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OSP w panoramie dziejow
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,,Gaszą pozary materii, wzntecają ducha
płomienie'' to nie tylko hasło wystawy zorga-
nizowanej w Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego z okazji 80-lecia powstania
Związku Ochotniczych Strazy Pozarnych,
ale rzeczywiste przeslanie dzialaIności ruchu
srrazackiego w najnowszej historii Polski.

Nie ma w Polsce takiej organi zacji społe cznej, ktora po
upadku realnego socjalizmu w 1989 r. nie tylko zaclrowała
swoj Stan posiad ania, ale znacznie rozszerzyIa działa|ność
zawodową i społeczno-kulturalną.

Co sprawilo, ze ta- o wiekowych tradyciach - orBantzacia,
kt rej początki powstania sięgają zabor w, uzyskała Uz_

nanie środowiska zawaIkę z zywiołem i pracę społeczno-kr-rl-
turalną, niesio ną przez ludzjw granatowych nrunduraclr ?

Załamanie w geog rafIiwpływ w staryclr struktur politycz-
nycl_r po 1989 r. miało takze negatywne następstwa w dzia-
łalności społec znej Polako w. Zrnniejszyłasię znacznie aktyw-
ność l rozmaclr org anizacji, kt re za sw j cel stawiały słuzbę
społecze stwu. Powst awały na to miejSCe nowe, kt re Stara-
ły się usytuować w gospodarce rynkowej. Na;częściej wyko-
rzystywały one w dziaIaIności Statlrtowei środki rządowe
i Unii Europejskiej. Konkurowały tym z organizacjami
spolecznynri, kt re d,zialalność swoją opieraly na inicjatywie
społecznei. Po 1989 r. zmtentala się formula społeczni-
kowskiego dztałanin. Tę Starą' w kt rej środki pozyskiwane
były tylko pomocne do wykonywania zada , uwazano za
archaic zną. Kto pracował za darmo był wyśnriewany.
Ideolodzy polskiego kapitalizmu - dując lrasło do bogacenia
- zaczęIi dezawuować wartości i pracę społeczną, kt ra nie
przynosiła wymiernego zysku. Pracę spoleczną zastępo-
wano CzęSto filantropią. Bogaci n_lieli dzie|ic się nadrniarern

80 lat Związku ochotniczych Straży
PoŻarnych Rze czypospo!itej Polskiej
prof. dr hab. Piotr Matusak

Poc zątki zor ganizowanei d ztalalności
polskiego ruchu strazackiego sięgają drugiej
połowy xlx wieku. Rodził się on znacznrc
poźniej niz w innych krajach, stąd mniejszy
był jego zasięg np. w Niemczech jedna straz
przypadała na 5 tys., 2 W Kr lestwie Polskim
na23 tys. mieszkaricow. \wynikało to z braku

własnego paristwa i podziału polskich ziem między trzech
zaborc w. Zar wno carska Rosja w Kr lestwie Polskim,
Niemcy w zaborze pruski- iak i Austriacy w Galicji, tłumili
prze jawy polskiego zycia Społeczno-polityc znego.
Utrudn iały działalność samorządową pode; rzewając, iż
będzie ona nie tylko ośrodkienr walki przeciw pozarorvej,
ale wystąpi przeciw zagrozeniom polskiego zycla naro-
dowego, owianego po serii nieudanych powsta , duchem

niepodległości i wizją niepodległego paristwa. Największą
autonomię w zakresie Samorządr-r miała Galicja i ruclr ten
przyjął tu duze rozm|ary. Warunki tworzenia oddolnie
rr-rclru strazackiego powstaly w koricu XIX wiekr-r takze

(doko czenie na str. 1) (doko czenie na str, 5 )
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Zdaniem Prezesa

... ,}'{Asz Ztuiązek poprzez stuoją rtiznororJ-

ność, tuielotuym iarotuość jest obecnie clobrze

przygototuan1l do tuypełrliania uyztuail, kttire

niesie przyszłość. Potrzebne będą takie clzia-
łania, ktrire spełnią podstatuotuą ilotrzebę: pomoc rJla iłtnych, a
azytecznośc' dla suoicb członk u,, tu r znynl zakresie. Thkie

działanie zbuduje nnLue relaje społeczne u) strttktltrze

aclministracji, LU kt rej grltina jest niezależna od pouiatu,
pou,iat od tuojeu,tidztua, a wojeturidztwo ma du,ie uładze:
pa stwzl.uą i samorzącloruą; bo z jednej strony jest uojetuoda

rzącloruy, a Z drutgiej _ tlarszałek sa7ł?01'ządouy. V t1lcb

łtotuych nlecbaruizruacb potrzebne są kontaktY, rritunoległe clo

obouiązk tu, jakie nakłada nA nas prau,o. Potrzebne są

relacje bard,zo osobiste, po to, zeb1, lltclzie łnogli się tucześniej

poznAc', zaplanrlu,lc' stt,oje działattia, by, gd! przyjdzie kry-
Z!s, ruogli spraunie tuykonać to, C0 nakłada na nich pratuo

i obouiązek. Alry było to rnożlilue _ ?vlułszą być buclouane

pomosty lu okresie spokojrt. Myślę, że u tym zakresie nasz

Zuiązek rua tuiele do powiedzenia i clo zaoferotuania, by struo-

rzyć płaszczyznę wspt1łpracy tuok ł spratu ztuiązanych z za-
bezpieczeniellt się przed rriznego rodzajlt nieszczęścianti.

Dodatkotuo może huorzyć takie relacje, by*,'y mogli ze sobą

tusptiłprAc0lt)ac', tuspierac' się i budoulac' społecznośc' tak, aby

była dobrze przygotoluana clo prauidłouycb reakcji u syttt_

(Fragment wywiadu Prezesa Zarządu Gl wnego zosP RP Druha Waldemara Pawlaka)

acjach truclnych, zaskaku1ącycb. Vażne będzie inne rrlyślenie

znacznie szersze niż dotycbczas nad teruatyką bezpiecze stulł:
14, ,i, b),ł, rozutmiane u kategrlriach ratotuania u nieszczęściu

ale przede uszystkitn tu kategoriacb dobrego przygotoruania,

clobrego zaplanou.,ania rJziała , tcłk, abyśnly nie tuorz1lli
sytuacji, ktrire pouodują r zne nieszczęścia, na przylkład bttclo-

tuanie osiedli ?Z t teretlach zaleruotuycb, Ztuiązek nasz jest

natltralrą udzą rusp łpracy ludzi clobrej uoli clla rusp lnegrl

clobra, w rnoich roclzinnycb stronacb członkami oSP są wti1t,

lekarz, policjant, proboszcz, Strazacy spotylkoją się z ninti jak
z cłrubanti, na stopie kolezeriskiej, a spratua bada lekarskich
jest rozu,iązant nie przez odpotuieclnią lłstauę, ale na lrtiejsut,

po hdzktł...
Tak jrk koniec ubiegłego uieklt był Pod znakient

pozyskiuania .rprzętlt przeznaczlnegr do rator.uania hdzi,
tak początek tego stulecia jest Prd zltakielru iłtfol'qłldt1tpi, firllt
internetouych. - h co b1lło kiedyś narzenieru _ clzisiaj jest

cl,ostęprle dla przeciętnego człou,ieka, Roztuiązania zuiązarle
Z informatyką n?lgą być szeroko stosocuane u ocbotnicz1lsfu

Strazach Pozarnysfu. Tblefony konl rkuu)e możrta stosou,ać

tu potuiadamianiu. Sprzęt inforlrlatyczny tL) oSP ruoże być

uykorzystattlt do stuorzenia centrum inforrttacyjnego 7td

tpsl" " ' (Fragłnent tuy'u,iadlt dla Redakcji ,,StraźakA"
_ październik 2002 r.)
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OSP w panoramie dziejow
(dokoitczenie ze str, 7 )
dobr. Ogromne środki prze znaczało paristwo na tzw. zupę

bezplatną pomoc społeczną, kt ra zabIjała podstawy
aktywności społecznei. Nie musiał bezrobotny zabiegac o
pracę jeze|i otrzymywał za darmo środki na utrzymanie.

Coraz mniejs ze dotacje otrzymywały organizacje społeczne
na działalność podmiotową. $7ychodzono z zalozenta,, ze
wszystko co nie powstało w III Rzeczpospolitej musi ulec
znszczenlu.

Z tej'ko nfro n t ac j i Zw iąze k O ch o t n ic z y ch S t r a zy P ozarny c h
wyszedł w dobre| kondycji. Nowa mentalność kapitalis-
tyczna nie wpłynęła na zmianę sposobu myślenia członk w
wielkiej rodziny srrazackiej.

Myślę, ze ogromny wpływ na akąsytuację miała nie tylko
wielotysięczna rzesza społecznik w oSĘ ale wyb r na
prezesa ZG ZOSP RP \Walde mara Pawlaka ludowego
zwycię zcy w wyborach parlamentarnych 1993 r. - prezesa
Polskiego Stronnictwa Ludowego, premiera rządu. Swoim
autorytetem wzmacniał i rozbudowywał Związek, kt ry
odwdz ięczal się swojemu liderowi ogromną aktywnością
i nowoczesnością w działaniu.
W latach 1993 1991 zuliązek nabr al rozmachu w dzia-

łalności profiIaktycz.ej, a nkze społeczno-kulturalnej,
nastąpiło umocnienie autorytetu oSP w społeczeristwie.
Zvłiązek odzyskał nie tylko swoj ąPozycję, ale stał się iednym
z najtrwalszych element w wsp łczesnej rzeczywistości. Był
to złoty okres w działalności oSP

Społecze stwo polskie przyzwyCzaiło się do obecności oSP
nie tylko przy gaszeniu pozar w, ale takze przy likwid acji
skutk w klęsk żywiołowych. Granatowy mundur budzi
zaufanie do człowieka, kt ry go nosi i tym samym do
organizacji, kt rą reprezentuje. A przeciez są to zulyczajni
obywatele, zwykli ludzie, z roznym wykształceniem' na Co

dzien wykonUjąCy pracę zaulodową _ są strazakami, kiedy
zachodzi potrzeba.

Co sprawiło, że oSP w niepodległej Polsce wykształciło tak
pozytywny wizerunek, kt rego lnne organl zaqe r stowa-
rzyszenia nie są w stanie osiągn ąc? Bez wątpienia, najwaz-
niejszą dla organi zacji i jrj członk w była słuzba społe-
cze stwu, nie uleganie opcjom politycznym i modom dane-
go okresu, stałe doskonalenie zawodu oraz szeroka dzia-
łalność społeczno-kulturalna.

Ochot ntcze Straze Pozarne, w r znych okresach dziejow,
były nie tylko strukturą pielęgnującą tradycje zawodowe'
ale przY$otow ującą swoich członk w do pracy public znej
w wolnej Polsce.

Straz była przykrywką do działalności niepodległościowej.
Na to właśnie nie zawsze zwracają nalezytą uwagę badacze
zar wno dziejow strazak w w Polsce jak i najnowszych dzie-

io* Polski. Cwiczenia strazackie były musztrą oddztał w

paramilitarnych, a funkcjonuj ąCe przy strazach teatry' zes-
poły muzyc zne kultywowały tradycje narodowe.

Szczeg lne miejsce w zyciu Strazy i społeczności wiejskiei
zajmowała remiza, gdzie ogniskowało się zycrc społeczno-
kulturalne wsi, gdzie przechowywano niezbędny sprzęt i pu-
miątki związane z dzjalalnością jednostki. Straze wypełniały
lukę nie tylko w przeszlości, jaka istniała w wyniku braku
polityki kulturalnej paristw a na wsi, ale zastępowały jąwłas-
nądziałalnośc |ą, opartą całkowicie na inicjatywie społecznej

Tam , gdzie powstały i rozwinęły sv'oją działalność oSP
zycie kulturalne wsi było bogats ze, a młodzi ez Czerpała wzor-
ce zpostawy obywatelskiej stars zy chdruhos'-strazakon'.
Polskie orkiestry Strazackie są unikatos'}Im ruchenr artys-

tycznym w Europie, zrzeszający^ setki zespolos'. ktore
legitynrują się niekiedy wysoką fachorr'ością i czesto Są

jedyną plac wką, gdzie uzdolniona młodzieZ ze sr'si i małvch
miasteczek moze rozwijać swoje talent}' muz\'Czne.

Nalezy tez zwrocić uwagę na inne formr' aktr-sr-ności oSP;
|ak np. Młodziezowe Druzyny PozarnrcZe. rr' ktorr'cl'r młodzi
ludzie Vcząsię podstawowych zasad g'alki z zr's'iołem. a jed-
nocześnie zdobywają wszechstronną n'iedzę na temat ratow-
nictwa, m. in. medycznego. Wiedza przekaz)-\\'ana im na
kursach i zawodach nie tylko ich u'zbogaca. ale i kształtuje
osobowość, wrazliwość na krzywdę ludzka.

Strazak, będąc lepiej przygoto\\'an\'nr od ogołu obr-wateli
do niesienia pomocy poszkodowan}'m. moze jej udzielić nim
dojadą fachowe słuzby ratownicze. A CZeSto \\' Zagrozeniu
człowieka o jego zyciu decydują sekund}' CZ}- minuty. oSP
stała się organizacją o modelowei strukrurze działalności,
odporn ą na rozne1o rodzaju wstrząS\I politr'c Zne i katakliz-
my dziejowe.

twchodząc do Unii Europejskie' nie mozen_l\' Zapomnieć,
ze ruch strazacki jest swoistym fenomenem społeczn}'m, nie
tylko na gruncie polskim, ale i całej Europ\', ktora stara się
odejść od skostniały ch, przestarzałych form organi zac|i bez_
pieczeristwa na rzecz nowoczesnych, opartych na inicja-
tywie społecz.ei, z wyko rzystaniem najnowszych osiągnięć.

Po 11 września 2001 r.) kiedy na świecie rozpoczęła się
walka z terroryzmem, rola firazy pozarnej w systemie
zapewnienia bezpiecze stwa znacznie wzrosła. Rola Stra-
zak w nie ograni czała się do uczestn iczenia w likwid acji
skutk w ataku terrorystow, ale podejmowaniu z innymi
słuzbami szerokich dzialan profilaktycznych.

Na całym świecie tak, juk rr' Polsce, kazdego dniar, co kilka
minut, ntezaleznie od pory Czy śn'ięta, odz\'rr'a się S\]rena.

Strazacy zawsze są na posterunku.

I
dr Janusz Gmitruk

RYCERZE FLORIANA

..,Strażacy - druhouie
Izmiastaitusi
Czuruają by człouiek
Bezpieczruie m gł żyć,

opatrzność nant sprzyja, więc raźniej -
I,{ieść p0m0c, rua kt rą ktoś czeka.
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Przygarnąć clo serca człotuieka.

Umiemy zyć jasno, z bonorem i dumnie,

ozyuiać marzenia i spełniać sue sruy.

więc trzeba świat kochać i strzec 80 rzzulmnie -

Rycerze F loriana - to my !

Strazary - druhotuie
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Czuwają by człowiek
Bezpieczrlie mt1gł żyt ć,
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80 lal Zwlązku osP RP (doko czenie ze str, 1)

w Kr lestwie Polskim i zacząL on przyjmować znaczne
rozmiary wobec rosnącej ilości pożar w, nP. w 1910 r. w
Kr lestwie było ich 4844, niekt re pochłaniały całe wsie
i osady (np. Kocuda - spłonęło 485 budynk w, Zwoleri
_ 4r4, Przysucha - 4r9). t0fynikało to z wczesnej zabudo-
wy, gdzie spośr d 3,5 mln budynk w 86 %o stanowiły drew-
niane, tylko -7 vo dom uł była murowana ponadto 8o%o

dom w krytych było strzechą i 13% gontami. Pożary
naIeżaIy w wczas do naiwiększych nieszczęść rujnujących
często łlielopokoleniowy dorobek materialny gospodarstw,
dorobek kulturalny, zagrażały życiu ludzi. \walka z nimi
stawała się więc najwyższą potrzebą' budziła solidarność
społeczną Polak w i pilną potrzebę organizacji w terenie.
Były one determinantami tworzonych samorzutnie straży,
kt re następnie rejestrowały się i lączyły w regionalne
Związki dzielnicowe m.in. w 1815 r. w Galicji, 1916 w
Kr lestwie Polskim, następnie na Śląsku, Śląsku
Cieszyriskim, \7ielkopolsce i Pomorzu. Należy zaznaczyć, że
w I9I2 r. ruch strażacki w 1466 strażach w Galicji skupiał
,4.oo0 członk w, w Kr lestwie Polskim w 462 strażach -
20.000 członk w, w $(ielkopolsce 14) straży _ 3872
członk w. Straże polskie w okresie zabor w, obok wypeł-
nienia swych statutowych obowiązk w walki z pożarami
stawały się plac wkami obywatelskiego życia Polak w,
samopomocy społecznej i ważnym elementem samorządu
terytorialnego. Strażacy spolecznie pelnili służbę publiczną
z ofiarnością przesiąkniętą poczuciem obowiązku, ładu,
dyscypliny i poświęcenia. \Vażnym w wczas odcinkiem ich
pracy - wobec procesu germanizacji i rusyfikacji w zaborach,
zagrożenia polskości była działalnclść oświatowo-
kulturalna, nasycona treściami patriotycznymi. Straże jako
ośrodki ży cia narodowego, integrowały lokalne inicjatywy
patriotyczne, stanowiły bazę dla organizacji polskich ruclr w
narodowych. Kultywowały tradycje niepodległościowe,
PoPrzez język i książkę polską sztandary i emblematy
narodowe. Zespoły teatralne oSP wystawiały w remizach
polskie sztuki, a orkiestry wykonywały pieśni narodowe.
\7ielu strażak w było dzialaczami niepodległościowymi,
poczynając od pierwszego pfezesa Bolesława Chomicza,
kt ry za ta1ną działalność oświatową i niepodległościową
został w 1905 r. aresztowany przez władze carskie. Pr bę
patrlotyczne9o zycn przeszły oSP w czasie I wojny
światowej, występując zbrojnie w walce o niepodległość
Polski. Przekształcały się one jako zotganizowana siła
walcząca z zagrożeniami w bojowe oddziały Pow
prowadząc tajne szkolenie wojskowe, gtomadząc bro
i uczestnicząc czynnie w walce o niepodległość, z:właszczaw
listopadzie 1918 r. Klimat wczesnych wydarze{ najpełniej
odda|e odezwa kierownictwa Związkl Floriariskiego w
!7arszawie z listopada l918 r., kt re działalność
niepodległościową i pa stwowotw rczą strażak w polskich
tak oceniło ... ,,Ideał zbiorowej duszy narodu, od kilku
pokoleri deptany ptzez ciemięzc w sąsiad w, iści się w całej
pełni. Chwila zalste wielka. Po wielowiekowym ucisku
przepolonym strumlenlami krwi najlepszych syn w
ojczyzny,po czteroletnich krwawych zapasachcałego świata
wl'iania się męczeriska Polska ... organizacie ochotniczych
Straży Pożarnych, kt re w martwocie dziej w ubiegłych
zawsze były ostoją życia narodowego' Pozostaną' w to
święcie wierzymy, ośrodkiem skąd jedynie myśl paristwo-
wotw rcza, karność społeczną pielęgnująca wykwitnie,
a wszystkie wrogie i rozkładowe zakusy rozbijąsię o spiżową
pierś jedności narodowej, o jei wielką i niezlomną wolę do
samodzielnego życia" ... .

