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 Dziś, kiedy prawie we wszystkich miastach naszych, już nietylko gubernialnych, ale i powiatowych, dzięki szlachetnej 
inicjatywie obywateli, dobro ogółu na celu mających, organizują się straże ogniowe ochotnicze, kiedy i w Warszawie 
przemyśliwają nad utworzeniem nowej straży ogniowej, niejeden z nas zapewne zadał sobie pytanie: kto też pierwszy 
wpadł u nas na myśl zorganizowania tej, ze wszech miar, pożytecznej instytucji, bezpieczeństwo publiczne na pieczy 
mającej? Niemałego doznajemy wrażenia, usłyszawszy, że myśl utworzenia straży ogniowej tkwiła w umysłach głębszych 
myślicieli już w wieku XVI i że jednym z pierwszych projektodawców w tym względzie jest znakomity polityk polski 
– Andrzej Frycz Modrzewski. (...)
 (...) Podawszy środki ostrożności i przepisy policyjne ogniowe, Modrzewski objaśnia, w jaki sposób należy się 
zachować na przypadek ognia. Gdy ogień się pokaże w domu, pierwszy kto go spostrzeże, czy to gospodarz domu, czy też 
lokator jego, obowiązany jest natychmiast obwołać ogień po mieście... Następnie, gdy zadzwonią, wszyscy mieszkańcy mają 
przybiedz na ratunek. Lecz cóż by się w takim razie stało, gdyby tłum nie przedstawiał umiejętnie zorganizowanego związku: 
– zamieszanie, chaos i nieporządek łacno stąd wyniknąć by mogły, i pomoc stałaby się nieskuteczną. To naprowadza statystę 
naszego na myśl zorganizowania straży ogniowej. Oto jej plan i program, pomysłowo skreślony przez Frycza.
 Wszystkie domy i mieszkańcy miasta mają być spisani, a następnie podzieleni na stosowną do potrzeby i wielkości 
miasta ilość części czyli oddziałów, z których każden obiera z pomiędzy siebie naczelnika. Modrzewski, żąda, aby wybory 
na naczelników straży, odbywały się co rok. Rzecz jednak podziwu godna, że Modrzewski, który nie pojmuje żadnego 
towarzystwa ludzkiego, gdzieby władzy nie było w jednym ręku skupionej, nie żada tu, aby jego straż miała jednego 
głównego naczelnika, lecz zwierzchność nad strażą ogniową powierza w ręce urzędu miejskiego. Każden naczelnik, po 
obiorze, obowiązany jest wykonać przysięgę, że wiernie i pilnie obowiązki swe wypełniać i miasto od ognia wszelkiemi 
siłami bronić będzie, oprócz tego, winien wszystkich swych podwładnych znać osobiście i przynajmniej cztery razy do roku 
kontrolować, tj. zaglądać do ich mieszkań i pilnie strzedz tego, aby zawsze byli gotowi bromić budowli od ognia 
i mieli potrzebne do tego narzędzia... Na przypadek pożaru naczelnik wraz ze swym oddziałem ma natychmiast przybyć 
na miejsce wypadku; z domów zaś innych części miasta, ma przybyć po dwóch ludzi; jeden z siekierą, a drugi z wiadrem, 
i zaraz zająć się ratunkiem. Obowiązki członków straży przedstawia nasz Frycz fakultatywnie i jest zwolennikiem podziału 
pracy: jedni mają być u niego przeznaczeni do siekiery, drudzy do wiadra, zaś piwowarowie, furmani i inni właściciele 
koni, mając je w pogotowiu, tylko wozić wodę są obowiązani. Czyliż więc wobec tego głębokiego pomysłu Frycza myśl 
przewodnia dzisiejszych straży ochotniczych po miastach może się nazwać nową? Toż w głównych zarysach straż ogniowa 
naszego statysty jest prototypem i oryginałem, którego kopie, do dzisiejszych zastosowane wymagań, stanowią nasze 
straże ogniowe ochotnicze.

Andrzej Frycz Modrzewski – Jego przepisy policyjne ogniowe i myśl organizacji straży ogniowej

Rocznik „Strażak” 1882 rok
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...Widzisz ten żar? słyszysz ten gwar?
Łuna niebo zaczerwienia, 

– gore! to pożar. 
Przypatrz nam się wtedy bracie,

Na znak trąbki już nas macie,
Na sikawce, wozem, pieszo,

Pośród dymu chmur.
Gdy zrządzi los, by dotknął cios,

I pożar chce domy wasze 
zmienić w gruzów stos, 

Straż w zawody dachem goni,
Toporek po belkach dzwoni,

Z sykiem znika ogień nasz wróg.
Życia broni Bóg...
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XV  Krajowy Zjazd strażacki w Stanisławowie. 1 – dr Alfred Zgórski, Naczelnik Związku, 2 – Antoni Bahr, przewodniczący Komitetu redakcyjnego 
„Przewodnika Pożarniczego”, 3 - Józef Wierzejeski, Zastępca naczelnika, 4 – Antoni Szczerbowski, sekretarz Rady, dyrektor biura Związku, 
5 – Wilhelm Fenzi i 6 – Feliks Kwaśniewski, odznaczeni na Zjeździe z powodu 40-to letniej nieprzerwanej, wiernej i walnej służby strażackiej 
7 – Karol Fidler, zastępca burmistrza miasta Stanisławowa
                                                                                                                                                Przewodnik Pożarniczy Nr 9, Lwów, wrzesień 1911 rok

Przewodnik Pożarniczy Nr 9, Lwów, wrzesień 1912 rok
...
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Przewodnik Pożarniczy Nr 3, Lwów, listopad – grudzień 1916 rok

Przegląd Pożarniczy 1917 rokPrzegląd Pożarniczy 1917 rok
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Przegląd Pożarniczy Nr 1 i 2 1-15 stycznia 1917 rok

Prezydium Zjazdu. Siedzą od lewej strony: inż. J. Tuliszkowski, B. Chomicz, 
dr A. Troczewski, St. Jełowiecki, inż. E. Wagner, ks. kan. Kossowski, 
dr A. Grohman, Z. Przyjałkowski; stoją: J. Urbanek i J. Kon

