwolą utrzymać w przyszłym par-
lamencie sprzyjający klimat dla skutecznego
rozwlązywanta potrzeb jednostek ochrony
przeciwpoŻarow ej w kraj u''.

REZOLUCJA
XZJAZDU KRAJOWEGO

zwlĄzKu ocHoTNlczYGH
STRAZY POZARNYCH RP

w sprawie: zachowania na lata następnej ka_
dencj i jednol itego ogolnokrajowego Związ-
ku o nazwie ''Związek ochotniczych Straży
Pozarnych Rzeczypospolitej Polskiej".

Zjazd Krajowy wyraŻa Zarządowi GłÓwnemu
i władzom statutowym og niw terenowych Związ-
ku uznanie zazorganzowanre na szczeblu gmin,
wojewodztw i kraju, uroczystości związanych z
jubileuszem 75-lecia Głownego Związku Strazy
Pozarnych RP. Na szczegolne podkreślenieza-
sługuje takŻe ustanowienia iwydania Medalu Ho-
norowego im. Bolesława Chomicza, plerwszego
Prezesa Gł wnego Związku.
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Kierując się strategicznym interesem ochot-
niczego pozarnictwa oraz wyciągając wnioski
zprzeszłości, X Zjazd Krajowy Związku ochot-
niczych Strazy Pozarnych RP wyraża przeko-
nanie, iz w interesie wszystkich jest przyna-
leznoŚc do jednego ogolnokrajowego Związ-
ku, ktory swoją 75-letnią historią społecznej
działalności dowiodł, iŻ cała organizacja swo-
je miejsce w życiu publicznym kraju moze za-
wdzięczaĆ wyłącznie istnieniu jednego Związ-
ku.

W głębokim przekonaniu słusznoŚci tych
sformułowan, X Zjazd Krajowy zobowiązuje
Zarząd Głowny oraz wszystkie organy statu-
towe ogniw terenowych Związku ochotniczych
Strazy Pozarnych Rzeczypospolitej Polskiej do
zachowania dotychczasowej formy organiza-
cyjnej Związku' Wyjątek mogą stanowiĆ tylko
zmiany powodowane ewentualną korektą
podziału adm inistracyjnego kraju.
Rezolucja dotyczy wszystkich członk w ogniw
terenowych i władz statutowych Związku.

KONCERT ORKIESTR OSP
Na zako czenie X Zjazdu Krajowego - dla

uczczenia 200-lecia Polskiego Hymnu Naro-
dowego - Mazurka Dąbrowskiego oraz za-
mknięcia jubileuszu 75-lecia Związku 29
czerwca 1997 roku na Placu Marszałka J ze-
fa Piłsudskiego w Warszawie odbył się uro-
czysty koncert w wykonaniu 50 orkiestr Ochot-
niczych Strazy Pozarnych.

Po przybyciu na Plac wszystkich orkiestr za-
brzmiał "Hejnał'' wykonany - po raz pierwszy -

przygotowany specjalnie dla orkiestr OSP.
Raport Prezesowi ZG ZOSP RP Druhowi Wal-
demarowi Pawlakowi złoŻył Druh Wacław Ber-
naś - naczelnik oSP w olkuszu.

Przeglądowi orkiestr towarzyszył "Marsz
Powitalny OSP' - muzyka T. Wysocki, opra-
cowanie - K.Hilla (rownież wykonany po raz
pierwszy).
Przy dżwiękach Hymnu Narodowego W wykona-
niu 1500 muzykÓw podniesiona została flaga pa -

stwowa.
Repreze ntacj a kierown i ctwa Związku złoŻy -

ła wieniec na Grobie Nieznanego Zołnierza.
Po elementach ceremoniału rozpoczął się

koncert, w ktorym zabrzmiały i zaprezentowały
się utwory i orkiestry:

-"Gaude Mater Polonia" - do muzyki G. Gor-
czyr1skiego w opracowaniu J. Kwiatkowskie-
go,

"Piękna nasza Polska cała" W opraco-
waniu T. Dobrzanskiego,

orkiestra oSP Słupca - W pokazae musztry
orkiestrowej ,

"Polonez Warszawski" - do muzyki T. Sy-
gietynskiego w instrumentacj i B. Turczynskie-
go,

necznym
Orkiestra OSP Konopiska - w pok azie mu-

sztry orkrestrowej ,

"V/ defiladowym słoncu'' - muzyka M. Su_
Iej, opracowanie L.B. Lewandowska,

- "Wa rszawian ka" m u zyka K. Ku rpinskl , 2.
Zakrzewski, op racowanie J. Pawłowski,
przy dżwiękach ktorej orkiestry opusciły PIac.

