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Od 15 lat Zarząd Głów-
ny Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych 
RP wraz z Komisją 
Historyczną organizuje 
Ogólnopolski Konkurs 
Kronik oraz Konkurs na 
pamiętniki, wspomnienia, 
relacje i opracowania 
„Z dziejów OSP”. Są one 
przeznaczone dla kroni-
karzy, popularyzatorów 
i osób, które swoimi ba-
daniami i prowadzeniem 
strażackich kronik przy-
czyniają się do dokumen-
towania dziejów naszych 
jednostek. 

Kilkakrotnie uczestniczyłem 
w spotkaniach laureatów tych 
konkursów i muszę przyznać, 
że wśród uczestników jest nie-
wielu członków młodzieżowych 
drużyn pożarniczych. Czy kroni-
karstwo i wszelkie formy doku-
mentowania dziejów OSP nie są 
ciekawym zajęciem dla młodzie-
ży? Otóż uważam, że jest to jed-
na z ciekawszych form pracy dla 
dobra jednostki i środowiska, w 
którym funkcjonują MDP. 

Szybko umyka z ludzkiej pa-
mięci to co miało miejsce w na-
szym codziennym życiu: waż-
ne wydarzenia, jubileusze, 
codzienna służba, zawody i 
konkursy, wszystko co skła-
da się na dzieje i funkcjonowa-
nie straży. Podobnie jest z mło-
dzieżowymi drużynami pożar-
niczymi, których działalność 
wpisuje się w funkcjonowanie 
jednostek. Młodzi druhowie 
uczestniczą w życiu codzien-
nym straży poprzez udział w 
zbiórkach szkoleniowych, kon-
kursach, np. OTWP, czy kon-
kursie plastycznym, zawodach 
sportowo-pożarniczych, korzy-
stają z „Wiosek internetowych”, 
są obecni na wielu uroczystoś-
ciach strażackich oraz środowi-
skowych. Latem wyjeżdżają na 
obozy szkoleniowo-wypoczyn-
kowe, wycieczki, wymiany mię-
dzynarodowe, to wszystko sta-
je się z czasem cennym mate-
riałem dokumentującym dzieje i 
dorobek poszczególnych OSP, 
których nieodłączną część sta-

nowią młodzieżowe drużyny 
pożarnicze.

Rozpoczęły się wakacje, a 
więc czas letniego wypoczynku i 
jest to najlepszy moment na roz-
poczęcie prowadzenia własnej 
kroniki MDP. Jak to rozpocząć? 
Bardzo prosto. Musimy najpierw 
pozyskać księgę do prowadze-
nia kroniki. Myślę, że wystarczy 
zwrócić się do zarządu swojej 
OSP lub do starszego druha 
kronikarza jednostki z prośbą 
o zakup potrzebnej nam księ-
gi, którą przeznaczymy na 
kronikę. Najlepiej gdyby była 
to księga większego forma-
tu, mająca sztywniejsze kart-
ki, co ułatwi wklejanie zdjęć, 
wycinków prasowych, wyko-
nywanie wpisów. Obecnie, w 
dobie komputeryzacji, moż-
na również wykonywać za-
pisy w kronice za pomocą 
wklejania gotowych tekstów 
napisanych dowolnie wybra-
ną czcionką i wydrukowa-
nych, co na pewno podniesie 
wartość edytorską i wizualną 
kroniki. Ważne jest to, by pie-
czę nad kroniką sprawowa-
ła jedna wyznaczona osoba lub 
zespół redakcyjny kroniki, który 
może powołać do istnienia opie-
kun MDP. 

Kronika na pierwszej stronie 
musi zawierać kilka podstawo-
wych danych, m.in. nazwę OSP, 
w której funkcjonuje MDP, datę 
założenia kroniki, a w przypad-
ku kolejnego tomu jego konty-
nuację z podaniem daty nowe-
go tomu, nazwisko lub nazwiska 
kronikarzy. Kronika musi być re-
dagowana na bieżąco, co uła-
twia chronologiczny układ tekstu. 
Zapisy na kartach kroniki powin-
ny wyglądać estetycznie i zachę-
cać czytelnika tego dokumentu 
do częstego przeglądania i wy-
korzystywania zamieszczonych 
tam informacji. 