sfielu strażak w i drużyn strażackich w listopadzie 1918 r.

wzięło udział w szeregach Pow w walce o niepodległość

jako oddziały bojowe rozbrajające Niemc w. Rozbroili oni
Niemc w w 90 miejscowościach, tworzyli strażacy plac wki
porządkowe - Straże obywatelskie w terenie, wstępowali do
lwP m.in. w Kielcach, Siedlcach. Ocenia się, że 65 tysięcy
strażak w brało czynny udzial w walce o niepodległość,
z tego kilkuset zginęło. oddziały strażackie Po\w rozbroiły
Niemc w: w $7arszawie - grupa inż. J zefaTuliszkowskiego
na ul. Nalewki, w Pałacu Mostowskich, Łukowie, Między_
rzeczl (brali udział w walce oddziału Pos7 _ wśr d 100
poległych było 31 strażak w), Radomsku, Aleksandrowie
Kujawskim, Dobrzyniu, Chaliniu, Kruszwicy, Szymano-
wicach, Mirisku Maz., rwrześni, Borku Fałęckim,
Bocianiszach, Busku Zdroju, Drzewicy, Kamienicy Polskiej,
Dubience, Dwikozach i in.
Rolę milicji obywatelskiej po odzyskaniu niepodległości
pełnili w Stryju, Kraśniku, Chodeczy, Muszynie i innych
miejscowościach. Pnyczynlli się więc strażacy do
odzyskania niepodległości i budowy paristwa polskiego nie
tylko walcząc z ogromem zagroże powstałych wskutek
walk frontowych, zniszcze i pożar w w czasie I wojny
światowej. Bronili polskich miast i wsi. Uczestniczyli r w-
nież w otwartych walkach z zaborcami: w Powstaniu
\fielkopolskim 1918 r. i trzech Powstaniach Śląskich 1919,
1920, I92I r.U zarania niepodległości, w koricu 1918 r. w
odrodzonej Polsce było 2000 oSĘ kt re zrzeszały ok. 100
tys. strażak w czuwających nad bezpieczeristwem ludzi
i mienia. lfiększość prowadziła działalność społeczną, two-
rzyla otgany samorządowe (było ich I93, niekt re stały się
orkiestrami pułk w \{P).
ochotniczy ruch strażacki rozbity na dzielnicowe związki
utworzone w trzech zaborach stanął przed perspektywą
integracji, włączając się do og lnopolskiego procesu
integracji ziem trzech zabor w w jedno Paristwo Polskie.
Dotyczyło to zresztą wszystkich partii politycznych, związ-
k w, stowarzysze , oświaty, insrytucji kulturalnych oraz
całej gospodarki. Rozpoczęte prace unifikacyjne oSP w
I9I9 r. przerwano |ednak wskutek kolejnego zagtożenia
niepodległości młodego paristwa iakie stanowiła wojna
polsko-radziecka. Na apel Naczelnego \Wodza J zefa
Piłsudskiego z 3.01.L92o r. Prezes Związku Floriafrskiego
Bolesław Chomicz zgłosił cały ruch strażacki do szereg w
armii. \7ielu strażak w ochotniczo wstąpiło w wczas do
\7Ę biorąc udział w walce, w tym w ,,Cudzie nad sfisłą'', co
potwierdza fakt, że J. Piłsudski nazwal w wczas straż
,,siostrzycą armii''. Podstawowe znaczenie dla utworzenia 80
lat temu og lnopolskiego Zułiązku oSP miał I Krajowy
Ziazd 8-9.IX.I92I r., kt ry zasługuje tu na szczeg lne
podkreślenie i bardziej szczeg lowe przybliżenie. Sumował
on bowiem dotychczasowy dorobek ruchu czas w niewoli
i wyznaczał mu nową ftrnkcję w odrodzonym paristwie.
określał także jego społeczny, samorządowy charakter
i podporządkowanie idei paristwowej. Do tych tradycji'
kt re są aktualne do dziś, sięgano na wszystkich kolejnych
Zjazdach Zuliązku OSĘ zwłaszcza fia Ix i X. Proces
zjednoczenia OSP z poszczeg lnych zabor w i utworzenia
iednego Związku pfzygotowywał Krajowy Zuliązek Straży
Pożarnych Galicji i Lodomerii iZwiązek Floriariski. Związkl
w zaborach mialy bowiem r żne statuty, strukturę orga-
nizacyjną, stąd zaistniała potrzeba ich polączenia w jeden
organizm og lnopolski. Inicjatorem i rzecznikiem tej idei był
Bolesław Chomicz - prezes Związku Floriariskiego, kt ry
1'.VI' 19l9 r. wystąpił zpropozycjązjazdu zjednoczenio-
wego. Poparli go Brzyw dcy \{/ielkopolskiego Zułiązku
Straży Pożarnych, Sląskiego Zułiązku Straży Pożarnych,
Pomorskiego Związku Straży Pożarnych i Krajowego
Związku Straży Pożarnych w Galicji i Lodomerii. IJtworzono
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Międzydzielnicowy Komitet, kt ry podjął rozmowy nad
nazwą, statutem i charakterem nowego związku. 19.VI.
I92L r. Związek Floriariski przyjąl uchwałę o włączeniu się
do Gł wnego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej, kt ry obejmował swym zasięgiem całą II
Rzeczpospolitą.
Volę zjednoczenia wyrazily także pozostałe zułiązki
strażackie i w następstwie tego faktu zwołano I Krajowy
Zjazd 7'jednoczeniowy. 

Tilf przygotowuj ące j Zjazd odez:w ie
Komitetr.r Miedzydzielnicowego do strażak w zlipca I92I r.
stwierdzono - obok uznania dla dorobku ochotniczego
ruchu strażackiego, potrzebę jedności: ,,Druhowie!
Pełniliście dotychczas służbę ofiarną na posterunkach pracy
obywatelskiej pod sztandarami straży pożarnych nie dla
zaszczyt w i honor w, nie dla pracy i podzięki lecz z głę-
bokiego poczucia poświęcenia się ku dobru najbliższego
otoczenia, a przeto całego społeczeristwa. Dzten 8 i 9
września ma być przełomowym' zwrotnym momentem
w rozwoju pożarnictwa w Polsce, w myśl hasła ,,\w jedności
sila"... Apel ten podpisali K. Matusiak z Cieszynskiego
Związku Straży Pożarnych, B. \f jcikiewicz z Krajowego
Związku Straży Pożarnych we Lwowie, L. Kaszewski
z Pomorskiego Zutiązku Sttaży Pożarnych, J. Bukowski ze
Sląskiego Zułiązku Straży Pożarnych, K. Rzepecki, Fr.
B aranowski z !7ielkopols kte go Zsł iązku St raży Pożarnych,
B. Chomicz i St. Arczyriski ze Zvłiązku Floriariskiego w
\Tarszawie.
s.Ix.1921 r. przybyło do \Varszawy 3690 delegat w z-/48
OSĘ reprezentujących wszystkie dzielnicowe związki stra-
żackie na I Krajowy Zjazd. Po mszy w Katedrze Św. Jana,
kt rą celebrował ks. abp. Aleksander Kakowski nastąpił
przemarsz delegat w do gmachu sejmu RĘ gdzie przyjął iclr
marszałek lwojciech Trąmpczyriski. Następnie w Filhar-
monii lwarszawskiej rozpoczęły się dwudniowe obrady.
Zjazd otworzył Bolesław Chomicz, nastepnie zabrali głos
przyw dcy wszystkich Związk w wygIaszając deklaracje
zjednoczeniowe. Deklaracje zlożyli w wczas: K. Matusiak -
Prezes Zułiązku Straży Pożarnych Sląska Cieszyriskiego,
J. Bukowski - Związku Straży Pożarnych G rnego Sląska,
K. Rzepecki - $7ielkopolskiego Związku Straży Pożarnych,
J. Neumann - Małopolskiego Zułiązku Straży Pożarnych,
S. \Valig rski - Związku Floriariśkiego. Następnie wice-
minister Spraw Wewnętrznych - J. Kuczyriski w swoim
wystąpieniu zadeklarowal pelne poparcie dla nowego
Zjednoczonego Związku oSĘ kt rego zadania walki
z zagrożeniami mieć powinny wymiar og lnoparistwowy'
Przyjęto statut zakładający autonomięZwiązk w i wybrano
władze. $Vładzę laczelną stanowiła Rada Naczelna, do
kt rej weszli przedstawiciele Zvłiązk w. $7 sklad Rady
Naczelnej weszli: J. Bukowski, B. Chomicz, Z. Choroma{-
ski, K. Kaiser, S. Klabun, J. Klon, B. Kozłowski, J. Kuc,
'il( Kulas, J' Lisowski, książę A. Lubomirski, K. Matusiak,
S. Marecki, $7 Mierzanowski, S. Moskalewski, A. Mro-
zowski, S. olkuski, B. Pachelski, S. Pągowski, Z. Przyjał-
kowski, O. Rackiewicz, IM Raczkiewicz, K. Rzepecki,
J. Sztromajer, S. Tomczyriski, J. Tuliszkowski, E. \7agner,
M. \Walig ra, S. \Talig rski, B. \W jcikiewicz, K. lWysznacki.

Rada Naczelna powołala organ wykonawczy - Zatząd
Gł wny na czele z B. Chomiczem - prezesem, Kazimierzem
Rzepeckim - wiceprezesem, Zygmuntem Choroma skim
skarbnikiem, Janem Kucą - sekretarzem, Stanisławem
olkuskim - kustoszem, Bolesławem Pachelskim - p.o. na-
czelnika oraz Bolesławem Kozłowskim, Adamem Mrozow-
skim, J zefem Tuliszkowskim, Bolesławem \f jcikiewi-
czem, Klemensem Matusiakiem. !7 obradach uczestniczyli
ministrowie na czele z premierem lfincentym \fitosem,

a delegację Zu,iązkow Strazackich przyjął Naczelnik
Paristw aJozef Piłsudski. Patronem ruchu strazackiego został
św. Florian. ZOSP RP szybko r sł i w 1924 r. skupial juz
3100 jednostek i liczył 100 tys. strazak w. Proces rozwoiu
Związku trwał nieprzerwanie przez caly okres II Rzeczy-
pospolitej, np. w swoje dziesięciolecie liczył 10 tys. druzyn
zrzesza|ąCych 300 tys. Strazak w, zaś w 1938 r. 14.300
strazy - 

'00 
tys.członk w. oSP wyszkoliły 13 tys. oficer w,

9 tys. podoficer w i tysiące druzyn strazackich. Posiadały
9219 remiz, I29 samochod w strazackich, 1482 moro-
pompy. Wypracowano skuteczną technikę akcji przeciw-
pozarowei i ratownictwa, uregulowano takze sratus prawny
oSP 13.III .1934 r. Sejm RP uchwalił ustawę ,,o ochronie
przed pozarami i innymi klęsk aml", nakła dając na oSP
obowiązek w zakresie og lnego ratownictwa w Czasie klęsk
społecznych w skali paristwa. lwięks zośc oSP w koricu
II Rzeczypospolitej byla związana Z ruchem ludowym
(w Malopolsce, na Lubelszczyźnie, Kielec czyźnie), ruchem
narodowym (Pomo rze, s7ielkopolska, Sląsk), Sanacją
(\warszawa) twileriskie, Lwowskie, twołynskie) . Znaczna
Część strazy byla apolity Czna, związana z miejscowym samo-
rządem, Towarzystwami Rolnic zymi i Towarzystwami Ubez-
p iecze niowym i . Fo rm ul a apo |ity cznoś ci Zw iązku byl a p rzes -
trzegana przez okres S0-lecia, choć wpływy Stronnictw
i partii byly w nim i zmieniały się, to zawsze dominowały
w nim idee obywatelskie, og lnospołeczne i samorządowe.
Gł wnym ideologiem i kreatorem utworzonego Statusu
ZOSP RP określ ającym iego miejsce w społecze stwie,
paristwie i ruchu srazackim był B. ChomLCz - prezes ZG,
ktory zakładal społeczny i obywatelski clrarakter oSB
o czym w jego pismach czytamy: ..,,Ochotntcza Straz Og-
niowa z wielu względow jest doniosłynr posterllnkiem słuzby
public zne:;, pod ktorej sztand araml obywa te| zaprawia się do
dyscypliny, UCzy się posłuchu i karności dla swei władzy przez
niego samego wybranej, poglębia w Swym Sercu uczucie
obowiązku i poświęcenia, a w sztand arze swoinr widzi
Symbol jedności, bez ktorej nie masz w społeczeristwie
pa Stwie ładu, harmonii i poszanowania dla siły moralnej''
dalej ,,plac wka oSP staje się na wsi, w miasteczku
mieście' nawet największynr pierwszorzędną szkołą dla

uobywatelnienia mieszka c w... ". Chomicz je dnoz nacznie
akcentował apolity Czny charakter ochotn iczego ruchu
strazackiego, ktory traktował jako ruch obywatelski,
Samorządowy, otwarty dla wszystkich, kt rzy chcą nieść
pomoc i ratunek społecze stwu. Stwie r<]zał ,,rowność
wszystkich stanow i narodowości pod Sztandarami oSP
\^/ytwo rzona i umacnia ideę demokratyc zneJ ror.ł'ności przed
prawem" ..., ...,,Na gruncie samopomocy obyrvatelskiej,
w walce z klęską społeczną, karne, pełne hartu i pośu'ięcenia
druzyny Strazackie nie znają Stfonnictw, karst i stan w, bo
pod haslem ,Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
spieszy pod sztandar druzyny strazackiej kazcly: zarowno
siermięzny wieśniak i postadacz większej rr'łasności, jako tez
przedstawiciel stanu duchownego, nauczyciel ludowy,
iobotnik i rzemieślnik ''... obywatelskość ta, ścisły zrł,iązek
i solidarność ze społecze stwem w walce z pozarami

za1rozeniami' Samo rządność, wysoki stopieri zorganlzo-
wania, pielęgnowanie tradycji patriotycznych zyskiwały
oSP autorytet. oSP stały się szkołą wychowania obywa-
telskie go znacznej rzeszy młodzi ezy polskiej . Z jej Szereg w
rekrutowało się wielu obroricow ojczyzny w wojnie 1939 r.
\J7 polskim planie wojny obronnej wobec niemieckiego
zagrozenia miały one spełniać wazne zadania PPoz.,
ochronne i pomocowe w ramach struktur terenowych OPL,
Stąd reklamowano nawet z \7P strazak w. \wsp lnie
szkolono ich z oddziałami s7P w zakresie obrony
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przeciwlotniczej, gazowei, pożarowej i ratownictwa tech-
nicznego - usuwania skutk w dywersji, ostrzału artylerii
i bombardowan. Rozszęrzono więc w wczas znacznie ich
kompetencje i rolę w systemie obronnym terenu gmin
i powiat w.
\7 czasie \wojny obronnej 1939 r. oSP były często |edynymi
plac wkami samoobrony terenu' nie tylko walcząc z poża-
rami, skutkami bombardowari i w usuwaniu szk d, ale
niekt re jednostki zostaly włączone do oddział w obrony
\7P i walczy|y razem z żo|lierzami na liniach obrony np. za
udział w obronie \Varszawy 4 strażak w otrzymało ordery
VM i 8-Kv( rJ(/ walce tej zginęło 11 strażak w, a kilku_
dziesięciu zostało rannych. Prezydent S. Starzyrlski wysoko
oceniał działalność strażak w w czasie obrony miasta.
\7 wyniku klęski 1939 r. ziemie polskie podzielili a1resorzyi
Niemcy i ZSRR wprowadzając system okupacji, likwidując
życie polityczne i polski samorząd. Straż była inicjatorem
konspiracji, mimo, że na ziemiach włączonych do Rzeszy
straż została zlikwidowana, a jej funkcję przejęła policja
ogniowa, kt rą zmilitaryzowano i wprowadzono język nie_
miecki. Pozostała w niej część polskich strażak w stanowila
centrum życia narodowego' 

_nP. 
w Łabiszynie, Świeciu

sttażacy nadal używaIi języka polskiego, śpiewali w czasie
ćwiczeri polskie pieśni, prow adzili dzialalność patriotycz ną.
\ur GG Niemcy przejęli kierownictwo nad strażami, ogra_
niczając ich rolę do akcii ppoż. i reaIizacji zadari okupanta.
Stanowiły one tu zorganizowaną siłę. w I94I r' było:
39 sttaży zawodowych, 63L, oSĘ zrzeszających 200 tys.
członk w. Mimo terroru i kontroli zachowały w dużej mierze
społeczny i obywatelski charakter. organizowały akcję
pomocy społecznei, Iegalizacji,,spalonych'' i zagrożonych
wywozem na roboty, ukrywały sztandary, pamiątki
narodowe, prowadziły wywiad i kolportaż. \wielu strażak w
było inicjatorami, tw rcami i działaczami konspiracyjnych
organizacji wojskowych, a niekt re jednostki były dru-
żynami, plutonami AK, w kt rych prowadzono szkolenie
wojskowe (pod przykrywką strażackiego), były m^1azyny
broni, sprzętu wojskowego, paliwa BCh, KB, No\q o\7
PPS, ZPN. Należy podkreślić, że 23 XII 1939 r. w oparciu
o Zuł iązki Strażackie utworzono o r ganizację; Strażacki Ruch
Oporu ,,Skała'', kt rą kierow ał pot Jerzy Lgocki - inspektor
służby strażackiej w GG. Została 'ona rozbudowana na
terenie ziem polskich jako własna, autonomlczn 