Prog ram koncertu przygotował Władysław
BaIicki - Przewodniczący Rady ArtyStyCznej
Zarządu Głownego Z9SP RP.

Dyrygowali: Władysław BaIicki
Marian Chmrelewski
Roman J ędrzejewski
Monika Szkalej

oraz dyrygenca i tamburmajorki orkiestr pod czas
parady: Sylwia Jagodzinska, Jan Wisniewski Ire-

neusz Szkalej, Stanisław Korniak, Jerzy Modław-
ski

PIERWSZY WALNY ZJAZD
ZOSP r Warszawa

24-25. 10.1959 r.

X jubileuszowy Zlazd Krajowy ZOSP RP
u powa Żnia i stwa rza o ka zję d o S poj rzen ia
WSteCz, a W tym Wypadku na osiągnięcia l

Walnego Ziazdu ZOSP 2 24-25 10.1959 r

JuŻ ogolnokraj owy Z1azd Delegatow oSP,
ktory odbył Się 28.12.1 956 r., na ktorym po-
Wołano TymCzaSoWy ZG ZOSP, Wytyczył kie-
runki idrogl dla pracy na odcinku ochotnicze-
9o strazactwa. Nie ulega Żadnej WątpIiwoSci,
ze zmiany po!ityczne W kraj u stworzyły bar-

"Marsz
"Marsz

nstrumen
O rkiest

O rkie st

skre

*o* 
dęte''-Wo at-

we czka do ra-
cow linskiego,

OS P Lu ba ta-
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lą

dziej sprzyjające warunki dla rozwoju tw rczej
i nicj atywy w dziedzi n ie wszechstron nego dzia-
łania polskiego strazactwa ochotniczego.

W tym ozywionym pod względem społecz-
nego działania okresie, ochotnicze straze po-
żarne konsolidowały się wewnętrznie i przy-
wracały naruszoną więż ze społecze stwem.
Do czasu zwołania l Walnego Zjazdu nastą-
piło:

- okrzepnięcie organizacyjne Związku i

umocnienie ogniw terenowych,
- Wzmocnienie więzi korporacyjnej z oSP,
- rozbudowanie szeregow OSP w wieloty-

slęczną armlę'
- rozwinięcie działalności kulturalno-wy_

chowawczej z duŻym naciskiem na Wy-
chowanie obywatelskie i patriotyczne.

osiągnięte wyniki świadczyły o ofiarnej i

bezinteresownej pracy tysięcy starych druh w.
Panstwo dało strazactwu ochotniczemu W

miarę ''demokratyczny" samorząd i stworzyło
warunki dla najszerszego wspołdziałania spo-
łecze stwa z oSP.

I Walny Zjazd ZOSP - 24-25.10.'1959 r. -
był kontynuatorem dzieła odnowy w ochotni-
Czym ruchu strazackim i wypracował nowe
zadania w zakresie walki z poŻarami i związa-
nej z tym ochrony życia i mienia obywateli. Był
teŻ czynnikiem inicjującym i programującym
działalnoŚĆ oSP na niwie gospodarczej, spo-
łecznej i kulturalnej. Doświadczenia poprze-
dniego czasu pozwoliły na wypełnienie nowe-
go okresu konkretną, tworczą pracą Związku
wspartego społecznym działaniem całego spo-
łecze stwa'

Delegaci Walnego Zjazdu reprezentowali
potęzną siłę ochotniczeg o, społecznego ruch u.
W okresie Zjazdu działało'.