Dobrze by było, aby kroni-
karz jednostki współpracował ze 
swoim młodszym kolegą z MDP. 
Ich wspólna ocena faktów, opisy 
wydarzeń i nauka prowadzenia 
zapisów w kronice będą nie tylko 
wspólną wymianą doświadczeń, 
ale przede wszystkim współpra-
cą dwóch pokoleń dokumenta-
listów strażackich tradycji. Efek-
ty pracy kronikarza uwidaczniają 

się dopiero po kilku lub kilkunastu 
latach, kiedy to na zbiórce szko-
leniowej w zimowy wieczór prze-
gląda się zapisane karty i wspo-
mina wydarzenia uwiecznione 
wprawną ręką kronikarza i by-
strym okiem fotografa, którego 
zdjęcia są niezmiernie ważnym 
elementem kronikarskich zapi-
sów.

Jestem przekonany, że w wie-
lu strażackich drużynach znajdu-
ją się ukryte talenty, które przy 
pomocy i zaangażowaniu śro-
dowiska starszych kronikarzy 
chwycą za pióra i w najbliższym 
czasie kronikarski ruch zosta-
nie zasilony przez młodych do-
kumentalistów naszego straża-
ckiego dorobku. Zachęcam mło-
de pokolenie, które ma wielkie 
ułatwienie w postaci komputera 
i aparatu cyfrowego, do przemy-
ślenia i rozpoczęcia dokumento-
wania działalności w MDP, którą 
część z nich potem kontynuuje w 
szeregach OSP. 

Wspominałem wcześniej o 
rozpoczynających się waka-
cjach, które jak co roku zgro-
madzą wielu członków MDP na 
wspólnym biwakowaniu. Zachę-
cam do przygotowania na wie-
czorne czuwanie przy ognisku 
spotkania z weteranami stra-
żackimi. W szeregach OSP są 
jeszcze druhowie, którzy pamię-
tają czasy II wojny światowej. 
We wrześniu 2009 roku będzie-
my obchodzili 70 rocznicę wybu-
chu tej najstraszniejszej w histo-
rii ludzkości zagłady. Spotkanie z 

żywym uczestnikiem, naocznym 
świadkiem tych jakże bolesnych 
wydarzeń w dziejach nasze-
go narodu będzie niezapomnia-
ną lekcją historii. Weterani ruchu 
strażackiego często pamiętają 
czasy, kiedy to strażacy do poża-
ru udawali się konnymi zaprzę-
gami, co młodym wydaje się być 
jakby z innej bajki. A przecież to 

jest historia, którą przecho-
wać w pamięci i przekazać 
innym żyjącym po nas po-
koleniom mają kronikarze i 
dokumentaliści strażackich 
tradycji. 

Wielu członków MDP in-
teresuje się nagrywaniem 
na magnetofon, czy filmo-
waniem. Może więc warto 
pokusić się o uwiecznienie 
za pomocą tych nośników 
elektronicznych spotka-
nia z zaproszonym na nie 
weteranem. Będzie to na 
pewno cenny materiał, któ-
ry po latach zaświadczy o 
wysokim poziomie człon-
ków MDP, którzy w ten 
sposób utrwalają i doku-
mentują dorobek wielu po-

koleń swoich przodków. 
Warto też pomyśleć, aby przy-

byłego na spotkanie gościa ob-
darować jakimś upominkiem, 
najlepiej wykonanym własno-
ręcznie przez członków drużyny. 
Ponieważ przygotowanie takie-
go spotkania wymaga pewnych 
zasad i grzeczności wobec star-
szych osób. Takie spotkanie war-
to przygotować w porozumieniu 
z miejscowymi działaczami stra-
żackimi, którzy pomogą zaprosić 
gości, dowieźć ich, a być może 
będą także uczestniczyć w spot-
kaniu.

Życzę członkom MDP, aby 
wakacyjny wypoczynek obfito-
wał w wiele cennych inicjatyw, 
których efektem będzie obozowa 
kronika, amatorski film ze spot-
kania ze strażackim weteranem, 
a może w przyszłości napisanie 
pracy licencjackiej lub magister-
skiej, dokumentującej nasz stra-
żacki dorobek. 

Powodzenia.
PIOTR S. ADAMCZEWSKI
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