Organizatorowie Zjazdu. Siedzą od lewej strony: W. Lilpop, inż. J. Tulisz-
kowski, ks. major M. Szkopowski, prezes B. Chomicz, H. Barylski, 
W. Koreywo; stoją: inż. A. L. Zagrodzki, T. Brzozowski, inż. T Rychter, 
Z. Ponikowski, arch. S. Futasewicz
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Kursy Pożarnicze w Warszawie. Słuchacze kursów pożarniczych wraz 
z wykładającymi. 1 -Prezes B. Chomicz, 2 -inż. J.Tuliszkowski, 3 -inż. 
St. Arczyński, 4 -dr. J. Szymański, 5 -por. J. Gierasiewicz, 6 -inż. W. Stajew-
ski, 7 -por. M. Waligóra. Słuchacze: w 1-ym rzędzie (od lewej strony 
ku prawej) - A. Jasiński i St. Żółtowski, w 2-gim rzędzie - St. Markowski, 
H. Andrzejczyk, B. v. Priwer, W. Golian, M. Strupaczewski, W. Radziszew-
ski, J. Wagner-Laskowski, R. Fijałkowski, J. Dutkiewicz i T. Mielczarski, 
w 3-im rzędzie - H. Płóciennik, B. Nausbaum, A. Landek, J. Maciejewski, 
A. Tomczak, K. Frydrychiewicz, II. Kamiński, W. Płóciennik, B. Lewonce-
wicz, B. Pałasiński i K. Czampe. Nieobecni na grupie: K. Bednarski, 
St. Krajewski, J. Liedfeld, J. Radłowski i L. Rudzki
                                   Przegląd Pożarniczy Nr 13,  Warszawa, 1.07.1917 rok

Zjazd Straży Ogniowej w Żelechowie. Delegaci ze sztandarem Straży 
Żelechowskiej. 
                             Przegląd Pożarniczy Nr 14/15,  Warszawa, 1.08.1917 rok

Straż Ogniowa Ochotnicza Żelechowska. Uczestnicy zebrania przed 
poświeceniem sztandaru. 1- Prezes Straży Żelechowskiej, S. Adamczewski 
2- Prezes Straży Parysowskiej, P. Miadalski, 3- Inspektor ds. Pożarnictwa, 
4- pom. Nacz. Straży Żelechowskiej, L. Szelążek, 5- Naczelnik Straży Żele-
chowskiej, H. Bronicki, 6- Pom. Nacz. Straży Łaskarzewskiej, F. Mayek
                                  Przegląd Pożarniczy Nr 4,  Warszawa, 15.02.1917 rok

Straż Ogniowa Ochotnicza Płocka. Sztab Straży z gościem Inspektorem 
do spraw pożarnictwa p. T. Brzozowskim. Siedzą (od lewej strony 
ku prawej): St. Żótowski - pom. dow. II oddz., St. Betley - pom. nacz. 
straży, insp. T. Brzozowski, T. Ginter – gospodarz Straży, B. Przybyszewski 
- dow. III oddz.; stoją: E. Lewandowski - sierżant II oddz., J. Sikorski - pom. 
dow. III oddz., A. Szulc - dow. I oddz., J. Widelski - pom. dow. IV oddz., 
S. Karczewski - sierżant III oddz.
                               Przegląd Pożarniczy Nr 5/6,  Warszawa, 15.03.1917 rok

Samochód Straży Ogniowej Warszawskiej przed wyjazdem do pożaru, 
z komendantem, inż. J. Tuliszkowskim na czele
               Przegląd Pożarniczy Nr 5/6,  Warszawa, 15.03.1917 rok

Ochotnicza Straż Pożarna w Gdowie. Żeński korpus strażacki
                                        Przewodnik Pożarniczy Nr 1,  Lwów, maj 1917 rok
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Przewodnik Pożarniczy Nr 2,  Lwów, czerwiec-grudzień 1918 rok

Kursy Pożarnicze w Warszawie. Słuchacze 8-tygodniowych kursów pożarniczych wraz z wykładającymi (Prezes B. Chomicz, inż. J. Tuliszkowski, 
inż. S. Arczyński, kap. J. Gierasiewicz, por. M. Waligóra i por. J. Milewski)
                                            Przegląd Pożarniczy Nr 9/12, Warszawa, 30.06.1918 rok
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Przegląd Pożarniczy Nr 21/22, Warszawa, 29.11.1918 rok
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Zjazd Straży Ogniowych w Zamościu. Uczestnicy Zjazdu z Prezydium w środku.                             Przegląd Pożarniczy Nr 13/14, Warszawa, 30.07.1918 rok

Kursy Pożarnicze letnie w Warszawie. Uczestnicy kursów pozarniczych wraz z wykładającymi 
(Prezes B. Chomicz, inż. J. Tuliszkowski, inż. S. Arczyński, dr W. Kowalewski, kap. J. Gierasie-
wicz, por. M. Waligóra, por. J. Milewski)   Przegląd Pożarniczy Nr 13/14, Warszawa, 30.07.1918 rok

50-lecie Straży Ogniowej we Wrześni. Uczestnicy uroczystości jubileuszowych z naczelnikiem Straży Ogn. Wrzesińskiej, p. F. Kaczorowskim po środku
                         Przegląd Pożarniczy Nr 19/24,  Warszawa, 30.12.1919 rok
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Przewodnik Pożarniczy Nr 2,  Lwów, marzec-kwiecień 1920 rok

Zjazd Straży Ogniowych w Częstochowie. Grupa dowódców Straży Ogniowych przybyłych na Zjazd    
                            Związek Floriański, I Rocznik 1917, Warszawa 1918 r.
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Przegląd Pożarniczy Nr 10-14,czerwiec - lipiec, 1920 rok
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Przewodnik Pożarniczy Nr 4,  Lwów, lipiec-listopad 1920 rok

Zjazd delegatów Straży Ogniowych we Włocławku. Uczestnicy Zjazdu. Prezydium: 1 - J. Lewiński, prezes Straży Ogn. Włocławskiej (przewodniczący), 
2 - ks. kan. R. Kossowski, kapelan Str. Ogn. Włocławskiej, 3 - T. Brzozowski, inspektor ds. pożarnictwa,  4 - l. Ostaszewski, redaktor „Przeglądu 
Pożarniczego”, 5- J. Przedpełski, taksator ubezpieczeń na pow. nieszawski (organizator Zjazdu) 6 - St. Tatarkiewicz, nacz. Str. Ogn. w Aleksandrowie, 
7 - E. Nell (sekretarz Zjazdu)                                                                                                                 Przegląd Pożarniczy Nr 9/10,  Warszawa, 15.05.1917 rok
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Przewodnik Pożarniczy Nr 5,  Lwów, grudzień 1920 rok

Kursy Pożarnicze Jednomiesięczne w Warszawie. Uczestnicy Kursów pożarniczych wraz z wykładajacymi. Rząd pierwszy: 
J. Widelski, F. Konwicki, dr Kowalewski, inż. S. Arczyński, inż. J. Tuliszkowski, Prezes B. Chomicz, por. J. Gierasiewicz, por. 
M. Waligóra, słuchacze: K. Czajkowski i J. Lewandowski, rząd drugi: I. Pilichowski, Hellman, A. Kazikowski, W. Truszkowski, 
A. Ruśkiewicz, W. Leszczyński, J. Boguszewski, S. Łapiński i S. Głuchowski, T. Fryda, J. Turek, W. Kaun, I. Bielecki, 
S. Pągowski, T. Skolimowski, S. Rembalski i J. Plebanek                        Przegląd Pożarniczy Nr 16/17,  Warszawa, 1.09.1917 rok
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Przegląd Pożarniczy 1921 rok GORE

Delegaci z Małopolski Delegaci z Wielkopolski
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Przegląd Pożarniczy 1921 rok GORE
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Stojącemu na Straży
Praw i Wolności

Wskrzeszonej Ojczyzny
Pierwszemu Marszałkowi

Sejmu Ustawodawczego

Doktorowi
WOJCIECHOWI  

TRĄMPCZYŃSKIEMU

składa
Należny Hołd  – 

Pierwszy Ogólno-Państwowy
Zjazd Straży Pożarnych.