- 17474jednostek OSP,
- 397 700 czynnych członkow i 1 59 700

wspierających,
- 634 oddziały młodzieŹowe,
- 122 oddziały ze skie.
Dla uczestnikow Zjazdu nie ulegało wątpli-

wości, ze lepsze zorganizowanie prac Związ-
ku powinno przynieŚć rezultaty w postaci
zmniejszenia strat pozarowych i uchronienia
od zniszcze zar wno produkcji rolnej, jak i

innych dobr. Tym samym strazacy-ochotnicy
przyczyniali się do poprawy stanu gospodar-
ki i bytu ludnoŚci.

l Walny Zjazd ZosP wytyczył kierunki dzia-
łalności pomocne w codziennej pracy ochot-
niczego strażactwa ' Za pierwszoplanowe za-
dania uznał''

- zaktywizowanie i usprawnienie działalno-

Sci oSP poprzez zwiększenie liczby członkow
(zarowno czynnych , Jak i wspierąąCych) i zmo-
bilizowanie lch do sumiennego wykonywania
obowiązkow Wynikających ze Statutu Związku,

połozenie Wlększego naclsku na organi-
zowanie męskich i ŻenSkich druŻyn młodzie-
zowych, a W szczego!nosci druŻyn harcer-
skich,

umocnienie więzi ze Społe Czenstwem po-
przez Wspołpracę z nau czycielami, harcerza-
mi, Kołkami RoIniczymi aKołami Gospodyn
Wiejskich oraz działa1ącymI na WS! organlza-
cj ami Społecznymi,

zmobilizowanie społe czenstwa do pracy
W ochronie przeciwpoŻarowej poprzez usuwa-
nie usterek groŻących powstaniem poŻarow,
unikanle stosowania materiałow łatwopalnych
w budownictwie oraz pomaganie w budowie
remiz i urządzen zaop atrzenia Wodnego, a tak-
Że udzi elania innych SWiad czen na rzecz
och rony przeciwp oŻaroweJ ,

umacnlanle WĘz ogniw Związku i ich dzia-
łaczy z oSP poprzez stałe kontakty i pomoc
W ich Życiu organizacyj nym oraz jak najSzer-
Sze informowanie strazy o przejawach Życia
związkowego i postępie technicznym W dzie-
dzin ie poŻa rn ictwa,

mobilizowanie naczelnikow i innych do-
wodcow strazy do uczestnictwa w szkoleniu
organizowanym przez komendy StraŻy PoŻar-
nej iwSpołdziałanie W organizowaniu SZkoIe-
nla poŻarniczego W oSP z uwzg|ędnieniem
zadan o rg a n i zacy)nych Związku,

zwiększenie opieki Socjalnej nad straza-
kami-ochotnikami a czuwanie nad sposobami
korzystania przez nich z przySługujących
u prawn ie n ,

udzielenie Zarządowi oSP pomocy W bu-
dowie remiz W ramach czynow Społecznych,
poprzez dostarczenie taniej i typowej doku-
mentacj i oraz SpoWodowanie uŻytkoWania
st r aŻnic zgod n ie z ic h przeznacze n I ffi ,

stosowanie zasad oSZczędnosci i gospo-
darnosci W pracy Wszystkich ogniw związko-
wych,

uSprawnienie i rozsze rzenie zakresu usług
SWiadczonych przez zakłady produkcyj no-
uSługowe, zadbanie o to, by pracę zakładow
cechowała Wysoka jakosc, by przestrzegały
cen usług, term inowosci i rentownosci,

wzbog acanie form pracy propagandowo-
Wychow aw:zej w Walce z poŻaram i, pod nosze-
nia znaczenia tych form jako elementu wycho-
Wania obywatelskiego na zasadzie dbałości o

c. d . str.22
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dobro Społeczne, Życie i mienie obywateIi.
Nalezy podkreŚIiĆ, ze mimo SZczegoInej

''opieki'' ideolog iczne) Władz panstwoWych,
Związek ochotniczych StraŻy PoŻarnych W

okresie od l Zjazdu osiągnął wiele znaczących
sukcesow. Systematy cznie powiększała Się
liczba jednostek oSP, członkow czynnych i

