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Szanowni Państwo,  
Druhny i Druhowie

Oddajemy w Wasze ręce piąty tom Analiz strategicznych Florian 2050. Prezentujemy 
obraz strażackiej służby czasu wielkich wyzwań naszej cywilizacji: ratownictwa i pomocy 
humanitarnej okresu pandemii i wojny tuż za granicą. Priorytetem dla państwa i służb ra-
towniczych staje się coraz bardziej z jednej strony zapewnienie natychmiastowej obecno-
ści w czasie kilku minut od zaistnienia nieszczęścia celem podtrzymania życia i podjęcia 
działań ratowniczych, z drugiej zaś konkretna pomoc tysiącom zorganizowanych ochot-
ników i wolontariuszy gotowych wspierać służby zawodowe i całe zbiorowości dotknięte 
nieszczęściem. Całodobowo i w każdej miejscowości, szczególnie w czasie kataklizmów, 
pandemii i wojny. Udzielających pomocy w kraju, ale i za granicą. 

Odpowiedzią Związku na wyzwania czasu jest budowa systemu Pierwszego Ratow-
nika oraz troska o wspieranie wszystkich istniejących 16 tysięcy jednostek OSP i rozwi-
janie nowych wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość i potrzeba. Czas pandemii i czas 
wojny zmusza nas do wyjścia poza horyzont dotychczasowych doświadczeń. W świetle 
wyzwań cywilizacyjnych wzrasta znaczenie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz nowych 
technologii. System pomocy Pierwszy Ratownik pomoże potrzebującym w krytycznej dla 
nich chwili. Jednocześnie akcentujemy potrzebę jeszcze większych wysiłków społeczności 
i państwa na rzecz rozwoju dobrowolnego ruchu społecznego jako ostoi bezpieczeństwa 
w każdym czasie. Budujemy strategię adekwatną do czasów nieprzewidywalnych i nie-
obliczalnych zmian. Strategię skutecznej, szybkiej pomocy wszystkim i wszędzie. Strategię 
budowy ruchu ochotniczego, w którym rządzą idee pomocy i poświęcenia, solidarności, 
samorządności i subsydiarności. Dzięki temu strażacy ochotnicy są zawsze tam, gdzie są 
potrzebni. To podstawa ich niezawodności.

W  stulecie Związku prezentujemy diagnozę strażackiej służby, wyciągamy wnioski 
i  rekomendujemy rozwiązania na dziś i  jutro. Pięć tomów obejmuje kilkaset wypowie-
dzi ekspertów i praktyków. To olbrzymi dorobek. Samo wydanie Analiz jest unikalnym 
związkowym przedsięwzięciem, świadectwem czasu. Obrazem strażackiej historii, dnia 
dzisiejszego, a także bieżącą propozycją działań nie tylko w obrębie ochotniczego ruchu 
strażackiego, ale i  koniecznych rozstrzygnięć społecznych w  skali regionów i  państwa.  
To są założenia na miarę wyzwań. 

Pięć tomów to ważna integralna biblioteka nie tylko dla ruchu strażackiego. W tomie 
pierwszym przedstawiliśmy nasze źródła, rodowód, ale także najważniejsze dylematy sto-
jące przed Związkiem, społeczeństwem i naszą cywilizacją. To zagadnienie bezpieczeń-
stwa każdego obywatela, ale i przetrwania naszej planety. Jedno z drugim blisko związane. 
W martwym środowisku nie będzie człowieka, nie będzie strażaków… Wszystko aktualne 
dzisiaj i w dłuższej perspektywie. 

W tomie drugim szeroko prezentujemy stan i oczekiwania strażaków ochotników. Ak-
centujemy wagę budowanego przez dziesięciolecia kapitału społecznego w każdej miejscowo-
ści. Do wypowiedzi zaprosiliśmy kilkudziesięciu działaczy OSP, w szczególności kronikarzy. 



10

To nie tylko kustosze pamięci, ale często liderzy społecznej aktywności będący w zarzą-
dach OSP i Związku, samorządowcy, gospodarze gmin. 

W tomie trzecim pokazujemy, jaka moc jest w naszym ruchu społecznym. I nie za-
stąpią jej nawet najbardziej wykwalifikowane służby. A trzeba działać w tysiącach miejsc 
i budować front ratownictwa i humanitarnej pomocy zawsze i wszędzie. Siłą ruchu stra-
żackiego jest jego samorządność i  samodzielność, a  jednocześnie wypracowane latami 
mechanizmy współpracy – z władzami lokalnymi i państwowymi służbami, w tym z ra-
townictwem medycznym i funkcjonariuszami straży pożarnej. W szczególności łączymy 
przyszłość ruchu ochotniczego z rozwojem samorządnego społeczeństwa.

W tomie czwartym wyartykułowaliśmy potrzebę kompleksowego spojrzenia na po-
dejście strategiczne każdej OSP, Związku i systemu ochrony ludności. Najważniejsza jest 
skuteczność naszych działań. A poprzeczkę postawiliśmy bardzo wysoko. Pięć minut na 
udzielenie pomocy, wykorzystanie aktywności wszystkich członków i  wszystkich OSP, 
znalezienie dróg integrujących świat ochotniczy, samorządowy i państwowy. Aby to sze-
roko pokazać, zorganizowaliśmy konferencję naukową. Udział 50 uczestników doprowa-
dził do zebrania bogatego plonu do dalszych prac strategicznych. Podkreśliliśmy, że aby 
system ochrony ludności był optymalny i  skuteczny, nikt nikogo nie może zastępować. 
I najważniejsze: państwo w sposób odpowiedzialny musi wspierać ruch społeczny i mu 
pomagać. W  tym tomie pokazaliśmy walkę Związku o  podmiotowość i  dobrowolność 
w rozwoju OSP. Debata społeczna, jaka dzięki aktywności Związku się wytworzyła, umoż-
liwiła wyeliminowanie w polityce państwa, zwłaszcza w legislacji, wielu nieracjonalnych, 
a często po prostu szkodliwych pomysłów. Na szczęście. 

Zaprezentowaliśmy zarys naszej strategii na najbliższe pokolenie. Z wizją, misją, ob-
szarami strategicznymi i celami szczegółowymi. Zaproponowana w zarysie strategia stała 
się inspiracją do dalszej aktywności naszej organizacji. Zmiany w  istniejącym systemie 
ratownictwa oraz pandemia niszcząca dotychczasowy, ustabilizowany świat pokazały 
obowiązki państwa i samorządu względem inicjatywy i aktywności zorganizowanego spo-
łeczeństwa, a nade wszystko potrzebę wspierania wolontariatu i wprowadzania ułatwień 
w jego rozwoju. 

Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, nastąpił wielki test prawdy. Wydawało się, że to pań-
stwo podejmie największe wyzwania. Za sprawą aktywności i otwartych serc tysięcy wolon-
tariuszy i polskich rodzin w pierwszym miesiącu wojny przyjęliśmy pod polski dach ponad 
2 miliony uchodźców. Wielka w tym rola wolontariuszy, wielka rola OSP i naszego Związku. 

Minione miesiące każą nam zmodyfikować nasze dotychczasowe podejście. To ważny 
moment na istotną reorganizację naszego wspaniałego ruchu. Dynamika zmian w rzeczy-
wistości, która nas otacza, to wielki dzwon dla wszystkich. Pobudka. To alarm dla pań-
stwa i samorządów. Jeśli nie uda się nie tylko utrzymać, ale i rozwinąć wielkiego zapału 
społecznych organizacji, to nasze bezpieczeństwo się załamie. Wojna pokazała możliwe 
kierunki rozwoju sytuacji. W świecie, w którym najważniejsze będzie państwo z nakaza-
mi i zakazami, z ograniczaniem wolności i demokracji, nie będziemy bezpieczni. Czas na 
społeczeństwo z jego humanistycznymi wartościami. Społeczeństwo skutecznie broniące 
wielkich idei braterstwa, solidarności, państwa prawa i wolności. Źródła i przebieg wojny 
na Ukrainie to wielka lekcja dla świata, Europy, ale także polskiej demokracji. 
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W tomie piątym prezentujemy idee naszej strategii już w działaniu. Idea Pierwszego 
Ratownika to nakaz chwili. Jak jej realizację wesprze samorząd czy państwo – czas pokaże. 
To zresztą temat bezpieczeństwa nie tylko naszego kraju, ale i  wspólnoty europejskiej. 
I chyba tu będziemy mieli największego sojusznika. Oby nie tylko tu. Prezentujemy na 
przykładzie Ukrainy historię i dzień dzisiejszy naszej działalności międzynarodowej. Na-
sza historia relacji polsko-ukraińskich umożliwia dzisiaj solidarną i jakże efektywną po-
moc Związku walczącej Ukrainie i jej bohaterskim strażakom. 

I jeszcze jedno. Zadziwiające doświadczenie ostatnich lat. Tyle nowych zadań i powin-
ności w ratownictwie i pomocy humanitarnej. Ale czy kto słyszał, żeby zabrakło strażaków 
tam, gdzie są potrzebni? Oni nie szczędzą swego wysiłku i serc, by pomagać innym. Skąd 
się to bierze? Przede wszystkim z dobrych rozwiązań legislacyjnych początku lat 90. Rzecz 
nie tyle w zapisach, które przecież jak każde przepisy prawne nie są nam dane na wieki, 
ile w idei, która otwierała szeroko formułę strażackiej aktywności dla dobra wszystkich 
obywateli. To dotyczy też ustawy z 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i organizacji kra-
jowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W tym tomie zaprezentowaliśmy – uznając to za 
szczególnie ważne – przywołaną wspomnieniami st. bryg. w stanie spocz. Jana Mizy histo-
rię powstania nowoczesnego, oryginalnego systemu ratowniczo-gaśniczego, tworzonego 
przez wybitnych strażaków z generałem Feliksem Delą na czele. 

Prawdziwą perłą wydawnictwa są wspomnienia nestora ruchu strażackiego, pułkow-
nika Stanisława Mikulaka. Przedstawienie jego długoletniej strażackiej służby ma dzisiaj 
szczególnie doniosłe znaczenie. Trzeba nam dbać o rozwój strażackiej służby, o jej etos, 
solidarność, kompetencje, tak jak to czynił w swym życiu autor wspomnień. Jesteśmy za 
to wszystko wdzięczni druhowi Stanisławowi Mikulakowi – wielce zasłużonemu zarówno 
dla zawodowej, jak i ochotniczej służby. Dla naszego bezpieczeństwa.

Waldemar Pawlak
 prezes zg zoSP rP
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Wprowadzenie

Florian 2050. Nowe wyzwania
Czym jest ochotnicze pożarnictwo 2022 roku? Jakie będzie w roku 2050? Dzisiaj ak-

centujemy działalność ratowniczą i pomoc humanitarną. Nie zapominamy także o budo-
wie kapitału społecznego każdej wspólnoty, w której działają strażacy, i o ich zaangażo-
waniu (społecznym, artystycznym, sportowym, publicznym). Myślimy o bezpieczeństwie 
i ochronie ludności przez pryzmat ogółu (wspólnoty, gminy, regionu i w skali państwa), 
ale i  jednostki. Cywilizacyjne wyzwania (pandemie, wojny) sygnalizują potrzebę opty-
malnego wykorzystywania zasobów będących w dyspozycji zorganizowanego społeczeń-
stwa, samorządu i  państwa. Tak w  działalności prewencyjnej, jak i  w  reagowaniu oraz 
odbudowie. Szczególnie widzimy potrzebę umacniania solidarności i pomocy wzajemnej 
– współpracy wszystkich w budowie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swych 
praw i obowiązków. Filarem aktywności na najbliższe lata staje się idea pierwszej pomocy, 
której należy udzielić potrzebującemu natychmiast. Pomoc może być potrzebna wszyst-
kim. Tak w kraju, jak i za granicą. Także w ramach współpracy międzynarodowej (przy-
graniczna, w Europie i innych regionach świata). Wyzwaniem 2022 r. jest pomoc straża-
kom i uchodźcom z Ukrainy. Kompetentni i solidarni stawimy czoło wyzwaniom czasu. 
Czynimy to jako Związek OSP RP od 100 lat w trosce o nasze bezpieczeństwo. 

Sprawdziliśmy się w działaniu
Ogromny kapitał społeczny budowany z  naszym udziałem i  jednoznaczne społecz-

ne poparcie to nasz znak minionych 100 lat. Wierna służba strażackich pokoleń. Bogu, 
Ludziom, Ojczyźnie. Wyzwania ostatnich lat pokazały nowe potrzeby i nasze możliwo-
ści. Obok tradycyjnej akcji ratowniczej szeroka pomoc humanitarna. Klęski żywiołowe, 
czas pandemii i  pomoc milionom uchodźców pokazały blask społeczeństwa obywatel-
skiego z ruchem strażackim na czele. W ramach istniejącego prawa i wypracowanych la-
tami form aktywności i  współpracy. Okazało się, że dotychczasowe prawo bez zarzutu 
umożliwiło tysiącom wolontariuszy, w tym strażakom zrzeszonym w ZOSP RP, oraz sa-
morządom działać skutecznie, efektywnie. Gorzej z machiną urzędniczą, państwową. To 
doświadczenie pokazuje, gdzie jest trwały fundament ochrony ludności, naszego bezpie-
czeństwa. W zorganizowanym społeczeństwie. Na tym budujemy strategię jutra.

Razem pomagamy Ukrainie
Gdy nastała pandemia, w każdej gminie okazali się potrzebni strażacy nie tylko w re-

alizacji codziennych zadań ratowniczych, ale i pomocy humanitarnej, pomocy słabszym, 
chorym. Nagle 24 lutego 2022 r. przyszła wielka, brutalna, barbarzyńska wojna. Rosja na-
padła na Ukrainę. W naszym kraju z dnia na dzień znalazło się blisko 3 miliony uchodźców. 
Nie urzędnicy, ale miliony ludzkich serc otworzyło domy i pomogło uchodźcom w naj-
trudniejszym momencie. Na pierwszej linii pomocy humanitarnej stanęli jak zawsze stra-
żacy ochotnicy i ich Związek. I co najważniejsze: nie zdarzyło się, aby OSP nie zrealizowały 
jednocześnie zadań z zakresu swych strażackich powinności. Razem pomagamy Ukrainie.  
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Razem pełnimy swą strażacką służbę pomocy bliźnim. Ważne, aby samorząd i państwo 
wspierały naszą ochotniczą misję. W publikacji pokazujemy pierwszy miesiąc wojny. Jest 
on nacechowany wielkim dramatyzmem wojny na Ukrainie z  jednoczesnym exodusem 
milionów ludzi. Związek od pierwszych chwil pospieszył na ratunek. Wysiłki pomocy 
koordynował prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak1. To ważny etap w historii naszej 
organizacji. Na nasz apel odpowiedziały strażackie organizacje zaprzyjaźnionych krajów. 
Podkreślenia wymaga wieloletnia współpraca tak Związku, jak i  poszczególnych OSP 
w  rozwoju ochotniczego pożarnictwa na Ukrainie. Ukraińskie pożarnictwo ma w  nas 
swoich przyjaciół od wielu lat. Piszą o tym prof. Marek Trombski2, Władysław Tabasz3, 
Zbigniew Kaliszyk4. Bardzo charakterystycznym przykładem przyjaźni i  pomocy jest 
wypowiedź naczelnika OSP Kadłub Turawski, woj. opolskie, Andrzeja Latuska. Wojna 
tylko nasiliła naszą współpracę5. Współpraca polsko-ukraińska dała asumpt do pokaza-
nia – chociaż sygnalnie – jej źródeł. To i współpraca w ramach CTIF, Unii Europejskiej, 
przygraniczna oraz ze strażakami innych państw, w  tym francuskimi6. Ci ostatni obok 
strażaków niemieckich natychmiast pojawili się na granicy polsko-ukraińskiej, wspierając 
przekraczających granice uchodźców. 

Program Pierwszy Ratownik podstawą strategii
W dzisiejszym świecie coraz dramatyczniej dociera do wszystkich potrzeba sprawnej, 

zorganizowanej i  skutecznie pomagającej wspólnoty. W tej wspólnocie do każdego po-
trzebującego konieczna pomoc musi dotrzeć szybko, a gdy zachodzi potrzeba ratowania 
życia – w czasie pierwszych kilku minut od zdarzenia. Czy to możliwe? Taki plan nakreślił 
na XIV Zjeździe Związku prezes Waldemar Pawlak, który wyszedł z ideą nowej strategii 
na najbliższe pokolenie. Wydawało się to niemożliwe. Dziś wiemy, że to jest po prostu 
niezbędne. Ale i możliwe. Pod warunkiem, że będzie rozwijany System O-S-P (ochotnicy, 
samorząd, państwo). Każdy postępuje w ramach swej kompetencji z poszanowaniem od-
rębności pozostałych podmiotów. Ostatnie lata dowodzą konieczności takiego podejścia, 
jednocześnie wskazując możliwą realizację nowoczesnej idei ratowania potrzebujących. 
W  ramach prac nad strategią zaproponowaliśmy budowę programu First Responder – 
Pierwszy Ratownik – realizowanego już w innych krajach, potrzebnego w Polsce. 

Związek zgodnie z opracowywaną strategią podjął się budowy tego programu. Jego 
znaczenie bierze się z  profesjonalizmu, powszechności i  prostoty. Każdy członek OSP 
może być pierwszym ratownikiem ratującym życie. To on jako Pierwszy Ratownik bę-
dzie obok poszkodowanego, zanim przybędzie karetka lub inna profesjonalna służba.  

1 Pomagamy uchodźcom. Pomagamy strażakom Ukrainy (Marian Zalewski).
2 Współpraca zagraniczna polskich ochotniczych straży pożarnych (Marek Trombski).
3 Strażackie partnerstwo w wydaniu polsko-ukraińskim (Władysław Tabasz).
4 Działania ZOSP RP na rzecz rozwoju struktur ochotniczego pożarnictwa Ukrainy (Zbigniew Kaliszyk).
5 Opolscy strażacy ochotnicy wspierają ochotnicze pożarnictwo na Ukrainie (Andrzej Latusek).
6 Ustawa o OSP. Szansa rozwoju czy ograniczenia? Współpraca międzynarodowa (Wiesław B. Leśniakiewicz); 

Nowe kierunki współpracy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego  
(Elżbieta Polak), Czy ERASMUS+ jest dla ochotniczych straży pożarnych (Robert Klonowski).
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Przybędzie w ciągu 5 minut. To najważniejsze minuty dla podtrzymania czynności życio-
wych człowieka – udzielenia koniecznej pomocy przedmedycznej. Pomoże także nowa, ale 
powszechnie dostępna technologia. Każdy strażak ma bowiem przy sobie telefon, czyli fak-
tycznie podręczny komputer. Trzeba jedynie wyposażyć go w stosowne aplikacje. Powinien 
mieć jeszcze konieczny sprzęt, w tym defibrylator. Budujemy system, w którym ratownicy 
będą gotowi i powszechnie dostępni. Na każdej ulicy, w każdej miejscowości. Jest nas 700 
tysięcy. Zorganizowanych. Od pokoleń ratujących życie, pomagających w  potrzebie. Od 
młodzieży po weteranów. Nigdy nie odmawialiśmy w potrzebie ratowania życia. Mamy naj-
ważniejsze: zaufanie każdej wspólnoty. To wielki kapitał społeczny. Aby żyć jeszcze bezpiecz-
niej, musimy zbudować system Pierwszych Ratowników. Jego podstawą będą właśnie stra-
żacy ochotnicy w swej liczebności, kompetencji i zorganizowaniu. Zawsze akcentowaliśmy: 
umacniajmy samorządny, samodzielny ruch strażaków ochotników, w którym ważna jest 
każda, nawet ta z pozoru najsłabsza OSP i wszyscy zrzeszeni w niej strażacy. Mówiliśmy to 
zawsze, zwłaszcza wtedy, gdy władze starały się zniewolić ruch strażacki, zniszczyć. Dzisiaj 
mówimy to jeszcze dobitniej. Bo potrzebny jest każdy członek OSP i każda OSP. Dla naszego 
bezpieczeństwa. Podejmujemy energiczne prace na rzecz budowy systemu. Szukamy part-
nerów. To bardzo ważne dla ochrony ludności i naszego bezpieczeństwa. W tym systemie 
miejsce jest dla wszystkich, zwłaszcza dla funkcjonariuszy innych służb, w tym zawodowych 
strażaków. W Analizach programowi Pierwszy Ratownik, jako podstawie naszej strategii, 
poświęcamy kilka wypowiedzi. Najpierw pokazujemy historię naszej drogi do tegoż pro-
gramu7. Istotne jest znalezienie formuły dla OSP w nowych realiach. Dzięki równoczesnym 
rewolucyjnym zmianom technologicznym pojawiła się możliwość błyskawicznego wezwa-
nia pomocy i równie błyskawicznej reakcji. Potrzebni są jednak przygotowani wolontariu-
sze. Czuwający blisko poszkodowanego. Blisko, z możliwością dotarcia w ciągu kilku minut. 
Budujemy prosty, ale profesjonalny system wsparcia, działający całodobowo i wszędzie. To 
ważne i odpowiedzialne zadanie na nowe pokolenie. Strażak w swojej OSP będzie realizo-
wać swoje dotychczasowe pasje ratownicze, sportowe, kulturalne, ale także w ramach swego 
dobrowolnego zobowiązania będzie gotów w każdej minucie pomóc potrzebującemu. To 
wielki program, bo stwarza szansę na większe bezpieczeństwo, na pomoc w potrzebie w co-
raz trudniejszym, pełnym zagrożeń świecie. 

Zdaniem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka program Pierwszy Ratownik 
ma szansę zmienić oblicze Związku i zrzeszonych w nim OSP. A przede wszystkim bę-
dzie to milowy krok w  ratowaniu życia, pomocy bliźnim w  nagłej potrzebie. Program 
był zaprezentowany w publikacjach Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP Florian 2050, 
przedstawiony na kilku posiedzeniach władz Związku. Inauguracja jego działalności mia-
ła miejsce we wsi Wtórek w Wielkopolsce. Jego wagę dostrzegają samorządowcy. To oni są 
najbliżej społeczności. W szczególności popiera go marszałek Adam Struzik, lekarz z wy-
kształcenia, marszałek województwa mazowieckiego z wyboru społecznego. Na zjeździe 
strażackim w Wielkopolsce do idei pozytywnie odniósł się marszałek województwa Ma-
rek Woźniak. W Analizach prezentujemy także wstępną koncepcję wdrożenia programu, 

7 Program Pierwszy Ratownik zmieni oblicze OSP i Związku (Marian Zalewski).
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w tym również programu szkoleń pod nazwą „Akademia Pierwszego Ratownika”8. Mar-
cin Fleischer, na co dzień strażak ratownik, prezentuje możliwości pomocy w nagłych za-
trzymaniach krążenia. Akcentuje, że „głównym podmiotem w  zmianach systemowych 
mających na celu zwiększenie przeżywalności jest człowiek (…) świadek zdarzenia, któ-
ry uruchamia tzw. łańcuch przeżycia, czyli określone czynności potrzebne do skutecznej 
walki o życie drugiego człowieka. Przykładem powyższych zmian systemowych (szcze-
gólnie działania edukacyjne i wykorzystanie wolontariuszy) jest Dania, gdzie w ciągu 9 lat 
zwiększono przeżywalność z 21% do poziomu 45%”9.

Bądźmy gotowi. Nie dajmy się 
Agnieszka Kordalewska w artykule Bądźmy gotowi, nie dajmy się porusza równie waż-

ne zagadnienie gotowości na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. Fundacja Gotowi.org 
prowadzi kampanię edukacyjną skierowaną do młodzieży i  ich rodzin, aby budowa-
li swoją odporność i  byli przygotowani na katastrofy naturalne i  zagrożenia wywołane 
działalnością człowieka. Jest to pierwsza i  jedyna taka kampania w  Polsce. Galopujące 
zmiany klimatyczne (dodajmy społeczne, wojny) wymuszają potrzebę posiadania różnych 
umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych, a także współpracy 
z lokalną społecznością. Jak zaznacza autorka, program edukacyjno-społeczny Warsztaty 
Gotowości wpisuje się w ramy bezpieczeństwa obywatelskiego, które jest niezbędnym ele-
mentem bezpieczeństwa narodowego.

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności 
Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony ludności są podejmowane na różnych pozio-

mach zarządzania kryzysowego, w szkołach, uczelniach, w kraju, ale i globalnie w skali 
Unii Europejskiej. Dotyczy to także możliwości współpracy wielu państw. Wielkim polem 
doświadczeń są wysiłki na rzecz ochrony ludności podejmowane w ramach Unii Euro-
pejskiej. Tematykę tę podejmujemy w  Analizach systematycznie. W  tomie 5 powyższy 
temat podejmuje komendant-rektor SGSP, nadbryg. dr Mariusz Feltynowski10. Z analizy 
wynika, że krajowe nakłady niezbędne do budowania zasobów ochrony ludności muszą 
być stale zwiększane, a zasoby odpowiednio przygotowane. „W Polsce istotną rolę w tym 
zakresie powinna pełnić straż pożarna (PSP i OSP jako filary ochrony ludności). Należy 
dążyć do zmiany prawodawstwa, by strażacy OSP mogli brać udział w zagranicznych ak-
cjach, a sprzęt pożarniczy mógł być przekazywany w razie potrzeby bezpośrednio z PSP 
do partnerów kraju potrzebującego, jak przyjęcie ratowniczej pomocy międzynarodowej 
(powódź 2010) lub koordynacja pomocy humanitarnej z unijnego mechanizmu w Polsce 
dla Ukrainy w 2022 r. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że straż pożarna, mecha-
nizmy postępowania tworzone latami, sposoby i wypracowane procedury postępowania 
w tym zakresie działają w sposób prawidłowy”.

8 Koncepcja programu wdrożenia funkcji ,,Pierwszy Ratownik” w strukturach OSP oraz programu szkoleń ,,Aka-
demia Pierwszego Ratownika” (Marcin Fleischer, Grzegorz T. Dokurno).

9 Systemowe zwiększenie przeżywalności w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia (Marcin Fleischer). 
10 Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (Mariusz Feltynowski).
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W jedności siła od 100 lat
W  ruchu strażackim od jego początków akcentujemy wartości zawarte w  hasłach: 

W jedności siła; Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego; Bogu na chwałę, ludziom na po-
żytek. Z  tymi wartościami tworzył się ponad 100 lat temu dobrowolny ruch strażacki. 
W ich sile rozwija się i dzisiaj. Więcej, są one inspiracją do jego dalszego rozwoju. Związek 
w swej tradycji to historia pokoleń, pięknej, patriotycznej tradycji i lat aktywności. W ro-
dzinie strażackiej, w szkole, w MDP, w drużynie bojowej, na kursach KPP, w akcji. Związek 
to unikalna organizacja, dzięki swej historii mogąca sprostać nowym wyzwaniom – ra-
towania życia w nowej rzeczywistości. W rozdziale XIV pokazujemy résumé naszej hi-
storii przez pryzmat wybranych liderów, działaczy, których losy są przykładem odwagi, 
bohaterstwa i poświęcenia bliźniemu i Ojczyźnie. Pandemia, wojna nie tylko nie wpływają 
na ograniczenie aktywności, lecz zrodziły nowe potrzeby i  zadania. I  to ruch strażacki 
w swym dobrowolnym zorganizowaniu może je realizować. Nikt inny, tylko profesjonal-
nie zorganizowany ruch strażacki. Ruch samorządny i samodzielny. W dzisiejszych cza-
sach potrzeba kolejnych setek tysięcy wolontariuszy. Muszą oni jednak być profesjonalnie 
wspierani przez państwo i samorząd. Ważna jest solidarność, wzajemna pomoc, ale i war-
tości społeczeństwa obywatelskiego. Świat, w którym rządzą humanistyczne wartości, nie 
jest jednak dany raz na zawsze. Jakże często do władzy nad nami dochodzą ci, którzy chcą 
nas zniewalać… Widzimy to na przykładzie barbarzyńskiej wojny w Ukrainie. Dlatego 
demokracja musi być troską wszystkich obywateli, by wokół była praworządność i spra-
wiedliwość. 

Nie budujemy Strategii z niczego. Przez dziesięciolecia zbudowaliśmy solidne funda-
menty. Jedną z ważnych konkluzji jest potrzeba pielęgnowania pamięci i naszego szacun-
ku dla tych, którzy byli przed nami. Ich dorobkiem jest z  jednej strony ratowane życie, 
zdrowie i mienie, a z drugiej budowane latami, codziennym przykładem, spoiwo z zasad 
i wartości łączące nasze wspólnoty. To nasi strażacy ratowali w każdej epoce. Pod zabora-
mi i w wolnej Polsce, i w czasie wojen. Szczególnie należy podkreślić rolę pierwszych zało-
życieli. Oni budowali wielki ruch społeczny (Chomicz, Rewakowicz, Rzepecki, Matusiak), 
budowali strażactwo zawodowe (Józef Tuliszkowski, Józef Hłasko, Stanisław Gieysztor), 
szkolili, promowali nowe rozwiązania (drabina Szczerbowskiego), walczyli o niepodległą 
Ojczyznę i ginęli na jej ołtarzu (Niedbalski, Jaroszewski, Lgocki, Kalkstein, Brzozowski, 
Klarner, Szkopowski, Gałka, Jerka i setki innych). Strażacy ochotnicy stali u steru pań-
stwa, jak Wincenty Witos, byli samorządowcami, wojewodami, starostami, budując wol-
ną, niepodległą ojczyznę. Lata 2021 i 2022 to czas ich wspomnienia. W artykule Strategia 
Związku OSP RP – pamiętamy o założycielach  prezentuję zarys historii Związku, a następ-
nie szereg zdarzeń i uroczystości (centralnych i regionalnych) związanych z jubileuszem. 
Podkreślenia wymaga ustanowienie Krzyża Rycerskiego Świętego Floriana. 
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Jak to drzewiej z ratownictwem bywało
Na zakończenie tej części publikacji prezentujemy artykuł poświęcony ratownictwu 

w przeszłości dalszej i bliższej. W artykule Piotra P. Bielickiego przypominamy historię 
ewolucji ratownictwa11. Dawniej największym zagrożeniem był pożar; w płomieniach gi-
nęli ludzie i ginął dobytek. Podstawą zakładania OSP była potrzeba walki z plagą pożarów. 
Tak było w XIX i w pierwszej połowie XX w. W drugiej połowie XX w. wiodące zagrożenia 
wynikają z rozwoju cywilizacyjnego, są to zwłaszcza wypadki komunikacyjne. Nastał wiek 
XXI i do istniejących zagrożeń dołączyły choroby cywilizacyjne oraz gwałtowne wydarze-
nia związane z bezpośrednim zagrożeniem życia (zatrzymanie akcji serca, inne drama-
tyczne kłopoty zdrowotne, w tym będące wynikiem wypadków, m.in. komunikacyjnych). 
Długą odbyliśmy drogę. Od stanu, gdy przygotowani byliśmy tylko do gaszenia pożarów, 
osiągnęliśmy niemal wszechstronność w  działaniach ratowniczych, mając też do tego 
techniczne oprzyrządowanie. Doszliśmy do momentu, gdy bezpieczeństwo ratownika ma 
wysoką cenę. Gdy chronią nie sumiaste wąsy, ale stosowny sprzęt, którego starczy dla 
wszystkich. Powstał krajowy system ratowniczo-gaśniczy, gdzie obok jednostek ochrony 
przeciwpożarowej znalazło się miejsce dla wszystkich pragnących wspólnej sprawy, czyli 
bezpieczeństwa społeczności, i  to nie tylko lokalnie. Krajowy system ratowniczo-gaśni-
czy organizowany jest na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Ale 
przecież wszystko zaczyna się od człowieka szukającego pomocy, od określonego miejsca, 
gdzie zaistniało zagrożenie, od zagrody wiejskiej, domu w mieście, zakładu pracy, drogi, 
torowiska, jeziora itp. To właśnie najbliższe środowisko zdecyduje o szansach przetrwa-
nia ludzi, zwierząt, mienia. Pamiętamy o złotych minutach życia. Za bezpieczeństwo spo-
łeczności lokalnej odpowiada wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta. Dajmy więc 
szansę im i sobie. Autor jednocześnie apeluje: Nie pozwólmy zepsuć tego, co z  trudem 
wypracowano (system ratowniczo-gaśniczy) i co działa dobrze.

Jak powstał krajowy system ratowniczo-gaśniczy 
W części trzeciej pokazujemy historię powstania krajowego systemu ratowniczo-ga-

śniczego. Wspomnieniami dzieli się st. bryg. w st. spocz. Jan Miza, b. zastępca komen-
danta głównego PSP Feliksa Deli. W sylwestra 31 grudnia 1994 r. komendant główny PSP 
nadbryg. Feliks Dela wraz z zastępcami: nadbryg. Maciejem Schroederem i bryg. Janem 
Mizą złożył ministrowi spraw wewnętrznych Andrzejowi Milczanowskiemu meldu-
nek następującej treści: „Melduję, że zgodnie z art. 127 ustawy o PSP z dniem 1 stycznia 
1995 r. uruchomiłem krajowy system ratowniczo-gaśniczy, stanowiący integralną część 
organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa (...). W  krajowym systemie ratowni-
czo-gaśniczym działają PSP, ochotnicze straże pożarne, inne jednostki ochrony przeciw-
pożarowej (...). Uruchomienie KSRG przyczyni się do zwiększenia skuteczności działań 
podczas walki z pożarami, innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego oraz 
ratownictwa chemiczno-ekologicznego”. Uruchomiony został oryginalny krajowy system 

11 Jak to drzewiej z ratownictwem bywało (Piotr P. Bielicki).
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ratowniczo-gaśniczy, stanowiący integralną część systemu bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa. To był końcowy akt kilkuletniej ciężkiej pracy ówczesnych liderów pożarnictwa. 
Premierem w  tym czasie był Waldemar Pawlak, prezes ZG ZOSP RP, zaś prezydentem 
kraju Lech Wałęsa. Po latach autor wspomina: „System, którym tak bardzo się szczycimy, 
nie powstał sam z siebie. Jest efektem ciężkiej pracy wielu osób z naszej służby, a także róż-
nych organizacji, instytucji i urzędów ściśle z nami współdziałających. Warto to uchronić 
od zapomnienia. Patrząc na funkcjonowanie KSRG z perspektywy ćwierćwiecza, można 
stwierdzić, że tylko mentalność naszych załóg, ich odpowiedzialność i gotowość niesienia 
pomocy we wszystkich okolicznościach się nie zmieniła. Natomiast diametralnie, na na-
szą korzyść, zmieniła się ochrona osobista strażaka, nowoczesna technika i sprzęt ratow-
niczo-gaśniczy, baza lokalowa oraz warunki pełnienia służby. To wszystko nie powstało 
samo z siebie i na pewno nie otrzymaliśmy tego na zawsze. Dlatego warto o to dbać, o tym 
pamiętać, mówić i przypominać”. 

Stanisław Mikulak – wspomnienia strażackiej służby
Część czwarta Analiz strategicznych poświęcona jest pokazaniu pięknej służby nestora 

pożarnictwa Stanisława Mikulaka. To zasłużony strażak zawodowy oraz działacz Związku 
OSP RP. W  latach 1978-1985 był komendantem wojewódzkim straży pożarnych w Byd-
goszczy, a następnie – do roku 1991 – komendantem wojewódzkim w Olsztynie. Wielolet-
ni członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego i Zarządu Głównego ZOSP RP. Wielokrotnie odznaczany za swoją działalność, 
m.in. Komandorskim, Oficerskim i  Kawalerskim Krzyżem Odrodzenia Polski, Złotym 
i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa, Medalem Ho-
norowym im. Józefa Tuliszkowskiego, Złotym Znakiem Związku OSP RP oraz Medalem 
Honorowym im. Bolesława Chomicza. Warto, aby jego wspomnienia strażackiej służby – 
wspomnienia z lat 1945-2020 – przeczytali wszyscy, którzy służą Bogu na chwałę, ludziom 
na pożytek, z myślą o przyszłości naszego bezpieczeństwa i rozwoju ruchu strażackiego.

Dr Marian Zalewski – redaktor naczelny wydawnictwa „Analizy Strategiczne Florian 
2050”, przewodniczący Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP.
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i.

wSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA  

POLSKICH OCHOTNICZYCH  

STRAŻY POŻARNYCH 

Marek Trombski

Polskie ochotnicze straże pożarne miały bardzo rozwiniętą współpracę zagraniczną. 
Prowadzono ją w różnych układach – dwustronną lub w zespołach państw. W zespołach 
najbardziej rozwinięta była w  układzie państw naddunajskich i  państw regionu Morza 
Bałtyckiego oraz niezależnie z krajami ościennymi – z Niemcami, Ukrainą, Białorusią, 
Litwą, Słowacją i Czechami. Szczególnie bardzo aktywna była współpraca przygraniczna 
w euroregionach. Ochotnicze straże pożarne w miejscowościach leżących po obu stronach 
granicy wzajemnie się wspierały podczas działań ratowniczych i  w  czasie świętowania. 
Szczególnie było to widoczne na granicach: polsko-niemieckiej i polsko-czeskiej. Rozwój 
współpracy przygranicznej dzięki umowie z  Schengen doszedł do takiego poziomu, że 
uważano ją powszechnie za rzecz naturalną – coś, co odbywa się bez specjalnej reklamy na 
wszystkich szczeblach, od ochotniczej straży pożarnej do Zarządu Głównego, od drużyn 
młodzieżowych i kobiecych do reprezentacji Związku. 

Najlepiej rozwinięta pod względem formalnym i realizacji była współpraca ze strażami 
ochotniczymi w Niemczech.
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Uczestnicy posiedze-
nia w ramach Grupy 
Państw Naddunajskich 
CTIF. Mysłowice, 
2005 r.

Uczestnicy podpisania porozumienia pomiędzy ZG ZOSP RP a Niemieckimi Młodzieżowymi Strażami 
Pożarnymi (Deutsche Jugendfeuerwehr). Wisła, 2000 r.

Podpisano dwustronne umowy: ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Nie-
miec (umowę popisał prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak) i z Mło-
dzieżowym Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Niemiec (podpisałem ją jako wi-
ceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP; w Niemczech są dwaj oddzielni prezesi).

Również z  Niemcami współpracowaliśmy w  organizacji krajów naddunajskich. 
Wprawdzie w  Polsce jest tylko jedna góra, z  której potoki spływają do zlewni Dunaju, 
ale w  organizacji krajów naddunajskich byliśmy drudzy co do wielkości po Federalnej 
Republice Niemiec. Organizacja krajów naddunajskich była bardzo aktywna, np. w spra-
wach dotyczących działalności bojowej (na spotkaniach, które odbywały się dość często 
w ciągu roku, omawiane były problemy pożarów i walki z pożarami, np. naszych miast, 
jak również problemy szkoleniowe). Szczególnie dużo miejsca poświęcano na informacje 
o szkoleniach specjalistycznych, w tym z obsługi urządzeń i na poligonach. 
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Zebrania odbywały się kolejno we wszystkich krajach członkowskich, w tym również 
w krajach dawnej Jugosławii, gdzie dopiero niedawno zakończyły się walki (jeszcze stacjo-
nowały wojska ONZ, a przy wiejskich domach zwracały uwagę małe cmentarze).

Współpraca straży młodzieżowych rozwijała się bardzo dobrze, szczególnie polsko- 
-niemiecka i polsko-czeska. Na szczeblu centralnym wspólne zawody w sportach pożarni-
czych, a w rejonach przygranicznych – najbliższych straży po obu stronach granicy. 

Miałem możliwość oglądania przygranicznych zawodów młodzieżowych między in-
nymi w Karpaczu (polsko-czeskie), w Kostrzyniu nad Odrą (polsko-niemieckie). Podoba-
ła mi się atmosfera, zapał młodych ludzi, ogólna kultura zawodów. 

Nie można pominąć współpracy w zakresie dostarczania sprzętu. Długi czas zakład 
produkujący hełmy strażackie (Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego) był własnością 
Związku OSP RP. Zakład dostarczał hełmy dla straży pożarnych w Europie, Azji, Afryce 
i Ameryce Południowej. Obecnie zakład zmienił właściciela – jest własnością Chorwatów 
– ale produkcji i kierunków eksportu nie zmienił (w dalszym ciągu jestem przewodniczą-
cym jego rady nadzorczej).

Pierwszym ciosem, jaki dostała współpraca międzynarodowa, była pandemia, która 
ograniczyła kontakty z innymi krajami, jak również wewnątrz Polski.

Wprawdzie w ostatnich latach polskie ekipy brały udział w pomocy w Turcji i Grecji 
(pożary lasów), ale zespoły ratownicze oparte były o  straż państwową, bardziej labilną 
i  lepiej wyposażoną. W ubiegłych latach w takich międzynarodowych zespołach ratow-
niczych brali udział strażacy OSP, w tym strażacy z psami poszukującymi zasypanych po 
trzęsieniu ziemi, np. w dawnej Jugosławii. W chwili obecnej z uwagi na system przepływu 
środków na OSP przez agendy państwowe nie jest to realne. Wydaje mi się, że współpracę 
zagraniczną naszego Związku można uważać za bardzo dobrą, a nawet modelową. 

Laureaci nagrody „Guter Nachbar” („Dobry Sąsiad”) z okazji 20-lecia PNWM. Berlin, 17.06.2011
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Obecnie stoimy na zakręcie, pandemia i  zatarg polskiego rządu z  Unią Europejską 
może spowodować w przyszłości wyjście Polski z Unii i z układów z Schengen. Wierzę, 
że to nie nastąpi. Nasz Związek powinien być jednak przygotowany na każde rozwiązanie. 
Zostajemy w  Unii Europejskiej, to kontynuujemy dotychczasową działalność. W  przy-
padku polexitu, ponieważ jestem starym, doświadczonym człowiekiem z dobrą pamięcią, 
z uwagi na pełnione funkcje wojewody bielskiego, wiceprzewodniczącego Sejmiku Ślą-
skiego, delegata Polski do Komitetu Regionów Unii Europejskiej oraz delegata Konwentu 
Wojewodów na posiedzenia Rządu RP, uważam, że mimo zapewnień rządu o pozostaniu 
w Unii Europejskiej stworzenie w społeczeństwie atmosfery polexitu może do niego do-
prowadzić. W przypadku gdyby to się zdarzyło, prawdopodobna współpraca zagraniczna 
straży pożarnych zostałaby scedowana na Państwowe Straże Pożarne i OSP korzystałyby 
z pośrednictwa PSP. Działalność społeczna i kulturalna pozostanie prawdopodobnie bez 
zmian na szczeblu centralnym Związku. Współpraca przygraniczna byłaby jednak bardzo 
utrudniona z uwagi na zamknięte granice i koszty (finansowanie za pośrednictwem PSP). 

Najazd Rosji na Ukrainę uzmysłowił światu potrzebę ciężkiej pracy na rzecz demokra-
cji z ważną rolą społeczeństwa obywatelskiego, samorządu, organizacji pozarządowych. 
Pierwszy miesiąc wojny w Ukrainie to szerokie wsparcie dla strażaków ukraińskich oraz 
milionów uchodźców. Polska i strażacy, w tym nasz Związek, znakomicie zdają swój eg-
zamin z solidarności i potrzeby wsparcia Ukrainy i jej mieszkańców, a zwłaszcza milio-
nów uchodźców. Niszczycielska wojna pokazała także konieczność umacniania jedności 
krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Obecność Polski w UE i NATO to istota 
polskiej racji stanu. Dzisiejsza pomoc Ukrainie to czas nowego wyzwania dla naszych 
strażaków. Należy jednak dopowiedzieć, że my jako Związek ze strażakami ukraińskimi 
współpracujemy od wielu lat, tak na poziomie ochotniczych straży pożarnych, jak i  in-
stancji Związku. To realizacja wspólnych projektów międzynarodowych. Czas wojny na-
szą współpracę i strażacką przyjaźń umacnia. Wierzę, że i w przyszłości sprostamy wy-
zwaniom czasu.

Ochotnicze straże pożarne służą ludziom, dlatego uważam, że ich rola i działanie po-
zostaną w społeczeństwie bez zmian, będziemy nadal służyć w myśl hasła: „Bogu na chwa-
łę, ludziom na pożytek”.

Prof. dr hab. inż. Marek Trombski, b. wojewoda bielski, b. rektor Akademii Technicz-
no-Humanistycznej w  Bielsku-Białej, członek Akademii Inżynieryjnej, b. wiceprezes  
ZG ZOSP RP, członek honorowy ZG ZOSP RP.
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ii.

uSTAwA O OSP.  

SZANSA ROZwOJu CZY OGRANICZENIA?  

wSPÓŁPRACA mIĘDZYNARODOwA 

Wiesław B. Leśniakiewicz

To praktycznie pierwsze miesiące funkcjonowania Ustawy o  ochotniczych strażach 
pożarnych uchwalonej przez Sejm 17.12.2021 r. Miała ona w  zamyśle autorów wnosić 
nową jakość w rozwoju ochotniczych straży pożarnych. Czy proponowane w nowym ak-
cie prawnym zmiany albo raczej uzupełnienia dotychczas funkcjonującej ustawy o ochro-
nie przeciwpożarowej przyniosą zamierzony efekt, czas pokaże.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy ochotnicze straże pożarne to jednostki ochrony przeciw-
pożarowej będące stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r., poz. 2261), co daje dużą swobodę ochotniczym strażom 
pożarnym w samodzielnym określaniu swoich celów, programów działania i struktury orga-
nizacyjnej oraz uchwalania aktów wewnętrznych dotyczących ich działalności. 

Ustawodawca (poprzez przedłożenie rządowe projektu ustawy o OSP) ustalił dla OSP 
15 zadań mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Jest to jednak 
zakres zamknięty. Wiele ochotniczych straży pożarnych coraz częściej podejmuje wyzwa-
nia znacznie wykraczające poza podstawowy zakres zadaniowy określony w ustawie. Bar-
dzo często jest to wynikiem zapotrzebowania, a  raczej potrzeby zapewnienia niesienia 
skutecznej pomocy ratowniczej i humanitarnej. Rodzi się pytanie, czy ustawa sprostała 
wyzwaniom współczesności. Czy da szanse rozwoju, czy raczej nałożyła ograniczenia, 
które wygaszą twórczy zapał wielu jednostek OSP. 
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Rozwój wielu działań ratowniczych był wynikiem pomysłowości i  zaangażowania 
strażaków, którym nie przeszkadzano, zapewniając jednocześnie niezbędne wsparcie. 
Takim przykładem jest rozwój ratownictwa wodnego w OSP, które w wielu jednostkach 
realizowane było według własnych pomysłów. 

Kiedy na przełomie 2010 r. opracowywano zasady rozwoju ilościowego i  jakościowe-
go OSP w  krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, specjalizacje w  OSP KSRG oparto 
o opracowane zasady dla poszczególnych specjalności w PSP, dając jednostkom OSP moż-
liwość uczestniczenia w wybranych specjalizacjach. I wiele jednostek to wyzwanie podjęło. 
Sprostanie określonym zasadom specjalizacji na poziomie podstawowym przez jednostki 
OSP nie było i nie jest prostym przedsięwzięciem i wymaga silnego zaangażowania nie tylko 
samej OSP, ale bardzo mocnego wsparcia komend powiatowych PSP we współpracy z samo-
rządem. Wsparcie, jakie oczekiwane jest przez OSP, ma polegać na wspólnym, partnerskim 
rozwiązywaniu problemów, jakie z reguły występują przy realizacji ambitnych wyzwań, a nie 
na nakazowym wymuszaniu realizacji przez OSP określonych powinności. 

Ustawowe zadania, jakie OSP ma obowiązek realizować, wymagają nie tylko zaanga-
żowania samych OSP i samorządów, ale również wsparcia struktur PSP. W ustawie zawar-
to konkretne zalecenia, jakie samorząd ma obowiązek realizować na rzecz OSP. W przy-
padku PSP większość zadań, jakie ustawodawca przypisał strukturom Państwowej Straży 
Pożarnej w ustawie, skądinąd słusznie, dotyczą obsługi świadczeń przynależnych straża-
kom ratownikom OSP. Komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży 
Pożarnej nakazano – zapewne w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego – prowa-
dzić ewidencję sił i środków ochotniczych straży pożarnych, którymi może dysponować 
do działań ratowniczych we współpracy z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem 
miasta) oraz starostą. Również po stronie PSP pozostawiono obowiązek nieodpłatnego 
szkolenia członków OSP, w tym prowadzenia kursów przygotowujących do uzyskiwania 
przez strażaków ratowników OSP kwalifikacji i  uprawnień do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

Krytyczne spojrzenie Zarządu Głównego Związku OSP RP na ustawę o OSP miało 
również związek ze zbyt małymi powinnościami PSP w odniesieniu do jednostek OSP. 
Jeśli jednostki OSP mają realizować określone w ustawie zadania, to nie tylko samorząd 
powinien być zobligowany do realizowania określonych zadań na rzecz OSP, ale również 
struktury PSP. 

Należałoby określić choćby niewielki katalog usług, jakie PSP mogłaby realizować na 
rzecz OSP (a jest z czego wybierać). Nie tylko świadczyłoby to o partnerskich relacjach, ale 
ułatwiłoby komendantom realizowanie określonych świadczeń na rzecz OSP bez narażania 
się na konsekwencje wynikające z odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów. 

Na postęp i rozwój jednostek OSP składa się wiele czynników: swobodne funkcjono-
wanie OSP, pewne formy konkurencji, wymiana doświadczeń, działalność naukowa itd. 

Ochotnicze straże pożarne mają ambicje być równoprawnym partnerem jednostek 
ratowniczo-gaśniczych PSP. Mają również ambicje uczestniczenia w działaniach ratowni-
czych i pomocowych nie tylko na terenie kraju, ale również poza jego granicami. Przykła-
dem partnerskiej współpracy między jednostkami PSP i OSP na terenie kraju i poza jego 
granicami mogą być grupy poszukiwawczo-ratownicze. Wiemy doskonale, jak trudne jest 
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wyszkolenie i utrzymanie psów w grupach. W tej dziedzinie wsparcie, a raczej możliwość 
tworzenia grup poszukiwawczo-ratowniczych z udziałem psów z przewodnikami wywo-
dzącymi się z OSP może być dobrym przykładem wspólnych działań ratowniczych. 

Przyszłość rozwoju OSP to nie tylko prawo. Ono nie powinno krępować, lecz ułatwiać 
funkcjonowanie tych ważnych organizacji społecznych. Czy będzie to możliwe, czas pokaże. 

W pracach sejmowych nad ustawą Związek mocno akcentował możliwość między-
narodowej współpracy OSP w ramach swojej niezależności. Pomni doświadczeń z udzia-
łu OSP w ćwiczeniach międzynarodowych i problemów, z  jakimi przyszło się zmierzyć 
w odniesieniu do całej sfery zabezpieczeń strażaków ochotników uczestniczących w ćwi-
czeniach, dostrzegamy pewne ograniczenia w tym zakresie, co nie może utrudnić udziału 
jednostek OSP we współpracy międzynarodowej. Taka współpraca jest bardzo ważną for-
mą wymiany doświadczeń i rozwoju organizacji ratowniczych.

Ważnym obszarem działalności Związku OSP RP jest współpraca międzynarodowa 
realizowana na wielu płaszczyznach. Jednym z kierunków, jakie przyjął Zarząd Główny 
w mijającej kadencji, było dzielenie się doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem 
i działalnością OSP. 

Godzi się wspomnieć, że wśród państw dawnego bloku wschodniego Polska ma ten 
przywilej, że dzięki aktywności wielu pokoleń strażaków ochotników w naszym kraju ruch 
ochotniczy nigdy nie zamarł mimo wielu trudności, z jakimi przyszło mu się mierzyć.

Takiej próby czasu nie wytrzymały ogniowe ochotnicze straże pożarne, które kiedyś 
działały w dzisiejszych granicach państwa ukraińskiego czy na terenie Litwy, Łotwy, Es-
tonii, Białorusi. 

Zarząd Główny ZOSP RP, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, a raczej przyjmując 
zaproszenie Ukrainy, jak również Litwy, Mołdawii i Białorusi, przystąpił do współpracy 
przy tworzeniu w tych państwach społecznych – ochotniczych straży pożarnych. I kie-
dy przy mocnym zaangażowaniu członka Zarządu Głównego ZOSP Marka Kowalskiego 
podjęliśmy działania na rzecz tworzenia i rozwoju jednostek OSP w pierwszej kolejności 
na terenie Ukrainy, nie wszyscy działacze związku aprobowali te działania. To dzięki jed-
noznacznemu wsparciu prezesa Waldemara Pawlaka to wyzwanie podjęliśmy. Podejmując 
wyzwanie pomocy w tworzeniu OSP na terenie Ukrainy, należało sięgnąć po źródła finan-
sowe, co wymagało niemałego wysiłku i zaangażowania wielu ludzi i  trudno było kon-
frontować się z zarzutami, a raczej z pytaniami, co związek z tego będzie miał. Wymierną 
oceną związku ma być nie tylko efekt materialny, który dla wielu działaczy jest nadrzędny, 
ale głównie wartość wnoszona w rozwój społeczeństwa obywatelskiego i to na wielu płasz-
czyznach, co zresztą skutecznie związek realizuje mimo obiektywnych trudności, z jakimi 
przychodzi nam się mierzyć w kraju. Kluczowym źródłem finansowania tego zadania były 
środki Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej. 

Związek zaangażował się również w promowanie Europejskiego Mechanizmu Ochro-
ny Ludności, a jednostki OSP brały udział w ćwiczeniach na terenie Ukrainy i Białorusi 
pod flagami Unii Europejskiej poprzez Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Che-
micznego. Byliśmy partnerami wielu państw uczestniczących w Europejskim Mechani-
zmie Ochrony Ludności, a  jednostki OSP na poligonach ćwiczeń pełnoskalowych były 
równorzędnymi partnerami profesjonalnych zespołów ratowniczych z Czech, Łotwy, Li-
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twy, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy. W tych ćwiczeniach brało udział ponad 400 strażaków. 
Możemy mieć jako Związek satysfakcję, że realizowaliśmy konstruktywną współpracę 

z samorządem Ukrainy i Państwową Służbą Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i z pod-
niesionym czołem możemy spojrzeć naszym kolegom z Ukrainy prosto w oczy, aktualnie 
niosąc im pomoc w tym trudnym, wojennym czasie. 

Kiedy piszę ten tekst, znajdujemy się już w zupełnie zmienionym świecie, i to nie przez 
czas pandemii, który nas tak boleśnie doświadczył, a w którym to czasie Związek i OSP 
pokazały, że są w stanie sprostać i takiemu wyzwaniu. W tej nowej rzeczywistości Europy 
i świata w czasie, gdy Rosja rozpoczęła wojnę na terenie Ukrainy, my jako Związek uczy-
niliśmy wiele na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie – w tym wol-
nym, niezależnym kraju – angażując się w tworzenie tam społecznego ruchu strażackie-
go. Dziś wielu z tych strażaków nadal pomaga swoim współobywatelom. Zbudowaliśmy 
nie tylko partnerskie relacje, ale również przyjacielskie relacje, co skutkuje w dzisiejszym 
czasie bezpośrednimi kontaktami z szefostwem Ukrainy i Państwową Służbą Ukrainy ds. 
Sytuacji Nadzwyczajnych.

Od wielu lat budowaliśmy również i nadal budujemy relacje z uczelniami strażackimi 
na terenie Ukrainy. Pragnę podkreślić rolę i znaczenie Lwowskiego Uniwersytetu Bezpie-
czeństwa Życia. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, która kształci 
kadry dla swojej formacji, przygotowuje je także do współpracy z Europejskim Mechani-
zmem Ochrony Ludności. Ponadto włącza się w przygotowanie kadr do tworzenia ochot-
niczych straży pożarnych na terenie Ukrainy.

Spotkanie z okazji nadania gen. brygadierowi Wiesławowi B. Leśniakiewiczowi tytułu doktora h.c. przez gen.
prof. Mychaiło Kozyara, rektora Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia. Lwów 2015 
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Ten efekt nie byłby możliwy bez udziału wielu wspaniałych działaczy Związku, którzy 
uczestniczyli w tym dziele budowy społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju OSP, ale rów-
nież wielu naszych kolegów byłych oficerów PSP niebędących członkami OSP ani działa-
czami Związku, którzy z oddaniem włączyli się w te działania. Efekty nie byłyby możliwe 
do osiągnięcia bez zaangażowania samorządów Ukrainy, a zwłaszcza Państwowej Służby 
Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Z goryczą muszę wspomnieć destrukcyjne działania kierownictwa Komendy Głównej 
PSP, w tym szykanowanie oficerów Komendy, którzy zaangażowali się w ćwiczenia Euro-
pejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności organizowane we Lwowie. Taka postawa nie 
budowała relacji międzynarodowych. Dopiero w minionym roku po zmianie komendanta 
głównego jednostki Państwowej Straży Pożarnej wspólnie z  jednostkami OSP uczestni-
czyły w ćwiczeniach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności na terenie Ukrainy 
wraz zastępami z Łotwy, Mołdawii i oczywiście Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji 
Nadzwyczajnych.

W tej trudnej sytuacji międzynarodowej, kiedy państwo ukraińskie oczekuje pomocy, 
nie czas na polskie piekiełko i udowadnianie wyższości również na naszym, strażackim 
gruncie, ale na konsolidację i synergię działań PSP i Związku OSP, by osiągnąć sukces we 
wsparciu walczącej Ukrainy i szukających schronienia w Polsce obywateli Ukrainy. To jest 
oczekiwanie nasze, zaangażowanych w ruch strażacki tak zwanych działaczy, ale i całego 
środowiska strażackiego. 

Pora na zjednoczenie wysiłków dla dobra nie tylko Ukrainy.

Gen. brygadier w st. spocz. Wiesław B. Leśniakiewicz jest wiceprezesem Zarządu Głów-
nego ZOSP RP. W latach 2008-2015 był komendantem głównym Państwowej Straży 
Pożarnej. Dziekan Klubu Generalskiego Państwowej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej 
Polskiej.
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iii.

POmAGAmY uCHODZCOm.  
POmAGAmY STRAŻAKOm uKRAINY 

Marian Zalewski1

Niewyobrażalne stało się faktem. Za naszą granicą trwa wojna. Pierwsze dni od na-
jazdu Rosji na Ukrainę pokazały Polsce, Europie i światu, że pokój nie jest dany raz na 
zawsze, a widmo wojny światowej z  jej potwornymi obrazami wtargnęło w nasze życie 
z  całą brutalnością. Obchodzący 100-lecie powstania Związek OSP RP od pierwszego 
dnia włączył się w pomoc Ukrainie, a przede wszystkim wsparcie setek tysięcy uchodź-
ców. Pokazaliśmy wraz z milionami rodaków siłę samorządnego społeczeństwa, w którym 
każdy jest potrzebny, każdemu należy się szacunek i pomoc w potrzebie. 

Jesteśmy wyrazistym przykładem, że W jedności siła. W tej jedności wszyscy są ważni, 
każdy strażak ochotnik i każde OSP. Tak zawsze mówiliśmy i to akcentujemy w pracach 
nad strategią Związku. Czas wojny przypomina nam, jak ważne są wolność, równość, bra-
terstwo. Jak ważne dla pokoju jest demokratycznie zorganizowane społeczeństwo na za-
sadach praworządności i samorządności. Szesnastego dnia wojny, 11 marca, na wspólnym 
posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego w Warszawie słyszymy od prezydenta naszego 
kraju Andrzeja Dudy: „Dzisiaj najważniejsza jest jedność, jedność i jeszcze raz jedność. 
Zarówno w ramach sojuszu, jak i w ramach Unii Europejskiej. Dlatego jeszcze raz powtó-

1 Z wystąpienia prezydenta USA Joe Bidena, Warszawa, Zamek Królewski, 26.03.2022 r. 

(…) Ukraina i jej naród są na linii frontu, walcząc o ocalenie swojego narodu. Ich odważny opór jest częścią większej 
walki o podstawowe zasady demokratyczne, które łączą wszystkich wolnych ludzi: rządy prawa, wolne i uczciwe 
wybory, wolność wypowiedzi, druku i zgromadzeń, wolność wyznawania wiary według własnego wyboru, wolność 
prasy. Te zasady są niezbędne w wolnym społeczeństwie. Ale one zawsze, zawsze były atakowane. Zawsze były 
zagrożone. Każde pokolenie musiało pokonać śmiertelnych wrogów demokracji. (…) Uderzyła mnie także hojność 
mieszkańców Warszawy i w ogóle wszystkich Polaków, głębia ich współczucia, ich gotowość do wyciągnięcia ręki 
i otwarcia serca. (…) Nie wystarczy mówić z retorycznym rozmachem o nobilitujących wartościach demokracji, 
wolności, równości i swobody. My wszyscy, także tutaj w Polsce, musimy każdego dnia wykonywać ciężką pracę na 
rzecz demokracji. – Joe Biden, prezydent USA1 
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rzę: dla Polski równie ważna jest obecność w NATO, jak i w Unii Europejskiej. To funda-
menty naszego bezpieczeństwa. To polska racja stanu! (…) Chylę czoła przed milionami 
naszych rodaków, którzy każdego dnia odpowiadają dobrem na zło – starają się z całego 
serca to zło wymazać, przyjmując uchodźców do swoich domów, pomagając w transpor- 
cie, organizując zbiórki, akcje charytatywne, jak i przekazując dary i wpłacając środki na 
pomoc dla Ukrainy”2. Te słowa odnoszą się także do wielkiego społecznego strażackie-
go ruchu zorganizowanego w Związku OSP RP. Strażacy ochotnicy zawsze w swym po-
wołaniu byli przykładem ofiarnej służby Ojczyźnie i ludziom w potrzebie. Pomagaliśmy 
strażakom ukraińskim w ostatnich latach, w czas pokoju. Pomagamy w dniu dzisiejszym. 
Będziemy pomagać w przyszłości. Na sali plenarnej obecny był także prezes ZG ZOSP RP 
Waldemar Pawlak, który jako polski premier podpisał 2 lutego 1994 r. w Kwaterze Głów-
nej NATO Dokument Ramowy Partnerstwa dla Pokoju, torując drogę do wejścia naszego 
kraju w struktury NATO. 

Zdaliśmy jako społeczeństwo egzamin z  człowieczeństwa. Egzamin z  solidarności 
i braterstwa w dramatycznej dla Ukrainy chwili. Otwartym sercem otworzyliśmy Polskę 
dla sąsiadów w ich potrzebie. To była i nasza potrzeba. W naszym kraju żyje już ponad 2 
miliony uchodźców. Będzie jeszcze więcej. Stajemy przed nowymi wyzwaniami. Trzeba 
zorganizować normalne życie, aby wszyscy mieli chleb, lekarstwa, pracę i dom. Teraz czas 
na egzamin w codziennej rzeczywistości. Od administracji państwowej oczekujemy do-
brej organizacji, koordynacji działań i potrzebnego wsparcia. Organizacje społeczne po-
mogą, ale w dłuższej perspektywie nie przejmą zadań państwa. Partnerska współpraca we 
wzajemnej życzliwości i współodpowiedzialności: ochotnicy – samorząd – państwo jest 
kluczem do naszego bezpieczeństwa i normalności na najbliższe dni i lata. Ochotników 
rozumiem w szerokim sensie tego słowa – to strażacy ochotnicy, wolontariusze, członko-
wie innych organizacji pozarządowych.