Warszawa, d. 8/IX1921 r.

Uczestnicy Zjazdu przed punktem zbornym, przed wyruszeniem do Katedry

Pochód na ulicach stolicy w drodze do Sejmu

Liczne orkiestry na czele poszczególnych zastępów Przegląd Pożarniczy Nr 15-18, sierpień-wrzesień 1921 rok
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Pierwszemu Sternikowi 
Nawy Państwowej 

Wskrzeszonej Ojczyzny
Naczelnikowi Państwa, 

Wodzowi jego Siły Zbrojnej

JÓZEFOWI 
PIŁSUDSKIEMU

składa 
Należny Hołd

Pierwszy Ogólno-Państwowy
Zjazd Straży Pożarnych.

Warszawa, d. 8/IX 1921 r.

Wręczenie Naczelnikowi Państwa adresu z wyrazami hołdu 
przez Prezesa Komitetu Zjazdowego Pana Bolesława Chomicza

Przegląd frontu hufca sztandarowego przez Naczelnika Państwa

Delegacje ze sztandarami Przegląd Pożarniczy Nr 15-18, sierpień-wrzesień 1921 rok
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RADA NACZELNA GŁÓWNEGO ZWIĄZKU STRAŻY POŻARNYCH RP

Siedzą (od lewej ku prawej) pp.: inż. J. Tuliszkowski, Z. Choromański – skarbnik, pos. A. Mrozowski, pos. K. Rzepecki – vice prezes, Bol. Chomicz 
– prezes, B. Wójcikiewicz, wojew. Moskalewski, K. Matusiak. Stoją pp.: insp. J. Lisowski, J. Kon, dyr. Orozdowicz, K. Kaiser, Z. Przyjałkowski, 
B. Pachelski – naczelnik, Kuc – sekretarz, S. Olkuski – kustosz, S. Klabun, red. S. Pągowski, insp. J. Sztromajer, insp. W. Mierzanowski. Nieobecni 
w dacie fotografi i następu-jący członkowie Rady Naczelnej: dyr. B. Kozłowski, nacz. K. Wysznacki, inż. E. Wagner, inż. S. Waligórski, kom. 
M. Waligóra, O. Rackiewicz, S. Tomczyński, W. Kulas, S. Marecki, A. ks. Lubomirski, inż. J. Bukowski, wojew. W. Raczkiewicz  i  dr. M. Jaroszyński.

Otwarcie Zjazdu w Filharmonii           Przegląd Pożarniczy Nr 15-18, sierpień-wrzesień 1921 rok
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Jednodniówka „Społeczeństwo - Strażakowi” 10-17 sierpnia 1924
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Nie masz państwa bez społeczeństwa, 
a społeczeństwa bez zwartej, jedną myślą przejętej, 

wielkiej gromady obywateli, którzy nie tyle 
wszystkiego żądać od państwa powinni, 
ile raczej spełnić wobec niego obowiązek 

i własnymi dłońmi dalszą budowę 
tego gmachu przeprowadzić

BOLESŁAW CHOMICZ  (27.05.1878 – 15.05.1959) 

Twórca jedności ruchu strażackiego

Im większa będzie skala uświadomienia 
obywatelskiego co do poczucia jedności w Narodzie 

i łącznego zrozumienia dobra powszechnego, 
im więcej będzie w Narodzie 

placówek służby publicznej, opartej na stowarzyszeniach 
obywateli światłych, – tym mocniejsze będą podwaliny 

demokracji i niezawisłości naszej

Ochotnicze Straże Ogniowe 
są wprost wymarzoną placówką

ku uobywatelnieniu mieszkańców,
którzy z biernych stają się 

czynnymi członkami społeczeństwa,
świadcząc mu, a przeto i sobie, wiele korzyści, 

których wyniki nie dają długo na się czekać

Niech naszej idei strażackiej, 
opromieniającej obywateli

ciągłą myślą o użyteczności społecznej 
nie mącą nigdy waśnie partyjne,

zawiści i spory stronnicze, 
bo wszak program nasz głosi:

UŻYTECZNOŚĆ  
JEST  FUNDAMENTEM  SZCZĘŚCIA
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Każdy więc, choć na skromnym swym posterunku obywatelskim 
niech pamięta, że jest włodarzem ojcowizny swojej,

że jeśli pracę poświęca otoczeniu,
to lepsze jutro dla przyszłych pokoleń zapewnia

Pamiętajcie, Druhowie, 
że Państwo, zwłaszcza nasza Rzeczpospolita Polska 

– w prawdziwym ujęciu istoty demokracji – musi być, 
jako zespół obywateli, społeczeństwem zorganizowanym,

ku obronie bytu i dobrobytu ludności, 
pojętej jako jedna wielka rodzina 

– Naród o dziejowej przeszłości i przyszłości

Na gruncie Ochotniczych Straży Pożarnych 
wiele zdziałać można dobrego w kierunku 

podniesienia poziomu kultury, oświaty i etyki 
wśród miejscowego społeczeństwa ... 

... Zarządy poszczególnych straży i ich dowództwa 
niech się dobrze zastanowią nad swemi obowiązkami 
i zadaniami kulturalnemi, a przyczynią się wówczas 

do spotęgowania ustroju Państwa całego
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Obywatele – Strażacy!
Pielęgnujcie pod Waszymi mundurami 

nie tylko miłość bliźniego i poświęcenie się, 
lecz na podłożu Waszych karnych, 

dobrowolnie organizowanych drużyn, 
przyświecajcie ogółowi przykładem 

dyscypliny społecznej, poszanowania ustroju 
i władz Państwa własnego, 

a o jego spoistość, rozwój i potęgę 
ustawicznie nawołujcie!