^ 
organflaqa

zawodowa Polskiego Paristwa Podziemnego. ,,Skała'' była
podziemną organtzacją kadrową, działającą w strażach
zawodowych i w oSP Z jednei jednostki sr.raży zaprzy-
sięgano 6 członk w kierownictwa. $7 ramach Polskiego
Paristwa Podziemnego ,,Skała'' miala stanowić $7ojskowy
Korpus Bezpieczeristwa do tworzenia AZ na Ziemiach
Zachodnich. \7 listopadzie \943 r. scaliła się z KB,
zachowując autonomię. Znaczna część oSP pozostała nadal
w strukturach AK, BCh i o1i7 PPS. Zasięg udziału
strażak w w walce z okupantem był szeroki, od sabotażu,
wywiadu, podziemnej produkcji do partyzantki i walki
powstariczej włącznie. Osobną kartę stanowi udział
konspiracji strażackiej w Powstaniu 'Warszawskim, naj-
s'iększei polskiej bitwie okresu II wojny światowej.
Konspiracją sttażacką AK kierował w $Varszawie mjr poż.
Zbigniew Borowy ,Janina". Posiadała ona plutony we
rr'szystkich oddziałach straży miejskiej, a w planach pow_
stairczych okręgu AK wchodziła do struktury oPL.
Praktyka jednak wynikająca ze stopnia wyszkolenia, organi-
zacji, dowodzenia w akcji powodowała, że trafiali jako zwarte
oddzialy do zgrupowa powsta czych. Jednak wobec
stosowanei przez Niemc w taktyki wypalania dom w i ulic
strażacy byli niezbędni do kierowania akcią ppoż.organizo-

wanąprzez Komitety Blokowe. Sttażacy odgrywali w wal-
czącym, palącym się bez przerwy mieście ogromną rolę
biorąc udział przy gaszeniu kilkuset pożar w. Często pro_
wadzili akcje ratowniczą pod ogniem oddzial w niemieckich
na Star wce, Sr dmieściu, Zol|borzu, Powiślu. $[alczyli
także jako żołnierze w oddziałach liniowych AK, o\7KB
np. strażacki.batalion ,,Nalęcz'' Iiczyl 378 żołnierzy w Śr d-
mieściu, naZol|borzu. \( powstaniu ponieśli xrażacy duże
straty osobowe w walce z pożarami i w oddzialach powstari-
czych. \walczyli także strażacy w PSZ na zachodzie, jak i w
1 A\7P Byli więc czynnie zaangażowani w walkę wyzwole -
czą narodu polskiego w czasie II wojny światowej, o czym
świadczy fakt, że 3268 zginęło. w okresie sześciomiesięcz-
nych frontowych walk wyzwolenia, strażacy bronili miesz-
ka c w, ich dobytku, gaszącpożary,walczączzagrożenianli
wojennymi, ponadto ukrywali sprzęt Pfzeciwpożarowy
wywożony lub niszczony Ptzez Niemc w w ramach tzw.
akcji ,,spalonej ziemi''. Po wyzwoleniu tworzyli także często
pierwszą straż porządkową i milicję na swoim terenie orga-
nizając życie spoleczne. Po II wojnie światowej przystąpiono
do odbudowy ruchu strażackiego według przedwojennej
ustawy i statutu Związkl. Początkowo pracą oSP kierował
B. Chomicz. w 1941 r. wycofał się on z zG zosP na znak
protestu przeciw pr bom likwidacji samorządności, autono-
mii i stalinizacji ruchu w ramach procesu podporządkowania
i unifikacji struktur życia politycznego i społecznego w
Polsce. Zlikwidowano w wczas niezależność i przywiązanie
do strażackich tradycji, sztandar w, religijnij śymboliki
oSP - św. Floriana.
30 xI 1941 t minister Administracji Publicznej wydał
zarządzenie o Zarządzie Przymusowym Zułiązku Straży
Pożarnych, ograniczające drastycznie samodzielność
i samorządność, co negatywnie wpłynęło na społeczny
charakter i status oSP Niweczono więc tradycle oSP i ich
ogromny dorobek otganizacyjn% w tym ogromną akcję
tworzenia straży na Ziemjach Zachodnich i P łnocnych (w
|945 l utworzono ich 570, w 1948 r. było ich już 3500).
Najbardziej dramatyczny fitoment dla ruchu nastąpll 24 X
1949 r., gdy premier roz;wiąz&'Zsłiązek Ochotniczych
Straży Pożarnych RP liczący w wczas 14 tys. straży i 3 5 0 tys .

członk w, a całokształt sPraw służby przeciwpożarowej
podporządkował komendantom straży pożarnych, przez
kt re zamierzał centralnie kierować społecznym ruclrem
oSP Stąd w 1950 r. nadz r nad strażami przejął minister
Gospodarki Komunalnej, asł 1954 r. - MSW Th centralis-
tyczna polityka wobec samorządu terytorialnego oSĘ sfor-
nalizowanie struktur ruchu strażackiego, drobiazgowa
kontrola, doprowadziły do izolacjonizmu społecznego i bra-
ku samorządu w oSP Zniułeczyły ideę I Zjazdu i dorobek
okresu II Rzeczypospolitef oraz okresu okupacji. Spowo-
dowało to zanik społecznej inicjatywy w ruchu strażackim,
brak jego powiąza ze społeczeristwem oraz'zniwelowało
obywatelski, ochotniczy charakter. Zmiana tej polityki na-
stąpiła po październiku 1956 r., a więc w okresie tzw.
,,odwilży''. Ruch strażacki otrzymał w wczas większą samo-
dzielność, szerszy zakres działania. \Wyzwoliło to na nowo
obywatelską inic|atywę i powr cił iego samorządowy chara-
kter. OSP liczyły w wczas l 7.800 jednostek.
28 xII 1956 r. odbył się og lnokrajowy Zjazd Delegat w
oSĘ na kt rym powołano Tymczasowy ZGZosP odszedl
on od centralistycznego modelu ruchu strażackiego na bazie
politycznego klimatu w kierunku demokratycznego kiero-
w ania Zvł iązkiem i j ego sPołecz nego charakteru, samorz ąd-
nych metod dzialania. lw wyniku popaździernikowej
,,odwilży'' Zvłiązekodbudował swoje kontakty ze społeczeri-
stwem, tworzył nowe ogniwa terenowe' wzr sl ilościowo.
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L4.o8.I9r9 r. Związek oSP uzyskał status Stowanyszenia
\Vyższej Użyteczności. Nowy status pracy dla społeczeri-
stwa, demoktatyczny charakter OSĘ samorządność, akcję
obywatelskiego wychowa nia ptzez działalność kulturalną
i wychowawczą' tworzenie oddział w kobiecych, młodzie-
żowych, harcerskich drużyn pożarniczych. Przemiany
potwierdził I \X/alny Zjazd ZoSP 24-25 X 1919 r. obra-
dujący pod hasłem ,,Praca dla społeczeristwa i ze spoleczefi-
stwem''. Zutiązek wyr sł na potężna siłę społeczną.
Liczyl' w wczas I] .4] 4 iednostek, 391 .7 00 członk w czyn-
nych oraz |59.]oo wspierających, posiadał 634 oddziały
młodzieżowe i I22 że skie. Zjazd za gl wne cele swojej
działalności uznał - obok akcji przeciwpożarowej - rozwi-
nięcie działalności społecznej przez'. a) rozw j organizacji
w terenie' b) rozw j zespoł w żeirskich i młodzieżowyclr,
c) umocnienie więzi ze społeczeristwem przez wsp łpracę
z K łkami Rolniczymi, ZHĘ KG\q ZMw, d) szkolenie
ppoż., e) akcję propagandowo-wyclrowawczą w walce z po-
żanmi jako element wychowania obywatelskiego, f; budowę
remiz w ramach czyn w społecznych, g) zwiększenie opieki
socjalnej nad strażakami _ ochotnikami.
Mimo nadal ideologicznei ,,opieki'' władz pa stwowych nad
oSP zachowywały one w dużym zakresie swoią samo-
dzielność, społeczny charakter, powiększając swoie szeregi,
roz:wtiając artystyczny ruch amatorski strażak w - ochot-
nik w na wsi i w małych miastach, wciągając młodzież do
ch r w, orkiestr, teatrzyk w. Remizy ponownie stały się
ośrodkiem życia kulturalnego lokalnych społeczności. $Vra-
cano do ducha samorządności OSĘ tożsamości korpo-
racyjnej, aktywności i unowocześnienia akcji ppożarowej.
Dzięki tym zmianom rczw j oSP był w wczas dynamiczny,
stały się one autentyczr'e, samorządne. \7 I97 3 r. osiągnęły
stan 25.000 jednostek i 600 tys. członk w, co potwierdzało
ich autorytet społeczny w swoichśrodowiskach.
Kolejny ważny etap rozwoju oSĘ zwłaszcza wzrost ich
znaczenia w samorządzie terytorialnym nastąpił w procesie
transformacji systemowej jaką przechodzi nasz kraj
od 1989 r. oSP wr ciły w pełni do swego samorządnego
obywatelskiego charakteru, włączając się w budowę społe-
cze stwa obywatelskiego przeŻ ob z solidarnościowy.
Uchwalona w 1990 f. ustawa o samorządzie terytorialnym
oddzieliła zadania i kompetencje gmin od administracli
paristwowej. Nałożyła ona na samorząd terytorialny szereg
obowiązk w wobec oSĘ w tym w zakresie wyposażerria
i finansowania. Historyczne znaczenie miał zwłaszcza
IX Zjazd Krajowy Zsłiązku oSP w Miętnem w kwietniu
1992 t., kt ry był ważnym krokiem wpisania w nowąrzeczy-
wistość i proces transformacji systemowej ochotniczego
ruchu strażackiego, kt ry przełamał sw j kryzys oraz pr bę
spyclrania go na margines życia społecznego. Przyiąl nazwę
Związek oSP RP wracając do swoich tradycji sprzed 80 lat.
Ruch zachował swoją jedność, zwartość organizacyjną i nie
dał się zepchnąćzpanoramy życia narodu, w myśl lansowa-
nej w wczas przez niekt rych polityk w tezy, że ochotniczy
ruch strażacki i jego Zsłiązekto przeszłość. obawy te zostały
przełamane, a oSP pozostały największą organizacją spo-
Ieczną, llczącą się w rosnących potrzebach ratownictwa w
kra|u. $7ypracowano ocenę oSP ul 45 _ leciu PRL. rJf opinii
społeczeristwa i strażak w oSP dobrze służyły narodowi
dzialając w wymiarze szczytnych motyw w spieszenia z po-
mocązałtożonym' nawet z narażaniem życiai zdrowia włas-
nego. Godnie więc slużylioiczyźnie i swojemu środowisktr
nie tylko w akcji ppoż., ale także na odcinku oświaty i kul-
tury. PrezesemZG wybrano w wczas tilTaldemara Pawlaka,
kt ry wprowadził oSP w nowe tysiąclecie. rW miarę rozwoju
cywilizacyjnego, techniki, zmtan administracyinych, tery-

torialnych zmienić musiały się także struktury, zakres działa-
liai organizacja oSP Pozostała ona organizacją ochotniczą,
samorządow ą, przyjmując zadania w zakresie ratownictwa w
skali paristwa.By zabezpieczyć realtzację ochrony ppoż. oraz
szeroko pojętego ratownictwa powstał scentralizowany Kra-
jowy System Ratowniczo-Gaśniczy, kt ry zmusza do tworze-
nia formacji wyspecjalizowanych w zakresie ratownictwa.
oznacza to specjalizację także wśr d oSĘ np. w 1995 r.

włączono do tego systemu 1660 oSĘ a w następnych latach
dalsze. lW tym og lnoparistwowym systemie ZG ZOSP RP
wsp łpracuje z Komendą Gł wną Paristwowej SttażyPożar-
nei. PSP prowadzi szkolenie dla oSĘ m.in. w I99) r. wy-
szkolono 2490 dow dc w, 1500 naczelnik w, 3930 opera-
tor w sprzętu, oSP przękazano 240 samochod w stra-
żackich. Organizują one wsp lnie zawody sportowo-pożar-
nicze, konkursy ,,Młodzież Zapobiega Pożarom" i Dni
Strażaka. 'ilfsp łpraca ta służy wsp lnemu celowi, jakim jest
dziś zapewnienie społecze stwu bezpieczeristwa, ochrony
mienia, życia, zdrowia, a także ochrona środowiska natural-
nego. R wnolegle wzrosła rola oSP w życiu społeczno-
politycznym' nowym autentycznym samorządzie terytorial_
nym. Potwierdzeniem tego procesu są oceny miejsca i roli
Zsltązku na X KrajowymZjeździeZutiązku oSP RP 27-29
VI 1991 r. Przyjął on program dzjałania na przełom
tysiąclecia |99]-2002, nawiązywal do treści I Zjazdu
warszawskiego I92I r. swoim programem demokratyzacji,
samorządności ruchu, działając w nowych warunkach, w
procesie transformacji ustrojowej. Potwierdził swoją
zwartość, jedność i społeczną potrzebę OSP Rozbudował
swoje struktury na wszystkie 2275 gmin, umocnił swoją
pozyc|ę w życiu politycznym m.in. z ruchu strażackiego
wywodziło się 80 posł w (zespołem strażak w kierowała
Krystyna ozga) - 6 zwładz oSĘ 1 wojewod w i wicewoje-
wod w, 23 dzialaczy samorządowych wyższych szczebli.
opracowano rapoft o stanie pożartrictwa ochotniczego,
uchwalono w Sejmie RP ,,Ustawę o ochronie przeciwpoża-
rowej'', co umocnilo Zvłiązek, uregulowało sprawy finanso_
we oSP wejście części oSP do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego stwatza dla oSP warunki do finansowania
ich z brrdżetu. Uregulowano wsp łpracę z samorządem.
Zsłiązek zrzesza ponad 700 tys. strażak w w 18.700
jednostkach. w październiku 1999 r. Nadzwyczajny Zjazd
Krajowy ptzyjąl statut dostosowujący strukturę do nowego
podziału administracyjnego kraju. Pozyskano młodzież,
rozwija się ruch artyst1'czny. Jest obecnie ponad 800 orkiestr,
291 zespol w artystycznych,614 drużyn sportowych, 1000
izb tradycji, muze w. Celami Związku - opr cz ochrony
życia, zdtowia i mienia obywateli przed pożanmi, klęskami
żywiołowymi, ekologicznymi są nadal: reprezentowanie
oSP wobec Mss7iA, firm ubezpieczeniorv1'ch, FoS (gł wni
sPonsorzy oSP), wsp łtworzenie akt w normatywnych
z zakresu ochrony ppoż., dzialanie fla rzecz ochrony środowi-
ska, informowanie o zagrożeniach' organizowanie ppoż.,
upowszechnianie kultury i sportu, wychowanie ppoż. mło-
dzieży - młodzieżowe drużyny pożarniczeliczą9o tys. os b.
oSP są społecznie potrzebne np. w 1999 r. interweniowały
210168 razy, w tym 54,57o stanowiły pożary, a 4I,4%

- klęski żywiołowe, powodzie, awarie. \D(/ akcjach tych bralo
udział 1.700.000 strażak w. ocalili oni wielu ludzi i ich
mienie, w akcji tej zginęło 6 strażak w, a49I zostalo rannych
i poparzonych.
Perspektywa więc S0-letniej historii Związku wskazuje, iż
jest to organizacja najbardziej obywatelska w obywatelskim
społeczeristwie, kt re dziś budujemy. Jest ona opafta na
społecznej solidarności, a jej podstawowy cel - ofiarność
i pomoc wobec zagroże pozostal w Iej dzieiaclr niezmienny.
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To powoduje, że posiada ona tak duży autorytet społeczny. ideolog oSP Boleslaw Chomicz na I Zjeździe ... ,,Milkną
Jest organizacją masową, prowadzącą wieloplaszczyznową tedy pod takim sztandarem przeciwności klasowe' swary
działalność, szanującąswojetradycje,zvłlaszcza,żewhistorii partyjne bo wszystkich (Zrzeszonych Strażak w) przenika
narodu i paristwa zapisala piękne patriotyczne karty, w tym poczucie dobra powszechnego''... . Myśl ta towarzyszyLa
w okresie zagroże wolności i walce o suwerenność, do dziejom OSP przez całe 80-lecie. l
kt rych odwołuje się w procesie wychowania młodzieży,
upowszechnieniu dziej w ruchu strażackiego i kultury. oSP
tradycyjnie pozostaly na forum wsp łpracy.w akcji pomocy (Referat uygłoszonjl przez prof, dr bab. Piotra Matusaka
ppoż., akcjach ratunkowych i w swej działalności społecznej 

"aśp'otk""Ż" 
j"bileaszouym 8.09.20o1 r'

dla wszystkich opcji politycznych, tak |ak m wił głriwny u'TbatrzePolskirnu,warszau'ie)

Program dzialania Związku osP RP na Iata 2oo2-2oo7

... Zjazd wyraża zadowolenie z utrzymania kondycji Ochotniczych Straży Pożarnych i jednostek terenowych
Związku pozwa|ającej na udzielanie pomocy w wypadkach zagrożenia oraz rea|izację statutowych zadan
społecznych'

Zjazd wy r aż a p o dziękowani e :

_ wszystkim członkom ochotniczych Straży Pożarnych, dzialaczomi pracownikomZwiązkuzabieżącą
realizacjęzada w zakresie zapewnienia bezpiecze stwa orazrozwijania społecznych inicjatyw dla dobra
swoich środowisk i całego Kraju

_ wszystkim przyjaciolom i sympatykom ruchu ochotniczego pożarnictwazapomoc w rozwiązywaniu codzien-
nych problem w

- dzia|aczom i ogniwom samorządu lokalnego za codzienną wsp łpracę, wsp lne rozwiązywanie problem w
i pomoc w zapewnieniu warunk w dla funkcjonowania jednostek oSP i Związku

_kadrze kierowniczej i funkcjonariuszom Paristwowej Straży Pożarnej za właściwie ukladającąsię wsp łpracę
w zakresie zapewnienia bezpieczeristwa ludności i jej dorobku materialnego

-administracji rządowej i urzędom centralnym (w tym przede wszystkim MS\riA, PZU s.A., NFoŚiGW
MoN) za wspieranie dzialan Związku służących poprawie wyposażenia jednostek oSĘ wyposażenia
osobistego strażaka i skuteczności w realizacji podejmowanych inicjatyw społecznych.