Pierwszego dnia wojny w Ukrainie na specjalnej telekonferencji prezes ZG ZOSP RP 
Waldemar Pawlak oświadczył: „W związku z ogłoszonym stanem wojennym na terenie 
Ukrainy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest organiza-
cją aktywnie wspierającą instytucje i służby koordynujące działania niosące pomoc oby-
watelom Ukrainy. Strażacy ochotniczych straży pożarnych z powiatów przygranicznych 
województw lubelskiego i podkarpackiego na bieżąco współpracują z lokalnymi i woje-
wódzkimi sztabami kryzysowymi”. Na stronie Związku natychmiast pojawiła się infor-
macja, że prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak jest w stałym 
kontakcie z komendantem głównym PSP oraz ministrem spraw wewnętrznych i admini-
stracji3. To były najważniejsze decyzje już pierwszego dnia wojny. Od pierwszych chwil 
wojny Związek jednoznacznie określił swą rolę aktywnego wsparcia instytucji i służb po-
magających obywatelom Ukrainy.

2 https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/oredzie-prezydenta-an-
drzeja-dudy-przed-zgromadzeniem-narodowym,50393

3 https://zosprp.pl/2022/02/24/komunikat-prasowy/
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W ciągu trzech dni strażacy ochotnicy we wspólnej akcji ze strażakami PSP zebrali zdu-
miewająco dużą ilość sprzętu, który to sprzęt kierowany był na Ukrainę za pośrednictwem 
komend wojewódzkich PSP. Jak poinformował komendant PSP nadbryg. Andrzej Bartko-
wiak, dla ukraińskiej straży pożarnej zebrano dzięki aktywności PSP oraz OSP 179 używa-
nych pojazdów ratowniczo-gaśniczych. 13 marca 2022 r. zakończono przekazywanie zebra-
nego sprzętu. Łącznie strażakom Ukrainy przekazano 2303 palety. W szczególności:
 ‐ kamery termowizyjne – 71 szt.
 ‐ agregaty prądotwórcze – 765 szt.
 ‐ węże pożarnicze – 29 782 szt.
 ‐ agregaty pompowe z osprzętem – 131 szt.
 ‐ prądownice – 10 049 szt.
 ‐ motopompy z osprzętem – 410 szt.
 ‐ pompy pożarnicze inne – 284 szt.
 ‐ ubrania specjalne – 23 662 kpl.
 ‐ strażackie buty specjalne – 15 092 pary
 ‐ hełmy strażackie – 34 030 szt.
 ‐ rękawice strażackie – 17 864 pary
 ‐ kominiarki pod hełmy strażackie – 4577 szt. 
 ‐ torby medyczne – 794 szt.
 ‐ inny sprzęt pożarniczy – 4755 szt.4

Strażacy ochotnicy samodzielnie i we współpracy z instancjami Związku organizowali 
także samodzielnie zbiórki i dowóz darów bezpośrednio do miejscowości na Ukrainie. Ta-
kim przykładem jest jednostka OSP w Kadłubie Turawskim. Jednostka ta współpracuje ze 
strażakami ukraińskimi od lat – szerzej o tym w osobnym artykule (patrz artykuł: Opolscy 
strażacy ochotnicy wspierają ochotnicze pożarnictwo na Ukrainie).

Codziennie Związek wychodził z różnymi inicjatywami, koordynował akcje zbiórek, 
a zwłaszcza pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zarząd Główny Związku OSP RP od pierw-
szego dnia wojny jest w stałym kontakcie z Komendą Główną PSP oraz Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich ZOSP RP na 
bieżąco współpracują z samorządowcami oraz strażakami ochotnikami z gmin. Zarządy 
powiatowe i gminne ZOSP RP oraz komendanci gminni przyłączyli się do lokalnych szta-
bów humanitarnych i koordynują pomoc niesioną przez druhów z ochotniczych straży 
pożarnych.

4 https://www.gov.pl/web/kgpsp/podsumowanie-pomocy-sprzetowej-dla-ukrainskich-strazakow
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Apel Prezesa ZG ZOSP RP o oddawanie krwi5

Druhny i Druhowie. W poczuciu solidarności z narodem ukraińskim i troski o zapew-
nienie pomocy ofiarom wojny zwracam się do Druhen i Druhów z prośbą o oddawanie 
krwi. Codziennie do Polski przybywają tysiące uchodźców. Potrzebują każdego rodzaju 
wsparcia, także medycznego. Rozwój wydarzeń pokazuje, że należy spodziewać się wzmo-
żonego zapotrzebowania na krew i jej składniki. Jak zawsze, ale szczególnie dzisiaj, pomoc 
honorowych krwiodawców jest niezastąpiona. My, strażacy, codziennie służymy bliźnim 
w potrzebie. Wielu z nas oprócz odpowiedzialnej służby ratowania życia i mienia ratuje 
czyjeś życie, także przekazując dar największy, bezcenny – krew. Każdy w wieku od 18 
do 65 lat, będąc zdrowym, może to uczynić. Apeluję i proszę: zgłaszajmy się do centrów 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Tętni w nas szczególne dobro. Honorowo przekażmy 
krew. W chwili historycznej potrzeby wesprzyjmy potrzebujących. 

Waldemar Pawlak, prezes ZG ZOSP RP

Czwartego marca prezes Waldemar Pawlak wystąpił ponownie. Tym razem zaapelo-
wał o pomoc w tworzeniu bezpiecznego domu dla Ukraińców w Polsce6.

Pomagamy tworzyć BEZPIECZNY DOM dla Ukraińców w całej Polsce
Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie, Szanowni Państwo, sytuacja zmienia się bar-

dzo dynamicznie, dlatego trzeba przesunąć naszą aktywność, nasze wsparcie w przestrzeń 
całego kraju. Dziś na granicy środków pomocowych jest wystarczająco. Dlatego bardzo 
ważne jest, abyśmy pomagali uchodźcom tam, gdzie oni przybywają, gdzie mają bezpiecz-
ny dom. W całej Polsce. Pomagajmy także tym, którzy pomagają, ponieważ z wyjaśnień 
wojewodów widać, że w przypadku osób prywatnych, które otworzyły swoje serca, otwo-
rzyły swoje domy dla uchodźców, prawdopodobnie na tym etapie nie będzie wsparcia 
finansowego. Dlatego tym, którzy pomagają, trzeba pomóc, trzeba ich wesprzeć. I skon-
centrować się ze środkami pomocowymi na terenie naszych miejscowości. Koordynujmy 
te działania wspólnie z  samorządami, z  innymi organizacjami pozarządowymi, tak aby 
ochotnicze straże pożarne, Związek były tymi miejscami, gdzie każdy, kto potrzebuje po-
mocy, będzie mógł znaleźć wsparcie. Podobnie sytuacja wygląda z krwiodawcami. Dziś 
w polskich bankach krwi jest tej krwi wystarczająco. Dlatego zgłaszajmy naszą gotowość, 
tak aby w sytuacji, kiedy będzie trzeba oddać krew, można było szybko przystąpić do dzia-
łania. Skupmy się teraz na naszych miejscowościach, na naszych wspólnotach, tak aby tam 
bardzo mocno i skutecznie udzielać wsparcia tym, którzy uciekają przed wojną. 

Dzięki naszym historycznym kontaktom nasze działania wsparli nasi partnerzy – stra-
żacy ochotnicy z Niemiec, Belgii i Francji. 

5 https://zosprp.pl/2022/03/02/apel-prezesa-zg-zosp-rp-o-oddawanie-krwi/
6 https://zosprp.pl/2022/03/04/6513/
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Związek OSP RP podjął inicjatywy, kierując apele międzynarodowych organizacji 
zrzeszających straże pożarne o  udzielanie pomocy strażakom w  Ukrainie. W  szczegól-
ności do CTIF (Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów). 
Konsekwencją tych działań i  kontaktów były transporty przygotowane przez Landowy 
Związek Straży Pożarnych Brandenburgii. Transportem przez Polskę do granicy z Ukra-
iną strażacy z Brandenburgii przekazali w pierwszych dniach wojny dwieście palet sprzętu 
ratowniczego, pomoc strażaków francuskich i innych krajów.

Konferencja polskich i francuskich strażaków w Przemyślu

6 marca 2022 r. w Przemyślu odbyła się międzynarodowa konferencja prasowa pod 
hasłem „Współpraca międzynarodowa organizacji strażackich, polskiej i  francuskiej, 
w  sprawie pomocy humanitarnej dla Ukrainy przy polskiej granicy”. Stronę francuską 
reprezentowali: Eric Brocardi – dyrektor ds. komunikacji Francuskiej Straży Pożarnej,  
Jean-Paul Bosland – sekretarz generalny Krajowej Federacji Francuskiej Straży Pożarnej, 
Jerome Giron – koordynator Organizacji Pozarządowych Francuskiej Straży Pożarnej. 
Po stronie polskiej uczestniczyli: Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Witold Kazieńko – wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woj. Podkarpackiego, Woj-
ciech Bakun – prezydent Przemyśla, st. bryg. Bogusław Szczurko – komendant miejski 
PSP w Przemyślu, Marek Iwasieczko – wójt gminy Medyka oraz przedstawiciele Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Tematem konferencji było współdziałanie francuskich strażaków 
i ratowników medycznych z polskimi strażakami ochotnikami w punktach przygranicz-
nych przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak pod-
kreślił, że siły i środki kierowane do punktów recepcyjnych na granicę polsko-ukraińską 
ze strony strażaków ochotników oraz innych służb są na bieżąco koordynowane. Logisty-
ka relokacji uchodźców z granicy wschodniej jest opanowana i na bieżąco dostosowywana 
do potrzeb. Ważne jest teraz, aby wszystkie lokalne sztaby humanitarne były przygotowa-
ne na przyjęcie w swoich małych ojczyznach naszych braci z Ukrainy. Ochotnicze straże 
pożarne w całej Polsce są w  stałym kontakcie z wójtami, burmistrzami i prezydentami 
miast, współpracują z gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej oraz Polskim 
Czerwonym Krzyżem, tak aby zebrane dary, żywność i leki trafiały do osób faktycznie ich 
potrzebujących. Ważne jest, aby w tej chwili pomóc w transporcie osób z zagranicy. Cho-
dzi w szczególności o strażaków z Francji. Przyjeżdżają z dobrowolną pomocą, deklaracją 
pomocy wolontariackiej. Należy się ochotnikom z Francji szczególne podziękowanie. Sło-
wa podziękowania prezes Pawlak skierował do prezydenta Przemyśla – Wojciecha Baku-
na, prezesa Witolda Kazieńko, strażaków ochotników z woj. podkarpackiego, lubelskiego 
i małopolskiego. Bardzo ważne są bezpośrednie kontakty, aby ci, co przekroczyli granicę, 
szybko znaleźli dom. Ważna jest sprawna logistyka od granicy do punktów kontaktowych 
i do konkretnych miejsc w głąb kraju. Prezes poinformował, że już 5 marca w strażackim 
ośrodku w Kirach zagościli uchodźcy z Ukrainy. Ogólnopolska wspólna akcja ZOSP RP 
i  PSP polegająca na przekazywaniu sprzętu ukraińskim strażakom już po kilku dniach 
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połączyła ponad tysiąc OSP. Zgromadzony sprzęt jest sukcesywnie przekazywany. Przez 
wiele lat Związek prowadził prace szkoleniowe celem odtworzenia OSP w Ukrainie. Ko-
mendant ukraińskich strażaków Siergiej Kruk był na takich szkoleniach. Te cenne do-
świadczenia owocują dzisiaj ratowaniem życia na Ukrainie. Dzisiaj ważne jest zaangażo-
wanie dla Ukrainy, dla uchodźców w każdym regionie Polski, w każdym regionie Europy 
– podkreślił prezes Pawlak. 

Przedstawiciele francuskich strażaków w  trakcie spotkania akcentowali solidarność 
i chęć udzielenia praktycznego wsparcia uchodźcom i strażakom z Ukrainy. Strażacy fran-
cuscy oferują pomoc medyczną. Jest gotowość wspierania sprzętem. Tę pomoc oferują 
w ścisłej kooperacji z polskimi strażakami, ze Związkiem OSP RP. W zależności od po-
trzeb strażacy i ratownicy medyczni z Francji są w gotowości do przyjazdu i pomocy na 
miejscu w Polsce. Francuscy strażacy i ratownicy medyczni oraz polscy strażacy ochotni-
cy działają już w punktach w Medyce i Przemyślu. Sekretarz generalny Krajowej Federacji 
Francuskiej Straży Pożarnej Jean-Paul Bosland podkreślił: „Blisko 90 proc. działań stra-
żaków we Francji skupia się na udzielaniu ludziom pomocy medycznej. Mamy w swoich 
szeregach lekarzy, ratowników, pielęgniarki. W całej Francji strażacy zgłaszają chęć niesie-
nia pomocy uchodźcom. Oddajemy się do dyspozycji polskiej strony z pełnymi naszymi 
kompetencjami”. Francuscy ochotnicy będą przede wszystkim nieść pomoc medyczną, 
bo jak podkreślił Jean-Paul Bosland, w  przeciwieństwie do innych europejskich straży 
ochotniczych specjalizują się oni w ratownictwie medycznym. Jest to francuska specyfika. 

Koordynator akcji PCK Marcin Kowalski powiedział, że na rzecz uchodźców z Ukra-
iny oddane są wszystkie zasoby ratownictwa PCK. Punkty medyczne w podkarpackich 
punktach recepcyjnych obsługują ratownicy i  pielęgniarki PCK 24 godziny na dobę. 
24-godzinna obsada PCK funkcjonuje też w  Przemyślu. Na miejscu są jednostki PCK 
z  Sandomierza, Ostrowca Świętokrzyskiego, Wrocławia, Poznania, Bydgoszczy. „Jutro 
przyjeżdżają kolejne siły i środki aż z Koszalina i Trójmiasta, które są przygotowane do 
tego typu działań. Grafik mamy ułożony do końca marca” – mówił Marcin Kowalski. 
W Polsce – w Lublinie – w działaniach na rzecz uchodźców uczestniczą także przedstawi-
ciele Niemieckiego Czerwonego Krzyża7.

7 https://zosprp.pl/2022/03/05/konferencja-miedzynarodowa-organizacji-strazackich-polskiej-i-francuskiej
-w-sprawie-pomocy-humanitarnej-dla-ukrainy/

Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak oraz uczestnicy konferencji w Przemyślu
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Misje humanitarne francuskich strażaków stały się ważną codziennością na granicy 
z Ukrainą. Po pierwszej grupie 15 marca do gminy Lubaczów dotarło kolejnych 50 francu-
skich strażaków, a z nimi: 4 karetki, 2 lekkie pojazdy pożarnicze i 10 mikrobusów do prze-

wozu osób. Francuskie siły i środki zostały zagospodarowane przez władze gminy Lubaczów na 
przejściu granicznym Budomierz-Hruszów (pow. lubaczowski, woj. podkarpackie), gdzie zabez-
pieczają bieżącą sytuację. Członkowie kadry dowódczej francuskiej misji odbyli również 14 mar-
ca spotkanie z lokalnymi władzami w Lubyczy Królewskiej (pow. tomaszowski, woj. lubelskie) 
w sprawie rozpoznania potrzeb co do pomocy przy zabezpieczeniu medycznym na przejściu 
granicznym w Hrebennem. Działania francuskich misji koordynują w Polsce przedstawiciele 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na podstawie wcześniejszego porozumienia (6 mar-
ca 2022 r.). Działania zespołów ratownictwa medycznego wspierają przedstawiciele wojewodów. 
Polski system na chwilę obecną nie przewiduje udziału karetek z zagranicy w transporcie ludzi 
do szpitali. Dlatego francuskie zespoły ratownicze i ich karetki, doskonale wyposażone w sprzęt 
medyczny, są wykorzystywane w punktach medycznych zorganizowanych przy przejściach gra-
nicznych. Obecnie wypracowany system współpracy naszych francuskich kolegów przewiduje 
zaopiekowanie się pacjentami w punktach medycznych i karetkach aż do przybycia zespołów 
ratownictwa medycznego, które transportują do szpitali osoby wymagające hospitalizacji. W ra-
mach francuskiej misji także na przejściu granicznym w Medyce działa punkt obsługiwany przez 
strażaków i personel medyczny z Francji udzielający uchodźcom pierwszej pomocy. Ponadto 
Francuzi przywieźli znaczący zapas opatrunków oraz narzędzi medycznych, które za pośrednic-
twem polskiego samorządu zostały przekazane stronie ukraińskiej. Niezależnie od koordyno-
wanej współpracy polsko-francuskiej w niedzielę 13 marca do Polski spontanicznie przyjecha-
ło z Cannes (Francja) 14 strażaków z dwiema karetkami. Przedstawiciele Związku pomogli im 
w nawiązaniu kontaktów lokalnych oraz w znalezieniu noclegów. Tego dnia przyjechał francuski 
autobus z materiałami rzeczowymi, w tym tak bardzo potrzebnymi na Ukrainie opatrunkami  
(4 palety). Misję francuskich strażaków od początku koordynuje Zarząd Wykonawczy ZOW 
ZOSP RP Woj. Małopolskiego w osobie dyrektora Łukasza Łacha, a bezpośrednio Macieja Go-
frona, prezesa OSP Zakliczyn (gm. Zakliczyn, pow. tarnowski, woj. małopolskie). OSP Zakliczyn 
jest członkiem Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która w ramach swoich 
działań prowadzi koordynację przekazywania pomocy rzeczowej do przygranicznych samorzą-
dów oraz wspiera finansowo zakupy materiałów na rzecz uchodźców. 

Francuscy strażacy przy polsko-ukraińskiej granicy
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Niemieccy strażacy ukrainie

W marcu dwukrotnie przejechały przez 
Polskę niemieckie strażackie konwoje z po-
mocą humanitarną dla Ukrainy. Pierwszy 
konwój zawierający ponad 200 europalet 
dotarł na granicę polsko-ukraińską 9 mar-
ca. 27 marca strażacy ochotnicy Związ-
ku Straży Pożarnej Landu Brandenburgia 
zorganizowali i  przeprowadzili konwój 12 
ciężarówek ze 120 europaletami sprzętu 
dla strażaków, jeden średni samochód ra-
towniczo-gaśniczy, ambulans oraz autokar 
z pomocą medyczną. Konwoje były wspie-
rane przez Związek OSP RP. Podczas prze-
jazdu konwoju niemieckim strażakom na 
trasie aktywnie pomagali opolscy druhowie 
z OSP Zalesie Śląskie (gmina Leśnica) oraz ochotnicy na Podkarpaciu pomagający przy 
relokacji uchodźców – OSP Świlcza i OSP Kołaczyce. Konwoje docierają do Rzeszowa. 
Tu w Państwowej Straży Pożarnej JRG 3 w Rzeszowie następuje rozładunek darów, które 
następnie zawożone są do Lwowa, skąd dalej rozprowadzane są do konkretnych miejsc 
docelowych.

Wśród przekazanego sprzętu były między innymi: aparaty EKG, nosze, apteczki, apa-
raty oddechowe, ubrania specjalne i inne, buty, hełmy, rękawice, hydrauliczne zestawy do 
ratownictwa technicznego, pompy infuzyjne, respiratory, butle z tlenem, pompy, armat-
ki wodne, łóżka polowe, bandaże, środki dezynfekujące, gaśnice, namioty, drabiny oraz 
przyczepa z napędem awaryjnym8.

Na Podkarpaciu misję pomocy podjęła też niemiecka ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) 
z Hessen, która między innymi gotuje posiłki dla uchodźców z Ukrainy. 

Pomocą Ukrainie zaowocowała wieloletnia współpraca polskich i niemieckich straża-
ków. Takim przykładem jest współpraca Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w To-
maszowie Lubelskim, woj. lubelskie, kierowanego przez prezesa Stanisława Kielecha oraz 
strażaków z  Freudenstadt pod dowództwem Franka Jahrausa – komendanta powiato-
wego. Już na początku marca do Suśca dotarła 22-osobowa grupa niemieckich strażaków 
z pomocą humanitarną do punktu zbiórki w Tomaszowie Lubelskim oraz wyposażeniem 
pożarniczym dla ukraińskich strażaków, które przekazano pełnomocnikowi MNS Ukra-
iny za pośrednictwem punktu zbiórki w Zamościu. Zakwaterowanie zapewnił samorząd 
gminy Susiec i  miejscowi strażacy, w  logistyce pomogła gmina Bełżec i  samorząd po-
wiatowy. W drogę powrotną strażacy zabrali autokarem 50-osobową grupę uchodźców.  

8 https://zosprp.pl/2022/03/29/drugi-niemiecki-konwoj-sprzetu-dla-strazakow-z-ukrainy/#iLightbox[gal-
lery_image_1]/-1
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Kolejny transport (dziesięć samochodów) zorganizowany przez Franka Jahrausa dotarł 
z Freudenstadt i Karlsruhe do Bełżca w dniu 19 marca. Dzięki uprzejmości pograniczni-
ków i celników z PG w Hrebennem około 40 palet sprzętu i wyposażenia pożarniczego 
przekazano bezpośrednio w ręce ukraińskich strażaków. 

Zdjęcie tuż po przyjeździe w dn. 5 marca. Od prawej w pierwszym rzędzie: Szczepan Łasocha – komendant 
gminny OSP, Stanisław Kielech – prezes ZOP ZOSP RP, Frank Jahraus – komendant powiatowy z Freudenstadt, 
Bogumiła Zdzioch – tłumacz spotkań, Zbigniew Naklicki – wójt gminy Susiec, wiceprezes ZOP ZOSP RP 

Zdjęcie pamiątkowe po rozładunku sprzętu na terenie KM PSP w Zamościu z udziałem niemieckich strażaków 
oraz strażaków OSP gm. Bełżec (w środku Grzegorz Szyszko – ZOW ZOSP RP w Lublinie, nieco z prawej An-
drzej Adamek – wójt gminy Bełżec, wiceprezes ZOP ZOSP RP)
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Konto bankowe ,,POMOC UKRAINIE”
Związek OSP RP zwraca się do strażaków ochotników, strażackich rodzin, przyjaciół 

pożarnictwa i wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie dla ukraińskich uchodźców. Chcesz 
pomóc Ukrainie – wpłać darowiznę na konto utworzone przez Związek.

W  obliczu tragedii wielu tysięcy obywateli Ukrainy nie możemy pozostać obojętni 
na ich los. Szukając pomocy w naszym kraju, uchodźcy znajdują odpowiednią ochronę 
i bezpieczne miejsce, w którym mogą spokojnie żyć. Teraz istotne jest, aby pomóc tym 
wszystkim osobom, które nam zaufały i znalazły zakwaterowanie na terenie Polski, i za-
pewnić im rzeczy niezbędne do życia. Uruchomiliśmy specjalne konto bankowe, na które 
można dokonywać wpłat pieniężnych.

Nr konta: 77 1240 1095 1111 0010 1883 2582 Bank Polski SA O/Warszawa  
Tytuł przelewu: POMOC UKRAINIE 

Uwaga: W  tytule przelewu możesz podać cel szczegółowy, na który chcesz przeka-
zać swoją wpłatę, np.: pomoc rodzinom ukraińskich strażaków, zakup sprzętu dla straży 
w Ukrainie, pomoc dla OSP bądź osób prywatnych udzielających pomocy uciekinierom 
z Ukrainy.

Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup wszelkich środków pomocy do-
raźnej i podstawowych środków do życia, w tym na zakup lekarstw, żywności, środków 
higieny osobistej, pościeli, kołder, materacy itp. Liczy się każda złotówka pomocy.

 
(Podstawa prawna. Utworzenie zbiórki pieniężnej jest zgodne z § 8 pkt 18 statutu Związ-

ku, który określa cel Związku – niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk ży-
wiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą. Zgodnie z art. 4 ust. 1 
pkt 24 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sfera zadań publicznych 
obejmuje pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 
i za granicą)9. 

Pomoc Ukrainie i uchodźcom traktowane jako działania ratownicze
11.03.2022 r. w związku z  licznymi pytaniami strażaków ochotników oraz samorzą-

dowców, w uzgodnieniu z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Główny 
ZOSP RP poinformował, że wszelkie działania ochotniczych straży pożarnych związane 
z pomocą Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy są kwalifikowane jako działania ratownicze 
(miejscowe zagrożenia).

Deklaracja przekazania przez OSP kolejnego sprzętu dla strażaków z Ukrainy
Dziękujemy za sprawną akcję zebrania i przekazania sprzętu dla strażaków z Ukrainy.

Sytuacja u naszych sąsiadów staje się poważniejsza z godziny na godzinę. Ponieważ wszel-
ka pomoc będzie potrzebna jeszcze przez długie tygodnie, zwracamy się do Ochotniczych 

9 Zasady zbiórki: https://zosprp.pl/.../uploads/2022/03/20220309104449060.pdf#SolidarnizUkrainą; https://
zosprp.pl/.../pomoc-humanitarna-dla-uchodzcow-z.../
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Straży Pożarnych o weryfikację posiadanego sprzętu oraz przesłanie nam deklaracji ewen-
tualnych możliwości przekazania go dla ukraińskich strażaków.

W celu zadeklarowania chęci przekazania sprzętu wypełnij ankietę:  
https://forms.gle/SqRt5Yo4Dq6BcPwj8

Pomagamy we wszystkich województwach

 Dużą aktywnością w pomocy uchodźcom z Ukrainy i ukraińskim strażakom może 
pochwalić się każde województwo. W sposób naturalny ciężar pomocy wzięły na siebie 
województwa przygraniczne: lubelskie i  podkarpackie. Dziesiątki OSP dzień w  dzień 
w koordynacji ze strony Związku i w ścisłej współpracy z  samorządami gmin, komen-
dami PSP i innymi służbami niosły pomoc humanitarną uchodźcom zza granicy. Woje-
wództwo lubelskie jest jednym z tych, które w pierwszej chwili przyjęło największą falę 
uchodźców z  Ukrainy. Należy szczególnie docenić zaangażowanie druhów z  jednostek 
ochotniczych straży pożarnych wszystkich powiatów woj. lubelskiego. Grzegorz Szyszko, 
dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, mówi, 
że nie sposób wymienić wszystkich OSP zaangażowanych w  pomoc. W  każdej gminie 
strażacy są zaangażowani w pomoc humanitarną. Powiaty mają opracowane harmono-
gramy wyjazdów OSP do poszczególnych przejść granicznych. W  powiecie lubelskim 
strażacy pomagają w transporcie uchodźców na przejściu granicznym w Dołhobyczowie. 
Codziennie wyjeżdżają po dwa wozy z dwóch gmin. Poszczególne gminy organizują ukie-
runkowane formy pomocy. Przykładowo partnerem dla gminy Głusk jest Любешівська 
територіальна громада. Działaniami strażaków ochotników w powiecie lubelskim kie-
ruje Bartosz Dąbrowski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublinie. 

W Tomaszowie Lubelskim działaniami powiatowymi Związku kieruje prezes OP ZOSP 
RP Stanisław Kielech. W powiecie tomaszowskim na terenie 13 jednostek samorządowych 
działa aktualnie 125 jednostek OSP z  ogólną liczbą członków przekraczającą 3 tysiące 
osób. Bardzo dobrze przebiega 20-letnia współpraca ze strażakami niemieckimi z powiatu 
Freudenstadt – mówi Stanisław Kielech – dzisiaj widzimy tego efekty. Oni błyskawicznie 
odpowiedzieli na hasło pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Niezależnie od tej współpra-
cy, owocującej rzeczową pomocą10, strażacy z powiatu Tomaszów Lubelski uczestniczyli 

w  tworzeniu punktów recep-
cyjnych w  Lubyczy Królew-
skiej i  w  Tomaszowie Lubel-
skim.

10 O czym wyżej – patrz str. 

Przygotowanie miejsc noclegowych 
przy punkcie recepcyjnym w Toma-
szowie Lubelskim (ze zbiorów KP PSP 
Tomaszów Lubelski)
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Uczestniczyli też w pomocy uchodźcom przechodzącym przez przejście w Hreben-
nem. Osoby docierające do Hrebennego, często po wielogodzinnym oczekiwaniu na prze-
kroczenie granicy, otrzymywały m.in. ciepłe posiłki przygotowane przez strażaków OSP. 
W działaniach związanych m.in. z transportem uchodźców od przejścia granicznego do 
punktów recepcyjnych i do miejsc zakwaterowania oraz wspieraniem działających punk-
tów recepcyjnych, według ewidencji Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim, 
uczestniczyło dotychczas blisko 500 strażaków OSP. W marcu do działań transportowych 
124 razy dysponowano busy OSP. Samorządy miast i  gmin powiatu uruchomiły setki 
miejsc noclegowych oraz miejsca zbiórek pomocy humanitarnej, bazując w wielu przy-
padkach na obiektach strażnic OSP oraz bezinteresownej pracy strażaków. Samorządy 
szybko odpowiedziały na prośby o pomoc kierowane ze strony miejscowości na Ukrainie, 
z którymi prowadziły aktywną współpracę. Dla przykładu – tylko z terenu gminy Susiec 
wykonano 28 transportów pomocy humanitarnej na bazie samochodów OSP przezna-
czonych dla Żółkwi i Sokala na Ukrainie. Trudno jest opisać całokształt zaangażowania 
strażaków OSP oraz działaczy Związku OSP RP w pomoc Ukrainie. Nie brakuje tu lu-
dzi oddanych strażackiej służbie i gotowych do aktywnej, społecznej działalności. Dobra 
współpraca z samorządami lokalnymi służy sprawnej realizacji wielu cennych inicjatyw 
w tym trudnym czasie.

Strażacy gm. Susiec z transportem 
pomocy na Ukrainę. Wójt Zbigniew 
Naklicki – stoi trzeci z lewej
(z zasobów gm. Susiec)

W Hrubieszowie już drugiego dnia wojny – 25 lutego 2022 r. – w Ośrodku Sportu i Rekreacji druhowie z OSP 
Hrubieszów uczestniczyli w rozładunku łóżek polowych dla tworzonego punktu recepcyjnego (oprócz czynnych 
punktów w Horodle oraz Dołhobyczowie)
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 W gminie Dołhobyczów, pow. hrubieszowski znajduje się 11 jednostek OSP zrzeszają-
cych około 270 druhów. Jednostka w Dołhobyczowie należy do krajowego systemu ratow-
niczo-gaśniczego. O współpracy strażaków i samorządu mówi Grzegorz Drewnik – wójt 
gminy Dołhobyczów: W związku z rozpoczęciem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, 24 lu-
tego o godz. 11.00 w porozumieniu z wojewodą lubelskim otworzono punkt recepcyjny 
w Dołhobyczowie (miejsce, w którym uchodźca ma możliwość odpoczynku, posilenia się 
i poczekania na transport). Założenie dotyczyło maks. 600 uchodźców na dobę. W nocy 
z 25 na 26 lutego okazało się, że liczba uchodźców była zdecydowanie niedoszacowana 
i  trzeba było podjąć decyzję o otworzeniu drugiego obiektu, który stał się filią Punktu. 
W szczytowych dniach przez przejście w Dołhobyczowie przechodziło po 20 tys. osób, 
dopiero w kwietniu granicę przekracza około 1 tys. osób dziennie. 

Magazyn przy punkcie recepcyjnym – Spółdzielcza 8. Od lewej: Marta Małyszek – wójt gminy Mircze, Grze-
gorz Drewnik – wójt gminy Dołhobyczów, ochotniczki z OSP Hulcze, wolontariuszka (pracownica UG). Zdjęcie 
z prawej: kierowca ochotnik z OSP Żniatyn i uchodźcy

Nieprzesortowane dary i strażacy ochotnicy Pneumatyczny ogrzewany namiot, zakupiony z ze-
branych pieniędzy, usytuowany przy filii punktu re-
cepcyjnego przy ul. Parkowej 4. Od lewej: Katarzy-
na Menke – przedstawicielka głównego darczyńcy, 
wolontariuszka, dyrektor szkoły w Hulczu, Grzegorz 
Drewnik – wójt gminy Dołhobyczów, ochotnik z OSP 
Żniatyn
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Jednostki OSP zostały zobligowane przez wojewodę do transportu uchodźców z przejścia 
granicznego do punktu recepcyjnego – odległość około 4 km. Od 25 lutego małe samocho-
dy ratownicze z jednostek Horoszczyce, Sulimów, Żniatyn i Chłopiatyn przez 24 godziny na 
dobę przez ponad tydzień wykonywały swoje zadania. Kierowcy jeździli po 12 godzin i się 
zmieniali. W ciągu godziny były wykonywane 3-4 kursy. Aby nie było „pustych” przejazdów, 
na przejście graniczne była wywożona gorąca herbata, kanapki, koce i różnego rodzaju suchy 
prowiant. Z powrotem jechali uchodźcy z bagażami. Po pięciu dniach nasze jednostki zaczęli 
wspierać ochotnicy z gmin Mircze i Telatyn (dzięki kolegom samorządowcom z tych gmin). 
Po około tygodniu pojawiły się samochody z jednostek z terenu całej Polski i nasi kierowcy 
mogli w końcu odpocząć. Od 25 lutego do połowy marca (24 godz. na dobę) zawsze jedna jed-
nostka OSP z terenu gminy pełniła dyżur (od 8 do 12 h). Strażacy pomagali uchodźcom przy 
wypełnianiu dokumentów do rejestracji, przenosili bagaże, pilnowali porządku przy punktach 
recepcyjnych, pracowali przy rozładunku, segregacji i załadunku darów na hali targowej. Moż-
na śmiało stwierdzić, że przerzucili kilkadziesiąt ton pieluch, środków czystości, żywności itp. 
Dary ładowane w naszym punkcie magazynowym były przewożone do punktów recepcyj-
nych, na przejście graniczne lub w ramach pomocy humanitarnej na Ukrainę. Naturalnie było 
szereg problemów, które były błyskawicznie rozwiązywane. Przykładowo 26 lutego w sobotę 
w naszych samochodach strażackich zabrakło paliwa i nie było go również na stacjach ben-
zynowych na terenie całego powiatu. Mimo że samochody strażackie można było tankować 
tylko do baku, poprzez perswazję naszych ochotników udało się zakupić kilkaset litrów ON 
do beczki. W tym newralgicznym czasie strażacy zaopatrywali się także w swoich dystrybuto-
rach, bo niektórzy są rolnikami. Strażacy ochotnicy z terenu gminy Dołhobyczów na samym 
początku akcji stwierdzili, że rezygnują z ekwiwalentów i nie chcą zapłaty za swoją pracę. W ra-
mach zbiórki publicznej udało się zakupić wyposażenie służące uchodźcom, np. profesjonalny 
dmuchany namiot z nagrzewnicą, ławki itp., które pozostanie na wyposażeniu jednostki OSP 
Dołhobyczów. Bardzo praktyczną pomocą było otrzymanie przez OSP Dołhobyczów na pół 
roku w użyczenie Vokswagena Caddy od Volkswagen Financial Services, w ramach pomocy 
dla jednostek OSP zaangażowanych w pomoc uchodźcom w ramach umowy z ZG ZOSP RP. 

O współpracy i aktywności strażaków z OSP podczas konfliktu zbrojnego na Ukrainie 
mówi komendant powiatowy PSP w  Krasnymstawie st. bryg. mgr inż. Dariusz Pylak. 
Jego zdaniem na terenie powiatu krasnostawskiego jednostki OSP aktywnie włączyły się 
w niesienie pomocy dla sąsiadów z Ukrainy – pomocy w szerokim zakresie: zarówno hu-
manitarnej, jak i logistycznej oraz ekonomicznej. Powyższe działania są realizowane we 
współpracy z  KP PSP i  lokalnymi samorządami miast i  gmin. W  większości samorzą-
dów gminnych na terenie powiatu utworzono Punkty Przyjęć Uchodźców. Strażacy PSP 
i OSP byli zaangażowani w tworzenie tych punktów: transport łóżek, kocy, pościeli. Dwie 
jednostki OSP: OSP Krakowskie Przedmieście – miasto Krasnystaw oraz OSP Olszanka 
– gmina Łopiennik Górny przyjęły do siebie rodziny uchodźców z dziećmi – do chwili 
obecnej te osoby przebywają w strażnicach. Strażacy OSP włączyli się również w trans-
port uchodźców z granicy do punktów recepcyjnych oraz w organizację punktów przy-
jęć uchodźców i kwater tymczasowych oferowanych przez lokalne samorządy. Druhowie 
OSP dowożą wyżywienie i zbierają dary dla uchodźców, pomagają w zbiórce darów dla 
zaprzyjaźnionych miast partnerskich z  Ukrainy. Z  bardzo dużym odzewem spotkał się 
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apel komendanta głównego PSP – nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka. Druhowie OSP z po-
wiatu krasnostawskiego przekazali dla strażaków z Ukrainy sprzęt pożarniczy, agregaty 
prądotwórcze, hełmy z latarkami, buty specjalne oraz ubrania specjalne.

W powiecie parczewskim działaniami ochotników kieruje Janusz Zieliński – wicepre-
zes OP ZOSP RP w Parczewie. Strażaków wspiera burmistrz Parczewa Paweł Kędracki. 
Partnerskim miastem Parczewa jest Luboml. Systematycznie dowożone są tam podstawo-
we produkty, jak mąka do miejscowej piekarni oraz sprzęt strażacki i artykuły medyczne. 

Podobnie jak w woj. lubelskim, tak samo setki strażaków ochotników województwa 
podkarpackiego pomagają uchodźcom z Ukrainy. O  ich aktywności mówi Stanisław 
Święch, prezes ZOP ZOSP RP w  Jaśle, komendant gminny w  Skołyszynie. „Pospoli-
te ruszenie pomocy” – tak można określić zaangażowanie Polaków w  akcje na rzecz 
Ukraińców, zarówno tych, którzy zostali w  swojej ojczyźnie, jak i  tych, którzy znaleźli 
schronienie w  naszym kraju. Z  chwilą rozpoczęcia wojny na Ukrainie jednostki OSP  
w sposób naturalny bez czekania na polecenia odgórne podjęły natychmiastową organizację 
pomocy. Od pierwszych dni po wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie strażacy ochotnicy  
z powiatu jasielskiego pomagają i wspierają ludność cywilną i strażaków z Ukrainy, m.in.: 
-  60 jednostek OSP przekazało sprzęt dla ukraińskich strażaków o wartości szacunko-

wej ponad 300 000 zł,
-  wspieramy logistycznie punkty recepcyjne,
-  pomagamy w tworzeniu tymczasowych kwater mieszkalnych dla ukraińskich uchodź-

ców,
-  organizujemy zbiórki środków opatrunkowych, leków,
-  pomagamy samorządom w  organizacji punktów zbiórek, segregacji darów oraz ich 

transporcie do punktów przerzutowych.
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Ochotnicza Straż Pożarna wnosi dzisiaj w sferę społeczną takie wartości jak: braterstwo, 
szczególne zainteresowanie i działalność na rzecz dobra społeczeństwa, autentyczność zaan-
gażowania, upowszechnianie wartości i  postaw obywatelskich, bezinteresowną pomoc i za-
interesowanie sprawami potrzebujących obywateli, a także poczucie odpowiedzialności za 
ich dobro. Uważam, że ochotnicze straże pożarne, poza pełnieniem bardzo istotnej funkcji 
w systemie bezpieczeństwa lokalnego, budują sieci wzajemnych relacji społecznych, a tak-
że społecznego zaufania. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – to zawołanie, wypisane 
na sztandarach strażackich, jest także wyryte głęboko w sercach strażaków ochotników i od 
chwili narodzin ochotniczego ruchu pożarniczego przyświeca im na każdym kroku bezin-
teresownego niesienia pomocy potrzebującym. Hasło to realizowane jest dosłownie w każ-
dym wymiarze szeroko pojętej działalności strażaków ochotników, poczynając od działalno-
ści stricte ratowniczej, poprzez społeczno-humanitarną, kulturalną, religijną, patriotyczną, 
edukacyjno-wychowawczą, aż po wszelkie najmniejsze formy działalności na niwie życia 
społecznego. To niezwykle szerokie spektrum działalności oraz dobrowolne i bezinteresow-
ne podejmowanie działań na rzecz dobra bliźniego dowodzi i w całej rozciągłości potwier-
dza, że pełnione przez ochotnicze straże pożarne liczne funkcje społeczne mają ogromne 
znaczenie i są obecne w każdym wymiarze życia codziennego społeczności lokalnych. Nie-
stety bywa często tak, że są one niedostrzegane i pomijane – być może są uznawane za coś 
oczywistego i naturalnego – zaznacza druh Święch. 

Paleta zadań jest bardzo szeroka – mówi Andrzej Koc, prezes ZOW ZOSP RP woj. 
podlaskiego. – Z  jednej strony przekazywanie sprzętu i  umundurowania strażackiego, 

Podlascy strażacy w działaniu na rzecz pomocy Ukrainie i uchodźcom
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w tym tego, co szczególnie cenne – samochodów strażackich, z drugiej – zbiórki żywności 
i przekazywanie jej rodzinom na Ukrainie oraz rodzinom, które już u nas przebywają, 
koordynowanie transportu, udzielanie informacji o możliwych kierunkach przemieszcza-
nia, realizacja zadań w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, koordyna-
cja innych zadań związanych z kryzysem migracyjnym, przekształcanie strażnic OSP na 
punkty noclegowe dla uchodźców, pomoc podczas transferu z i do pociągów i autokarów, 
koordynacja ruchu osób z peronów, pomoc z bagażami. 

Nie sposób nie wspomnieć o młodzieżowych drużynach pożarniczych (m.in. MDP 
Augustów Lipowiec, MDP Dobrzyniewo Duże, MDP Milejczyce, MDP Rutki), które licz-
nie zaangażowały się w zbiórki żywności. Jednostki OSP, zwracając się do wójtów i burmi-
strzów swoich gmin, zakupiły nowy sprzęt (np. OSP Suchowola – kamera termowizyjna, 
węże; OSP Mońki – latarki, węże), który strażacy osobiście zawieźli bezpośrednio na gra-
nicę do Dorohuska. Aktywnie koordynuje te prace zarząd wykonawczy ZOW ZOSP RP 
na czele z dyrektor Lucyną Golonką.  

Zbiórki rzeczowe w ramach solidarności z Ukrainą odbywały się od pierwszego dnia 
w setkach OSP. Miało to miejsce między innymi w jednostkach woj. zachodniopomorskie-
go. Tak było w siedzibie OSP w Wołowych Lasach (prądownice, hełmy, rękawice bojowe), 
tak samo w OSP Rudki (3 prądownice, ubranie specjalne typu NOMEX, wąż pożarniczy) 
oraz w OSP Golce (6 hełmów strażackich). 

W  poniedziałek (7.03.2022 r.) na przejściu granicznym w  Dorohusku, w  obecności 
burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego (woj. mazowieckie) Jacka Kowalskiego, pre-
zes OSP Ratownictwo Wodne Mariusz Torbus wraz z naczelnikiem Norbertem Wysockim 
i gospodarzem Dariuszem Rusinem przekazali ukraińskim strażakom z Młynowa samo-
chód ratowniczo-gaśniczy Star 266, który do tej pory był na wyposażeniu jednostki. 

W Sierzchowie (gm. Opatówek, pow. kaliski, woj. wielkopolskie) w budynku po byłej 
szkole podstawowej władze gminy urządziły ośrodek dla uchodźców z Ukrainy. Ciężar 
przygotowań wzięła na siebie lokalna społeczność z sołtys Patrycją Janik, radnym Micha-
łem Kosierbem i prezesem miejscowej OSP Krzysztofem Tośtą na czele. Ludzie przywozili 
meble, ubrania, bieliznę, pościel, wyposażenie kuchenne. W zbiórkę i sprzątanie zaanga-
żowali się mieszkańcy Sierzchowa ze strażakami z OSP Sierzchów i członkiniami KGW 
Sierzchów na czele, strażacy z OSP Borów oraz mieszkańcy wybranych wiosek z gmin 
Opatówek, Szczytniki i Koźminek.

Świetlica OSP Szczecin-Śmierdnica 
wypełniona darami 
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Volkswagen Financial Services wspiera strażaków 

Wsparcia strażakom ochotnikom w  humanitarnych działaniach w  związku z  woj-
ną w  Ukrainie udziela Volkswagen FS. W  tym roku kontynuuje współpracę rozpoczę-
tą w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19. To już kolejna odsłona wsparcia, które 
realizuje wspólnie z  Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 
20 volkswagenów trafiło w bezpłatne użyczenie do OSP, w szczególności do województw 
przygranicznych – lubelskiego, podkarpackiego i  podlaskiego – oraz pięciu sąsiadują-
cych z nimi. 17 i 18 marca strażacy ochotnicy stawili się w Volkswagen Financial Services 
Store w Warszawie, aby podpisać umowy użyczenia na sześć miesięcy, odebrać kluczyki 
i auta oraz karty paliwowe z limitem 1000 zł miesięcznie do wykorzystania na stacjach BP. 
Wszystkie samochody dokładnie sprawdzono technicznie i wyposażono je w pakiet ser-
wisowy oraz ubezpieczenie. 22 marca otrzymały je: OSP Hrubieszów, OSP Bełżec i OSP 
Dołhobyczów. Te jednostki są czynnie zaangażowane w  pomoc uchodźcom. Będą słu-
żyć do transportu osób, żywności oraz darów dla potrzebujących. „W  obecnej sytuacji 
niezbędna jest każda forma wsparcia. Jako Volkswagen Financial Services doskonale to 
rozumiemy i dlatego staramy się pomóc tak, jak umiemy najlepiej. Po raz kolejny prze-
kazujemy nasze samochody strażakom ochotnikom. Czynimy to bez wahania, z odruchu 
serca. Nasze pojazdy będą służyć w transporcie osób z granicy do punktów recepcyjnych 
oraz miejsc zakwaterowania czy przewożeniu niezbędnych towarów” – podkreśla Mikołaj 
Woźniak, prezes Volkswagen Financial Services Polska11. 

11 https://lubiehrubie.pl/wiadomosci/volkswageny-dla-osp-hrubieszow-i-osp-dolhobyczow-zdjecia/?fbc-
lid=IwAR3PzY0eFfnBX25UDVxI15u_03L63UzDjaiB7vLI08upbHd8kZecaSR632c 
https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/volkswagen-financial,b513288923
https://zosprp.pl/2022/03/24/volkswageny-dla-uchodzcow/#iLightbox[gallery_image_1]/3

Strażacy OSP Sierzchów, gm. Opatówek, pomagają przygotować ośrodek na przyjęcie uchodźców
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Strażackie rodziny z ukrainy w ośrodkach szkoleniowych ZOSP RP 
w Kościelisku k. Zakopanego oraz w ośrodku ZOSP RP w Pruszczu 
Gdańskim

Ośrodek szkoleniowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP „Kirowy Gości-
niec” w Kościelisku stał się domem na wiele dni dla ukraińskich matek i dzieci. Kierownik 
ośrodka Wojciech Czabanowski wzorowo przygotował ośrodek do przyjęcia uchodźców, 
otoczył opieką ukraińskich gości. W  sobotę 5 marca autokarem przyjechały 23 osoby, 
dziesięć kobiet i trzynaścioro dzieci. Przybyły z zachodniej Ukrainy, przeważnie ze Lwowa 
i okolic. Związek OSP RP zapewnia im noclegi oraz wyżywienie, oferując zakwaterowanie 
w wygodnych pokojach gościnnych i 3 posiłki dziennie oraz podstawowe środki higie-
niczne. Będąc w Polsce, kilka dni po przyjeździe uchodźczynie dowiedziały się o rosyj-
skich rakietach wystrzeliwanych w okolice Lwowa i eksplozjach na jego przedmieściach. 
Tam pozostali strażacy, ich mężowie i ojcowie, by nieść pomoc rannym i poszkodowanym, 
walczyć z  ogniem i  zniszczeniami zadawanymi przez Rosjan. Niedawno polskie media 
obiegło nagranie mężczyzn rozbrajających bombę. Dziennikarze sądzili, że umundurowa-
nymi bohaterami tych ujęć byli żołnierze, tymczasem byli to właśnie ukraińscy strażacy.

W ośrodku szkoleniowym Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP (ZOW ZOSP RP) Województwa Pomorskiego w Pruszczu Gdań-
skim od 5 marca przebywa liczna grupa ukraińskich kobiet z dziećmi – 42 osoby, w tym 
21 dzieci i kobiety w ciąży. Pochodzą z różnych części Ukrainy, wschodniej i centralnej, 
m.in. z Charkowa i okolic Kijowa. Gdy któraś z rodzin opuszcza ośrodek i wyrusza w dal-
szą drogę, starostwo kieruje do niego kolejne osoby. „Mamy 43 miejsca w 10 pokojach 
hotelowych z  łazienkami, w każdym jest też telewizor. Tak więc warunki są dobre. Jest 
dostęp Wi-Fi dla wszystkich. Zapewniamy rodzinom pełne wyżywienie, to znaczy trzy 
posiłki, podstawowe środki higieniczne, non stop serwis kawowy, herbata, słodycze i owo-
ce. Jest pokoik zabaw dla dzieci. Pozyskaliśmy ręczniki, środki higieny osobistej, również 
małe szczoteczki do zębów dla dzieci, trochę ubrań dla naszych ukraińskich gości. Bardzo 
pomagają nam ochotnicze straże pożarne. Jedna straż kupiła nam dużą, pięciopalnikową 
kuchenkę gazową do gotowania, inna OSP nową, dużą chłodziarkę, która jest dostępna 
dla rodzin, jeśli chcą przechowywać swoje własne produkty. Rodziny mają do dyspozy-
cji również pralkę zakupioną przez kolejną ochotniczą straż” – mówi Grzegorz Pladzyk, 
sekretarz ZOW Związku OSP RP, który zajmuje się całą logistyką związaną z pobytem 
uchodźców z Ukrainy.

Ośrodek szkoleniowy 
w Kirach k. Zakopanego
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Pierwszy miesiąc wojny w Ukrainie to czas niewyobrażalnego dramatu dla państwa 
i milionów jego obywateli. Jako najbliżsi sąsiedzi zdaliśmy egzamin z  solidarności, po-
magając Ukrainie, a  zwłaszcza uchodźcom. Przyjęliśmy ponad 2 miliony osób, przede 
wszystkim matki z  dziećmi. Ważną rolę w  tym dziele dzień w  dzień odgrywają polscy 
strażacy ochotnicy i ich związek – ZOSP RP. 

O pomocy strażakom ukrainy i uchodźcom na posiedzeniu  
Zarządu Głównego ZOSP RP 

9 marca 2022 r. na posiedzeniu ZG ZOSP RP w Falentach k. Warszawy przeprowadzo-
no dyskusję na temat pomocy ze strony Związku Ukrainie i uchodźcom przybywającym 
do Polski.

 
Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Paw-

lak, rozpoczynając dyskusję, w  skrócie 
wspomniał o  formach wieloletniej współ-
pracy ze strażakami z Ukrainy, w szczegól-
ności o projektach realizowanych przez Za-
rząd Główny. Wiodącą rolę w ich realizacji 
pełnili druhowie gen. brygadier Wiesław 
Leśniakiewicz oraz nadbryg. w  st. spocz. 
Marek Kowalski. „Projekty były finanso-
wane ze środków europejskich i  środków 
pomocowych MSZ. To były i  szkolenia, i pomoc w dostępie do sprzętu i wyposażenia, 
i wspólne ćwiczenia. Ci, którzy je przeszli tu, w Polsce, dzisiaj skutecznie udzielają w Ukra-
inie pomocy. Wie o tym komendant główny ukraińskich strażaków gen. Siergiej Kruk – 
był u nas w Zarządzie Głównym. Ważnym przedsięwzięciem były zbiórki sprzętu z udzia-
łem OSP za pośrednictwem PSP, które w  pierwszych dniach wojny ogłosił komendant 
główny Andrzej Bartkowiak. Nasz Związek i tysiące OSP włączyły się w wielostronną po-
moc, współpracując z samorządami, PSP, administracją państwową. Dodatkowo poprzez 

Ośrodek szkoleniowy ZOW ZOSP RP woj. pomorskiego w Pruszczu Gdańskim
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nasze historyczne kontakty ze strażakami z Niemiec, Belgii, Francji uruchamiamy pomoc 
międzynarodową”. Prezes Waldemar Pawlak podkreślił, że dyspozycja wyjazdu może być 
dyspozycją własną OSP, jak również samorządu oraz w ramach uzgodnień z PSP. W no-
wej ustawie jest zapis o akcjach humanitarnych. Były próby negatywnych względem OSP 
zmian legislacyjnych, ale w Sejmie odrzucono te zapisy. Zła praktyka, która się zdarza, 
będzie prostowana. „Już w pierwszych godzinach wojny w pierwszych telekonferencjach 
z  udziałem m.in. druhów Janusza Koniecznego, prezesa ZOW ZOSP RP w  Rzeszowie, 
Mariana Starownika, prezesa ZOW ZOSP RP w Lublinie i we współpracy z samorządami 
(Krzysztof Kosiński – prezydent Ciechanowa, sekretarz zarządu Związku Miast Polskich, 
Adam Struzik – marszałek woj. mazowieckiego, Stanisław Jastrzębski – wiceprzewodni-
czący zarządu Związku Gmin Wiejskich, wójt gminy Dlugosiodło) akcentowaliśmy, żeby 
przekierowywać aktywność straży na pomoc w naszych miejscowościach. Darów nagro-
madzonych jest wystarczająco dużo. Trzeba gromadzić je w gminach. Pomagamy ze szla-
chetnych pobudek, ale ważne, aby ta pomoc nie była na ślepo, aby była koordynowana”. 

 

Grzegorz Szyszko, dyrektor ZW ZOW ZOSP RP w  Lublinie, poinformował o  do-
świadczeniach pierwszych tygodni wojny na granicy woj. lubelskiego z Ukrainą. Zaak-
centował, że „od początku łatwo nie jest, ale wielkim wysiłkiem lubelskich strażaków 
ochotników codziennie całodobowo zabezpieczane jest wsparcie uchodźcom na granicy. 
Mamy 4 przejścia graniczne. Na nich utworzono punkty recepcyjne. Najgorsza sytuacja 
jest tam, gdzie uchodźcy przychodzą pieszo. Jednostki OSP najbardziej zaangażowane są 
przy przewożeniu ich od granicy do tak zwanych punktów recepcyjnych. Przykładowo 
w Hrubieszowie w sali gimnastycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest 300 łó-
żek, można się tam posilić, udzielana jest pomoc, w tym medyczna. Ważna jest segregacja 
darów, aby nie było tak, że przywiezione dary leżą na składach. Trzeba je formalnie prze-
kazać. Na granicy przyjmujemy i rozlokowujemy w kraju ludzi często przemarzniętych, 
głodnych, także chorych. Trzeba się spieszyć z pomocą”. Zasygnalizował początkowe pro-
blemy z uznawaniem przez PSP wyjazdów OSP jako wyjazdów do zdarzeń. Z tym wiąże 
się przecież i ochrona prawna, i ekwiwalent. 
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Marian Starownik, prezes ZOW ZOSP RP w Lublinie, przekazał informacje o kło-
potach związanych z  przyjmowaniem uchodźców. „Już po kilku dniach dzięki zaanga-
żowanemu społeczeństwu darów na granicy było bardzo dużo, zwłaszcza ubrań. Pogo-
da niesprzyjająca: był śnieg do 10 cm i 10 stopni mrozu. Na granicy nie było namiotów, 
zwłaszcza ogrzewanych. Prosiliśmy PSP i wojsko. Problem pozostaje. To na ochotnikach 
spoczywała większość przewozów do punktów recepcyjnych z granicy. Często to 12 go-
dzin służby, 12 godzin wolnego i tak na okrągło. To trzeba dostrzec. Były problemy doty-
czące zebranego sprzętu. Często nie dawano zaświadczenia, a przecież to, co darowaliśmy, 
jest na stanie OSP, ponadto była obietnica, że po przekazaniu darowizny będzie można 
sprzęt uzupełnić i państwo pomoże go sfinansować. Także współpraca z zespołami zarzą-
dzania kryzysowego wiele pozostawia do życzenia. Czasami odnosiliśmy wrażenie, jakby-
śmy byli niepotrzebni. Jest wiele mankamentów. Trzeba swoich racji dochodzić”. 

O doświadczeniach aktywności przygranicznej strażaków z woj. podkarpackiego mówił 
Edward Szlichta, dyrektor ZW ZOW ZOSP RP w Rzeszowie. W województwie są przejścia 
graniczne w Korczowej, Medyce, Budomierzu, Krościenku i Przemyślu. Główna fala uchodź-
ców to Medyka. Od początku ochotnicy podkarpaccy organizowali punkty recepcyjne, do-
wozili uchodźców. „Budowaliśmy namioty, pełnimy dyżury całodobowe. Tam są swoiste 
miasteczka żywieniowe. Na gwałt potrzeba dużo termosów do gotowania. Nie patrzymy na 
inne służby – gdy widzimy potrzebę pomocy, to to robimy. Współpracujemy z samorządami. 
Wspieramy jadące konwoje, tworzymy punkty medyczne. Ostatnio zabezpieczamy wspólnie 
z druhami z innych oddziałów Związku: lubuskiego, opolskiego, małopolskiego przejazd od 
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granicy niemieckiej konwoju kilkunastu sa-
mochodów strażackich z  Niemiec. Na Pod-
karpaciu organizowaliśmy dla tej kolumny 
noclegi. Są olbrzymie problemy z  łóżkami. 
Udało się zorganizować nocleg w  interna-
tach w Tarnobrzegu – dzięki naszym dobrym 
relacjom z samorządem. Wspieramy straża-
ków przybyłych z  Francji. Oni specjalizują 
się głównie w pomocy medycznej. Pomaga-
liśmy im w  zakresie zagospodarowania się. 
Nasza działalność pomocowa jest postrzegana pozytywnie. W akcjach pomocowych uczest-
niczą dziesiątki ochotników, szczególnie z powiatów przygranicznych. Jedno jest ważne: nasi 
strażacy chcą pomagać. Mamy także wypracowaną współpracę z komendą wojewódzką PSP. 
Problemy rozwiązujemy na bieżąco”. Wypowiedź uzupełnił druh Jan Pac, który na zjeździe 
wojewódzkim 6 marca 2022 r. przejął kierowanie organizacją podkarpacką w związku z za-
kończeniem służby na funkcji prezesa przez Janusza Koniecznego. „Według mojej orientacji na 
granicy najbardziej brakuje koordynacji. A teraz wchodzimy w fazę, w której ta koordynacja 
wszystkich służb jest szczególnie ważna” – podkreślił prezes Pac. 

Łukasz Łach, dyrektor ZW ZOW ZOSP RP w Krakowie, przedstawił, jak przebiega 
pomoc uchodźcom na terenie woj. małopolskiego oraz pomoc konwojom z Francji i Nie-
miec. „Przykładowo teraz jest zaplanowany przyjazd do Przemyśla 5 karetek, 3 lekkich 
wozów i 10 mikrobusów oraz około 50 ratowników z Francji. Pomagamy konkretnie. Na 
miejscu jeden druh wszystko pilotuje, jest mediatorem i pomaga współpracować z inny-
mi służbami, z  samorządem. Problemem podstawowym w  pierwszych dniach, tak jak 
w województwie lubelskim, był problem wysyłania zastępów OSP. Nie można strażaków 
ochotników różnicować. Ci wysyłani przez PSP i przez samorządy jednakowo jadą ciężko 
pracować. Problemem jest zmęczenie strażaków ratowników, ale i osób nimi zarządzają-
cych. Widać to po ochotnikach, ale i po wójtach. Często są 24 godziny na dobę na nogach. 
Trzeba budować system, by stosować podmianę ludzi. Jest nas dużo. Każde województwo 
ma swoje problemy. Możemy takie misje jak z Francji wspierać strażakami z innego wo-
jewództwa, na przykład zachodniopomorskiego, tak aby na kilka dni odciążyć strażaków 
w województwach przygranicznych. To będzie długa praca. Wspieramy także działania na 
dworcu kolejowym w Krakowie. Tam również jesteśmy ciągle potrzebni”. 
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Wicemarszałek woj. małopolskiego Łukasz Smółka poinformował o sprawdzonej in-
westycji samorządowej w tak zwany pakiet medyczny. To i namioty, nagrzewnice, agregaty 
prądotwórcze, oświetlenie. „Na bazie OSP tworzymy swoisty szpital na 500 osób na wypa-
dek wichury, powodzi czy innych zdarzeń. To się sprawdziło w czasie pandemii. Przykład: 
jest telefon z Hrubieszowa, że za 4 godziny mamy pociąg w Olkuszu. W cztery godziny 
jesteśmy gotowi: 250 osób przyjeżdża i  mają miejsce i  łóżka. W  kilka godzin jesteśmy 
w stanie zbudować szpital na 500 osób. Słowem, ważna jest dobra logistyka. Koordyna-
cja w sytuacji kryzysowej jest u nas w ręku wojewody. Teraz będzie kolejna fala. Ta fala 
uchodźców będzie trudniejsza, ludzie schorowani, biedniejsi. Potrzebna baza OSP. Mamy 
sale w OSP, ale brak pryszniców. Zainwestowaliśmy w ostatnich latach jako samorząd ok. 
30 mln w remizy, ale nie pomyśleliśmy o natryskach. Teraz mamy plan inwestycyjny na 
40 mln zł na pakiet humanitarny. Dobrze współpracuje się nam z PSP. Poważnym proble-
mem będzie bariera językowa z uchodźcami. OSP są jednak ze względu na zorganizowa-
nie i wiarygodność najlepsze do integracji. Przykładowo przyjmujemy pociągi osobowe. 
To 20 wagonów i pół kilometra. W pociągu 1,5 tysiąca osób. Rozlokowanie trwa 3 godziny 
– dzięki OSP i wolontariuszom. System OSP to najsprawniejszy system do tej sytuacji”. 