Niech żyją i promieniują 
nasze Ochotnicze Straże Ogniowe, 

a Związek łączący je w całość korporacyjną 
będzie w Odrodzonej Polsce widomą ostoją

powszechnego ładu i hartu społecznego 
na podłożu samopomocy obywatelskiej

Tablica pamiątkowa, odsłonięta 12 września 2004 roku, w Kościele p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce w Warszawie
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 90 LAT ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 
 Dziewięćdziesiąt lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Polsce to długi okres twórczego działania, 
wytężonej pracy organizacyjnej, szkolenia wielu strażackich pokoleń. Jest to czas ważny w życiu tego wielkiego ruchu 
społecznego w kraju, który w swojej historii przechodził istotne zmiany polityczne, ustrojowe, terytorialne w okresie od 
zaborów do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wpływały one nie tylko na wiekową walkę z germanizacją i rusyfi -
kacją, ale także na kształt państwa polskiego oraz miejsce i rolę ruchu strażackiego w życiu narodowym i społecznym. 
Swoją genezą zorganizowany ruch strażacki sięga XIX wieku, a więc okresu zaborów, gdzie był kształtowany jako orga-
nizacja przeciwpożarowa według statutów rosyjskich, austriackich i pruskich.  
 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku uczestniczył w odbudowie państwa i jego obro-
nie w wojnie polsko-radzieckiej 1920 roku. Rozwinął się w II Rzeczypospolitej w organizację ratowniczą, pomocy 
społecznej, samorządową, obronną. Walczył o niepodległą Polskę w czasie okupacji hitlerowskiej i sowieckiej 
w II wojnie światowej, zaś po wojnie z totalitaryzmem komunistycznym, a następnie brał czynny udział w budowie 
III Rzeczypospolitej.
 Miał więc wiele cech społecznych i narodowych ważnych dla trwania Państwa Polskiego i obrony jego tradycji, 
kultury, poprzez swoją lokalność, społeczny charakter, wielopokoleniowość i wychowanie patriotyczne, przekładające 
się na pracę dla narodu.
 Ochotnicze Straże Pożarne stały się jednym z segmentów odbudowy Rzeczypospolitej, biorąc udział w procesie inte-
gracji państwa z obszarów zaboru rosyjskiego, pruskiego i austriackiego. Inne były w nich straże, statuty, charakter organi-
zacji, kierownictwa, choć łączyła je idea pomocy w zagrożeniu pożarowym, działalność w obronie ludności i mienia podczas 
pożarów, pomoc w katastrofach, klęskach żywiołowych, które niszczyły całe drewniane miasta, wsie i osady.
 W Królestwie Polskim funkcjonował Związek Floriański utworzony na bazie Towarzystwa Św. Floriana, a w jego 
powołaniu odegrał kluczową rolę prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych od Ognia – Bolesław Chomicz. 
I Ogólnokrajowy Zjazd Straży Ogniowych Królestwa, działający na statucie straży rosyjskiej, odbył się w dniach 
8-10 września 1916 roku w Warszawie. Uczestniczyły wówczas w nim 302 straże z Królestwa Polskiego, których przed-
stawiciele powołali Związek Floriański, działający w ramach Towarzystwa Św. Floriana. Jego inicjatorem był Bolesław 
Chomicz, który został prezesem, wiceprezesem – Józef Tuliszkowski i dr Alfred Grohman. Związek Floriański rozwinął 
się i we wrześniu 1918 roku liczył w Królestwie Polskim już 462 straże – 20 tys. strażaków.
 W zaborze austriackim Ochotnicze Straże Pożarne powstały w XIX wieku skupiając się w Krajowym Towarzystwie 
Ubezpieczeń od Ognia, które utworzyło pierwszą Ochotniczą Straż Ogniową w Krakowie w 1865 roku. 23 sierpnia 
1872 roku odbył się zjazd galicyjskich OSP w Wieliczce, gdzie podjęto uchwałę o połączeniu się w jeden Krajowy 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, co nastąpiło po zgodzie namiestnika na utworzenie ZOSP w Galicji, na 
zjeździe w Krakowie. Opracowano jego statut, który zatwierdził namiestnik cesarstwa. I Zjazd Ochotniczych Straży 
Pożarnych odbył się we Lwowie 30 września 1875 roku. Uczestniczyło w nim 306 delegatów z 61 straży. Powołano 
Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim 
na czele z Radą Zawiadowczą. W 1905 roku było w Galicji 751 OSP i 27394 strażaków-ochotników, a ogółem 53915 
strażaków we wszystkich strażach galicyjskich.
 W zaborze pruskim był niemiecki system ruchu przeciwpożarowego, który podlegał policji państwowej. Obowiązy-
wał tu ponadto przymus powszechnej pomocy ludności na wypadek pożaru, a strażami kierowali Niemcy. Udział straża-
ków Polaków we władzach w zorganizowanych strażach był ograniczony wobec procesu przyśpieszonej germanizacji 
tych obszarów. Trzonem polskości była tu Wielkopolska. Na początku XX wieku w Wielkopolsce było 86 polskich OSP 
i 3872 strażaków oraz 15 nie należących do Związku, a w 1914 roku były 2 straże zawodowe, 112 ochotniczych i 33 
obowiązkowe. Proces germanizacji objął też Górny Śląsk, stąd w 1912 roku udział Polaków w OSP był niewielki, choć 
było tu 333 OSP i 17 miejskich straży.
 Straże polskie pod zaborami w czasie I wojny światowej były ośrodkiem polskiej myśli narodowej i centrami dzia-
łalności patriotycznej. Brały udział w przygotowaniach do walk o niepodległość Polski i jej przyszły demokratyczny 
kształt ustrojowy, samorządowy, obywatelski. Jak oceniano 65 tys. strażaków wstąpiło w 1918 roku do polskich formacji 
wojskowych. Walczyli w mundurach strażackich pod polskim dowództwem – często w swoich drużynach ochotniczych 
strażackich, które tworzyły oddziały wojskowe do walki o niepodległość kraju. W walkach o niepodległość Polski 
w 1918 roku zginęło kilkuset strażaków.
 Wkrótce po odzyskaniu niepodległości pojawiła się w Związku Floriańskim perspektywa realizacji idei jedności 
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narodowej, w tym jedności straży ochotniczych, zarysowana przez Chomicza już w 1917 roku. Myśli zjednoczeniowe 
Bolesław Chomicz wiązał z potrzebami realizacji wizji niepodległego, demokratycznego, samorządnego państwa.
 Rozmowy na temat integracji Związków OSP i ujednolicenia przepisów, regulaminów, statutów, stopni trwały trzy 
lata – od 1919 roku. Głównym inicjatorem był Bolesław Chomicz, który na Walnym Zgromadzeniu Związku Floriańskie-
go 15 czerwca 1919 roku zgłosił potrzebę zjednoczenia ruchu strażackiego w Polsce. Do idei tej przystąpiły Związki 
w Warszawie, Poznaniu, na Pomorzu, Śląsku i we Lwowie powołując strażacki Komitet Międzydzielnicowy. Roli 