Na podstawie analizy dorobku ponad 80-letniej działalności Związku, biorąc pod uwagę aktualne zadania, rolę
Związku w życiu społecznym Kraju oraz w rozvłiiającej się wsp łpracy międzynarodowej _ Zjazd potwierdza
zasadność i aktualność cel w określonych Statutem Związkuna|atarozpoczynającej się kadencji.

Za naiważniejsze zadania Zjazd uulaża:
_ Umacnianie wewnętrznej jedności Związku

- Popularyzację (szeroko fozumianą) ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeristwa Kraju oraz poszczeg lnych
środowisk w społeczeristwie

_ Vpływ na tworzenie warunk w prawnych sprzyjających realizacji zada6 statutowych, podnoszeniu rangi
strażackiej służby

_ Dzialania na rzeczpoprawy technicznego wyposażenia jednostek oSP
-Działania na rzecz poprawy wyposażenia osobistego strażak w - ochotnik w, ich wyszkolenia w zakresie

przygotowania do wypełniania coraz bardziej wymagĄącej slużby
_Pożarnicze wychowanie dzieci i młodzieży
_ Patronat nad amatorskim ruchem artystycznym skupionym wok ł oSP
_Dzialanianarzeczdokumentowania bieżącej bogatej działalności oSP i jednostek terenowychZwiązku

- Rozwijanie wsp łpracy z ogniwami samorządu i organizacjami społecznymi na ruecz realizacji wsp lnych
zada(t

_Bieżącąwsp łpracę z administracjąrządowąi urzędami centralnymi dla poprawy warunk w funkcjonowania
ruchu ochotniczego pożarnictwa

- Rozwijanie wsp łpracy z otganizacjami strażackimi za 1ranrcą
_ s7spieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych przez oSP i oddziały Związku slużące wzbogacaniu

programu dzialania ....

Z projektu tez do programu dziaknia. na lata 2002-2007
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ReaIizacja zada oświatowo_spolecznych 7wiązku ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej między X a Xl Ziazdem Krajowym
dr EugenluszWalczak

Zb|izający się XI Krajowy Zjazd ZOSP RP
skłania do refleksji i dokonania bilansr-r
realizacji uchwały x Zjazdu w zakresie
działalności oświatowo-wychow aw Czej. Ideą
przewodnią tej części uclrwały było dązenie
do utrwal anta i upowszechn iania dorobkr-r
i tradycii OSP przez inicjowanie i rozwijanie

Szerokiego ruclru: historiog raficznego, pamiętnikar-
skiego,muzealnego i kronikarskiego. Ranga i waga podej-
mowanyclr Przez Zvłiązek inicjatyw i dzialai m.in. wynika
z faktu, ze dztś, tak jak w calej dotychczasowej historii, OSP
Stanowią trwały i dynanriczny Czynnik kultr-rrotworczy ofaz
istotny skladnik społecznego i kulturowego krajob razu
polskich wsi i miasteczek. Dzialacze ochotniczego strazac-
twa mają świadomość, ze iclr siła bojowa, społeczna i moral-
na w znacznei m ierze wyrast a z Przeszłośc L,) ze świadomości
history cznel, z ffadycji postaw ideowo-moralnych odzieclzi-
czonych po poprzednich pokoleniach.

X Krajo*y Zjazd Związkr-r oSP RP obraduj ąCy w dniach
27 _29 Czerwca 1997 r., uwzględniając zaclrod ząCy proces
transfo rmacji systemowej i doce niając wyzwolony wielki
ładunek dzjedzictwa historyczno-ideowego i narodowo-
kulturowego' stworzył w ochotniczym ruclru strazackim
nowe uwarunkowania rozwoiu: formalno-prawne i organi-
zacyjne oraz meryto ryczne, ideowo-etyczne i społe Czne.
s7 V rozdziale uchwały Zjazd,u pt. ,,s7 zakresie
kontynuowania tradycji, historii i ceremoniału pozarni-
czego" ,za konieczne uznano:

wykazywanie pokoleniowej dbałości o dziedzictwo
i wzbogacanie historii, tradycji, obyczaju i ceremoniału
strazackiego;
organizowanie, prowadzenie i wspieranie muzeow i izb
tradycji pozarniczel;
kontynuowanie prac naukowo-badawczycl-r, rozwijanie
p i ś m i e n n ic t w a h is t o ri og r afic z n e g o i dzialal n o ś c i
edytorskiej;
cykliczne wydawanie Zeszyr w Historycznych ZG ZOSP
RP;
Lrpowszechnianie i wzbogzrcanie konkursu kronik i kon-
kursu na pamiętniki' wspomnienia, relacje i opracowania
,,2 dzieio* OSP";
Realizując uclrwały X Krajowego Zjazdu oraz Zjazdu

Nadzwyczajnego i korzystaj ąC z bogatego dziedzictwa paru
pokoleri Polak *, Związek wsp łtworzy III Rzeczpospolitą
na zasadach: ładu liberalno-demokratycznego i prawnego'
jedności społec zno-narodowei of az chrześcijariskiego,
humanitarnego SyStelnu wartości.

Jedną z istotnych form utrwal anla rzeczywistości Spo-
łeczno-socjol ogicznej, kulturalno-obyczajowei' organiza-
cyjnej i oper acyjno-technicznej oSP oraz ich środowisk
społecznych jest kronikarStwo. B o1atą działalność
dokumentacy jnąrozwijają wszystkie ogniwa Zuliązku i duza
część oSP Inspira cją,, organi zacją oraz meryto rycznym
i metodologicznym wsparciem tego powszechnego ruchu,
fenomenu na skalę europei'ką, zajmuje się aktywnie
i syste matycznte ZG i Komisf a Historyczno-Muzealna
Związku oSP RP. o dynamicznym rozwoju ruchu
kronikarskiego w okresie między zjazdowym świadczą
wyniki odbytych sześciu ogolnopolskich Konkursow
Kronik ,, nz ktore w drodze elimin acii wojew dzkich
wpłynęło 8' 

' 
tom w kronik z ponad 

' 
10 jednostek

organizacyjnych oSP i Związku. Na podstawie niepełnycl'r

danych ustalono, ze kroniki prowadzone Są w około 7000
jednostek organizacyjnych, w tym najwięcej w oSĘ kt rych
obecnie jest ok. 18.400. Sf okresie obecnej kadencji ZG
dynam iczny rozwoj kronikarstwa nastąpił w ogniwach
Związku m.in. woiew dztw: podkarpackiego, wielko-
polskiego, k,.'lawsko-pomorskiego' małopolskiego.
Fenomenem w tym zakresie jest powiat łowicki, W kt rym
kroniki prow adzą wszystkie oSĘ zarząd powiatowy i częśc
zarząd,riw gminnych Związku oSP RP Kronikarze w swoich
dzielach, swoistyclr skansenach ludzkie1 myśli i czynu,
dokumentują bogate, zlozone,, CzęSto clrwalebne, a Czasem
trudne dzieje pozarnictwa, oSP i lokalnyclr środowisk
spolecznych. Dokumentują drogę iaką przebywai ą strazacy
jako ratownicy podczas klęsk zywiołowyclr, a takze |ako
dztałacze frontu społeczno-obywatelskiego, kulturalno_
wychowawczego i artystycznego. Szczegolną rolę spełniają
kronik arze w czasach, 'w ktoryclr dokonują się mniej lub
bardziej gwałtowne i systemowe przemi aflf, a ruchliwość
wszystkich społecznych środowisk jest szczeg lnie duza.
Ukazując przebieg procesu tratrsfcl rmacji systemowej,
w kt rym następuje silne zderzente się roznych wartości,
postaw i rvpływ w powodujących szeroki front sprzeczności
i konfliktow, z ktorego rodzi się nowe' kronikarze zachowują
się neutralnie, prezentująC \ł' sposob rzetelny i obiektywny
obraz rzeczywistości wylani ający się w procesie głębokich
przeob razen s7 ostatniclr lataclr wartość historyczno_
socjolog iczną tych dokument w doce niają r w niez
pracownicy naukow j oraz studenci licznyclr ośrodk w
akademickich . Coraz częściei 

'ą 
one Cennym źr dłemprac

magisterskich i dyplomowych.
Aby r-rtrwalać bogatą historię, piękne i chlubne tradycie

ochotniczego strazactwa, ZG ZOSP RP oraz Komisja
HistoryCzno-Muzealna inic jują i wsp ierają strazackie
piśmiennictwo pamiętnikarsko-wspomnieniowe i lristorio-
graftczne. Jedną z gł wnych fornr wspierania tego ruchu
jest organizowanie r wnolegle z konkursem kronik - kon-
kursu na pamiętniki, wspornnienia, relacje i opracowania
pt. ,,Z dztel * oSP''. \,J7 okresie między X a XI Zjazdem
ruch piśmie nniczy znacznie się upowszechnił i doj rzał pod
względem merytorycznym i metodycznym. Dla dobra tego
ruchu pozyskano wielu pracownikow naukowych z ośrod-
kow akademickiclr, ktorzy nie tylko zajmują Się badanianri
i opracowaniami naukorvymi z zakresu pozarnictwa
j działalności oSĘ ale jednocześnie wpływają tr,vorczo na
dzjalalność pisarską amator w. Powaznymi osiągnięciami
w tym zakresie mogą się poszczycić In. in. profesorowie:
Adam Dobroriski, Piotr Matusak, Thdeusz Olejnik, Jozef
Ryszard Szafllk oraz doktorzy: Janusz Gmitruk, Arkadiusz
Ko ł o d z i e j c zy k, wł ady s ł aw Tab asz i E ug e n i us z \Walc z ak .

Przebieg dotychczasowyclr konkurs w dowi dł,ze istnie-

1e pilna Potrzeba udzielania pisząCym merytorycznei i war-
sztatowej pomocy. Stąd tez, w okresie obecnej kadencji
władz Związku zor1anizowano, przy udziale członk, w
Komisji Historyczno-Muzealnej , cztery szkoleniowo-in-
struktazowe spotkania z zakresu metodyki pisania mono-
graftt, biografii, pamiętnik w, wspomnieri i kronik. Duze
zainteresowanie ośrodk w akademickich histori ograftą
spowodowało,, Ze Komisja sformułowała pod adresem ZG
wniosek o ogłoszenie konkursu na prace magisterskie
i dyplomowe zuliązane z szeroko pojętym pozarnictwem
o r az dział'aln o ś c i ą s p o ł e c z n o - w y c h o w a w Cząi k u l t u r alnąo S P

(dokoitczenie na str. 15 )
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Kalendarium
1997 rok
czerwiec - XMg lnopolski Festiwal Orkiestr OSP

Bielsko -Bjała - Ustrori
- V Og lnopolski Festiwal Piosenki Stazackiej
Ciechocinek

- Koncert 1500 muzyk w - 50 Orkiestr OSP
Plac Marszałka Jozefa Piłsudskiego w \7arszawie
(200-lecie Mazurka Dąbrowskiego - Polskiego
Hymnu Narodoweg o, zako ,czenie obrad
X Zjazdu Krajowego Zwtązku
i obchod w 7 5 rocznicy pows tania Związku)

- Plen er artystyczny
Twierdza Modlin

lipiec

wrzesieri - XX Og lnopolski Turniej \Wi edzy
Pozatniczej ,,Młod ziez Zapobiega Pozatom''
Modlin-Twierdza

wrzesieri - Regionalne Spotkania Zespoł w
- grud zie Scenic znych OSP:

. Strzelce opolskie . Połczyn Zdroj

. Turośfi Kościelna . Jaktor w . opat w
październik - Iv og lnopolski Konkurs Kronik

- Iv Konkurs na pamiętniki, wspomnienia,
rclacje i opracowania ,,2 dziej w OSP"
\Wronki (I4}-lecie OSP \Wronki)

1998 rok
r.naj
- czerwlec

czerwiec

lipiec

wrzesieri

październik

1999 rok
rnaj

czerwiec

- xV Regionalne Przeglądy orkiestr oSP:
. Busk o-Zdroj . tWadowice . Opat w
. Polanica Zdroj . Ciechocinek o Kutno
. Siem ntycze . Połczyn Zdroj

- x og lnopolskie Spotkania Zespoł w
Scenic znych OSP
w Paczkowie

- Plen er artystyczny
w Domu Dziecka w Krasnem k/Białegostoku

- Eliminacje krajowe do xII Międzynaro-
dowych Zawod w MDP-CTIF
Częstochowa - Cent ralna Szkoła PSP

- V Og lnopolski Konkurs Kronik
V Konkurs na paff|iętniki, wspomnienia,
relacje i opracowania ,,2 dziej w OSP"
Białow rcza

- Podsumowanie Og lnopolskiego Konkursu
Plasty cznego
Muzeum Narodowe w \Tarszawie

- Og lnopolska Pielgrzymka Strazak w
na Jas ną G rę

- Spotkanie strazak w z ojcem ŚwĘtym

Janem Pawłem II w Drohiczynie
- XV Og lnopolski Festiwal Orkiestr OSP
Konin

- VI Festiwal Piosenki Stazackiej
Ciechocinek

- Plen er artystyczny
Rakszau,a klŁa cuta

lipiec
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październik

relacje

październik
- grudzieft

listopad

2000 rok
rnaj

mq
- czerwlec

czerwiec

slerplen

./,
wrzeslen

listopad

- XXII Og lnopolski Turniej \Wiedzy

Pozarniczej ,,Młod ziez Zapobiega Pozarom''
Szkoła Aspirant w PSP w Krakowie

- Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Zwtry,ku
- VI Og lnopolski Konkurs Kronik
VI Konkurs na palT|iętniki, wspomnie nia,
i opracowania ,,2 dziej w OSP"
)XIy zsza Szkoła Społecz no- Gospo dar cza
w Tyczynie k/Rzes zowa

- Regionalne Spotkanla Zespoł w
Scenic znych OSP

. Turośri Kościelna . Brzeziny k/K alisza

. \Wadowice . Opat w
- Podsumowanie Og lnopolskiego Konkursu
Plasrycznego
Akademia Sztuk Pięknych w \Warszawie

- Og lnopolskie Zasvodv MDP-CTIF
Kościan

- Koncert orkiestr oSP w 80. rocznicę uro dzin
ojca Święte go Jana Pawła II
\Wadowice

(gł wni organ Żatorzy'.
IJ rząd Miasta \Wadowice i oSP Chocznia)

_ XVI Regionalne Przeglądy orkiestr oSP
. \Wadowice . Krasnystaw

' Połczyn Zdroj . Ciechocinek
. Polan ica Zdroj o Kutno . Busk o-Zdroj

- Koncerty Jubileuszowe S7arszawa - 2000
. Plac Zamkowy
' Plac Marszałka Jozefa Piłsudskiego
'Teatr Polski
. Łazienki Kr lewskie

- Plen er artystyczny
Zespol Szkoł Rolniczych w Grzybnie

- Og lnopolskie Zawody Sportowo-Pozarnicze
oSĘ KDP-CTIF
Ędek

- og lnopolsl<te Zawody Sportowo-Pożarnlcze OSP
Centralna Szk oła Pozarnlcza PSP
w Częstochowie

- XXIII Fin al Og lnopolskiego Turnieju
\Tiedzy Pozarniczej
,,Młod ziez Zapobiega Pozarom''
Puławy

- VII Og lnopolski Konkurs Kronik
- vII Konkurs na pamiętniki, wspomnienia,
relacje i opracowania ,,2 dziej w OSP"
Szkoła Aspirant w PSP w Krakowie

Qubile usz 4)-lecia Szkoły)
- Podsumowanie Og lnopolskiego Konkursu
Plasty cznego
Muzeum Etnograficzne w \Tarszawie
(Światowa \Wystawa Szopek)

grudzieri
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2O0I rok
rnaj

czerwlec

lipiec
- grud zie

lipiec

2srerplen

.,
wrzeslen

.,wrzeslen

- Otwarcie wystawy jubileuszowej
,,Gaszą pożary materii, wznie cają ducha
płomienie - tradYcja, historia
i społeCzna rola ochotniczych
Strazy Pozarnych"
Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego w Sfarszawie

- Festyn strazacki
naPlacu Zamkowym
w $Tarszawie

- XVI Og lnopolski Festiwal Orkiestr OSP
Połczyn Zdroj

- VII Og lnopolski Festiwal
Piosenki Strażackiej
Ciechocinek

- R"gtonalne Spotkarria
Zespoł w Scenicznych oSP
o Brzeztny klKalisza - Marszałki
. Turośri Kościelna . \Wisła . opat w

- I Og lnopolska Spartakiada MDP
w Sportach Obronnych
wyzsza Szkoła oficerska Sił Powietrznych
w Dęblinie

- Plen er artystyczny
Nałęcz w

- Spotkanie strazak w
w 80. rocznicę powstania Związk:u
. Koncert Jubileuszowy
. Koncert charytatywny na rzecz powod zian
Teatr Polski w \(arszawie

- VIII Og lnopolski Konkurs Kronik
VIII Konkurs na pamiętniki, wspomnienia,
relacje i opracowania ,,2 dziej w OSP"
Mazowiecka wyzsza Szkoła
Humanistyczno-Pedagogic zna w Łowiczu