Marian Chmielewski odniósł się do sytuacji młodych Ukraińców, zwłaszcza uzdol-
nionych artystycznie. „Jest wielu, którzy u siebie uczyli się gry na instrumentach. Ważne, 
by w szkołach zrobiono rozeznanie, jakiej grupy to może dotyczyć. Jak możemy pomóc. 
Wskazywałem ten temat w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Rozmawiałem także w Mini-
sterstwie Obrony. Tu systematycznie brakuje się instrumenty muzyczne. One przydadzą 
się dla młodzieży z Ukrainy. Także nasze orkiestry dęte mogą kilka osób dokooptować do 
swego składu. Liczy się każda pomoc”. 
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Nadbryg. w st. spocz. Marek Kowalski, który koordynuje zespół w zakresie projektów 
pomocowych, powiedział między innymi: „Kryzys weryfikuje system. Wojna dotyka nasz 
kraj. Jest problem z koordynacją. Które państwo sobie pozwoli – mając taką organizację, 
jaką jesteśmy, z takim potencjałem – aby z tego nie korzystać? Teraz rozumiemy to, po 
paru miesiącach od wejścia w życie ustawy o OSP. Widać przecież, że tym naszym poten-
cjałem moglibyśmy tę trudną sytuację nie tylko dla nas i Europy łagodzić. Niestety zginęło 
gdzieś słowo partnerstwo. Wczoraj w przekazie wideo z komendantem głównym Ukrainy 
słyszymy, jak on widzi tę współpracę. On widzi nas jako zaangażowanych druhów i nasz 
Związek. Powiedział także ciekawe zdanie: Polska mało mówi, ale dużo robi. To dotyczy 
naszych druhów. Do zagadnień podchodzimy systemowo. Chcielibyśmy, aby nasi straża-
cy przyjmowali rodziny strażaków z Ukrainy. Uchodźcy przeżywają stres, ale będzie on 
mniejszy u rodzin strażackich. Nasze obiekty strażackie powinny być także przygotowane 
do funkcjonowania 24 godziny, całodobowo. W  trudnych czasach tu, w  remizach, jest 
i  miejsce noclegowe, i  prąd, i  ciepłe wyżywienie. Zadeklarowaliśmy wczoraj z  naszymi 
partnerami ukraińskimi współpracę teraz, ale i na etapie odbudowy”. 

Kazimierz Sady, dyrektor ZW ZOSP 
RP, podkreślił, że dzisiaj jest piękna spon-
taniczność, ale powoli ona wygaśnie. „Jest 
więc apel. Pomagajmy tym, którzy są w kra-
ju, tym, którzy pomagają. Daliśmy jako 
Związek do dyspozycji dwa ośrodki: w Tu-
rawie i Kirach oraz pomagamy w Pruszczu 
Gdańskim. Otworzyliśmy specjalne konto 
do wpłat”. Podziękował etatowym pracow-
nikom Związku, a  zwłaszcza dyrektorom 
Edwardowi Szlichcie, Grzegorzowi Szyszko 
oraz Łukaszowi Łachowi. Słowa podzięko-
wania skierował także do wicemarszałka 
Łukasza Smółki. 

Generał brygadier w st. spocz. Wiesław 
Leśniakiewicz powiedział: „Przez wiele lat 
budowaliśmy dobre relacje międzynarodo-
we. Dzięki temu oraz dzięki zaangażowaniu 
gen. Marka Kowalskiego mamy w Ukrainie 
przyjaciół. Oni wierzą, że chcemy pomóc. 
Budowaliśmy bardzo dobre relacje z Litwą, 
Słowakami, Białorusią. Promowaliśmy Eu-
ropejski Mechanizm Ochrony Ludności. 
Możemy z  podniesionym czołem powie-
dzieć, że robimy to od wielu lat, nie koniunk-
turalnie. I nie możemy zaprzestać. Przykro 
mi, ale nie widziałem kolegów z kierownic-
twa PSP za czasów komendanta Suskiego. 
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Wtedy zabraniano takiej współpracy, a oficerowie byli szykanowani. Taka była rzeczywi-
stość. Moi koledzy potem byli rozliczani za to, że współpracowali z OSP. Nie może być 
takiej sytuacji zwłaszcza dzisiaj. Szukamy partnerstwa z PSP, by tworzyć synergię działań. 
Powiedzieliśmy sobie o pryncypiach pomocy wewnętrznej dla uchodźców. W obszarze 
pomocy uchodźcom nie można także dzielić strażaków. To są jednakowe działania na 
rzecz obywateli. Jest zagadnienie koordynacji. Najpierw były działania czasem chaotycz-
ne. To w jakiejś mierze naturalne. Wewnątrz gminy muszą być szanowane zasoby gminy. 
Wójt ma prawo dysponować jednostkami OSP. I to musimy domówić z kolegami z PSP. 
Ważne są doświadczenia, np. długotrwałość akcji w okresie pandemii. Trzeba założyć, że 
pierwszy zapał opadnie i trzeba będzie wykorzystać remizy. Pamiętam, jak o tym mówili-
śmy przy Majdanie w Kijowie w 2014 r. Mam nadzie-
ję, że najbliższy czas przyniesie usystematyzowanie 
działań. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, za 
współpracę. Przed nami długi czas współpracy. Klu-
czowy na przyszłość jest samorząd”. 

Adam Domagała, członek ZG ZOSP RP, zaak-
centował wagę współpracy z Komendą Główną PSP. 
Dobrej współpracy z byłym komendantem głównym 
niestety nie było. 

Zbigniew Kaliszyk, członek ZG ZOSP RP, poru-
szył wątek współpracy z uczelnią wyższą w zakresie 
szkoleń ludzi będących w dużym stresie. 

Stanisław Jastrzębski, wójt Długosiodła, wice-
przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich, 
powiedział o  wadze współpracy samorządów z  OSP. 
„Samorządy to OSP. Bez OSP nie ma samorządów. Ści-
sła współpraca to wzajemne uzupełnianie się. Kryzys 
pokazuje, jak to jest potrzebne. W  pierwszych dniach 
wojny społeczeństwo obywatelskie zaistniało, a  admi-
nistracja poległa. Zwycięża przysłowiowy piar. Mróz, 
tysiące ludzi, a gdzie administracja rządowa, gdzie na-
mioty ogrzewane i  inna pomoc. Wspomnę o Mazow-
szu. Gdyby nie roztropność Sejmiku od lat kierowanego 
przez druha marszałka Adama Struzika, bylibyśmy bez 
strażnic. Wiemy, że trzeba chronić remizy, bo to jedy-
ne miejsce, gdzie można by przyjąć grupy uchodźców. 
W imieniu samorządowców pragnę podziękować za to, 
że jesteście, trwacie i robicie dobrze swoją robotę”. 

Zarząd Główny szczegółowo zapoznał się z aktywnością Związku w zakresie pomo-
cy Ukrainie, strażakom i uchodźcom. Pomoc humanitarna staje się ważnym priorytetem 
Związku i wszystkich OSP. Dobrze wypełniamy swą misję. Pokazały to czasy pandemii 
i widzimy to obecnie. I co ważne, realizując nowe zadania związane z COVID-19 i wojną 
w Ukrainie, OSP bez zarzutu wypełniają swoje codzienne obowiązki. 
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Porozumienie Związek OSP RP – Państwowa Służba ukrainy ds. 
Sytuacji Nadzwyczajnych (PSSN)

Pierwsze dwa miesiące dramatu wojennego Ukrainy to czas z jednej strony pomocy 
Związku OSP RP uchodźcom z Ukrainy, a z drugiej pomoc strażakom Ukrainy. Konty-
nuujemy wieloletnie dwustronne kontakty na szczeblu OSP i gmin, a także pomiędzy po-
wiatami, województwami oraz na szczeblu centralnym. Stałym elementem współpracy są 
kontakty kierownictw Związku i Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych 
(PSSN). Przy poparciu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Ukraina została przy-
jęta do CTIF (Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów).  
To członkostwo zapewnia Ukrainie szerokie międzynarodowe wsparcie strażaków. 

W trakcie wspólnej wideokonferencji w kwietniu 2022 r. szef PSSN gen. Siergiej Kruk 
przekazał podziękowania za dotychczasową pomoc, jaką strona polska od początku wojny 
niosła Ukrainie. Szczególne podziękowania skierował na ręce prezesa Zarządu Głównego 
Związku OSP RP – druha Waldemara Pawlaka, wiceprezesa Związku OSP RP gen. brygadie-
ra w st. spoczynku – Wiesława Leśniakiewicza oraz prezesa Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP województwa zachodniopomorskiego – nadbrygadiera Marka Kowalskiego.

Podczas rozmowy omówiono bieżącą sytuację na Ukrainie, w tym potrzeby ukraiń-
skich strażaków. Gen. Siergiej Kruk zaznaczył, że obecnie na Ukrainie jest 10 tys. wolon-
tariuszy, którzy pomagają strażakom w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Wspomniał 
o swoim udziale podczas spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z pre-
zydentami Litwy Gitanasem Nausedą, Łotwy Egilsem Levitsem, Estonii Alarem Karisem 
i Polski Andrzejem Dudą, jakie odbyło się 13 kwietnia w Kijowie. W  jego trakcie gen. 
Siergiej Kruk rozmawiał w języku polskim z prezydentem Andrzejem Dudą i poinformo-
wał o dotychczasowej ścisłej współpracy ze Związkiem OSP RP oraz polską Państwową 
Strażą Pożarną.

Przedstawiciele obu stron, Waldemar Pawlak i Siergiej Kruk, podpisali 29 marca 2022 r. 
Memorandum o współpracy. W oparciu o to porozumienie realizowane będzie wsparcie 
ukraińskich strażaków zarówno w czasie wojny, jak i potem podczas odbudowy kraju oraz 
tworzenia, na wzór Polski, ochotniczego pożarnictwa w Ukrainie. Będzie realizowana po-
moc techniczna dla Ukrainy w kierunku rozwoju ochotniczego pożarnictwa. ZOSP RP 
wyraża gotowość do udzielania wszelkiego niezbędnego wsparcia doradczego i informa-
cyjnego, wyposażenia jednostek OSP w Ukrainie w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy 
oraz pomocy w rozwoju ich umiejętności. Intencją stron porozumienia jest wspólne dzia-
łanie, aktywna współpraca oparta na partnerstwie, wzajemna pomoc i wzajemne wsparcie 
w realizacji zadań mających na celu ochronę ludności i terytorium Ukrainy. 

Gen. Siergiej Kruk przekazał również informację o poniesionych stratach: od początku 
zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę „zniszczonych zostało 111 remiz, zginęło 26 strażaków, 
80 strażaków zostało rannych, straciliśmy ponad 300 sztuk sprzętu pożarniczego. Łącznie 
okupanci zniszczyli i uszkodzili ponad 75 tysięcy obiektów – mówi generał Kruk. – Ponad 
3500 naszych ratowników służy na terenach, które nie są kontrolowane przez Ukrainę… 
Ale my wykonujemy swoje zadania. Ponosimy ogromne straty wraz z wieloma struktura-
mi i służbami, które chronią nasze państwo”.
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O współpracy polskich i ukraińskich strażaków w Dniu Strażaka 

6 maja 2022 r. na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczysto-
ści Centralnych Obchodów Dnia Strażaka i 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. 
Uczestniczyli w nich przedstawiciele najwyższych władz państwowych z Prezydentem RP An-
drzejem Dudą oraz wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim. Strażakom podziękował 
Prezydent RP Andrzej Duda: „Strażacy cieszą się największym zaufaniem i szacunkiem spo-
łecznym. Dziękuję za służbę w kraju i poza granicami, gdzie tak pięknie nas reprezentowaliście, 
niosąc pomoc”. W uroczystości wzięli udział strażacy z Ukrainy z szefem Państwowej Służby 
Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych gen. Siergiejem Krukiem na czele, który powiedział: 
„Mam dzisiaj wielki zaszczyt i doskonałą okazję podziękować wolnemu narodowi polskiemu, 
kierownictwu państwa polskiego, kierownictwu PSP oraz wszystkim funkcjonariuszom PSP 
i druhom ochotnikom za natychmiastowe i wymierne wsparcie od pierwszych dni wojny, za 
pomoc milionom Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce, oraz tym, którzy uczest-
niczą w dzisiejszej uroczystości. Braterstwo straży pożarnej nie ma granic i właśnie dlatego 
jestem tutaj obecny, abym mógł złożyć życzenia moim polskim kolegom z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Strażaka i 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej”.

O współpracy polskich i ukraińskich strażaków mówili również wiceminister spraw we-
wnętrznych Maciej Wąsik, komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak oraz 
prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, który między innymi powiedział: „Tu, w naszym kra-
ju, w Polsce, dziękujemy Opatrzności za roztropność tych, którzy byli przed nami. Za to, że 
jesteśmy w NATO, w Unii Europejskiej. Dzięki temu jesteśmy w silnej rodzinie, która gwaran-
tuje nasze bezpieczeństwo. Dziękujemy strażakom ochotnikom, strażakom Państwowej Straży 
Pożarnej. Ale także dziękujemy wszystkim, którzy straż pożarną wspierają. Na ręce pana mar-
szałka Piotra Zgorzelskiego, pana posła Zbigniewa Chmielowca przekazuję podziękowania 
dla wszystkich przedstawicieli narodu, dla parlamentarzystów, ale także dla samorządowców, 
którzy wspierają straże pożarne, wspierają szczególnie ochotnicze straże pożarne. I zwróćmy 
uwagę na bardzo mocne doświadczenie tych ostatnich lat. Epidemia, wojna. Straż pożarna 
w Polsce wyjeżdża ponad 500 tysięcy razy w ciągu roku. 
To oznacza co minutę wyjazd straży pożarnej. I mimo 
epidemii, i mimo wojny nigdy nie zabrakło strażaków. 
Nigdy nie brakowało pomocy Rycerzy św. Floriana. Za 
to jesteśmy bardzo wdzięczni tym wszystkim, którzy 
obok swojej pracy, swoich obowiązków ochotniczo ra-
tują drugiego człowieka”. 

 Prezes Waldemar Pawlak poruszył także temat po-
mocy ze strony ZOSP RP i PSP strażakom Ukrainy oraz 
uchodźcom. „Łączymy się w  braterskiej solidarności 
z druhami strażakami. Na ręce pana generała Siergieja 
Kruka, szefa Ukraińskiej Narodowej Służby ds. Sytuacji 
Nadzwyczajnych, przekazujemy pozdrowienia i wyrazy 
wsparcia. I życzymy wam zwycięstwa w tej bohaterskiej 
walce”. 
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iV.

STRAŻACKIE PARTNERSTwO  

w wYDANIu POLSKO-uKRAIńSKIm 

Władysław Tabasz

W drugiej dekadzie XXI w. nastąpiły znaczne zmiany w organizacji ochrony przeciw-
pożarowej Ukrainy. Wdrożono rozwiązania znane od wielu lat w krajach europejskich, ale 
są także rozwiązania charakterystyczne dla młodej demokracji ukraińskiej, gdzie dotych-
czasowa centralizacja władzy jest nadal odczuwalna. Według koncepcji reformy samorzą-
du terytorialnego i organizacji agend rządowych Ukrainy to właśnie do obowiązków or-
ganów państwowych władz lokalnych i samorządu na podstawowym poziomie przypisane 
jest gaszenie pożarów. 

Dotychczas tzw. zapewnienie administracyjne i socjalne, w tym usługi służb strażac-
kich i ratowniczych, odbywało się z poziomu miasta o znaczeniu regionalnym (rejono-
wym). Według zaplanowanego w latach 20. XXI w. modelu ratownictwa założono, że ta-
kie usługi będą świadczone w razie potrzeby w każdej gromadzie – gminie (у кожному 
центрі громади) poprzez tworzenie odpowiednich organów zarządzających i sił cywilnej 
ochrony (lokalna straż pożarna, media) oraz ochotniczych ekip ratowniczych, z ich wła-
ściwym zaopatrzeniem i wyposażeniem.

Wyznaczono zespół, który przygotował propozycje bardziej precyzyjnego podziału 
kompetencji w zakresie ochrony ludności, rozdzielonych między samorządami (gmin, po-
wiatów, obwodów). Nowe rozwiązania były kierowane do Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego celem rozpatrzenia i włączenia do nowej wersji Prawa Ukrainy „O samorządzie 
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lokalnym na Ukrainie” (Закону України »Про місцеве самоврядування в Україні«)1. 
Model ten po części wzorowany był na rozwiązaniach polskich, do czego jeszcze wrócimy. 

Ukraińskie statystyki informują o 4000 osób z terenu całego kraju, które giną corocznie 
w  pożarach. Stąd spojrzenie podczas reformy systemu ochrony na doświadczenie krajów 
ościennych i nie tylko. Reformatorzy zauważają, że w większości krajów świata w gaszenie 
pożarów są zaangażowani wolontariusze, w większym czy mniejszym stopniu. Na przykład 
w Kanadzie wskazują na 127 000 strażaków ochotników, a w Chile zaangażowani w gaszenie 
pożarów są wyłącznie wolontariusze. W ukraińskich dokumentach reformujących ochronę 
ppoż. znajdujemy notkę, że podobny system działa w krajach europejskich: w Polsce, Austrii, 
Niemczech i w azjatyckiej Gruzji. Rzeczywiście są podobieństwa, ale są także różnice w or-
ganizacji służb, a sytuacja ta jest dynamiczna. Świadczą o tym chociażby podejścia autorów 
polskiego projektu ustawy o OSP. Na portalu organizacji pozarządowych (polskich) można 
było przeczytać, że „31 grudnia 2021 roku opublikowano ustawę o ochotniczych strażach po-
żarnych. Dzień później weszła ona w życie. Ochotnicze straże pożarne od nowego roku muszą 
stosować się do aktu prawnego, który nie miał żadnego vacatio legis – czyli nie było czasu na 
jego poznanie i dostosowanie się do nowych przepisów. (…) Na wiosnę 2021 roku poznali-
śmy projekt ustawy regulującej funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Potem miały 
miejsce mniej i bardziej oficjalne konsultacje. W październiku rząd przyjął projekt. Ostatecz-
nie uchwalono go w Sejmie 17 grudnia. Prezydent podpisał ustawę po świętach i ostatniego 
dnia starego roku ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawa z dnia 17 grudnia 
2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych to zupełnie nowy akt prawny – wcześniej OSP nie 
potrzebowały oddzielnej, dedykowanej sobie regulacji, aby móc prowadzić działalność”2.

Ukraińcy, korzystając m.in. z polskich rozwiązań, przyjmują, że czas przybycia straży po-
żarnej to 20 minut i do jego osiągnięcia postanowili reaktywować pożarnictwo ochotnicze. 
Jednakże nie bardzo podobne w praktyce do polskich jednostek będących suwerennymi sto-
warzyszeniami. Przyjęto także, że liczba starostw powiatowych będzie odpowiadała liczbie 
nowo utworzonych okręgów administracyjnych, a część remiz strażackich zostanie zorgani-
zowana na nowo. Sprzęt zostanie przeniesiony na tereny gmin do zorganizowania własnej 
ochrony przeciwpożarowej, a wszystkie jednostki kadrowe (zawodowe) zostaną wykorzysta-
ne do wzmocnienia zawodowych jednostek ratowniczo-gaśniczych szczebla powiatowego, 
tzw. ochrony przeciwpożarowej wspólnoty terytorialnej. Nasi sąsiedzi, mając świadomość 
obecności na rozległym terenie minimalnej liczby strażaków zawodowych, a  jednocze-
śnie mając na względzie wymagany czas dojazdu, postawili na ochotników. Przyjęli też, że 
strażacy ochotnicy będą aktywni w każdej osadzie, przejdą odpowiednie szkolenie, będą 
wchodzić w interakcję ze strażą pożarną zawodową. Także w każdej gminie zatrudnieni są 
profesjonalni strażacy w zespołach kierowanych przez władze lokalne. Wolontariusze pod-
pisują z lokalnymi władzami umowę w sprawie realizacji ich dobrowolnego działania prze-
ciwpożarowego, a samorząd lokalny zapewnia im sprzęt, gaśnice i środki ochrony osobistej.  

1 https://mvs.gov.ua/upload/document/ (dostęp: 4.01.2022).
2 https://publicystyka.ngo.pl/weszla-w-zycie-ustawa-o-ochotniczych-strazach-pozarnych/ (dostęp: 

3.01.2022).



Strażackie partnerStwo 
w wydaniu polSko-ukraińSkim

59

Ukraińcy z dumą podkreślają, że ich ochotnicy to oficjalnie zarejestrowani wolontariusze, 
którzy otrzymują pewne gwarancje socjalne. Kim są wolontariusze – zapytują autorzy rzą-
dowego opracowania i wskazują jednocześnie, że są to lekarze, nauczyciele, finansiści, pry-
watni przedsiębiorcy, mechanicy itp., którzy zdecydowali się dać wkład w bezpieczeństwo 
ich społeczności, są gotowi oddać cały swój czas na wezwanie do ratowania czyjegoś życia. 
Jakie są warunki zostania strażakiem ochotnikiem na Ukrainie? To wiek 21-60 lat, bez ogra-
niczeń co do płci i wykształcenia, osoby bez medycznych przeciwwskazań. Co w zamian 
mogą otrzymać ochotnicy? A więc: darmowe ubezpieczenie na życie i zdrowie (wymagane 
dla osób, które zaangażowane są w ryzykowne działania), prezenty od społeczności na spe-
cjalne okazje, zasługi, nagrody, podziękowania. Dla pracodawców wolontariuszy przewi-
dziane są odszkodowania za czas, w którym biorą oni udział w akcji. 

Obiektywnie ujmując problem, pożary na szczęście nie zdarzają się codziennie, więc 
pozostaje konieczne utrzymanie gotowości bojowej jednostki, w tym utrzymanie naby-
tych umiejętności. Oddelegowane przez władze rządowe specjalne zespoły pomagają sa-
morządom i lokalnym strażakom w sprawie   organizacji szkoleń dla dowódców jednostek, 
a w przyszłości odpowiadać będą (zespoły) za organizację przekwalifikowania zawodowe-
go chętnych wolontariuszy na strażaków zawodowych. Mogą także organizować wyciecz-
ki dla wolontariuszy za granicą, w ramach różnych programów pomocowych i dzielenia 
się doświadczeniami (lub zapraszać zagranicznych strażaków do lokalnej społeczności) 
dla podniesienia poziomu wyszkolenia wolontariuszy. W programach mają przewidziane 
zajęcia z dziećmi i młodzieżą, organizują wycieczki dla swoich członków, lekcje otwarte 
itp., przeprowadzają konkursy na tematy przeciwpożarowe, organizują koncerty, wystawy 
itp. działania w celu promowania służby ochotniczej. 

W zaplanowanych etapach „uzdrawiania” systemu ukraińskiego przyjęto takie zadania 
jak: a) organizacja środków alarmowych, w tym analiza stanu istniejących pojazdów, sys-
temów alarmowych (specjalne, lokalne, obiektowe), które działają na terytorium gminy; 
b) wdrażanie środków dotyczących modernizacji istniejących lub budowanie nowych sys-
temów alarmowych na danym terytorium; c) wykonywanie działań dotyczących konser-
wacji działających systemów; d) trening personelu, od którego zależy powodzenie w akcji 
(alert publiczny) ratującej życie, domy, infrastrukturę; e) oszczędzanie budżetu danej spo-
łeczności; f) integracja społeczeństwa. 

Nastąpił niejako powrót do idei krzewionych we Lwowie i  okolicy przez Krajowy 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w  Królestwie Galicji i  Lodomerii z  Wielkim 
Księstwem Krakowskim już półtora wieku wcześniej. Ukraińskie pożarnictwo ochotni-
cze nie jest ujęte w ramy organizacyjne w formie stowarzyszeniowej, ale zmierza wyraź-
nie w tym kierunku. Nasza polska OSP jest stowarzyszeniem i tego uczą się nasi sąsiedzi 
od nas, funkcjonując „póki co” pod skrzydłami zawodowego pożarnictwa. Nasza polska 
rzeczywistość wyraźnie zmierza w  przeciwnym kierunku, a  nieco skrywana w  nowych 
unormowaniach ustawowych podległość państwowemu pożarnictwu jest tego dowodem.

Ale wróćmy ponownie na grunt ukraiński. Gdzie się więc podziało ochotnicze pożar-
nictwo, chociażby na dawnych polskich Kresach? Organizacje pozarządowe w radzieckiej 
Ukrainie praktycznie nie funkcjonowały. Komunistyczna ideologia i taka sama rzeczywi-
stość dopuszczały istnienie tylko tych organizacji, które były założone i kontrolowane przez 
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partię i rząd. Wiodącą był Komsomoł – komunistyczna organizacja młodzieży w Związku 
Radzieckim, która powstała w roku 1918, tuż po rewolucji. Komsomoł był młodzieżowym 
zapleczem komunistycznej partii, a jego celem była indoktrynacja młodzieży w Związku 
Radzieckim ideałami komunistycznymi. Były ponadto tzw. amatorskie kręgi – popularne 
niekomercyjne organizacje młodzieżowe bez politycznego zaangażowania, które skupiały 
ludzi według zainteresowań: sportowców, myśliwych, muzykantów itp. Zmiany nastąpiły 
po roku 1991. Wraz z rozpadem Związku Radzieckiego przyznano w powstającej niezależ-
nej Ukrainie prawa społeczne dotyczące swobody słowa, informacji i swobody łączenia się 
obywateli w różne organizacje niezależne od państwa. Ustawa „O zjednoczeniu obywateli” 
(Закон «Про об’єднання громадян»)3 od 1992 r. stała się przyczynkiem szybkiego wzro-
stu liczby organizacji pozarządowych. Uproszczona była rejestracja organizacji pozarzą-
dowej. Podstawowe wymogi niezbędne do rejestracji organizacji pozarządowej w Ukra-
inie to: wniosek do rejestracji organizacji pozarządowej, protokół oryginalny z ogólnego 
zebrania, regulamin organizacji, wskazanie liderów i przedstawicieli. Te procedury nawią-
zywały do polskich unormowań dotyczących stowarzyszeń. Jednakże z jakichś względów 
ochotnicze pożarnictwo zostało wyłączone z grona stowarzyszeń. Większość organizacji 
pozarządowych w Ukrainie działa w takich dziedzinach jak: ochrona zdrowia, byt społe-
czeństwa, polityka ochronna praw człowieka, religia, kultura, sztuka. Najwyraźniej widać 
to na przykładzie grup, które koncentrują się na pomocy inwalidom i weteranom wojny, 
biorą udział w rozwoju kultury, wspierają dzieci, młodzież i studentów, pomagają ofiarom 
klęsk żywiołowych. W wąskim rozumieniu tzw. trzeci sektor obejmuje przede wszystkim 
fundacje i  stowarzyszenia, jednak – jak wspomniano – bez ochotniczych straży pożar-
nych. W Polsce straże ochotnicze mają wyłącznie formę prawną stowarzyszeń.

W ukraińskich mediach można często trafić na stwierdzenie, że silne społeczeństwo 
obywatelskie pozytywnie wpływa na podwyższenie jakości zarządzania państwem przez 
zapewnienie przejrzystości i  stabilności demokratycznych przekształceń. Organizacje 
trzeciego sektora są niezbędnymi elementami w rozwoju Ukrainy. Mogą wykonywać dużo 
potrzebnych funkcji, w szczególności: stymulować aktywne uczestnictwo społeczeństwa, 
zapewniać kontrolę społeczeństwa odnośnie do realizacji polityki państwowej, wprowa-
dzać demokratyczne normy i wartości przez istniejące instytucje demokratyczne, mobi-
lizować zasoby dla potrzeb społecznych. To wszystko w  duchu wolontariatu, z  którego 
korzysta także ochotnicze pożarnictwo. W dobie współczesnej ludzie określani jako Wo-
lontariusze Ukrainy wykonują cały szereg aktywności. Oni otrzymują informacje o po-
trzebach z  frontu (na wschodzie kraju) od dowódców różnych pododdziałów i  starają 
się je realizować. Wolontariusze zbierają środki finansowe na karty płatnicze i  kupują 
potrzebne rzeczy osobiste dla walczących. Oprócz tego w supermarketach i na rynkach 
wolontariusze zbierają produkty o długim terminie ważności oraz inne rzeczy albo pie-
niądze, jakie darczyńcy im przekazują. Otrzymane i zakupione rzeczy zawożą na poligony 
albo wysyłają do strefy Operacji Antyterrorystycznej zgodnie z potrzebami4.

3 Верховна Рада України; Закон від 16.06.1992 № 2460-XII (Редакція станом на 01.01.2013).
4 https://prezi.com/qsxd-tcybxuv/organizacje-pozarzadowe-w-polsce-i-ukrainie/ (dostęp: 21.12.2021). W Kijo-
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Ukraińscy strażacy ochotnicy, mimo iż nie są zrzeszeni, lecz tylko zarejestrowani w samo-
rządzie, korzystają z wychowawczego dorobku tamtejszych skautów z organizacji określanej 
jako Płast (Пласт – українська скаутська організація)5. Jest największą organizacją wycho-
wawczą dzieci i młodzieży na Ukrainie. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym 
i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę 
czy wyznanie. Głównym celem działania Płastu jest wspieranie wychowania płastunów i pła-
stunek – stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka6. Zakres działania tej-
że organizacji przypomina pracę z polską młodzieżą w harcerskich drużynach pożarniczych. 
W praktyce mogą powstawać drużyny pożarnicze na bazie różnorakich podmiotów społecz-
nych. Przykładem niech będą dwie drużyny7. Pierwsza to Dobrowolny Zespół Pożarniczy 
w Dertsen, rejon Mukaczewo, obwód zakarpacki. Założony w 2005 r. na podstawie reformy 
samorządu i z udziałem tamtejszej Cerkwi. Zespół składa się z 32 wolontariuszy mających 
do dyspozycji 6 jednostek specjalnych sprzętu i 6 motopomp. Druga to Drużyna Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Boryspolu, rejon Kijów (otoczenie międzynarodowego portu lotniczego). 
Utworzony w 2014 r. na bazie organizacji publicznej – klubu sportowego i patriotycznego 
„Atak”. Zespół składa się z 14 wolontariuszy mających 2 komplety sprzętu i 1 motopompę.

W artykule zostanie zaprezentowanych kilka przykładów współpracy polsko-ukraiń-
skiej na niwie ochotniczego pożarnictwa. Warto jednak wcześniej zauważyć, że współ-
praca rozwija się także pomiędzy państwowymi podmiotami ochrony przeciwpożarowej 
obydwóch krajów. Spory dorobek wynika ze współpracy Ukraińskiego Naukowo-Badaw-
czego Instytutu Obrony Cywilnej (УкрНИИГЗ) na współczesnym etapie rozwoju z Cen-
trum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Pań-
stwowy Instytut Badawczy w Jozefowie k. Warszawy8.

W rozwoju ochrony ppoż. u naszych sąsiadów biorą udział także podkarpackie ro-
dzinne firmy wytwórcze sprzętu ratowniczego. Takim wymownym przykładem jest firma 
pn. „Ślusarstwo” Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik z powiatu dębickiego. Ofe-
ruje ona tzw. trenażery ratownicze, które zainstalowano m.in. w Lwowskim Państwowym 
Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia we Lwowie (Ukraina). Trenażery są „nowoczesnymi 
urządzeniami ćwiczebnymi, wykorzystywanymi przez służby ratownicze, zwłaszcza straż 
pożarną. Wielomodułowe trenażery ratownicze to zespół rozwiązań konstrukcyjnych 
służących doskonaleniu zawodowemu przedstawicieli służb ratowniczych. Z wykorzysta-
niem modułów wchodzących w skład trenażera prowadzi się trening strażaków w symulo-
wanych warunkach zagrożenia, zbliżonych do realnych, w których prowadzi się działania 
ratowniczo-gaśnicze. Ważnym aspektem tworzenia takich trenażerów jest zapewnienie 

wie odbył się założycielski Kongres Stowarzyszenia Narodowych Wolontariuszy Ukrainy. Obecnie Stowarzy-
szenie połączyło 26 organizacji wolontariackich. Członkowie Kongresu ogłosili swoje główne zadanie – zwięk-
szyć zdolność i gotowość obronną Ukrainy, wspierać siły zbrojne i inne siły paramilitarne, stworzone zgodnie 
z ukraińskim prawem.

5 https://www.plast.org.ua/ (dostęp: 4.01.2022).
6 https://www.google.com/search?/ (dostęp: 7.01.2022).
7 Przywołane w publikacjach ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Міністерство внутрішніх 

справ).
8 https://cnbop.pl/ (dostęp: 23.12.2021).
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możliwie wiernego realizmu ćwiczeń. Moduł ten jest urządzeniem poligonowym, mo-
bilnym, dydaktyczno-treningowym, jedno- lub wielokontenerowym, służącym do nauki 
i doskonalenia zachowań strażaków w działaniach ratowniczych”. Założyciel firmy Wła-
dysław Radzik był działaczem OSP, także szczebla centralnego. Zainstalował trenażery 
w różnym zakresie modułowym już w co najmniej 15 ośrodkach szkolenia i szkołach po-
żarniczych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całej Polski, jak również poza granica-
mi naszego kraju, w tym na Ukrainie9.

Także w  samym cyklu szkoleniowym strażaków po sąsiedzku biorą udział jednost-
ki OSP z przygranicznych terenów Rzeczypospolitej. Przykładem jest wizyta strażaków 
OSP ze Szczepańcowej w gminie Chorkówka k. Krosna. W dniach 25-28 września 2018 r. 
strażacy ze Szczepańcowej wzięli udział w  ćwiczeniach na Ukrainie, zorganizowanych 
w  ramach międzynarodowego projektu EU-CHEM-REACT10, dotyczącego reagowania 
na zagrożenia czynnikami masowego rażenia. „W  ćwiczeniach na terenie wojskowego 
poligonu w  Jaworowie koło Lwowa brały udział poza służbami ratowniczymi Ukrainy 
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Zielonki koło Warszawy, Bukowiny Tatrzań-
skiej, Szczepańcowej, a także Grupy Ratownictwa PCK z Przemyśla, Warszawy, Wrocławia 
oraz zespoły ratownicze Państwowej Straży Pożarnej z Czech, Litwy i Łotwy. (…) Pro-
jekt w całości sfinansowany przez Unię Europejską został opracowany i był zrealizowany 
przez międzynarodowe konsorcjum partnerów litewskich, ukraińskich i  polskich oraz 
w partnerstwie ze Związkiem OSP RP, Biurem Koordynacji OBWE w Kijowie oraz Mię-
dzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Warszawie, jako międzynaro-
dowym koordynatorem. W ćwiczeniach udział wzięli w roli obserwatorów: Wójt Gminy 
Chorkówka Andrzej Koniecki, Prezes OSP Szczepańcowa, a zarazem Prezes Zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP RP w Chorkówce Kazimierz Gładysz oraz dh Janusz Mermon. 
Zakwaterowanie ćwiczących zorganizowane było w typowo poligonowych warunkach, tj. 
w namiotach, z wykorzystaniem stołówek, sanitariatów i łaźni polowych. Część kwaterun-
kową zabezpieczali strażacy z Czech. Obserwatorami ćwiczeń byli także przedstawiciele 
kilkunastu krajów Unii Europejskiej. Dla wszystkich uczestników ćwiczenia były wielkim 
sprawdzianem swych umiejętności i  zaprezentowania możliwości – relacjonował dh K. 
Gładysz. Były także okazją do nawiązania przyjaznych, koleżeńskich kontaktów z druha-
mi z jednostek OSP biorących udział w ćwiczeniach. Udział w ukraińskich ćwiczeniach 
jednostka OSP ze Szczepańcowej zawdzięcza zaproszeniu otrzymanemu od Wiceprezesa 
Zarządu Głównego ZOSP RP, byłego Komendanta Głównego PSP generała brygadiera 
Wiesława Leśniakiewicza i traktuje jako wielkie prestiżowe wyróżnienie”11.

9 Partnerstwo dla innowacyjności na rzecz bezpieczeństwa, BiTP Vol. 29, Numer 1, 2013, s. 35-42.
10 EU-CHEM-REACT pomaga lokalnym, krajowym i międzynarodowym zainteresowanym stronom w ko-

rzystaniu z Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UCPM) i unijnych narzędzi, wprowadzaniu współ-
pracy transgranicznej i ubieganiu się o międzynarodową pomoc ze strony organizacji międzynarodowych 
i społeczeństwa obywatelskiego.

11 https://krosno112.pl/aktualnosci/z-zycia-sluzb/item/5725-strazacy-z-osp-szczepancowa-cwiczyli-na-ukra-
inie.html
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Pomoc strażakom z Ukrainy przybiera formę zarówno oficjalną, jak i spontaniczną, 
artykułowaną przez członków wielu polskich OSP. Serwis prasowy Sejmu RP informu-
je o programie „Polska pomoc”, a  jest to marka działań rozwojowych i humanitarnych 
Polski podejmowanych w  krajach rozwijających się oraz edukacji polskiego społeczeń-
stwa o tych działaniach12. Przykładem jest to np., że „3 lutego 2021 r. we wsi Prokurawa, 
która należy do gromady kosmackiej w obwodzie iwanofrankiwskim, dobiegła końca re-
alizacja projektu »Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Prokurawie«, finansowanego 
w ramach programu »Polska pomoc« ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
Ochotnicza Straż Pożarna we wsi Prokurawa została powołana przez gromadę w  2019 
roku w  ramach międzynarodowego programu ULEAD z  Europą, finansowanego przez 
UE – gromada Kosmacka została wyłoniona w otwartym konkursie spośród ponad 140 
zgłoszeń. Wolontariusze wzięli udział w kursach w Państwowej Służbie Ukrainy ds. Sytu-
acji Nadzwyczajnych (która zapewniła także samochód strażacki), polscy specjaliści po-
mogli stworzyć zespół i plan bezpieczeństwa, a także gościli przedstawicieli społeczności 
na wizycie studyjnej, gdyż w Polsce jest ok. 700 000 strażaków ochotniczych! Wolonta-
riusze sami zbudowali remizę strażacką, a gromada wraz z Ministerstwem Spraw Zagra-
nicznych RP wyposażyła ich w podstawowe środki ochrony indywidualnej. Po 2 latach 
intensywnej pracy, w trakcie których zespół zwiększył się do 15 osób, gromada otrzymała 
pomoc z Polski w postaci nowoczesnego modułu przeciwpożarowego na przyczepie, którą 
można podłączyć do dowolnego samochodu i  szybko dotrzeć do pożaru w najbardziej 
niedostępnych zakątkach społeczności górskiej. Gmina otrzymała również zestaw innego 
sprzętu gaśniczego i  remontowego: gaśnice do budynków użyteczności publicznej, ge-
neratory, ładowarki, maski gazowe, węże strażackie i pistolety itp. Całkowity koszt pro-
jektu wyniósł 11 tysięcy euro (około 375 tysięcy hrywien). (…) »Tworzenie i działalność 
ochotniczych jednostek straży pożarnych jest tym, co naprawdę aktywizuje społeczność, 
jednoczy ludzi dla wspólnego dobra, a docelowo pomaga tworzyć społeczeństwo obywa-
telskie, sprawia, że ludzie   czują się odpowiedzialni za teren, na którym żyją, za swoją małą 
ojczyznę – powiedziała podczas spotkania z przedstawicielami ochotniczej straży pożar-
nej Eliza Dzwonkiewicz, Konsul Generalny RP we Lwowie. – Polscy strażacy od wielu lat 
przekazują swoim ukraińskim kolegom doświadczenie i wiedzę, a współpraca jest owocna 
i trwa bez przerwy. Bardzo się cieszę, że w ten sposób polepsza się stan bezpieczeństwa 
w ukraińskich gminach. Możliwość obserwowania tego procesu i bezpośredniego uczest-
niczenia w nim naprawdę sprawia dużą radość«”13.

Polskie MSZ przeznaczyło 145 tys. euro na wsparcie sześciu gmin obwodu donieckiego 
na Ukrainie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego. Partnerami projektu są Zwią-
zek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwy-
czajnych. (…) „Chcemy pomóc naszym przyjaciołom z Ukrainy stworzyć sprawny system 
ratowniczy na podstawie doświadczenia Polski i krajów europejskich – wyjaśniał w rozmo-

12 https://www.gov.pl/web/polskapomoc/ (dostęp 11.01.2022).
13 https://polonia.tvp.pl/52249896/strazacy-z-osp-w-prokurawie-ukraina-otrzymali-nowoczesny-modu-

l-przeciwpozarowy-w-ramach-programu-polska-pomoc/ (dostęp: 11.01.2022).
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wie prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Szczecinie nadbrygadier Ma-
rek Kowalski. – Projekt polega na budowaniu dostępności usługi ratowniczej dla obywatela. 
Wychodzimy naprzeciw ukraińskiej strategii reformowania bezpieczeństwa pożarowego, 
w ramach której założono, że czas dojazdu straży pożarnej trzeba skrócić do 20 minut. Wy-
branych zostało sześć gmin w obwodzie donieckim, w których tworzone są centra bezpie-
czeństwa, czyli remizy. Dla każdego z  tych centrów przeszkolono 17 ratowników. Odbyli 
oni 140-godzinne szkolenia z udziałem polskich ekspertów, po których otrzymali certyfikat 
ratownika ochotnika oraz odzież ochronną do pracy w trudnych warunkach”14.

Nie mniej ujmująca jest informacja o pomocy dla polskich mieszkańców wsi Strzel-
czyska w okolicach Lwowa, którzy mieli marzenie, aby utworzyć ochotniczą straż pożarną. 
„Z pomocą przyszli lubuscy strażacy. Najpierw na Ukrainę pojechał samochód pożarni-
czy, a teraz zestaw do ratownictwa technicznego podarowany przez ochotników z Dąb-
rówki Wielkopolskiej. Ochotnicy z Dąbrówki Wielkopolskiej sami niegdyś byli w potrze-
bie. Wtedy pomocną dłoń podali im koledzy z Niemiec, którzy podarowali 3 samochody 
bojowe. Dlatego teraz strażacy postanowili wesprzeć sąsiadów zza wschodniej granicy 
i przekazać do Mościsk na Ukrainie zestaw do ratownictwa technicznego. Pierwsze kon-
takty z mieszkańcami wsi Strzelczyska w okolicach Lwowa lubuscy strażacy nawiązali 6 
lat temu. Wtedy okazało się, że nie ma tam Ochotniczej Straży Pożarnej. Żeby to zmienić, 
strażacy postanowili pomóc w tworzeniu OSP. Na początek przekazali samochód pożarni-
czy. Lubuska delegacja przywiozła mieszkańcom Strzelczysk zebrane w Polsce dary, m.in. 
żywność i odzież. Zorganizowano też zbiórkę na pokrycie kosztów tworzonej tam Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Lubuszanie pomogli również jednostce w ukraińskich Mościskach, 
która dysponuje starym i wyeksploatowanym sprzętem”15. 

Kolejny przykład współpracy międzysąsiedzkiej pochodzi z miejscowości Dolina na Ukra-
inie. Do tejże straży przekazany został wóz bojowy Mercedes z OSP Stare Siołkowice oraz inny 
sprzęt ofiarowany przez władze starostwa powiatowego z Opola. „Wóz bojowy z napędem na 
cztery koła był bardzo potrzebny druhom z Ukrainy, którzy pełnią służbę w górzystym terenie. 
W czasie powodzi w 1997 roku to oni pomagali nam, teraz staramy się spłacić ten dług – mó-
wił starosta opolski Henryk Lakwa. – Władze powiatu opolskiego od lat pomagają strażakom 
Ukrainy – m.in. przekazując sprzęt, który polskim druhom nie jest już potrzebny, a wciąż jest 
sprawny. (…) Każdy kto był i poznał warunki pracy strażaków na Ukrainie, stan wyposażenia 
od sprzętu strażackiego po biurowy, nie będzie obojętny i zechce pomóc – tłumaczył starosta 
opolski. – Oni muszą nadgonić czas, jeśli chodzi o poziom wyposażenia i bazę, tak więc nawet 
farba do pomalowania pomieszczeń w strażnicy, meble czy sprzęty biurowe też im się przyda-
dzą. No i warto przypomnieć, że to strażacy z Ukrainy ruszyli na pomoc w czasie powodzi na 
Opolszczyźnie w 1997 r., zanim przyszła pomoc z innych państw”16. 

14 https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2259292,Ochotnicza-straz-pozarna-to-nowosc-w-Donba-
sie-Polska-pomoze-Ukrainie-stworzyc-system-ratowniczy/ (dostęp: 31.12.2021).

15 https://gorzow.tvp.pl/53796430/we-wsi-strzelczyska-powstala-osp-wszystko-dzieki-lubuskim-strazakom/ 
(dostęp: 11.01.2022).

16 https://osp.pl/artykuly/kiedys-nam-pomogli-teraz-splacamy-dlug-woz-bojowy-z-osp-stare-siolkowice
-przekazano-na-ukraine,19415/ (dostęp: 20.12.2021).
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Tego typu przykładów współpracy pożarników ochotników z Polski i Ukrainy jest co-
raz więcej. Każdy przyjazny gest wpisuje się w unijną politykę wobec państwa ukraińskie-
go i wobec każdego z osobna naszego ukraińskiego sąsiada, w tym strażaka. Społeczność 
europejska potwierdziła to kolejny raz 12 października 2021 r., kiedy to w Kijowie odbył 
się 23. szczyt UE-Ukraina. Unię Europejską reprezentowali najwyżsi jej przedstawiciele 
– Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, i Ursula von der Leyen, przewod-
nicząca Komisji Europejskiej, zaś Ukrainę reprezentował prezydent Wołodymyr Zełenski. 
Były wówczas oficjalne spotkania, ale także refleksja o konkretnych osiągnięciach, które 
zmieniają życie ludzi i dają wolność, szczególnie w obecnym czasie, gdy jest ona na Ukra-
inie zagrożona. Możliwości polskich strażaków to także możliwości wspierania bezpie-
czeństwa, praworządności i większego dobrobytu u ukraińskich sąsiadów, co jednocześnie 
jest istotą więzi między Ukrainą a UE. W oficjalnym komunikacie można było słyszeć, 
że „obie strony z zadowoleniem przyjęły wymianę swoich ocen układu o stowarzyszeniu, 
z myślą o przedstawieniu wspólnej oceny podczas kolejnego szczytu dwustronnego, który 
odbędzie się w 2022 r. w Brukseli”17. Strażacy Rzeczypospolitej uczestniczą w tym proce-
sie, jak przystało na pełnoprawnych Europejczyków.

24 marca 2022 r. Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę. W  pierwszej linii pomagają-
cych strażakom i społeczeństwu Ukrainy stanęli polscy strażacy na czele ze Związkiem 
OSP RP18. W momencie agresji w Ukrainie wywołanej i kontynuowanej w lutym i marcu 
2022 r. przez siły zbrojne Rosji różne były reakcje polityczne. Dało się odczuć niedowie-
rzanie cywilizowanego świata, różne kalkulacje polityczne, ale przede wszystkim ruszyła 
fala samopomocy i pomocy sąsiedzkiej świadczonej przez polską społeczność na rzecz 
Ukraińców. Idee krzewione w ochotniczym ruchu strażackim obficie zaowocowały ofiar-
nością. Przygraniczne strażackie świetlice i remizy na Podkarpaciu stały się natychmiast 
ostoją dla rzeszy uciekinierów przed pożogą wojny. Wkrótce pomoc uchodźcom stała się 
priorytetem władz Związku i  jednostek OSP w całym kraju. Jest także drugi, nie mniej 
dramatyczny aspekt agresji. To liczne przypadki podejmowanej przez wojsko rosyjskie 
eksterminacji ogniem, skierowanej wobec cywilnej ludności. Płonące domy i bloki miesz-
kalne mają w ocenie agresora wywołać lęk i zwątpienie u mieszkańców Ukrainy w sens 
obrony ojczyzny. Tego typu obrazy są ciągle żywe w  świadomości Polaków choćby po 
agresji hitlerowskiej. Stąd też tyle współczucia i podejmowanych form pomocy na rzecz 
sąsiedniego narodu.

Dr hab. Władysław Tabasz jest profesorem AHNS w Radomiu, przewodniczącym Wo-
jewódzkiego Sądu Honorowego ZOSP RP w Rzeszowie, wiceprzewodniczącym Komisji 
Historycznej ZG ZOSP RP oraz członkiem Rady Programowej miesięcznika „Strażak” 
i Rady Programowej Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi k. Rzeszowa.

17 https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-summit/2021/10/12/
18 Piszemy o tym szeroko w rozdziale Pomagamy uchodźcom. Pomagamy strażakom Ukrainy.
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V.

DZIAŁANIA ZOSP RP NA RZECZ 

ROZwOJu STRuKTuR OCHOTNICZEGO 

POŻARNICTwA uKRAINY

Zbigniew Kaliszyk

Ukraina przechodzi w ostatnich latach przemianę: państwa zarządzanego centralnie 
w państwo, gdzie wiele kompetencji, w tym utrzymania bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego, zostaje zdeglomerowanych do poziomu lokalnych samorządów.

Problematyka działalności polskich służb ratowniczych, krajowego systemu ratowni-
czo-gaśniczego oraz funkcjonowania ochotniczego pożarnictwa w naszym kraju była już 
wcześniej przedmiotem dużego zainteresowania naszego wschodniego sąsiada.

18-19 grudnia 2012 r. w Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia we 
Lwowie odbyło się seminarium poświęcone ochotniczemu pożarnictwu w Polsce i na Ukrainie.
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Przedstawiciel Zarządu Głównego ZOSP RP Zbigniew Kaliszyk w obszernym referacie 
przedstawił działalność i dorobek ochotniczych straży pożarnych i Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Polsce. Seminarium to odbyło się w ramach realizowanego na Ukra-
inie programu „Polska Pomoc 2012”, finansowanego i koordynowanego przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych RP. Współorganizatorem seminarium była polska firma Egeria.

W listopadzie 2013 r. na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Ży-
cia odbyła się druga już konferencja poświęcona budowie ochotniczego pożarnictwa na 
Ukrainie. Taki był też tytuł tej konferencji, która zorganizowana została w ramach projek-
tu MSZ Polski oraz Ambasady RP w Kijowie. 

Współorganizatorem konferencji ze strony polskiej była ponownie firma Egeria, dzia-
łająca od lat na rynku ukraińskim i wspierająca rozwój współpracy służb ratowniczych 
obu krajów. Przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Bogdan Koła-
kowski i Zbigniew Kaliszyk (członkowie Zarządu Głównego Związku) – mówili o funk-
cjonowaniu ochotniczego pożarnictwa w  krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, 
uwarunkowaniach prawnych oraz o  finansowaniu ochotniczego pożarnictwa w  Polsce. 
Konferencja dawała stronie ukraińskiej wiedzę o praktycznych rozwiązaniach stosowa-
nych w naszym kraju.

Jak wówczas sygnalizowano stronie polskiej, Republika Ukrainy jest w trakcie przygo-
towywania pakietu przepisów prawnych normujących funkcjonowanie społecznych służb 
ratowniczych w systemie ratownictwa państwa.

Dokument „Zarys koncepcji reformy samorządu lokalnego oraz organizacji publicz-
nych władz terytorialnych na Ukrainie”, zatwierdzony przez Radę Ministrów Ukrainy  
1 kwietnia 2014 r., określił główny zakres odpowiedzialności lokalnych organów samo-
rządowych na poziomie podstawowym, w tym m.in. organizacje zajmujące się gaszeniem 
pożarów oraz utrzymaniem porządku publicznego. Ponadto, zgodnie z ukraińskim pra-
wem dotyczącym „Samorządu lokalnego Ukrainy” (paragraf 52 artykułu 26), uprawnienia 
do tworzenia miejskich służb ratowniczych zostały przekazane samorządowi lokalnemu. 
Artykuł 19 „Kodeksu ochrony cywilnej Ukrainy” określił zadania organów samorządu 
lokalnego w organizacji środków ochrony cywilnej. Są to:
‐‐ zapobieganie sytuacjom nadzwyczajnym;
‐‐ ochrona ludności oraz terytorium przed zagrożeniami przyrodniczymi oraz ludzkimi;
‐‐ reagowanie na sytuacje nagłe oraz usuwanie ich skutków.
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Ukraińska Państwowa Służba Ratownicza przechodzi kompleksową przemianę zwią-
zaną z reformą decentralizacyjną, a połączone hromady (AH) odgrywają w tym procesie 
kluczową rolę. Prawo ukraińskie przewiduje zobowiązania prawne i jednocześnie tworzy dla 
AH możliwości pełnienia pewnych funkcji, których przed reformą nie mogły przejmować.

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym stanowi bardzo istotną funkcję połączo-
nych hromad; zgodnie z Narodową Strategią Reformy Ukraińskich Służb Ratowniczych 
gminy zobowiązane są do stworzenia miejscowych planów działań w  celu zachowania 
bezpieczeństwa publicznego. Ponieważ model zarządzania bezpieczeństwem uzupełniony 
o OSP powinien być uważany za najbardziej wydajny, gminy powinny otrzymać wsparcie 
w pracy na rzecz integracji zagadnienia tworzenia i działania OSP z miejscowymi planami 
bezpieczeństwa publicznego.

W  całej Europie krajowe systemy bezpieczeństwa wspierane są przez organizacje 
ochotnicze. Systemy takie pozwalają na istotne zwiększenie bezpieczeństwa publicznego 
oparte o zaangażowanie mniejszych funduszy.

Ukraina z obszarem dwukrotnie większym od Polski i większą liczbą mieszkańców 
posiada Państwową Straż Pożarną, w której pracuje ok. 42 tys. osób (1 strażak na 1000 
mieszkańców, podczas gdy średnia w UE wynosi 7 strażaków na 1000 mieszkańców). Jed-
nocześnie, zgodnie ze statystykami ukraińskimi, co roku ok. 2 tys. osób traci życie w po-
żarze, zaś straty materialne szacuje się na ok. 5 mld UAH. Włączenie ochotniczej straży 
pożarnej do krajowego systemu ratunkowego/bezpieczeństwa pożarowego może istotnie 
zmniejszyć te liczby.

Dlatego też w 2017 r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przystąpił do re-
alizacji projektu „Wspieranie procesu organizowania ukraińskiego wolontariatu ratowni-
czego na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej w obwodzie rówieńskim”, 
dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Partnerem Związku po 
stronie ukraińskiej był Zarząd Główny Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych 
w Obwodzie Rówieńskim i trzy gminy (hromady) w tym obwodzie. Projekt ten wypełniał 
lukę, jaką był brak odpowiedniego przygotowania zasobów ludzkich i sprzętowych zdol-
nych do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych u naszego wschodniego 
sąsiada. Projekt został podzielony na dwa moduły: pierwszy zrealizowany w roku 2017 
i drugi w roku 2018.

Wizyta szkoleniowa samorządowców Ukrainy w OSP 
Falenty, 26.06.2017 r.

Wizyta szkoleniowa samorządowców Ukrainy w OSP 
Raszyn, 27.06.2017 r.
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Głównymi zadaniami pierwszego modułu I projektu, zakończonego w roku 2017, były 
m.in.: 
‐‐ Ocena stanu organizacji ukraińskiego wolontariatu ratowniczego w obwodzie rówień-

skim. 
‐‐ Prezentacja idei wolontariatu ratowniczego przedstawicielom samorządu terytorial-

nego na Ukrainie na przykładzie ochotniczych straży pożarnych w Polsce. 
‐‐ Wypracowanie odpowiednich programów szkolenia i  ich wdrożenie w procesie do-

skonalenia zawodowego członków 3 ochotniczych straży pożarnych. 
‐‐ Szkolenie podstawowe ukraińskich strażaków ratowników. 
‐‐ Promocja idei wolontariatu na Ukrainie w wybranych ośrodkach edukacji.
‐‐ Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia w podstawowy sprzęt szkole-

niowy dla grupy ukraińskich strażaków ratowników. 
Drugi moduł projektu, realizowany w roku 2018, miał za zadanie wzmocnienie organi-

zacyjne i szkoleniowe tych wybranych straży oraz osadzenie ich w środowiskach lokalnych.
Kluczowym rezultatem osiągniętym w projekcie było utworzenie – zgodnie z przy-

jętymi założeniami – na terenie obwodu rówieńskiego 3 społecznych organizacji ratow-
niczych. Zostały one utworzone w  miejscowościach: Wielka Omeliana, Biała Krynica, 
Buhryń. Poprzez budowę sieci jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeszkoloną 
obsadą oraz wskazanie kierunków dalszego rozwoju wolontariatu projekt wpłynął na po-
prawę efektywności prowadzonych działań ratowniczych, a tym samym zwiększył bezpie-
czeństwo społeczności lokalnej w rejonie swojego działania. Był też wzorem dla tworzenia 
kolejnych podobnych jednostek ratowniczych na Ukrainie.

Projekt ten miał za zadanie przetestowanie możliwości organizacyjnych i prawnych w za-
kresie tworzenia ochotniczych struktur ratowniczych w aktualnych ukraińskich realiach.

Drugim dużym projektem, w którym uczestniczył Związek Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w  odniesieniu do Ukrainy, był w  uruchomiony w  2019 r. projekt „Wspar-
cie decentralizacji polityki ochrony bezpieczeństwa ludności – zwiększenie efektywności 
działań w  wyniku odbudowy ochotniczych straży pożarnych w  społecznościach lokal-
nych”. Projekt ten realizowany był w ramach Programu wsparcia reformy decentralizacji 
U-LEAD with Europe, moderowanego i realizowanego przez Przedstawicielstwo Unii Eu-
ropejskiej w Kijowie, a finansowanego przez Unię Europejską.

Spotkanie samorządowców z Ukrainy 
w OSP Nowa Wieś, gmina Lesznowola, 
12 03.2019 r. 
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W  obszarach odległych od dużych terenów miejskich, które posiadają odpowiednią 
ochronę zapewnianą przez Państwową Służbę Ratowniczą, a zwłaszcza na terenach wiej-
skich, cel, jakim jest reakcja na sytuację nagłą w ciągu maksymalnie 20 minut, nie został 
dotychczas osiągnięty. Poziom ochrony ludności i środowiska na wypadek pożarów, wypad-
ków przemysłowych oraz katastrof biologicznych i klęsk żywiołowych, takich jak powodzie 
czy katastrofy budowlane, nie jest odpowiedni. Potrzeba wzmocnienia polityki bezpieczeń-
stwa publicznego i środków dostępnych na poziomie lokalnym stała się jeszcze bardziej wi-
doczna w chwili przeprowadzania reformy decentralizacyjnej, która wzmocniła i wspiera 
możliwości reakcji i  odpowiedzialność samorządów lokalnych. W  2018 r. uruchomiono 
nową inicjatywę, mającą na celu poszerzenie sieci zawodowej straży pożarnej poprzez stwo-
rzenie Zintegrowanych Centrów Bezpieczeństwa we współpracy z połączonymi hromada-
mi. Jednakże nawet kiedy ta sieć zostanie w pełni stworzona, cele obejmujące pokrycie geo-
graficzne i czas reakcji (20 min) nie zostaną osiągnięte bez służb uzupełniających w postaci 
OSP. Narodowa Strategia Reformy Ukraińskich Służb Ratowniczych przewiduje, że oddziały 
ochotniczej straży pożarnej będą uzupełniać istniejącą sieć straży zawodowej.

Przedstawiciele ukraińskich społeczności lokalnych często zwracali się do Programu 
U-LEAD with Europe z prośbą o zajęcie się problemem tworzenia OSP poprzez środki 
wspierające oraz działania Programu. Często wskazywano na to, że nauka poprzez do-
świadczenie kraju sąsiedzkiego, jakim jest Polska (i jej ochotniczej straży pożarnej), może 
przynieść ogromne korzyści. Inicjatywa była również silnie wspierana przez Ministerstwo 
Regionów, które uważa ją za istotną część wysiłków zmierzających do zwiększenia zaso-
bów służących wzmocnieniu zarządzania polityk publicznych na poziomie gmin. Otrzy-
muje również wsparcie Ukraińskiej Państwowej Służby Ratowniczej, a proponowane dzia-
łania będą w wysokim stopniu koordynowane poprzez tę instytucję.

Dodatkowo Program U-LEAD with Europe, jako jeden z  największych sponsorów 
reformy decentralizacyjnej w  obszarze zwiększania zasobów kluczowych interesariuszy 
na poziomie centralnym, regionalnym oraz lokalnym, zobowiązał się do zaprojektowania 
i wdrożenia Tematycznych Pakietów Pomocowych. 

W  projekcie zrealizowanym przez Związek OSP RP uwzględniono zestaw różnych 
środków rozwoju zasobów: szkolenia, warsztaty, doradztwo, rozwiązania w zakresie e-lear-
ningu, a wykonanie przyjęto jako zestaw dwupoziomowy: Podstawowy Pakiet Szkolenio-
wy dla liderów AH – burmistrzów, zastępców burmistrzów i starszej kadry kierowniczej 
– oraz Zaawansowany Tematyczny Pakiet Szkoleniowy dla specjalistów Departamentów 
Profilowanych w AH (Zaawansowany TSP). 

Podstawowym zrealizowanym celem Projektu było wsparcie AH w procesie tworze-
nia lokalnych planów zarządzania kryzysowego i ochrony ludności ze szczególnym naci-
skiem na tworzenie struktur ochotniczej straży pożarnej, która stanowi dodatek do służby 
zawodowej. Projekt miał również za zadanie wzmocnić możliwości połączonych gmin 
i aktywować społeczności lokalne. Ten ogólny cel zdefiniowany został przy pomocy nastę-
pujących punktów odniesienia:
‐‐ Przygotowanie gotowych do wdrożenia korzystnych wzorów dokumentacji dla lokal-

nych systemów ochrony ludności oraz OSP funkcjonujących na poziomie krajowym 
i lokalnym.
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‐‐ Tworzenie lokalnych modeli polityki ochrony ludności i projektowanie pakietów oraz 
materiałów szkoleniowych.

‐‐ Przygotowanie hromad oraz oddziałów OSP do zarządzania lokalnymi planami dzia-
łań w zakresie ochrony ludności cywilnej oraz operacji ratunkowych.

‐‐ Przygotowanie DSNS oraz ekspertów zewnętrznych do wdrożenia w przyszłości szko-
lenia poszerzającego, zapewnienie trwałości projektu i upowszechnienie najlepszych 
praktyk.
W wyniku projektu zrealizowano następujące działania dla osiągnięcia tego celu:

‐‐ Przesłano raport zawierający zalecenia co do zmian prawa dotyczącego OSP.
‐‐ Przesłano pakiet dokumentacji modelowej dla poziomu lokalnego (hromad) w zakre-

sie tworzenia i finansowania OSP oraz kampanii ochrony przeciwpożarowej.
‐‐ Osoby podejmujące decyzje z 30 hromad uczestniczących w programie przygotowano 

do zarządzania planami ochrony ludności cywilnej oraz OSP.
‐‐ Liderzy oraz członkowie OSP z 30 hromad uczestniczących w programie zdobyli wie-

dzę pozwalającą na rozpoczęcie działań.
‐‐ W 30 hromadach uczestniczących w programie wspierano tworzenie Lokalnych Pla-

nów Bezpieczeństwa.
‐‐ W 10 hromadach uczestniczących w programie stworzono pełne lokalne plany bezpie-

czeństwa, które stanowią modele dla innych hromad.
‐‐ 14 trenerów DSNS przygotowano do rozpoczęcia w przyszłości szkolenia poszerzają-

cego.
‐‐ 24 ekspertów zewnętrznych przygotowanych zostało do przeprowadzenia modułów 

Zaawansowanego TSP dla zagadnień objętych projektem.
‐‐ Odbyła się konferencja końcowa, mająca na celu omówienie najlepszych praktyk 

z hromadami nieuczestniczącymi w programie.
Obecna sytuacja na Ukrainie wskazuje na potrzebę rozważenia przygotowania pro-

pozycji kompleksowych rozwiązań dla wsparcia odbudowy i rozwoju służb ratowniczych 
w tym kraju. Ten wniosek nabiera szczególnego znaczenia i skłania do wzmożonej aktyw-
ności po 24 lutego 2022 r. – rozpoczęciu zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Ważną rolę 
może tu odegrać wspólne działanie Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, a także zwrócenie się o wsparcie i współpracę do podobnych służb 
w Europie Zachodniej.