gospodarza I Zjazdu Ogólnokrajowego podjął się Związek Floriański. Prace przygotowawcze i przyjęcie statutu ZOSP 
zorganizował Bolesław Chomicz.
 W artykule programowym „Jednością silni”, w „Przeglądzie Pożarniczym” Bolesław Chomicz pisał: „”W jedności 
siła” hasło to wyryliśmy na wieczne czasy na sztandarach Związku Floriańskiego i pod godłem tym odwołujemy się do 
wszystkich, komu nie są obce potrzeby kulturalne kraju, o pomoc i poparcie umiłowań i dążeń naszych...”. Hasło to stało 
się motywem przewodnim I Zjazdu Strażackiego, który odbył się 8 i 9 września 1921 roku.
 8 września 1921 roku do Warszawy przybyły delegacje: 742 OSP - 3690 delegatów ze Związków Strażackich 
z b. dzielnic zaborczych. Z pocztami sztandarowymi przybyły one na Mszę Świętą do Katedry św. Jana, którą odprawił 
Kardynał Aleksander Kakowski. Następnie delegaci przemaszerowali do Sejmu RP, a później do budynku Filharmonii 
Narodowej, gdzie toczyły się obrady. Ich przemarsze w trzytysięcznej masie budziły zainteresowanie Warszawiaków. 
Dali się już bowiem w kraju poznać jako duże i ważne stowarzyszenie wyższej użyteczności, patriotyczne i niepodległo-
ściowe, demokratyczne i samorządowe, zabierające głos na temat wizji budowy II Rzeczypospolitej. Na obrady przybył 
premier Wincenty Witos z kilku ministrami, a delegację strażacką przyjął 8 września 1921 roku Naczelnik Państwa 
– Józef Piłsudski, nazywając Straż „Siostrzycą Armii”. Zorganizowano w Warszawie cykl koncertów orkiestr strażackich 
oraz zawody strażackie, w których brało udział 12 drużyn OSP. Utworzono wówczas Główny Związek Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, z patronem św. Florianem, z siedzibą władz w Warszawie. W jego skład weszły związki regio-
nalne: Związek Floriański (kier. B. Chomicz, St. Arczyński), Cieszyński Związek Straży Pożarnych (Klemens Matusiak), 
Śląski Związek Straży Pożarnych (J. Bukowski), Krajowy Związek Straży Pożarnych we Lwowie (B. Wójcikiewicz), 
Wielkopolski Związek Straży Pożarnych (K. Rzepecki, F. Baranowski), Pomorski Związek Straży Pożarnych 
(L. Kaszewski). Prezesem ZG wybrano Bolesława Chomicza, wiceprezesem został Kazimierz Rzepecki.
 Związek stał się ważną strukturą społeczną państwa i samorządu. Niezwykle istotnym symbolicznie elementem był 
mundur, który stał się oznaką zorganizowania, poświęcenia, wyróżniał strażaków wśród społeczności kraju, cementował 
szeregi organizacji, wychowywał nowe pokolenia, dodawał powagi i autorytetu. Był także oznaką społecznego szacunku, 
wyrazem awansu społecznego, stąd był honorowany w czasie uroczystości państwowych. Wzbogacały go odznaki 
za bohaterstwo, walkę z pożarami i klęskami oraz stopnie strażackie. Istotne znaczenie miał sztandar z symbolami 
polskości: Orłem Białym, Św. Florianem, który zabierano na uroczystości strażackie, kościelne, państwowe, zawody, 
konkursy. Były one fundowane przez społeczeństwo. Strażak ochotnik, ryzykujący swe życie w pomocy innym, wyszko-
lony w zbiorowym działaniu był na wsi w centrum życia społecznego, kulturalnego i wychowania młodzieży, kultywo-
wania polskiej kultury i tradycji, języka, obyczaju. OSP były dotowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, samorząd 
i przez zbiórki społeczne, składki. W 1938 roku liczyły 12835 jednostek, w tym 859 ofi cerów, 18866 podofi cerów, 
11179 członków drużyn młodzieżowych i harcerskich. W sierpniu 1939 roku liczyła straż ponad 300 tysięcy strażaków.
 W obliczu hitlerowskiego zagrożenia strażacy zostali włączeni w terenowy system obrony państwa tzw. obrony 
cywilnej kontynuując wychowanie patriotyczne, szkolenia p.poż., bojowe i taktyczne. Po upadku Polski we wrześniu 1939 
roku walczyli w podziemiu – w ramach utworzonego 23 grudnia 1939 roku Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”, którego 
Komendantem Głównym został por. Jerzy Lgocki „Leszek”. „Skała” prowadziła akcję pomocy społecznej i wywiad, tajne 
szkolenie wojskowe, kolportaż, sabotaż i dywersję, a także działania partyzanckie. Wniosła istotny wkład w walkę 
z okupantem. W Powstaniu Warszawskim „Skała” walczyła zbrojnie w ramach AK, następnie wspólnie z KB, PAL i AL.
 W okresie powojennym Związek OSP RP w latach 1946-1947 odbudował Bolesław Chomicz, sięgając do bogatych 
tradycji okresu II Rzeczypospolitej, ale po podporządkowaniu ich Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz monopolowi 
PZPR odszedł z tego stanowiska. W okresie PRL Związek OSP działał bez członu RP, liczył w 1949 roku 350 tys., 
ale przeżywał kryzys po utracie samorządności i braku wizji demokratycznego państwa.
 Negatywnie na funkcjonowanie Związku rzutowała praktyka mianowania władz strażackich przez partię i dążenie 
do likwidacji ich apolityczności, a więc odrzucenie tradycji przedwojennych, jak również skupianie się na przygotowa-
niach do obrony cywilnej w czasie zimnej wojny komunizmu z kapitalizmem. 
 Ochotnicze Straże Pożarne zostały odbudowane ideowo, politycznie dopiero w III Rzeczypospolitej, powróciły do 
przedwojennej ideologii. Przywrócono nazwę – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Straże zostały ściśle związane z samorządem. 
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 W historii 90-lecia przywódcami Związku OSP RP byli: Bolesław Chomicz (1921-1926 i 1946-1947), Zygmunt 
Choromański (1926-1929), Stanisław Twardo (1929-1936), Wojciech Gołuchowski (1936-1939), Wilhelm Garncarczyk 
(1947-1962), Józef Sęk Małecki (1962-1963), Marian Domagała (1963-1977), Andrzej Kacała (1977-1983), Anatol Adamski 
(1983-1992), Waldemar Pawlak (od kwietnia 1992 roku). Rosła też wykształcona kadra kierownicza Związku różnych 
szczebli oraz szeregi członkowskie OSP: od 100 tys. w 1921 roku do 300 tys. w 1939 roku, 350 tys. w 1949 roku, ponad 
700 tys. obecnie. Zmieniło się wyposażenie techniczne i podejmowane są nowe obszary ratownictwa. OSP stały się 
jedną z największych organizacji społecznych w kraju o wysokim stopniu zorganizowania i dyspozycyjności w zakresie 
pomocy i solidarności społecznej, rozbudowaną na terenie całego kraju w wymiarze lokalnym jak i centralnym. Stąd 
stanowią dziś swoisty fenomen ochotniczego, bezinteresownego działania, pomocniczości w warunkach gospodarki 
rynkowej i drapieżnego młodego kapitalizmu.