- xxIV Finał og lnopolskiego Turnieju
\Wiedzy Pozarniczej
,, Młod zjez Zapobiega P ozar om''
twojew dzki ośrodek Sponu i Rekreac1i

w Drzonkowie klZjelonej G ry
- Podsumowanie Og lnopolskiego
Konkursu Plasrycznego
Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego w S7arszawie
. zwiedzanie wystawy jubileuszowej

,,Gaszą pozary materii, wzni ecają ducha
płomienie - tadycja, historia
i społec zna rola oSP''

październik

.,.,,PcłrFliętajcie Dnthotuie, że Panstu,o, ztułAszcza naszćt Rzec'z'Prlspolita

Polska - Lu prau,dziuyłru Ęęcitt istot1t clemokraqi - ntlsi l'l1't',

.frłko zespoł oby,1yr1seli, społecze{tsttuel?t zzr?arlizotuanylll ktt obrołlie b1,ttt

i clobrobytu lttdności, pojętej jako jeclna tuielka roclziłta
_ narricl o dziejotuej przeszłości i przyszłoś(i",,,

Bolesłau, Cbolnicz
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2OO2 rok
rnaj
- czerwlec

czerwlec

lipiec

- XVII Regionalne Przeglądy Orkiestr oSP
o Krynic a Zdroj . Lubart w
. Siemiatycze . Połczyn Zdroj
. Busko-Zdroj . PolanicaZdroj
. Słupca ' Ciechocinek

- Og lnopolskie Zawody Sportowo-Pozarnicze
MDP-CTIF
Turek

- xII og lnopolskie Spotkania Zespoł w
Scenic znych OSP
Opat w

- II Spartakiada MDP w Sportach Obronnych
I \Warszawska Brygada Pancerna
im. T. Kościuszki w s7esołej

- Plener artys tyczny
Zespoł Szkoł w opatowie

- IX Og lnopolski Konkurs Kronik
- Ix Konkurs na pamiętniki, wspomnienia,
relacje i opracowania ,,2 dziej w OSP"
\)7szechnica Świętokrzyska w Kielcach

- xXV Finał og lnopolskiego Turnieju
\Tiedzy Pozarniczej
,,Młod ziez Zapobiega Pozarom''
Centrum Naukowo-Badawcze
Ochro ny P rzeciwpo zar ow ej

w J zefowie

sierpieri

.,
v/rzeslen

październik - Podsulnowanie og lnopolskiego
Konkursu Plastycznego
Zamek Kr lewski w \Yarszawie

Coro cznie
. na poc zątku stycznia udział w Finałach

\7ielkiej orkiestry Świąte cznei Pomocy
' w maju obchody Dnia Strazaka

-festyn na Pla cu Zamkowym w $Tarszawie
- uroczystości centralne organizowane
wsp lnie z KG PSP

,,Zesp ł straźy ocbotniczej stanotai barmonijne ciało

sposobności, jnką fucie straźy ocbotniczej nAsrlu,a".

zdziałać rnoźna dob u kierunku podniesienia poziomu

i rozumu, P rłanie patriotyzmu jako fundamentu

obyu,atelskicb, jakźe szerokie k zataczać moźe

Pod sztandarami ocbotn cb Straźy Pozarnycb,

Bolesłau Cbomicz
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(doko czenie ze str. 10)

Realizacja zada oświatowo-spolecznych Związku ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej między X a Xl Ziazdem Krajowym

\7 rozwoiu badari naukowych oraz piśmiennictlv a z za_
kresu pozarnictwa i działalności oSP duzą rolę spełniają
ofganizowane przez Związek i Kornisję Historyczno-
Muzealną sesje popularno-naukowe. \X/ zakres ich tematyki
wchodzą problemy akcji ratowniczo-gaśniczych, historii
strazy oraz ich dzjalalności społec zne| oświatowrl_
kulturalnej i wyclrowawczei. od 1998 do 2002 odbyły się
cztery sesie popularno-naukowe na kt rych reicraty i komu-
nikaty wygłosili m. in. profesorowie: Thder-rsz Clrrobak,
Adam Dobroriski, Piotr Matusak, Thdeusz Olejnik,
Zbigniew Stachowski, Jozef Ryszard Szaflik, M arta
STieruszewska oraz doktorzy: Janusz Gmitruk, Arkadiusz
Kołodziejczyk, $7ładysław Tabasz, E.,geniusz \Valczak,
Helena \Witecka. Zaangazowanie ludzi nauki i praktyk w
w odbyte sesje popularno_naukowe zaowocowało duzym
dorobkiem w postaci cennych opracowari i owocnej r,vymia-
ny pogląd w i doświadczen Do ciekawszych referat w
wygłoszonych na sesjach na|ezały: Stan i potrzeby bada nacł
dziejanli pozarłticttc,A, Elentenry naclycyjnej kttltury luclou,ej Ue
u,sP łczesnej obyczajou,ości strazackiej, Rola osP u, kształtowanitt
u'ięzi społecznych, ochotllicze Straze Pożarrte u procesacb integrałji
społecznej nA Ziemiach Zachoclnich lL| latach 1 94 5 -49,
Działalnośc' polskicb savl]arytaltek u lI Rzeczpospolitej, Pierwsze
oSP ru zallorze pruskłru, Krolliki jako źroclła historyczne, Strazacy
l.L' rualce 0 niepodległość krajtt w I939 f,, ,,Strażak" 7u słruzbie
p o ls ki ego ocb ot n i czego s trazactua,

Po VI sesji popularno-nar-rkowej, odbytej w 1999 r.

w Boguchwale ukazała się ksiązka Pt. Straz ogniowa
w środowisku lokalnym. Materiały z konferencji naukowej
i podsumow ania VI Og lnopolskiego Konkursu Kronik
oraz VI Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje
i opracowania pr.,,Z dziej w OSP".

Przeprowadzone sesje popularno-naukowe, kt re bez
wątpienia są warsztatem tw rczym i forum upowszechni ania
dorobku, wpływają inspirująro na rozwoj badan oraz na
rvzbog acanie i doskonalenie profesjonalnego, a zwłaszcza
amatorskiego piśnriennictwa. \,}7 ostatninr okresie znacznie
ozywił się ruclr w środowisku historyk w regionalist w oraz
mLtzealnik w i kronikarzy.

Duzą rolę w realizacji przedstawionych zadan spełnić
moze ruch wydawntczf, a w tym Zeszyty Historyczne ZOSP
RĘ wydawane przez Zarząd Gł wny. Dotych Czas z braku
funduszy wydano tylko dwa Zeszyty, kt re spotkały się
z duzym zalnteresowaniem i vznaniem. Mogą być one
Swolstym warsztatem prsarskim dla licznych piszących
amator w oraz istotnym środkiem upowszechni ania wiedzy

z zakresu historii i biezących problemriw pozarnictwa
i ratownictwa oraz problem w społeczno-kulturc.wych.

\(/ 200I r. ZG ZOSP RP podjął decyzję ambitną' ale
trudną , związaną z Przy gotowaniem historii ochotniczego
strazactwa w Polsce w wielotomowym wydawnictwic
pt. ,,ochotnicze straze pozarne na przełomie tysiącleci
20001200 1 ''. Podstawową pracę wykonała ju, znacznz-
większość oSĘ Przygotowując kr tki zarys własnyclr
lristorii. Tom przedstawiający historię oSP w wojew dztwie
podkarpackim opracowany pod redakcją $7ładysława
Tabasza vkaze się z okazji xI Zjazc\u Krajowego . Strazacy do
przeszlości i trad ycji narodu oraz bogatego dorobku
hist oryCzno-kulturowego odn oszą się z pietyzmem
I szczeg lną czcią. Ju, w początkach Xx wieku wśr d
dztałaczy-strazakr5w zrodzlło się przekonanie, ze dorobku
i tradycji całego ruchu sffazackiego nie wolno pozostawić
poza świadomością narodu. Stąd tez zapoczątkowany, na
przełomie XIX i XX wieku, ruch gfoma dzenia: SprzętLl'
przedmiot w, umundurowa nia, symboli, dokumenttiw
i książek trwa nadal. Powstałe w ostatnim ćwierćwieczu
kolekcje, izby tradycji j muzea pozarnicze Są skansenami
ludzkiej myśli i czynu, skarbnicami kultury i trad yCji
wielkiego ruchu strazackiego

Dynam tczny rozw j muzealnictwa rozpoc zęty w latach
SO-tych rozwinął się w latach 9O-tych. Dziś dztala 29
Muzeow Pozarnictwa i Izb Thadycji Pozarniczej, w rym 19
prowadzonych jest Przez oSP i ogniwa Związku, ] przez
komendy Paristwowej Strazy Pozarnej. Funkcjonuje rowniez
1100 matych izb tradycji pozarniczej OSP i prywatnych
kolekcji. s7 okresie obecnej kadencji wladz Zuliązku
przybyło duze, dobrz e zor1anizowane Muzeum Pozarnictwa
Ziemi Lubuskiej oraz lzba Tradyc jiPozarniczej OSP w Starej
VZsi w woi. podkarpackim. rJf 1998 r. wydana zostala
przez ZG Zutiązku oSP RP książka ,,Milzed i lzb1,

T adyc1i Pożarrticzej tu Polsce" autorstwa Anny Przybylskiej
i Eugeniusza tValczaka.

\7 okresie między zjazdowYffi, w wyniku trwająCego
procesu transfo rmacji oSP usamo dzielniają się, odbudo-
wują swoją tozsamość ideowo-kulturową i lristo ryczną,
przywracają pamięci spolecznej dawne tradycje, obyczaje
oraz - co jest barclzo cenne - lokalnych bohater w patriotorv
i ludzi społecznego czynu. \7 tym szlachetnym procesie
kształtowania strazaka obywatela patrioty, wielką słu-
zebną i kreatywną rolę spelnia Związek i wszystkie
OSP I

dr Eugeniusz Walczak

,,Nie masz pa stu,a bez Ęołecze stua, a społeczełIstua bez naartĘ, jedną rnjlślą pnejętej,
u,ielkiej grornad1 obyaateli, kt rz7 nie t1le usz1lstkiego źądać od pa stua potuinni,

ile raczej ęełniać u,obec niego obouiązek
i ąałasnemi dło mi da.kzą budolaę tego gnacbu. przeprouadzić.,.

,.,IQźdjl uięc, cboć na skromn1m 5ulym posterunku obyuatekkirn niecb pamięta,
źe jest ułodarzem ojcou,iznjl nuĘej,

że jeśli pracę poiu,ięca otoczeniu,
to lepsze jutro dla przyszłjlcb pokole za.peu,nia" '

Bolesłau, Cboruicz
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[oanoleno Ilenoypoto.

Baputaoa. 28 Cenłnntpn 1881 ąoda.

W Drulwni i LitogrĘi Pa skiclo w Pdrokowiz.

0d wydawc w.

Na wstępic, rvinniśmy się trytł uluczyć z pobtrdel, jakic
uas do wyd Slrażak" skłouiły.

Siraże lalr'żą do rodzaju stovarzy-
sze na pra i uznanie społeozctislwu za-
sługująoyob; - podsluwq ich i gruutcut, uu kt rym się rozrvijajr1,
jes! duch nie już oliarności, ulc bczinteresotvttugo puśtvięuenia

dlu rlobra ogrlłu; ra\Y
zowanych slraży się
lerjulrego i ulorul lat
tq kaaula, że ws oh.
niosłość klęsk, od pożiudw rvynikłych, stokroc się zlurriejszy-
ła: że stosunkotvo niewielkie oliary uruterjaltte' przez ogrił na
podlrzynanie bytu Slraży łożoue, l uiepor,irvnilr{ opluuił-v się
lichwą; że ozlonkowie StotrarzysŻeti 0chollt bez rvzględrt ua
rdżnicu stanu i pochodzenia, uozcirvig i pożyloozuie pcłnili
swojo oboriązki; że nąjmniej uatvet tvyhsztułceni Strażucy-
ochotnicy w gortitvcm pełuieniu, dobrorvolnie podjęlych, p0-
yiuuości i zaobotvauiu się uoralucn. bynujrnnicj, swoinl itt-
tolligentuiejszyut ko[c3oIu tvyprzedzić siq nio duli _ To też
bluza strużrcka stuła się godłeru, ktr'irego, uik!; trzuŹrvo pulrzą-
oy, splanić, aoi lekcervażyć dziś, nie porvaży się

Pned 10-oiu luty zalcdwie drvie struh oguiotrc obywit-
t'elskir rv kroju oasz.ytlt cz1inur: byłyl dz,iŚ, rlziałującyoh, do 30
liozynty, o o ile uan z pism rviutlouo, rvkrrilt:c około 1il
uzysku prurvo bytrr _Z jukiru lrrozołeu, strati! czusu i Śrorl-
lidrv uahrjaluych zrvykle porvstajrl u uus Str Och 0g , uaj-
lepir{ zaśryiarlczyć ltrugir ci, htdrzy w spratvaolr podobuyolt
czyully udziul prz.1,irnorr'ali' \Yykaz.uj11c, drogi i środki. jukie-
tlli się uub1'rvu pril\r0 istnicnia i zopcwllia plarvidłolvy roztrdj
Straży 0g. Ocltutnicz1'oh1 zestarviaji1o z sobą rdżnororlile szcze_

T-ĄBEIJ SPIEVT
Pieś strażak w Sochaczewskich.

Ś.iolo d.' oglir ltnt<ly l nrr rpierry
BrroroĄ 3rrić płomicnici

I(rźdcgo r g r7 jur rny l !o ciorzy:

Spclnim. co Lrżc rtrmienie!
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trlakorvskiej Oohotrriczo.j Stl'itży 0gtliorł'ej.

l'rjki nąrr olod^ł jrraern rlo ocor śrrici
}Iy r tcj lnl,xlości prrynoriln wam dcr;

Ojcorią rnrtli i vy clobc dligoi -Wicdzcią tc B g nrm milo!ć r retca vhl!
Griy pr:fd:ie lrąro ć i m7 rtrlcim aily'

I Guc Pożgry, Lo ęuz riwigty rllug,
tstt j Wtcdy none Jrieoi bgdl nrr brooily -l T"ki porzłtlck urtooowit BĘ!

.[rrrn, rrlr d dyrlru i lrluruiorri
lVidn jehiohl ilryoje oiorri.
'lo nie tlrty. - 0drlziol ozwnlty
Do robory dqżt

lVyrwrr3 śnrieroi jcj ofiory -
oborriązelt nrrzcj rviary
A rri2c łlnirlo, ril1 ooł:1

Niedrny potnoo iorl

Skocrmy r.tcntr grlziu plornicnio
Nirzorę bliźnioh nnarych uionir'.
Doloj! lrvorro! W le'vo, w prurvol

Mntrz, w ogierl i rv dYml

Ogio rlqkl rig tej Jtotggi'
Co rnz niżej joene rrrtggi
bas sty dt one, porkromi one,
\Yil 1lrzy ziellri tuż.

Prrygnrl rvrsczoie.- Czntrtrr rr kolo.
tlrnojono rrletly czolrr

otrłyj z polrt. - ,,Do rrttwrottr!"

Trgbln grr uom już.
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Piotrk w .

Plook
Pultuslś,
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Sierrdz.
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Soobeozew.
Suwulhi
Tomaez rv.
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PETBol(ow * }vARsZ.ł.\!.{.
Nokład ill slł.d Głornv

J, fiallsriąolt, jęilnąełlcla U u Gtbelbneia l łoltl':

PrzYtoczonc pobrrdki uodziły nyśl tvydarvuiolrr'u rr.rczci-
kit ..Slritżak," lttriry. dLiqb'i uprzejruości drvudziestu pn.cszło
Storritrz) sztlti. durui1uych tlus srvojcui sprarvozdaniutni. dziś.
śrviatJo dziennc uirzl-ł. 1").

lYieuly. żo pospieszuu jest od lego
ideału. .1,lkieulu zudość czyn esl to picrw-
sza pt'dba tylko; a luanly n będzic przy-
jęĘ, x pobłażliuą occną i rvi aszc ohęoi_
przygolorvattia plz.vjelnucj i użyteozuej panriąlki dlu tyoh
człon-krjrv Straży 0ch', ktrirzy, prarvdz.itvie. otv pocie caołil,"
nBogu na chwałę _ ludzioni na pożytek", uozoitvie speluili
obyrvatelsh11 su oią purv iuttoŚ

Jcżuli plłua uiuiejsza rv gronic osrjb, dla kttiryolr pod-
jęlą zostału. ltit uznalic zusłuży i obudzi rv nich uhęo ujrze-
nia i tv roku pnyszłynl 

_ 
rluszego .rvydurvniottva, 

_ polvażuny
się najttptzejmicj upr'aszuć rvszystkibh, rv spt'urvic tej irrtettsso_
wanycb, o łaskatve radsełirnie odporviuduioh lnaterjałtitv, uaj_
priżuiej do dnia 15_go Czerrvoa 1882 roku' pod adrescnt:
Księgarnia Feliksa Jędrzeiewicza, w Petrokowle'

I'TSTA
krtjowyoh Straży och. og.: a) istniejących

i b) projehtorvauych.

a) Częstochowa. Kalisz, Kielce, Krośniewice, Kutno,

[,ęczyca, Łomżą towicz, t dż, ilak w, tława, Oetrołęka,
Pabianice, Piotrk w, Plock, Pułtusk, Badom, Sieradz, Skler_
nlowaco, Sochaczew, Suwałti, Tomaszriw B., Turek, Warta,
Wlelu, Wlocławek l Zgien.

b) Będzin, Gartvoliu, Grotlzisk, Gr joo. Konstantyrt tv,

Lipno, iliecbr1w, Nowy_Dwdr, Olkusz, 0strdw, Płodsk, Badomsk,

Bypin, Sokoł w i Zduriska }Yola

L 27 SLraży, islnrejąoyr:h, 2l racayJy nudesłać łlo rc_
rlukoji Booznilu, truiej więooj, szozeg łowe sprawozdauia zc

awojej działalaości, jukie poniżej przyhozuuy 0 pozostłłyoh

strażaoh istuiejqoyoh, juko hż org'anizujących się, posiadany

wiadomośoi lylło z pism publioznycb.