Materiał opracowany został na podstawie sprawozdań z realizacji omawianych pro-
jektów. 

Zbigniew Kaliszyk jest członkiem Zarządu Głównego ZOSP RP, sekretarzem ZOW 
ZOSP RP woj. mazowieckiego.
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OPOLSCY STRAŻACY OCHOTNICY 

wSPIERAJĄ OCHOTNICZE 

POŻARNICTwO NA uKRAINIE 

Andrzej Latusek 

Ochotnicza Straż Pożarna Kadłub Turawski od kilku lat współpracuje z państwową 
strażą pożarną z  obwodu iwanofrankiwskiego na Ukrainie, pomagając tworzyć nowe 
jednostki ochotniczej straży pożarnej. Tradycja polskich straży pożarnych, które prężnie 
działały przed II wojną światową, jeszcze przetrwała w  pamięci mieszkańców Ukrainy 
Zachodniej, gdzie dzisiaj staramy się odtworzyć struktury ochotniczych jednostek. Jednak 
ponad osiemdziesięcioletnia przerwa w działalności strażaków ochotników powoduje, że 
muszą szukać nowych wzorców swojej działalności. Dlatego ukraińscy strażacy ochotnicy 
z podziwem spoglądają w stronę Polski, skąd chcieliby czerpać wzorce. My jako ochot-
nicza straż pożarna staramy się pomagać stronie ukraińskiej w miarę swoich skromnych 
możliwości. W ciągu ostatnich trzech lat (2019-2021) zebraliśmy i przekazaliśmy przyja-
ciołom z Ukrainy sprzęt ppoż. i ochrony osobistej o wartości 150 tys. złotych. 

Nie ograniczamy się tylko do zbiórki sprzętu, chociaż jest to jedna z podstawowych 
płaszczyzn naszej współpracy. We wrześniu 2021 r. gościliśmy strażaków ochotników 
z nowo powstałej straży pożarnej w gminie Dubownica w obwodzie iwanofrankiwskim. 
Ten region jest obwodem partnerskim województwa opolskiego. Z tego względu dzięki 
uprzejmości i  zaangażowaniu urzędu marszałkowskiego województwa opolskiego uzy-
skaliśmy dotację, która pozwoliła nam szkolić strażaków ochotników z gminy Dubownica. 
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W trakcie spotkań zaprezentowaliśmy poziom wyszkolenia i organizacji, jak również 
wyposażenia polskiej państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Szkolenia i pokazy trwały 
pięć intensywnych dni. Strażacy ochotnicy z gminy Dubownica wracali na Ukrainę wy-
posażeni w ubrania ochronne, hełmy itp. Wiele nauczyli się i zobaczyli. Teraz mają czas na 
wdrażanie wielu rozwiązań, naszych doświadczeń. 

Wkrótce po tym wydarzeniu na zaproszenie wójta gminy Dubownica byliśmy 23 paź-
dziernika 2021 r. na otwarciu nowej jednostki ochotniczej straży pożarnej w miejscowości 
Łany Dubowieckie.

Szkolenie strażaków ze wsi Dubownica 
w OSP Kadłub Turawski

Mieszkańcy wsi Łany, ukraińscy i polscy strażacy, 
władze gminy 

Od lewej: płk Czernecki, szef straży pożarnej obwodu 
iwanofrankiwskiego, Swietłana Oniszczuk, przewod-
nicząca obwodowej administracji (odpowiednik mar-
szałka woj.), Paweł Andrusiak, wójt gminy Dubowni-
ca, Andrzej Latusek, naczelnik OSP Kadłub Turawski, 
strażak ukraiński, Damian Salawa, prezes OSP Kadłub 
Turawski. Z tyłu strażacy z wioski Łany, gdzie powsta-
ła straż; zdjęcie na tle nowo powstałej straży w Łanach, 
gmina Dubownica 
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Tu nasi ukraińscy druhowie, którzy szkolili się w naszej jednostce, składali przysięgę 
strażaka ratownika. Jednostka w Łanach Dubowieckich jest pierwszą jednostką ochotni-
czej straży pożarnej w gminie Dubownica.

Dodać należy, że jako pierwsza na Ukrainie w szeregi strażaków ochotników wstąpiła 
również kobieta, Krystyna Nikolina. Podpisano porozumienie pomiędzy gminą Dubow-
nica a państwową strażą pożarną obwodu iwanofrankiwskiego o utworzeniu w miejsco-
wości Łany Dubowieckie centrum szkolenia młodzieży dla ochotniczych straży pożar-
nych, czyli odpowiedników naszych MDP.

My również przystąpiliśmy do tego projektu. Jest to pierwsze tego typu działanie na 
Ukrainie, gdzie na wzór Polski będzie szkolona młodzież według naszych standardów. Za-
sili ona szeregi strażaków ochotników, a może również strażaków zawodowych. Nie spo-
czywamy na laurach, chcemy nadal rozwijać współpracę ze strażakami z Ukrainy, do cze-
go wszystkich także serdecznie zachęcamy. A tymczasem zachęcamy jednostki OSP, które 
mają niepotrzebny sprzęt ppoż. i ochrony osobistej lub inny, o przekazanie go za naszym 
pośrednictwem strażakom ochotnikom na Ukrainie dla nowo tworzących się jednostek.

 Ten apel szczególnie dzisiaj jest bardzo aktualny. 24 lutego wybuchła niszczycielska 
wojna. Rosja napadła na Ukrainę. Nasi strażacy natychmiast ruszyli z organizacją pomo-
cy. W ciągu pierwszych dwóch tygodni zorganizowaliśmy cztery transporty – ponad sto 
palet ze środkami czystości, ubraniami, żywnością. Naszej OSP Kadłub Turawski pomaga-
ją w akcji okoliczne OSP, w tym OSP Bierdzany, OSP Ligota. Przekazujemy również sprzęt 
strażacki, przekazaliśmy także strażacki samochód Star 244. 

Andrzej Latusek i pułkownik Czernecki, komendant 
zawodowych straży pożarnych obwodu iwanofran-
kiwskiego 

Prezes OSP Damian Salawa przekazuje wójtowi Paw-
łowi Andrusiakowi list intencyjny od gminy Turawa 
dla gminy Dubownica
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Andrzej Latusek z siostrą z polskiej parafii rzymsko-
katolickiej w Iwano-Frankiwsku

Od lewej: Tomki Wasyli, prezes Stowarzyszenia 
Memorial, Andrzej Latusek, współpracownik stowa-
rzyszenia Memorial, oraz Genadi Mikitka, doradca 
Swietłany Oniszczuk, przewodniczącej obwodu 
iwanofrankiwskiego  

Autor w Muzeum Niepodległości Ukrainy w Iwano-
-Frankiwsku – pamiątki z Majdanu

Podziękowania za pomoc 
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To wszystko w ramach przyjaźni ze strażakami z gminy Dubownica. Mamy wielką na-
dzieję, że na Ukrainie powstanie tak jak w Polsce wiele OSP, które zjednoczą się jak i u nas 
w jeden silny związek ochotniczych straży. Deklarujemy w tym dziele wsparcie. 

Andrzej Latusek jest naczelnikiem OSP Kadłub Turawski w woj. opolskim. 
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Vii.

NOwE KIERuNKI wSPÓŁPRACY 

mIĘDZYNARODOwEJ ODDZIAŁu 

wOJEwÓDZKIEGO ZwIĄZKu OSP RP 

wOJEwÓDZTwA LubuSKIEGO 

Elżbieta Polak 

Województwo lubuskie, położone przy zachodniej granicy Polski, prowadzi współ-
pracę międzynarodową od wielu lat. Pierwsze, naturalne kontakty między strażakami na-
wiązywały się podczas akcji ratowniczych na obszarach przygranicznych. Pożary lasów, 
nieużytków, a  także powodzie, wylewanie rzek – Odry, Nysy, Bobru, Kwisy – nie znają 
granic, angażują strażaków po obu stronach granicy. 

To wtedy, podczas takich trudnych dni, w walce z żywiołem zawiązują się znajomo-
ści i przyjaźnie, które później, przelane na papier, skutkują szeroką współpracą w innych 
obszarach – przyjacielskie spotkania w jednostce, ćwiczenia, zawody, uroczystości i jubi-
leusze, wymiana doświadczeń, przekazywanie sprzętu. Z tej formy współpracy transgra-
nicznej skorzystało wiele naszych lubuskich OSP, przyjmując za przysłowiowe 1 euro uży-
wane samochody i sprzęt pożarniczy od niemieckich strażaków. Wiele z tych pojazdów to 
dobre, sprawne samochody ratownicze – używane są w OSP do dziś. 

Współpraca transgraniczna nabrała tempa po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz 
po wejściu Polski do strefy Schengen. Granica praktycznie przestała istnieć. Ogromnym 
impulsem do współpracy były też fundusze unijne, zwłaszcza projekty transgraniczne, 
które wymagały międzynarodowego partnerstwa. 
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Z czasem współpraca zaczęła się rozszerzać, nowe kierunki wyznaczał samorząd wo-
jewództwa lubuskiego, który nawiązywał kontakty z różnymi regionami Europy. Tak na-
wiązaliśmy współpracę ze strażakami czeskimi z kraju usteckiego oraz z departamentem 
Le Lot we Francji. Podróże radnych wojewódzkich zaowocowały nawiązaniem kontaktów 
ze strażakami i przy okazji kolejnej wizyty w regionie Le Lot we Francji powstała wspólna 
idea porozumienia lubuskich strażaków ochotników i  strażaków departamentu Le Lot. 
Głównym organizatorem kontaktów polsko-francuskich jest Christian Gasquet, prze-
wodniczący stowarzyszenia Francja-Polska, Le Lot-Lubuskie, który po stronie polskiej ma 
swego odpowiednika, pana Leszka Sidorowicza.

W 2019 r. na nasze zaproszenie wizytę w Zielonej Górze złożyła delegacja strażaków 
z Cahors z departamentu Le Lot, w składzie: płk Yves Marcoux – zastępca dyrektora De-
partamentalnego Centrum Pożarnictwa i  Ratownictwa w  Cahors, ppłk Virgile Moreau 
– kierownik grupy zabezpieczenia technicznego i mienia, kpt. Victor Vaz – zastępca kie-
rownika działu wolontariatu i obrony cywilnej jednostki w Cahors, kpt. Philippe Deltour 
– przewodniczący Departamentalnego Związku Strażaków Le Lot.

Francuscy strażacy gościli u nas w dniach 28-30 października 2019 r. Podczas pobytu 
w naszym województwie spotkali się z Elżbietą Anną Polak – marszałek województwa lu-
buskiego, z Januszem Kubickim – prezydentem Zielonej Góry, z Patrykiem Maruszakiem 
– lubuskim komendantem wojewódzkim PSP, a  także z  Jackiem Wójcickim – prezyden-
tem Gorzowa Wlkp. i Sylwią Łaźniewską – burmistrzem Dobiegniewa. Przede wszystkim 
były wizyty u strażaków – m.in. w OSP Jarogniewice, OSP Dobiegniew. Francuscy strażacy 
z uwagą chłonęli informacje o organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce, z zacieka-
wieniem oglądali sprzęt i wyposażenie naszych strażaków, oglądali remizy i słuchali o trud-
nościach w służbie.

Zwieńczeniem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Depar-
tamentalnym Centrum Pożarnictwa i Ratownictwa Le Lot i Zarządem Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego. Na dokumencie podpis złożyła 
również pani Elżbieta Anna Polak –marszałek województwa lubuskiego. 

Realizację zapisów porozumienia opóźniły ograniczenia wprowadzone zarówno 
w Polsce, jak i we Francji w związku z zagrożeniem pandemią coronavirusa. 

W 2021 r. przypada 30. rocznica nawiązania współpracy pomiędzy województwem 
lubuskim a departamentem Le Lot. W ramach przygotowań do jubileuszu w czerwcu go-
ścił w Zielonej Górze Christian Gasquet, który przywiózł zaproszenia od strażaków fran-
cuskich. Zaproszono nas na departamentalny Dzień Strażaka, który u nich zaplanowano 
na 2 października. To ważne wydarzenie, zwłaszcza że po 20 latach nastąpiła zmiana na 
stanowisku dyrektora Departamentalnego Centrum Pożarnictwa i Ratownictwa. 

Zaproszenie zostało przyjęte, w skład delegacji weszli: Edward Fedko – prezes zarządu 
OW ZOSP RP, radny wojewódzki, Lech Cabel – wiceprezes, Andrzej Brachmański – czło-
nek Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP, Elżbieta Polak – dyrektor Zarządu Wykonaw-
czego OW ZOSP RP WL oraz Radosław Brodzik – dyrektor departamentu ds. współpracy 
międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego i tłumacz Leszek Sidorowicz – szef Stowa-
rzyszenia Polska-Francja, Lubuskie-Le Lot. We Francji gościliśmy w dniach 29 września 
– 3 października 2021 r. Oprócz ściśle strażackiego programu i udziału w uroczystościach 
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strażackich był czas na poznanie walorów turystycznych regionu. Departament Le Lot, 
usytuowany w regionie Oksytania, to piękny obszar turystyczny, rozłożony wzdłuż rzeki 
Lot. Dolina Lot to jeden z  najstarszych regionów winiarskich we Francji, wina Cahors 
znane są na całym świecie. 

Liczne zabytki i parki przyrody nadają tej krainie niepowtarzalny urok, kilka wiosek 
zaliczanych jest do najpiękniejszych wiosek we Francji, a słynne miasteczko Rocamadour, 
wykute w skałach na kilku poziomach, jest trzecim najczęściej odwiedzanym miejscem we 
Francji po wieży Eiffla i Pałacu Wersalskim. 

Bardzo bogaty program pobytu rozpoczęliśmy od wizyty w Departamentalnym Cen-
trum Pożarnictwa i Ratownictwa w Cahors. Komendant pułkownik Yves Marcoux przed-
stawił organizację ochrony przeciwpożarowej we Francji i funkcjonowanie straży pożar-
nych w departamencie Le Lot. Zaprezentował Departamentalne Centrum Dowodzenia 
i Zarządzania Kryzysowego. 

Pułkownik Yves Marcoux był jednym z organizatorów naszego pobytu we Francji, uczest-
niczył w większości wyjazdów. Organizatorem, ale też opiekunem, przewodnikiem i dobrym 
duchem naszej delegacji był Victor Vaz – strażak wolontariusz z jednostki w Cahors. 

W departamencie Le Lot działa ok. 1000 strażaków, z tego 930 to wolontariusze (ochot-
nicy), a tylko 70 to zawodowi strażacy. Wszyscy podlegają jednemu kierownictwu, wszy-
scy są jednakowo umundurowani, zarówno w mundury wyjściowe, jak i bojowe, sztabo-
we. Niektórzy wolontariusze ze względu na specyfikę i usytuowanie zatrudnieni są przez 
departament. Każdego ranka wolontariusze zgłaszają swoją dyspozycyjność w centrum 
dowodzenia, np. 30 października gotowość zadeklarowało 153 wolontariuszy i jest to wy-
starczająca liczba w normalnych warunkach. Zupełnie inna od naszej jest specyfika dzia-
łań – pożary stanowią tylko ok. 8% zdarzeń, a ponad 80% stanowi pomoc medyczna. Tu 
nie działa pogotowie ratunkowe, tu pomoc medyczną świadczą strażacy. Mają w swoich 
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szeregach lekarzy różnych specjalności, pielęgniarki i pielęgniarzy, a w siedzibie Centrum 
funkcjonują medical office – gabinety lekarskie. W każdej remizie podstawowe samocho-
dy to standardowa karetka medyczna oraz pojazd pielęgniarza. Pojazd pielęgniarza, wy-
posażony we wszelki sprzęt z zakresu ratownictwa medycznego, wyjeżdża jako pierwszy 
i dopiero wtedy, kiedy udzielona przez pielęgniarza pomoc jest niewystarczająca, zgłasza 
on, że potrzebny jest lekarz; lekarz udziela pomocy i decyduje o ewentualnym transporcie 
chorego do placówki medycznej.

Na pytanie, ile mają wyjazdów do wypadków drogowych, odpowiadają, że niewiele, 
znikomy procent, ponieważ francuscy kierowcy jeżdżą bezpiecznie i nie siadają za kie-
rownicą po alkoholu. Nie skarżą się na braki sprzętowe czy stare samochody, mają na 
wyposażeniu wystarczający sprzęt, nowoczesne, specjalistyczne samochody, skutery, mo-
torówki, łodzie, również napędzane śmigłem.Ochrona przeciwpożarowa w departamen-
cie funkcjonuje naprawdę dobrze, posiadają funkcjonalne, dobrze wyposażone remizy, 
poligony ćwiczebne i bazy sprzętowo-logistyczne.

Podczas wizyty z dumą prezentowali nam swój potencjał. Odwiedziliśmy miejscowość 
Saint-Pierre Lafeuille, gdzie znajduje się poligon terenowy, są tu komory rozgorzeniowe 
i inne obiekty ćwiczebne, a także terenowy tor przeszkód, to tutaj każdy kierowca poko-
nuje specjalnie przygotowaną w lesie trasę o różnym stopniu trudności, wąskie, wyboiste 
dróżki, wypełnione wodą zagłębienia i nachylenia boczne i czołowe pojazdów prawie się-
gające podłoża. Obok poligonu działa baza logistyczna, dowodzona przez podpułkownika 
Virgila Moreau. Tu myte są samochody, usuwane awarie i naprawiane usterki. Ale naj-
większą część bazy stanowi magazyn sprzętu i umundurowania. Na półkach od podłogi 
do sufitu znajduje się wszelaki sprzęt ratowniczy – armatura wodna, węże, hydraulika, 
a największą część magazynu stanowi magazyn odzieży – tu każdy strażak może przyjść 
i  wybrać potrzebny element umundurowania, oznakowania, dystynkcji. Tu na półkach 
pięknie prezentują się francuskie czapki strażackie – kepi. Zostaliśmy obdarowani takimi 
czapkami. W  zamian, podczas strażackiej biesiady, nasze czapki strażackie cieszyły się 
takim zainteresowaniem, że też zostały rozdane.

Kolejnym punktem naszej wizyty było Centrum Ratowniczo-Gaśnicze w  miejsco-
wości Luzech. Tabor samochodowy tej jednostki to prawdziwe bogactwo, nowoczesne 
specjalistyczne samochody, w tym dwie karetki w pełni wyposażone, łodzie, kontenery 
i samochody dowodzenia. Straż Pożarna w Luzech to jedna z większych jednostek w de-
partamencie Le Lot. Wspólna kolacja i  biesiada strażacka przeciągnęły się do późnych 
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godzin nocnych, wyjechaliśmy z Luzech obdarowani produktami regionalnymi i strażac-
kimi upominkami, w tym zabytkowym hełmem bojowym. 

Odwiedziliśmy także lotniskową straż pożarną na lotnisku Dordogne Valley w miej-
scowości Brive. To międzynarodowe lotnisko o umiarkowanym obłożeniu. Zaprezento-
wano samochody i sprzęt ratowniczy oraz procedury i systemy przeciwpożarowe obowią-
zujące na lotnisku. Lotniskowa straż pożarna w razie konieczności uczestniczy w akcjach 
także poza lotniskiem, na terenie miejscowości. Na zakończenie wizyty przygotowano 
pokaz samochodu gaśniczego w akcji. 

Następnie przejechaliśmy do Centrum Ratowniczego w miejscowości Souillac, do sie-
dziby jednostki Cauvaldor Souillac. Tu uczestniczyliśmy w manewrach rozpoznawczych 
z użyciem aparatów ochrony dróg oddechowych, na budynkach przemysłowych znajdują-
cych się na terenie miasteczka. Ćwiczenia połączone ze szkoleniem zostały zorganizowane 
dla nowych członków tej jednostki.

Kulminacyjnym punktem naszej wizyty były obchody departamentalnego Dnia Stra-
żaka połączone z corocznym kongresem delegatów. W tym roku odbywały się w miejsco-
wości Limogne en Quercy. 

Uroczystość odbywała się w kilku miejscach, w centrum wystawione były samochody 
strażackie, stare i nowe, zabytkowe i te najnowocześniejsze. Dla nas ciekawostką były sa-
mochody miejskie – bardzo wąskie, do poruszania się po wąskich francuskich uliczkach. 
Na tym placu odbyła się główna uroczystość – przekazania władzy nowemu dyrektorowi. 
Swoje obowiązki przekazał dyrektor pułkownik Bernard Tachet des Combes, a nowym 

Załoga straży pożarnej 
Cauvaldor Souillac 
na nocnych ćwiczeniach
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przyjmującym był pułkownik Jean-François Galtié. Była Marsylianka, pożegnanie ze 
sztandarem, odznaczenia. Stojąc w szyku wraz ze strażakami francuskimi, z dumą odda-
liśmy honory strażakom z departamentu Le Lot poległym w akcjach ratowniczych; pod 
postumentem upamiętniającym ich śmierć złożono wiązanki kwiatów. Głównym gościem 
uroczystości był prefekt departamentu Michel Prosić. 

Zakończeniem dnia był piknik strażacki w  sali sportowej miejscowego gimnazjum. 
Wszyscy bawili się przy udziale miejscowego zespołu. A strażacy francuscy bawią się bar-
dzo fajnie, grupowo, śpiewają, tańczą słynnego madisona. Potem nastąpiła wymiana upo-
minków, pamiątkowe zdjęcia, pożegnania, to wtedy nasze czapki poszły w ruch.
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To była bardzo udana wizyta, bogaty program od wczesnych godzin porannych do 
późnego wieczora zabierał nas w ciekawe miejsca, do wspaniałych ludzi, pasjonatów stra-
ży pożarnej. Spotkania w strażackim gronie przyniosły ogrom wrażeń, nowych doświad-
czeń i wiedzy. Nie zabrakło również czasu na wizytę w lokalnej winnicy i degustację naj-
lepszego francuskiego wina z apelacją Malbec. 

Współpraca międzynarodowa to poznawanie świata, ludzi, nabywanie nowych do-
świadczeń, poznawanie innych rozwiązań, porównanie funkcjonowania straży pożarnych 
w różnych krajach. To bardzo ciekawe doświadczać czegoś nowego, wdrażać u siebie nowe 
pomysły, ale także poznawać nowych, ciekawych ludzi, nawiązywać przyjaźnie. I  choć 
funkcjonujemy w różnej rzeczywistości, to problemy mamy podobne. Jednym z nich jest 
brak ludzi, brak młodzieży pożarniczej. Dlatego Francuzi wyrazili chęć organizacji wspól-
nych obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla młodzieży pożarniczej z Polski i z Fran-
cji. To jest jeden z punktów naszego porozumienia i będziemy go w miarę możliwości 
realizować. 

Funkcjonujemy w swoich małych ojczyznach, po swojemu realizujemy swoje pasje, 
w miarę możliwości i potrzeb, a łączy nas jedno – chęć niesienia pomocy potrzebującym. 
Strażacy, czy to we Francji, czy w Niemczech, czy w Polsce realizują tę misję z ogromnym 
oddaniem. Szczególnie widzimy to dzisiaj w czasie wojny w Ukrainie. Strażacy z Francji 
aktywnie pomagają na polsko-ukraińskiej granicy. 

Elżbieta Polak jest dyrektorem Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP Woj. Lubuskiego. 
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Viii.

CZY ERASmuS+  

JEST DLA OCHOTNICZYCH  

STRAŻY POŻARNYCH? 

Robert Klonowski

Program Erasmus+ to możliwość rozwoju dla wszystkich. Od kilkunastu lat stwarza 
bezprecedensowe możliwości edukacyjne dla wszystkich grup społecznych (uczniowie, 
studenci, nauczyciele, edukatorzy itp.) działających w obszarze szeroko rozumianej edu-
kacji w całej Unii Europejskiej. A skoro dla wszystkich, to również dla ochotniczych straży 
pożarnych. Zadziwiający jest więc fakt, że przez ten czas tak niewiele OSP skorzystało 
z możliwości oferowanych przez ten program. A tych możliwości jest naprawdę sporo. 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w  dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży 
i sportu – kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. 
Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariu-
szy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. 
Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne 
i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się nieformalne osób w każdym 
wieku. Europejski budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz 
z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał 
się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczo-
we znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, 
dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom 
dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe 
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przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im moż-
liwość znalezienia pracy w całej Europie. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego 
realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a wszystkie potrzebne 
informacje na temat możliwości sfinansowania swoich pomysłów edukacyjnych znajdują 
się w jednym miejscu – na stronie https://erasmusplus.org.pl. 

Co ciekawe, już w 2016 r. Zarząd Główny ZOSP RP na swojej stronie internetowej 
szeroko propagował program Erasmus+ i zachęcał do realizowania projektów w jego ra-
mach. Informacje o możliwościach realizowania przedsięwzięć szkoleniowych w ramach 
tego programu opublikowało również czasopismo „Strażak” (nr 3/2016). A jednak liczba 
projektów zrealizowanych od tamtego czasu przez poszczególne OSP była i wciąż jest nie-
wielka. Nie ma dokładnych danych na ten temat, jednak analiza dostępnych w internecie 
informacji pozwala przedstawić jedynie kilka najciekawszych inicjatyw edukacyjnych zre-
alizowanych w ramach tego programu.

Liderem wśród OSP w  Polsce wydaje się być Ochotnicza Straż Pożarna w  Lotyniu 
(pow. złotowski, woj. wielkopolskie), która zrealizowała już dwa projekty w ramach Era-
smusa+. Pierwszy projekt, pod nazwą „Wspólne ćwiczenia ‒ Partnerstwo strategiczne na 
rzecz wymiany dobrych praktyk”, umożliwił wszechstronny rozwój druhów i druhen po-
przez wspólne polsko-niemieckie ćwiczenia w  obszarze ratownictwa technicznego, po-
żarów wewnętrznych oraz wspólnego działania podczas różnych innych zdarzeń i akcji 
ratowniczych. Partnerem w tym projekcie była Freiwillige Feuerwehr (OSP) Mori (gmina 
Stockelsdorf). Wartość projektu wyniosła 30 000 euro, a czas trwania to 12 miesięcy. 

Uczestnicy projektu w ramach Erasmus+ z OSP Lotyń oraz FF Mori (Niemcy) w okolicznościowych koszulkach
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Zachęceni powodzeniem tego przedsięwzięcia druhowie z  OSP Lotyń, dowodzeni 
przez charyzmatycznego naczelnika – dha Konrada Kopkiewicza – przygotowali kolejny 
projekt, tym razem zatytułowany „Doświadczenie i wiedza”. Zakładał on realizację szere-
gu działań szkoleniowo-integracyjnych za kwotę 36 867 euro. Głównym celem projektu 
była wzajemna wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie m.in.: kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, ratownictwa wysokościowe-
go, ratownictwa technicznego, gaszenia pożarów, ratowania osób poszkodowanych oraz 
działań ratowniczych na wodzie i  lodzie. Ponadto projekt przewidywał zapoznanie się 
z nowymi technikami ratowniczymi poprzez udział w targach i warsztatach ratowniczych, 
a kierowcy OSP otrzymali dodatkową atrakcję – ćwiczenia z jazdy samochodem w warun-
kach poślizgu. Część integracyjna projektu zawierała poznanie historii i kultury krajów 
partnerskich poprzez zwiedzanie ciekawych miejsc oraz wspólne zajęcia kulturalne (m.in. 
naukę pięciu piosenek po polsku i niemiecku). Cały projekt trwał 15 miesięcy i zakończył 
się w październiku 2021 r. Miarą jego sukcesu niech będzie nie tylko to, że OSP Lotyń zło-
żyło już kolejny wniosek do Erasmusa+, ale również to, że współpraca w ramach tego pro-
gramu rozszerzyła się na sąsiednie jednostki, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, które 
dostrzegają w  tych projektach znakomite możliwości wszechstronnego rozwoju swoich 
jednostek pod kątem szkoleniowym, operacyjnym i społeczno-kulturalnym.

Projekt o podobnym charakterze (wymiana doświadczeń pomiędzy strażakami z róż-
nych państw) zrealizowano w latach 2020-2021 na terenie powiatu bartoszyckiego (woj. 
warmińsko-mazurskie). W  projekcie wymiany doświadczeń ze strażakami francuskimi 
i rumuńskimi brali udział druhowie z kilku jednostek z terenu powiatu, m.in. OSP Bezle-
dy, OSP Galiny, OSP Nalikajmy i OSP Łabędnik.

Warto podkreślić, że beneficjentami programu Erasmus+ mogą być również mło-
dzieżowe drużyny pożarnicze (MDP). Dobrym przykładem jest tutaj projekt „Fire Ca-
dets Plus” („MDP Plus”), który ze strażami pożarnymi z Chorwacji, Danii, Estonii i Hisz-
panii realizuje obecnie w  ramach tego programu Ochotnicza Straż Pożarna w  Kwilczu 
(pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie). Celem tego projektu jest stworzenie platformy  
e-learningowej dla młodzieżowych drużyn pożarniczych – niezwykle wyczekiwanego na-
rzędzia edukacyjnego. Platforma ta (być może w połączeniu z odpowiednią aplikacją na 
smartfony) wprowadzi młodych adeptów pożarnictwa w zagadnienia szeroko rozumianej 
prewencji społecznej, ucząc ich, że ratując ludzi jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia, 
mogą być bohaterami w  swoich środowiskach. Projekt realizowany jest w  latach 2020- 
-2022, ale w przyszłości możliwa jest dalsza rozbudowa tej platformy w celu połączenia za-
gadnień prewencji społecznej z innymi ważnymi aspektami funkcjonowania MDP w Pol-
sce, takimi jak: taktyka działań ratowniczo-gaśniczych, nauka o  sprzęcie pożarniczym, 
kwalifikowana pierwsza pomoc, sport pożarniczy (w tym CTIF), bank dobrych pomysłów 
oraz forum dyskusyjne. 
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Platforma edukacyjna jest dostępna pod adresem www.firecadetsplus.eu – niestety na 
razie tylko w wersji anglojęzycznej. Planowane jest przetłumaczenie tej platformy na język 
polski, chociaż, z drugiej strony, dla wielu młodych ludzi nauka w języku angielskim może 
być wartością dodaną tego kursu. Treści edukacyjne uwzględniają również stale rosnący 
odsetek dziewcząt w szeregach MDP (z 29% w 2008 r. do 37% w 2018). Platformy e-lear-
ningowe to przyszłość edukacji w OSP i MDP, szczególnie w czasie pandemii, gdy osobiste 
kontakty instruktorów z kursantami są często bardzo ograniczone. Warto podkreślić, że 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza im. Druha Alojzego Kozy przy OSP w Kwilczu (oraz 
jej opiekun – druh Martin Halasz) są laureatami organizowanego przez Związek OSP RP 
konkursu „Najlepsi z Najlepszych na Wzorową MDP i Jej Opiekuna” z roku 2017, a stwo-
rzona przez nich w ramach programu Erasmus+ platforma e-learningowa jest już dostęp-
na dla wszystkich MDP w Polsce pod ww. adresem.

Podsumowując, można stwierdzić, że program Erasmus+ stwarza wiele możliwości 
realizacji różnorakich przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych zarówno dla pełnolet-
nich druhów, jak i członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Szczególnie atrakcyj-
ny jest sposób finansowania projektów (100% finansowania ze środków Unii Europejskiej, 
bez konieczności zapewnienia wkładu własnego). Problemem jest jednak konieczność 
posiadania partnera zagranicznego, gdyż projekty w ramach Erasmus+ zawsze składa się 
w partnerstwie. Można mieć jednak nadzieję, że rosnąca z roku na rok aktywność OSP na 
niwie międzynarodowej i coraz większa liczba ochotniczych straży pożarnych współpra-
cujących z analogicznymi jednostkami z krajów Unii Europejskiej przełoży się również na 
większą liczbę projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

St. bryg. w st. spocz. Robert Klonowski jest członkiem OSP w Kwilczu.

Strona startowa kursu online dla MDP stworzonego w ramach projektu z programu Erasmus+
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iX.

PROGRAm PIERwSZY RATOwNIK 

ZmIENI ObLICZE OSP I ZwIĄZKu 

Marian Zalewski

W  trakcie posiedzenia Zarządu Głównego ZOSP RP 9 
marca 2022 r. przedłożona została informacja o realizacji idei 
programu Pierwszy Ratownik (First Responder). Związek 
podejmuje się realizacji nowej formuły misji ratowania życia 
w rzeczywistości XXI wieku, szczególnie po doświadczeniach 
z  pandemią i  wojną w  Ukrainie. Teoretyczne prace Zespołu 
ds. Strategii Florian 2050 ujęte w tomach Analiz strategicznych 
i  w  Strategii Florian 2050 znajdują swoje praktyczne przeło-

żenie w  działaniach Związku. Zdaniem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka 
program Pierwszy Ratownik ma szansę zmienić oblicze Związku i zrzeszonych w nim 
OSP. A przede wszystkim będzie to milowy krok w ratowaniu życia, pomocy bliźnim 
w nagłej potrzebie. 

Sama idea strażaka ratownika first respondera jako ważnego elementu strategii Flo-
rian 2050 została zaprezentowana 3 września 2021 r. na uroczystym posiedzeniu Zarządu 
Głównego z okazji 100-lecia Związku. Jest ona programową odpowiedzią na kluczowy po-
stulat wygłoszony przez prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka w trakcie XIV Zjazdu 
Krajowego ZOSP RP odbytego 9 września 2017 r. w Warszawie, odnoszący się do czasu 
reakcji ratującej życie nie dłuższego niż 5 minut. Prezes powtórzył te słowa 4 maja 2019 r. 
podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie. Wydawało się to wówczas niemożliwe do realizacji w naszej rzeczywistości. 
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Zespół ds. Strategii podjął szerokie konsultacje z udziałem licznego grona naukowców, 
działaczy samorządowych oraz naszego Związku. Uznano wówczas, że najważniejsza jest 
transparentna rozmowa na temat przyszłości Związku, szczególnie z najbardziej zainte-
resowanymi – strażakami ochotnikami. Efektem prac studialnych, konsultacji są tomy 
materiałów wydanych w ramach półrocznika Analizy strategiczne1. Wśród uczestników tej 
dyskusji był między innymi młody działacz z OSP Wtórek, woj. wielkopolskie, ratownik 
medyczny Marcin Fleischer. Wspólnie z małżonką Katarzyną – ratownikiem KPP – i dru-
hami z jednostki nieraz zderzali się z dramatami związanymi ze zbyt późnym dotarciem 
zespołu ratowniczego na miejsce zdarzenia. Zaproszony do współpracy podjął się roli 
rzecznika idei strażaka ratownika first respondera jako realnej odpowiedzi na koniecz-
ność błyskawicznej obecności (i  pomocy w  dosłownie kilka minut) u  potrzebującego. 
Od początku wiedzieliśmy, że klucz jest prosty i w naszych strażackich rękach. Z jednej 
strony jest potężny 700-tysięczny ruch strażaków ochotników gotowych z potrzeby serca 
w każdej chwili ratować życie drugiego człowieka, a z drugiej nowoczesna technologia, 
która jest zasadniczo w rękach nas wszystkich, chociaż może nie do końca zdajemy sobie 
z tego sprawę – przenośne komputery zwane smartfonami. We wstępie do trzeciego tomu 
Analiz strategicznych prezes Pawlak pisał: „Przedkładamy ważne pomysły w działalności 
strażackiej służby na przyszłość, chociaż czas pandemii uzmysławia nam, że już dziś wy-
chodzimy poza horyzont dotychczasowych doświadczeń. Takim pomysłem jest strażak 
ratownik first responder, który może udzielić pomocy, zanim przyjedzie straż czy pogo-
towie”2. W tym tomie opublikowaliśmy pierwszy artykuł druha Fleischera3. Wkrótce idea 
była zaprezentowana na konferencji naukowej 24 kwietnia 2021 r. w Muzeum Niepodle-
głości w Warszawie4. 

29 sierpnia 2021 r. na stronie Związku udostępniony został Zarys Strategii Związ-
ku Florian 20505. W pierwszym zdaniu misji zadeklarowane jest aktywne uczestnictwo 
w systemie ratowania ludzi i niesienie pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna. Rozwinięcie 
tego przesłania zawarte jest w wizji oraz w opisanych obszarach strategicznych i celach 
szczegółowych. Zadania w zakresie programu First Responder ujęte są w rozdziale doty-
czącym działalności ratowniczej i humanitarnej. Szczegółowe kierunki pokazane zostały 
w podrozdziałach 1.3 (Skrócenie czasu reakcji OSP do 5 minut), 1.5 (Wszyscy strażacy 
członkowie OSP gotowi do indywidualnej działalności ratowniczej i humanitarnej) oraz 
1.6 (Rozwój ratownictwa medycznego w OSP (wszyscy ratownicy z uprawnieniami KPP 
i upowszechnianie idei „strażak ratownik first responder”)). W dokumencie stwierdza się: 
„W najbliższych latach znaczenie pomocy przedmedycznej będzie rosło. Dlatego należy 

1 Łącznie z tomem bieżącym w latach 2019-2022 wydano 5 tomów. 
2 W. Pawlak, Wstęp, [w:] Analizy strategiczne Florian 2050, t. 3, 2021, s. 14.
3 M. Fleischer, Strażak ratownik „first responder” jako pierwsza pomoc medyczna, [w:] Analizy strategiczne 

Florian 2050, t. 3, 2021, s. 109-119. 
4 Patrz teksty wystąpień na konferencji w tomie 4 Analiz strategicznych, w tym: M. Fleischer, Strażak ochot-

nik „first responder” jako szansa na przeżycie osób będących w stanie zagrożenia życia na terenach wiejskich, 
[w:] Analizy strategiczne Florian 2050, t. 4, 2021, s. 108-110.

5 https://zosprp.pl/wp-content/uploads/2022/01/Zarys-Strategii-Zwiazku-OSP-RP-Warszawa-2021-1.docx
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upowszechnić funkcję tzw. first respondera, czyli ratownika, który jest najbliżej miejsca 
zdarzenia i dociera do osoby będącej w stanie zagrożenia życia przed przyjazdem zespołu 
ambulansu, by udzielić jej pierwszej pomocy. First responder jest osobą przeszkoloną w za-
kresie pierwszej pomocy, wyposażoną w torbę medyczną oraz defibrylator AED”. 

Realizacja idei pierwszego ratownika rozwija się w Związku niezależnie od unormo-
wań formalnych. Już w 2019 r. ponad 65 tys. strażaków ochotników miało ukończone kur-
sy kwalifikowanej pierwszej pomocy. To efekt wielu lat działalności szkoleniowej prowa-
dzonej przez Związek w swoich ośrodkach, szczególnie w Kirach k. Zakopanego, Turawie 
czy Wambierzycach. W 2017 r. Związek podjął współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy Jurka Owsiaka na rzecz wspólnej organizacji szkoleń z  pierwszej pomocy dla 
uczniów szkół podstawowych – program Ratujemy i Uczymy Ratować – szkoląc rokrocz-
nie kilkadziesiąt tysięcy osób. Dochodzą do tego zawody pożarnicze, a  nawet Ogólno-

polskie Mistrzostwa w Ratownictwie w ramach KPP w Barcze-
wie, woj. warmińsko-mazurskie. Jak informuje raport OSP, już 
w  2019 r. na wyposażeniu jednostek OSP było 4728 defibry-
latorów AED. Od lat wielomilionowymi inwestycjami wspiera 
strażaków ochotników samorząd od gminnego po wojewódzki. 
Taka aktywność podwyższa bezpieczeństwo wszystkich miesz-
kańców. Media coraz częściej informują o przypadkach urato-
wania życia nawet przez najmłodszych uczniów. Mamy także 
szerokie doświadczenia wynikające ze współpracy zagranicz-
nej. W analizach zaprezentowaliśmy szereg doświadczeń w za-
kresie realizacji idei first responder w Izraelu, Irlandii, Wielkiej 
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Brytanii i  w  Niemczech. W  Izraelu rocznie first responderzy udzielają pomocy ponad 
200 tys. osób w czasie 2-3 minut od wezwania. Pokazywaliśmy także specyfikę ruchu stra-
żackiego we Francji6. Doświadczenia francuskie są o tyle istotne, że ciężar rozwoju ruchu 
strażackiego coraz bardziej spoczywa na ratownictwie przedmedycznym i  medycznym 
z udziałem lekarzy, sanitariuszy, ratowników medycznych. Aktualnie (kwiecień 2022) eki-
py francuskich wolontariuszy pomagają na granicy polsko-ukraińskiej. Osobną kwestią 
do uwzględnienia w polskich realiach są doświadczenia amerykańskie. Tu termin „pierw-
szy reagujący” pojawił się w latach 70. XX w., zaś sam termin „pierwszy ratownik” został 
zdefiniowany w Dyrektywie Prezydenta USA dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego 
(HSPD-8)7. Czas pandemii oraz potrzeba pomocy kilku milionom uchodźców z Ukrainy 
pokazały ogromne zapotrzebowanie na pomoc ze strony strażaków ratowników i wolon-
tariuszy. Zresztą minione dwa lata pokazały słabość instytucji państwowych, a  jedno-
cześnie sukces aktywności społecznej i zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego 
wspieranego przez administrację oraz samorząd. 

Powyższe oraz własne doświadczenia Związku OSP RP, w  tym w  ramach prac nad 
Strategią Związku, stały się źródłem kolejnych działań Związku na rzecz systemowego 
skonsolidowania prac wewnątrz organizacji w celu uruchomienia programu Pierwszy Ra-
townik. Inauguracja programu miała miejsce 16 października 2021 r. w  siedzibie OSP 
Wtórek, woj. wielkopolskie. Pod kierownictwem prezesa OSP Wtórek Marcina Fleischera 
zostały zorganizowane warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Okazją był przypadający 
tego dnia Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca. Rokrocznie w samej Europie 
umiera z powodu zatrzymania akcji serca ponad 400 tys. osób. Jedynie 10% osób, u któ-
rych nastąpiło zatrzymanie pracy serca poza szpitalem, przeżywa. Dlatego tak ważny jest 
uruchamiany program Pierwszy Ratownik, gdyż może on uratować nawet do 70% osób 
w stanie zagrożenia życia. Tylko dlatego, że w ciągu pierwszych 4 minut znajdzie się w po-
bliżu ktoś, kto podejmie czynności ratownicze. O tym mówił gość specjalny warsztatów, 
prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. Podkreślił, że program Pierwszy Ratownik jest 
kluczowym elementem Strategii Florian 2050 – strategii na najbliższe 30 lat. Warsztaty 
i towarzyszący im konkurs uciskania klatki piersiowej dla ratowników ( QCPR Challenge) 
cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko strażaków, ale i mieszkańców gminy. 

Prezentacja programu Pierwszy Ratownik nastąpiła na posiedzeniu Zarządu Głównego 9 
marca 2022 r. Rozpoczynając posiedzenie, prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak podkreślił 
znaczenie programu Pierwszy Ratownik dla naszego Związku i wszystkich OSP. Szczegóły 
działań praktycznych w realizacji idei przedstawił Marcin Fleischer – ratownik, prezes OSP 

6 Patrz artykuł W. Stefaniaka w tomie 1 Analiz strategicznych Florian 2050 oraz E. Polak w obecnym tomie. 
7 https://biometrics.gov/Documents/Homeland%20Security%20Presidential%20Directive%20_%20HSPD-

8.pdf. Co ważne, termin „pierwsza osoba udzielająca pomocy” odnosi się do tych osób, które we wczesnych 
stadiach zdarzenia są odpowiedzialne za ochronę i zachowanie życia, mienia, dowodów i środowiska, w tym 
podmiotów udzielających pomocy w nagłych wypadkach na podstawie unormowań ustawowych, a także 
zarządzania kryzysowego, zdrowia publicznego, opieki klinicznej, robót publicznych i innego wykwalifiko-
wanego personelu pomocniczego (takiego jak operatorzy sprzętu), który zapewnia natychmiastowe usługi 
wsparcia podczas działań zapobiegawczych, reagowania.
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Wtórek, autor publikacji zamieszczonych w Analizach strategicznych, wydanych w 2021 r. 
Powiedział on: „Idea pierwszego ratownika jest związana z działaniem na rzecz udzielenia 
pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia życia. Program polega na tym, że ratownik, 
będąc przeszkolonym z udzielenia pierwszej pomocy, otrzymuje za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego informację, że w jego okolicy znajduje się osoba w stanie zagrożenia ży-
cia. Parę lat temu, gdy w naszym Związku w OSP podjęto prace nad strategią ZOSP RP Flo-
rian 2050, zauważyliśmy, że idea Pierwszego Ratownika to przyszłość dla wielu naszych OSP, 
ponieważ my jako OSP znajdujemy się w każdym zakątku Polski, znajdujemy się także tam, 
gdzie zespół ratownictwa medycznego nie dojedzie tak szybko. To jest doskonały projekt dla 
wszystkich OSP, dla wszystkich strażaków. Także dla tych, którzy z różnych względów nie 
mogą brać udziału w działaniach ratowniczych. Jestem bardzo wdzięczny druhowi prezeso-
wi Waldemarowi Pawlakowi i druhowi Marianowi Zalewskiemu za to, że dostrzeżono ten 
program. Mogę już powiedzieć, że ten program, nad którym już dzisiaj pracujemy, spotkał 
się z  wielkim entuzjazmem wśród strażaków ochotników. Niemalże w  każdym tygodniu 
otrzymujemy telefony. Zapytania od naszych druhów. Myślę, że to jest bardzo ważny pro-
gram, gdyż jest skierowany do wszystkich strażaków w każdym zakątku kraju. Każdy jego 
uczestnik może dzięki temu programowi czuć się potrzebny. Może uratować komuś życie, 
uratować sąsiada ze trzy domy dalej. Wiemy, że różnie patrzy się na nasze OSP w kraju. Nie-
którzy uważają, że nie są potrzebne, bo np. nie mają samochodu. Ten program jest skierowa-
ny właśnie także do tych strażaków, którzy nie mają samochodu, a mogą za pomocą aplikacji 
pomóc innym. Nie jest to wyręczanie zespołu ratownictwa medycznego czy straży pożarnej. 
To jest uzupełnienie ogniwa łańcucha przeżycia. Jak świadek nie udzieli pierwszej pomocy, 
to ZRM może nie być w stanie mu pomóc. Ten program jest ważny dla nas wszystkich i dla 

naszych obywateli, dla naszych jednostek”. 
Po tej wypowiedzi wystąpił Grzegorz 

Szyszko, dyrektor ZW OW ZOSP RP w Lu-
blinie, który jest koordynatorem projektu 
na całą Polskę. Poinformował on: „Program 
prowadzimy od roku. Będziemy go rozwi-
jać na terenie województw całego kraju. 
To ważny program dla Związku. Chcemy 
wkrótce przedstawić, kto prowadzi pro-
gram, z kim się kontaktować, żeby ewentu-
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alnie poszerzyć wiedzę, o co chodzi w tym programie. Szczegóły będą przekazywane za 
pośrednictwem strony internetowej Związku, na FB. Druh Marcin Fleischer jest liderem 
projektu Pierwszy Ratownik. Grzegorz Tokurno z  OSP Ursus współpracuje w  zakresie 
sprzętu, materiałów reklamowych i pomocy w  funkcjonowaniu projektu. Poszła już do 
oddziałów wojewódzkich naszego Związku prośba w sprawie przygotowania koordynato-
rów z poszczególnych województw. Zaangażowany jest również Łukasz Łach z Krakowa. 
Cały czas pracujemy. Prezes Waldemar Pawlak pomaga nam poprzez organizację spotkań 
z instytucjami, które mogą nas wesprzeć”. 

Wypowiedzi powyższe uzupełnił Grzegorz Dokurno, członek OSP Ursus. Omówił 
on prezentację pokazującą, w  jaki sposób program będzie funkcjonować. Program jest 
uzupełnieniem dotychczasowego systemu ratowania życia na zasadzie wolontariatu. 
„Ten program uzupełnia nasze służby, a my mamy bardzo dużo ratowników po kursach 
pierwszej pomocy, po innych kursach, i to trzeba wykorzystać, jak również zachęcić oso-
by spoza tego Związku, aby go dalej prowadzić i poszerzyć. Jest już kilka takich podob-
nych programów. W  Polsce też było kilka takich prób. Dlaczego Związek? Wydaje się, 
że my jako Związek możemy tą siłą ludzką, naszym zorganizowaniem i  ilością odnieść 
sukces. Pierwszym ratownikiem może być każdy. Mogą to być ludzie, którzy szkolili się 
tylko z pierwszej pomocy na kursie w zakładzie pracy. Przytoczę przykład: siedzimy w re-
stauracji, domu, pracy, na ulicy upadnie człowiek. Ktoś zadzwoni na 112 czy 999. Wia-
domo, że zanim służby będą wysłane, minie czas. Czas maksymalnie się wydłuża. Nie są 
tak szybko, jak to było dwa lata temu. Jakbym dostał na telefon jakąkolwiek informację, 
że obok człowiek potrzebuje natychmiastowej pomocy, mogę za minutę być na miejscu 
zdarzenia. Trzy rzeczy są ważne: człowiek, edukacja i sprzęt, taki do udzielania pierwszej 
pomocy. Kwalifikowany Kurs Pierwszej Pomocy (KPP) daje uprawnienia. Dzisiaj chce-
my tworzyć nowy system. To będzie wolontariackie podejście. Dotyczy każdego strażaka, 
członka służb. Chcemy także szkolić kolejnych. Ludzie boją się udzielać pierwszej pomo-
cy. Dotychczasowe projekty miały jeden problem – brak ludzi. My mamy ludzi. Najwięcej. 
To będzie podnosić naszą wartość i postrzeganie u obywateli. W Polsce jest 40 tys. nagłych 
zatrzymań serca rocznie. System pomocy niestety się wydłuża. Trzeba jak najwięcej osób 
zachęcić, aby w przyszłości wszyscy mieli aplikację i byli w systemie. Po drugie: Akademia 
Pierwszej Pomocy. Kursy pierwszej pomocy to za mało. Są kursy w pracy, przy nauce jaz-
dy. W Polsce wiele OSP szkoli z pierwszej pomocy np. na piknikach. Starają się. Brakuje 
narzędzi w stylu metodyki oraz jak szkolić, aby dalej szkolić innych. Uruchomić platformę 
e-learningową. Wyszkolić instruktorów pierwszej pomocy, aby dalej przekazywali wiedzę. 
Sprzęt osobisty, kamizelka, defibrylatory, lokalne programy, aplikacja. W świecie jest duży 
dorobek: Francja, USA, Wielka Brytania, Szwajcaria, w  ramach systemu ratowniczego. 
Istotne jest zagadnienie zarządzania przez dyspozytora – trzeba ustawy. My proponujemy 
funkcjonowanie na bazie samopowiadamiania, np. za pomocą aplikacji Janosik. Potrzeb-
na jest część edukacyjna, aplikacja. Naszym planem jest, aby w perspektywie 5 lat to dzia-
łało. Już pracujemy. Programy tworzymy lokalnie”. 

Prezes Waldemar Pawlak, podsumowując powyższe wypowiedzi wprowadzające, za-
uważył, że kiedy po zjeździe w 2017 r. pierwszy raz prezentowaliśmy założenia do strate-
gii, były tam trzy najważniejsze punkty – po pierwsze czas reakcji, czas obecności ratow-
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nika na miejscu zdarzenia – 5 minut, po drugie wszystkie jednostki w krajowym systemie 
ochrony ludności w zależności od tego, jaki mają sprzęt, kompetencje, i po trzecie system 
OSP – system oparty o trzy komponenty: ochotników, samorządowców i państwo. „Naj-
trudniej można było sobie wyobrazić, jak to zrobić, aby ratownik mógł się znaleźć na 
miejscu zdarzenia w  ciągu 5 minut. W  trakcie prac Marian Zalewski trafił na artykuł, 
który Marcin Fleischer napisał na podstawie lektury światowej. Zaprezentował w  nim 
koncepcję pierwszego ratownika. Wielu z nas korzysta z aplikacji Janosik. Daje ona ważne 
informacje. Idea pierwszej pomocy oparta jest na filozofii tej aplikacji. Jeżeli tam jeszcze 
dodać przycisk, że ktoś potrzebuje pomocy, zaś ratownik, który ma bliźniaczą aplikację, 
dostaje sygnał, że jest potrzebny ratownik, oraz porusza się w promieniu 3-5 km od oso-
by poszkodowanej, to jeżeli on przyciska przycisk, potwierdzający, że podejmuje akcję 
ratowniczą, to jest to już ta konieczna, szybka pomoc. Na zasadzie takiej samej jak po-
moc w przypadku, gdy widzę wypadek i podejmuję działanie ratownicze. Nie zastępujemy 
zespołu ratownictwa medycznego, ale podtrzymujemy funkcje przeżycia, aż ten zespół 
przyjedzie. To pierwsze 5 minut jest kluczowe. Jeżeli w ciągu 5 minut nie zostaną przy-
wrócone funkcje życiowe, to potem już nawet najbardziej wypasiona karetka nic nie zrobi.  
To jest z tej kadencji ciekawy projekt. Możemy zmienić oblicze straży pożarnej, gdzie bę-
dzie nie tylko dyskusja o ciężkim sprzęcie, o wyposażeniu i kosztownych projektach, ale 
też dyskusja o ludziach, którzy są w stanie uratować człowieka – i to jest tak bardzo ważne”.

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, powiedział, że na Mazow-
szu żyje ponad 5 milionów ludzi. Będąc z  wykształcenia lekarzem, podkreślił znacze-

nie prezentowanego projektu. Na dowód 
przytoczył zdarzenie, w  którym brał oso-
biście udział: „3 maja w  katedrze płockiej 
podczas uroczystości doszło do zatrzyma-
nia krążenia u  starszego człowieka. Tam 
właśnie nasz druh strażak ochotnik ura-
tował mu życie. Oczywiście szybko przy-
jechali strażacy, potem karetka. Ale ten 
człowiek żyje, bo uzyskał pomoc w  cza-
sie pierwszych 4  minut. Gdy dobiegłem 
do przedsionka katedry, już akcja trwała. 

Dzięki temu strażakowi. Liczy się czas. Musimy zadbać o parę rzeczy. Po pierwsze trze-
ba zatroszczyć się o standard – jaki rodzaj wyposażenia osobistego powinien mieć pod 
ręką pierwszy ratownik. Chodzi o pierwszą pomoc. Najczęstszym powodem zatrzyma-
nia krążenia jest asystomia albo jeden z  rodzajów częstoskurczu. Tutaj będzie potrzeb-
ny defibrylator. Są one na szczęście coraz tańsze i mniejsze. Wydaje się, że taki pierw-
szy ratownik powinien to mieć. To fundamentalna sprawa. Możemy mieć do czynienia 
także z  urazem, czyli potrzebna jest opaska uciskowa. Oczywiście błyskawiczna infor-
macja do ratownika, czyli stosowne oprogramowanie. Myślę także o dobrej, lekkiej tor-
bie, wygodnej w użyciu, takiej plecako-torbie. Trzeba bowiem szybko dobiec, dojechać”.  
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Kazimierz Mielnicki, prezes ZOP ZOSP RP w Zamościu, podkreślił, że mamy 16 tys. jed-
nostek OSP. W każdej jednostce OSP powinien być 1 lub 2 takich pierwszych ratowników.  
W wielu jednostkach jednak ratownika medycznego nie mamy. Trzeba uruchomić szko-
lenia. Prezes ZOW woj. wielkopolskiego Eugeniusz Grzeszczak podkreślił wagę bliskiej 
współpracy z samorządami. 

Po tych wypowiedziach Zarząd Główny 
na wniosek prezesa Waldemara Pawlaka 
przyjął złożoną informację do akceptują-
cej wiadomości. Związek będzie udzielał 
wsparcia w działaniach związanych z reali-
zacją projektu. Ważne jest zbieranie środ-
ków z 1 procenta. Ponadto reklama projek-
tu, w  tym w  mediach społecznościowych. 
We współpracy z  samorządami należy za-
dbać o standard wyposażenia, aby strażacy 
mieli sprzęt i szkolenie. Pierwszy ruch mo-

żemy wykonać w oparciu o tych strażaków ochotników, którzy mają KPP, ale potem trze-
ba organizować szerokie szkolenia. Strażacy wzbudzają zaufanie. Prezes Pawlak poprosił 
członków Zarządu Głównego, dyrektorów oddziałów wojewódzkich o popularyzację pro-
gramu w swoich województwach. W wielu województwach już prowadzone są rozmowy 
z samorządami. Takim przykładem są woj. mazowieckie i wielkopolskie. Zdaniem prezesa 
projekt wyraźnie zmieni oblicze OSP i naszego Związku. 

3 kwietnia 2022 r. odbył się zjazd wojewódzki strażaków wielkopolskich. Temat pro-
gramu pierwszej pomocy pojawił się w kilku wypowiedziach. Akcentowali to ponownie 
wybrany prezes ZOW Eugeniusz Grzeszczak, prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, 
prezes OSP Wtórek Marcin Fleischer, a  nawet jeden z  działaczy powiedział, że założył 
w ramach OSP klub seniora i w ramach klubu będą przechodzić kurs KPP, aby w razie 
potrzeby szybko udzielić pomocy. Bo program jest dla wszystkich – i tych najmłodszych, 
i strażaków z uprawnieniami do udziału w akcji, ale i dla naszych weteranów. Każdy może 
być jego uczestnikiem. Bo wszyscy są potrzebni dla naszego bezpieczeństwa. 
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X.

KONCEPCJA PROGRAmu wDROŻENIA 

FuNKCJI „PIERwSZY RATOwNIK” 

w STRuKTuRACH OSP ORAZ 

PROGRAmu SZKOLEń „AKADEmIA 

PIERwSZEGO RATOwNIKA”

Marcin Fleischer, Grzegorz T. Dokurno

1. misja

Misją wdrożenia funkcji pierwszy ratownik (1R) (polski odpowiednik zagranicznych 
tzw. first responderów) w strukturach OSP jest wykorzystanie potencjału ratowniczego 
ochotniczych straży pożarnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obywateli oraz przeży-
walności w pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK), szczególnie na terenach 
wiejskich, gdzie czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego jest wydłużony.

Dodatkowym elementem jest wdrożenie programów szkoleń na bazie Akademii 
Pierwszego Ratownika z zakresu pierwszej pomocy dla lokalnej społeczności prowadzo-
nych przez strażaków OSP, stanowiących największą bazę przyszłych instruktorów pierw-
szej pomocy w Polsce w celu edukacji społeczeństwa i podnoszenia jego świadomości.
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2. Cele Programu

‐‐ Zwiększenie przeżywalności w pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia i innych 
wypadkach losowych zagrażających życiu.

‐‐ Wypełnienie luki w tzw. łańcuchu przeżycia w przypadku stanu zagrożenia życia oraz 
uzupełnienie systemu wyszkolenia: pierwszy ratownik – ratownik KPP – ratownik 
medyczny.

‐‐ Wykorzystanie potencjału ratowniczego i  edukacyjnego ochotniczych straży pożar-
nych.

‐‐ Wyszkolenie jak największej liczby strażaków OSP z zakresu instruktorów pierwszej 
pomocy w zakresie podstawowym i zaawansowanym.

‐‐ Budowa wizerunku ochotniczych straży pożarnych oraz Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP jako największej organizacji ratowniczej i edukacyjnej w zakresie ra-
towania życia i mienia.

‐‐ Budowa największego programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy (PP) oraz naj-
większej „siatki” pierwszych ratowników (1R).

3. Założenia 

‐‐ Wdrożenie sieci strażaków pierwszych ratowników udzielających pierwszej pomocy 
(PP) w przypadku stanu zagrożenia życia w społeczności lokalnej.

‐‐ Wdrożenie systemu teleinformatycznego (aplikacji) umożliwiającego powiadomienie 
strażaka pierwszego ratownika o stanie zagrożenia życia w najbliższej okolicy.

‐‐ Stworzenie programu szkoleniowego dla instruktorów PP, strażaków OSP oraz spo-
łeczności z zakresu pierwszej pomocy.

‐‐ Stworzenie mobilnych centrów szkoleniowych i  infrastruktury szkoleniowej w  celu 
przeprowadzania szkoleń pierwszej pomocy dla strażaków OSP oraz lokalnej społecz-
ności.

‐‐ Budowa bazy pierwszych ratowników oraz instruktorów PP opartej na aplikacji  
on-line, zawierającej również materiały szkoleniowe, system raportowania o zdarze-
niach oraz narzędzia e-learningowe.

‐‐ Stworzenie ogólnopolskiej aplikacji mobilnej na systemy Android i iOS zawierającej: 
mapę AED i ich dostępność, schematy postępowania w pierwszej pomocy (algorytmy) 
oraz bazę pierwszych ratowników z systemem powiadamiania o zdarzeniach.

‐‐ Wyposażenie wszystkich OSP w  defibrylatory AED oraz pierwszych ratowników 
w apteczki pierwszej pomocy i inny sprzęt ratowniczy.

‐‐ Stworzenie programu rozwijania i  ewaluacji członków programu PR1 oraz systemu 
motywacyjnego dla strażaków pierwszych ratowników (1R).

‐‐ Stworzenie narzędzi i materiałów promujących udzielanie pierwszej pomocy, bezpie-
czeństwo i zdrowie wśród społeczeństwa na bazie Programu Szkoleń OPP.
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4. Dla kogo

‐‐ Dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, jako zapewnienie szybkiego dotarcia i udzie-
lenia pierwszej pomocy w przypadku stanu zagrożenia życia.

‐‐ Dla członków ochotniczych straży pożarnych, jako wykorzystanie potencjału ratow-
niczego w społeczności lokalnej, zapewnienie podniesienia umiejętności w zakresie 
pierwszej pomocy.

‐‐ Dla zespołów ratownictwa medycznego, jako wsparcie i pomoc w wykonywaniu me-
dycznych czynności ratunkowych i  uzupełnienie systemu KSRG i  PRM – pierwsze 
ogniwo łańcucha przeżycia ERC. 

‐‐ Dla lokalnej społeczności w celu zapoznania się z zadaniami strażaków OSP z zakresu 
pożarnictwa, ratownictwa, pierwszej pomocy, bezpieczeństwa obywateli; wskazanie 
odpowiednich zachowań oraz wypracowanie właściwych nawyków w sytuacji zagro-
żenia życia lub zdrowia członków rodziny i przypadkowych osób.

5. System szkolenia – Akademia Pierwszego Ratownika

Wyszkolenie kadry instruktorskiej w ramach działalności OSP pozwalającej na prowa-
dzenie profesjonalnych szkoleń dla mieszkańców, młodzieży, członków OSP i MDP oraz 
całej lokalnej społeczności podczas pikników i imprez okolicznościowych, w których OSP 
jest organizatorem lub uczestnikiem. 