Wspierających, o ddziałow mło dzieŻowych i

samarytanskich. Amatorski ruch artystyczny
kreowany i rozwij any przez straŻakow-ochot-
nikoW stał się W Srodowiskach małych miast i

WSi powaŻnym nurtem Samore alizacj i tysię cz-
nych rzesz mło dzieŻy. Efektem zaangazowa-
nla itrwałosci straŻackich tradycj i była dzia-
łaInoSc setek orklestr chorow, amatorskich
zespołow teatralnych. W remizie strazackiej
koncentrowało Się naj Częsciej zycie społe cz-
no-kulturalne srodowisk lokalnych

Nie sposob ocenic i wyliczyc w kilku zda-
niach osiągnięc ochotniczych straŻy poŻarnych
W zakresie ratowania mienla i Życia obywate-
li. Reaktywowanie Związku oS P doprow adzi-
ło do zwiększenia skutecznoscl efektow walki
z poŻarami i następstwami innych k!ęsk Ży-
wiołowych. l Walny Z1azd utorował drogę do
dalszej aktywizacli srodowiska strazackiego,
czego Wynikiem była rosnąca przez następne
lata liczba remiz, doskonalenie procesu szko-
lenia, stałe unowoczesnianie Sprzętu, roSną-
ca ro!a strazakow-ochotnikow w zyciu społe cz-
no-politycznym ikulturalnym wsi imiast. Od-
gornie narzucone ograniCzenie i bariery były
wielokroc przez Związek skut eczn ie przełamy-
Wane. Niezwykle WaŻnym okazało Się takŻe
utrzymanie przez struktury strazackie ducha
sam odzielnosci tozsamosci korporacyjnej,
wy p ra cowa n yc h je s zcze w czas ie zabo row,
walki o niepodległosc i granice panstwa oraz
działalnosci W odro dzonej Rze CzypospoIitej Iat

1921 1 939.
Z okazli X Krajowego Zjazdu ZOSP warto

więc przypomniec o kierunkach pracy Związ-
ku wytyczonych przez jego I Zjazd.

Eugeniusz Wdczak

PoCZET zAsŁUzoNYcH
STRAZAKOW

25 lipca 1997 r. odbędzie Się podniosła Uroczystosc
odsłonięcia na frontonie "Domu Strazaka'' w War-
szawie Pamiątkowej Tablicy poswięconej pamięci
zasłuŻonego działacza poŻarnictwa Krzys ztofa
Smolarkiewi cza.

Krzysztof Smolarkiewicz uro dził się 14 gru-
dnia 1926 r. W Dąbrowie GÓrniczeJ W powiecie

i
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będzinskim, W robotnicze1 rodzinie Zygmunta
i Aleksandry Zofii Bargieł. Był jednym z pię-
clorga rodzenstwa. Do 1940 r. pozostawał pod
opieką rodzicow l uCzęszczał do szkoły po-
WSzechnej. Ukonczył SzeSc klas, a po Wybu-
chu II woj ny swiatowej jeszcze trzy klasy taj-
nego gim na4um . Zmuszony jednak był porzu-
cic naukę i podj ąc pracę. W czerwcu 1940 r.

zatrudnił Się jako goniec w firmie Wartak, [?-
Stępnie od grudnia 1941 r. do Sty cznia 1943 r.

pracował W niemieckim gospodarstwie ogro-
d n i Czo- n a s ie n n i Czo- kwia c i a rs k i m . N a stę p n le
pracował do Stycznia 1945 r. W Hucie Banko-
Wej iPrzedsiębiorstwie Kominiarskim
W Sikory

Jeszcze w 1943 r. Krzysztof Smolarkiewicz
rozpoczął nowy rozdział w Swoim zyciu - WStą-
pił W Szeregi ochotniczej StraŻy PoŻarnej W
rodzinnej Dąbrowie GÓrniczej . Regularną Słuz-
bę poŻarniczą rozpoczĄ W Styczniu 1945 r.

jako straŻak, kierowca, po:zątkowo W Dąbro-
wie, a od maja W Miejskiej Zawodowej StraŻy
PoŻarnej W Katowicach, gdzie otrzymał sto-
pien kaprala poŻarnictwa (pażdziernik 1945 r.),

a następnle podporucznika poŻarnictwa (paŻ-
dzie rn lk 1946 r. ) . Ta k szy bki awa n S związa ny
był z jego ofiarną poStawą pod czas akcj i ga-
sniCzq poŻaru W Katowicach 6.czerWca1945r.