             Prof. dr hab. Piotr Matusak
       przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZOSP RP

BOGU – OJCZYŹNIE – BLIŹNIEMU
90-lecie Związku OSP RP w panoramie dziejów Polski 

 Jeden z wybitnych polskich humanistów wyraził taki pogląd: „Każdy ruch społeczny, który nie dba o silne osadze-
nie swej drogi w tradycji – gubi swój dorobek ideowy i w konsekwencji traci atut w walce o przyszłość”.
 Dzieje ruchu strażackiego to historia wielu milionów ludzi, którzy działalność swoją prowadzili „BOGU NA 
CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK”. Ich dokumentowanie i badanie tradycji ruchu strażackiego jest więc ważne dla 
rozwoju, pomyślności tego ruchu i jego służby dla narodu i państwa.
 Dokumentowanie działalności straży ogniowej ma już swoje głębokie tradycje. Możemy przywołać wielkich 
polskich kronikarzy: Wincentego Kadłubka, Jana Długosza, którzy opisywali zmagania z ogniem w miastach pierwszych 
prekursorów ruchu strażackiego.
 Rozkwit Straży Ogniowych na ziemiach polskich nastąpił w XIX w., jeszcze pod zaborami. Wtedy też rozpoczęto 
– na początku skromne – dokumentowanie ich działalności.
 Powrót Polski na mapę Europy w 1918 r. następował przy wydatnym udziale wielu tysięcy strażaków, którzy 
stanęli do walki o Odrodzenie Niepodległości w różnych formacjach niepodległościowych.
 Zjednoczenie ruchu strażackiego z trzech byłych zaborów dokonało się w 1921 r. – na zjeździe w Warszawie 
w dniach 8 i 9 września. Sprawiło, iż Ochotnicze Straże Pożarne stały się wielkim ruchem społecznym, zdolnym do 
wykonywania zadań nałożonych przez Odrodzoną Ojczyznę.
 Wtedy to Wincenty Witos – premier Rządu Obrony Narodowej – prezes OSP w Wierzchosławicach wspierał 
swoim autorytetem i autorytetem państwa działalność OSP i procesy integracyjne zachodzące w tym ruchu.
 To właśnie w II RP rozpoczął się proces dokumentowania działalności OSP. Powstałe w tym czasie kroniki 
są kontynuowane do czasów współczesnych. Prawdziwy renesans strażackiego ochotniczego kronikarstwa nastąpił 
po transformacji ustrojowej.
 Głównym animatorem działalności historycznej w ZG ZOSP RP jest Komisja Historyczna, kierowana przez wiele 
lat przez wybitnego badacza i naukowca prof. dr. hab. Józefa Ryszarda Szafl ika, autora znanej publikacji „Z dziejów 
Ochotniczych Straży Pożarnych”. Zainteresował on tą tematyką i zgromadził w ramach Komisji wielu historyków, w tym 
pracowników naukowych, muzealników, którzy po jego śmierci kontynuują to dzieło.
 Od 1994 roku Komisja Historyczna działająca przy Zarządzie Głównym Związku OSP RP organizuje corocznie 
konkursy na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania pt. „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych” 
i Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP.
 Ważne jest dokumentowanie bieżącej działalności OSP. Kroniki prowadzone są przez jednostki OSP, zarządy 
oddziałów, zespoły artystyczne, orkiestry, młodzieżowe drużyny strażackie.
 Obecnie ruch ten reprezentuje 8 tysięcy kronikarzy, którzy prowadzą około 7 tysięcy kronik (6544).
 Komisja Historyczna ZG ZOSP RP stała się społecznym instytutem badawczym, działającym w ramach Związku, 
który działa w sposób nowoczesny, można rzec renesansowy, gdzie tradycja służy współczesności i nowoczesności 
ruchu strażackiego. Komisja Historyczna wydaje swój periodyk „Zeszyty historyczne ZOSP RP”, różne publikacje oraz 
materiały z konferencji naukowych.