Stworzenie ogólnopolskiego programu szkolenia (PP) opartego na wytycznych euro-
pejskich ERC:
‐‐ opracowanie materiałów edukacyjnych opartych na nowoczesnych narzędziach szko-

leniowych,
‐‐ opracowanie metodologii szkolenia, np. podział na moduły merytorycznej wiedzy na 

kursach pierwszej pomocy, oraz sposobu demonstracji i przeprowadzania ćwiczeń,
‐‐ przygotowanie sprzętu szkoleniowego, podręczników do kursów, materiałów dla kur-

santów,
‐‐ wdrożenie nowoczesnych metod dydaktycznych z wykorzystaniem zasad efektywnej 

edukacji dorosłych i dzieci,
‐‐ opracowanie systemu ewaluacji szkoleń, szkoleń przypominających, rozwoju prze-

szkolonych w ramach Akademii 1R na kolejnych warsztatach i symulacjach ratowni-
czych,

‐‐ zapewnienie dostępu do aktualnych materiałów szkoleniowych – baza on-line,  
e-learning.

Budowa kadry instruktorskiej, składającej się z instruktorów PP/1R oraz instruktorów 
trenerów (szkolących na kursach instruktorskich), skupiać się będzie przede wszystkim na 
najważniejszych aspektach przydatnych w pracy edukacyjnej dającej wiedzę, merytorykę, 
metodykę prowadzenia szkoleń:
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‐‐ wiedzy o skutecznym nauczaniu dorosłych i dzieci,
‐‐ prowadzeniu wykładów i prezentacji,
‐‐ nauczaniu umiejętności praktycznych, 
‐‐ roli i umiejętności przekazywania informacji zwrotnych, 
‐‐ ćwiczeniach i warsztatach z prowadzenia kursów pierwszej pomocy OPP.

Naszym celem będzie zbudowanie i wyszkolenie kadry PP/1R, minimum:
‐‐ 3-5 koordynatorów ogólnopolskich,
‐‐ 16-20 instruktorów trenerów – liderów wojewódzkich (szkolących i  nadzorujących 

kadry instruktorów trenerów),
‐‐ 160 instruktorów trenerów prowadzących kursy instruktorskie (1-2 powiaty),
‐‐ 160-200 tys. instruktorów pierwszej pomocy (1-3 na każdą OSP),
‐‐ 16 mln przeszkolonych z pierwszej pomocy w PL.

6. Sprzęt

Stworzenie standardów sprzętu szkoleniowego i pomocy edukacyjnych na każdym kur-
sie OPP.

Stworzenie standardów wyposażenia w  sprzęt do udzielania pierwszej pomocy dla 
członków programu 1R i pierwszych ratowników zgodnie z posiadanymi umiejętnościami. 

7. Odniesienie do potrzeb lokalnych społeczności

‐‐ Codziennie w  Polsce umiera 100 do 200 osób z  powodu nagłego zatrzymania krą-
żenia. Chcemy to zmienić! W czasach COVID-19 udzielanie pierwszej pomocy jest 
jeszcze bardziej istotne, a schemat postępowania został uproszczony. Mamy jasne cele: 
uratować jak najwięcej osób, przełamać bariery strachu w udzielaniu pierwszej po-
mocy wśród naszych mieszkańców i zaznajomić ich ze sprzętem do ratowania życia, 
takim jak np. AED.

‐‐ Osoby dorosłe obawiają się udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia 
lub zdrowia ze względu na niski poziom wiedzy o tym, jak udzielić pomocy, i bardzo 
często brak umiejętności praktycznych z  zakresu wykonywania RKO i użycia auto-
matycznego defibrylatora AED. Bez szybkiej i skutecznej reakcji świadków zdarzenia 
zespoły ratownictwa medycznego po przybyciu na miejsce zdarzenia do osoby, która 
doznała zatrzymania krążenia, nie są w stanie uratować poszkodowanego. Aby zwięk-
szyć szansę osoby poszkodowanej na przeżycie, świadkowie zdarzenia – w szczegól-
ności mieszkańcy małych miejscowości – powinni nabyć umiejętności prowadzenia 
uciśnięć klatki piersiowej i mieć dostęp do urządzeń AED – 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu. 

‐‐ Celem naszych działań jest osiągnięcie światowego standardu w  dziedzinie bezpie-
czeństwa publicznego poprzez budowę sieci ogólnodostępnych defibrylatorów AED 
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oraz szkolenia lokalnej społeczności z zakresu pierwszej pomocy.
‐‐ W ramach programów wokół „pierwszego ratownika” można przeprowadzić również 

lokalne kampanie edukacyjne z zakresu ratownictwa, pierwszej pomocy, bezpieczeń-
stwa obywateli. Naszym celem jest wskazanie odpowiednich zachowań oraz wypraco-
wanie właściwych nawyków w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia członków rodziny 
lub przypadkowych osób. 

‐‐ Dodatkowo w ramach wiedzy przekazywanej mieszkańcom podczas szkoleń znajdą 
się informacje dotyczące:
-  prawidłowego wzywania służb i PRM,
-  sytuacji, w jakich wzywamy pogotowie ratunkowe, tak aby nie obciążać systemu,
-  udzielania pierwszej pomocy w czasach pandemii – zmian w wytycznych ERC,
-  innych zagrożeń i reakcji na nie, które mogą zaistnieć w domu czy w miejscu pu-

blicznym.

8. Jaką zmianę społeczną chcemy osiągnąć

‐‐ Uświadomienie mieszkańcom prawidłowych postaw w chwili zagrożeń i ratowania ży-
cia, przeszkolenie ludzi, którzy mogą przyczynić się do ratowania bliskich, odciążenie 
systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, realizacja innych działań z zakresu 
bezpieczeństwa mieszkańców. 

‐‐ Przekazanie mieszkańcom wiedzy z zakresu zagrożeń pożarowych, zdrowotnych, kar-
diologicznych oraz nauczenie ich nowych umiejętności – zachowania się w sytuacji za-
grożenia życia lub zdrowia oraz udzielania niezbędnej pomocy, w tym prawidłowego 
wezwania służb ratowniczych, przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
zgodnie z najnowszymi wytycznymi ERC z wykorzystaniem defibrylatora AED. 

‐‐ Wypracowanie wśród lokalnej społeczności postawy zaangażowania oraz odpowie-
dzialności za siebie oraz życie i zdrowie innych ludzi.

‐‐ Zaangażowanie strażaków OSP w jeszcze większy wpływ edukacyjny wśród lokalnej 
społeczności i wykorzystanie ich umiejętności w systemie KSRG i PRM poza działa-
niami w ramach OSP – pierwszy ratownik.

Marcin Fleischer jest prezesem OSP Wtórek, członkiem Prezydium ZOG ZOSP RP i ZOP 
ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim oraz członkiem ZOW ZOSP RP woj. wielkopolskie-
go. Lider z ramienia ZOSP RP wdrożenia funkcji Pierwszy Ratownik (First Responder). 
Ratownik medyczny ZRM P01084. Instruktor Pierwszej Pomocy oraz Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy. 

Grzegorz T. Dokurno był wiceprezesem OSP Ursus, naczelnikiem Grupy Ratownictwa 
Specjalistycznego s12, strażak, ratownik KPP, ratownik wysokościowy KSRG, instruktor 
nurkowania i pierwszej pomocy w systemach Rescue House, AHA i EFR. Lider Medycz-
nego Patrolu WOŚP na Festiwalu PolAndRock.
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Xi.

SYSTEmOwE ZwIĘKSZENIE 
PRZEŻYwALNOŚCI 

w POZASZPITALNYm ZATRZYmANIu 
KRĄŻENIA 

Marcin Fleischer

Nagłe zatrzymanie krążenia jest jedną z głównych przyczyn śmierci w Europie. Szacuje 
się, że nagłego zatrzymania krążenia doznaje ok. 400 000 osób rocznie. Niestety mimo 
rozwiniętego systemu ochrony zdrowia w Europie średnia przeżywalność w pozaszpital-
nym zatrzymaniu krążenia wynosi tylko ok. 8%. Za tymi liczbami kryje się ludzki dramat, 
śmierć najbliższych osób w coraz to młodszym – produktywnym wieku. W związku z tym 
naukowcy oraz decydenci w różnych krajach rekomendują oraz wdrażają pewne zmiany 
w systemach ochrony zdrowia, aby zwiększyć przeżywalność w zatrzymaniu krążenia.

Głównym podmiotem w zmianach systemowych mających na celu zwiększenie prze-
żywalności jest człowiek. Zmiany te powinny prowadzić do polepszenia procesu leczenia 
w zatrzymaniu krążenia na poziomie pozaszpitalnym oraz w opiece szpitalnej i dalszej re-
habilitacji. Jednak oprócz osoby będącej w stanie zagrożenia życia kolejnym ważnym pod-
miotem jest człowiek – świadek zdarzenia, który uruchamia tzw. łańcuch przeżycia, czyli 
określone czynności potrzebne do skutecznej walki o życie drugiego człowieka. Świadek 
zdarzenia jest również pierwszą osobą, która udziela pierwszej pomocy, która de facto ma 
ogromne znaczenie w dalszym procesie ratowania i leczenia. Dlatego systemowe podej-
ście do zwiększenia przeżywalności oraz wzmocnienia łańcucha przeżycia opiera się na 
czynnikach takich jak edukacja, zaangażowanie obywateli w udzielanie pierwszej pomocy, 
inwestycje w sprzęt ratujący życie, wykorzystanie nowych technologii.
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W nagłym zatrzymaniu krążenia świadkowie zdarzenia stosunkowo rzadko wykonują 
uciśnięcia klatki piersiowej, co wiąże się z mniejszą szansą na przeżycie (a w przypadku 
niepodjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przeżywalność jest zerowa). Średnio 
w Europie pierwsza pomoc jest podejmowana w ok. 58% przypadków (w różnych kra-
jach ten odsetek wynosi od 18 do 83%). Dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa 
– uświadamianie ludziom, jak ważna jest szybka reakcja świadków, upowszechnianie wie-
dzy, jak udzielać pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia życia oraz jak obsługiwać 
defibrylator AED. Zdaniem Europejskiej Rady Resuscytacji bardzo ważne jest, aby edu-
kować i  szkolić jak największą liczbę osób z  zakresu udzielania pierwszej pomocy. Im 
więcej osób będzie znało podstawy pierwszej pomocy, tym częściej będzie podejmowana 
resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Oprócz tego działania edukacyjne pokazują społe-
czeństwu, jak prosta jest obsługa defibrylatora AED, którego użycie w ciągu 4-5 minut 
zwiększa szanse na przeżycie nawet do 75%. Mając na uwadze zwiększenie świadomości 
społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy, z  inicjatywy Europejskiej Rady 
Resuscytacji w 2013 r. ustanowiono Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca, który 
obchodzony jest 16 października. W tym dniu na całym świecie odbywa się wiele inicja-
tyw i  eventów, które mają na celu przeszkolenie jak największej liczby osób w zakresie 
pierwszej pomocy. Warto również wspomnieć o tym, że w różnych krajach odbywają się 
lokalne inicjatywy w celu edukacji społeczeństwa w udzielaniu pierwszej pomocy, m.in. 
w Polsce program Ratujemy i Uczymy Ratować.

Kluczowe w tzw. łańcuchu przeżycia są dwa pierwsze ogniwa, czyli wczesne rozpo-
znanie stanu nagłego i wezwanie służb ratunkowych oraz wczesne udzielenie pierwszej 
pomocy (w  tym rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej). Skuteczność tych 
ogniw zależy od świadków zdarzenia. Im szybciej świadkowie zareagują w stanie nagłym, 
tym szybciej uruchomią proces leczenia (szybszy czas dotarcia służb, szybsze leczenie na 
poziomie szpitalnym) oraz mogą zapobiec nagłemu zatrzymania krążenia (np. w przy-
padku bólu w klatce piersiowej czy niedrożności dróg oddechowych). Dlatego tak ważna 
jest edukacja społeczeństwa, aby jak największa liczba osób mogła udzielać pierwszej po-
mocy. Niestety nie każdy człowiek zna podstawy udzielania pierwszej pomocy i podej-
muje proste czynności w celu ratowania życia (choć np. w Polsce jest prawny obowiązek 
udzielania pierwszej pomocy). W związku z  tym w wielu krajach świata rozwiązaniem 
systemowym w  celu zwiększenia przeżywalności na poziomie pierwszej pomocy jest 
wprowadzenie funkcji first respondera. First responderem jest wolontariusz przeszkolony 
w  udzielaniu pierwszej pomocy, często wyposażony w  apteczkę (w  różnych krajach na 
różnym poziomie zaawansowania), nieraz nawet w defibrylator AED. Za pomocą syste-
mów teleinformatycznych first responder zostaje powiadomiony o stanie nagłym w swojej 
okolicy, wymagającym udzielenia pierwszej pomocy. Takie rozwiązania wykorzystania 
wolontariuszy stosuje się w  Wielkiej Brytanii, Izraelu, Niemczech, Czechach, Australii, 
Holandii, Danii. Badania przeprowadzone w Sztokholmie od kwietnia 2012 r. do grudnia 
2013 r. potwierdzają, że powiadomienie przeszkolonych wolontariuszy (ponad 81% wo-
lontariuszy znajdowało się w odległości ok. 500 m od miejsca wystąpienia stanu nagłego) 
zwiększa podejmowanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a co za tym idzie, zwięk-
sza przeżywalność. Natomiast badania, które zostały przeprowadzone w  holenderskiej  
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prowincji Limburgia w latach 2012-2014, potwierdzają, że dzięki zaangażowaniu wolonta-
riuszy poprzez tekstowy system ostrzegania TM nastąpił wzrost przeżywalności w grupie 
badawczej o ok. 10%.

Dobrej jakości uciśnięcia klatki piersiowej oraz defibrylacja wykonana w  ciągu 4-5 
minut zwiększa szanse na przeżycie nawet do 75%. Postęp technologiczny sprawił, że 
stworzono automatyczne defibrylatory AED, które mogą być wykorzystane przez świad-
ków zdarzenia do momentu przyjazdu zespołu ambulansu (warto dodać, że każda minuta 
zwłoki w wykonaniu defibrylacji zmniejsza szanse na przeżycie o 10%). Mając na uwadze 
prostotę obsługi defibrylatora AED, utworzono Program Publicznego Dostępu do Defi-
brylacji (Public Access Defibrillation – PAD). Pogram polega na dostępie do defibrylato-
rów AED w miejscach publicznych (urzędy, lotniska, dworce kolejowe, obiekty handlowe 
itp.); urządzenie może być użyte przez świadków zdarzenia przed przybyciem zespołu 
ratownictwa medycznego. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i Japonii 
pokazały, że dzięki programowi PAD w przypadku zatrzymania krążenia defibrylacja była 
przeprowadzana częściej, w efekcie czego wzrosła przeżywalność. Jednak ponieważ ok. 
80% pozaszpitalnych zatrzymań krążenia ma miejsce w domach, to zaleca się, aby defi-
brylatory AED w ramach programu PAD były instalowane w osiedlach mieszkaniowych. 
Warta uwagi jest działalność brytyjskiej fundacji „The Olivier Kind Fundation”; jej założy-
cielem jest Mark, którego 10-letni syn nagle zmarł w szkole. Mark dowiedział się, że gdyby 
w szkole znajdował się defibrylator AED, jego syn mógłby żyć. W związku z tym powołał 
do życia fundację, w ramach której przeszkolono ponad 100 tys. osób z zakresu pierw-
szej pomocy oraz dokonywano zakupów defibrylatorów AED. Dzięki działalności Mar-
ka wprowadzono obowiązek wyposażenia w defibrylator AED każdej szkoły w Wielkiej 
Brytanii. Przykładem zasadności wdrażania programu PAD jest zdarzenie, jakie miało 
miejsce 27 stycznia 2021 r. na terenie dworca kolejowego Port Lotniczy Gdańsk. Nastą-
piło wówczas skuteczne użycie defibrylatora AED przez świadków zatrzymania krążenia, 
w efekcie czego mężczyzna odzyskał funkcje życiowe, a nawet świadomość przed przyjaz-
dem zespołu ratownictwa medycznego. Jest to jeden z wielu przypadków uratowania życia 
dzięki szybkiej reakcji świadków oraz szybkiemu użyciu defibrylatora AED. Dobrą prak-
tyką jest tworzenie map defibrylatorów AED, które pokazują świadkom zdarzenia, gdzie 
znajduje się najbliższy defibrylator. Przykładem takiej mapy jest aplikacja Staying Alive, 
która na podstawie lokalizacji pokazuje najbliższe defibrylatory AED. Każdy użytkownik 
aplikacji może nanieść na mapę lokalizację defibrylatora AED.

Nowe technologie przyczyniają się do poprawy przeżywalności w  stanach nagłych. 
Dzięki nowym systemom teleinformatycznym można wykorzystywać aplikację na smartfo-
ny do powiadomienia wolontariuszy o konieczności udzielenia pierwszej pomocy w swojej 
okolicy. Również tworzenie map defibrylatorów AED, takich jak np. wspomniana wcze-
śniej aplikacja Staying Alive, pozwala świadkom zdarzenia szybko użyć sprzętu ratującego 
życie. Oprócz działań na poziomie pierwszej pomocy systemowe zmiany technologiczne 
zachodzą również na poziomie zaawansowanej pomocy przedszpitalnej (np. wyposażenie 
zespołów ratownictwa medycznego w przenośne USG czy możliwość teletransmisji EKG 
do ośrodków kardiologicznych). Przyśpiesza to proces leczenia w łańcuchu przeżycia, a tym 
samym zwiększa przeżywalność i umożliwia szybszy powrót do zdrowia.
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Zmiany systemowe w takich obszarach jak edukacja, wykorzystanie potencjału wolon-
tariuszy, wykorzystanie nowych technologii czy zwiększenie liczby defibrylatorów AED 
w miejscach publicznych i osiedlach zwiększa bezpieczeństwo oraz przeżywalność w po-
zaszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Przykładem powyższych zmian systemowych (szcze-
gólnie działania edukacyjne i wykorzystanie wolontariuszy) jest Dania, gdzie w ciągu 9 lat 
zwiększono przeżywalność z  21% do poziomu 45%. Idąc za przykładem państw, gdzie 
wprowadzono powyższe rozwiązania systemowe, Europejska Rada Resuscytacji w swoich 
Wytycznych 2021 zachęca inne kraje do wdrażania podobnych rozwiązań, aby zwiększyć 
przeżywalność, a tym samym bezpieczeństwo swoich obywateli.

Źródła
1.  Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015.
2. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2021.
3.  System ostrzegania o wiadomościach tekstowych dla przeszkolonych ochotników po-

prawia przeżycie pozaszpitalne − Resuscytacja (resuscitationjournal.com) (wolne tłu-
maczenie, stan z 8.11.2021).

4. Wysyłanie telefonów komórkowych przez laików do RKO w pozaszpitalnym zatrzy-
maniu krążenia | NEJM (wolne tłumaczenie, stan z 08.11.2021).
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Xii.

bĄDZmY GOTOwI, NIE DAJmY SIĘ

Agnieszka Kordalewska

Pod takim hasłem Fundacja Gotowi.org prowadzi kampanię edukacyjną skierowaną 
do młodzieży i ich rodzin, aby budowali swoją odporność i byli przygotowani na katastro-
fy naturalne i zagrożenia wywołane działalnością człowieka. Jest to pierwsza i jedyna taka 
kampania w Polsce.

Na początku 2020 r. zostały udostępnione jedyne i unikatowe narzędzia (na portalu 
www.gotowi.org), aby pomóc młodzieży i ich rodzinom w przygotowaniu się na zagroże-
nia, które mogą być ich udziałem. Wkrótce potem treści te zaczęły być wykorzystywane 
przez nauczycieli przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa” jako idealne uzupełnienie 
podręcznikowej wiedzy. 

Powstanie portalu gotowi.org było poprzedzone dogłębną analizą treści dostępnych 
w przestrzeni internetowej w Polsce. Analizie były poddane strony internetowe wszyst-
kich służb, od straży pożarnej, przez powiatowe i wojewódzkie centra zarządzania kry-
zysowego, po Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Chociaż na tych stronach są różne in-
formacje dotyczące bezpieczeństwa, to nie było jednego miejsca, z którego można byłoby 
się dowiedzieć wszystkiego na temat każdego możliwego zagrożenia oraz jak przygoto-
wać dom, rodzinę i siebie na takie sytuacje. I tak powstało kompendium wiedzy na temat 
budowania odporności na katastrofy i zagrożenia, czyli na temat tego, jak odpowiednio 
zrobić zapasy, jak przygotować rodzinny plan awaryjny, jak wezwać pomoc w każdej sytu-
acji, dlaczego zapisanie się do OSP lub do lokalnego zespołu tanecznego jest takie ważne 
itd. W przestrzeni społecznej są organizowane działania dotyczące cyberprzestępczości, 
związane z przeciwdziałaniem narkomanii czy alkoholizmowi, zajęcia z pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. Ale nikt nie zajmuje się edukacją i prewencją związaną z katastrofa-
mi naturalnymi i innymi potencjalnymi zagrożeniami. Fundacja Gotowi.org jest jedyną 
organizacją w Polsce, która podjęła trud edukacji i  informacji w tym zakresie. Dobrym 
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przykładem, dlaczego ważne jest czynienie przygotowań, okazała się pandemia – domowe 
zapasy zrobione na około pół roku pozwoliły na poważne ograniczenie liczby wyjść do 
sklepu w czasie największej zachorowalności, a w konsekwencji ograniczyły ryzyko zara-
żenia się w miejscu publicznym.   

Zapobieganie ratuje życie!
Pod takim hasłem Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Redukcji Ryzyka Zagrożeń w li-

stopadzie 2021 r. rozpoczyna kampanię, zapraszając organizacje i narody do włączenia się 
we wspólne działania. My byliśmy pierwsi, wyprzedziliśmy Europę, realizując te działania 
powszechnie w Polsce już od początku 2020 r. Następnie w październiku 2020 r. specjalnie 
dla młodzieży zorganizowaliśmy po raz pierwszy w Polsce Międzynarodowy Dzień Ogra-
niczania Skutków Katastrof. 

To wówczas młodzi ludzie w Polsce dowiedzieli się,  że za coraz częstsze i coraz bar-
dziej gwałtowne zjawiska pogodowe odpowiadają w głównej mierze zmiany klimatyczne. 
Dowiedzieli się także, że są zaproszeni do jednoczesnego podjęcia działań wobec zmian 
klimatu oraz rozpoczęcia działań przygotowujących nas do życia w drastycznie zmienia-
jącym się świecie. 

A co konkretnie każdy z nas może codziennie robić wobec zmian klimatu? To proste:

Jak rozpocząć działania przygotowujące nas do życia w drastycznie zmieniającym się 
świecie? 

O tym polska młodzież ze wszystkich szkół w Polsce i ze szkół polonijnych dowiedzia-
ła się w trakcie drugiej polskiej edycji Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków 
Katastrof, w październiku 2021 r. 

Przygotowywanie się jest jedną z naszych normalnych czynności. Udając się na co-
dzienne zakupy, robimy listę zakupów. Przed wyjazdem na urlop sprawdzamy zawartość 
walizki, czy na pewno włożyliśmy ciepłe ubranie i coś od deszczu. Co roku w sierpniu 
dzieci przygotowywane są do pójścia do szkoły. Szykujemy się na wieczór w teatrze lub 
filharmonii.

Przygotowanie się na sytuacje awaryjne jest tylko uzupełnieniem tych działań. Do-
brze przygotowani uchronimy siebie i bliskich w nieuniknionych sytuacjach awaryjnych;  
zamiast wpadać w panikę, podejmiemy konkretne działania.

Twoje 
10 

kroków

1. Oszczędzaj i gromadź wodę
2. Oszczędzaj energię
3. Jedz mniej mięsa
4. Ogranicz jazdę samochodem
5. Przestań latać samolotem na wakacje
6. Nie używaj opakowań jednorazowych
7. Nie używaj plastiku
8. Kupuj rzeczy używane
9. Sadź drzewa
10. Oblicz swój ślad węglowy
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W dwóch polskich edycjach Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Kata-
strof wzięło udział ponad 1 milion uczniów. Oni już wiedzą, że te proste 10 kroków jest 
możliwe do zrobienia dla każdego człowieka oraz że to nie jest ani kosztowne, ani skom-
plikowane. Dlatego już teraz:

Warto zwrócić uwagę, że w naszej codzienności jesteśmy uzależnieni od dostaw z ze-
wnątrz – większość urządzeń działa, ponieważ jest prąd w sieci. To, że z kranu leci woda, 
jest dla nas tak oczywiste jak fakt, że oddychamy. Mamy gaz, działa kanalizacja. W skle-
pach płacimy kartą, paliwa jest pod dostatkiem. A co, jeśli tego nagle zabraknie?

Dlatego dobrze jest na początek sprawdzić, jakie zagrożenia mogą się zdarzyć tu, gdzie 
żyjemy. Tworząc własne analizy, należy wziąć pod uwagę fakt, że bardzo często jedna sy-
tuacja awaryjna powoduje kolejną: powódź może oznaczać brak prądu przez dłuższy czas, 
a utrzymująca się susza brak wody w kranie, a także brak prądu. Można rozważyć możli-
wość utraty pracy czy poważne zdarzenie drogowe. Wybuchy gazu w domach, niewypały 
z czasów wojny czy pożary mieszkań zdarzają się wszędzie, warto więc pomyśleć nad pla-
nem ewakuacji do bezpiecznego miejsca. 

Tych sytuacji nie możemy przewidzieć, nie mamy wpływu na to, kiedy i gdzie nastą-
pią. Bo to, że się zdarzą, jest pewne. Ale już na naszą postawę wobec tych faktów mamy 
wpływ. Część z nas może wypierać rzeczywistość, negując lub ignorując fakty, twierdząc, 
że powszechny dostęp do dóbr będzie stały oraz że żadne katastrofy ich nie dosięgną. Ale 
część z nas już wie, że lepiej zaakceptować to, co nas otacza, i konsekwentnie budować 
swoją odporność na sytuacje awaryjne. Będąc przygotowani, spokojnie, bez paniki i lęku 
zmierzymy się z każdą katastrofą, a gdy nadejdzie, ochronimy siebie, najbliższych i pomo-
żemy innym. 

Galopujące zmiany klimatyczne
W lipcu 2021 r. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował pierw-

szą część raportu, nad którym pracowało ponad 230 autorów z 66 krajów. Wszyscy oni po-
twierdzili to, co obserwujemy wokół nas – galopujące zmiany klimatyczne, częściowo już 
nieodwracalne. Wyschnięte jeziora koło Międzyrzecza, powodzie błyskawiczne w Krako-
wie, Poznaniu, Warszawie czy na Śląsku, trąby powietrzne na Podkarpaciu i Mazowszu, 
ogromne nawałnice w całej Polsce, wieloletnie już susze, długotrwałe braki prądu, głównie 

Przygotuj 
się na 

katastrofy 
i zagrożenia

1. Przygotuj wraz z domownikami rodzinny plan awaryjny
2. Przygotuj zapasy wody, jedzenia, leków, narzędzi
3. Zadbaj o środki transportu, wyposaż dobrze auto
4. Zaopatrz się w Plecak Awaryjny
5. Rozwijaj swoje umiejętności
6. Zaangażuj się w swoją społeczność
7. Poznaj sposoby wzywania pomocy w każdej sytuacji
8. Dowiedz się, jakie są zasady ewakuacji
9. Naucz się udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym
10. Poznaj Zasadę Trójek
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po nawałnicach, to jest nasz świat XXI wieku. Zagrożenia, które były przypisywane po-
szczególnym kontynentom lub krajom, zdarzają się coraz częściej także i w Polsce. Coraz 
rzadziej mamy do czynienia ze zwykłymi burzami, dziś mamy potężne nawałnice, wiatry 
o gigantycznej prędkości, opady gradu wielkości piłek tenisowych. Często konsekwencją 
tych ekstremalnych zjawisk pogodowych są kolejne katastrofy, jak chociażby długotrwały 
brak prądu, pożary zabudowań czy osuwiska ziemi. 

W wielu przypadkach konieczna staje się ewakuacja mieszkańców, bo nie zawsze sami 
mogą uciec z miejsca zagrożenia. Na przykład w czasie ostatnich powodzi w Europie la-
tem 2021 r. w ciągu piętnastu minut woda podnosiła się o kilkadziesiąt centymetrów, blo-
kując mieszkańcom domów jedyną drogę ucieczki. Byli zmuszeni ratować się ewakuacją 
z balkonu lub dachu budynku. Dobrze jest wiedzieć, w jaki sposób przy pomocy ramion 
lub kolorów komunikować nasze potrzeby pilotom śmigłowców ratunkowych.

Oprócz mentalnego przygotowania na katastrofy konieczna jest dobra sprawność 
fizyczna i posiadanie różnych umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach 
awaryjnych, a  także współpraca z  lokalną społecznością. Dlatego zachęcamy każdego 
do przystąpienia do chóru kościelnego, OSP, harcerstwa czy WOT – dowolnie, według  
własnych upodobań, ale ważne jest, żeby być częścią lokalnej społeczności i wraz z nią 
budować relacje. Staną się one nieocenione w czasie zagrożenia. 

Czy jako społeczeństwo jesteśmy przygotowani?
Niestety nadal nie. Owszem, coraz więcej osób interesuje się tak zwanym prepperin-

giem, ale wciąż są to jednostki. Na szczęście powoli udaje się przebić z przekazem, że to 
nie jest hobby, tylko konieczność wynikająca ze zmiany otaczającego nas świata. W byciu 
przygotowanym na zagrożenia chodzi o to, żeby lęki i panikę przekuć w prawidłowe reak-
cje i natychmiastowe działanie. Zgodnie z zasadą trójek – pierwsze trzy sekundy decydują 
o tym, czy przeżyjemy zagrożenie. Jeśli w ciągu trzech pierwszych sekund zamiast podjąć 
odpowiednie i szybkie działania wpadniemy w panikę, to jest spore prawdopodobieństwo, 
że zagrożenia nie przeżyjemy. Jeśli natomiast zaczniemy błyskawicznie i racjonalnie dzia-
łać, to mamy szansę uratować siebie, bliskich i jeszcze pomóc innym. 

Dużą pomocą w procesie dokonującej się zmiany społecznej są organizowane jedyne 
takie w Polsce Warsztaty Gotowości. 

Ten unikalny program edukacyjno-społeczny, opracowany i realizowany przez zespół 
ekspertów Fundacji Gotowi.org, pokazuje, że każdy człowiek, niezależnie od swojej sytu-
acji materialnej czy życiowej, może przygotować się na sytuacje awaryjne. Dzięki swojej 
uniwersalnej formule program warsztatów może być realizowany w  ciągu całego roku, 
w każdej grupie, otwartej bądź zamkniętej. Uczestnikami Warsztatów Gotowości mogą 
być: nauczyciele, uczniowie, urzędnicy, mieszkańcy, przedsiębiorcy.

Warsztaty przeprowadzane w  przestrzeni miejskiej dają unikalną możliwość po-
wszechnego przeszkolenia znacznej grupy uczestników w dość krótkim czasie. Dla od-
miany praca z zamkniętą grupą odbiorców pozwala dokładnie przepracować różne sce-
nariusze zagrożeń. Niezależnie od wybranego wariantu realizacji warsztatów tworzone ad 
hoc grupy uczestników stają się doskonałym miejscem do transferu wiedzy międzypo-
koleniowej, budowania więzi w rodzinach i współdziałania w grupie. Uczestnicy budują 
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pewność siebie, uczą się sprawności działania oraz pozyskują nowe umiejętności.
Program edukacyjno-społeczny Warsztaty Gotowości wpisuje się w ramy bezpieczeń-

stwa obywatelskiego, które jest niezbędnym elementem bezpieczeństwa narodowego. Jest 
też odpowiedzią na konieczność dostosowania się do skutków zmian klimatycznych.

Podsumowanie
Kampania „Bądźmy gotowi, nie dajmy się!” i prowadzone kolejne działania edukacyj-

ne zakreślają coraz szersze kręgi i w związku z tym coraz więcej instytucji włącza się w to 
dzieło. Warto podkreślić udział Seniorów z Pruszkowa, Wojsk Obrony Terytorialnej, Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej czy Ochotniczej Straży 
Pożarnej z powiatu piaseczyńskiego w realizacji zdjęć do filmu dla młodzieży emitowane-
go w 2021 r. w czasie Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof. Reali-
zacja tego Dnia otrzymała także wiele patronatów honorowych z urzędów administracji 
państwowej i samorządowej z całej Polski.

Pozostaje mieć nadzieję, że wspólnie będziemy realizować dalsze działania edukacyj-
ne, które realnie będą budować odporność społeczeństwa na katastrofy i zagrożenia. Tu 
nie ma odwrotu, trzeba iść i stawić czoła zmieniającemu się światu wokół nas. Zapobiega-
nie ratuje życie, dlatego bądźmy gotowi, nie dajmy się!

Agnieszka Zofia Kordalewska, twórca Fundacji Gotowi.org i portalu www.gotowi.
org. Inicjator i organizator Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof 
wśród uczniów polskich szkół. 
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Xiii.

uNIJNY mECHANIZm  
OCHRONY LuDNOŚCI  

(ANG. uNION CIVIL  
PROTECTION mECHANISm) 

Mariusz Feltynowski

Problematyka udzielania międzypaństwowej pomocy ratowniczej i sprawnej jej koor-
dynacji nie jest bardzo starym zagadnieniem. W Stanach Zjednoczonych kierowaniu w sy-
tuacjach kryzysowych poświęcano dużo uwagi wcześniej niż w Europie, gdyż już w 1978 
r. w USA powołano Federalną Agencję Kierowania w Sytuacji Kryzysowej (ang. FEMA). 
W Europie zarządzanie w sytuacjach kryzysowych było ciągle doskonalone. Na przyśpie-
szenie prac w tym obszarze wpłynęły niewątpliwie dwa istotne fakty: katastrofa w Czarno-
bylu (1986 r.) oraz runięcie muru berlińskiego trzy lata później. Te zdarzenia uświadomiły 
społeczności międzynarodowej, że istnieją różne typy katastrof, klęsk i kryzysów, na które 
powinniśmy być przygotowani, aby zapewnić obywatelom bezpieczeństwo. Żadne pań-
stwo nie jest w stanie przygotować sobie zasobów na wszelkiego rodzaju sytuacje, dlatego 
solidarność w działaniu jest kluczowa. Fundamentalne doświadczenia z budowy i uspraw-
niania działania systemów umożliwiających koordynowanie międzynarodowej pomocy 
ratowniczej i humanitarnej to w praktyce jedynie ostatnie dwie-trzy dekady1. Ważną rolę 
w  powstawaniu najpierw dwustronnych ram prawnych do udzielania i  przyjmowania 
pomocy wzajemnej i rozwiązań wielostronnych miało przyjęcie rezolucji Zgromadzenia 

1 W 1991 r. powstała w ramach ONZ Międzynarodowa Grupa Doradcza ds. Poszukiwań i Ratownictwa – ang. 
INSARAG.
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Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 44/236 z dnia 22 grudnia 1989 r. Rezolucja ta ogło-
siła lata 90. XX w. Międzynarodową Dekadą Redukcji Katastrof Naturalnych IDNDR (ang. 
International Decade for Natural Disaster Reduction). Podstawowym celem było podjęcie 
działań międzynarodowych, aby w efekcie zmniejszyć straty w ludziach, zniszczeniu mienia 
i zakłóceniach społecznych oraz ekonomicznych powodowane przez klęski żywiołowe, takie 
jak trzęsienia ziemi, tsunami, powodzie, osunięcia ziemi, wybuchy wulkanów, susze i inne 
katastrofy naturalne. Za wspieranie działalności prac dekady odpowiadało wówczas Biuro 
Koordynatora NZ ds. Koordynacji Pomocy po Katastrofach w Genewie – UNDRO (ang. 
Office of the United Nations Disaster Relief Coordinator)2. 

Przy współpracy z  ośmioma rządami państw i  INSARAG ówczesny Departament 
Spraw Humanitarnych DHA powołał w 1993 r. Zespół ekspertów Narodów Zjednoczo-
nych ds. Oceny i  Koordynacji Działań po Katastrofach UNDAC (ang. United Nations 
Disaster Assessment and Coordination team)3. W przypadku zaistnienia katastrofy do-
świadczeni eksperci tego zespołu zostają natychmiastowo wysłani na miejsce zdarzenia, 
aby wesprzeć działania władz rządowych, podjąć współpracę z władzami lokalnymi, oce-
nić sytuację oraz wspólnie zorganizować centrum koordynujące działania operacyjne na 
miejscu zdarzenia, tzw. OSOCC (ang. On-Site Operational Coordination Centre). Od 
kwietnia roku 1998 DHA zmienił nazwę na OCHA (ang. Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs), które funkcjonuje do dziś jako Biuro Koordynacji Spraw Huma-
nitarnych.

Wobec powyższego Europa nie mogła pozostać bierna w sprawie nadrzędnych roz-
wiązań ONZ na swoim terenie. Wspomniana powyżej rezolucja 44/236 spowodowała, że 
także w Europie w latach 90. zaczęto intensywnie przygotowywać i podpisywać umowy 
dwustronne regulujące kwestie udzielania wzajemnej ratowniczej pomocy dwustronnej 
w pobliżu granicy oraz na terenie całego kraju w razie wystąpienia katastrofy naturalnej. 
Najpierw z reguły umowy podpisywano z bezpośrednio sąsiadującymi państwami, a na-
stępnie także z wybranymi państwami regionu. Polska ma podpisane umowy dwustronne 
o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych ze wszystkimi swoimi sąsia-
dami – pierwsza jest z Federacją Rosyjską z 1993 r. Na podstawie jej zapisów w 2010 r. 
otrzymaliśmy z Federacji Rosyjskiej pomoc sprzętową podczas powodzi w Polsce, a na-
stępnie jako PSP udzielaliśmy pomocy ratowniczej na terenie Rosji podczas gaszenia po-
żarów lasów. Zgodnie z rezolucją 57/150 ONZ z 16 grudnia 2002 r. globalny mandat w za-
kresie koordynacji działań humanitarnych posiada Organizacja Narodów Zjednoczonych 
poprzez swoje Biuro Koordynacji Spraw Humanitarnych (ang. UN OCHA) z siedzibą po-
lityczną w Nowym Jorku oraz operacyjną w Genewie, ale Unia Europejska stworzyła także 
swój regionalny mechanizm reagowania na katastrofy, który wciąż ewoluuje, a w wielu za-

2 UNDRO funkcjonowało od 1971 do 1992 r. Zostało przekształcone w DHA w 1992 r., a DHA następnie 
w 1998 r. został zamieniony w OCHA.

3 Polska przeszkoliła pierwszego eksperta – autora – w tym systemie w 2009 r. z puli miejsc przydzielonej 
przez OCHA do DG ECHO, a jako kraj dołączyła do niego w 2011 r., po wpłacie na koniec 2010 r. przez 
DWR MSZ kontrybucji do UN OCHA na ustanowienie national UNDAC mission account.
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kresach przewyższa rozwiązania ONZ. Decyzją Rady UE z 23 października 2001 r.4 utwo-
rzono pierwotnie Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności, który na przestrzeni lat 
w wyniku kilku decyzji zmieniających ewoluował w obecny Unijny Mechanizm Ochrony 
Ludności5. Unijny Mechanizm (UMOL – ang. UCPM) stanowi widoczny wyraz europej-
skiej solidarności, jako że zapewnia praktyczny i szybki wkład w zapobieganie klęskom 
i katastrofom, utrzymywanie gotowości na ich wystąpienie, jak również umożliwia reago-
wanie na klęski i katastrofy oraz na groźbę ich wystąpienia, bez uszczerbku dla odpowied-
nich zasad i uzgodnień przewodnich w dziedzinie ochrony ludności. Przez dwie dekady 
funkcjonowania mechanizm odpowiadał już na ponad 420 próśb o pomoc6.

Mechanizm, zgodnie z zapisami decyzji wykonawczej w tym zakresie7, niezmiennie ma 
na celu „wzmocnienie współpracy pomiędzy Unią a państwami członkowskimi i ułatwienie 
koordynacji w obszarze ochrony ludności w celu zwiększenia skuteczności systemów zapo-
biegania klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka, zapewnienia 
gotowości na ich wystąpienie i reagowania na nie”. Według zapisów decyzji o mechanizmie 
powinien ułatwiać mobilizację podczas interwencji pomocowych i ich koordynację. Mecha-
nizm opiera się na strukturze złożonej z kilku filarów, z których najważniejszymi są:
‐‐ serce mechanizmu, czyli Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC 

powstałe w 2013 r.), działające w trybie całodobowym (pierwotnie było to Centrum 
Monitoringu Informacji – MIC powstałe w 2003 r.);

‐‐ Wspólny System Łączności i  Informowania w  Sytuacjach Kryzysowych  
(CECIS), obsługiwany w  całodobowych punktach kontaktowych państw członkow-
skich8; 

‐‐ Europejskie Zdolności Reagowania Kryzysowego (EERC) w formie dobrowolnej puli 
wcześniej zgłoszonych zdolności państw członkowskich (European Civil Protection 
Pool, 2014 r.) – tzw. interwencyjne moduły ochrony ludności, a w przyszłości także 
rescEU;

‐‐ eksperci wyszkoleni na kilku poziomach kursów mechanizmowych programu trenin-
gowego, którzy niejako wspierają zapobieganie katastrofom i  przygotowanie na ich 
wypadek w państwach członkowskich, a w razie przyjęcia pomocy mogą pełnić rolę 
oficerów łącznikowych9;

4 Decyzja Rady UE 2001/792/WE ustanawiająca mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współ-
pracę w interwencjach wspierających ochronę ludności z dnia 23.10.2001 r.

5 M. Feltynowski, rozprawa doktorska „Przygotowanie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Państwowej Stra-
ży Pożarnej do działań międzynarodowych”, AON, Warszawa 2016, s. 97. 

6 https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en- (dostęp: 12.12.2021). 
7 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 października 2014 r. ustanawiająca zasady wdrażania decyzji Par-

lamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz 
uchylająca decyzje Komisji 2004/277/WE, Euratom ora ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mecha-
nism_en z 2007/606/WE, Euratom, s. 1.

8 Od naszego wejścia do UE w 2004 r. w Polsce jest nim niezmiennie Stanowisko Kierowania Komendanta 
Głównego PSP zlokalizowane w KCKRiOL, a po zmianie nazwy obecnie w Biurze Planowania Operacyjne-
go. Tygodniowo dyżurni obsługują ok. 300-400 wiadomości w ramach mechanizmu.

9 Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest współorganizatorem kursu koordynacji wysokiego szczebla, 
a w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w Wydziale w Nowym Sączu organizowane są warsztaty przygoto-
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‐‐ ćwiczenia modułowe, pełnoskalowe, sztabowe, w tym także z wykorzystaniem rozsze-
rzonej i wirtualnej rzeczywistości;

‐‐ mechanizmy wsparcia transportu i jego finansowania dla modułów ochrony ludności, 
zasobów humanitarnych oraz ekspertów10. 
W razie aktywacji mechanizmu eksperci z poszczególnych krajów tworzący EU CPT 

(European Union Civil Protection Team) są wysyłani na miejsce zdarzenia, by koordy-
nować pomoc napływającą z krajów zrzeszonych lub wspierać działania władz kraju ak-
tywującego mechanizm – dotyczy to pomocy eksperckiej, humanitarnej, jak również ra-
towniczej. W  trakcie powodzi w  Polsce w  2010 r. przebywał jeden oficer łącznikowy 
mechanizmu11. Obecnie, w 2022 r., by wesprzeć proces koordynacji pomocy humanitarnej 
napływającej do i dla Ukrainy, wg informacji ze strony DG ECHO z dnia 09.03.2022 r. 
aż z 29 państw (pomoc zadeklarowało wszystkie 27 krajów oraz Norwegia i Turcja), do 
naszego kraju delegowany jest cały zespół ekspertów EU CPT, w składzie którego każdora-
zowo są Polacy. Analogiczne zespoły pracują w Mołdawii i na Słowacji, a do Rumunii zo-
stał wysłany oficer łącznikowy. 22 marca EU otworzyła biuro terenowe we Lwowie, gdzie 
pracuje 8 ekspertów ds. humanitarnych. 28 lutego 2022 r. Polska aktywowała mechanizm, 
prosząc o środki medyczne. Na apel pozytywnie zareagowała Francja. Według sprawoz-
dania rocznego (ECHO Annual Report 2012) od 2002 r. UE była co roku drugim pod 
względem znaczenia dawcą pomocy humanitarnej, a razem z państwami członkowskimi 
UE była największym dawcą pomocy humanitarnej. W 2010 r. wartość pomocy huma-
nitarnej udzielonej na całym świecie wyniosła 9,8 mld euro, z czego ok. 41% pochodziło 
z UE, a w przyjętym na 2014 r. budżecie na pomoc humanitarną i ochronę ludności zade-
klarowano blisko 1 mld euro. Z samych magazynów medycznych mechanizmu zbudowa-
nych w ramach koncepcji rescUE (rescUE medical stockpile) na Ukrainę został wysłany 
sprzęt o wartości ponad 10 milionów euro, a 28 lutego 2022 r. Komisja Europejska ogłosiła 
przeznaczenie dodatkowych 85 milionów euro na pomoc i  programy humanitarne dla 
Ukrainy oraz 5 milionów dla Mołdawii. 

Z informacji zawartych w mediach społecznościowych Dyrekcji Generalnej Komisji 
Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (dostęp: 02.04.2022) Polska 
stała się logistycznym hubem dla największej w dotychczasowej dwudziestoletniej historii 
mechanizmu akcji pomocowej, w której obecnie aż 29 krajów wysyła pomoc dla zaata-
kowanej militarnie 24 lutego 2022 r. przez Federację Rosyjską Ukrainy12. Z międzynaro-
dowych organizacji pomocowych po stronie ukraińskiej działają w zakresie koordynacji 
logistyki przedstawiciele (duński zespół) Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża 
i Czerwonego Półksiężyca. Wojna w Ukrainie spowodowała opuszczenie domów przez 
ponad 10 milionów Ukraińców, z  czego ponad 4 miliony uciekło do Mołdawii, Polski, 
Rumunii, Słowacji i Węgier13. 

wujące strażaków do udziału w akcjach zagranicznych. 
10 Polska korzystała z tej procedury m.in. podczas akcji Nepal 2015 oraz Liban 2020. 
11 Analogicznie w Polsce w trakcie powodzi w 1997 r. przebywał ekspert systemu ONZ – UNDAC. 
12 https://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid (dostęp: 2.04.2022).
13 https://ec.europa.eu/echo/where/europe/ukraine_en#ecl-inpage-1179 (dostęp: 3.04.2022).
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Pierwsze trzy zmiany zespołu ekspertów EUCPT pracują14 w  siedzibie Frontex lub 
w Rzeszowie, wspierają działania prowadzone przez kraje mechanizmu w Polsce związane 
z organizacją pomocy humanitarnej dla Ukrainy, współpracują z klastrem logistycznym 
UN OCHA, który miał zostać aktywowany w Krakowie. Eksperci EU CPT spotykają się 
między innymi z przedstawicielami ambasady Ukrainy w Polsce, Departamentu Współ-
pracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który to zgodnie z  art. 13 ust. 
7 Ustawy o pomocy rozwojowej udziela pomocy humanitarnej za pośrednictwem innych 
podmiotów uczestniczących w realizowaniu współpracy rozwojowej lub we współpracy 
z tymi podmiotami. EUCPT współpracuje także z Rządową Agencją Rezerw Strategicz-
nych (RARS), spotyka się z organizacjami zaangażowanymi w pomoc dla Ukrainy tam 
oraz w Polsce (przedstawiciele Biura Planowania Operacyjnego KG PSP, rektor-komen-
dant SGSP w zakresie realizacji pomocy humanitarnej dla szkół pożarniczych na Ukrainie 
oraz planów ewentualnościowych związanych z  budową tymczasowych hal magazyno-
wych na poligonie szkoły w Nowym Dworze Mazowieckim). 

Ogólnie rzecz biorąc, działania Polski, w tym Ochotniczej i Państwowej Straży Pożar-
nej, związane z pomocą dla Ukrainy wiosną 2022 r. w związku z  inwazją zbrojną Rosji 
z 24 lutego 2022 r. w pełni wpisują się w zadania mechanizmu ochrony ludności UE i są 
z nim kompatybilne. Komendant główny PSP nadbryg. Bartkowiak na prośbę komendan-
ta głównego ukraińskich strażaków generała Siergieja Kruka wystosował apel dotyczący 
przekazywania sprzętu i  samochodów strażackich. Rektor-komendant SGSP decyzją nr 
9/2022 z dnia 28.02.2022 r. powołał w uczelni sztab koordynujący działania realizowane 
przez SGSP w związku z sytuacją w Ukrainie. Poza sprzętem przekazanym do dyspozycji 
komendy głównej ukraińskiej straży pożarnej na apel swoich odpowiedników – rektorów 
ukraińskich strażackich uniwersytetów, przygotowano dedykowaną pomoc humanitarną, 
którą przekazano do partnerów SGSP: do Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bez-
pieczeństwa Życia (ciężki samochód ratownictwa chemicznego, dwa agregaty prądotwór-
cze, każdy o mocy 82 kVA, oraz 25 palet sprzętu), Czerkaskiego Instytutu Bezpieczeństwa 
Pożarowego im bohaterów Czarnobyla i analogicznego partnera SGSP w Winnicy (do-
datkowe 38 palet sprzętu pożarniczego i medycznego). Sprzęt przekazany poprzez SGSP 
pochodził ze zbiórki od OSP, PSP, osób prywatnych i firm. 

14 Informacja od oficera łącznikowego EU CPT wg stanu na 1.04.2022.

Ciężki samochód ratownictwa 
chemicznego z SGSP dotarł do Lwowa
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Pakowanie sprzętu dla Ukrainy przez podchorążych 
w SGSP

Strażacy we Lwowie odbierają sprzęt             

Wsad do pomocy dla szkół strażackich w Czerkasach 
i Winnicy zebrany przez OSP Józefów i partnerów

Odbiór sprzętu w Czerkasach 
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Obecnie w mechanizmie dynamicznie rozwija się koncepcja rescEU15, w ramach której 

będą zakupywane między innymi samoloty i  śmigłowce gaśnicze. COVID-19 dodatkowo 
pokazał, że ryzyko jednego kraju może dotyczyć także jego bezpośrednich sąsiadów, a cza-
sem nawet całej Unii Europejskiej16. Mechanizm musiał w 2020 r. dostosować się do nowych 
oczekiwań związanych z tym zagrożeniem i zasobów zlokalizowanych w magazynach w kil-
ku krajach członkowskich. W  ramach rescEU dystrybuowano do innych krajów do walki 
z COVID-19 potrzebne środki (maseczki, płyny dezynfekcyjne, rękawiczki, respiratory itp.).  

15 W ramach rescEU SGSP będzie prawdopodobnie aplikowała w 2022 r. o budowę magazynów CBRN na tere-
nie poligonu w Nowym Dworze Mazowieckim, we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych.

16 Z wykładu otwierającego pana Hansa Dasa – Director Emergency Management and rescEU (ECHO.A) – 
 pt. „Unijny Mechanizm Ochrony Ludności z uwzględnieniem roli Polski”. XIII Ogólnopolska Konferen-
cja Naukowa – Bezpieczeństwo cyfrowe: od problemów globalnych do lokalnych. Państwo, społeczeństwo 
i człowiek – organizacja WSGE i SGSP, Warszawa, 22.11.2021.

Podziękowanie rektora Lwow-
skiego Uniwersytetu za przeka-
zany sprzęt 
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Dodatkowo, również tylko tego lata (2020 r.), miały miejsce różnorodne inne sytuacje 
kryzysowe, w  tym wielkie powodzie w  Europie Zachodniej, pożary lasów w  krajach 
basenu Morza Śródziemnego, trzęsienie ziemi na Haiti, a  także ewakuacje i  repatriacje 
z Afganistanu, które były objęte wielowymiarowymi działaniami w ramach UCPM. We-
dług dyrektora Hansa Dasa w  obliczu pandemii COVID-19 „serce mechanizmu”, czyli 
ERCC, koordynowało repatriację ponad 100 000 obywateli UE przebywających na całym 
świecie i wsparło setki operacji ratowniczych w reakcji na ponad 80 wniosków o pomoc 
związanych z COVID-19. Ponadto ERCC nadzoruje rozmieszczanie niezbędnego sprzętu 
i materiałów medycznych, w tym szczepionek, w krajach UE, jak również poza nią17.

Europejski mechanizm wciąż się rozwija, udoskonala. Ograniczony dawniej do wąsko 
rozumianej ochrony ludności, obecnie obejmuje szerszą od niej pomoc humanitarną, jak 
również zarządzanie kryzysowe. Po każdym dużym zdarzeniu, zwanym aktywacją me-
chanizmu, organizowane są spotkania – warsztaty dotyczące analizy poprzednich akcji/
interwencji, wyciągane są wnioski.

Organizacja Narodów Zjednoczonych, o ile bierze udział w niesieniu pomocy, odgry-
wa rolę ogólnego koordynatora prowadzonych w państwach trzecich operacji mających na 
celu niesienie pomocy. Dzieje się to od wymiany listów intencyjnych pomiędzy UE a ONZ 
po trzęsieniu ziemi w Bam w Iranie w 2003 r. Ma to na celu uniknięcie duplikacji. Na tere-
nie państw mechanizmu ma on rolę nadrzędną, agendy ONZ pomagają, jak w przypadku 
kryzysu humanitarnego związanego z wojną na Ukrainie. Aktywacji mechanizmu, w tym 
poza terenem UE, jest coraz więcej18, więc znajomość zasad współpracy i roli ONZ jest tu 
kluczowa. Pomoc europejskiego mechanizmu powinna być koordynowana z  ONZ tak, 
aby maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby oraz uniknąć jakiegokolwiek zbędnego 
powielania działań. W tym celu zapewniono większą przystępność odpowiednich środ-
ków transportu, by wesprzeć bezzwłoczne tworzenie zdolności szybkiego reagowania na 
szczeblu Unii19.

Mechanizm ma bardzo praktyczny charakter. Bez wątpienia poza ERCC jego najistot-
niejszym elementem są kompatybilne ze sobą, interoperacyjne grupy ratownicze zwane 
modułami ochrony ludności. Są to samowystarczalne, zdolne do wykonania wcześniej 
określonych zadań mobilne zespoły reagowania operacyjnego poszczególnych państw 
członkowskich. Obejmują one siły i środki (ludzi i sprzęt) i można je określić w katego-
riach minimalnych zdolności do działania lub wykonywania zadań, których jest w stanie 
się podjąć moduł20. Obecnie trzydzieści cztery kraje21, w tym wszystkie – w liczbie 28 – 
państwa członkowskie UE, uczestniczą w Europejskim Mechanizmie Ochrony Ludności 
Unii, w dyspozycji którego znajdują się przede wszystkim rozmaite moduły interwencyj-

17  W ERCC w systemie zmianowym pracuje trzech emerytowanych strażaków PSP. Niestety Polska nie ma 
oddelegowanej do DG ECHO osoby będącej w służbie jako „national seconded expert”.

18 W 2002 r. były 3 aktywacje, w 2020 r. aż 102. 
19 Moduły zgłoszone do dobrowolnej puli zasobów mogą liczyć na refinansowanie do 75% kosztów transportu 

i kosztów operacyjnych, a zasoby tworzone w ramach rescEU na 100%.
20 Art. 4 pkt 6 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1313/2013/EU.
21 http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en (dostęp: 05.12.2021).
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ne (17 typów), w tym także grupy poszukiwawczo-ratownicze certyfikowane zewnętrz-
nie w ramach Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa INSA-
RAG lub moduły medyczne certyfikowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). 
Wszystkie moduły ochrony ludności (w tym pompowe HCP, do gaszenia pożarów lasu 
GFFV) to samowystarczalne zasoby gotowe do natychmiastowego użycia na prośbę pań-
stwa dotkniętego katastrofą. Udzielanie pomocy jest elementem realizacji jednego ze 
strategicznych celów działań zewnętrznych UE, określonych w  art. 21 Traktatu o  Unii 
Europejskiej, który pośród wielu celów wymienia również: niesienie pomocy narodom, 
krajom i regionom dotkniętym klęskami żywiołowymi lub katastrofami spowodowanymi 
działalnością człowieka22.

W załączniku 2 do decyzji mechanizmowej sparametryzowano minimalne wymaga-
nia dla 17 rodzajów modułów interwencyjnych oraz zespołu wsparcia technicznego (ang. 
Technical Assistance Support Team – TAST), stworzonych przez państwa członkowskie 
na zasadzie dobrowolności, które mogłyby być udostępnione do działań międzynarodo-
wych w krótkim czasie w kraju potrzebującym pomocy. 

W tabeli poniżej przedstawiono rodzaje zdefiniowanych modułów ochrony ludności, 
liczbę modułów zgłoszonych przez nasz kraj do systemu CECIS (ang. Common Emer-
gency Communication and Information System) oraz liczbę modułów zaakceptowanych 
przez Komisję Europejską do dobrowolnej puli zasobów.232425

22 Dziennik Urzędowy UE C326/123 Traktat o Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana.
23 W zakresie możliwości podano, że moduł powinien przestrzegać uznanych międzynarodowych wytycz-

nych, takich jak wytyczne Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa (INSARAG), 
być samowystarczalny na 7 dni i gotowy do podjęcia działań w kraju dotkniętym katastrofą w ciągu 32 h.

24 W  zakresie możliwości podano, że moduł powinien przestrzegać uznanych międzynarodowych wytycz-
nych, takich jak wytyczne INSARAG, być samowystarczalny na minimum 10 dni i  gotowy do podjęcia 
działań w kraju dotkniętym katastrofą w ciągu 48 h.

25 Jedyny moduł spoza PSP – zgłoszony przez organizację pozarządową PCPM.

Lp. Rodzaj modułu Liczba polskich modułów 
zarejestrowanych w CECIS

Liczba polskich modułów 
zarejestrowanych w dobrowolnej 

puli zasobów EERC

1 Sprzęt pompujący o dużej 
wydajności HCP 2 2

2 Oczyszczanie wody 0 0

3
Miejskie akcje poszukiwawczo-
-ratownicze o średnim stopniu 

nasilenia (MUSAR)23
1 1

4
Miejskie akcje poszukiwawczo-
-ratownicze o średnim stopniu 

nasilenia (HUSAR)24
1 1

5 Gaszenie z powietrza pożarów lasów 
przy użyciu śmigłowców 0 0

6 Zwalczanie z powietrza pożarów 
lasów przy użyciu samolotów 0 0

7 Specjalistyczny punkt opieki 
medycznej 125 0

Rodzaje modułów, liczba polskich modułów w systemie CECIS oraz w dobrowolnej 
puli zasobów
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Od początku 2015 r. w puli zasobów mechanizmu ECPP zarejestrowano liczne zdolno-
ści reagowania pochodzące z Polski. Jest to 7 modułów ratowniczych takich jak: moduły 
gaszenia pożarów lasów z ziemi przy użyciu pojazdów (GFFFV), moduły pomp wysokiej 
wydajności (HCP), grupa poszukiwawczo-ratownicza (USAR) oraz zespół ratownictwa 
medycznego typu 1 (EMT) – jedyny stworzony nie przez PSP. Czy jest tu miejsce dla 
OSP? Jak najbardziej. Polska uczestniczyła już w kilkunastu akcjach ratowniczych w ra-
mach UCPM, w tym w tych związanych z pandemią COVID-19, pożarami lasów w Grecji 
w 2021 r. i w Szwecji w 2018 r. oraz eksplozją w Bejrucie w 2020 r. czy trzęsieniami ziemi 
w Nepalu w 2015 r. oraz na Haiti w 2010 r. 

Mechanizm jest pragmatyczny. Nie ustanawia reguł tam, gdzie już je określono. 
W pełni uznaje wyższe kryteria innych organizacji w danej specjalizacji. Dla przykładu 
przy zakresie opisującym moduły ochrony ludności przeznaczone do akcji poszukiwaw-
czo-ratowniczych w terenie zurbanizowanym dotyczącym możliwości działania modułu 
w decyzji mechanizmowej określono, iż powinny one przestrzegać uznanych międzyna-
rodowych wytycznych, takich jak wytyczne Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Po-
szukiwań i  Ratownictwa INSARAG (moduły średni lub ciężki analogiczny do średniej 
lub ciężkiej grupy „USAR”). Tożsame założenia są dla kryteriów nadrzędnych Światowej 
Organizacji Zdrowia lub Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dla trzech modułów 
medycznych (w tabeli powyżej pozycje 7-9). Ważne by zapamiętać, że Polska aktualnie 
wciąż nie posiada i według mojej wiedzy w cywilnej części nigdy nie posiadała szpitala 

8
Specjalistyczny punkt opieki 

medycznej przeprowadzający zabiegi 
chirurgiczne

0 0

9 Szpital polowy 0 0

10 Powietrzna ewakuacja medyczna 
ofiar katastrof 0 0

11 Prowizoryczne schronienie 0 0

12

Wykrywanie skażeń chemicznych, 
biologicznych, radiologicznych 

i jądrowych oraz pobieranie próbek 
(CBRNDET)

2 0

13

Działania poszukiwawczo- 
-ratownicze w warunkach skażenia 

chemicznego, biologicznego, 
radiologicznego lub jądrowego

0 0

14 Gaszenie z ziemi pożarów lasów 0 0

15 Gaszenie z ziemi pożarów lasów przy 
użyciu pojazdów (GFFFV) 3 0

16 Zapobieganie rozprzestrzenianiu się 
powodzi 0 0

17 Ratowanie ofiar powodzi przy użyciu 
łodzi 0 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika nr II Decyzji wykonawczej Komisji z dnia 16 października 
2014 r. ustanawiającej zasady wdrażania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w spra-
wie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz uchylającej decyzję Komisji 2004/277/WE, Euratom oraz 
2007/606/WE, Euratom oraz na podstawie danych KG PSP (wg stanu na dzień 5.12.2021 r.).
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polowego zgodnego ze standardami międzynarodowymi. Nazywanie zasobów medycz-
nych, komponentów lub punktów opieki medycznej, w tym także będących w dyspozy-
cji PSP czy należących do innych organizacji pozarządowych, a  udzielających pomocy 
w  przeszłości i  obecnie podczas zabezpieczenia imprez masowych czy działań w  kraju 
lub poza nim, niezmiennie szpitalem polowym było i jest zwykłym nadużyciem i jawnym 
wprowadzaniem w błąd. 