Po powrocie do zdrowia został W formie
nagrody Wysłany do Szkoły oficerskiej Po
jej ukonczeniu zameldował Się W Bytomiu,
gdzie W paŻdzierniku 1946 obj ął funkcj ę ofi-
cera tamtej szej Zawodowej StraŻy PoŻarnej .

Z po:zątklem sierpnia następnego roku prze-
szedł na anaIogiczne stanowisko do ZSP W

Katowicach, gdzie pracował do sierpania 194B r.

Po m im o o bowiązkow zawod owyc h , ktÓ rych
zakreS zwięk szył Slę z Chwi!ą o bjęcia etatu of i-

cerSkiego, Krzysztof Smolarkiewicz znalazł teŻ
cZaS, by zadbac o SWoje Wykształcenle.
"V/ czas ie pracy W poŻa rn ictwie p isze uzu-
pełniałem swoje Wiadomosci ogolne, a po Sre-
dniej szkole zacząłem UczęSZ CzaC na Wyzsze
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Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych,
gdzie ukonczyłem 1 rok''. Brak matury nadro-
bił w 1962 r. zdając 2 marca eksternisty:zny
egzamin w Pa stwowym Technikum Budow-
lanym w Warszawie.

Rok 1948 był w zyciu Krzyszto'fa Smolarkie-
wicza okresem duzych zmian, zarowno w zyciu
prywatnym, jak i pracy zawodowej' ZałoŻył ro-
dzi n ę, zawier ając związek m ałze s ki z Krysty n ą
Marią Teresą Zborowską. opuścił rowniez Sląsk
i przeniosł się do Warszawy, gdzie przez Zwią-
zek Strazy Pozarnych RP zatrudniony został na
6 miesięcy w charakterze oficera-instruktora w
Centralnej Szkole PoŻarnicze1 ow pierwszy kon-
takt ze Szkołą ograniczył się zaledwie do sze-
ściu miesięcy.

Z dniem 1 marca 1949 r. Krzysztof Smolarkie-
wtcz został odkomenderowany do Trojmiasta, gdzie
podjął pracę w Gdanskim Urzędzie Morskim na sta-
nowisku komendanta Osrodka Wyszkolenia Po-
żarnictwa Morskiego. W sierpniu tego samego roku
ośrodek włączony został w struktury Portowej Stra-
Ży PoŻarnej, a jego szef otrzymał stanowisko ofi-
cera zmiany. Szybko awansował - wkrotce był )uŻ
zastępcą komendanta strazy, a następnie sam
objął to stanowisko. Jednocześnie od początku
sierpnia 1951 r' pełnił funkcję zastępcy komendan-
ta gda skiego oddziału Centralnej oficerskiej
Szkoły PoŻarniczej. W międzyczasie otrzymał sto-
pielr porucznika pozarnictwa, a potem rowniez ka-
pitana poŻarnictwa i w 1953 roku _ starszego kapi-
tana.

W sierpniu 1952 r' zakonczył pracę na obu
tych stanowiskach i na rok opuścił straŻ poŻar-
nąw związku z zatrudnieniem w Zarządzie Po-
rtu Gdarlsk-Gdynia na stanowisku zastępcy dy-
rektora do spraw administracyjno-finansowych.
Na tym typowo biurowym etacie nie czuł się naj-
lepiej i rychło powrocił do Warszawy i zawodu,
obejmując 1 sierpnia 1953 r. obowiązki szefa
słuŻby w Komendzie Gł wnej Strazy Pozarnych.