Drnc rrltyrtycauc w t'm plzedmirrcie rą rzsrl'rie' lu5 llra-
lo zngne. Oto niołt rc z niclr:

Fronc1a. orl r. l873_1677 (nic licz1o rypudL, r zł1'ale-
nil ead:y) mom-Y iu cyfry nnstępnc:

187 / roku I'J.iJ lE
1870 ,, I l.1169
rB?5 .. P,20e
l87{ '. lł'071
t873 ,. 12,tgU

Widooznern jcrt, że rv lern piecioleciu licz(,n poźarłir b,v-
ta orcrie ersto.

' Seko.ly notolni!e!. ztzyłJzonc prrcz poźory rv lutlr:lr p,l-
wyżtz1ch znocznie ai9 zriękr:rl.r; llrl z 38,il94,tJ95 fr' w r lłJ?i'l,
rrrorlv w r. lu77 do oyfry {4,U75,999 tr.

lVżlacy orlość pożarriw 
'nAtlui 

lu rv kilku tylku polutwech
pornuicjczyoh

I tnk np. w Sgksogii przctlslawio eig oao rv nnetępuj1cej

Poltocr 
lSzJ nrku 1,060 l3?l rolu t,25rl
l87{ ,, l'00łj lE78 ,' l'l8J
r8?5 ,. I,103 t 879 ,, I,350
lli?6 ,, I,l!J

Przyrort tu ciggly, v;dtlcŹn' i clol'l noPo!'klmy go r w-
nież i w oyfnoh lyoegrodłonir rtk& poźrrowych:

Aułlria Pożory i tu lnocznle cQ z bicgioln człlu Ponloo
żyIyz

lE7l roku 4,99J l,375 rolu ł,529
1872 ,, 5,265 1876 ,, 5,001
lE73 .. 5.50t 1877 ,, 6,t25
ls71 .. 52{ł l8?8 ', 5'690

Zśluu gotorri Lu bratniej obronie.

No anrk polrru, gdy lto cygnnl do,

Biogoiom, grlri. .trurny iy wiol lrryrtko cb loniłl
ooohć micoic !o nailnilrza grl!

. Choć v Llgbaoh d;rmu brnt broto nic widzi,
\ Strrohu aie rormy, lo nie uorur Izeoz,

tlir j Oo crslrk r ogrio , nicbczpiocze rtv azidzi,
I Ktn tchrir: 

- 
nicoh lopiej idzic robie precz!

Grnjq trtbki, gt'zrniq rygnuly.
Jrrż lru rrrgaoh oddziel caly,
Diuży żrvorvy. _ Pożor krrrowy
Rzrr,lu rv nriruto blrok.

Jul rikrrvki wytoo:ouc,
lleorki rod; napotniono.
I(lrdź, 0ym ozuanr, bluzg z 1lołorn
I iłooiaty koalł.

lluclin dnolry ogieri wqlonr,
.łlJo ornoko lny rryoigżyln.
Srnrv dlrbioy, orepioj liny
I r,r;loreur rlbl

Dlloj wiulol nrlrlz nrl dochyl
Itrr:oz z bojrlniq - no bok ru'nclly!
Nuozslnilru i drvalniku
Nn riknwli trqb.

D-vllr oię elrlgbit, ogicri rrriu;l,
Gdy nrri ctruurie nody rplynql,
Alo s;Ln i ponrylio,

Co laz dnloj, voiql.

B0rMAlT0śct.
Czy ogolna liczba pożarow w całych krajach wzrasta?

WyraggroJu:n r
r o. rlol.

36,3
+8,0
:ig,i
łU'J
łł'9

Denc z rrlżnych

Ivlicjac znnjrlownnia

uio Strnży o. 0.
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ROCZNIK
Ztlłkonlitlt wiel<szośc: rvyrrricniouych

łllltośl,i, jlrkic 1lolriżcj sic przytłczaja:

z pism puLlitzllvch

Straży raczvła nl,ltsl;rci rlo Ilocznikir eloz',,.o--lo'''rr 3ę swojej ilzia-

o istnieniu. lub nrganizownlriu sie pozostałych ijtrażv rriądomośt| powzicta

na riih zlf)'czlljn_r

łBB5,
l- =cx ąrud- Y

5lorł ' irl'' ;r _ł1' .{

PETITOK(-)W

Skład głowny
Księgal l,i l .lr:dl zejervicz:t \Y I'rlrilk0n ll

i tirhethlt.'t.r, rv \\łnrsznw:,:

0d wydawcy.

'l'1'lko 1lo1larcie \Yl:rr]z, rvobco rltrlllęj rvoli \Yalzej
(jnk tcgo liczne olatrly tlorrod1') zllohtelll bętlzic lrarlzioje

tc nngzc zi uitl i utl rt'alić.

Sprnu'oeflnnip
z !0.eiu lai !ea[r,r AnatcnĘiegoI

w ()stBoŁĘ[E I|AB l{AntłlĄ
Laż?_L8'82 r-

|ficłc. D*ą- Ą. EgŁrArgiarofłroocxy Dyrcldołołi 7ealru
Anahrłkugo, p. Tolwon Yałoo*igmą d- 20 ,asjo 78E2 r

1ażo u dzirięcuietllił roani1 zhiazia tcatrl

!d,vil, rciclonr r eyuriw w1tek,
Dzi! uswięco blogi orar.
Dzir jui aije lar drieei9tłk.
Jok irtaieje tcaĘ uaer!

Bloge mydli! cr7o7 błogrel
Wicuicc chvaly rklada Wso,
l9raza &ieo'ę-miło' drogie.
A:tzalnr'łId batr tlm.

O! cudoruJt !o wiroe*el,
7 zacnyoh cz7e v aplorł go czas,
A oajnilar," w nim Lviotocrek
To<qaioua nrazr Sbe'

Dużo kł:'s! w_r łic cu dużo,
WrryrtLio ooo z aaarycb p l
l potr:eboła lalr,vm ctuzę
I nio jedeo Lojq ódl.

Poli

Ruzpotnrjąc nrchunh'i z 10 lot teulru omoiorskiego lv

osirołęoe, vidrimy, Źe rlhrotlltvv lrapitnt ryoosił a,9 15 ls

9) rr-o SĄzslc r l30
l0) Na Strrł ogoior1 oatłolęcĘ 523
It) Na pogorzcloriw Ceytero 60 ..

l:) Nł projolrowoa4 ochrcng illo ilzieoi, r de-
poryr:io - 2:t

IlE:eo łydsoo oa cele epoloczue i irotmpijct: . 2'90i nbli
Poeoeca}7 krpitał' w ilości 3,03E rs., uź'rI zortrl ng urzłd.zc_

s :crtru.

rtir,' t ..\'r'rl rnłli ltlc 4a."

' Amotorogie i publill r mpełuorici Po1ottalj radoroldcni;
.)rcrtvclt lPelnloJło :'zorolło 6'c 3ooo'ĘzBrue llę l 8lĘ t'ł E-

przorl*avienie

()BI(IESTRY STBMNCilIE.

1I/Y[A[ STilTISTTIIIJY

u'::::,.3,:"J-"::::::',:.:#o

krajowych urrfffioI* rl istniejącycb
i b) projektowarych.

a) 1. Biała.
2. Chołlecz'
3. Częstocltowa.
4. Dąbie.
5. Działoszyn.
6. Garwolin.
7. Gr jec.
8. Kalisz.
9. Kielce.

10. Konin.
11. Kalwarja.
12. Kolno.
13. Koło
14. Krośniewicc.
15. Krzepice.
16. Kutno.
1?. Lipka.
18. Lipuo.
19. Łowicz.
20. Łomża.
2l. Łęczycl.

b) 1. Redzin.
2. Grodzisk.
3 Jalrłjlv.

Łodź.
DIak w.
Marjampol.
Dliechrirv.
Miriek.
DIława.
łIszczoutiw.
I{owy-Drv r'.

Olkusz.
Opatrlwck.
Ostrtiw.
Ostroleka.
Pabianicc.
Piotrk rv.
Płorisk.
Płock,
Przasnysz.
I'rrłtusk.
Praszka.
Pvszkrjrv.
ltatloul.

Radomek.
Rarva.
Rypin.
Sandomierz.
Sokołtiw.
Survałki.
Skierniervice
Sieradz.
Socbaczew.
Starviszvn
Szeznczl'n.
'l'omaszow 11..

Turek.
Uniej,5n'.
Warta.
\\'ieluri.
Wieruszew.
}Yłocłarvek'
Zduriska-Wola.
Zgierz.
Z|oczęlv.

I(ottstnltiv_lrriw 7. Raciąż.
ł,ask. E. liarlzyli
ł,ttki'ln' 9. SosnoT} iec.

oadto ieszoze lrorryici więooj bezpodredoie, jlk np, po,ioieaieuio
uroozyrtoioi Mboże atwc pczcz gtywuaie utwor w odpowiexinicj
rrości v \ojtiolocll, upr:yjemuienic odpoczyoku poticzua,|ni nie-
dzicloycb i jwi1teoznyoh' PrzeŻ gr!?Lnie w ogrodacb pllblicz-
nych i t. p.

Yożna jedue\ posł3wic pytllnic: dlo ozcgrl rviuźelny lrwrsrjg
orkiestry z rorvgrzyall'olni Strażv og1riov7olr ocho!niuzych?
Bezrv1rl,icnio, re jerloo z łlrugicnl kottieczncgo zlliazliu nicnl.
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poświęcony pożarniatwu i sprawom Strłży 0gniowyeh 0ohotniczyoh

Adres Ęedaheyi; tlląt'sza'uła' Nouły Ś'łiat 15.

ktr

$łorfuo rfustępDe.
1f

,, \.; sig pali!" taki okrzyk trwogi do

wał się dziełu zaglady.
Byle iskra zabłąkana. byle zbrodnicza ręka nlszcząca się za osobistą, urojoną

krzywdę, sprc'wadzała częstokroĆ pożoge calej osady; pomocy, ratuttku nie było. Wy-
j4tki stanoiviły rylko większe miasta, ktore utrzymyr*ały jako_takcl wegietujace strłźe
ogniowe i te nieliczne miejscowości, w ktorych od szereglu lat czynne były towarzy_

sfwa straży ochotniczych.

Ale groza położenia oświadomiała pomalu ludzi dobrej woli, budząc ich do czy_

nu, tylko zbvt zawikłany dawniejszy formali'm przeszkadzal zawiązywaniu się stowa-
rzyszen. Dopiero wvdana przez ministeryum spraw wewnętrznycb d. 12 grudnia 1898 r.

ustawa normalna. oswobodzila chętne ręce z krępujących je dotąd więzow.

Ta data stanowi epokę przełomową w naszetD pożarnictwie. Teraz juŻ nietylko
w większvch grodach' ale w ntiasteczkach i osadach nawet. inteligencya, ożywiona po_

czuciettr obvwatelskienr, krząta się, abv idąc, ręka rv rękę z mlodszą brac!ą, wvtwatzac
towafzystwa ochrony ogniowej. I coraz nowe cirużyny powstają. a wokoło nich
rośnie otucha w sercach wspołobywateli ipewnośc, że czurvają nad ich dobvtkiem
bystre oczv i krzepkie dłollie.

Wpraw&ie jeszcze wiele, bardzo wiele pozostaje do zdziałania l)a polu ochrony

pożarrriczej; wiele uliasteczek naszych i osad drzemie )eszcze, a wsie są po5rążone w
śnie głębokiul. lecz miejnly na&ieje, że odgłosy ruchliwej i skrzętnej pracy rozwijają-
cej się wokoło, otrzeŹwią drzemiąc1'ch a Ęiących obudzą.

Serdecznem życzenien: Bog-dai by tak się stało! zamykanly nasze słowt'l wstępne .

L. Bz.

I)ziesięcioro pr:ryka za,|\

prawego strażaKa.

go lata od konca do konca zierni naszej.
łaskę i niełaskę uiszczącego żywiołu, ktor,v

5]a;2ętnej t)rac'v pokoleu' A lud przerażony

oprÓcz przykazali Boskich i Kościel-
n.vch jakie każcly człowiek zuać i wypel-
niać porrinieu, eiebie, prawY strażnku' obo-
wiaznja jeszcze przykazanin szcze5olne:

1_e przyliazanie. Nie wyobrażnj sobie,
że galno przvrvdzianie mullduru strażłrckie-
go czyni cię już strażakiem, albowicm jeśli
paradujesz w mundurze. r zuniedbuiesz srvo-

ich oborviazkłiw. jesteś j:rko wilk rv orvczcj
skorze.

2-e 1lrz;'k:rzłuie Ro.rlziesz, z:rwsze trze-
Żw y. T rzeŻwośt: jest prrdstawa lvsz.ystkic lr cn t
jlkic prawe5o strażakg zdobić p0rvin11-" llo
zvai.. ll1:rcie, czy zdol:rsz ctlślłrllwieli \Yy-

kouać' porzaduic, grty gł<lrva zaprtrszuttu?
Zvtż dalcj, że tu idzie o mienie, a czesto_
kroć rl ż1'cie bliźrriego trvcgo lub o trvoje
n'łasne .r\awet na ur:ztach towarzyskich
i uroczysttlściach rodzinnvch zachowuj umiar-
Errlrnnie i wstrzemiężIiwośi.

3_e przykaz:rnie. Bądź cz.ujny-czujny
jok kogut \1_ DocY jali żr}raw w dzieu.
Zlłłsze gotorr' bietlz u:r ratunek. kedv trą-
bka zswoln. Spij jak zzjąc a badź mężny
jako lers.

4_e przykazauie. Bąrlź odważny' ele
i rozwlżnr'. Nie nrrrażaj żyeiz i zdrowi:r
tam' gdzie uic osiryaąć się nie da. lub gdzie
oczywiste ltiebezpiecz.eustrvo życiu zagra.Ża.

Nie ez;'u nic dlu brawurv. dla popisu. dla
zvskartia pokiasku tłumu prrlżniuczveb sri-
rlz rv lecz rvszystku czYu co kryŻe obowia-
zek, eo kaźa przełożeni. uo wymĘa tlobrtl
dzieła. ktoremrr stużysz.

5_e przyknzanie. Będziesz posluszny
przełożouy_m .cwoim. Strazlk to żołlierz
arnii dobrego dzieła i jak Żołnierz rinieu
w rzeczleh stużby wyrzerl siq s*'ojej wla_
cnei woli. Ogie je..t trvoiru lriepn.vjacie-
leo, z kt ryu sie. poĘkać mlsz, więe ua_
otępuj ua uiego nie dorywczo, leez podług
wskaza storszyzuy. Slucltaj komeudy i ru-
szaj odweżnie naprz d.

rliedawna rozlegał się każdego skwarne-

Miasta, miasteczka i wioski zdaIre były na

obracał w Perzynę trtienie, często owoc

stawał 'i bezradnie larniąc ręce, przvDatry-

6-e przykaz.alie. Przestrzegaj porządL'u.
Kr thie przykazanie a wicle w sobie oieści
Każdy czlowiek powiuieu u siebie w drrmu
'aaohowyw:rć porządek i ład. czystośi i o_

ciędrjstwo , :l c ż dopiero strrżak. Przysło_
wie glosi .Porządek jest duszą świata", hez
porzadku, aui pa gtivo aui dom ost:rd się nie
może. A zatem:

l) Jeżeli twojej pieczy powiet'zon e ,|,o-

stalv uarzętlzi:r Torvttrzvsf,rv:r', to trzym:rj
każdą raęcz D'r prze'In:rczouem n:r, to, ta,',

Bźl uawgze miejscu, ażebyś rrictylko w rlzie
mri5ł do niej h:rtić. ule i w noc.v, l)rl o_

mrcku.
b) Klucze od skł:rdu nieolr he'tlą %L-

rieszone zawsae na Ęln s:uDyru 5woździu a trrk
iż.by oprocz ciebic nikt z tlomorvnik rv
(a uajmuiei dzieci), do uiclr przystępu uie
mial. c) Jeżeli jesteś towarzyszen sŻel.esow_
eem, to pr:zexuac,z swemu rvsztunkowi pe-
wien kącik w tlomu ua je5o przecbowy*vn-
nie' ażebyś w ra,de potrzeby oie był zmu-
szony dopiero błąkad .,lie i sznkeć. to beł-
mu, to posa lub toporr.

By*' cl.asetll' że sygnał już dtn'v na
wyrurzeuie rlo pr,żaru; a lrełmu zualeśd nie
mryŻna - bo ukor':hany synek strażaka para.du-
je w nim po nlicy.

Dzieciom n:lleźy gurowo wzbrauiać ru-
rzsuia uzbrojenia strażackiego.

d) Nareszcie, czy jesteś o:rdzorcą składu
lub stajni, czy trlko szeregoween eryn-
nym, z:rcbowrj swoie tzeezv rv skrupulatnej
czystości.

Tak postępujĄc, nietviko. że z,-vskasz

poclrwałe zwierzchnikrjw. uietylko sam bę
dziesz z.lttlrtrr,ł)llln'r', ;'tle staniesz sie wzoreol
i przykladem dla swojej rodziuy i sasiadow
w utrzymywaniu ładu i porządku w domu.

7_e prąvkaznuie. Bądź dunny z tego,

że należvsz ł|o towuzystwa pożarniczego'
bądź dunrn! z tego, żo naleź.yez do niezli_
czonej rresTy bojownik w, walczących pod
sztandnrem uajr:rystszcj milo ci bliźniego.

Są na świecie rozoaitc Pożv'łg:ae
stowarzyszeniĄ lecrz uad wszyatbjemi 5:re-
ią stowarzyvzeuia dobrowolnycb saażalow.
illoźesz byi dnm''v ze sweg' maudun. ze
swego udzislu w szleehetnej praoy srves!
towarzystwa, lecz strr.gż się niegodnrnn czy-
uem spl:rmić tego mondnru. Jak świecisz
prlrządbem i czysto cią rysztunku. tak su_

mo świeć rlobra sł:rwe i cześci:r. Brofr lro-

noru swego stauoliskl i sweso stowarzv-
szeni:t, oietylko s ł o rv e m, ule bonorowylni
poutepk:rmi.