W związku z powyższym te same przygotowane zasoby w państwach będących człon-
kami obu organizacji (UE, ONZ) spełniają jednocześnie kryteria obu systemów, są kom-
patybilne podczas wspólnych akcji (np. Liban 2020) i mogą być gotowe do użycia w ra-
mach obu organizacji. Oczywiście nie mogą być dysponowane w ramach obu systemów 
w  tym samym czasie, gdyż wiodącym koordynatorem danej operacji jest zawsze jedna 
z organizacji (ONZ lub UE), natomiast druga może udzielać jej wsparcia26. Tak się dzieje 
obecnie z zasobami modułów i ekspertów ochrony ludności państw członkowskich me-
chanizmu podczas działań poza jego obszarem, gdzie kompetencyjnie wiodącą rolę ma 
ONZ i działania koordynują eksperci UNDAC (np. Liban 2020). W XXI w. ważna jest 
widoczność przynależności do danej organizacji (ang. visibility), dlatego podczas działań 
flagi nie tylko swego państwa, ale również organizacji koordynującej to obowiązkowy ze-
staw na maszcie w obozowisku. Rola mediów społecznościowych i promocja działań me-
chanizmu jest też rosnąca. W Polsce działania strażaków podczas akcji gaszenia pożarów 
„Szwecja 2018” czy działań po wybuchu saletry w Bejrucie „Liban 2020” miały według 
rzecznika KG PSP znacznie ponad 200 tysięcy odsłon, dlatego tzw. media and press officer 
jest jako wniosek z akcji Nepal 2015 już w składzie każdej grupy/modułu wyjazdowego.

Europejska Pula Ochrony Ludności (ECPP) i zdolności rescEU według stanu na ko-
niec 2020 r. to 115 zasobów i zdolności reagowania z 25 państw członkowskich i uczestni-
czących, możliwych do szybkiego zadysponowania tam, gdzie doszło do katastrofy, w tym 
68 certyfikowanych zdolności różnego rodzaju. Kolejny etap solidarności po modułach 
i dobrowolnej puli to koncepcja rescEU – europejska rezerwa zasobów ochrony ludno-
ści. Jest to rezerwa strategiczna, swoista siatka bezpieczeństwa, finansowana w całości ze 
środków UE, która może zostać uruchomiona w przypadku przeciążenia zdolności reago-
wania danego kraju. W ścisłej współpracy z państwami członkowskimi Komisja określa 
rodzaj i  ilość zdolności dedykowanych rescEU, a następnie finansuje 100% kosztów ich 
rozwoju i utrzymania, przy założeniu, że pozostają one własnością i na terenie poszcze-
gólnych państw członkowskich.

Początkowo zasoby rescEU skupiały się na gaśniczych statkach powietrznych. Obecnie 
rezerwa rescEU obejmuje także strategiczne zapasy środków ochrony osobistej i sprzętu 
medycznego, tak potrzebnego podczas walki z COVID-19, zarządzane przez 9 różnych 
państw członkowskich. W nadchodzących latach rezerwa rescEU będzie dalej rozwijana 
o zasoby reagowania na zdarzenia o charakterze chemicznym, biologicznym, radiologicz-
nym i nuklearnym (CBRN), w czym Polska też zamierza brać udział. Budowa zasobów 
do lotniczej ewakuacji medycznej i zespołów ratownictwa medycznego umożliwiających 

26 Przeważnie to zasoby ochrony ludności i eksperci UE wspierają zasoby ONZ.
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opiekę specjalistyczną, a także bardzo potrzebnych środków transportowych i rozwiązań 
w zakresie schronień dla ludności cywilnej mieści się także w koncepcji rescEU. Czy jest 
tu miejsce dla ochotniczych straży pożarnych? 

Sposób organizacji pomocy międzynarodowej dla państw dotkniętych katastrofą w ra-
mach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności jest w założeniu zbliżony do nadrzędnego 
systemu reagowania ONZ, ale występują jednak pewne różnice. Tu nie jest jak w ONZ uży-
wana platforma Virtuall OSOCC, dostępna w każdym miejscu, lecz zamknięty system CE-
CIS państw członkowskich, zlokalizowany jedynie w tzw. krajowym punkcie kontaktowym. 
By zasoby mechanizmu zostały użyte, musi nastąpić procedura aktywacji. Ma do tego prawo 
każde państwo członkowskie mechanizmu (wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, 
Czarnogóra, Norwegia, Serbia, Macedonia Północna i Turcja). Mechanizm aktywowany jest 
przez centrum ds. koordynacji reagowania w nagłych sytuacjach w Brukseli (ang. Emergen-
cy Response Coordination Centre), zlokalizowane w Dyrekcji Generalnej ds. Humanitar-
nych – DG ECHO, przekształcone w maju 2013 r. z Centrum Monitoringu i Informacji (ang. 
MIC). W każdym kraju uczestniczącym w mechanizmie wyznaczono całodobowy ośrodek 
koordynacyjny, tzw. krajowy punkt kontaktowy w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, 
umożliwiający koordynację współpracy międzynarodowej w  czasie interwencji. Państwo 
dotknięte poważną sytuacją zwraca się z formalnym wnioskiem do ERCC o udzielenie po-
mocy. ERCC zbiera i weryfikuje informacje dotyczące zagrożenia i rozsyła je do pozosta-
łych punktów kontaktowych za pomocą dedykowanego tylko do całodobowych punktów 
kontaktowych, wydzielonego i bezpiecznego systemu łączności elektronicznej CECIS (ang. 
Common Emergency Communication and Information System). Od wejścia Polski do Unii 
Europejskiej rolę takiego międzynarodowego punktu kontaktowego do składania i przyjmo-
wania próśb o pomoc ratowniczą i humanitarną pełni stanowisko kierowania komendanta 
głównego PSP, także przy obecnej aktywacji mechanizmu w związku z masowym napływem 
uchodźców z Ukrainy w marcu 2022 r. 

Po otrzymaniu ofert pomocy ERCC dopasowuje ofertę do potrzeb kraju poszkodowa-
nego i przesyła zbiorczą informację z potencjałem wsparcia całego mechanizmu do zain-
teresowanego kraju. Ostatecznie to kraj dotknięty zdarzeniem podejmuje finalną decyzję 
co do akceptacji danej oferty lub nie. Pomoc w ramach unijnego mechanizmu może zostać 
udzielona również krajom trzecim, które nie są w mechanizmie. 

Historycznie ustanowienie mechanizmu organizującego system wsparcia ochrony 
ludności, w tym jego elementy, uzupełnione zostało utworzeniem przez UE Instrumentu 
Finansowego Ochrony Ludności27. W decyzji tej podkreślono, że efektywność tego instru-
mentu zależy od tego, czy wspierane finansowo działania wnoszą we właściwym czasie 
praktyczny wkład w gotowość na sytuacje nadzwyczajne, zapobieganie im i zdolność do 
reagowania. 

Ochrona ludności w UE w kontekście obydwóch uzupełniających się wówczas kom-
ponentów, tj. mechanizmu ochrony ludności i instrumentu finansowego, obejmowała cały 

27 Decyzja Rady z 5 marca 2007 r. ustanawiająca Instrument Finansowy Ochrony Ludności 2007/162/WE, 
Euratom.
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proces zarządzania sytuacjami w  trzech sferach: zapobiegania, gotowości i  reagowania. 
Zgodnie z decyzją z dnia 17.12.2013 r. o mechanizmie ochrony ludności dawny mecha-
nizm finansowy wygasł z dniem 31.12.2013 r. Obecnie funkcjonuje jeden Unijny Mecha-
nizm Ochrony Ludności, który skumulował w sobie wszelkie wcześniejsze zagadnienia 
poprzednich wersji mechanizmu i  ujmuje w  obszarze swojej odpowiedzialności zarzą-
dzanie kryzysowe, pomoc humanitarną oraz ochronę ludności. Narzędzia i produkty me-
chanizmu, np. zdjęcia satelitarne z Copernicus Emergency Management Service, są wy-
korzystywane jako wsparcie podczas akcji (zdjęcia satelitarne uzyskane podczas powodzi 
w Polsce w 2010 r., pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym w 2020 r.) czy planowania 
zabezpieczenia imprez masowych (Euro 2012). 

Mechanizm kładzie także nacisk na zwiększenie inwestycji na prognozowanie zagrożeń 
i zapobieganie występowaniu klęsk, co jest z ekonomicznego punktu widzenia uzasadnione 
i w efekcie tańsze niż pokrywanie kosztów pomocy ratowniczej i usuwanie skutków już po 
wystąpieniu zdarzenia. Mechanizm podejmuje się również wspierania projektów pomaga-
jących przygotowywać społeczności lokalne. W tym celu organizowane są programy szko-
leniowe, ćwiczenia z wykorzystaniem symulacji katastrof, programy wymiany ekspertów28, 
a  przygotowane przez państwa członkowskie moduły ochrony ludności są udostępniane 
dobrowolnie do dyspozycji przez ERCC w zależności od rodzaju występującego zdarzenia. 
Przyszłość mechanizmu to poza usprawnianiem mechanizmów prewencji, monitorowania 
i bieżącego reagowania również konieczność adaptacji do powstających nowych zagrożeń 
i kryzysów. Dlatego, o czym w grudniu 2021 r. na konferencji w SGSP mówił dyr. Hans Das 
z DG ECHO, powstał już pomysł budowy solidnego ośrodka wsparcia i doradztwa nauko-
wego i technicznego (STAF). Planowany ośrodek będzie funkcjonował w oparciu o instytu-
cje dotychczas wspierające ERCC, takie jak Połączone Centrum Badań (JRC) i Europejskie 
Partnerstwo Naukowe w obszarze Zagrożeń Naturalnych (ENHSP-ARISTOTLE), ale także 
przyszłe struktury, takie jak Europejskie Partnerstwo Naukowe ds. Zagrożeń Antropoge-
nicznych (EAHSP). STAF ma służyć prognozowaniu strategicznemu, identyfikować przy-
szłe zagrożenia spowodowane zmianami klimatu lub innymi globalnymi trendami mający-
mi wpływ na specyfikę przyszłych klęsk żywiołowych.

Spostrzeżenia i wnioski
1. Liczba i rozmiar klęsk żywiołowych oraz katastrof naturalnych oraz pojawiające się nowe 

zagrożenia pozwalają przypuszczać, że coraz więcej krajów nie będzie w stanie likwidować 
skutków każdego potencjalnego zdarzenia i będzie występować o pomoc Unijnego Mecha-
nizmu Ochrony Ludności, który w ciągu dwóch dekad był aktywowany już ponad 400 razy. 

2. Krajowe nakłady niezbędne do budowania zasobów ochrony ludności muszą być 
zwiększane, a  zasoby odpowiednio przygotowane. W  Polsce istotną rolę w  tym za-
kresie powinna pełnić straż pożarna (PSP i OSP jako filary ochrony ludności). Być 
może po ponad dwóch dekadach uda się wprowadzić oczekiwaną ustawę o ochronie 
ludności. 

28 Koordynatorem programu wymiany ekspertów jest funkcjonariusz Biura Planowania Operacyjnego KG PSP.
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3. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ustanowił standard dotyczący wymagań dla 
modułów ochrony ludności, które są przygotowane do działań zagranicznych. OSP 
powinna być w stanie zbudować jeden z 17 rodzajów modułów (np. pompy dużej wy-
dajności) samodzielnie lub we współpracy z PSP, tak samo powinny postąpić inne or-
ganizacje pozarządowe. PSP powinna wejść do rezerwy strategicznej rescEU, która jest 
w stu procentach finansowana z UE. 

4. Od wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. 
w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do 
pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ra-
towniczej nie jest możliwe dołączanie do składu grupy / modułu PSP strażaków OSP, 
a niejednokrotnie są to branżowi specjaliści (lekarze, przewodnicy psów, inżynierowie 
konstrukcji budowli), którzy w Polsce biorą udział w akcjach ratowniczych nie gorzej 
niż funkcjonariusze PSP. Należy dążyć do zmiany prawodawstwa, by strażacy OSP 
mogli brać udział w zagranicznych akcjach, a sprzęt pożarniczy mógł być przekazywa-
ny w razie potrzeby bezpośrednio z PSP do partnerów kraju potrzebującego.

5. Udział w akcjach zagranicznych mechanizmu to zdobywanie doświadczenia niezbęd-
nego do rozwoju PSP i jednocześnie promocja Polski na arenie międzynarodowej. Wy-
jazdy polskich modułów przekraczają w mediach społecznościowych 200 tys. odsłon. 
W  2021 r. podczas gali finałowej organizowanego przez KGHM Polska Miedź S.A. 
plebiscytu w kategorii Nagroda Publiczności tytuł Ambasadora Polski otrzymali pol-
scy strażacy walczący z pożarami w Grecji w 2021 r. Już kilku strażaków PSP (autor 
także) oraz obecny komendant główny PSP zostali uhonorowani odznaką MSZ „Bene 
Merito” za promowanie i wzmacnianie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. 

6. Akcja przyjęcia ratowniczej pomocy międzynarodowej (powódź 2010) lub koordyna-
cji pomocy humanitarnej z unijnego mechanizmu w Polsce dla Ukrainy w 2022 r. po-
kazuje, że straż pożarna, mechanizmy postępowania tworzone latami, sposoby i wy-
pracowane procedury postępowania w tym zakresie działają w sposób prawidłowy. 

Nabdbryg. dr inż. prof. SGSP Mariusz Feltynowski jest absolwentem Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej. W 2016 r. uzyskał doktorat na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia 
Akademii Obrony Narodowej. W latach 2009-2016 zastępca dyr. Krajowego Centrum 
Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności PSP. W latach 2016-2019 doprowadził 
w CNBOP-PIB do stworzenia Centrum Dronów, którego był pierwszym kierownikiem. 
Następnie, do powołania go na stanowisko rektora SGSP, zajmował stanowisko dyrek-
tora KCKRiOL. Od 2021 r. komendant-rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Prze-
wodniczący Grupy Regionalnej Europa/Azja/Bliski Wschód Międzynarodowej Gru-
py Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa ONZ (INSARAG) w  latach 2014 i 2021. 
Obecnie w kadencji 2021-2024 jest przewodniczącym Rady Naukowej CNBOP-PIB oraz 
członkiem Rady Ekspertów Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu 
Warszawskiego „Tożsamość-Dialog-Bezpieczeństwo”. 
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XiV. 

STRATEGIA ZwIĄZKu OSP RP  
FLORIAN 2050 – PAmIĘTAmY  
O NASZYCH ZAŁOŻYCIELACH 

Marian Zalewski

Pracujemy nad Strategią Związku w czasie szczególnym. Ogromne wyzwania globalne 
i wewnętrzne. Obok niewyobrażalne piekło wojny. Dramat dnia dzisiejszego jest wyjątko-
wy. Przed nami nowe wyzwania i nowe zadania dla ruchu strażackiego. Nie umniejsza to 
tym bardziej potrzeby wnikliwej znajomości własnej historii i wyciągania wniosków na 
przyszłość. 

Jedną z ważnych konkluzji jest potrzeba pielęgnowania pamięci i naszego szacunku 
dla tych, którzy byli przed nami. Ich dorobkiem jest z jednej strony ratowane życie, zdro-
wie i mienie, a z drugiej budowane latami, codziennym przykładem, spoiwo z zasad i war-
tości łączące nasze wspólnoty. To byli wielcy patrioci. Strażacką misją zawsze była pomoc 
potrzebującym i  służba Ojczyźnie. Wielu strażaków ochotników dla tej idei poświęciło 
swe życie. Musimy to przypominać i strzec wypracowanych wartości, bo humanizm na-
szego świata stale poddawany jest złowieszczej próbie. 

Stulecie zjednoczenia polskiego ruchu strażackiego to okazja do uszanowania i utrwa-
lenia w zbiorowej pamięci wielkiego dorobku polskich strażaków. Dotyczy to wielomi-
lionowej rzeszy strażackich rodzin złączonych w  idei pomocy bliźnim swą ochotniczą 
i zawodową aktywnością. Strażacki etos budowały pokolenia w XIX, XX i XXI wieku po-
przez codzienną gotowość i poświęcenie w potrzebie: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. 
O naszej historii i służbie tysięcy strażaków pamiętamy, pracując nad Strategią Związku na 
najbliższe 30 lat. Mówimy bowiem za Józefem Piłsudskim: Ten, kto nie szanuje i nie ceni 
swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest 
godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.  

Józef Piłsudski
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Pierwszy ogólnopaństwowy zjazd delegatów straży pożarnej odbył się 8 i 9 września 
1921 r. w Warszawie. Ale zanim to nastąpiło, był czas rozbiorów i walki o niepodległą 
Ojczyznę. Działające w okresie zaborów straże ochotnicze to stanice polskości i trwania 
narodowej tradycji i wiary. Dotyczy to działalności ochotniczych straży pożarnych w ra-
mach trzech zaborów. Wpływały one na integrację i jednoczenie ruchu strażackiego z my-
ślą o wolnej Ojczyźnie. Wniosły istotny wkład w odrodzenie Polski w 1918 r. i obronę jej 
niepodległego bytu. Rolę szczególną odgrywali strażaccy liderzy.

Bolesław Chomicz (1878-1959) 
Jeden z  najwybitniejszych działaczy polskiego ruchu strażackiego, 
prezes Związku Floriańskiego i Głównego Związku Straży Pożarnych 
RP, jeden z organizatorów Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”, prezes 
Tymczasowego Zarządu Przymusowego Związku Straży Pożarnych 
RP, pionier instytucji ubezpieczeń społecznych w Polsce. 

Józef Tuliszkowski (1867-1939)
Wybitny działacz polskiego pożarnictwa. Założyciel licznych straży po-
żarnych. Współtwórca czasopisma „Przegląd Pożarniczy”. Autor pod-
ręczników pożarniczych i  artykułów w  prasie fachowej. Komendant 
Warszawskiej Straży Ogniowej. Wiceprezes Zarządu Związku Floriań-
skiego, członek ZG GZSP RP i przewodniczący Komisji Technicznej.

To oni zjednoczyli cały ruch strażacki w 1921 r., a następnie budowali wolną Ojczy-
znę. Bronili Ojczyzny w 1939 r.; tysiące strażaków walczyło później w ruchu oporu, wielu 
zginęło w  obozach śmierci. Po wojnie odbudowywali ruch strażacki, starając się obro-
nić w stalinowskich realiach samorządny i demokratyczny charakter strażackiego ruchu. 
Nie było to jednak możliwe. Jaskrawym symbolem tamtych mrocznych lat jest likwidacja 
w 1949 r. Związku Straży Pożarnych RP. W ramach politycznej „odwilży” po 1956 r. Zwią-
zek podjął działalność w  nowej formule pod nazwą Związek Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Jednakże dopiero po przemianach ustrojowych 1989 roku pod kierownictwem 
druha Waldemara Pawlaka, dwukrotnego premiera, ruch ochotniczy samodzielnie buduje 
swoją tożsamość w duchu demokratycznych zasad wolności, samodzielności i samorząd-
ności. Dzisiaj strażacy ochotnicy zjednoczeni w Związku OSP RP godnie kontynuują pięk-
ną tradycję pomocy bliźniemu i służby Ojczyźnie. 
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1.

 RYS HISTORYCZNY

Polscy strażacy pod zaborami 
Jubileusz powstania w 1921 r. Głównego Związku Straży Pożarnych RP jest dobrą oka-

zją do zaprezentowania drogi, która do tego doprowadziła, a zwłaszcza przypomnienia 
twórców pierwszych ochotniczych straży i ich związków na ziemiach polskich, będących 
pod trzema zaborami. Zanim powstały pierwsze we współczesnym rozumieniu ochot-
nicze straże pożarne (II połowa XIX w.), ludzie w  różnorodny sposób walczyli z plagą 
pożarów. W  średniowieczu – poprzez wprowadzanie w  życie tzw. „porządków ognio-
wych”. Szczególnie regulacje prawne dla miast Krakowa, Poznania, Warszawy pokazują 
stopniowe zmiany i rozwój zasad walki z pożarami, unowocześniania sprzętu gaśniczego, 
budowy pomieszczeń do jego przechowywania, zasad uczestnictwa w akcjach gaśniczych 
oraz obciążania nim w szczególności cechów, kupców, rzemieślników. Dlatego nie zapo-
minamy o zasługach w zakresie walki z pożarami żyjących w czasach I Rzeczypospolitej 
między innymi: Andrzeju Fryczu Modrzewskim, Bartłomieju Groickim, Anzelmie Go-
stomskim, Stanisławie Lubomirskim, Konstantym Felicjanie Szaniawskim i Karolu Radzi-
wille. W rozwój ochrony przeciwpożarowej wnieśli oni niezaprzeczalny wkład. 

Zabór rosyjski
Na terenach pod zaborem rosyjskim pierwsze ochotnicze 

straże powstawały pod koniec lat 60. XIX w. Pierwsza straż po-
wstała w 1864 r. w Kaliszu. Jej organizatorem i naczelnikiem był 
Robert Pusch (1813-1873), członek kaliskiej rady miejskiej. 
Wkrótce powstawały kolejne. W  ślad za Kaliszem, w  wyniku 
dążeń lokalnych społeczności, straże powstawały w: Częstocho-
wie (1871), Kielcach (1874), Koninie, Turku i  Zgierzu (1874),  
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Płocku, Włocławku i Łęczycy (1875), Sieradzu i Łodzi (1876), Wieluniu, Radomiu, Białej 
Podlaskiej i Tomaszowie Mazowieckim (1877), Piotrkowie Trybunalskim (1878), Łowi-
czu, Gostyninie, Nieszawie i  Łomży (1879), Suwałkach, Sochaczewie, Nowym Dworze 
i Skierniewicach (1880).

Z biegiem lat zaborcze władze rosyjskie, poddając powstające straże ogniowe silnemu 
nadzorowi policyjnemu i administracyjnemu, zezwalały na ich powoływanie. W 1880 r. 
było ich już 45, w 1892 r. – 70, w 1900 r. – 129, w 1910 r. – 421, zaś na początku 1914 r. 
– 563. Spośród straży wiejskich wymienić należy straże w  Dobrcu Wielkim k. Kalisza 
(1876), Pyszkowie w pow. sieradzkim i Bogdanowie w pow. piotrkowskim (1882), Kaw-
nicach w  pow. konińskim (1883), Zdunach (1901) i  Retkach (1905) w  pow. łowickim, 
Chróścinie w pow. wieluńskim (1906). 

Ochotnicza Straż Pożarna w Suwałkach w 1896 r. 

Józef Minich (1859-1931), założyciel 
i prezes powołanej w 1901 r. Straży 
Ogniowej Ochotniczej w Zdunach Ko-
ścielnych (fot. z 1909 r.) oraz Stanisław 
Małkowski (1847-1911), prezes straży 
częstochowskiej w latach 1899-1903
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W dziele integracji szeregów strażackich ważną rolę odegrały spotkania i zjazdy re-
gionalne strażaków oraz wydawnictwa strażackie. Duże spotkania miały miejsce między 
innymi w Częstochowie (1910), Włocławku (1910 i 1912), w Grójcu, Łowiczu, Piotrko-
wie, Radomiu. Spośród wydawnictw wychodzących na terenie zaboru rosyjskiego istotną 
rolę odegrały czasopisma „Strażak” (pierwsze dwa wydania w 1882 i 1883 r. w Piotrkowie 
Trybunalskim, a  następnie w  latach 1901-1914 wydawany przez Emila Karola Szyllera 
i Leopolda Bohumila Szyllera) oraz „Przegląd Pożarniczy”, (wydawany od 1912 r. przez 
Bolesława Chomicza i Józefa Tuliszkowskiego).

Efektem usilnych dążeń działaczy strażackich było doprowadzenie do powstania 
w 1916 r. Związku Floriańskiego. W dniach 8-10 września 1916 r. na I Ogólnokrajowym 
Zjeździe Straży Ogniowych w Warszawie, w którym uczestniczyło 960 delegatów repre-
zentujących 302 straże z terenu całego Królestwa, na bazie wcześniej zawiązanego Towa-
rzystwa św. Floriana powołano Związek Floriański z prezesem Bolesławem Chomiczem 
na czele.

Drugi Zjazd Straży Pożarnych z Królestwa Polskiego w 1912 r. we Włocławku
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Zjazd wybrał Zarząd Związku Floriańskiego, który ukonstytuował się w składzie: prezes 
– Bolesław Chomicz z Warszawy, wiceprezesi – inż. Józef Tuliszkowski z Warszawy i dr Al-
fred Grohman z Łodzi, skarbnik – Stanisław Szostkiewicz z Warszawy, sekretarz – inż. Ludwik 
Zagrodzki z Warszawy, członkowie: Emil Balcer z Łowicza, Józef Kubicki z Zawiercia, Juliusz 
Konopacki z Piotrkowa, Stanisław Olkuski z Końskich, inż. Edward Wagner z Łodzi, inż. Wła-
dysław Zaleski z Lublina, Stanisław Dzierzbicki z Warszawy, ks. Marcin Szkopowski z Warsza-
wy. Zastępcami członków zarządu zostali: dr A. Troczewski z Kutna, G. Lewiński z Włocławka 
i Zygmunt Gryżewski z Łęczycy, zaś w skład Komisji Rewizyjnej weszli: ks. F. Czyżewski z Pia-
sków Luterskich, ks. W. Kokowski ze Srocka, W. Kaliszek z Koszelowa k. Dąbrowy Górni-
czej, Stanisław Jełowicki z Częstochowy, Zdzisław Przyjałkowski z Radomia oraz I. Urbanek 
z Bochenia. I Ogólnokrajowy Zjazd Straży Ogniowych podjął uchwałę ustanawiającą organem 
prasowym Związku Floriańskiego „Przegląd Pożarniczy”, z redaktorem pisma Leonem Osta-
szewskim i Komitetem Redakcyjnym w składzie: E. Balcer, T. Brzozowski, B. Chomicz, dr E. 
Grabowski, J. Kon, S. Olkuski, inż. J. Tuliszkowski, inż. A.L. Zagrodzki.

Lista członków Związku Floriańskiego za „Przeglądem Pożarni-
czym”, 1917 r.
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Wkrótce powołano Biuro Związku Floriańskiego. Jego naczelnikiem został Stanisław 
Arczyński, były komendant Straży Pożarnej w Rakowie pod Częstochową. Funkcję na-
czelnika pełnił przez 5 lat. O ile na początku 1917 r. należało do Związku Floriańskiego 
tylko 169 straży, to już w połowie roku 1918 było ich 450. W 1918 r. Związek Floriań-
ski zorganizował 6 zjazdów przedstawicieli straży: w Lublinie, Wieluniu, Grójcu, Siennie 
(pow. iłżański), Radomiu i Częstochowie, 10 zjazdów drużyn strażackich (w Zamościu, 
Radomsku, Uniejowie, Ostrowcu, Piotrkowie, Przytyku, Lublinie, Włoszczowej, Kozie-
nicach, Płocku) połączonych z  zawodami strażackimi. Zorganizowano też kilkanaście 
kursów pożarniczych. Związek Floriański zbudował podwaliny pod zjednoczony Związek 
w wolnej Polsce.

Uczestnicy I Zjazdu Związku Floriańskiego, Warszawa, 1916 r.



STRATEGIA ZWIĄZKU OSP RP FLORIAN 2050 
– PAMIĘTAMY O NASZYCH ZAŁOŻYCIELACH 

133

Zabór austriacki 
Pod zaborem austriackim Polacy (inaczej niż pod zabo-

rem rosyjskim) cieszyli się dużymi swobodami. Podkreśle-
nia wymaga liberalne prawodawstwo na obszarze Cesarstwa 
Austrii, a od 1867 r. monarchii austro-węgierskiej. Wymu-
szało ono wręcz tworzenie straży ogniowych dla ratowania 
mienia i ludzi. Nie bez znaczenia była też polityka i stabil-
ność rządów Habsburgów, a w zasadzie panowanie od 1848 
do 1916 r. cesarza Franciszka Józefa. Ustawa o stowarzysze-
niach z 15 listopada 1867 r. umożliwiała powstawanie sto-
warzyszeń ogniowych. Po wprowadzeniu 10 lutego 1891 r. 
ustawy o policji ogniowej w gminach wiejskich zobowiązy-
wano naczelników gmin – tam gdzie nie było jeszcze straży 
pożarnej – do inicjowania ich powstawania. Wydział Kra-
jowy we Lwowie rozporządzeniem z 5 marca 1897 r. zale-
cił wydziałom powiatowym obowiązkowe tworzenie straży 
pożarnej w każdej gminie oraz sprecyzował jej zakres dzia-
łania i sposób powołania. 

Dwumiesięczne wiosenne kursy pożarnicze, Warszawa 1917 r. – Chomicz, Tuliszkowski, Waligóra

Franciszek 
Trzecieski 

Adam 
Potocki 
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W 1860 r. w Krakowie zawiązano niezwykle zasłużone dla polskiego ruchu strażackie-
go Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia, zwane „Florianką”. Inicjatorem jego utworzenia 
był Franciszek Trzecieski (1807-1875), poseł do Sejmu Krajowego. Pierwszym prezesem 
w  latach 1860-1872 był Adam Potocki (1822-1872), poseł do Sejmu Krajowego i Rady 
Państwa. W 1865 r. z inicjatywy Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia „Florianka” powo-
łano w Krakowie Ochotniczą Straż Ogniową. Prezesami krakowskiej Ochotniczej Straży 
Ogniowej (OSO) byli zazwyczaj włodarze miasta. 

Po kilku latach dynamicznego i  intensywnego rozwoju była w  Galicji grupa zorga-
nizowanych ochotniczych straży pożarnych, które powstawały odpowiednio: w  1865 r. 
w  Krakowie, Gródku Jagiellońskim, Tarnowie, w  1867 r. – w  Wadowicach, Mielcu, we 
Włodzimierzu Wołyńskim, w 1868 r. – we Lwowie i Stanisławowie, w 1869 r. – w Brodach, 
Samborze, Przemyślu, Żywcu, Bochni, Strzyżowie, w 1870 r. – w Jaworowie, w 1871 r. – 
w  Przemyślu, Okocimiu, Żywcu, w  1872 r. – w  Drohobyczu, Starym Sączu, Samborze, 
Wieliczce, Gorlicach, Przemyślu, w 1873 r. – w Chrzanowie, Rzeszowie, Chyrowie, Zło-
czowie, Kętach, w 1874 r. – w Mostach Wielkich, Nowym Sączu, Starym Samborze, Sę-
dziszowie Małopolskim, Horodence, Sanoku, Strzyżowie, Limanowej, Kamionce Starej, 
Brzesku i Brzeżanach, w 1875 r. – w Zakliczynie, Krośnie, Sieniawie, Sokalu, Pilznie, Kol-
buszowej, Czortkowie, Cięcinach, Dębicy, Lubaczowie, w 1876 r. – w Wadowicach, Jaśle, 
Krasiczynie, Podhajcach, Rudkach, w 1877 r. – w Kutach (Rzeczpospolita Ormiańska), 
Łapanowie, Radymnie, Sądowej Wiszni, Lisiej Górze, Kosowie, w 1878 r. – w Horodcza-
nach, Lisku (Lesku), Głogowie Małopolskim, Leżajsku, Czarnym Dunajcu, Dobromilu, 
w 1879 r. – w Andrychowie, Wiśniczu, Obertynie, Radziechowie, w 1881 r. – w Żytomie-
rzu, w 1896 r. – w Brzezinach, w 1897 r. – w Wielopolu Skrzyńskim.

Strażacy z Przeworska, 1896 r. 
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Wkrótce straże zjednoczyły się. Na I Krajowym Zjeździe Straży Pożarnych Galicji we 
Lwowie (31 października – 1 listopada 1875 r.), połączonym z wystawą sprzętu pożarni-
czego, nastąpiło powołanie Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Króle-
stwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim. W obradach wzięło udział 
306 delegatów z 57 ochotniczych i 4 zawodowych straży pożarnych (ze Lwowa, Przemyśla, 
Krakowa i Tarnopola). Zatwierdzono statuty i regulaminy, kompromisowo uzgodniono, 
że siedzibą będzie naprzemiennie Lwów, a po dwóch latach Kraków. Uchwalono, że orga-
nem wykonawczym Związku będzie Rada Zawiadowcza, a na jego czele będzie stać na-
czelnik. Funkcję tę powierzono wtedy dr. Józefowi Milleretowi, prezesowi lwowskiej OSO, 
na zastępcę naczelnika wybrano Ludwika Barącza, a na sekretarza Henryka Rewakowicza, 
redaktora „Kuriera Lwowskiego”, późniejszego współorganizatora i prezesa Stronnictwa 
Ludowego. Oprócz nich skład Rady Zawiadowczej stanowili: August hr. Łoś (Rawa Ru-
ska), Józef Górniszewski (Wieliczka), Franciszek Łazarski (Tarnów), Stanisław Skrzyński 
(Rzeszów), Władysław Gubrynowicz (Lwów), Antoni Witosławski (Brody) i Michał Bo-
rowski (Podhajce).

Adam Stanisław Sapieha, książę herbu Lis (1828-1903)
Właściciel ziemski, działacz polityczny i społeczny, organizator ga-
licyjskiego ruchu ubezpieczeń od ognia i strażackiego, poseł do ga-
licyjskiego Sejmu Krajowego i austriackiej Rady Państwa. Członek 
Rady Nadzorczej Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w  Kra-
kowie (1860-1864). Naczelnik Rady Zawiadowczej Krajowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Królestwa Galicji i Lodo-
merii z Wielkim Księstwem Krakowskim (1883-1903). 

Kolejny, drugi zjazd zorganizowano 29-30 września 1883 r. we Lwowie. Na naczelnika 
Rady Zawiadowczej został wybrany książę Adam Sapieha, działacz społeczny i polityczny, 
poseł do Sejmu Krajowego, jego zastępcą został Wincenty Dołęga-Eminowicz, komen-
dant miejskiej Zawodowej Straży Ogniowej w Krakowie, funkcję sekretarza powierzono 
ponownie Henrykowi Rewakowiczowi. Trzeci zjazd odbył się już po 4 latach (10-11 grud-
nia 1887 r. we Lwowie). Te same funkcje co poprzednio powierzono księciu A. Sapiesze 
i H. Rewakowiczowi, a na zastępcę naczelnika wybrano dr. Alfreda Zgórskiego, prezesa 
lwowskiej OSO. 

Olbrzymie zasługi dla rozwoju strażactwa położył dr Alfred 
Zgórski (1848-1916). Pełniąc w latach 1887-1904 funkcję zastępcy 
naczelnika Związku, kierował praktycznie jego pracami z powodu 
niedyspozycji czasowej ówczesnego naczelnika. Po śmierci Sapiehy 
został wybrany w 1904 r. na XI Zjeździe Krajowym Związku w Sa-
noku na naczelnika. Przyczynił się do uregulowania prawno-or-
ganizacyjnych podstaw ruchu strażackiego, dbał o rozwój organi-
zacyjny straży, podnoszenie ich sprawności bojowej, zaopatrzenie 
w sprzęt przeciwpożarowy, organizował kursy, zjazdy i wystawy. Był 
inicjatorem tworzenia straży pożarnych przy kółkach rolniczych. 
Naczelnikiem Związku był aż do śmierci w 1916 r. 
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Wybitną rolę w  ruchu strażackim odegrał także Henryk Re-
wakowicz (1837-1907). Należał do grona założycieli Związku i od 
chwili jego powstania w 1875 r. aż do swojej śmierci w 1907 r. był 
członkiem Rady Zawiadowczej i  sekretarzem. Starał się, często 
z  pozytywnym skutkiem, o  stworzenie podstaw materialnych dla 
działalności tej organizacji. Za prowadzone prace na rzecz rozwo-
ju strażactwa spotkał się z dużym uznaniem, czego wyrazem było 
nadanie mu godności członka honorowego straży: w Kolbuszowej, 
Lwowie, Mostach Wielkich, Tarnowie, Żółkwi i Żywcu. 

W rozwój ruchu strażackiego wiele wniósł Antoni Szczerbow-
ski (1859-1912). Działacz strażacki, wydawca, naczelny redaktor 
miesięcznika „Przewodnik Pożarniczy” wydawanego we Lwowie. 
Redaktor pisma „Obrona Pożarna”, dodatku do „Przewodnika Kó-
łek Rolniczych”. Sekretarz Krajowego Związku OSP we Lwowie. 
Konstruktor sprzętu pożarniczego, wynalazca uniwersalnej drabiny 
pożarniczej, zwanej później drabiną Szczerbowskiego.

 

XV Krajowy Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim 
Księstwem Krakowskim. Stanisławów 1911 r. Zdjęcie – „Przegląd Pożarniczy” 1911 r.
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Zasłużonym działaczem pożarnictwa był dr Ludwik Ćwiklicer 
(1849-1911), lekarz związany z ruchem strażackim już od lat mło 
(dzieńczych, założyciel kilkunastu straży, prezes OSO w Dobromi-
lu, od 1887 r. członek Rady Zawiadowczej, a  od 1904 r. zastępca 
naczelnika Związku, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego 
„Przewodnika Pożarniczego”. Przyczynił się do ujednolicenia sprzę-
tu przeciwpożarowego oraz opracowania i wprowadzenia w życie 
ustawy o policji ogniowej w gminach wiejskich. 

Niezwykle istotną rolę odgrywał także Aleksander Piotrowski, w  latach 1886-1892 
kierownik Biura Związku, redaktor naczelny wydawanego od maja 1887 r. „Przewodnika 
Pożarniczego”. 

Poza terenem Galicji w ramach zaboru austriackiego ochotnicze straże jako Stowarzy-
szenia Straży Ogniowej powstawały na terenie Śląska Cieszyńskiego. Były rejestrowane 
w Śląskim Rządzie Rejestrowym w Opawie. I tak jako pierwsze powstały w Bielsku (1864), 
Cieszynie (1873), Skoczowie (1873), Strumieniu (1876). Od 1876 r. zrzeszały się w Pro-
wincjonalnym Związku Straży Moraw i Śląska. 

OSO w Zawadzie – Śląsk Cieszyński, 1910 r. 
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3 maja 1914 r. dzięki inicjatywie Klemensa Matusiaka, prezesa trzynieckiej straży 
pożarnej, powołano Polski Związek Straży Pożarnych na Ziemi Cieszyńskiej z  siedzibą 
w Bielsku. 

Klemens Matusiak (1881-1969)
Założyciel wielu straży na Śląsku Cieszyńskim, działacz Macie-

rzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego. Naczelnik „Sokoła”. Prezes 
Krajowego Związku Polskich Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyń-
skim, członek kierownictwa GZSP RP. Kapitan WP.

Zabór pruski
Na ziemiach polskich będących pod zaborem pruskim straże powstawały w oparciu 

o rygorystyczne, antypolskie prawodawstwo niemieckie, mające zdecydowanie wynara-
dawiający charakter. Straże dzieliły się na: przymusowe, zakładowe, zawodowe i ochotni-
cze. Już od 1794 r. wprowadzono obowiązujące przez cały wiek XIX powszechne prawo 
krajowe. Podstawą było podporządkowanie zagadnień przeciwpożarowych pruskiej wła-
dzy policyjnej. Ona decydowała o powoływaniu obywateli do walki z pożarami i o obo-
wiązujących zasadach. Funkcjonujące od średniowiecza zasady obowiązkowego udzia-
łu obywateli w  akcjach gaśniczych i  ochrony przeciwpożarowej powoli ewoluowały ku 
tworzeniu straży obowiązkowych, zakładowych, by w końcu doprowadzić do powstania 
ram prawnych dla organizacji dobrowolnych towarzystw strażackich. Pierwsze ochotni-
cze straże tworzyły się w drugiej połowie XIX w. 13 grudnia 1872 r. weszła w życie pru-
ska ustawa powiatowa, nakładająca na samorząd powiatowy obowiązek zatrudnienia tzw. 
ogniomistrzów powiatowych, odpowiedzialnych za właściwe funkcjonowanie straży po-
żarnych. Ustawa obowiązywała m.in. na terenie zaboru pruskiego, na Dolnym i Górnym 
Śląsku, na Opolszczyźnie, Pomorzu, Warmii i  Mazurach oraz na Ziemi Lubuskiej. Na 
terenach zaboru pruskiego straże grupowały się w związki i stowarzyszenia. Pierwszym 
takim związkiem był Prowincjonalny Śląsko-Poznański Związek Towarzystw Ratunko-
wych i Pożarnych. Zawiązano go we Wrocławiu 19 lipca 1863 r. Z czasem powstało 17 
podzwiązków, w tym np. Górnośląski, Górnołużycki. Rozporządzeniem ministra spraw 
wewnętrznych Prus z 28 grudnia 1889 r. ujednolicono organizację związków straży po-
żarnych i na tej podstawie 18 października 1891 r. powstał Prowincjonalny Związek Straży 
Pożarnych w Poznaniu.

Zaborca, stale nasilając politykę germanizacyjną, uniemożliwiał uczestnictwo w two-
rzeniu straży przez Polaków. Były jednak takie miejscowości, w których z powodu zna-
czącego skupiska ludności polskiej w sposób naturalny było to trudne w realizacji, a jed-
nocześnie w wielu miejscowościach Polacy zdobywali dla siebie pozycje w kierownictwie 
organizacji społecznych i samorządowych. Agresywna germanizacja w ochotniczych stra-
żach ogniowych prowadzona była od 1878 do 1914 r., także niestety przez Wszechnie-
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miecki Związek Straży. O szerszym ruchu w tworzeniu straży pożarnych z licznym udzia-
łem Polaków na tych terenach możemy mówić od lat 90. XIX w. Polscy strażacy walczyli 
z germanizacyjną polityką zaborcy. Takim przykładem jest naczelnik straży z Dobrzynia 
nad Drwęcą Antoni Cisowski, nieposłuszny poleceniom prezesa Zachodniopomorskiego 
Związku Straży Ogniowych i hakatysty z Grudziądza Marcina Witta; nie dość że odrzu-
cił zaproszenie Niemca na zjazd pruskich straży, to uczynił to jeszcze pisemnie w języku 
polskim. Prześladowany był do końca swoich dni, a z szeregów strażackich został usunięty 
„za nietaktowne postępowanie z pruskimi towarzyszami pożarniczymi”. W Borku, gdzie 
straż powstała w  roku 1890, do jej władz weszło 9 Polaków, zaś w  skład całej drużyny 
wchodziło: 42 Polaków, 10 Niemców i 3 Żydów. Sądząc po polsko brzmiących nazwiskach, 
podobnie było we Lwówku, gdzie pierwszy zarząd straży z roku 1889 stanowili: Franciszek 
Gierszewski, Adolf Hoffman, Karol Mroczkiewicz, Restel Schiller, Franciszek Wieczorek. 

W Prowincji Zachodniopruskiej pierwszymi strażami ochotniczymi były m.in. straże 
w: Brodnicy, Starogardzie Gdańskim i Toruniu (1862), Radzyniu Chełmińskim (1863), 
Chojnicach (1866), Chełmży i  Barcinie (1868), Konarzynach (1870), Iwicznie (1871), 
Nowym nad Wisłą (1872), Wejherowie (1873), Włocławku i Tucholi (1874), Wąbrzeźnie 
i Odrach (1875), Grudziądzu i Ostrzeszowie (1876), Janikowie (1878), Nieszawie i Więc- 
borku (1879), Lipnie (1880), Rypinie (1881), Gniewkowie, Praszce i Świeciu (1882), Dą-
browie i Kowalewie Pomorskim (1883), Kościerzynie i Łasinie (1884). Na koniec XIX w. 
w tej prowincji działały łącznie 73 straże ochotnicze i 15 obowiązkowych. W Prowincji 
Górny Śląsk w tym okresie istniało 128 straży pożarnych, w tym 33 ochotnicze (pozostałe 
to obowiązkowe). Pierwszymi miejscowościami ze strażami były: Głubczyce (1854), Gli-
wice (1858), Mysłowice (1864), Katowice i Chorzów (1875).

 

OSP Przyszowice 
(niem. Peiswitz), 
1910 r., Górny 
Śląsk, Prusy



marian Zalewski

140

Na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego w związku z zagrożeniem pożarowym 
w XIX w. powstawały z jednej strony towarzystwa ubezpieczeniowe (Towarzystwo Ognio-
we, Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe), z drugiej – od połowy XIX w. – straże ogniowe. 
Pod koniec XIX w. na terenie prowincji poznańskiej we wszystkich miastach i  wsiach 
tworzono straże pożarne lub pogotowia ogniowe (dla jednej lub kilku wsi). Organizowa-
ne były ochotnicze i obowiązkowe straże. W 1845 r. powstało Ochotnicze Towarzystwo 
Ratunkowe w  Poznaniu, przekształcone w  1877 r. w  zawodową straż pożarną. Następ-
ne ochotnicze straże utworzono w Lesznie w 1847 r., we Wronkach w 1857 r., w Środzie 
Wielkopolskiej w 1865 r., w Śremie w 1867 r. Na terenie Wielkopolski w latach 1904-1905 
funkcjonowało w 16 miastach 86 straży tzw. związkowych z liczbą 3872 strażaków, mają-
cych do dyspozycji 281 sikawek, 21 719 m węży (burdziuków), 944 hydranty nadziemne 
i 1414 hydrantów podziemnych. Przed wybuchem I wojny światowej odnotowuje się dzia-
łalność w prowincji poznańskiej 147 straży pożarnych, w tym 112 ochotniczych, 2 straże 
zawodowe i 33 straże obowiązkowe.

Historia pokazała, że ze straży pożarnych działających na zie-
miach polskich będących pod zaborem pruskim pochodziło wielu 
późniejszych liderów odrodzonego w  1918 r. państwa polskiego. 
W  powstaniu wielkopolskim gros uczestników to działacze ru-
chu strażackiego na tych ziemiach – Karol Rzepecki (1865-1931), 
Franciszek Baranowski, Karol Górniak czy Marian Panieński. 
Wspomnieć trzeba o głównodowodzącym powstaniem w jego po-
czątkowej fazie, aktywnym działaczu strażactwa wielkopolskiego 
i polskiego, późniejszym generale Stanisławie Taczaku. 

Stanisław Taczak (1874-1960)
Naczelny dowódca wojsk powstańczych na Wielkopolskę. Do-

wódca 17 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej w Bitwie Warszawskiej 
1920 r. Działacz wielkopolskiego pożarnictwa. W latach 1930-1939 
prezes Związku Straży Pożarnych Województwa Poznańskiego. Ge-
nerał brygady WP.

Karol Rzepecki 

100. rocznica śmierci 
Tadeusza Kościuszki. 
Strażacy w przebraniu 
kosynierów. Lądek, 
pow. Słupca, woj. 
wielkopolskie, 1917 r. 
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W 1919 r., w momencie wyzwolenia Wielkopolski spod władzy pruskiej, swoją dzia-
łalność kontynuował Prowincjonalny Związek Straży Pożarnych kierowany już przez Po-
laków (pod kierownictwem Emila Jahnke). 

Strażacy w obronie niepodległości 
Założyciel OSP Wierzchosławice, od 24 lipca 1920 r. premier Rządu Obrony Naro-

dowej, Wincenty Witos (1874-1945) w czas największego zagrożenia dla kraju 30 lipca 
1920 r. apelował do wszystkich Polaków o udział w obronie ojczyzny zagrożonej najazdem 

bolszewickim. W odezwie do włościan pisał: „Kto z Was zdolny do 
noszenia broni, na front! Dzisiaj największy obowiązek każdego Po-
laka to służba w obronie Ojczyzny. Na polu walki, na froncie, jest 
dzisiaj miejsce dla każdego, kto broń udźwignąć potrafi. Inni dać 
muszą ofiarę z pracy i mienia […]. Trzeba ratować Ojczyznę, trzeba 
jej oddać wszystko, majątek, krew i życie, bo ta ofiara się stokrotnie 
opłaci, gdy uratujemy państwo od niewoli i hańby!”. 

Głos strażaków był donośny i  jednoznaczny. Główny Zarząd 
Związku Floriańskiego już 8 lipca 1920 r. wystosował odezwę do 
straży ogniowych ochotniczych podpisaną przez prezesa Zarządu 
Bolesława Chomicza oraz naczelnika biura Stanisława Arczyń-

skiego (1879-1956). W  podniosłych słowach wzywano w  niej strażaków do zgłaszania 
się do Armii Ochotniczej i walki pod rozkazami Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego. 
Odezwa została opublikowana na łamach „Przeglądu Pożarniczego”. Arczyński dał odgór-

ny przykład strażakom, dokonując ochotniczego zapisu i osobiście 
biorąc udział w obronie ojczyzny wraz z innymi członkami zarzą-
du i instruktorami: Tadeuszem Brzozowskim, Marianem Waligórą, 
Alfredem Grohmanem, Ludwikiem Piętką, Konstantym Wysznac-
kim, Edwardem Gasikiem, Stanisławem Pągowskim i Konstantym 
Załęskim. Na początku lipca 1920 r. Bolesław Wójcikiewicz (1880-
-1957) w  tekście „Obrona Ojczyzny” zamieszczonym na łamach 
„Przewodnika Pożarniczego”, wychodzącego w Galicji, wzywał do 
walki z sowieckim wrogiem. Na terenie Małopolski we wszystkich 
dziennikach Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
ogłosił rozkaz „Do broni”. Na te apele odpo-

wiedziały liczne organizacje strażackie, w tym zrzeszone w Związ-
ku Cieszyńskim i  w  Związku Wielkopolskim. W  1920 r. w  Białej 
Podlaskiej straż miejscowa pełniła obowiązki milicji obywatelskiej 
i  funkcje sanitarne, opatrując rannych i  grzebiąc poległych. Straż 
w Łomży z chwilą ustąpienia władz polskich objęła służbę bezpie-
czeństwa publicznego, pomagała w obronie miasta, druhowie prze-
wozili pod gradem kul rannych żołnierzy do szpitali, dowozili na li-
nie bojowe amunicję i żywność, tłumili pożary, chronili miejscową 
ludność przed rabunkami i podpaleniami.

Wincenty Witos 

Bolesław Wójcikiewicz 

Stanisław Arczyński 
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Również w  innych 
miastach atakowanych 
przez wojska bolszewickie 
walczyli strażacy ochot-
nicy, tak było w  Radzy-
minie, Sierpcu, Wyszko-
wie, Suwałkach, Mińsku 
Mazowieckim, Płocku. 
Do oddziałów wojsko-
wych walczących z Armią 
Czerwoną wstąpiło wielu 
członków Warszawskiej 
Straży Ogniowej, w tym jej 
komendant Józef Hłasko 
(1863-1922) wraz z  dwo-
ma synami. 15 sierpnia 
1920 r. wszystkie oddziały 
łódzkiej straży na uroczy-
stym posiedzeniu oddały 
się do dyspozycji władz 
wojskowych i  w  sile 235 

ludzi pod komendą dr. Alfreda Grohmana (1874-1934) objęły służbę wartowniczą przy 
budynkach wojskowych. Polscy strażacy w  1920 r. wykazali się wielkim patriotyzmem 
i zaangażowaniem w obronie Ojczyzny bezpośrednio na polu walki i poza nim. Wyrazem 
tego było nazwanie przez Marszałka Józefa Piłsudskiego ochotniczych straży pożarnych 
„Siostrzycą Armii”.

Zjazd zjednoczeniowy 8-9 września 1921 r. 
Pierwszy ogólnopaństwowy zjazd delegatów straży 

pożarnej odbył się 8 i 9 września 1921 r. w Warszawie. 
W tym czasie w kraju działało niezależnie od siebie 6 
związków pożarniczych: Prowincjonalny Związek Stra-
ży Pożarnych w  Poznaniu, Prowincjonalny Związek 
Straży Pożarnych na Górnym Śląsku, Pomorski Zwią-
zek Straży Pożarnych z siedzibą w Grudziądzu, Krajo-
wy Związek Straży Pożarnych Królestwa Galicji i  Lo-
domerii z Wielkim Księstwem Krakowskim z siedzibą 
we Lwowie, Cieszyński Związek Straży Pożarnych z sie-
dzibą w  Cieszynie oraz Związek Floriański z  siedzibą 
w Warszawie.

Józef Hłasko 

Alfred Grohman
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W  obradach uczestniczyło 3690 przedstawicieli reprezentujących 742 ochotni-
cze straże pożarne ze wszystkich województw i  regionów kraju. Uroczyste otwarcie 
zjazdu z udziałem prezesa Rady Ministrów Wincentego Witosa miało miejsce w sali Fil-
harmonii Warszawskiej. W  prezydium zasiadali członkowie Komitetu Międzydzielni-
cowego, Komitetu Zjednoczeniowego i  przedstawiciele związków dzielnicowych. Zjazd 
otworzył Bolesław Chomicz – prezes Związku Floriańskiego. Wszyscy przemawiają-
cy w  imieniu reprezentowanych na zjeździe związków zadeklarowali gotowość utwo-
rzenia ogólnopolskiego Związku Straży Pożarnych. Drugi dzień zjazdu przebiegał na 
obradach plenarnych i pracach w komisjach: statutowej, technicznej i ogólnej. W trak-
cie obrad plenarnych referaty wygłosili: Bolesław Chomicz, Bolesław Pachelski, Józef 
Tuliszkowski, Stanisław Pągowski, Wacław Perlitz. Zjazd przyjął trzy uchwały, zatwierdził 
Statut Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do technicznego 
przeprowadzenia uchwał zjazdu i  legalizacji statutu upoważniono delegatów w osobach 
Stanisława Arczyńskiego i  Bolesława Pachelskiego. Delegację zjazdu przyjął Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski. Na ziemiach odrodzonej Rzeczypospolitej działało wówczas bli-
sko 3 tysiące ochotniczych straży pożarnych (OSP). Związek zjednoczył straże istniejące 
wcześniej na terenach zaboru rosyjskiego, austriackiego i pruskiego.

Przemarsz ulicami Warszawy 8 września 1921 r. 
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Na zjeździe wybrano Zarząd Główny w składzie: Bolesław Chomicz – prezes, Karol 
Rzepecki – wiceprezes, Zygmunt Choromański – skarbnik, Jan Kuc – sekretarz, Stani-
sław Olkuski – kustosz, Bolesław Pachelski – p.o. naczelnika oraz członków: Bolesława 
Kozłowskiego, Klemensa Matusiaka, Adama Mrozowskiego, Józefa Tuliszkowskiego i Bo-
lesława Wójcikiewicza. Od tego wydarzenia idea jedności, w myśl sentencji „W jedności 
siła”, łączy strażaków w działaniach na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

W  szlachetnej służbie dla ojczyzny, ratowania ludzi oraz ich mienia tysiące straża-
ków oddało swoje życie i  zdrowie. Poświęcenie strażaków ochotników to piękny wzór 
obywatelskiej powinności wobec państwa, patriotyzmu, demokracji i  samorządności. 
I Zjazd Zjednoczeniowy odbył się pod hasłem jedności straży pożarnej. Był wydarzeniem 

niezwykle doniosłym dla odrodzo-
nego państwa polskiego. Straże po-
żarne były placówkami szeroko po-
jętej służby publicznej, wokół straży 
gromadziły się najlepsze jednostki, 
a  strażacy cieszyli się autorytetem 
i  sympatią społeczeństwa. Gdy Pol-
ska odzyskiwała niepodległość, ruch 
strażacki był zorganizowany i silny li-
czebnie, wiele OSP mogło poszczycić 
się już kilkudziesięcioletnią tradycją. 
Ale na terenie byłych zaborów istnia-
ło kilka związków straży pożarnych, 

Organizatorzy I Ogólnopolskiego Zjazdu, 9 września 1921 r. 

Delegacja I Zjazdu u Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego
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które różniły się pod względem organizacji, warunków, w jakich funkcjonowały, co więcej 
– wszystkie działały przecież na podstawie różnego ustawodawstwa, narzuconego przez 
władze zaborcze. Powołanie jednolitej organizacji dla całej Rzeczpospolitej, które nastą-
piło na zjeździe delegatów straży pożarnych 8 i 9 września 1921 r., było więc potrzebne 
i ważne, zarówno dla samego ruchu strażackiego, jak i dla rodzącego się państwa polskie-
go. Przez kolejne lata istnienia Związku następowała integracja połączonych organizacji, 
toczyła się praca nad wyszkoleniem, wyposażeniem i  unowocześnieniem ochotniczych 
straży pożarnych. Reprezentując je, Związek nieustannie czynił starania, by to było możli-
we. Proces zjednoczenia ruchu strażackiego trwał praktycznie do II Zjazdu, obradującego 
w Warszawie w dniach 15-17 sierpnia 1924 r. w auli Politechniki Warszawskiej. 

W toku integracji scaliło się w ramach Związku: 711 straży ze Związku Floriańskie-
go, 255 ze Związku Małopolskiego (lwowskiego), 266 ze Związku Krakowskiego, 150 ze 
Związku Wielkopolskiego, 54 ze Związku Pomorskiego, 67 ze Związku Lubelskiego, 35 ze 
Związku Wileńskiego, 398 ze Związku Łódzkiego, 576 z Małopolskich Kółek Rolniczych. 
Pod jednym sztandarem patrona straży św. Floriana zgromadzili się członkowie straży 
dworskich, kolejowych, zawodowych, harcerskich, fabrycznych. Na ponad 3100 jednostek 
strażackich w 1924 r. najliczniejsze były straże ochotnicze. W 2874 strażach działało 100 
tysięcy strażaków. 

Rada Naczelna GZSP RP wybrana na II Zjeździe w 1924 r. 
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Członkowie OSP 
Trojanów, 1935 r. 

Zjazd naczelników ochotniczych straży pożarnych pow. hrubieszowskiego, 22 maja 1932 r. 
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Strażacy w czasie II wojny światowej
Założyciele Głównego Związku SP RP są przykładem wielkich patriotów. Codziennie 

ratowali życie i mienie. A gdy nastał czas wielkiej próby, stawali w pierwszym szeregu, 
poświęcając życie na ołtarzu Ojczyzny. Dowiodła tego II wojna światowa. Pochłonęła ona 
życie tysięcy polskich strażaków. 

Zginęło wielu założycieli i  strażac-
kich liderów. Niżej przedstawimy przy-
kłady strażackich liderów, którzy oddali 
życie na ołtarzu Ojczyzny. 

I tak Alfred Delong (1902-1939), na-
uczyciel, działacz społeczny, założyciel 
OSP w Kunach, pow. turecki, oficer Wojska 
Polskiego, zginął podczas kampanii wrze-
śniowej w walkach o Sochaczew w 1939 r. 

Ignacy Dominik Mąkowski (1874-
-1939), burmistrz Sieradza w  latach 
1921-1935, prezes OSP w Sieradzu w la-
tach 1922-1935, wiceprezes Okręgowego 
ZSP, a  następnie skarbnik Oddziału Po-
wiatowego ZSP RP, został bestialsko za-
mordowany w 1939 r.

Komendant Straży Ogniowej m.st. 
Warszawy, zastępca komendanta Stra-
żackiego Ruchu Oporu „Skała”, kpt. poż. 
Stanisław Gieysztor (1891-1940) został 
aresztowany przez Gestapo w 1940 r. i zgi-
nął w listopadzie tegoż roku, zamordowa-
ny w  obozie koncentracyjnym w  Oświę-
cimiu.

Ignacy Dominik 
Mąkowski 

Stanisław Gieysztor Alfred Delong 

Tablica upamiętniająca poległych strażaków przed wej-
ściem do siedziby ZOSP RP przy ul. Oboźnej 1 w War-
szawie

Pomnik przy kwaterze żolnierzy Strażackiego Ruchu 
Oporu Skała na warszawskich Powązkach 
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Aleksander Niedbalski (1895-1941), 
działacz niepodległościowy, strażacki i  lu-
dowy, poseł na Sejm II RP, członek władz 
Związku SP, zginął w obozie w Oświęcimiu 
14 marca 1941 r. 

Józef Klarner (1890-1940), założyciel 
OSP w  Krzu, porucznik rezerwy Wojska 
Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolsze-
wickiej, członek władz wojewódzkich i kra-
jowych ZSP RP, uczestnik wojny obronnej 
1939 r., więzień obozu w Kozielsku, zamor-
dowany przez NKWD w Katyniu.

Szymon Jaroszewski (1890-1942), 
uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, 
inspektor pożarnictwa Związku SP Wo-
jewództwa Nowogródzkiego, naczelny in-
spektor GZSP RP, zmarł 25 czerwca 1942 r. 
w  niemieckim obozie koncentracyjnym 
Auschwitz.

Tadeusz Brzozowski (1886-1941), 
członek Zarządu Łódzkiej Straży Ogniowej 
Ochotniczej, naczelnik Oddziału, członek 
Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Po-
żarniczego”, inspektor pożarnictwa Polskiej 
Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych, autor 
sukcesu polskich strażaków na Międzyna-
rodowych Zawodach Strażackich w  Tury-
nie w  1928 r., zamordowany w  Mauthau-
sen-Gusen 7 lipca 1941 r.

Jerzy Lgocki (1893-1945), uczestnik 
wojny polsko-bolszewickiej, pułkownik 
pożarnictwa, major WP, współtwórca 
i pierwszy komendant Strażackiego Ruchu 
Oporu „Skała”, więzień Pawiaka, KL Stut-
thof i Neuengamme, gdzie zmarł 25 stycz-
nia 1945 r. 

 Zygmunt Kalkstein (1899-1939), pre-
zes Pomorskiego Okręgu Zarządu Woje-
wódzkiego SP w  latach 1935-1939, staro-
sta powiatowy w  Starogardzie Gdańskim 
i  Wąbrzeźnie, został bestialsko zamordo-
wany przez Niemców w 1939 r. 

Aleksander Niedbalski Szymon Jaroszewski 

Józef Klarner 

Jerzy Lgocki 

Tadeusz Brzozowski 

Zygmunt Kalkstein 
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Michał Szaroma (1908-1943), naczel-
nik, komendant Zawodowej Straży Pożar-
nej w Jaśle, inicjator powstania kilkunastu 
OSP w  powiecie jasielskim, członek Stra-
żackiego Ruchu Oporu „Skała” oraz współ-
prowadzący tajnej podchorążówki AK, roz-
strzelany przez Niemców w 1943 r.

Marcin Szkopowski (1870-1944), 
kapelan Warszawskiej Straży Ogniowej, 
Związku Floriańskiego i Głównego Związ-
ku Straży Pożarnych RP, działacz społeczny, 
publicysta, zginął w  powstaniu warszaw-
skim. 

Eugeniusz Gałka (1879-1939), działacz 
społeczno-polityczny i  niepodległościowy, 
żołnierz Legionów Józefa Piłsudskiego, 
w  latach 1935-1939 powiatowy instruktor 
SP w  Sieradzu, rozstrzelany przez Niem-
ców w 1939 r. Klemens Jerka (1896-1945), 
działacz strażacki, społeczny i  niepodle-
głościowy, instruktor powiatowy ZSP RP 
w Sandomierzu w  latach 1932-1943, kapi-
tan pożarnictwa, w  1942 r. pełnił funkcję 
szefa referatu I  organizacyjnego Komendy Obwodu ZWZ-AK Sandomierz „Wyżyny”, 
uczestnik Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”, został aresztowany przez Niemców, a na-
stępnie wywieziony do obozu koncentracyjnego w  Auschwitz. Zmarł 26  lutego1945 r. 
Konstanty Wysznacki (1884-1945), aresztowany i osadzony na Pawiaku 6 marca 1944 r. 
pod zarzutem udzielania pomocy ludności żydowskiej. Zmarł podczas wyzwalania obozu 
w Gross-Rosen, a według innych źródeł w Mauthausen w 1945 r. 