Nie zapomniał o konieczności stałego podno-
szenia swych kwalifikacji strazackich. Do posia-
danych juz od dawna uprawniefr strazaka zawo-
dowego i mechanika motopomp dodał teraz kurs
uzupełniający w szkole oficerskiej, co pozwoliło
mu zostaĆ z dniem 1 lutego 1954 r. zastępcą Ko-
mendanta Głownego Strazy Pozarnych oraz pel-
n i ącym o bowiązki N acze l n i ka Wydzi ału Akcji Za-
pobiegawczej.

4 grudnia 1958 r. w jego Życiu rozpoczął się
nowy okres' mianowany został na stopie pod-
pułkownika i komendanta Szkoły oficerow Po-
zarnictwa. Funkcję pełnił przez kolejne 22 lata
Na stanowisku pozostał rownież po reorganiza-
cji w maju 1972 r., kiedy to szkoła przyjęła nową

nazwę Wyzszej oficerskiej Szkoły Pozarnictwa.
Rownocześn ie nada l pogłębiał wykształcenie' W
grudniu 1963 r. uzyskał w Korpusie Technicznym
Fozarnictwa specjalizację w zakresie pedago-
gicznym, a następnie stopiell pułkownika poŻar-
nictwa. W 1967 r. ukoticzył Wydział Historycz-
no-Socj o log i czny Wyższej Szkoły N a u k S połecz-
nych przy Kc PZPR otrzymując tytuł magistra
socjologii.

W grudniu 198'1 r. Krzysztof Smolarkiewicz
został odwołany ze stanowiska komendanta Wy-
zszej oficerskiej Szkoły Pozarnictwa w związku
z oddelegowaniem do pracy w Zarządzie Głow-
nym Związku ochotniczych Strazy Pożarnych.
Uchwałą Vl Plenum zG ZosP z 16 grudnia po-
wierzono mu obowiązki Sekretarza Generalne-
go Związku. Pełnił je do 17 listopada 1988 r.,

kiedy to rozkazem personalnym Komendanta
Głownego Strazy Pozarnych został zwolniony ze
słuzby w związku z nabyciem prawa do emery-
tury. Zadecydował o tym nie tylko wiek i wysługa
lat, ale rowniez stan zdrowiaKrzysztofa Smolar-
kiewicza. Na początku 1988 r. przeszedł on za-
wał mięśnia sercowego, konsekwencją ktorego
był pobyt w szpitalu i konieczność podjęcia le-
czenia' W sierpniu stanął przed komisją lekar-
ską, kt ra po dokładnym zbadaniu pacjenta wy-
dała orzeczenie o trwałej niemozliwości pełnie-
nia przeze słuzby w ochronie przeciwpozaro-
WCJ.

Pomimo tak niekorzystnej sytuacji zdrowotnej
Krzysztof Smolarkiewicz nie potrafił tak po prostu
z dnia na dzie rozstać się z ukochanym zawo-
dem. Jeszcze w grudniu 1988 r. wystąpił do pre-
zesaZarządu Głownego ZosP Anatola Adamskie-
go z pisemną prośbą o zatrudnienie. Uzyskawszy
jego akceptację w styczniu następnego roku za-
warł ograniczoną umowę o pracę w charakterze
specjalisty ds. zada budowlanych.

W ciągu blisko 50 lat słuŹby poŻarniczejKrzy-
sztof S m o l a rki ewi cz wie l o krotn i e był wyro Żniany
i nagradzany. otrzymał odznaki 10,20 i 30 lat
"W Słuzbie Narodu'', złotąi brązową odznakę"Za
Zasługi w ochronłe Porządku Publicznego'',
Medal 30-lecia Polski Ludowej, Złoty, Srebrny i

Brązowy Medal "ZaZasługi dla obronności Kra-
1u", Złoty KrzyŻ Zasługi, atakŻe KrzyŻ Kawaler-
ski, Krzy Ż of i ce rski i KrzyŻ Ko m a n d o rski o rderu
odrodzenia Polski' Jego zasługi docenił rowniez
Komendant Głowny Strazy Pozarnych,kt ry roz-
kazem z dnia 22lipca 1984 r. polecił wpisac na-
zwisko Krzysztofa SmoIarkiewicza do "Honoro-
wej Księgi ZasłuŻonych dla ochrony Przeciwpo-
Żarov,lej" '

Paweł Popiel
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