8_e przykazattie Będzieez towąr2ygxgut
dobrym. Podczau robot'v śpiesz z l)omocą
gdy kt remu niebezpieezenstwo groni, nie
ztzdtoić towarzyszom powodzenia, ale
ciesz się, że illr urlało się dokonac cza1oi
pożyteczuego. Przepiękue hasło str&:żackie:

"Jeden za wszvstkich, wszyscy x,a, jednego-
uczy w krothich i zwięzł.vch słowaeh, je-
kiego rodzaju mu być kolei.eristrvo w dru_

żyuach poż:rruiezycb. Gd-v ktorego tow3-
lŻylzl nieszczęście spotka. spieszcie 610-
mednie z pomocą' niecb każtly chetnie nie_

sie swoj Eroaz wdowi do douru uawiedzone-
go clroroba. kaleetrrem lub śmierr:ia.

Nie pozwalaj zżeby w twojej obcclrości
źle mriwiouo o kolegaclt, e tem uniej o sto_
warzyszeniu, do kt rego llależysz. 1'I'
sposobem przyczyuisz sie uietylko łio Zn-
chowauia powngi towlrr:ystwt. nlc i do
wzbudzenia powłŻaui:r cllt każde5o człookrr
zoeobua.

Szanujcie się wz.ajemnie, nie zważajac
na to. że należ1'cir: do rtlzmaitvch warstw:
służycie pod jerlnym zuakiem _ pod znakiem
niłości bliżuie5o, bądŻcież rnu wierni w ko_

leżellskicb stosuukach ponriędz1' sobą.

9_e przykazauie. Ędziesz spełniał o-

bowiązki rwoje z ocbota. Jesteś strażaiiem
ochotnikiem a nie jur5ieltŃkiom, rvięe
nie cz.rn jako uajoruuik, kr ry rnd wvkre-
ca się od roboty.

Dobrowolinie pnyjąleś Da siebie Ew(F

je obowiajzki, więc spełniaj ie jako mąi
dzieloy. umiejąby dochować daneg,l słowa-

c%Y up;łl piekąey, aay mr z trz:rskajacy

10-c przykazanie. Bętlziesz się s t:rruł

o zuhezpieczertie losu swo.jej ro,lzio y nu

wypnriek twojej śmierci.
Pomiurr środk w z:rpollie5:rwczyclr i uł_

rnE)n ocltrounyclt, prltuilno nawo{yrvauia

strażlkorv o zgcltorvtuie ostrożności, wy_

padki sie zllarz.a.ią - uiesteiyi Przeto pa-

ulięiaj ,t srvoich ukochanvch.
Przedersszystkiem tlok:rżesz te5r> pYrc?,

pracowitość, oszl:zęrluość i prlrzatlue życie,

tlalej postaraj siE o z:rbezpieczenie jakiego
zasiłku dh swojej rodziny w towarzystwre

ubezpiecze . Wuosząc corocznie mułą kwo-
tę uzbierrsz d|r rodziny pokaźoy kapitalik.

J' ezego osobistr przezorność dokon:rć

lrie zdoła, to winno być spełaiooe ptzer o'
gr1ł towarzystwa-lecz o tem kiedy inrtziej
pomowimy.

Jeżeliście, mili towarzysze, wzięli do

sel'cs te dziesięcior.J przykaŻfl , kttlreśmy
wam podali. to wykonywrć je będziecie
z ochotą i stauiecie ua wysokości swego

szczytue5o zadanil, jaką jest czysta. wolua
orl gamolubstwa' miłośc bliźuiego.

Będzio ,u oL1uha rlla wrc. pożytek dle
waszych wsp łobywaleli, a sław'r dlrr kraju,
ktriry tłrkir;h rlzieluych ma syu w L. Sz.
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STRAZAK
Pismo poświęcone pożarnicŁwu i sprawom Straży Qgniowych 0chotniczych.

0rkicstrv strażach.
uminrkorane zaś wydatL,i' potrzebne D,r po-

siłek, cbętuie oui pokryją z własuej hie-
szelIi. Co się tycry kosztrirv na utrzymanie

kanr:elaryi, to on'e, wollec należenił do każ-
dei drui.yuy streź,aczej pelłue'j liczby ezłou-
k w z ioteli5entlej mł<lclzie:is. zupełuie łlrl_

paśi powiully. PrzecieŻ 0 gr$ nie będzie
zbyt cięź.lia, jeżeii uriutizi p:rnowie uaptze-
mian jaką łodziuę til:jennie posrviee:r Poź.y-
tcr:zucj irratl,'.uui'i 811 cgo rniast:r rorlzinuc-
go-jlrk się tr' rv uieiitorrcb Towurzysttv:tcll
pruklvkuie.

Gdy b-v oszc:,.eriu,,ścl p('wv:łs7.c icszczc
lIie tr'r'sfłt re'l.ałv nlcż:t:li.lv sit' uciec dtt rtlz.-

pis:ttri:r',iruollci slił:r,ikj lt:t ołtil czjtllllirirł',
uie tvviaci;:r,i:rrr i bietiaicjaz'.cii. Nic olrrr.li-

tltv sie. w twierl! :,.ettin. że niki rlr_l tcgłl ttclr-t -

l:rć siq nie berjzic. Przykład m:rrlly ll!l ce'

ciac u u:r,s i utrlrr'ala1r'sz.cui:rcit rzemicślrri-
r:zveit z,:rgtattica: - bz,zĄ st('lv:rr7,ygLonv, ber.

r żtticr', rt'uogi skłrdlię roczną.
w brrdżecie liużdej orHestry rlpluca-

nie krpelmistrz:r stanorvi nljzltcztsieisza rn-

br'''kę, 5rll'ż lurlzie te5o 1lowołnuiu są x^-

zlłyctuj ttiezamoźui, l pracl icb cicżk:l n'in-
gg llvć edpowiednio rvyuryradzonrL JeliuaI<_
że iur pracą ta lledzie ł:rtwiejsz:r- teln i *y-
o:r5rotl'zeuie llędz.ie muiejsze-

Cel terr osiągnąc sie dlt pruez wybiera-

uie do orkiestry czloukow straży muzyhal-

rytch _ w pier.wszym ru.ęd,zie wysłnltllrvclr
muzvliautorv z wojska. Z podobnslni ludi.-
lni praco kupelnristrza będzie ułlrttrioua. a

co zr tem- idzie. i wymrynne wynngrorlze-
nie będzie o rvigle slcromniejsze.
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:'-z : :--:: 31 3jt,wincYi że nl&ta-

- : : -- :-Tciaszeznia sobie prswo
_-1 '; ---:'-''.-:z .lł:. n i orkiesuy str:rzackiej,
1s'::'_ _:. Tcwalz}'srw rrdczuwają głębo-
; \._::=:;.:sć podohua. \ecz krępowuni
---: i:g-: i rr:.giedz.ikami rozrlraitegr) ro-
:= : 1'-azą się, jak uluiemu'ja. z honiecsno-
j_- iież- tej kouieozności wcale Diema,
::,:c:: :ylio o to, żeby d,łsy Znząd uial

dosy powagi i cywihej odwagi do posta-
wienia czoła uiewłaśr:iwvm uro8uczeniuul-
Slmo przez się rozunrie się, że przodujace
osoby rozwaźne uie bqda wyma5ały, użehy
za byle jaką okazyą, na byle jaltie przyję-
eie i t. p. ludzie odryrvuli się od z.awodo-
wej praey i spieszyli na bezpłatue urozmai_
oeuie uroczystości. z ktrlreIrri .'.'2 rr,ł:r.{ci-

wie nic nie nla wsprilne.to.

usług' pomiędry stra'ł ogniowę o społe_
czg stwem może by korzystne rłlą tggq
ostatniego, ale nie dla stłazy oguiowycb,
jako korporacyj. Trzeba bowiem Psm'ę-
ta , że tolcdycry członhtzuc Eogt swoje
udugi ofiłrowc dermo, ele sŁowarzyszr
nie kaade' 8 f,em bardziej atrażacLie, E8_
jq znzczne wyd.atki na rozmaite potrzeby
jako to, pomieszczenią narzędzią uIDuD_
durowanie i t. d.

A sriedząc o tem wszystkiem' l"k
się zachowują miast i wsi naszych
mieszke, .cy wzgiędem stłaty ochotuiczych?
I nietylko a.ieazkency, clo municypalno-
sei i 7ArŻądy gmiu, oboL tych zs i towa_
rzyrtwa ubezpieczeĄ opertjąc w naszym
hraju?

Stosunki może się zmie-
ni+' gdy zdołarry rriworzyc Zurążeb slra-
źacki - do czego od lat dw ch daremlie
nawołujemy.

Priki ten postr:lat nasz nie zosturie
urzeczywistniony. s*,.rłŻe rl&szg będą nie-
doroagaly i zależe będł 'od łaski' łzd-
nownej publiczuoś^i, kt ra og laie bio-
rĘC, zawBzo rada korzystaÓ z wszelakjcjr
utząd,zeil, ale kuywi się, gdy jej do \To-
recz}a zagtądają. Szczęściem, że wposrrid
ogołu Iu8,Ey sporo wyr zoiającycjl się
osobisto ci' ilbałych o dobro materyilne
i moraibe swego społeczeustwa, uie skąpia
oue nni bndu ani mienia ta.u, gdzie idzic
o słu.abę obyvatels[ą.

L. Sd,. R.

--, ^
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Kogor wybletu ?

lfiejeden 
" 

."ilToycb. czyteluik n,

':jrz:rwszv nadpis powvżsąv, pomyśii sobie:
_J- co ci rłopiero norod się rozpolicvko*'ał.
z.e. 'aż płllulnv o,rrsz S/razab zzbiera takze
głos w sprulvie wvbor w!' No, możen:v
cz'''telniiiorv nspokoić, że uie o tvybrrru,clt

Ąo Dunryt m wic zumierzauT, |ecz o tyclr
biiżej ug-s obcbodząc'vch lwborac]r nc u_

:zętly w Torvłrzvstwach str&żtcliich.
lv k,r,zdcm środtlwisku ludzkicm,

w kłżdem rvięk.szem lub m:riejszenr mie-
scie znajduję się osobistości, ktore z po-
rodu lvtaściwvcb sobie przymiotow zwTa.-

ceją na siebie powszechniejszą u\gagA_ tak.
ze częstolroc świadomie a cztsen Dawot
cezsvied-nje r;bejnrują rolę przewodnik_ri*'

-srcid społeczeustwo. Wprawdzie 'nie',rszvstko jest złoLo. co sie świeciq, alc
!'an'nzie tłum idzie za blaskiem, czy oD po_

':iodzi od połozon1'ch zasług obywatel-
skrch. czy ocl posiadanej mam.ony, od ty-
:ułu cąv też \Ęceszcie .'lci zasłuq przodkorv
- urodzenie.

Wrazie potrzeby wvbrania jakiej
,)s(lbv lta wVbitltc sL&no\\'t:-ko' nuLycbmiast
:rzed ')czyrD& rlucha B{rszego sraje tr
^ub owa grvtuzd,r z pJejadv miejscorsvcir
ś,]nsteiacJ' i nilczqco stswia swoją kan-
dvdcturę, wyborcy zŃ najcz".ściej takich
kanriydatow przy'jmują bez głębszej h7-
ryki- I{'atomiusi, nierzadkie st rvypadkj,,
ze występujq z oPoTycy\ lecz uiestety,
oig 2 7gsgdniczą a stroniczq, w kt rej gł w-
uą rolę odgrywa podruźnioua ambicya lub
i:atares osobistv-

ot ł ani jedna nni j1qgą metoda nie
jest włŃciwc. bam, gdaie chodai o słuzbę
obyvatelską, gdzie choćlzi o doniosłe spra-
wy' społeczng, o dobro wsp łobywrteli lub
o sprrwy kulturalne. Dalecy jesteśmy od
uog l_nienic naszych wlrwodow, są bowiem
st:rnowisks w społeczenstwie, h re (w
danych okolicznościoch) nie wymlgają roz-
winiecic energii rni ax,d2pyczajnej inteli-
gencyi i t. p.' gdzie sam blask nazwislia

.jtuż wystcrezl Pruejdżmy co sprawy wy-
br'rrow w' zakresie unibardzie,i nas obcho-
clząc.vm - do wybor w na go(_iności w To-
w:rrzystwacb, strMackicfi.

Tv"ięc kogr3ż lDalnv wvbierac?
Że pienvszym i gonrjqcym \varuĄ'

kionr wybiernlności oa unędy obywatel-
gkje musi by" bezwzględnc nieskazitel-
ność, tego dowodzi nie potrzcbujemy
- to zascds Powszechaie przyjęta. 'Wsze-

Islto obok uiaskaziielności nojcząściej d"-
ue str.nosrisko jeszcze innycb zalet wy-
Inlqa' albowiem ,,snma, uczciwością( j"k
lud nusz m wi nga::nkl nie okrasrszr.

W'iadomo, żE stowa.rzvszeuia .stra-

żackie zawieraję w srvoiem' kole jednost-
ki z rozmaitych słojow społecze stwą z

rozmaita.kulturą i temperlmentem, zeby
wiec taką r znolitą uzesza kierorvać, Po.
Łr'zeba nieiada taktu, energii i aajomości
życia- Nie dosyc jest trzvmłc się for-
mułek regulcminowycJr, często rwpo,da
przystosoTrywec się do przypldkowych
okoliczności. N-ie koniec na tem: Urzę_
clv w strażach t.lchotniczych są honor'oęo,
złszczltnc' ale _ bezpłatne, a nacłto po_
cLłlniające cirtżo cztsu Nie spoś h za_

t enr lud zi n i e.roz po r za_clzt) qcycb swoi m cza-
sem ,]owolnie. oorooły''rac nl urzedv Prr_
blicae, kt re uieraz Poz8 PrlcĘ' z ko-
nieczności, narc.żają nrr, mniejsze lub *ięk-
sza wvdatki pieaiężae. r jeszcze jedna
urvags urzędy w słuzbie zewnętrzoej ja_

ko to aaczelnil<a strMy i dow dc w od-
działowycĘ wyroagasiluego zd'rowig i za-

hartowauia u8 lrszelkie zrąig11y gfu'ogfe_

ryczne. obowĘki Ęch oststDich w-Jnn''-

gają, żeby w Lazdej potrzebio byli Da

czele swoich komend a uawetżebypierw_
si rjawiali się ua miejscu zbornem.

Mrrjąc na względzie to wsrysŁko, co
się wyżej powiedzialo, z łatwościa uni_
liaierry błędow w v7borze włŃciwycb
os b na orzędy w towrrzystwach strłżv
osniowych ochoŁniczy'cb.

Rok 18. Btra,J L9J-3 r. Nr. 5.
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8lago !ądaią d strliy ogniowei i B0 igi daią rzaniall

STĘA ZAK
Pisrno poś'więcone pożałnict'w-rr

i sprawout Strazy Ogniow,vch Ochotniczych miejskich i wiejskich.

tdtus tuilafiuii i ldminisfia[ii: [atuatła, llotly-$uial ill. Ił, ftIuL l!-il.

$traż ogrliowa a publiczność.

Zdawtćby się rnogło, żo Straż ogoiowa, W czusie, kiedy niebezpieczeustwo nio
zwła.szcza, ochotnicza, wobec usług, jakie za,grtŻa, ludzie tego rodzaju z goty p&-
bezintgresownie oddaje swoim wsprlłoby- Lrzą na straż ogniową, lecz skoro Pomoc
watelom, faworvzowaną jest Przez og ł zorgunizowana staje się niezbędną, do
na każdym kroku. Praktyka jednak do- obrony pożłrnej, ten i w poczuwa się w
wodzi, że tak nie iest, owszetD wykłzuje prawie a nnwet' do obowiązku pośpiesze_
ona' iz ezęś publiczności, mianowicie oia sŁrMy z pomocq' czynem i radą, do
mniej inteligentej., zacbowuje się częato- krytykowaaia ie.i działania, u, oeŁatecznio
kro oieprzychyl_oie dla sLraży. Pominąw_ do ryczałuowego osąrlzorlia. Po<loboego
szy slabe poparcie fioansowe z tej strony, obchodzenia się z nią ze strony publicz-
Da miejscu pożaru: l) wtrąca się w ności s|raż o$oiowa spokojni.l znosic oio
akcyę straży, 2) nie zastępuje zmęczon'ych możg, jeeeli pragnie zachowa ptz-y-należ
pompierzy, 3) niepotrzeboie zabiera miej_ ue jej poważne stanowisko i swobodę w
sco Da pogclrzelisku. eprewach ratownictwa. Uo czego bowiem

'Wiadomo, że przy każdym pożarze gro- straż doszłaby, gdyby spokojnie znosiła

madzi się mn stwo pr enizczych .p.kt*_ wtrącauie się puŁliki w joj czynności?

tor w pobudzonych ciekaw<rściq. To rzeez 
'Wtrącunie się a nasŁępnie krytykowa-

naturalna i byłaby do przebaczenia, ale nie to nie szŁuka, każdy młokos to po-

gorszłcem to jeet dla sbrażak wagł wnie trafi, ale godzinami całemi pod komendą

d]a starszYŻ\Y, jeżeli ludzie uiepowołnui, pracowaÓ n8 pogorzeligku, a przytem Da-

nie mrjący Żadnego prawa aui przygo_ ra,żto życie i zdrowie dlg dobra bltźniego
towenia strażackiego mieszając się do czyn- to go nie od każdego wymegac można.

ności sbraży ns Pogorzelisku, chcą odgry_
wac rolę insŁruktor w.

Rok 13. Czerwiec L9l-3 r. Nr. 6.

Natunrluie, że żądają od niej tlu_
rnignia pożał<5w-tak, tego przedewssvst-
hiem, łle io nia wsaystko. Najpn d oprricz
gaszenia szkodliwych ogui' Ą,t.jł od sbaży
rapobiegaaia pożarom' bądź t'o pvez ptłT.
tD}vani6 pogotowia rarulkowego, bądż
Pęu u stawiani e posteFoak w ochronnycb
w pomieszczeoiach dlc tłu_.7ch zebra ' itd,
Juł te zajęcia sarrle w połączenio z wi.
cz nio-i przygotowłwq2omir przedstawie.
ją ogrom w;rczerpujęcej pracy. Prace te
sq tembardziej uciązliwe, jeaeli eą wyko.,
uywurg pvez str&żakow - achotnz|hdu,
kt rzy, po uajwiększej części, zr''u,szeni są
pracowa,ć na, vłasne i. rodzin swoich u:.r,zy.l

maDlo.