Niestety wybitni patrioci ze strażackim rodowodem byli prześladowani po II wojnie 
światowej przez władze stalinowskie. Przykładem szczególnym jest Jerzy Broński (1906-
-1948), inżynier mechanik, oficer techniczny WSO, absolwent i wykładowca Centralnej 
Szkoły Pożarniczej w czasie okupacji niemieckiej, żołnierz AK ps. „Drogomir”, uczestnik 
powstania warszawskiego, szef Departamentu Kwaterunkowo-Budowlanego MON, kpt. 
poż., płk WP, skazany na karę śmierci, rozstrzelany 14 grudnia 1948 r., zrehabilitowany 
w 1996 r.

Strażacy czynnie walczyli z okupantem, a jednocześnie uczestniczyli w ochronie prze-
ciwpożarowej na rodzimych terenach. Wielu z nich zginęło w obozach śmierci i w walce 
z okupantem. Po wojnie z entuzjazmem odbudowywali ruch strażacki na czele z Bolesła-
wem Chomiczem (prezesem Związku w latach 1921-1926), jednocześnie walcząc o utrzy-
manie samorządowych i demokratycznych zasad w OSP i Związku. Rozwój strażackiej 
samorządności i  budowa demokratycznego Związku nie były jednak możliwe w  dobie 
stalinizmu. Po doprowadzeniu do rezygnacji z kierowania ruchem strażackim przez Bole-

Michał Szaroma Marcin Szkopowski 

Klemens JerkaJerzy Broński 
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sława Chomicza w 1947 r. władze w 1949 r. rozwiązały Związek, ograniczając jednocześnie 
ochotnicze straże pożarne. Po 1956 r. w ramach październikowej „odwilży” następowała 
powolna odbudowa ruchu strażackiego. Zezwolono także na działalność Związku OSP, 
który odgrywał istotną rolę w życiu lokalnych społeczności i funkcjonowaniu ruchu stra-
żackiego. 

Nowy okres w rozwoju ochotniczych straży pożarnych i ich organizacji rozpoczął się 
po roku 1989, po przemianach ustrojowych. W  wolnej III Rzeczypospolitej w  ramach 
wspólnoty europejskiej (EWG i NATO) nastąpił dynamiczny rozwój nowoczesnego ruchu 
strażackiego, którego podstawą była i jest partnerska współpraca funkcjonariuszy z PSP 
ze strażakami ochotnikami. 30 tys. zawodowych strażaków oraz ochotniczy ruch strażacki 
liczący około 700 tys. osób, zrzeszony w 16 tys. OSP to oryginalny polski przykład bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego. Te osiągnięcia były możliwe dzięki aktywności Związku 
OSP RP kierowanego przez dwukrotnego premiera Waldemara Pawlaka. 
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2.

 PAmIĘĆ

Obchody 100-lecia utworzenia Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP
Uroczystości centralne 

W sobotę 4 września 2021 r. odbyły się centralne obchody 100-lecia utworzenia Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Uroczystości rozpoczęła o godz. 11.00 msza święta 
w intencji strażaków w archikatedrze warszawskiej pod przewodnictwem biskupa pomoc-
niczego archidiecezji warszawskiej ks. bp. Michała Janocha i kapelanów straży pożarnej. 
To właśnie w archikatedrze warszawskiej spotykali się strażacy w latach 1916, 1921, 1924, 
gdy przybywali do stolicy, by radzić nad bezpieczeństwem naszego kraju i zadaniami stra-
żackich Związków. W swoim wystąpieniu prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak pod-
kreślił wielką rolę strażaków oraz Związku OSP RP w służbie Ojczyźnie i bliźniemu. Bez 
względu na przeciwności losu kontynuujemy strażacką misję w myśl haseł wypisanych na 
naszych sztandarach: W jedności siła oraz Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. 
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Uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego ZOSP RP 
3 września 2021 r. w Warszawie pod przewodnictwem prezesa ZG ZOSP RP Waldema-

ra Pawlaka odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego Związku OSP RP. W jego 
trakcie okolicznościowe dyplomy z okazji jubileuszu setnej rocznicy powstania Związku 
na ręce prezesa Waldemara Pawlaka złożyli między innymi marszałek woj. mazowieckiego 
Adam Struzik oraz Bronisław Skaźnik, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Po-
żarnictwa. Tematem wiodącym spotkania była przyszłość Związku i ochotniczych straży 
pożarnych w świetle założeń Strategii ZOSP RP Florian 2050. Zarys Strategii przedstawił 
przewodniczący Zespołu ds. Strategii ZOSP RP dr Marian Zalewski. Członkowie Zarządu 
Głównego z aprobatą odnieśli się do informacji o dotychczasowych pracach nad Strategią. 
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Obchody w województwach 
Uroczystości jubileuszowe organizowane są w  latach 2021-2022. Odbywają się we 

wszystkich województwach.
W  dniu 11 lipca 2021 r. strażacy OSP woj. podkarpackiego uroczyście świętowali 

jubileusz 100-lecia Związku OSP RP w czasie XXVI Podkarpackiej Pielgrzymki Straża-
ków do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej.  
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji podkarpackich strażaków, której prze-
wodniczył ks. bp Krzysztof Chudzio. W  uroczystościach uczestniczyły liczne delegacje 
strażackie na czele z  prezesem ZG ZOSP RP Waldemarem Pawlakiem oraz prezesem 
ZOW ZOSP RP Januszem Koniecznym. 
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W województwie podlaskim obchody 100-lecia Związku OSP RP odbyły się 20 i 21 
sierpnia 2021 r. Główne uroczystości miały miejsce 20 sierpnia 2021 r. w Muzeum Rol-
nictwa w  Ciechanowcu. Ceremonię rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem ks. 
biskupa Janusza Stepnowskiego, ordynariusza diecezji łomżyńskiej, w kościele pw. Zmar-
twychwstania Pańskiego w Kuczynie, w którym znajdują się relikwie świętego Floriana 
– patrona strażaków.
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21 sierpnia 2021 r. w cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach, znajdującej 
się w powiecie białostockim, odbyło się nabożeństwo dziękczynne w związku z obchoda-
mi 100-lecia Związku OSP RP. Nabożeństwo w intencji strażaków i ich rodzin odprawił 
ks. prot. Piotr Borowik – prawosławny kapelan strażaków województwa podlaskiego wraz 
z ks. prot. Piotrem Augustyńczukiem – prawosławnym kapelanem służb celnych i skarbo-
wych. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Joanny Augustyńczuk. 
W nabożeństwie uczestniczył między innymi prezes ZOW ZOSP RP w Białymstoku An-
drzej Koc, przedstawiciele PSP, druhowie z OSP: Trześcianka, Milejczyce, Jaczno, Pogo-
rzałki, Kozińce, Letniki oraz MDP Dobrzyniewo Duże. 

Obchody stulecia Związku OSP RP w województwie łódzkim miały miejsce 11 wrze-
śnia 2021 r. w Wolborzu. Tu urodził się prekursor pożarnictwa Andrzej Frycz Modrzewski. 
Tu mieści się także Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej. Msza 
św. celebrowana przez abp. seniora Władysława Ziółka i strażackich kapelanów odbyła się 
w kolegiacie pw. św. Mikołaja. Następnie uczestnicy z udziałem pocztów sztandarowych, 
strażackiej orkiestry OSP w Żarnowicy i zabytkowych wozów strażackich przedefilowali 
na plac przy OSP Wolbórz. Tu uroczystym apelem uhonorowano strażaków poświęcają-
cych zdrowie i życie w służbie bliźnim i Ojczyźnie. Ku pamięci odsłonięto pamiątkowy 
obelisk. Najwyższym odznaczeniem ZOSP RP, Złotym Znakiem Związku, uhonorowano 
osiem OSP świętujących stulecie swego powstania. Uroczystości odbyły się pod hono-
rowym patronatem starosty powiatu piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka. Wzięli w  nich 
udział parlamentarzyści, burmistrz Wolborza, komendant wojewódzki PSP, strażacy na 
czele z prezesem ZOW ZOSP RP Janem Rysiem. 
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Uroczystym koncertem orkiestr OSP 12 września 2021 r. w Parku Zdrojowym w Bu-
sku-Zdroju zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach uczcił 100-lecie Związ-
ku OSP RP. Współorganizatorami uroczystości byli: Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Urząd Miasta i Gminy w Busku- 
-Zdroju. W koncercie uczestniczyło 6 orkiestr z OSP: Bodzentyn, Daleszyce, Dobromierz 
(gm. Kluczewsko), Krasocin, Oleszno (gm. Krasocin), Wiślica. Prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Mirosław Pawlak przedstawił licznie zgromadzonej publiczności krót-
ką historię Związku OSP RP. Następnie wręczono odznaczenia związkowe oraz medale 
wydane z  okazji 100-lecia Związku. Koncert rozpoczęła orkiestra OSP w  Daleszycach, 
a  zakończyła orkiestra OSP w  Krasocinie. Wszystkie orkiestry otrzymały pamiątkowe 
puchary i dyplomy oraz umundurowanie ufundowane przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.
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W  Ziębicach (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie) uroczyste obchody jubileuszu 
Związku odbyły się 12 września 2021 r. Uczestnicy, w  tym 16 pocztów sztandarowych, 
zgromadzili się na mszy św. w kościele pw. św. Jerzego, a następnie w asyście orkiestry ze 
Złotego Stoku przemaszerowali na Rynek. Tu wystąpili: Piotr Ogielski – prezes ZOP ZOSP 
RP w Ząbkowicach Śląskich i Mariusz Szpilarewicz – burmistrz Ziębic (jako gospodarze) 
oraz Bogumił Hencel – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Roman 
Fester – starosta ząbkowicki, Marcin Orzeszek – burmistrz Ząbkowic Śląskich, Marcin 
Czerniec – burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego, Łukasz Białkowski – wójt Ciepłowód 
oraz wójt Stoszowic Paweł Gancarz – przedstawiciel samorządów gminnych. Strażackim 
seniorom wręczono medale. W czasie festynu strażacko-rodzinnego odbyły się zawody 
sportowe i konkursy. Zebrani mogli także obejrzeć w miejscowym muzeum Sprzętu Go-
spodarstwa Domowego jedną z najstarszych sikawek w Polsce (z 1732 r.). Czynny był też 
punkt zgłoszeń dla chętnych na szczepienia na COVID-19.
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W  sobotę 18 września 2021 r. w  Auli Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w  War-
szawie odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  
woj. mazowieckiego upamiętniające setną rocznicę zjednoczenia ruchu strażackiego. 
W  wystąpieniu Zbigniew Gołąbek, prezes ZOW ZOSP RP, zaakcentował:  „Łączy nas 
wspólnota celów, chlubna tradycja, bogata tożsamość i pasja, a wartości te wypisane są 
na strażackich sztandarach: „»Bogu na chwałę, ludziom na pożytek«”. Wicemarszałek 
województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski w imieniu marszałka województwa mazo-
wieckiego Adama Struzika wręczył na ręce prezesa Zbigniewa Gołąbka dyplom uznania 
dla ZOW ZOSP RP. Okolicznościowy wykład wygłosił dr Rafał Dmowski. Uhonorowano 
OSP, które w tym roku świętują swój jubileusz 100-lecia: OSP w Dąbrówce, OSP w Olsze-
wie, OSP w Wieliszewie, OSP w Starej Białej, OSP w Wężewie, OSP w Borkowicach, OSP 
w Rdzuchowie, OSP w Potkannej, OSP w Suchożebrach, OSP w Szczutowie, OSP w Nie-
cieczy oraz OSP w Skrzeszewie. Wśród zaproszonych gości byli także: Bożena Żelazow-
ska – poseł na Sejm RP, Mirosław Augustyniak – wiceprzewodniczący rady nadzorczej 
WFOŚiGW, płk Andrzej Nawrocki – szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz st. 
bryg. Dariusz Stumski – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP. Uro-
czystości zakończył występ artystyczny strażackiego zespołu Iskrzące Płomienie.
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Na Lubelszczyźnie wojewódzkie obchody miały miejsce 26 września 2021 r. w Zwie-
rzyńcu, pow. zamojski. Obchody 100-lecia Związku OSP RP połączone były z jubileuszem 
115-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzyńcu, której patronem jest Józef Tulisz-
kowski, jeden z  twórców zjednoczenia ruchu strażackiego. Uroczystości rozpoczęły się 
uroczystą mszą św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele „Na Wodzie” pw. św. Jana 
Nepomucena, której przewodniczył proboszcz miejscowej parafii w asyście księży kapela-
nów. Następnie przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Niedrzwica Kościelna 
uczestnicy uroczystości w przemarszu udali się na plac przy Zespole Szkół Drzewnych 
i Ochrony Środowiska. W uroczystościach uczestniczyli prezes ZG ZOSP RP Waldemar 
Pawlak, prezes ZOW Marian Starownik, prezes ZOP w Zamościu Kazimierz Mielnicki, 
starosta zamojski Stanisław Grześko, burmistrz Zwierzyńca Urszula Kolman i prezes OSP 
Zwierzyniec Sławomir Bartnik. Jednostki OSP z  terenu województwa reprezentowały 
34 poczty sztandarowe oraz trzy kompanie honorowe OSP, których skład tworzyli straża-
cy: z powiatu świdnickiego, gminy Zwierzyniec i powiatu zamojskiego. 
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W województwie opolskim związkowy jubileusz obchodzono w Oleśnie 2 październi-
ka 2021 r. Najpierw odbyła się msza św. w kościele Bożego Ciała w Oleśnie, następnie na 
oleskim Rynku rozpoczął się apel zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, po którym na-
stąpiła defilada pododdziałów OSP. Gospodarzem uroczystości był burmistrz Olesna Syl-
wester Lewicki. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, administracji 
rządowej na czele z wiceministrem obrony narodowej Marcinem Ociepą, przedstawiciele 
samorządu z marszałkiem województwa Andrzejem Bułą, PSP, Policji, Wojska Polskie-
go oraz delegacje OSP z pocztami sztandarowymi ze wszystkich powiatów województwa 
opolskiego. Związek reprezentowali Teresa Tiszbierek – wiceprezes Zarządu Głównego 
ZOSP RP oraz Andrzej Borowski – prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu. 
Imprezie towarzyszył festyn strażacki z atrakcjami dla dzieci, pokazami strażackimi, oko-
licznościową wystawą oraz prezentacją wyposażenia historycznego strażaków. Zasłużo-
nym strażakom wręczono odznaczenia i nagrody. 

17 października 2021 r. odbyła się XX Małopolska Pielgrzymka Strażaków do Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w  krakowskich Łagiewnikach połączona z  Wojewódzkimi 
Obchodami 100-Lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W pielgrzymce wzięło 
udział ponad 150 pocztów sztandarowych, kompanie reprezentacyjne Szkoły Aspirantów 
PSP w Krakowie oraz kompanie złożone z druhów ochotników z terenu powiatu tarnow-
skiego, powiatu nowotarskiego oraz Dąbrowy Tarnowskiej. Podczas uroczystości z okazji 
100-lecia Związku OSP RP Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Krakowie wraz z Regio-
nalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie przekazali sadzonkę „Dębu Papieskiego” 
dla jednostki OSP Wola Filipowska. Było to symboliczne rozpoczęcie akcji „100 drzew na 
100-lecie Związku OSP”. Przekazania dokonał wiceminister Klimatu i Środowiska Edward 
Siarka wraz z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pawłem Szczygłem.
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Następnie pododdziały przemaszerowały do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie 
odbyła się uroczysta msza święta w intencji małopolskich strażaków oraz ich rodzin, któ-
rej przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej ksiądz Janusz Mastalski. 
W uroczystości uczestniczyli: prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, prezes ZOW ZOSP 
RP woj. małopolskiego, sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska Edward Siar-
ka, dyrektor ZW ZOSP Kazimierz Sady.
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Uroczystości rocznicowe w województwie kujawsko-pomorskim odbyły się 17 grud-
nia 2021 r. w Toruniu. Powiązane były z zakończeniem projektu „Nowoczesne służby ra-
townicze”, w ramach którego do jednostek OSP regionu trafiło siedem średnich i dwana-
ście lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Uczestniczyli w nich m.in.: marszałek 
województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, wicemarszałek i wiceprezes ZOW 
ZOSP RP Zbigniew Sosnowski, wiceprezesi ZOW ZOSP RP Janusz Gerke i Marian Mi-
kołajczyk, dyrektor Zarządu Wykonawczego OW Związku OSP RP Piotr Tomaszewski, 
zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP: st. bryg. Sławomir Herbowski i st. bryg. Ro-
bert Wiśniewski, kapelan kujawsko-pomorskich strażaków ks. kanonik Mariusz Stasiak, 
radni województwa i samorządowcy, prezesi oddziałów powiatowych, komendanci miej-
scy i powiatowi PSP. 
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Apelem pamięci 19 grudnia 2021 r. uczczono 100. rocznicę powstania Głównego 
Związku SP RP oraz 103. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. Patron wielko-
polskich strażaków, gen. Stanisław Taczak, był w trakcie powstania wielkopolskiego na-
czelnym dowódcą wojsk powstańczych na Wielkopolskę. W  uroczystości uczestniczył 
członek Prezydium ZG ZOSP RP, prezes ZOW ZOSP RP województwa wielkopolskiego 
Eugeniusz Grzeszczak. 

#100drzewNa100lat
Redakcja czasopisma „Strażak” promowała pożyteczną dla wszystkich miejscowości 

akcję sadzenia drzew: #100drzewNa100lat. Do akcji przyłączyły się Lasy Państwowe, ofe-
rując sadzonki drzew. Do udziału w niej zaproszono wszystkie OSP, MDP i DDP. Akcja 
rozpoczęła się jesienią 2021 r. i trwa w 2022 r. 

Przykładem jest województwo warmińsko-mazurskie. 11 listopada 2021 r. w miejsco-
wości Fiszewo (gmina Gronowo Elbląskie) obchody stulecia Związku połączono z  ob-
chodami 103. rocznicy odzyskania niepodległości. Uczestnicy zebrali się najpierw pod 
pomnikiem upamiętniającym powstańców listopadowych, gdzie czuwała warta złożona 
z druhów MDP z Gronowa Elbląskiego. Odczytano apel poległych. W uroczystości wzięli 
udział strażacy z  OSP Fiszewo, a  także między innymi z  OSP Rozgart oraz MDP OSP 
z Krzewska, Zwierzna, Żurawca i Braniewa. Wspólnie posadzono dąb poświęcony przez 
św. Jana Pawła II, a następnie uczestnicy uroczystości posadzili 100 dębów. O godzinie 
12.00 w ramach inicjatywy „Niepodległa do Hymnu” kolejny raz odśpiewano Mazurka 
Dąbrowskiego. Tydzień później, 18 listopada, w lasach nadleśnictwa Bartoszyce w miejsco-
wości Pieny spotkali się strażacy z powiatu, by uczcić jubileusz powstania Związku OSP RP.  
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Na spotkanie zaprosił prezes ZOP ZOSP RP w Bartoszycach, a zarazem nadleśniczy Nad-
leśnictwa Bartoszyce Zygmunt Pampuch. Obok strażaków ochotników do sadzenia dę-
bów stanęli także samorządowcy, strażacy PSP, wojskowi. Pod czujnym okiem leśników 
uczestnicy obsadzili wyznaczony areał. Będzie las…

Akcję sadzenia drzew dla uczczenia 100. rocznicy zjednoczenia Związek kontynuuje 
wiosną 2022 r. Na terenie Strażackiej Stacji Drogi Krzyżowej w  Rokitnie (gmina Przy-
toczna, woj. lubuskie) przy Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej władze woje-
wódzkie Związku OSP RP 12 marca 2022 r. zasadziły 100 drzew. Będzie to „Aleja Jedności 
Strażackiej”.
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Konferencja naukowa „Rycerze św. Floriana”
Aktywność programowa Biura Zarządu Głównego oraz oddziałów wojewódzkich 

ukierunkowana została na godne uczczenie założycieli naszego ruchu i  samej rocznicy. 
Między innymi 24 kwietnia 2021 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie pod honoro-
wym patronatem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz marszałka województwa 
mazowieckiego Adama Struzika odbyła się konferencja naukowa „Rycerze św. Floriana. 
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. W stulecie Związku OSP RP”. 

Pod przewodnictwem prof. dr. hab. Tadeusza Olejnika w  wydarzeniu uczestniczy-
ło wielu wybitnych ekspertów, naukowców, samorządowców, liderów ruchu strażackiego.  
Na konferencji omówiono historyczny dorobek ruchu strażackiego i Związku w stulecie jego 
powstania. Dorobek Konferencji został przedstawiony w tomie 4 Analiz strategicznych.
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Ogólnopolskie spotkanie kustoszy pamięci. Toruń 2021 r. 
W ramach cyklu centralnych wydarzeń z okazji setnej rocznicy powstania Związku 

OSP RP w Toruniu z udziałem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka i wicemarszałka 
woj. kujawsko-pomorskiego Zbigniewa Sosnowskiego spotkali się w dniach 17-19 wrze-
śnia 2021 r. kronikarze i laureaci ogólnopolskich konkursów historycznych. Przeprowa-
dzono warsztaty dla kronikarzy oraz zorganizowano sesję historyczną. Dzisiaj w Związku 
OSP RP jest ponad 8 tysięcy kronik. Ich twórcy to kustosze pamięci o historii OSP i lo-
kalnych społecznościach. Podsumowano też ogólnopolski konkurs kronik, konkurs na 
pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” oraz konkurs na prace 
popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa.
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Do grodu Mikołaja Kopernika przyjechało ponad stu kronikarzy z całego kraju. Za-
mieszkali w akademiku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przez dwa dni trwały dla nich 
warsztaty. Pierwszego dnia uczestników powitali: prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak 
oraz wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Sosnowski. Tematem 
wiodącym pierwszego dnia była „Misja kronikarzy – kroniki”. Nawiązano tym samym do 
prac nad Strategią Związku OSP RP. Prezentację wprowadzającą przedstawił dr Marian 
Zalewski. Warsztaty dla kronikarzy poprowadzili przedstawiciele Wojewódzkiego Klubu 
Kronikarzy OW ZOSP RP w  Poznaniu Małgorzata Judasz i  Bogdan Siwiński. Podczas 
spotkania zebrani uzyskali szereg wskazówek metodycznych dotyczących redagowania 
kronik. Warsztaty stały się ważną wspólną rozmową i próbą odpowiedzi na wiele pytań 
nurtujących kronikarzy, m.in. jak tworzyć kroniki profesjonalnie i efektywnie, jak promo-
wać kronikarstwo. Zwracano uwagę na rolę tworzących się wojewódzkich klubów kroni-
karzy, organizacji przeglądów i konkursów kronik, przeprowadzania fachowych szkoleń 
i warsztatów, szczególnie dla początkujących kronikarzy. W tej  rozmowie, wręcz burzy 
mózgów, uczestniczył prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. Podsumowując spotkanie, 
zaapelował on o kontynuowanie kronikarskich pasji, a zarazem optymalne wykorzystanie 
warsztatów w Toruniu i dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi codziennych kłopo-
tów i sukcesów na kronikarskiej niwie.

Tematem wiodącym drugiego dnia warsztatów był „Stan dzisiejszy i  jutro ruchu 
kronikarskiego”. Warsztaty rozpoczęły się konferencją prasową, którą poprowadził pre-
zes Waldemar Pawlak wspólnie z wicemarszałkiem Zbigniewem Sosnowskim oraz kro-
nikarką Alicją Puchalską i  prof. Władysławem Tabaszem.  Jej pokłosiem są między in-
nymi emitowane w  mediach informacje (https://www.toruntv.pl/movie/show/25827; 
https://bydgoszcz.tvp.pl/55927634/zjazd-kronikarzy-osp-w-toruniu; https://ddtorun.
pl/pl/15_fotorelacje/379_inne/7103_waldemar-pawlak-z-wizyta-w-toruniu.html;). Te-
mat kronikarzy strażaków ochotników jest wielokrotnie poruszany na łamach znanego 
pisma rolniczego „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, za co dziękujemy. Dr Marian Zalewski 
jako przewodniczący Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP rozwinął temat „Ruch kro-
nikarski w strategii Związku”. Zarys Strategii Związku zamieszczono w tomie czwartym 
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Analiz strategicznych Florian 2050, wydanym tuż przed spotkaniem kronikarzy w Toruniu 
(http://www.zosprp.pl/files/florian2050/). Ten tom otrzymali uczestnicy toruńskiego spo-
tkania. Mówca postawił tezę, że kronikarze uczestniczą w realizacji celów szczegółowych 
wynikających ze wszystkich obszarów strategicznych strategii od działalności ratowniczej 
poprzez prewencyjną, kulturalno-oświatową, naukową po edukację i wychowanie. Panel 
dyskusyjny „Kronika przydatna – czyli jaka?” poprowadzili prof. WSH dr hab. Władysław 
Tabasz oraz Alicja Puchalska, prezes i  kronikarz OSP Tomaszów Mazowiecki – Biało-
brzegi. Wicemarszałek Zbigniew Sosnowski wyraził satysfakcję z  obecności kronikarzy 
OSP z całego kraju właśnie w Toruniu. Zaakcentował rolę kronikarzy i wagę współpracy 
samorządu ze strażakami ochotnikami. Dobrym tego przykładem jest patronat  marszał-
ka województwa Piotra Całbeckiego oraz udział Urzędu Marszałkowskiego jako partnera 
strategicznego. Druh Waldemar Pawlak podkreślał wielokrotnie znaczenie dla Związku 
kustoszy pamięci: kronikarzy i ludzi nauki. Przypomniał, że wielu kronikarzy bardzo ak-
tywnie włącza się w  obszar prewencji: „Często widzimy strażaków, gdy wydarzy się wiel-
kie nieszczęście, jak bezpośrednio ratują życie. Nie dostrzegamy tych cichych bohaterów, 
którzy zapobiegli nieszczęściu. A to równie doniosłe. Dotyczy to i innych form aktywno-
ści, jak honorowe krwiodawstwo”.
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W niedzielę 19 września w Muzeum Etnograficznym w Toruniu odbyło się uroczyste 
spotkanie laureatów ogólnopolskich konkursów historycznych połączone z wystawą kro-
nik. Było to podsumowanie XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, XXVII Konkursu 
na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania ,,Z dziejów OSP” oraz XV Konkursu na 
prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa. Spotkanie rozpoczął 
Eugeniusz Grzeszczak, przewodniczący Komisji Historycznej ZG ZOSP RP, członek Pre-
zydium ZG ZOSP RP. Poprowadził on konferencję naukową „Rola kronikarzy w historii 
i historioznawstwie Polski”. To tradycyjna konferencja wieńcząca kronikarskie spotkania. 
Eugeniusz Grzeszczak w słowie wstępnym odczytał list do uczestników konferencji od ne-
stora strażackich historyków prof. Stanisława Tadeusza Olejnika. Profesor Olejnik, który 
sporą część swego życia poświęcił dokumentowaniu dziejów polskiego ruchu strażackie-
go, życzył kronikarzom dalszych sukcesów w społecznej pracy: „(…) abyście wzorem ojca 
naszego kronikarstwa, Jana Długosza, pozostawili po sobie piękne owoce kronikarskiej 
działalności, z których korzystać będą przyszłe pokolenia”. Następnie w  formie prezen-
tacji dr Marian Zalewski przedstawił rolę kronikarzy i naukowców w dokumentowaniu 
dziejów polskiego pożarnictwa i w historioznawstwie. Zwrócił się do zebranych o dalszą 
aktywną współpracę w konsultowaniu projektu Strategii. Związek, doceniając działalność 
kronikarzy, szczegółowo ujął to w projekcie Strategii Związku. 

Dr Grażyna Korneć i dr Mirosława Bednarzak-Libera przygotowały prezentację po-
święconą drodze życiowej i dorobkowi naukowemu św. pamięci profesora Piotra Matu-
saka, b. przewodniczącego Komisji Historycznej Związku. Zebrani minutą ciszy uczci-
li pamięć profesora Matusaka i działaczy ruchu strażackiego, którzy odeszli w ostatnim 
okresie.  Prof. WSH dr. hab. Władysław Tabasz, wiceprzewodniczący Komisji Historycz-
nej, wskazał, że kronikarz jest rzecznikiem prasowym wspólnoty strażackiej. Stąd rodzą 
się szczególne obowiązki i  odpowiedzialność. Mł. bryg. w  st. spocz. dr Zdzisław Zasa-
da, wiceprzewodniczący Komisji Historycznej, przedstawił, jak kształtowały się władze 
Związku Straży Pożarnych Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1920-1930. O rozwoju kro-
nikarstwa na przykładzie Kujaw i Pomorza opowiedział także Stanisław Kwaśnik, prezes 
Wojewódzkiego Klubu Kronikarzy w Toruniu. Dr Władysław Świeczkowski, przewodni-
czący Komisji Historycznej w Olsztynie, ciekawie przedstawił przydatność kroniki w ba-
daniach historycznych. Na koniec dr Krzysztof Adam Latocha, sekretarz Komisji Histo-
rycznej, omówił zasady dokumentowania przeszłości. 
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W uroczystym podsumowaniu konkursu kronik i konkursów historycznych oprócz 
członków Komisji Historycznej Związku OSP RP uczestniczyli także: Eugeniusz Grzesz-
czak – członek Prezydium ZG ZOSP RP, Janusz Gerke – wiceprezes ZOW ZOSP RP 
w Toruniu  i Leszek Szmyt – sekretarz ZOW ZOSP RP. Wysoko ocenili oni tegoroczne 
trzydniowe spotkanie. Zgłoszenie 88 kronik w 134 tomach oraz 52 prac w konkursach 
historycznych to bardzo pozytywny obraz aktywności tak kronikarzy, jak i  ludzi nauki. 
Na wysokie oceny zasługują szczególnie osiągnięcia woj. wielkopolskiego, łódzkiego, lu-
belskiego oraz kujawsko-pomorskiego. W imieniu wyróżnionych głos zabrał prof. UAM 
dr hab. Piotr Gołdyn, zdobywca pierwszego miejsca w  konkursie na prace popularno-
naukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa za pracę „Ochotnicze Straże Pożarne 
powiatu konińskiego w latach 1921-1939. Studium historyczne na podstawie Głosu Ko-
nińskiego”. Zadeklarował on dalszą współpracę ze strażackim środowiskiem kronikarskim 
i naukowym oraz Związkiem OSP RP.
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Wysoką rangę kronikarskim spotkaniom nadała obecność prezesa ZG ZOSP RP 
Waldemara Pawlaka, przedstawicieli Komisji Historycznej ZG ZOSP RP, przedstawicieli 
kierownictwa Związku OSP RP woj. kujawsko-pomorskiego oraz Urzędu Marszałkow-
skiego. Kronikarze byli usatysfakcjonowani warsztatami i konferencją naukową, a przede 
wszystkim integracją środowiska i możliwością szerokiej wymiany poglądów. W trosce 
o dalszy wzrost znaczenia ruchu kronikarskiego i jego rozwój nasuwają się rekomendacje 
na przyszłość. Odnoszą się one w szczególności do konkursu kronikarskiego. Kronikarze 
chcą się spotkać i wymienić doświadczenia oraz obejrzeć kroniki z  innych stron kraju. 
Dlatego kroniki powinny być w miarę możliwości przez cały okres ogólnopolskiego spo-
tkania wyłożone do ich prezentacji i oglądania. Należy rozważyć udział w powoływanej 
przez Komisję Historyczną kapitule konkursu przedstawicieli kronikarzy. Najlepiej gdy-
by to byli przedstawiciele czynnych wojewódzkich klubów kronikarzy chociażby w for-
mule obserwatorów. Przenieśliby oni później zdobyte doświadczenia do prac w  woje-
wództwach. Wzmocniłoby to znaczenie klubów, które powinny powstać we wszystkich 
województwach. Dużą zmianą było wprowadzenie karty oceny kroniki. To nowe, ważne 
doświadczenie. Na przyszłość warto rozważyć poświęcenie czasu na indywidualne roz-
mowy członków jury z kronikarzami po ogłoszeniu wyników. Dobrze, że przewodniczący 
tegorocznej kapituły prof. Władysław Tabasz prowadził drugiego dnia warsztaty. Nowe 
rozwiązania uwzględniające postęp technologiczny zaproponował druh prezes Waldemar 
Pawlak. Ważne jest wykorzystanie narzędzi internetowych do dalszej konsolidacji śro-
dowiska. Warto rozwijać zapał i  kronikarskie aspiracje przez cały rok. Dla dobra OSP 
i całego naszego ruchu.

Toruńskie spotkania odbyły się dzięki pomocy zaprzyjaźnionych firm i  przyjaciół 
Związku. Tradycyjna wzorowa współpraca z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowe-
go kierowanego przez dr. Janusza Gmitruka jest niezwykle cenna. Współpraca Urzędu 
Marszałkowskiego jako partnera strategicznego umożliwiła nam z sukcesem przeprowa-
dzenie spotkań. Wsparcia udzieliła również firma Aries Power Honda Sp. z o.o. Świet-
na organizacja imprez to także profesjonalizm ZW ZOSP RP w Toruniu na czele z dyr. 
Piotrem Tomaszewskim oraz Ewą Tabaczyńską, wspierającymi strażakami ochotnikami 
z  OSP Nieżywiec, członkami MDP Wąbrzeźno i  kronikarzami z  terenu województwa. 
Dziękujemy bardzo. Sto lat temu zbudowano Związek pod hasłem „W jedności siła”. To-
ruńskie spotkania były piękną odsłoną tej jedności.

w muzeum o jubileuszu Związku
Szereg przedsięwzięć programowych Związku wspierają Muzeum Historii Polskiego 

Ruchu Ludowego oraz Muzeum Niepodległości. Między innymi w  pierwszej połowie 
2021 r. w  obu muzeach prezentowana była wystawa malarstwa „Rycerze św. Floriana. 
W służbie Bogu i Ojczyźnie”. 

W  ramach uczczenia setnej rocznicy Związku przygotowano Słownik biograficzny 
polskich strażaków. Trwają prace nad wydaniem monografii Związku. W roku jubileuszu 
ogłoszono zarys Strategii Związku OSP RP Florian 2050, wydano kolejne tomy (tom 
3 i  4) Analiz strategicznych. W  siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego  
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26 listopada 2021 r. odbyła się konferencja poświęcona stuleciu Związku w  kontekście 
opublikowanych czterech tomów Analiz strategicznych. W konferencji oprócz dyrektora 
Muzeum dr. Janusza Gmitruka i  redaktora naczelnego Analiz dr. Mariana Zalewskiego 
wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Dziennikarzy im W.S. Reymonta z prezesem 
Stanisławem Jekiełkiem oraz wiceprezesem Zbigniewem Adamkiewiczem. 

Konkurs ,,Strażacy w akcji” 
Ważną inicjatywę z okazji stulecia Związku OSP RP zaproponowało Stowarzyszenie 

Dziennikarzy im. W.S. Reymonta, ogłaszając 17 marca 2022 r. wraz z Zarządem Głównym 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Samorządem 
Województwa Mazowieckiego konkurs pod hasłem „Strażacy w  akcji”. Przedsięwzięcie 
zostało objęte patronatem honorowym przez prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawla-
ka oraz marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Konkurs ma na celu 
rozwijanie zainteresowania ochotniczym ruchem strażackim, popularyzację wiedzy me-
dialnej i samorządowej, rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych, motywowanie 
do rozwijania swoich pasji filmowych i literackich, kształtowanie wrażliwości estetycznej 
oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w propagowaniu pozytywnego wzorca nowocze-
snego wizerunku OSP. Konkurs obejmuje dwie kategorie prac: kategorię filmową oraz 
kategorię literacką. Jest skierowany do członków młodzieżowych drużyn pożarniczych 
i ochotniczych straży pożarnych z terenu całego kraju. Prace konkursowe należy przesyłać 
do 31 sierpnia 2022 roku, na adres: 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1 z dopiskiem „Konkurs 
– Strażacy w akcji”, lub na e-mail: konkurs.strazacywakcji@gmail.com. 
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Okolicznościowy medal 
Związek wydał okolicznościowy 

medal „W  jedności siła 1921-2021. 
Bogu na chwałę ludziom na pożytek”. 
Medal jest wręczany w  trakcie uro-
czystości związanych z setną rocznicą 
Związku. 

Krzyż Rycerski  
Świętego Floriana 

W związku z setną rocznicą Związ-
ku na wniosek prezesa ZG ZOSP RP 
Waldemara Pawlaka Zarząd Główny 
ustanowił 14 lipca 2021 r. Krzyż Ry-
cerski Świętego Floriana za Męstwo, 
Ratowanie Życia i  Ochronę Mienia. 
Autorem zaakceptowanego projektu 
jest medalier Piotr Andrzej Gorol.

Srebrna moneta na 100-lecie  
powstania Związku

W  promocję stulecia włączyło się 
szereg instytucji, w  tym samorządy, 
muzea, instytucje centralne. Między 
innymi na wniosek prezesa ZG ZOSP 
RP Waldemara Pawlaka Narodowy 
Bank Polski z dniem 6 grudnia 2021 r. 
wprowadził do obiegu srebrną monetę 
o wartości nominalnej 10 zł, upamięt-
niającą 100-lecie powstania Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 
Konsultantem merytorycznym ze 
strony Związku wydanej monety był 
dr Marian Zalewski.
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Słownik biograficzny polskich strażaków 
W stulecie powstania ogólnopolskiego związku strażackiego ukazał się Słownik biogra-

ficzny polskich strażaków pod redakcją dr. Mariana Zalewskiego. Jak podkreśla we Wstępie 
do Słownika prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, „Losy Rzeczypospolitej to pełna po-
święcenia historia patriotycznej dobrowolnej służby strażackiej”. Strażacy są tymi, „którzy 
chlubnie zapisali się nie tylko w annałach polskiego ruchu strażackiego, lecz także na kar-
tach naszych narodowych dziejów” – zauważa we Wprowadzeniu przewodniczący Rady 
Naukowej Słownika prof. Tadeusz Olejnik. Tom pierwszy Słownika zawiera 154 biogramy 
wybitnych strażaków, założycieli i działaczy OSP oraz Związku, przygotowanych przez 
50 autorów. Autorami są przede wszystkim strażaccy historycy, w tym członkowie Komisji 
Historycznej ZG ZOSP RP. Nad stroną merytoryczną wydawnictwa czuwała Rada Nauko-
wa z prof. dr hab. Stanisławem Tadeuszem Olejnikiem na czele. W jej składzie znaleźli się 
także: dr Janusz Gmitruk – dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, prof. 
dr hab. Stanisław Kunikowski, dr Krzysztof Adam Latocha, prof. dr hab. Piotr Matusak, 
prof. dr hab. Tadeusz Pilch, dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości, mgr 
Maria Smoleń, dr hab. prof. AHNS Władysław Tabasz, dr Marian Zalewski oraz dr Zdzi-
sław Jan Zasada.

Dzieło ukazało się pod honorowym patronatem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara 
Pawlaka. 

dr Marian Zalewski 
W oparciu o materiały zawarte w: Albumie W jedności siła, pod red. M. Zalewskiego, ZG 
ZOSP RP, Warszawa 2018 r.; archiwum ZG ZOSP RP i materiały własne autora.
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XV.

JAK TO DRZEwIEJ  
Z RATOwNICTwEm bYwAŁO 

Piotr P. Bielicki

wprowadzenie 

Postawiono mi supertrudne zadania. Otóż niemal w kilkunastu zdaniach mam opo-
wiedzieć o historii ratownictwa prowadzonego przez straże pożarne i  to na przestrzeni 
stulecia. Samo pożarnictwo to potężna interdyscyplinarna gałąź wiedzy i życia społeczeń-
stwa. Możemy mówić o jego organizacji i formacjach je tworzących. O przygotowaniu do 
prowadzenia działań, czyli o szkoleniu. A samo działanie ratownicze jest składową takich 
elementów, jak: alarmowanie, transport, narzędzia (sprzęt), rodzaj zdarzenia i zagrożenia, 
jakie za sobą pociąga, sposoby postępowania, środki bezpieczeństwa ratowników i po-
szkodowanych, łączność itd. Każdy ze wspomnianych czynników to materiał nawet nie na 
artykuł, ale na obszerną książkową (i to nawet kilkutomową) publikację.

Nie będę omawiał tu pełnej historii ochrony przeciwpożarowej, ale przybliżyć chciał-
bym to, co dzieje się po ogłoszeniu alarmu, gdy strażacy zawodowi i ochotnicy pędzą, by 
nieść pomoc. A ponieważ we wszystkich jednostkach bieg wydarzeń jest podobny, może-
my pozwolić sobie na duży stopień uogólnień. Starsi koledzy wiele z tego, o czym wspo-
minam, doświadczali, młodsi docenią to, co posiadają.

Mam za sobą już 60 lat poświęconych pomocy bliźnim, stąd też sentyment dla ludzi 
mojej strażackiej służby i  chęć opowiadania o nich. Na moment zaprzątnę więc uwagę 
czytelników, by opowiedzieć o tym, czego na ogół nie widać.

Stosunkowo proste będzie określenie przestrzeni czasowej w dolnych granicach, bo-
wiem czas, gdy na dzisiejszych ziemiach Polski zaczyna się żywszy ruch strażacki, to po-
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łowa XIX w. To czas, gdy kraj znajduje się pod zaborami i zwróćmy uwagę, że większość 
z pierwszych straży pożarnych stworzona została w części Polski, o której później powie-
my: Ziemie Odzyskane. Wzięło się to stąd, że ze wszystkich państw zaborczych Prusy po-
siadały najlepiej zorganizowaną ochronę przeciwpożarową i już od 1753 r. władza policyj-
na wprowadziła obowiązek utrzymywania odpowiedniego sprzętu i odbywania ćwiczeń 
z sikawkami, a od 1850 r. były one dość powszechnie używane. Ponieważ w tym obszarze 
tworzono często straże obowiązkowe, dość łatwe stało się przejście do pożarnictwa ochot-
niczego, przejmującego wyposażenie zakupione przez samorządy.

Te dwa wieki podzielimy na cztery okresy, o cezurach czasowych opierających się na 
zupełnie odmiennych ustrojach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej. Pierwszy to 
czas rozbiorów, drugi – Polska niepodległa, trzeci – po zakończeniu działań wojennych, 
czwarty – po utworzeniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W  dwóch pierw-
szych dominują straże ochotnicze (te potraktujemy łącznie), w  trzecim zaczyna się su-
premacja jednostek zawodowych, niejednokrotnie ze szkodą dla służby społecznej, której 
wiele jednostek, szczególnie tam, gdzie powołano ZSP, kończyło działalność. W czwar-
tej występuje dominacja PSP we współudziale wielu formacji ratowniczych, w tym coraz 
mocniejszych sprzętowo OSP.

Mówić będziemy o ratownictwie, przyjmując, że jest to ogół środków i metod ratowa-
nia życia ludzkiego i niesienia pomocy w warunkach zagrożenia (np. pożaru, powodzi, 
w czasie sztormu na morzu, zagubienia w górach, wypadku w kopalni itp.), a także służą-
cych ratowaniu lub zabezpieczaniu sprzętu, pomieszczeń itp. Spojrzymy na to zagadnienie 
w ujęciu zarówno historycznym, jak i współczesnym.

1. Do II wojny światowej

Czy jest coś oprócz pożaru?
Świat dostrzegał konieczność specjalizowania się w określonej dziedzinie ratowniczej. 

Pierwsze towarzystwo powstało w Amsterdamie w 1767 r. do niesienia pomocy tonącym 
i udzielania pierwszej pomocy wyratowanym. Zbliżone zadania miała założona w Paryżu 
w 1774 r. Royal Humane Society. Podobna organizacja za sprawą Fryderyka Esmarcha 
powstała w Niemczech w Kilonii w 1882 r. U nas musiało upłynąć trochę czasu i wszystko 
spoczęło na barkach strażaków, w  pierwszym okresie ich funkcjonowania niestety bez 
odpowiedniego przygotowania do działań. Ludzie różnych profesji musieli bazować na 
swoim doświadczeniu społecznym i opanowaniu swego zawodu.

W Galicji od roku 1891 pojawiają się kursy 14-dniowe, w których pomieszczono szko-
lenie sanitarne obejmujące sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
Na początku dwudziestego wieku (w 1909 r.) mamy też ciekawą inicjatywę tworzenia przy 
strażach pożarnych plutonów powodziowych. Ale dopiero w dniach 15-31 lipca 1912 r. 
Krajowy Związek (z siedzibą we Lwowie) organizuje w Haliczu krajowy kurs ratownictwa 
wodnego (pierwszy na terenie cesarstwa). Następny kurs odbędzie się w  sierpniu tego 
roku. Nauka prowadzona była przez oficerów i podoficerów wojskowych.

U  podłoża ratownictwa górskiego leżała śmierć Mieczysława Karłowicza, kom-
pozytora i  dyrygenta, zamiłowanego taternika, od 1907 r. mieszkańca Zakopanego.  
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Zginął w 1909 r. pod lawiną śnieżną w drodze z Hali Gąsienicowej do Czarnego Stawu. 
To było głośne, wstrząsające wydarzenie na początku XX w. W Tatrach pojawił się pomysł 
założenia organizacji, która zajmie się ratownictwem i będzie zapobiegać podobnym tra-
gediom. 29 października 1909 r. we Lwowie zarejestrowano Tatrzańskie Ochotnicze Po-
gotowie Ratunkowe. Tę datę uznaje się za początek zorganizowanego ruchu ratowniczego 
w Polsce. Siedzibą TOPR-u został Dworzec Tatrzański, najważniejsze miejsce kultury ów-
czesnego Zakopanego. Organizacja jest całkowicie niezależna.

Z  konieczności aż do końca XX w. straże pożarne podejmowały wszelkie działania 
niosące pomoc innym, co wynikało bardziej z poczucia społecznej powinności niż z obo-
wiązku prawnego. A poza tym nie było innych odpowiednio przygotowanych służb i ktoś 
musiał wszelkim wyzwaniom sprostać. Czyniła to najbardziej mobilna organizacja spo-
łeczna – straż pożarna, mająca jednak bardzo skromne wyposażenie techniczne, co zmu-
szało do szukania wsparcia ze strony innych instytucji. 

Ale to też czas, gdy z matką naturą żyjemy jeszcze we względnej zgodzie i kataklizmy 
o wymiarach współczesnych nas nie sięgnęły, a jeżeli już, to są to zdarzenia sporadyczne 
i o lokalnym przebiegu. Automobile dopiero zaczynają się pojawiać powszechniej, torowi-
ska jeszcze nie są przeciążone, a samoloty nie zagęszczają nieba.

Kolejarze idą dalej i  mocą postanowienia pruskiej Królewskiej Dyrekcji Kolejowej 
w 1908 r. zaczęto powoływać na dworcach kolejowych oddziały do pomocy w razie nie-
szczęśliwego wypadku. Rekrutowały się one najczęściej z lokalnych straży ochotniczych.

Ale jednak wszystko może się zdarzyć. Programy szkolenia kursowego tylko szczątko-
wo problemy te poruszają. Poza tym nie ma żadnej innej formacji, która byłaby przyspo-
sobiona do działań innych, poza pożarami.

Tam, gdzie powołano drużyny samarytańskie, więcej dobrego działo się w  zakresie 
pomocy sanitarnej, co było istotne wobec stosunkowo niskiego stanu higieny i zdrowot-
ności wsi polskiej, braku ośrodków zdrowia i lekarzy. Zapewne nie było to powszechne, 
ale w niektórych obszarach (np. w powiecie stołpeckim) we wsiach i miasteczkach spotkać 
można było na ścianach remiz lub domów prywatnych prostokątne szyldziki, na których 
widniał znak samarytański i napis: „Punkt opatrunkowy straży pożarnej w...”. Były miej-
scowości, w których strażaczki w ciągu roku wykonywały setki opatrunków i innych czyn-
ności ratowniczych1.

Chyba najlepiej dzieje się w zakresie akcji przeciwpowodziowej, co dyktowane było 
występującą mobilizacją lokalnych społeczności w stanach zagrożenia, możliwością jego 
przewidywania i czasem, jakim niekiedy dysponowano na stosowne przygotowanie się do 
działań ratowniczych. 

1 M.W., Strażaczki w służbie sanitarnej, „Gazeta Strażacka” 1938, nr 23, s. 258.
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Działania ratownicze

Alarmowanie i transport
Alarm o zagrożeniu na przestrzeni wieków ogłaszany był różnymi lokalnie przyjętymi 

sposobami. Były to bekadła, dzwonki i trąbki rozmieszczone w różnych punktach miej-
scowości, z obowiązkiem przekazywania sygnału coraz dalej. Także uderzeniami dzwonu 
i wystrzałem z armatki umieszczonej najczęściej na ratuszu (nie potrafimy powiedzieć, 
jak często z tej formy alarmu korzystano i czy kiedykolwiek jej użyto). Potem pojawiają 
się syreny ręczne i  elektryczne, wymagające jednak dość mocnej podstawy z  uwagi na 
konieczność wytrzymania drgań.

Tak więc zabrzmiał sygnał alarmu i trzeba sposobić się do akcji. Zewsząd widać po-
stacie strażaków biegnących do strażnicy, by założyć kapotę ochronną i hełm. W małych, 
biednych miejscowościach często jednak przystępowano do akcji w prywatnym ubraniu, 
być może tylko chroniąc głowę hełmem2.

Ważnym czynnikiem dla skuteczności działań gaśniczych było możliwie szybkie do-
starczenie niezbędnych akcesoriów na miejsce zdarzenia. Do sprawnego transportu ko-
nieczne były konie, których koszty utrzymania były zawsze wysokie. Stałe konie utrzymy-
wano tylko w dużych jednostkach zawodowych, będących na utrzymaniu miast. W innych 
miejscowościach nie trzymano ich w strażach ochotniczych, odwołując się do ofiarności 
mieszkańców lub nałożonego na nich obowiązku. Niestety oczekiwania te często zawo-
dziły i  wielokrotnie trzeba było transportować sprzęt za pomocą siły własnych mięśni. 
W  niektórych miejscowościach zdecydowano o  kierowaniu do pożaru koni komunal-
nych, na co dzień używanych np. do utrzymywania czystości w mieście, a w przypadku 
alarmu obsługa wraz z nimi udawała się do punktu zbornego straży3.

Kłopoty te były tym dziwniejsze, że wiele gmin płaciło za przybycie z końmi lub od-
pisywało udział z  tzw. szarwarku, który był przymusowym świadczeniem nakładanym 
na ludność wiejską w  postaci robót publicznych (najczęściej było to ok. 6 dni w  roku, 
o czym decydowała gmina). Konie dostarczano w ramach tzw. szarwarku sprzężajnego 
(świadczenie to zniesiono dopiero w 1958 r.). W uchwałach miejskich można znaleźć też 
zapisy o nagrodach pieniężnych dla tych posiadaczy koni i beczek, którzy pierwsi do ognia 
przybieżą. 

Bywało, że korzystano też z nietypowych jak na straż pożarną środków transportu. 
Przykładowo w 1904 r. w Kościanie powstał pożar w piwnicach Fabryki Płoński, miesz-
czących magazyny spirytusu, który był tak intensywny, że konieczna była pomoc z  ze-
wnątrz. Z Poznania przybyła wraz z obsługą sikawka parowa, dostarczona w ciągu godziny 
(ponad 40 km) specjalnym pociągiem4.

Rewolucja następuje za sprawą samochodów, chociaż przypomnijmy, że w prasie stra-
żackiej na początku XX w. wielce czcigodni specjaliści przekonywali, że i owszem, z cza-

2 W szerokim zakresie wykorzystano artykuł: P.P. Bielicki, Blaski i cienie strażackiego hełmu, cz. I i II, „Przegląd 
Pożarniczy” nr 1 i 2, 2021.

3 Bielicki P.P., Koń także w strażackiej służbie, „Wiadomości Kościańskie” 2021, nr 5-8, s. 27-30.
4 Bielicki P.P., Ochrona przeciwpożarowa miasta Kościana w latach 1791-2014, Kościan 2014, s. 38.



Piotr P. Bielicki

182

sem samochody będą stanowiły dobre uzupełnienie taboru konnego. W parę lat później 
w prężnych jednostkach marzono już tylko o  samochodach. Początkowo są to pojazdy 
odkryte. Z biegiem czasu przedział załogi zaczęto obudowywać. Ale i z tym nie było łatwo, 
a to wobec sprzeciwu samych strażaków, pełnych obaw, że przecież nie będzie ich widać. 
Ot! Co znaczy czar munduru, dobry efekt i uznanie dla zucha.

W miastach, w których pojawiły się tramwaje, strażacy udający się do pożaru korzy-
stali z przejazdów darmowych pod warunkiem posiadania akcesoriów wyposażenia bo-
jowego.

Jedziemy do akcji
Są strażacy, stawili się gospodarze z końmi i możemy ruszać. Oto tabor konny udaje 

się do pożaru. To było coś, co rozpalało wyobraźnię. Przy bogatym wyposażeniu straży 
(najczęściej w  dużych miejscowościach i  jednostkach zawodowych) tabor taki sformo-
wany był z wozu – pogotowia rekwizytowego, który wyruszał jako pierwszy, a mieściła 
się na nim sikawka przenośna, drabiny, linki (czyli zestaw ratowniczy) i to, co nazywamy 
armaturą wodną. Następną była sikawka konna, a potem ruszały beczkowozy.

Małe miejscowości, mało sprzętu, a więc sikawka musiała spełniać też warunki wozu 
rekwizytowego (sama sikawka, węże i armatura – zestaw gaśniczy; drabina, linki, topory, 
bosaki – czyli zestaw ratowniczy). Uzupełnienie stanowiły beczkowozy, o ile takowe po-
siadano lub przybyło więcej par koni.

Musimy przyznać, że jeżeli straże pożarne posiadały dość pieniędzy (dotacja gminy, 
zasiłek od ubezpieczycieli, środki zarobione na zabawach, inscenizacjach teatralnych, ze 
zbiórek publicznych itp.), to i sprzęt ratowniczy obejmował niemałą ofertę, np. z drabin 
były do wyboru przystawne (lekkie i ciężkie), zestawiane (Szczerbowskiego), wysuwane 
(polska drążkowa, francuska łańcuchowa), hakowe (jedno- i  dwuramienne, okapówki 
i  gonciarki, czyli drabiny dachowe o  długości 2 m, także 2,5 i  3 m, w  których na jed-
nej z bocznic znajdował się hak, służący do zaczepiania drabiny za poszycie dachowe lub 
o szczyt dachu). Na wyposażeniu były linki, linkowe aparaty Hoeniga, wory ratownicze 
(dwa ostatnie w strażach miejskich i jednostkach zawodowych).

W czasie jazdy odległość pomiędzy wozami zależała od szybkości poruszania się i tak, 
jeżeli konie szły krokiem (stępem, najpowolniejszy chód, kiedy to prędkość poruszania się 
wynosi ok. 100 m/min), to odległość między pojazdami wynosiła 7-10 kroków, przy wy-
ciągniętym kłusie 20-25 kroków, a przy ostrym galopie (co było wyjątkiem) do 30 kroków.

Starano się także regulować tempo jazdy. Jeżeli odległość do pożaru była znaczna, 
nie należało puszczać koni szybkim kłusem, a nawet zalecano chwilowe zatrzymywanie 
się, by dać im odpocząć. Co jakiś czas należało jechać krokiem (stępa) dla wypoczynku, 
a strażacy podążali wówczas pieszo obok pojazdu. Dopiero na 1-2 km od pożaru należało 
rozwinąć ostry kłus. Jeżeli pożar był nieopodal (3-4 km od strażnicy), to pozwalano na 
jazdę wyciągniętym kłusem, a 1 do 2 km – nawet puszczając konie w cwał. To się nazywa 
robić dobre wrażenie!

Przy wszelkich przeszkodach (torowiska, skrzyżowania itp.) należało zwolnić i trąbką 
bądź dzwonkiem nadać sygnał ostrzegawczy. Sygnalizowano nie tylko daną przeszkodę, 
ale także zmianę kierunku, a nawet tempa jazdy. Sygnał podawał albo specjalny trębacz 
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siedzący obok dowódcy, albo za pomocą gwizdka sam dowódca (szczegółowe wskazówki 
znajdziemy w książce Józefa Tuliszkowskiego Taktyka pożarna z 1929 r.).

Pomiędzy zaleceniami podręcznikowymi a  praktyką była olbrzymia przepaść. Bo-
wiem trąbki nie były tanie, brak było przygotowanych sygnalistów (trębaczy), a ponadto 
strażacy musieliby posiadać niezły słuch muzyczny, by owe sygnały odebrać, o czym po-
wiemy później.

Dojeżdżamy do miejsca zdarzenia. Zawsze przestrzegano przed podjęciem samorzut-
nej, nieskoordynowanej akcji ratowniczo-gaśniczej, chociaż to się zdarzało, a wynikało 
z braku odpowiedniego przygotowania, emocji i nadmiaru energii. Wszystko powinno 
przebiegać według zamiaru taktycznego dowódcy, opartego na rozpoznaniu zdarzenia. 
Dowódca szybko ocenia zatem sytuację.

Teraz następują działania ratownicze (o ile wcześniej nie nastąpiło to bez jego pole-
cenia, co też się zdarzało). Ochotnicy oderwani zostali od pracy, wyrwani z domowych 
pieleszy, a  jak długo to potrwa, trudno powiedzieć. Jest pewne, że jak mamy stogi, las, 
łąki (szczególnie torfowe), to może będzie na to potrzeba więcej czasu. Podobnie jak przy 
pożarach silnie rozwiniętych. Powodzie to w ogóle koszmar, bo akcja trwa po kilkanaście 
dni. Inne zdarzenia – któż to wie. Dobrze gdy nie ma ofiar pożaru albo gdy nie trzeba cegła 
za cegłą rozbierać gruzowiska w poszukiwaniu przywalonych, gdy nie trzeba rozginać lub 
ciąć pojazdów, by kogoś wydobyć. Gdy wokół nie słychać lamentu.

Nie jest łatwo, gdyż aby podać skuteczny prąd wody, trzeba ją pompować z  inten-
sywnością 40-50 podwójnych skoków dźwigni na minutę. Ludzi też potrzeba, musi ktoś 
dostarczać wodę do zbiorników pomp, napełniać beczki. Żeby nie biegać, ustawiono 
łańcuchy wodne (szpaler ludzi podających w  jedną stronę pojemniki puste, a  w  drugą 
pełne). Ogniska pożaru trzeba odkryć, by je zgasić. Nie ma do tego nic innego, jak topor-
ki z wyposażenia osobistego, topory ciężkie, bosaki. Przy płodach rolnych jeszcze widły. 
Do gaszenia zarzewia zaistniałego w wyniku ogni lotnych posługują się strażacy „babami 
pożarnymi” czyli tłumicami, lub mokrymi płachtami. W oknach okolicznych domostw 
wystawiono obrazy święte i palą się gromnice.

Ochrona dróg oddechowych
O  ubiorze już wspomnieliśmy. A  w  jaki sposób chroniono drogi oddechowe? Naj-

wcześniej strażakom wystarczał obfity zarost, a  szczególnie bujne wąsy, które też trak-
towane były jak środek (bo trudno mówić, że sprzęt) chroniący przed dymami. Później 
najprostszym sposobem chronienia dróg oddechowych było zastosowanie gąbki. Jej płat 
nasączany był wodą z octem i przytrzymywany przy nosie i ustach za pomocą sznurka lub 
elastycznej taśmy. 



Piotr P. Bielicki

184

Był to sposób ochrony niezwykle ceniony na przełomie XIX i XX w., szczególnie przez 
doświadczonych strażaków, nieidących na lep nowości i ignorujących pojawiające się heł-
my dymowe, których używano pod koniec XIX w. Był to kaptur, pod który za pomocą 
pompki ręcznej (bywało że nogą) tłoczono powietrze, umożliwiając pobyt w atmosferze 
ubogiej w  tlen. Zachwyt wzbudzało dodanie do niego oprzyrządowania pozwalającego 
na podawanie nań wody, co działało jak współczesne zraszacze. Wszystko to było szale-

Rys. Praca w hełmie dymowym. Za: Pożarnictwo. Podręcznik dla straży ogniowych, Warszawa 1919, s. 208
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nie niewygodne, bo ciężkie, ograniczające widoczność i komunikację (jakkolwiek miały 
rurę umożliwiającą porozumiewanie się głosem), a także ruch, bo jak tu ciągnąć za sobą 
trzy przewody (od powietrza, rozmowy, a bywało, że i od wody zraszającej) i jeszcze linię 
wężową. Dodać należy do tego znaczną cenę. Nic dziwnego, że nie były to urządzenia 
stosowane powszechniej.

Początek XX w. i coraz więcej jednostek korzysta z masek „przeciwdymnych”, a następ-
nie z aparatów tlenowych. Pierwszy polski aparat tlenowy „Lech” uzyskał patent w 1924 r. 
Nie zalecano używania masek ochronnych, np. ogólnowojskowych, jeżeli nie posiadały 
pochłaniaczy hopkalitowych, zdolnych do pochłaniania tlenku węgla.

Łączność
By działania były skuteczne, a przede wszystkim bezpieczne, konieczne jest utrzyma-

nie łączności na każdym poziomie organizacyjnym. 
Łączność dowodzenia tworzona jest dla zapewnienia kontaktów pomiędzy kierowni-

kiem (dowódcą) akcji a dowódcami średniego i podstawowego szczebla oraz ratownika-
mi. Pozwala na przekazywanie rozkazów i poleceń oraz zapewnić ma przepływ informacji 
z miejsca akcji. Organizowana jest zawsze od dowódcy do podwładnego i środkami do-
wódcy.

Łączność współdziałania tworzona jest pomiędzy poszczególnymi stanowiskami bo-
jowymi i uczestnikami akcji, dowódcami jednostek ratowniczych wykonujących wspólne 
lub współzależne zadania bojowe, a  także poszczególnymi podmiotami ratowniczymi. 
Pozwala ona nie tylko na skoordynowanie działań, ale także na poprawienie warunków 
bezpieczeństwa pracy i stworzenie ratownikom psychicznego komfortu dzięki świadomo-
ści, że nie są osamotnieni, że można wezwać pomoc, że u drugiego końca linki znajduje 
się człowiek, w tym momencie dla nas najbliższy i najważniejszy5.

Zalecano takie sposoby przekazywania komunikatów, jak: głosem, o ile podkomendni 
będą blisko, do 80-100 m, a zgiełk i hałas nie zagłuszy rozkazu. Przez tubę, gdy podwład-
ni są dalej niż 100 m i gdy przy pożarze panuje zgiełk, krzyki i zawodzenia. Sygnałami, 
granymi na trąbce przez asystującego przy dowodzącym trębacza. Sygnałami za pomocą 
gwizdawki jedno- lub dwutonowej (ew. na trąbce dwutonowej). Liczba sygnałów z ko-
nieczności musiała być ograniczona, poza tym nie było możliwości przekazywania infor-
macji mocno złożonej, jakkolwiek można było sygnały łączyć, uzyskując polecenia bar-
dziej rozbudowane.