36 90 lat ZWIĄZKU OSP RP



3790 lat ZWIĄZKU OSP RP

 Przeglądy i konkursy kronik, odbywające się raz na rok, są połączone z warsztatami dla kronikarzy. Organizowane 
są w różnych regionach kraju. Spotkania kronikarzy i komisji są to naukowe podróże po przeszłości, połączone 
ze zwiedzaniem historycznych miejsc, warsztatami muzealnymi, na których następuje wymiana poglądów między 
członkami komisji i kronikarzami na temat prowadzenia kronik i udoskonalania pracy kronikarzy. 
 XVII Ogólnopolski Konkurs Kronik i jednocześnie Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania 
„Z dziejów OSP” odbył się 18-19 września 2010 r. w Olsztynie. Spotkanie to połączone było z konferencją naukową 
„Etos rycerski w polskiej historii i tradycji” - wszak obchodziliśmy wówczas 600-lecie bitwy pod Grunwaldem.
 24 września 2010 r. Komisja Historyczna ZG ZOSP RP uczestniczyła w obchodach 35-lecia Centralnego Muzeum 
Pożarnictwa w Mysłowicach, prezentując 182 kroniki wybrane z całego kraju. Zaprezentowano też historię ochotniczego 
kronikarstwa. Próba nawiązania ściślejszej współpracy z CMP w Mysłowicach nie powiodła się jednak, ze względu na 
dużą różnicę w postrzeganiu zagadnień ruchu kronikarskiego i badań nad dziejami OSP.
 Kolejny XVIII Ogólnopolski Konkurs Kronik odbędzie się w Częstochowie w dniach 16-18 września 2011 roku. 
 Początek nowego, III Tysiąclecia to fenomenalny rozwój kronikarstwa w OSP. Do najaktywniejszych należą 
Oddziały Powiatowe w Łowiczu i w Strzelcach Opolskich. 
 Ogromny wysiłek twórczy, zaangażowanie i poświęcenie setek tysięcy strażaków nie może zginąć w mroku historii. 
Pamięć o nich i ich dokonaniach musi być zachowana dla tych, którzy pójdą ich śladami w myśl przesłania Stanisława 
Thugutta – męża stanu, ludowca, ojca polskiej spółdzielczości, który bardzo pozytywnie ustosunkowany do OSP 
wyraził taki oto pogląd „należy tworzyć muzea, ponieważ będą one przytułkiem dla działacza i polityka”.
 Jednym z najbliższych sojuszników Komisji Historycznej było i jest Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 
oraz Zakład Historii Ruchu Ludowego, uczestniczące w obchodach kolejnych rocznic, poczynając od 80-lecia 
Związku OSP RP.
 Na 90. rocznicę jubileuszowa wystawa pt. „Jednością silni” zorganizowana zostanie w Pałacu Blanka. Będzie ona 
prezentowała wybitne postaci polskiego ochotniczego ruchu strażackiego, dorobek organizacyjny, niepodległościowy 
oraz wszechstronne formy działalności bojowej, pomocowej, oświatowej i artystycznej. 
 OSP dysponuje ogromnym zapleczem w postaci 1260 izb tradycji, 31 muzeów, państwowych i prywatnych. 
W ramach OSP działa 810 orkiestr muzycznych, 360 zespołów artystycznych, 600 drużyn sportowych. Jest to wielkie 
osiągnięcie i ogromna wartość, która powstała z pracy społecznej, z ogromnego zaangażowania tysięcy społeczników.
 Główną osią, wokół której działa około 17 tysięcy jednostek OSP zrzeszających 700 tysięcy strażaków jest Zarząd 
Główny ZOSP RP kierowany od 1992 r. przez Druha Waldemara Pawlaka. Przez prawie 20 lat Waldemar Pawlak umocnił 
Związek, który obecnie jest nowoczesną organizacją społeczną, o ogromnym majątku i możliwościach działania. 
Nie znajdziemy w Polsce drugiej tak sprawnej, zjednoczonej we wspólnym działaniu dla pomyślności bliźniego 
organizacji społecznej.
 W działalności OSP ogniskuje się fundamentalne zjawisko – zarówno duch, jak i materia współdziałają ze sobą 
w dziele tworzenia wielkiego ruchu strażackiego.
 „Historia naszego wielkiego ruchu społecznego dowodzi, iż to właśnie kult dziedzictwa przeszłości sprawia, 
że kształtują się trwałe więzi międzypokoleniowe, czyniąc, iż w życiu narodu i naszego ruchu przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość łączą się w nierozerwalną całość spięte klamrą – hasłem „Bogu – Ojczyźnie – Bliźniemu” – pisał prezes 
ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak we wstępie do albumu BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK, wydanego 
z okazji 125-lecia pisma „STRAŻAK”. 
 90. rocznica zjednoczenia ruchu strażackiego w Polsce jest nie tylko doniosłą rocznicą dla tego wielkiego ruchu 
społecznego, ale potrzebą określenia społecznego zaangażowania społeczeństwa na rzecz tworzenia zbiorowego bezpie-
czeństwa. Tworzenie masowego ruchu strażackiego, mającego oparcie w ruchach politycznych i społecznych, ma zasad-
nicze znaczenie dla jego przyszłości.
 Ruch strażacki musi być częścią społecznych aspiracji do zrzeszania się ludzi, którzy szukają lepszych metod 
ochrony życia i mienia przed żywiołami – ogniem, powietrzem i wodą.