Lecz ore z oguiem jedynie przychodzi
srrażakowi borykłć się! Nie mniejszym
wrogiem Jego jest woda i' zapravdę!
wslka z wvlewem. z t'alą i zdrad-uym od-
męrem, jesc o wiele cięższą' brudniejszą
i niebezpiec-''iejsaĘ, nizeli walka Z o-

gl]elD.

Czv na tem się już kollcz.v pole dzia_
}'.nig straaackiego? Bynłjmuiej. Tr ksźdyn

aagłym wypedku nieszezęśliwym społe-
ezenstwo szuka ratiu,Dku i pomocy u strs-
ży ogoiowej i, - nie oagr żno. hemia
się zarwie nad' kopnącyti - biegną do
straż-v, zawali się budyuek - to Eamo:

udusi się ho gazami Fzy oczyuczrniu
studui - alaruĘą straż. A sfraźa} ka_

żdy,, Pomny ywoich dobrowol_uycb ślu-
b 'w uiesi Dr$ potrlocy bliźniemu w po-
trzebie, śpieazy tam' gdzie go nieaaczę cie
wołg. Nie baczqc nB niebezpiecze sbwo
wrn-ęn go życia i zdrow-ia; ożypiony d.lr-

cbem obowiqzLu i myilą o szlacheŁaym
celu, do hź rego zdtżł, odwMnig rEuca
się w płomienie lub z wątłq łodką aa
wzburzone frle, w koprl''iane podziemia
lub ng szczfi wal4cego się domu. A wszysi-
ko to nie dla luarnogo zyshr, nie dla pie-
ulędzy, ale dlłr wzuiosłej idej miłości b.li-

znreg'o.
A społeczenstwo2
Spoleczens wo skwapliwie korzysta

z dobrowolnych usług straży oniowej, a
nowet ozęptokro ms bezpłatoe widowisło
ge skbdnych popiaow tor7uso strażackie-
Eo. Przyan trzeba' że taka wymiaoa

6tr'aża\ a Ęclltona.
Nic ulr'gu żadIlej krvc'sŁyi, Że, ua pro'

rvincyi zvlaszczq oc}totlliczL slrrż ognio-
wa społuirr funItcyę krzersicielki oświ:rŁy
pomiędzy ludem r to jesŁ rzecz zupołnio
naturalor, l;o jakżcb'r. mogło by inaczei z

korporr'cyo.mi rekruŁorvonemi pt'zcrvażrlic
z warstw ludowych rr pozos|ającenri potl
plzewocłnictwem całej lriomal iuteligencyi
w kraju!

Dtlclrtnie oddziaływanie tej inteligencyi
l)a rzgsze strażackie obok przepis w służ'
bowycb, wytwarzajĘ grupy ludzi moiej
lub więcej kulburalnych, te zaś gruPy
swojem poprawnem zachowywrniem się

bezuiednze stają się wzorami dla swoich
rvsptlłobywateli.

To wszystko już wiadomo i na łamach

Slra:a'ha w ciągu lat 13 tu nieraz tej
pławdy dowoclziliśmy, to tcż niniejszD, PoEa'
rlankama na celu, żoby liulŁuralnvch człon-
k w straży zachęciÓ cio śalladonte3o sze-

prowrclząc sw j

siebis zadowolo-
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ODESZLI Z NASZYCH SZEREGOW opracorvała Anna P rzybylska

Druh MIEczYsŁA\r IAsoTA
Urodził się 28 lutegol927 r' Zasłużony i wieloletni aktyrr'ista pożarnictwa ochotniczego ziemi
ciechanowskiei.
Działalność pożarniczą rozpocząl po zakoriczeniu II wojny świato*'ej reaktyri'ując jednostkę
Ochotniczej SttażyPożarnej w swo|e| rodzinnej wsi Sarbiewo i zasiIając jej szeregi.
Dał się w wczas poznac jako uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych. V latach następnych na

długi okres czasu objął stanowisko prezesa Zarządu Gminnego ZoSP w Dzierzążni, od I911 r. wiceprezes a Zarządu
\wojew dzkiego ZoSP w Ciechanowie, a następnie członka ZG zoSP RP

Za wieloletnią humanitarną służbę dla bliźniego i poprawę bezpieczeristwa przeciwpożarowego kraju uhonorowany
został najwyższymi odznaczeniami paristwowymi i resortowymi, między innymi: Krzyżem oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Złotym Krzy żem Zaslugi, Zloty m Znakiem Zsłiązku.
Zmarłnagle 1 8 października 1997 r. w wieku 70 lat.

Druh FELIKS BARBARO\UilCZ
Urodził się 10 października 1929 r' na $Vile szczyźnie we wsi Janowo. Po przyłączeniu tych ziem do
ZSRR, w ramaclr akcji repatriacyjnej ptzyiechał do Polski. osiedlił się na Pomorzl Zachodnim.
Piastował r żne stanowiska stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Ukoriczył studia prawnicze.
od 1963 r. pracował w administracji terenowei. Do |915 t. był przewodniczącym Prezydium
Powiatowej RadyNarodowej w Złotowie, a potem do 1983r. wicewoiewodą słupskim.
od 1960 r. wykazywał wielkie zainteresowanie działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych na swoim

terenie. \7 strukturach tych pełnił wiele zaszczytnych funkcji. 1il7 latach I964-L915 był prezesem Zarządu
Powiatowego ZoSP w Zlotowie, członkiem zw zosP w Koszalinie, od 1975 r. prezesem Zw zosP
w Slupsku, a także w latach 1976-1986 członkiemZG ZoSP

lw pracy zawodowej szybko dostrzeżono Jego zdolności organizacyjne i już w 1983 r. przeszedł do pracy
w Komendzie Gł wnej Straży Pożarnych. \7 1988 r. objął stanowisko dyrektora Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach. Położył olbrzymie zaslugi w jego urządzaniu i rozbudowie. Dzięki Jego pracowitości,
osobistemu zaangażowaniu, przychylności władz zwierzchnich i umiejętności zjednania strażackiej braci dla
rcj zaszczytnej idei, w 1993 r' przekształcono plac wkę w Centralne Muzeum Pożarnictwa. Z Jego inicjatywy
w I99o r. pracownicy Muzeum zaczę|i wydawać naukowy periodyk poświęcony historii pożarnictwa
i ochronie przeciwpożarowei zatytulowany,,MuzealnyRocznikPożarniczy".

s7 L996 r. na \wojew dzkim Zjeździe ZoSP RP w Katowicach został wybrany na prezesa Zarządu
\foiew dzkiego. Piastował r wnież funkcję prezesa Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Mysłowicach,
a w L997 r. był wybrany na członka Komisji Historycznej ZG zosP RP

'w uznaniu za spoleczną działalność w rozwoju muzealnictwa pożarniczego i ochrony przeciwpożarowej
wyr żniony zostal wielomaodznaczeniami pa stwowymi i resortowymi' w tym między innymi: Krzyżem oficerskim
orderu odrodzenia Polski, Złotym Znakiem Związku.

Zmarl 12lipca 1998 r. w Katowicach w wieku 69 lat.

Druh ANDR.ZEI BONI KO\U7 S KI
Urodzil się 21 listopada L93o r. we rwłocławku. Był ekonomistą, długoletnim dyrektorem
szczeciriskiego PZIJ. !7 ciągu J4-|etniej strażackiej słu;by na Pomorzu Zachodnim pełnił wiele
odpowiedzialnych funkcji wzorowo realizując zadanla statutowe.

Jako wiceprezes Zarządu Miejskiego, następnie wiceprezes Zarządu \wojew dzkiego' a od 1991 r.

prezes ZrW ZoSP w Szczecinie z wielkim oddaniem zaangażował się w poprawę sytuacji materialnej
wielu jednostek oSP wyrażał ogromną troskę o podniesienie poziomu ich sprawności operacyjno-technicznej.
Dzialania te doprowadziły do zwiększenia liczebności jednostek oSP spełniających kryteria ptzyjęcia do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. CzłonekZGZoSP RĘ aod1991 r. członek Prezydium ZG ZOSP RP

Za wieloletnią społeczną służbę rla rzecz ochrony przeciwpożarowej uhonorowany został wieloma odznaczeniami
paristwowymi i resortowymi, w tym między innymi: Ktzyżem Kawalerskim orderu odrodzenia Polski, Złotym
Ktzyżem Zasług| Złotym Znakiem Zsłiązku, Medalami honorowymi im. Bolesława Chomicza i J zefa

Tuliszkowskiego, Zlotym Medalem ',ZaZaslugidlaPożarnictwa'', ,,Gryfem Pomorskim''.
Zmarł23 maja2ooo r. w wieku 69lat.
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Druh MARIAN RĘDzIocH
Urodził się 5 sierpnia 1931 r. we wsi Kokawa koło Częstochowy. Długoletni działacz społeczny
ochotniczego pożarnictwa, zaangażowany w pracach niezmiernie użytecznych na fzecz Związku.
\w latach I958-I99, pracował jako ekonomista w administracji patistwowej na Śląsku. Z ruchern
strażackim zvłiązany od lat sześćdziesiątych. Przeszedł w nim wszystkie szczeble kariery zawodowej.
Najpierw mianowany został na pfezesa Zanądu Powiatowego ZoSP w Kłobucku. \(r 1971 r.

arr'ansował na wiceprezesaZarządu $7ojew dzkiego ZoSP w Częstochowie oraz członka zG zosP i jego Prezydium.
rJf larach 1996- 1998 wiceprezes ZG ZOSP RP i Dyrektor Biura.

\w okresie pracy zawodowej wykazał wiele inicjatyw w sPrawnym funkcjonowaniu ruchu strażackiego i ochrony
przeciwpożarowej. Szczeg lnie mocno zaangażowal się w organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie jubileuszu

]l-leciaZwiązkuwL996 r. tXZiazdu Krajowego zoSP RP w 1997 r.

Za swoją dzialalność niejednokrotnie odznaczony dyplomarni oraz medalami paristwowymi i resortowymi,
w tym między innymi: Krzyżem oficerskim orderu odrodzenia Polski, ZłotynZnakięmZsłiązku,Złotąodznaką
,,ZaZ aslugi dla ochrony Przeciwpożarowej''.

Zmarl 6 maja 2000 r. w wieku 65 lat

Druh RYSZARD KALBARCZYK
Urodził się 15 sierpnia 1945 r. w Dęblinie. Dziala|ność zawodową rozpoczął jako nauczyciel
wychowania ftzycznego w Zespole Szk ł Zawodowych w Lubartowie. Dał się poznać jako dobry
otganizatot i cieszący się wielkim autorytetem działacz sPortowy. Jako pedagog-wychowawca
młodzieży był szczeg lnym przykładem ofiarnej pracy i społec zr'e9o zaan9ażovłania. ZJego inicjatywy
wybudowano wiele remiz strażackich, boisk sportowych i sal gimnastycznych.

\7ieloletni członek oSP i skarbnik zP zosP w Lubartowie, następnie członek Zvl ZosP RP w Lublinie otaz
członek Komisii do spraw Młodzieży przy ZG ZOSP RP

Jego pracowitość, powszechne uznanie zsłiązane z bezinteresowną chęcią niesienia pomocy bliźniemu przyniosły
sukces w wyborach parlamentarnych w 1993 r. Został wybrany na posła II kadencji Sejmu RP Zasiadając w ławach
sejmowych, aprzede wszystkim uczestniczącw posiedzeniach Zespołu Poselskiego Strażak w pozostał wierny ideałom
strażackim, stale zabiegając o należną im godną pozycję w środowisku.

Za oĘlatną i przykładną służbę spoleczn'ą oraz pracę zawodową został wyr żniony wieloma odznaczeniami,
w tym między innymi: KrzyżemKawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,ZlotymKrzyżemZaslugi,ZlotymMedalem
,,Za Zasługi dla Pożarnictwa''.

Zmarl22 stycznia20Ol r. w wieku lat 56.

DTuhJOZEFKILIS
Urodził się 10 września 1942 r. w Świniarach. Aktywny dzialacz pożarnictwa ochotniczego na ziemi
warmi sko-mazurskiej.
Swoją drogę zawodową rozpoczął pracując jako inżynier-rolnik w gospodarstwie rolnym kolo Nidzicy.
\7 latach I99o-I992 awansował na zastępcę burmistrza w Nidzicy, po czym otrzyma| nominację na
prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynre.

r,)7iele czasu poświęcał sPrawom bezpieczeristwa przeciwpożarowego na swoim terenie. \(yr żniał się szczeg lną
aktywnością w nawiązywaniu efektywnej wsp łpracy ochotniczych Staży Pożarnych z jednostkami Paristwowej
Straży Pożarnej oraz we własnych ogniwach otganizacyjnych. Jego oflarna, społeczna służba przyczyniła się do

wypracowania zasad finansowania straży ochotniczych Przez terytorialną administrację samorządową. Służbę
pożarnicząrozpocząl w 1990 r. jako prezes ZarząduMiejsko-Gminnego ZoSP w Nidzicy. \7 1996 r. został wybrany
naprezesaZw ZoSP RP w olsztynie. \Wyrazem wysokiej ocenyJego społecznego zaaogażowania był wyb r na prezesa

Z\u7 ZOSP RP wojew dztwa warmirisko - mazurskiego na początku 2002 roku.
Za ssłoją wyr żniającą się społeczną i zawodową pracę był odznaczony między innymi: Srebrnym Krzyżem

Zasługi,Srebrną odznaką ,,Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej'', Brązową odznaką ,,Za Zasługi dla
obronności'',Zlotymi Srebrnym Medalem ',ZaZasługidlaPożarnictwa'', pośmiertnie Złotym Znakiem Zułiązku.

Zmarł nagle20 września2002 r. w olsztynie w wieku 60 lat.
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Druh KAZIMIERZ MAKSYMILIAN DERKO\UTSKI
Zmarł 12 maja 2001 roku w wieku 62 lat . Długoletni i zasłużony działacz ochotniczego pożarnictwa
na terenie wojew dztwa białostockiego.
Członek Prezydium Zarządu Wojew dzkiego ZoSP RĘ a potem członek Zarządu \\'ojerv dzkiego
ZosP RP wojew dztwa Podlaskiego i wieloletni czlonek komisji ds. kultury i orkiestr przv Zlrządzie
\,Tojew dzkim ZOSP RP

1il7 latach 1964-1916 pracował w sfydziale Kultury P!7RN, następnie przez 19 lat był d1'rektorenr
w Wojew dzkim Domu Kultury i \7ojew dzkim ośrodku Animacii Kultury w Białymstoku. \7 latach 1995-1998
pełnił funkcję dyrektora Wydziału Kultury Urzędu !7ojew dzkiego, ostatnio pracował w Regionalnym ośrodku TVP
w Białymstoku.

Jako działacz kultury swoją misję spełniał z ogromnym zaangażowaniem, szczeg lnie wspomagając terenowych
animator w kultury. Jego pasją były zespoły folklorystyczne i orkiestry, kt rym poświęcał wiele czasu i uwagi. Bez
przesady można powiedzieć, że życie Jego wypełniała kultura, co odzwierciedla tytuł Jego ksiąźki ',Kultura to moje
życie". Znał pewnie wszystkich ludzi, kt rzy śpiewali w zespołach, grali w orkiestrach i oni też go znali. Był osobą
zaptacowaną, ale zawsze znalazł czas, by porozmawiać, pom c, doradzić. Był życz|ivły, otwarty i ciekawy życia.
Podlasie wiele mu zavłdzięcza.

Za swoją działalność był niejednokrotnie nagtadzany i odznaczany, m'in': Krzyżem Kawalerskim orderu
Odrodzenia Polski, Brązowym iZlotymKtzyżemZaslugi; Medalami: ,,ZaZaslugi dla Pożarnictwa'', Srebrną iZlotą
odznaką,,Zasłużony Białostocczyźnie'',odznaką ,,ZasłużonyDzialaczKultury'', Medalem Edukacji Narodowej.

Pozostał w naszej pamięci jako troskliwy opiekun społecznego ruchu kulturalnego ochotniczego pożarnictwa.

Druh MAR-EK SZTOLCMAN
Urodził się w 1953 r. \fieloletni pracownik administracji publicznej i aktywny działacz ruchu
strażackiego na Śląsku.
\7 latach 1980-1986zostałmianowanynastanowiskosekretarzal)rzęduGminywMiedźnie,aPotem
pełnił funkcję naczelnika miasta i gminy Kłobuck. \w połowie lat 9O-tych był dyrektorem w Urzędzie
$7ojew dzkim w Częstochowie, a w latach I999-20oI piastował godność starosty kłobuckiego.

\D7 2001 r. został I wicewojewodą śląskim.
s7ykonując obowiązki zawodowe stał się żar|iułym, pełnym pasji społecznikiem i aktywnym członkiem oSP

od 1999 r. pełnił funkcję prezesa zP ZosP RP w Kłobucku' Na początku 2002 r. Jego pelną poświęcenia
bezinteresowną służbę strażacką uhonorowano wyborem na prezesaZw ZoSP RP w Katowicach.

Pomimo wielu obowiązk w znalazl czas, by uczestniczyć w założeniu Stowarzysze/r: Regionalnego Społeczno-
Kulturalnego w Miedźnie, ,,Energia Alternatywna'' i ,,Centrum Promocji \7spierania Przedsiębiorczości''
w Częstochowie.

rwyr żniony wieloma odznaczeniami paristwowymi i resortowymr.
Zmarł 28 słrześnja 2o02t.w wieku 49|at

w czasie akcii ratowniczych zginęlo 43 strazak w:
w 1997 - 11

w1999- 7

w 2001 7

w 1998 - 14

w2000- 2

do 30.09.2002 - 2

Tym bohaterskim ludziom poświęcona jest tablica parniątkowa
ufundowan a przez sttażak w polskich,
odsłonięta przez Prem jera Rządu RP
- PrezesaZanądu Gł wnego Związklu oSP RP
rValde rr'ara Pawlaka 1 1 listop ada 1994 roku
w Bazylice Mniej szej św. Floriana na Warszawskiej Ptadze
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