                                                                       Dr Janusz Gmitruk
       wiceprzewodniczący Komisji Historycznej ZG ZOSP RP

3790 lat ZWIĄZKU OSP RP



38 90 lat ZWIĄZKU OSP RP

STRAŻACKA TOŻSAMOŚĆ PO 90 LATACH

 Świętując jubileusz 90-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP spróbujmy choćby pokrótce zestawić 
te aspekty, które legły u podstaw zawiązania Związku z tym co on współcześnie realizuje. Jednakże na wstępie uświa-
dommy kolejny raz, sobie i naszym sympatykom, trwałość idei organizowania ochotniczego pożarnictwa na poziomie 
lokalnej drużyny. Każda Ochotnicza Straż Pożarna to wspólnota, a jako zbiorowość społeczna wyróżnia się tym, że jej 
członkowie odczuwają silną wspólnotową więź psychiczną. Tak było przed dziesięcioleciami i tak jest dzisiaj. Przecież 
do zupełnie bezinteresownego działania w skomercjalizowanym świecie może pociągać tylko splot naprawdę silnych 
emocji. W praktyce u podstawy tego typu uczuć występują najczęściej więzi rodzinne z głęboką tradycją kształtowaną 
przez kolejne pokolenia strażaków, wspólnota przekonań, uczuć, wspólnie akceptowane wartości itp. Przynależność do 
wspólnoty typu Ochotnicza Straż pozwala na zaspokajanie wielu zróżnicowanych potrzeb jej członków – strażaków 
ochotników, a stosunki społeczne panujące w drużynie opierają się na przyjaźni, sąsiedztwie i wspomnianych więzach 
pokrewieństwa lub powinowactwa. Zatem, sens wspólnoty wyraża się w: a) przeżywaniu i używaniu tych samych sym-
boli i wartości, będących źródłem tożsamości kulturowej grupy ochotników, b) realizowaniu zależności i stosunków 
społecznych oraz podziale ról w drużynie. 
 Rodzi się z drugiej strony pytanie, jakie mogą być przyczyny rozpadu wspólnot, w tym osłabienia pracy strażackiej 
drużyny lub poprawa efektów ich pracy? I tu należy zwrócić uwagę na: a) procesy kształtowania się ładu gospodarczego 
opartego bezwzględnie na zysku, globalizację rynku produkcji i konsumpcji oraz związane z tym w ostatnich 
latach procesy industrializacji i urbanizacji, b) proces instytucjonalizacji związanej z dyspozycjami ujętymi w coraz 
to nowelizowane regulacje prawne, uwikłaniem straży w system  jak np. KSRG, rejestrację sądową czy sprawozdawczość 
fi skalną, c) rozwój systemów komunikacji oraz związaną z nimi wzmożoną cyrkulację norm i wartości 
(np. doświadczenia zdobywane przez strażaków podczas zagranicznej pracy zarobkowej). 
 Jak to się przekłada na ochotnicze pożarnictwo? Odpowiedź jest dość optymistyczna, bo to przecież właśnie spo-
łeczności małe w skali i solidne w strukturze stanowią alternatywę dla rozległego w skali i podzielonego politycznie 
społeczeństwa. A takimi właśnie są Ochotnicze Straże Pożarne i ich Związek, bo dzięki temu, że realizowały przez lata 
fundamentalne ludzkie potrzeby, jak wspólna praca i zabawa, wspólne doświadczenia i obrona przed przykrymi zdarze-
niami losowymi, są i dzisiaj w stanie zagwarantować społeczną rekonstrukcję środowisk. Do tego dochodzi ważny aspekt 
zakorzenienia straży pożarnych w miejscu zamieszkania jej członków. Nawet w warunkach pojawienia się ponadlokal-
nych struktur społecznych,  straże i im podobne organizacje będą nadal bazą wyjściową dla kształtowania się innych 
struktur i organizacji społecznych. Z drugiej zaś strony alienacja przestrzenna grozi załamaniem tożsamości kulturowej 
grupy i pojedynczego człowieka. W naukach społecznych funkcjonuje pogląd, iż państwo to związek oddzielnych mikro-
światów społecznych, a zrozumienia tego zjawiska należy poszukiwać w doświadczeniach wspólnoty (na przykład 
strażackiej) i świadomości grupowej. W praktyce funkcjonowania polskich straży pożarnych ważnymi były także takie 
aspekty jak: specyfi czne cechy kultur regionalnych, w tym: język (gwara), stroje, obrzędowość, architektura, możliwość 
wymiany doświadczeń i wspólna zabawa. Wymienione aspekty stanowią o wiele mocniejsze przesłanki identyfi kacyjne 
z własną grupą niż elementy gospodarcze czy ekonomiczne. Stąd gotowość strażaków do niesienia pomocy nawet 
w odległym terenie, mimo nakładu czasu i kosztów z tym związanych. Dowiodły tego akcje powodziowe, tak częste 
niestety w ostatnich latach, a prowadzone przez drużyny nawet z odległych województw. W dziejach ochotniczego 
pożarnictwa były momenty pewnej degradacji lokalności jako układu życia zbiorowego, wywierającego istotny wpływ 
na procesy krystalizowania się społecznych cech jednostki ludzkiej. Bywało, że zdominował ją centralny, państwowy 
układ narzucający odgórnie ustalone urządzenia, modele instytucji, zasady funkcjonowania. W okresie powojennych 
migracji rozchwiana została społeczno-kulturowa tożsamość poszczególnych społeczności lokalnych, w tym społecznych 
organizacji.  Jednakże w przypadku straży pożarnych w wielu środowiskach odnotowano szybki proces unifi kacji orga-
nizacyjnej. Jako przykład można podać zawiązywanie straży na tzw. Ziemiach Odzyskanych, w zastanych strażnicach, 
ale na modłę i wg zwyczajów przyniesionych z dotychczasowego miejsca pobytu (np. zza Buga). W okresie transformacji 
ustrojowej nasiliły się procesy renesansu lokalizmów i nowy duch członkostwa w tego typu organizacjach jak OSP. 
Dzięki demokratyzacji życia społecznego nastąpiło w wielu środowiskach rozbudzenie postaw psychospołecznych, skut-
kujących zbiorowym działaniem zaangażowanych osób i struktur sformalizowanych na rzecz realizacji potrzeb lokalnego 
środowiska. 
 Przypomnijmy teraz jakie zadania postawiono przed strukturami Związku przed 90-laty. W statucie powołanego  
wówczas Związku   przyjęto  następujące   zadania: 1) zakładanie nowych, popieranie istniejących straży pożarnych oraz 
organizowanie związków okręgowych, 2) działalność instruktażową dla straży oraz nadzór nad ich działalnością poprzez 
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przeprowadzanie systematycznych lustracji straży, 3) zabiegi u władz państwowych, samorządowych, instytucji i towa-
rzystw asekuracyjnych w celu wyjednywania pomocy fi nansowej dla straży, 4) działalność w zakresie wprowadzania 
jednolitej organizacji, statutów, regulaminów, umundurowania i wyposażenia straży w sprzęt pożarniczy, 5) nagradzanie 
oddziałów strażackich lub poszczególnych członków straży za zasługi położone w walce z pożarami lub za długoletnią 
ofi arną i nienaganną służbę, 6) utworzenie funduszu zapomogowego dla strażaków poszkodowanych w czasie pełnienia 
służby lub ich rodzin, 7) organizowanie zjazdów krajowych, urządzanie wystaw sprzętu pożarniczego, kursów szkole-
niowych krajowych i powiatowych; 8) ułatwianie i pośrednictwo w nabywaniu przez poszczególne straże sprzętu i narzę-
dzi pożarniczych, 9) wydawanie „Przewodnika Pożarniczego” i wydawnictw z dziedziny pożarniczej. Działacze Związ-
ku przygotowali wówczas ujednolicony, wzorcowy statut Ochotniczej Straży Pożarnej, który był kolejno przyjmowany 
w poszczególnych organizacjach z lokalnymi uzupełnieniami. Przed laty wstępujący w szeregi OSP Brzeziny (macierzy-
stej jednostki autora artykułu) składał przyrzeczenie według następującej treści: „Ja, nowo zaciężny druh korpusu Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Brzezinach, przystąpiwszy z własnej woli i ochoty do tegoż korpusu, przyrzekam i ślubuję, 
że tej straży pożarnej wiernie i walnie służyć będę. Ślubuję szczegółowo dla przełożonych moich bezwarunkowe posłu-
szeństwo w służbie i szacunek należny, dla braci Druhów koleżeństwo i zgodę. Przyrzekam tak w służbie, jak też poza 
służbą, życie i postępowanie honorowe, stanowi strażaka odpowiednie, a mundurowi strażackiemu w niczym 
nieuchybiające”.
 Zmieniła się przez lata rota ślubowania, zmodyfi kowano zadania OSP, wypracowano nowe metody pracy Związku, 
ale żadne z dziewięciu wymienionych wyżej zadań nie straciły na aktualności. I jak przez blisko wiek, tak i dzisiaj 
Związek poszukuje przyjaciół gotowych wesprzeć szlachetną i ponadczasową misję ochotniczego pożarnictwa. 
Zaś wszystkim wypróbowanym partnerom w strażackim posłannictwie wyraża głęboką wdzięczność.
     
                            Władysław Tabasz

Powiedz mi Wiaro,
Wiaro strażacka,
Czemu krew w Tobie
Płynie junacka.
Gdy trzeba bronić
Mienia i ludzi?...
Czemu się nigdy
Twa krew nie studzi,
Choć głowa srebrna,
Wąs oszroniały? ...
Czemu myśl górna
I lot wspaniały
Twojego ducha? ...
Sen Cię ogarnia,
Lecz ucho słucha
Czy trąbka gra, 
Łuna nie świeci...
Czemu zostawiasz 
Żonę i dzieci,
A sam w bój śpieszysz
Zawsze ofi arny?...
Choć Cię obejmie
Dymu słup czarny
I za krtań dusi,
A wściekły ogień
Twe ciało zżera...
Czemu tak dzielnie
Strażak umiera?

Czemu dźwięk trąbki,
Serce przenika,
Budzi każdego strażaka.
Czemu się w hufcu
Waszem spotyka
Starca tuż obok junaka?...
Jaki czar chwycił
Was w swoje kleszcze
I dzierży z mocą stali,
Że choć nad wami
Trzaski złowieszcze
I strop się wali,
A Wy z żywiołem
Wciąż tak walczycie?...
Czemu w Jedności
I zawsze społem
Narażacie swe życie?...
Co Was tak łączy
W tysiączne rzesze
Najlepszych braci?...
Co w Was uczucia,
Szlachetne krzesze,
Serca bogaci? ...

                          M. Kula

   PYTAM SIĘ
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