Zastosowanie trąbki jako środka komunikowania się nie było wymysłem straży po-
żarnych. Przez wiele wieków bezpieczeństwa miasta strzegli trębacze umieszczeni na wie-
żach. Powszechnie stosowano trąbkę w komunikacji pocztowej i w wojsku. Tutaj właśnie 
upatrywać będziemy genezy sygnałów wygrywanych podczas działań straży ogniowych.

Zaznaczmy, że był to przekaz jednokierunkowy, jako że nie było sygnału zwrotnego, 
informacyjnego ze strony stanowiska bojowego do dowódcy. Trudno też jest dzisiaj po-

5 Taktyka działań ratowniczych. Zasady postępowania. Działania gaśnicze, red. P. Bielicki, A. Kamiński,  
KG PSP, CS PSP, Częstochowa 1998.
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wiedzieć coś więcej o  ich praktycznym zastosowaniu, tym bardziej, że początkowo nie 
było unifikacji sygnałów i grano jak kto umiał. Daleko idące zapożyczenia z regulaminów 
wojskowych bywały często przyczyną nieporozumień i spowodowały pod koniec XIX w. 
na terenie Galicji konieczność przedstawiania nawet c.k. Namiestnictwu, przy okazji za-
twierdzania statutów i regulaminów, także nut sygnałów strażackich. Nowe sygnały ma-
jące obowiązywać na obszarze działania Związku Krajowego od 1895 r. ułożone zostały 
przez dr. Michnika, członka korpusu ochotniczej straży pożarnej w Bochni.

Za twórcę sygnalizacji tonowej na trąbkę proponowanej do stosowania powszechnego 
w strażach można uznać Józefa Tuliszkowskiego, który w czasie pobytu w Kijowie (1898-
-1903) układał sygnały dla taboru konnego. W 1909 r. przedstawił zbiór sygnałów zebra-
nych podczas własnej praktyki, a w 1915 r. nadał im ostateczny kształt. 

Inny zestaw sygnałów posiadała straż łódzka. Także i w  tym przypadku trudno jest 
powiedzieć coś bliższego o  ich praktycznym zastosowaniu podczas działań bojowych, 
na pewno natomiast podczas zawodów w Turynie część ćwiczeń wykonywano na sygnał 
trąbką.

Dopiero w 1930 r. Komisja Techniczna ZOSP przystąpiła do opracowania i ujednoli-
cenia we wszystkich strażach zawodowych sygnałów na trąbkę zwykłą oraz na gwizdawkę 
i trąbkę dwutonową.

Ponieważ wiele straży pożarnych nie posiadało odpowiednio przygotowanych tręba-
czy, którzy mogli czysto grać na trąbce sygnałowej, więc sygnały przekazywane były we-
dług własnego upodobania i uznania; można sobie wyobrazić, jaki mógł wtedy panować 
chaos. W tej sytuacji Rada Zawiadowcza Związku zalecała w tych przypadkach używanie 
hupki dwutonowej, wydającej dwa tony: niski i wysoki z pośrednią tzw. kwartą. Wpro-
wadzono też dwanaście łatwych do opanowania na tym instrumencie sygnałów, odpo-
wiednio je znakując. Mogły być także podawane za pomocą świstawki, przy umiejętnym 
wydobywaniu odpowiednich tonów. 

Obok sygnałów na trąbkę i hupkę stosowana była także sygnalizacja gwizdkiem. Był to 
nie tylko łatwiejszy sposób komunikowania się wobec mniejszego stopnia skomplikowa-
nia tak samego urządzenia, jak i sposobu posługiwania się nim, ale też i tańszy. O ile trąb-
ka używana była głównie przez dowódców (jeśli w ogóle straż ją posiadała), a i to straży 
zawodowych, o tyle gwizdek, niewielki rozmiarami, mógł mieć przy sobie każdy strażak. 
To ułatwiało porozumiewanie się, umożliwiając dwustronny przekaz.

Początek sygnalizacji to dźwięk. Potem pojawia się system sygnalizacji gestowej, co 
możemy sprowadzić do tego, że wydawanie rozkazów podczas akcji czy ćwiczeń nastę-
powało za pomocą odpowiedniego gestu, czyli ułożenia rąk. Zagadnienie to poszerzymy 
o sygnalizację świetlną i sygnalizację czuciową, za pomocą linki, która jakkolwiek nie za-
wsze sprowadza się do obserwowania nadających znaki (nawet jest to najczęściej wręcz 
niemożliwe), to w swej istocie zbliżona jest do sygnalizacji gestowej. Dzisiaj odpowiedzie-
libyśmy, że może być ona skuteczna jedynie w powiązaniu z innymi stosownymi w danym 
momencie sposobami utrzymania kontaktu i że z wielości form można wybrać tę, która 
w danym momencie będzie najskuteczniejsza. W tamtych czasach jest to moment prze-
łomowy, pojawia się nowa forma komunikacji, chociaż na rozwiązania systemowe trzeba 
było parę lat poczekać.
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We wczesnych latach rozwoju pożarnictwa na ziemiach polskich (współcześnie, 
a wówczas pod zaborami) problem bezpieczeństwa ratowników bywał zaledwie sygna-
lizowany w wielu dokumentach i opracowaniach. Tymczasem kłopotów było coraz wię-
cej, co wynikało z rozwoju techniki. Jednym z najważniejszych zadań było zapewnienie 
ochrony przed dymem i zawartymi w nim lotnymi produktami spalania oraz zapewnienie 
kontaktu pomiędzy ratownikami.

Jeden z ostatnich podręczników wydanych przed wojną mówi, że do rozpoznania po-
żaru wysyła się co najmniej dwóch wywiadowców zabezpieczonych linką i zawsze pozo-
stawiając w dyspozycji odpowiednio wyekwipowanego strażaka jako pomoc dla wywia-
dowcy w razie niebezpieczeństwa6. 

Koniec akcji
Ale wreszcie koniec akcji. Trzeba zwinąć węże, bywa, że jest ich bardzo dużo (w póź-

niejszym czasie, gdyż początkowo normatywy są skromne: 5-6 odcinków na sikawkę), 
a mokre z każdym metrem stają się coraz cięższe (szczególnie gdy były to węże parciano-
gumowane). Zebrać należy wszystkie użyte sprzęty. I teraz możemy wracać do bazy.

Nie oznacza to zakończenia prac. Następuje to, co zawsze się działo, niezależnie od 
czasu, jaki byśmy badali, a strażakom jest doskonale znane. Bo teraz należy zadbać o na-
rzędzia pracy, uzupełnić zapas wody w beczkach, paliwa w samochodach i motopompach. 
Wymienić węże i umyć zużyte, po czym powiesić je do suszenia. (Tym celom, obok szko-
leniowych, służyły wieże przy strażnicach, nie zaś do obserwacji okolicy, co miało miejsce 
znacznie wcześniej w większych miastach – wieże zwano wtedy czatowniami. Jeżeli wieża 
służyła do ćwiczeń, to zwano ją wspinalnią. Tak więc ta sama budowla, a  funkcjonują-
ce cztery jej nazwy – wieża, suszarnia, czatownia, wspinalnia). Pozostały sprzęt oczyścić 
(uszkodzony wymienić), a pojazdy przysposobić do kolejnej akcji. Na szczęście w małych 
miejscowościach nie są to zdarzenia częste.

2. Polska powojenna

Sytuacja społeczno-polityczna
Jak wszystkie obszary zarządzania, gospodarki, bezpieczeństwa itp., tak i organizację 

ochrony przeciwpożarowej należało po wojnie budować od podstaw. Skutkiem zabiegów 
środowiska oficerów pożarnictwa, zmierzających do powołania państwowego organu 
ochrony przeciwpożarowej, będącego służbą profesjonalną, utworzono w resorcie Admi-
nistracji Publicznej PKWN (od grudnia 1944 r. było to już ministerstwo) Główny Inspek-
torat Pożarnictwa w Wydziale Ochrony przed Pożarami.

Ważnym wydarzeniem było reaktywowanie w listopadzie 1945 r. Związku Straży Po-
żarnych RP. Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej ustanawiało jego zarząd przy-
musowy. Funkcje władz statutowych okręgów wojewódzkich i oddziałów powiatowych 

6 Łuczyński J., Wyszkolenie bojowe strażaka według programu wyszkolenia I-go i  II-go stopnia, Wydz. Wyd.  
Głównego Związku Straży Pożarnych RP, Warszawa 1931, s. 24.
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pełniły wojewódzkie i powiatowe Komisje Zarządzające. Pozwalało to, by główny inspek-
tor pożarnictwa skupił swą działalność głównie na sprawach organizacyjnych, a także na 
rozdziale sprzętu motorowego otrzymanego z UNRRA7, natomiast Związek Straży Pożar-
nych RP zajął się organizowaniem jednostek OSP, szkoleniem pożarniczym, wydawnic-
twami, działalnością kulturalno-oświatową itp.

Spory kompetencyjne pomiędzy Głównym Inspektorem a Związkiem doprowadzają 
do zniesienia inspektoratu i utworzenia we wrześniu 1947 r. w Departamencie Politycz-
nym Ministerstwa Administracji Publicznej Wydziału Pożarnictwa, o marginalnym zna-
czeniu. Powstało 9 ośrodków decyzyjnych w sprawach bezpieczeństwa pożarowego (wy-
łączonych spod nadzoru komend straży). To był organizacyjny chaos. Rozpoczęto więc 
prace nad przygotowaniem odpowiedniej ustawy.

Nie ma porozumienia pomiędzy przedstawicielami zawodowej ochrony przeciwpo-
żarowej a  Związkiem Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W  czasach stalinow-
skich nie było miejsca dla demokratycznego Związku, w efekcie czego rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. Związek zostaje rozwiązany. A przecież 
na terenie kraju działało w tym czasie kilkanaście tysięcy straży pożarnych: 12 834 stra-
że ochotnicze (ok. 397 tys. członków), 725 straży przymusowych, 1144 straże zakładowe 
oraz 73 terenowe straże zawodowe i 969 zawodowych przemysłowych straży pożarnych. 
Na znak protestu wielu strażaków odeszło ze służby społecznej i w 1950 r. pozostało ich 
301 313 (odnotowano spadek o ponad 90 tys. osób). Paradoksalne jest, że mimo to nastą-
pił wzrost liczby jednostek OSP – przybyło ich niemal tysiąc. Czy był to efekt propagandy 
sukcesu? Raczej nie, przyczyną takiego stanu rzeczy było bezrefleksyjne ustalanie planu 
sieci straży pożarnych, o czym jeszcze powiemy.

W dniu 4 lutego 1950 r. wydano ustawę o ochronie przeciwpożarowej, która wprowa-
dzała państwowe organy fachowe ochrony przeciwpożarowej – Komendę Główną Straży 
Pożarnych podległą Ministrowi Gospodarki Komunalnej. Przy prezydiach wojewódzkich 
i  powiatowych rad narodowych utworzono komendy straży pożarnych (wojewódzkie, 
powiatowe, miejskie). Minister w styczniu 1953 r. określił zasady współdziałania straży, 
obszaru działania i pomocy sąsiedzkiej. Stworzony został samodzielny pion organizacyjny 
o charakterze operacyjnym, mający uprawnienia do dysponowania wszystkimi strażami 
pożarnymi (zawodowymi, ochotniczymi, obowiązkowymi, tak terenowymi, jak i zakła-
dowymi).

Niestety postanowienia ustawy nie zostały do końca wdrożone zgodnie z oczekiwania-
mi, bowiem miesiąc później ustawą o terenowych organach władzy państwowej podpo-
rządkowano komendy straży prezydiom rad narodowych, wcielając je do Wydziału Spraw 
Wewnętrznych. Pojawił się więc kolejny dysponent, czyli kierownik owego wydziału. 
Porządek ten ustalił się na wiele lat – Komenda Główna Straży Pożarnych sprawowała 
kierownictwo i  fachowy nadzór nad komendami straży pożarnych i  służbami ochrony 

7 UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration – Administracja Narodów Zjedno-
czonych do Spraw Pomocy i  Odbudowy – organizacja utworzona w  Waszyngtonie z  inicjatywy Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckiego i Chin, działała w latach 1943-1947.
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przeciwpożarowej w resortach, natomiast terenowe komendy straży pożarnych miały po-
dwójne podporządkowanie (ogólne – prezydiom rad narodowych, a fachowe – komen-
dom straży pożarnych). Dodajmy do tego służbę resortową (główni inspektorzy pożar-
nictwa w 19 resortach i trzech urzędach centralnych), a mamy obraz systemu z pozoru 
tylko spójnego.

Sprostanie wszystkim zadaniom nałożonym na nowo utworzone komendy nie było 
łatwe, szczególnie gdy spojrzymy na organizację miejsc pracy. W  większości przypad-
ków były one pomieszczone w siedzibach rad narodowych, brak było środków łączności 
i transportu. Pojawiały się też spory kompetencyjne pomiędzy prezydiami rad a komen-
dami straży. Od 1950 r. zaczęto przenosić komendy do obiektów straży pożarnych, by 
od 1952 r. organizować Punkty Alarmowo-Dyspozycyjne, a także pogotowia zawodowe 
straży pożarnych (w miastach nieposiadających dotychczas ZSP), co znacznie ułatwiało 
obsługę operacyjną chronionego obszaru.

Nie wszystkie zapisy nowej ustawy były korzystne dla społecznego ruchu strażackiego, 
ale te zagadnienia pozostawiamy na boku. Powiedzmy tylko, że upolitycznienie służby, 
pozbawienie jej wielu atrakcyjnych form działania, spowodowało odpływ z szeregów stra-
ży inteligencji, głównie nauczycieli, niemogących odnaleźć się w nowej, niejako urzędo-
wej formule służby.

Tymczasem kryzys polityczny i gospodarczy w Polsce z 1956 r. pociągał za sobą rów-
nież regres ruchu strażackiego. Cały kraj ogarnęła fala krytyki dotychczasowego systemu 
rządzenia. Wobec społecznego protestu dokonano zmian na kierowniczych stanowiskach 
partyjno-rządowych, a nowe władze zapowiedziały odejście od represyjnych metod rzą-
dzenia państwem i społeczeństwem oraz przejście do demokratycznych reform. Powraca-
no do tradycji i symboli narodowych, również w ruchu strażackim. 28 grudnia 1956 r. na 
krajowej naradzie delegatów ochotniczych straży pożarnych powołano do życia Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych, będący spadkobiercą wcześniejszej struktury, a w lipcu 
1957 r. Minister Spraw Wewnętrznych ustalił wzorcowy statut OSP. W 1958 r. Związek 
uznany został za stowarzyszenie wyższej użyteczności8 i nadano mu nowy statut9.

Zmiany zachodzące w  kraju spowodowały dezaktualizację znacznej części ustawy 
z 1950 r., dlatego też została ona zastąpiona nową, z 13 kwietnia 1960 r., ustalającą, że 
komendy straży pożarnych prowadzą koordynację i kierowanie pod względem fachowym 
całokształtem spraw ochrony przeciwpożarowej oraz sprawują nadzór nad wszystkimi or-
ganami i strażami pożarnymi. Równocześnie ustawa ograniczyła dotychczasowy zakres 
działania służb resortowych. Po 10 latach przywrócono komendom straży uprawnienia 
zawarte w  pierwszej ustawie z  1950 r. Niestety pozostały komendy w  gestii urzędów, 
wchodząc nadal w skład wydziałów spraw wewnętrznych. Samodzielność komend straży 
pozostała znacznie ograniczona. Stan ten trwał do 1970 r. Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z grudnia 1970 r. komendy wojewódzkie i powiatowe zostały wyłączone z urzędów 

8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w  sprawie uznania stowarzyszenia „Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych” za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz.U. nr 52, poz. 248).

9 Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (M.P. nr 66, poz. 391 z 1958 r.).
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i wydziałów spraw wewnętrznych i ustanowione jako samodzielne organy podporządko-
wane bezpośrednio prezydiom rad narodowych, co znacznie usprawniło ich działalność.

W maju 1975 r. Sejm uchwalił ustawę o dwustopniowym podziale administracyjnym 
kraju, ustalając jednostki administracyjne stopnia podstawowego – gminy, miasta, dzielnice 
– oraz stopnia wojewódzkiego, likwidując powiaty. Wymagało to dostosowania struktury 
organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej do nowego podziału administracyjnego państwa. 
Tak więc dnia 12 czerwca 1975 r. ukazuje się kolejna ustawa o ochronie przeciwpożarowej, 
eksponująca zasadę jej powszechności, obarczająca odpowiedzialnością za bezpieczeństwo 
ludzi i majątku kierujących zakładami pracy. W samej organizacji systemu nie ma większych 
zmian i dostosowane zostały one do struktur administracji kraju. W miejsce likwidowanych 
powiatów ustawa ustanowiła komendy rejonowe, a w odniesieniu do gmin przewidziano, 
że terenowy organ stopnia podstawowego może powołać komendanta gminnego straży po-
żarnych, który będzie koordynował działalność ochotniczych i obowiązkowych straży po-
żarnych w zakresie operacyjno-technicznym. Ustawa przewidziała również rozbudowę sieci 
zawodowych straży pożarnych, ustalając, że w miastach, w których miały siedzibę komendy 
rejonowe, powinna być powołana zawodowa straż pożarna.

Ochotnicze straże pożarne
W odniesieniu do straży ochotniczych przyjęto planowy rozwój ich sieci. Stosownie 

do liczby mieszkańców (zatem stanu rozwoju gospodarczego) tworzono OSP o  odpo-
wiednim wyposażeniu technicznym i  określonym etacie osobowym (tab. 1). Z  czasem 
plan ulega zmianom.

W miejscowościach liczących do 300 mieszkańców – jeżeli w promieniu 3 km nie było 
innej jednostki straży – organizowano straż typu Kr.

Plan rozmieszczenia sieci straż był o tyle istotny, że stanowił podstawę do opracowania 
planów potrzeb: zaopatrzenia w sprzęt, budowy strażnic, a także szkolenia10.

Tabela 1. Normy tworzenia jednostek OSP w 1952 r.

10 Pilawski W., Rozwój ochrony przeciwpożarowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, ZOSP, Warszawa 1956.

Miejscowości o liczbie 
mieszkańców Typ straży Norma wyposażenia w sprzęt Etat osobowy

300-500 Kr 1 wóz konny
1 sikawka ręczna 24

501-2000 Km
2 wozy konne
1 motopompa

1 sikawka
36

2001-5000 S1

1 samochód
1 wóz konny

1 motopompa
1 sikawka

43

5001-10 000 S2 2 samochody
2 motopompy 43

10 001-20 000 S3 3 samochody
3 motopompy 43

Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 grudnia 1952 r. w sprawie rozmieszczenia, liczebności 
oraz norm etatów osobowych i sprzętu straży pożarnych (MP z 1953 r., nr A-42, poz. 506).
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Pomimo ostrych napięć społecznych nie słabnie dynamika rozwoju jednostek OSP. 
Stan ten będzie się utrzymywał do czasu kryzysu politycznego (tab. 2). Tutaj jednakże na-
suwa się refleksja, iż mówienie o tym, że spadek liczebny straży był spowodowany głównie 
problemami społecznymi bądź zaniedbaniami ze strony działaczy związkowych, byłoby 
znacznym uproszczeniem. 

Wprowadźmy małą dygresję i powiedzmy, że często było to efektem korekty sieci jed-
nostek strażackich, ustalanej wcześniej w  sposób mechaniczny, nie zawsze sensowny11. 
Obok jednostek typu „S” i „M” istniały też jednostki typu „Kr” i „Krm” (transport konny 
i motopompa lub pompa ręczna) oraz „Pc” (od roku 1962 pomocnicze, prewencyjne, czyli 
nieposiadające sprzętu – tab. 3), i one to ulegały likwidacji pod koniec lat sześćdziesiątych. 

Tabela 2. Stan ilościowy OSP w latach 1957-1975

Tabela 3. Terenowe OSP wg wyposażenia

11 Warto wspomnieć, że sieć ochotniczych straży pożarnych ustalana była gabinetowo. Na rozłożonych ma-
pach rysowano za pomocą cyrkla koła odpowiadające promieniowi – dla OSP typu „S” 10 km, dla OSP typu 
„M” 5 km i 3 km dla Kr. Często bez refleksji, czy w danej, wskazanej miejscowości była możliwość utworze-
nia OSP (chociażby ze względu na liczbę mieszkańców), a także czy występowało zapotrzebowanie na tego 
typu działalność społeczną. 

Za: Kuta S., Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce Ludowej 1944-1975, IWZZ, Warszawa 1987, s. 110.

Rok
Ochotnicze straże pożarne Członkowie czynni OSP

Razem Terenowe Zakładowe Razem Terenowe Zakładowe
1957 19 710 17 660 2 050 382 287 346 063 36 224
1959 19 484 17 111 2 373 468 457 425 908 42 549
1963 22 608 19 506 3 102 433 341 378 276 55 065
1966 26 689 22 072 4 617 522 003 444 078 77 925
1970 25 910 21 766 4 144 590 647 497 821 92 826
1974 25 394 20 258 5 136 607 262 485 596 121 666
1975 24 780 19 875 4 903 570 075 463 911 106 164

Rok Liczba OSP 
ogółem

OSP posiadające OSP bez sprzętu
motorowego
(w tym Pc)samochody tylko motopompy

Liczba % Liczba % Liczba %

1959 17 111 2 764 16,2 8 676 50,7 5 671 33,1

1963 19 506 3 185 16,3 8 807 45,2 7 514 38,5

1966 22 072 4 010 18,2 10 986 49,8 7 076 32,0

1970 21 766 4 998 23,0 14 579 66,9 2 189 10,1

1974 20 258 6 352 31,4 11 780 58.0 2 162 10,6

1975 19 875 6 683 33,6 11 325 57,0 1 876 9,4

Za: Kuta S., Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce Ludowej 1944-1975, IWZZ, Warszawa 1987, s. 114.
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Dobrze, że stan ten wreszcie został uporządkowany (autor, prowadząc sprawy ope-
racyjne w komendzie powiatowej, w tej procedurze – czyli we wprowadzaniu korekty – 
uczestniczył). W połowie lat 70. ub. wieku nie bez wpływu na stan liczebny pozostawała 
zmiana podziału terytorialnego kraju i tworzenie nowych województw, a co za tym idzie 
– nowych struktur Związku.

Zagrożenia
Mamy poważne zmiany polityczne, administracyjne, organizacyjne w ochronie prze-

ciwpożarowej, ale śmiało możemy powiedzieć, że zmianie ulega także katalog zagrożeń. 
Powszechnym dla strażaków zdarzeniem będą pożary. Ale przecież baczyć należy na 

rozwój rozmaitych technologii przemysłowych, zmiany w systemie budownictwa, coraz 
częstsze kaprysy przyrody, potężny rozwój środków transportu. Tym samym źródła i spo-
soby powstawania zagrożeń możemy podzielić następująco12:
‐‐ naturalne: geologiczne (trzęsienia ziemi, osuwiska), klimatyczne (powodzie, susze, 

ulewne deszcze, huragany, śnieżyce);
‐‐ techniczne: awarie urządzeń technicznych, katastrofy, pożary;
‐‐ transportowe: w komunikacji drogowej, kolejowej, powietrznej, wodnej;
‐‐ inne: terroryzm, epidemie, zamieszki.

Zdarzenia te bywa że wymagają konieczności współdziałania różnych podmiotów ra-
towniczych. Jest to jednak czas, gdy każdy podmiot działa samoistnie i niezależnie. Trud-
no znaleźć punkt styczny i tylko nadzwyczajne wydarzenie wywołuje ich konsolidację. Ale 
chyba nie ma innej, bardziej mobilnej organizacji niż straże pożarne, które często przyj-
mują rolę dominującą (tak ZSP, jak i OSP). Nie ma jednakże do tego prawnej delegacji. 
W innych zdarzeniach pełnić one będą funkcje wspomagające, jak np. podczas zamieszek 
ulicznych, innych nie podejmą w ogóle (np. epidemie).

Działania ratownicze

Alarmowanie
Mija czas alarmowania dość prymitywnego (aczkolwiek często skutecznego) za pomocą sztafe-

towego przekazywania sygnału dzwonkami, sygnałówkami, gongami, tyfonami, jakkolwiek jeszcze, 
chociaż bywa, że występuje, i to dość skutecznie. Ich miejsce zajmują syreny ręczne i elektryczne.

Czas wyjazdu alarmowego zostaje określony przepisami, pierwotnie wewnętrznymi, 
potem ogólnokrajowymi. I tak np. w połowie XX w. i później ustalono dla OSP typu Km, 
Krm lub Kr czas w dzień 5, a nocą 10 minut. W tym czasie musiały też przybyć konie 
lub traktor, zależnie od posiadanego środka transportu. Surowsze wymagania stawiano 
jednostkom typu S (z samochodami), te bowiem musiały za dnia wyjechać w 3 minuty, 
a nocą w 5 minut. Przyznać trzeba, że w wielu miejscowościach nie lada sztuką było zaję-
cie miejsca w pojeździe, gdyż garaże były puste już po ok. dwóch minutach.

12 Grocki R., Vademecum zagrożeń, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.
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Za to strażacy zawodowi musieli się tęgo zbierać, bo ustalony na wyjazd limit czasowy 
wynosił 30 sekund w dzień i 1 minutę w nocy, a spało się nocą (służba przecież trwała 24 
godziny) rozebranym normalnie, jak w domu. Sztuką było odpowiednie ułożenie odzieży, 
by równolegle z wciągniętymi skarpetami i obuwiem mieć od razu założone spodnie, przy 
których należało tylko zapiąć chociażby jeden guzik, by nie opadły (w przybliżeniu kaba-
reciarze nazywają to gniazdem orła i odnoszą to do stanu po nadużyciu trunków). Kapotę 
zakładało się już w biegu.

Ochotnicy mieli najczęściej ubrania ochronne ułożone w kabinie pojazdu i tam prze-
bierali się podczas jazdy. Ponieważ skład osobowy załogi był dziełem przypadku, to wy-
stępował niepokój, czy znajdująca się tam odzież, a szczególnie buty (kalosze) będą na nas 
pasowały. W znacznie gorszej sytuacji byli ci, którzy posiadali auta o odkrytej zabudowie. 
Przebieranie się następowało na oczach przechodniów, a dla strażaka najważniejszy był 
pas z zatrzaśnikiem, by przypiąć się do jakiegoś stałego elementu i nie znaleźć się za burtą 
(bywało, że jeszcze w połowie lat 60. ub. wieku autor miał wątpliwą przyjemność jeżdżenia 
takim pojazdem).

Na ogłoszony alarm udajemy się do strażnicy (zawodowcy do garażu). Jeszcze tylko 
rzut oka na pojazd, czy wszystkie skrytki zamknięte i w czasie jazdy nie czeka nas niemiła 
niespodzianka – i odjazd.

Ochrona osobista
Wcześniejsze ubrania ochronne były nimi tylko z nazwy. Nie chroniły ani przed wy-

chłodzeniem, ani przed przegrzaniem, ani przed przemoczeniem. Ich barwa doskona-
le kryła nas w dymie. Koszmarem były ubrania brezentowe, szczególnie po zamoczeniu 
zimą. Spróbowalibyście zgiąć wtedy kończyny. Współczesne ubrania są w  tej mierze 
bezpieczniejsze. Bez środków ochrony dróg oddechowych wdychaliśmy to wszystko, co 
środowisko nieprzyjazne człowiekowi wydzielało. Nowe czasy są w tej mierze o wiele ła-
skawsze. Wówczas cieszyliśmy się, gdy posiadaliśmy w jednostce chociażby dwa ubrania 
azbestowe. Dzisiaj wiemy, że to było groźne dla zdrowia.

Gdy mówię o aparatach ochrony dróg oddechowych, to patrząc na problem z pozycji 
Polski powiatowej, zwrócić trzeba uwagę, że dopiero od kilkunastu lat ich użycie jest pod-
stawową formą ochrony ratownika. Jeszcze w latach 60. ub. wieku często w jednostkach 
zawodowych mieliśmy jeden aparat w samochodzie, później po dwa. Wcześniej były to 
głównie aparaty tlenowe, pojawiać zaczęły się aparaty powietrzne (SP-1 i później SP-1C, 
AP-3 i inne, coraz doskonalsze i lżejsze), ale w obu przypadkach ładowanie butli prowa-
dziły wyspecjalizowane placówki. Maska stanowiła wyposażenie aparatu, a więc przejmu-
jąc sprzęt od kolegi, trzeba było z konieczności pracować w niej nadal, co nie było miłe. 
Ale za to jeszcze w latach 60. przydzielany był spirytus, mający służyć celom konserwacyj-
nym – oczywiście sprzętu. Użycie aparatu przy pożarach budziło zawsze niepokój: „a co 
zrobimy, jeżeli za moment trzeba będzie jechać do zagrożonych ludzi”, i rezygnowaliśmy 
z nich.

W OSP o tym sprzęcie najczęściej można było tylko pomarzyć, bo niewiele jednostek 
nim dysponowało.
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Wyposażenie techniczne
W połowie XX w. mieliśmy w strażach moc samochodów pochodzących z demobilu, 

niemal cały przekrój marek ówczesnych producentów. Najczęściej były one doraźnie do-
stosowywane do potrzeb ratowniczych. Dopiero u końca lat 60. nastąpiła unifikacja sprzę-
tu i stare, zużyte pojazdy zostały stopniowo zlikwidowane.

W dużych zakładach przemysłowych i większych aglomeracjach pojawiają się ciężkie samo-
chody gaśnicze marki Jelcz i obok nich czeskie Tatry. Mamy i drabiny mechaniczne, najczęściej 
IFA produkcji NRD. Śladowo mamy samochody proszkowe i z dwutlenkiem węgla (śniegowe).

Warto wspomnieć, że jeszcze na przełomie lat 60. i  70. używane były w  OSP wozy 
strażackie konne rodzimej produkcji, z możliwością przystosowania do holowania przez 
traktor. Pomysłowość była wielka, a wywoływana ubóstwem wyposażenia, i tak karoso-
wano dla straży przyczepy ciągnikowe, przerabiano na strażackie wozy bojowe „Lubliny” 
przekazywane przez Milicję Obywatelską.

Niedostatki sprzętowe częściowo zaspokaja produkcja starów i  jelczów oraz żuków. 
O niedostatkach w wyposażeniu technicznym przekonujemy się podczas spektakularnych 
pożarów, jak np. w Rafinerii Czechowice-Dziedzice, których pozytywnym skutkiem jest 
ukazanie braków, wzrost zainteresowania problemami bezpieczeństwa pożarowego. Na-
stępuje wzrost produkcji środków pianotwórczych i sprzętu do podawania piany.

Motopompy krajowej produkcji to jeszcze Leopolie, a dominować zaczynają Polonie. 
Mamy też pompy małej wydajności 200 l/min i 400 l/min.

Napraw sprzętu dokonują koledzy zawodowcy w ramach pracy Powiatowego Punktu 
Konserwacji Sprzętu Silnikowego. Ale jest coraz trudniej, nie ma części, a moce przerobo-
we wyspecjalizowanych zakładów (np. Fordonu k. Bydgoszczy) są ograniczone. O trud-
nościach sprzętowych mogliśmy przekonać się podczas upałów, gdy trzeba było jeździć 
do baz PKS, by pożyczać koła, aby nasze pojazdy mogły służyć pomocą, a czego doświad-
czałem osobiście.

Poprawia się łączność, jeszcze co prawda na potrzeby gaszenia pożarów przestrzen-
nych bierze się pod uwagę telefony i łącznice polowe, ale już od lat 60. powszechniej ko-
rzysta się z radiotelefonów.

Z czasem coraz lepiej zaczyna dziać się w zakresie ratownictwa technicznego. Pojawia-
ją się pilarki mechaniczne do drewna, piły do cięcia metali, plecakowe aparaty do gazo-
wego cięcia metali, inopury i śladowo pneumatyczne zestawy ratownicze. W niewielkich 
ilościach mamy modułowe systemy ratunkowe Rollgliss R 350. W skromnym wymiarze, 
ale możliwe jest prowadzenie ratownictwa technicznego i wysokościowego.

Mało ciekawie jest za to w obszarze zagrożeń chemicznych, gdyż do dyspozycji mamy 
ubrania L1 i przyrządy rozpoznania chemicznego PCHR 54 M.

Oto odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy w stanie skutecznie nieść pomoc w zdarze-
niach innych niż pożary. Podejmujemy owe działania, bo jak mówiłem, nie ma innej for-
macji, która wzięłaby na siebie ciężar odpowiedzialności. Bo strażak ochotnik ma często 
najbliżej, a cała formacja, jakkolwiek niedoposażona, jest świadoma społecznych zobo-
wiązań. Skuteczne stają się nawet najprostsze sposoby postępowania.

Robiono wiele, by móc innym nieść pomoc. Wyglądało to kuriozalnie, bo pracując 
społecznie na rzecz kraju i  jego obywateli, trzeba było podjąć pracę społeczną w pracy 
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społecznej, aby zdobyć środki na ową charytatywną działalność. Można tylko podziwiać 
wolę społecznego działania mimo osobistego zagrożenia, samozaparcie w  dążeniu do 
usprawniania działalności, szczególnie w zakresie operacyjnym.

3. Czas krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Początki
Przełom lat 80. i 90. pokazał, że na skutek zmian ustrojowych, politycznych i gospo-

darczych w Polsce, a także wzrostu różnego rodzaju zagrożeń konieczne stało się doko-
nanie radykalnych zmian w systemie ochrony przeciwpożarowej. Już w roku 1988 roz-
poczęto prace nad systemowymi rozwiązaniami prawno-organizacyjnymi dotyczącymi 
szerokiego zakresu ratownictwa, w postaci projektów nowych ustaw. Poprzedzono je ana-
lizami problemowymi. Przy ich tworzeniu uczestniczyli przedstawiciele komend straży 
pożarnych, szkół pożarniczych, związków zawodowych, a także środowisk naukowych.

W kwietniu 1991 r. minister spraw wewnętrznych powołał Zespół do Zorganizowania 
Państwowej Straży Pożarnej, któremu przewodniczyli płk poż. inż. Feliks Dela oraz poseł 
na Sejm Henryk Michalak ze znacznym udziałem posła Mariana Starownika. Zespół ten, 
przy udziale środowiska pożarniczego, przygotował koncepcję nowej organizacji ochrony 
przeciwpożarowej. W wyniku tych działań opracowano i skierowano do Sejmu projekty 
dwóch ustaw: o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej. Z dniem 25 
lutego 1992 r. przewodniczący Zespołu Feliks Dela został przez ministra spraw wewnętrz-
nych powołany na stanowisko komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest jednym z  dwóch, obok bezpieczeństwa zewnętrz-
nego, rodzajów bezpieczeństwa wyróżnianych ze względu stosunek do obszaru państwa. 
Bezpieczeństwo wewnętrzne jest domeną polityki wewnętrznej danego kraju. Wymienia-
liśmy rozmaite zagrożenia, ale przecież pojawiają się inne, o specyficznym charakterze, 
wymagające nie tylko ich zwalczania, ale też przeciwdziałania im (np. cyberataki czy prze-
stępczość zorganizowana). Globalizacja, rozwój interakcji międzynarodowych wymaga 
współpracy międzynarodowej, która zwolna się rysuje.

Organizacja systemu
Za realizację polityki państwa w zakresie ochrony ppoż. i bezpieczeństwa powszech-

nego odpowiada minister do spraw wewnętrznych i administracji, który w porozumieniu 
z  innymi zainteresowanymi ministrami określa w  drodze rozporządzenia szczegółowe 
wymagania w tej dziedzinie. W ustawie o ochronie przeciwpożarowej określono jednost-
ki ochrony przeciwpożarowej, którymi są: jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony 
Przeciwpożarowej; zakładowa straż pożarna; zakładowa służba ratownicza; gminna za-
wodowa straż pożarna; powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna; terenowa służba 
ratownicza; ochotnicza straż pożarna; związek ochotniczych straży pożarnych; inne jed-
nostki ratownicze.

Organizacja ochrony ludności opiera się na Rozporządzeniu ministra spraw we-
wnętrznych i  administracji z  dnia 18 lutego 2011 r. w  sprawie szczegółowych zasad  
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organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG)13, które stanowi, że krajo-
wy system ratowniczo-gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrz-
nego państwa, obejmująca szereg przedsięwzięć podejmowanych w celu ratowania życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie i rozpoznawanie zagrożeń. System sku-
pia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz 
podmioty (organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa), które dobrowolnie w drodze umo-
wy cywilno-prawnej zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej centralnym organem administracji 
rządowej w sprawach organizacji KSRG jest komendant główny PSP podległy ministrowi 
do spraw wewnętrznych i administracji.

Trzonem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) są jednostki straży po-
żarnych (tak JRG, jak i OSP). Do KSRG włączonych jest też 7 zakładowych zawodowych 
straży pożarnych, 12 szpitali, dodajmy do tego 201 specjalistów krajowych z różnych dzie-
dzin ratownictwa14. W  systemie znajdują się też, na podstawie zawartych porozumień, 
służby, inspekcje i straże, jak:
‐‐ Policja,
‐‐ Straż Graniczna,
‐‐ Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska,
‐‐ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
‐‐ Państwowa Agencja Atomistyki,
‐‐ Stacje ratownictwa górniczego,
‐‐ Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa,
‐‐ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,

a także organizacje pozarządowe:
‐‐ Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
‐‐ Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
‐‐ Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
‐‐ Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
‐‐ Aeroklub Polski,
‐‐ Związek Harcerstwa Polskiego,
‐‐ Polska Misja Medyczna,
‐‐ Polski Związek Alpinizmu.

Ochotnicze straże pożarne
Ważnym elementem systemu są ochotnicze straże pożarne, czyli umundurowana, wy-

posażona w specjalistyczny sprzęt organizacja społeczna, składająca się z grupy działaczy 
społecznych, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi 
i  innymi miejscowymi zagrożeniami. Jednostki OSP skupione są w  Związku Ochotni-

13 Dz.U. z 2011 r. nr 46, poz. 239.
14 Zasady wyłaniania, rekomendacji i współpracy specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. prognozowania 

zagrożeń w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. KG PSP, bez daty ogłoszenia.
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czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ochotnicze straże pożarne funkcjonują 
w  oparciu o  przepisy ustawy o  stowarzyszeniach15 i  ustawy o  ochronie przeciwpożaro-
wej16, a ich szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.

Do głównych celów i zadań OSP należą:
1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi pod-
miotami,

2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekolo-
gicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,

3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 
sposobach ochrony przed nimi,

4. upowszechnianie, w  szczególności wśród członków, kultury fizycznej i  sportu oraz 
prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,

5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
6. działania na rzecz ochrony środowiska,
7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
8. wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
9. występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

Przy ochotniczych strażach pożarnych powoływane są również młodzieżowe druży-
ny pożarnicze, będące ważnym elementem uspołeczniania młodzieży. Ochotnicze straże 
pożarne to także szeroko rozumiana działalność kulturalna i wychowawcza (sekcje spor-
towe, zespoły teatralne, orkiestry dęte, zespoły instrumentalno-wokalne, świetlice środo-
wiskowe, izby tradycji).

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochotnicze straże pożarne mogą zo-
stać włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Wyznaczenie jednostki OSP do systemu następuje w drodze porozumienia pomiędzy 
właściwym komendantem powiatowym PSP a podmiotem utrzymującym jednostkę oraz 
tą jednostką. Liczba jednostek wchodzących w skład systemu wynika z wojewódzkich pla-
nów ratowniczych. Decyzję o włączeniu danej jednostki do systemu wydaje komendant 
główny PSP na wniosek komendanta wojewódzkiego.

Uwagę zwraca coraz lepsze wyposażenie OSP, niekiedy niewiele odbiegające od JRG. 
Olbrzymie zmiany występują w systemie alarmowania. Obecnie w wielu miejscowościach 
nie usłyszycie już dźwięku syren, bowiem sygnał o konieczności alarmowego stawienia się 
przekazywany jest za pośrednictwem telefonii komórkowej, i to równocześnie do wszyst-
kich uprawnionych, a społecznie zobowiązanych do podjęcia działań ratowniczych.

Obserwujemy coraz lepsze przygotowanie do zadań ratowniczych w szerokim zakre-
sie, szczególnie gdy możliwe jest udzielanie przedlekarskiej pomocy medycznej przez 

15 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855).
16 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1389 z późn. 

zmianami).
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odpowiednio przygotowanych strażaków ratowników. Możliwe jest także wsparcie psy-
chologiczne udzielane potrzebującym (poszkodowanym, jak też ratownikom) przez psy-
chologów zatrudnionych w  PSP. Odcięcie dopływu mediów (prąd, woda, gaz), co jest 
stosunkowo słabym ogniwem, w  sytuacjach stosunkowo prostych (pojedynczy obiekt) 
możliwe jest do wykonania przez straże pożarne, a w przypadkach zdarzeń obejmujących 
większe obszary i obiekty oczekiwana będzie pomoc ze strony wyspecjalizowanych służb. 
Dobrze to świadczy o interdyscyplinarnym przygotowaniu służby do pełnienia zadań ra-
towniczych.

Zakończenie

Długą odbyliśmy drogę. Od stanu, gdy przygotowani byliśmy tylko do gaszenia poża-
rów, osiągnęliśmy niemal wszechstronność w działaniach ratowniczych, mając też do tego 
techniczne oprzyrządowanie. Doszliśmy do momentu, gdy bezpieczeństwo ratownika ma 
wysoką cenę. Gdy chronią nie sumiaste wąsy, ale stosowny sprzęt, którego starczy dla 
wszystkich.

W Polsce przedwojennej nie było szans na stworzenie systemu ratowniczego. Takich 
możliwości nie upatrywano też po zakończeniu działań wojennych. Pamiętamy o targach 
kompetencyjnych w pierwszym okresie, skutkujących rozwiązywaniem ledwo kiełkują-
cych struktur ochrony przeciwpożarowej. Wielość ośrodków decyzyjnych nie stwarzała 
większych szans na powiązanie rozmaitych podmiotów ratowniczych w jedną, funkcjo-
nalną całość. Nikt zresztą nie miał takiej śmiałej wizji. Aż wreszcie się udało i  koniec 
XX w. zaowocował rozwiązaniami prawnymi dającymi taką możliwość. Powstał krajowy 
system ratowniczo-gaśniczy, gdzie obok jednostek ochrony przeciwpożarowej znalazło się 
miejsce dla wszystkich pragnących wspólnej sprawy, czyli bezpieczeństwa społeczności, 
i to nie tylko lokalnie.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy organizowany jest na trzech poziomach: powia-
towym, wojewódzkim i  krajowym. Na poziomie powiatowym wykonuje się wszystkie 
podstawowe zadania systemu związane z  obszarem administrowanym. Poziomy woje-
wódzki i krajowy spełniają rolę wspomagającą i koordynującą w sytuacjach wymagają-
cych użycia sił i środków spoza danego powiatu lub województwa.

Ale przecież wszystko zaczyna się od człowieka szukającego pomocy, od określonego 
miejsca, gdzie zaistniało zagrożenie, od zagrody wiejskiej, domu w mieście, zakładu pracy, 
drogi, torowiska, jeziora itp. To właśnie najbliższe środowisko zdecyduje o szansach prze-
trwania ludzi, zwierząt, mienia. Pamiętamy o złotych minutach życia. Za bezpieczeństwo 
społeczności lokalnej odpowiada wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta. Dajmy 
więc szansę im i sobie.

Jestem przekonany, że każda OSP może przysposobić się do podjęcia działań ratują-
cych życie, to kwestia zakresu szkolenia. Nie najgorzej wygląda sieć straży ochotniczych. 
Obok wiodących, wpisanych do KSRG, mamy jednostki lokalne. I wszystkie zachowują 
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status straży. Podział na JOT-y jest zupełnie sensowny17. Jednostka może dysponować naj-
prostszym wyposażeniem pozwalającym na opieranie się zagrożeniu do czasu przybycia 
sił dalszych. Istniejące straże już okrzepły, wymagają jedynie gospodarskiej troski, od-
powiedniego do przypisanym zadań wyposażenia i  przeszkolenia. Nie chcielibyśmy na 
pewno oglądać obrazków, jakie w artykule przedstawiono.

Po analizie występujących zagrożeń możliwe jest wprowadzenie specjalizacji danej 
OSP, co z  pewnością może być elementem pobudzającym zainteresowanie młodzieży 
i wzmocni cały system.

Tymczasem trochę niepokoju wprowadza proponowana ustawa o OSP, a to w zakre-
sie możliwego podziału środowiska pożarniczego. Dotychczas zwartego, wydawałoby się 
stanowiącego monolit. Nie było tarć na linii JRG a OSP, a wielu strażaków zawodowych 
działa też w szeregach jednostek ochotniczych (pomijam jednostki centralne, gdzie walka 
o priorytet zarządzania czasami przeszkadza, czego doświadczaliśmy). Nie pozwólmy ze-
psuć tego, co z trudem wypracowano i co działa dobrze, a wymaga jedynie doskonalenia. 
Niech białe hełmy będą symbolem lokalnego bezpieczeństwa18.

Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych 
są niezmienne i  dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również maso-
wych lub klęsk żywiołowych, nawet wówczas, kiedy siły i środki ratownicze bywają nie-
wystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz 
dokonania uproszczeń w procedurach działania.

Możemy sądzić, że system jest na tyle elastyczny, że można wkomponować weń nowe 
wyzwania. Rozwiązania strukturalno-organizacyjne krajowego systemu ratowniczo-ga-
śniczego pozwalają na efektywne wykorzystanie potencjałów organizacyjnych, technicz-
nych i intelektualnych różnych podmiotów ratowniczych i współdziałających, co prowadzi 
do tego, że system ten nie stanowi wyizolowanego składnika bezpieczeństwa publicznego, 
lecz jego ważny czynnik, żywo reagujący na wszelkie zmiany i w wysokim stopniu współ-
działający z otoczeniem. Stąd też granice, w których działa system, są bardzo elastyczne, 
co przejawia się gotowością do wypełniania zadań w każdych warunkach.

Strażacy uzyskują najwyższe notowania w  rankingach zaufania społecznego, niosąc 
skutecznie wszechstronną pomoc wobec niemal każdego zagrożenia, i będąc skutecznymi 
także poza granicami Polski, stając się jej najlepszymi ambasadorami.

17 Mikulak S., Niech „JOT-y” pozostaną, [w:] Analizy strategiczne Florian 2050, t. 4, pod red. M. Zalewskiego, 
ZG ZOSP RP, Warszawa 2021, s. 496-500.

18 Szelągowski K., Lokalne OSP podstawą bezpieczeństwa, [w:] Analizy strategiczne Florian 2050, t. 4, pod red. 
M. Zalewskiego, ZG ZOSP RP, Warszawa 2021, s. 100-107.
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Od autora

1 stycznia 2020 r. minęło 25 lat, jak komendant główny Państwowej 
Straży Pożarnej gen. brygadier Feliks Dela zameldował najwyższym wła-
dzom Rzeczypospolitej Polskiej, że z  tym dniem został uruchomiony 
krajowy system ratowniczo-gaśniczy, stanowiący integralną część syste-
mu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

System, którym tak bardzo się szczycimy, nie powstał sam z siebie. 
Jest efektem ciężkiej pracy wielu osób z naszej służby, a  także różnych 
organizacji, instytucji i urzędów ściśle z nami współdziałających. 

Podczas różnych spotkań długoletni komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław 
Leśniakiewicz oraz inni koledzy występowali z inicjatywą, aby ktoś z byłego kierownictwa 
Komendy Głównej PSP podjął się dzieła utrwalenia dla potomnych procesu powstawania 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. To niełatwe zadanie mnie przypadło w udziale. 

Nie jestem pisarzem, który w porywającej formie potrafi zaprezentować fakty, szcze-
gólnie te, które są już historią. Postaram się jednak, może w sposób trochę nieudolny, ale 
na pewno uczciwy, rzetelny zaprezentować je tak, jak one się działy. Czas nieubłaganie 
zaciera ostrość widzenia niektórych zdarzeń i osób w nich uczestniczących. Postaram się 
jednak w  miarę możliwości je odświeżyć, konfrontując je ze wspomnieniami kolegów, 
z którymi w tamtym czasie pracowałem. Podjąłem się tego zadania także dlatego, żeby 
zaprzeczyć samozwańczym uzurpatorom, którzy twierdzą, że „Krajowy system ratowni-
czo-gaśniczy powstał w 1991 r. ...”. Starałem się według mojej oceny przedstawić istotne 
szczegóły, o których z różnych względów nie zawsze się mówi i pisze, a na pewno warto 
o nich wiedzieć, aby w pełni, w miarę dokładnie ukazać atmosferę, w  jakiej powstawał 
KSRG. Warto je uchronić od zapomnienia. 

Patrząc na funkcjonowanie KSRG z perspektywy ćwierćwiecza, można stwierdzić, że 
tylko mentalność naszych załóg, ich odpowiedzialność i gotowość niesienia pomocy we 
wszystkich okolicznościach się nie zmieniła. Natomiast diametralnie, na naszą korzyść, 
zmieniła się ochrona osobista strażaka, nowoczesna technika i sprzęt ratowniczo-gaśni-
czy, baza lokalowa oraz warunki pełnienia służby.

To wszystko nie powstało samo z siebie i na pewno nie otrzymaliśmy tego na zawsze. 
Dlatego warto o to dbać, o tym pamiętać, mówić i przypominać. 

st. bryg. w st. spocz. Jan Miza

Tak się zaczęło

24 sierpnia 1991 r. spełniły się marzenia środowiska pożarniczego – Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej podczas posiedzenia uchwalił dwie ustawy: o ochronie przeciwpożarowej 
i o Państwowej Straży Pożarnej. Szczególny entuzjazm naszego środowiska wzbudziła ta 
druga.

Wielki wizjoner nowoczesnego polskiego pożarnictwa, twórca Państwowej Straży Po-
żarnej i jej pierwszy komendant główny – wówczas st. bryg. – mgr Feliks Dela 16 czerwca 
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1992 r. zaprosił do swojego gabinetu dzień wcześniej powołanych zastępców: st. bryg. mgr. 
Macieja Schroedera, piszącego te słowa mł. bryg. inż. Jana Mizę oraz wcześniej powo-
łanego dyrektora Biura Kadr i  Szkolenia st. bryg. mgr. Jana Kielina. Podczas krótkiego 
spotkania w miłej, ale stanowczej formie oznajmił, że oczekuje od nas w pierwszej ko-
lejności ogromnego wysiłku i zaangażowania w proces tworzenia Państwowej Straży Po-
żarnej, osobistej, wzajemnej lojalności, by przy udziale nowych, zdolnych i młodych kadr 
dokonać historycznego przeistoczenia w świadomości i zachowaniu strażaków ze stanu 
obecnego w nowoczesną służbę ratowniczą. Stwierdził, że dwa terminy określone przez 
ustawodawcę są dla nas absolutnie priorytetowe:
- 1 lipca 1992 r. – utworzenie Państwowej Straży Pożarnej połączone z przejęciem bu-

dżetu i całego majątku straży pożarnych od wojewodów,
- 1 stycznia 1995 r. – zorganizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dodał jednocześnie z dużą powagą, że jest to obowiązek naszego państwa – Rzeczy-
pospolitej Polskiej – w stosunku do jego obywateli. Chwilę później, już w nieco luźniejszej 
atmosferze, stwierdził, że nie ma czasu na wprowadzanie nas na stanowiska, na dalsze 
przedstawianie, lecz oczekuje szybkiego zapoznania się z zakresem obowiązków, regula-
minem i statutem Komendy Głównej. 

Oprócz bieżącej pracy i nadzoru nad podległymi biurami prosił o aktywne włączanie 
się w proces legislacyjny różnych aktów normatywnych opracowywanych w Komendzie 
Głównej.

Pierwsze posiedzenie kierownictwa KG PSP, podczas którego pracowano nad koncepcją powołania krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego. Siedzą od lewej: st. bryg. Maciej Schroeder – zastępca komendanta główne-
go, st. bryg. Feliks Dela – komendant główny, bryg. Jan Kielin – dyrektor biura, mł. bryg. Jan Miza – zastępca 
komendanta głównego, autor opracowania
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Na koniec, niby w formie żartobliwej, ze swoim charakterystycznym uśmiechem, któ-
ry ochoczo odwzajemniliśmy, dodał, że czas pracy mamy nienormowany, tzn. zaczynamy 
o godz. 8.00, ale nie ma zamiaru zamykać nam dostępu do biura o godz. 20.00. 

Jak później w służbie się okazało, komendant główny F. Dela rzadko żartował. Obcho-
dy X- i XX-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej i wydane na tę okoliczność przez 
Fundację Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA oraz Komendę Główną PSP pamiąt-
kowe albumy w profesjonalny sposób dokumentują wielki rozwój organizacyjny naszej 
służby. Bardzo szczegółowo zostały w nich opisane i przedstawione osiągnięcia w rozwoju 
techniki pożarniczej i wyposażeniu PSP. Nastąpił w tym czasie ogromny rozwój w zakresie 
sprzętu, budownictwa i kształcenia kadr, a co za tym idzie – profesjonalizmu i skuteczno-
ści w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych.

Ważną rolę odegrał tu st. bryg. Stanisław Mazur, redaktor naczelny „Przeglądu Pożar-
niczego”, wnosząc ogromny wysiłek intelektualny oraz wkład pracy redakcyjnej poparty 
głęboką wiedzą i  doświadczeniem zawodowym przy tworzeniu tych cennych z  punktu 
widzenia historii, pięknych wydawniczo kronik.

Ich uzupełnieniem są wydawane w kraju biografie, monografie, kroniki i inne opraco-
wania dokumentujące udział ludzi i jednostek wnoszących znaczący wkład w wykonanie 
milowego kroku na drodze rozwoju naszej formacji ratowniczej.

W blasku osiągnięć nowo powstałej Państwowej Straży Pożarnej należy podkreślić suk-
ces finansowy samych funkcjonariuszy pożarnictwa. Kiedy wchodziliśmy do resortu spraw 
wewnętrznych, średnia płaca w  PSP stanowiła niecałe 63% średniej płacy w  policji. Po 
podwyżkach od 1 października 1995 r. uposażenia funkcjonariuszy pożarnictwa wzrosły 
do 84,13%, a po kolejnych 3 latach do 93% średniej płacy w policji. Ale były też i  cie-
nie tej transformacji. Polegały one na tym, że część komendantów wojewódzkich straży 
pożarnych – być może z czyjejś inspiracji lub chęci przypodobania się swoim wojewo-
dom – roczne budżety na inwestycje i tzw. rzeczówkę wykorzystała w pierwszym półroczu 
1992 r., przychodząc do resortu jako popularny „goły i wesoły”. Takie postępowanie spra-
wiło, że nastąpił ok. 20-procentowy ubytek rocznego budżetu naszej formacji. Ten stan 
jeszcze przez kilka następnych lat mocno rzutował na kondycję finansową Państwowej 
Straży Pożarnej, szczególnie w  roku 1993. W  tej sytuacji trudno było od kierownictwa 
Komendy Głównej PSP oczekiwać, aby promowało takich komendantów na stanowiska 
kierownicze w PSP, raczej podpowiadaliśmy emeryturę.

Powstaniu Państwowej Straży Pożarnej towarzyszył ogromny entuzjazm całego środo-
wiska pożarniczego związany z wielkimi nadziejami na perspektywiczny rozwój formacji. 
Natomiast drugie ustawowe zadanie, dotyczące opracowania i zorganizowania krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego, spoczęło w pierwszej kolejności na Komendzie Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej.

Wiodącą w opracowaniu koncepcji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) 
jednostką zostało Biuro Operacyjne, którego pierwszym dyrektorem w  PSP był bryg.  
dr inż. Jerzy Michałowski vel Żuber, a zastępcą dyrektora – bryg. inż. Marek Płotica. Nad-
zór nad Biurem Operacyjnym sprawował zastępca komendanta głównego st. bryg. mgr 
inż. Maciej Schroeder, oficer posiadający ogromną wiedzę operacyjną i bogate doświad-
czenie zawodowe. Wiedza i doświadczenie zawodowe tych funkcjonariuszy oraz ich auto-
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rytet w środowisku służbowym gwarantowały solidne opracowanie założeń nowoczesne-
go systemu ratowniczo-gaśniczego w organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Najpierw musiała zostać wykonana ogromna praca analityczna dotycząca organizacji 
ochrony przeciwpożarowej do 1991 r., by następnie sprecyzować cele i zadania stojące przed 
Komendą Główną PSP i podległymi jednostkami oraz ustalić strukturę organizacyjną.

W nowo utworzonym Biurze Operacyjnym znalazło się wielu znakomitych oficerów 
z różnych stron Polski, jak choćby bryg. dr inż. Ryszard Grosset, bryg. mgr Władysław 
Janik, bryg. inż. Wojciech Kubicki, bryg. mgr Ireneusz Grubek, st. kpt. Tomasz Gartowski, 
bryg. inż. Andrzej Sztarbała, st. kpt. Dariusz Marczyński, kpt. mgr inż. Andrzej Oleksiń-
ski. Stworzyli oni profesjonalny zespół gotowy sprostać tak ambitnym wyzwaniom.

Częste spotkania kierownictwa Komendy Głównej z zespołem poświęcone twórczym 
dyskusjom, przedstawianiu własnych racji i argumentów skutkowały wypracowaniem co-
raz bardziej klarownych wniosków dotyczących organizacji i funkcjonowania krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego, a przede wszystkim jego zdefiniowania.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy
jest to zespół przedsięwzięć organizacyjnych, szkoleniowych, materiałowo-technicznych 

i finansowych, obejmujący prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk ży-
wiołowych, miejscowych zagrożeń oraz organizację, kierowanie działaniami ratowniczymi, 
skupiający w uporządkowanej wewnętrznie strukturze jednostki ochrony przeciwpożarowej 
w celu ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska.
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy

stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Nadzór nad jego 
funkcjonowaniem pełni minister spraw wewnętrznych. Odpowiedzialność za organizację kie-
rowania tym systemem spoczywa na komendancie głównym Państwowej Straży Pożarnej.

Zanim zdążyliśmy skompletować kadrę w Komendzie Głównej, dokładniej – zagospo-
darować się na stanowiskach służbowych, rozpoczął się feralny okres lata 1992 r. z cha-
rakterystyczną i wyjątkową suszą letnią. Począwszy od 15 kwietnia do 30 sierpnia na ca-
łym obszarze kraju temperatury powietrza prawie codziennie osiągały wartość 28-30oC. 
Pierwsze poważne nieszczęścia w postaci pożarów lasów wystąpiły 9 sierpnia (niedziela) 
na terenie woj. zielonogórskiego – dwa pożary. Pierwszy z nich przy przejściu granicznym 
z Niemcami w Olszynie, nadleśnictwo Lubsko, spaleniu uległo 565 ha lasu. W tym samym 
czasie na poligonie wojskowym w Żaganiu, to samo nadleśnictwo, spaleniu uległo 2260 
ha lasu oraz 790 ha wrzosowisk. 

Na teren pożaru udałem się śmigłowcem MSW wraz z grupą operacyjną, w składzie 
której byli m.in.: bryg. mgr W. Janik, bryg. mgr J. Wojewódzki i mł. bryg. inż. A. Michalski. 
Po przybyciu na miejsce pożaru, dokonaniu wizji lokalnej z pokładu śmigłowca, ocenie 
prowadzonej akcji w sztabie dowódcy, którym był bardzo operatywny komendant woje-
wódzki PSP mł. bryg. inż. Adam Bohuszko, uznaliśmy, żeby nie przejmować dowodzenia, 
lecz wspierać dowódcę w podejmowanych decyzjach naszą wiedzą i doświadczeniem.

Na taką decyzję miał także wpływ skład sztabu dowódcy akcji, w którym byli ofice-
rowie doświadczeni w gaszeniu pożarów lasów, na czele z bryg. inż. Karolem Willerem. 
Akcja była bardzo trudna i  ciężka przede wszystkim z uwagi na rozległy obszar objęty 
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pożarem, silny wiatr oraz bardzo już wyeksploatowane samochody gaśnicze – awaryjne 
i zawodne. 11 sierpnia nadeszła „pomoc z nieba” – front atmosferyczny z drobnymi opa-
dami deszczu pomógł opanować sytuację. W tym samym czasie mazowiecki komendant 
wojewódzki PSP w Warszawie bryg. inż. Roman Kaźmierczak dowodził akcją gaszenia 
pożaru lasu i torfowisk w okolicach Kadzidła (woj. ostrołęckie), gdzie spaleniu uległo ok. 
1500 ha lasu i 750 ha torfowisk. Natomiast nad południową częścią kraju nadal nie spadła 
ani jedna kropla deszczu. 

26 sierpnia po przejeździe pociągu relacji Racibórz – Kędzierzyn od iskry zapalił się 
las na północ od Kuźni Raciborskiej na terenie nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Był to 
początek największego i najtragiczniejszego pożaru lasu zanotowanego w Polsce. Na do-
datek ogień objął największy kompleks leśny w części przemysłowej Śląska, niezmiernie 
ważny dla tego regionu. Pożar w swoim najgorszym momencie objął ok. 8,3 tys. hektarów 
lasów. W czasie największego nasilenia działań w akcji uczestniczyło ok. 570 sekcji straży 
pożarnych, tysiące strażaków, żołnierzy, policjantów i leśników. Do działań wykorzysta-
no samoloty Dromader ze zbiornikami na wodę o pojemności 1,5 tys. litrów oraz mało 
przydatne śmigłowce, a w szczególności kiepski sprzęt, jakim dysponowała straż pożarna 
– mam tu na myśli dwa podstawowe samochody: Jelcz 004 napędzany na jedną oś (nie-
przydatny w lesie) oraz Jelcz 005 i równie kiepski sprzęt ochrony osobistej strażaków. 

Gdy 29 sierpnia bezpośrednio po wizycie w „Jelczu” udałem się wraz z komendan-
tem głównym do Kuźni Raciborskiej i przejąłem dowództwo II odcinka bojowego wraz 
ze sztabem z siedzibą w Rudach – w którym pracowali doświadczeni oficerowie, jak st. 
bryg. Karol Prec, oraz młodzi, utalentowani oficerowie operacyjni: kpt. Janusz Skulich, 
kpt. Marek Durał – doszło do sytuacji, w której pożar zbliżył się wyjątkowo blisko siedziby 
sztabu. Podjąłem jedynie słuszną decyzję o ewakuacji. Wcześniej jeszcze spłonął samo-
chód operacyjny marki Polonez, też mało przydatny na duktach leśnych, którym udali się 
na wywiad ogniowy kpt. J. Skulich i kpt. M. Durał. Pilot wojskowy obsługujący śmigło-
wiec M-1 z uwagi na rozrzedzone powietrze nie był w stanie podnieść maszyny do góry.  
Na szczęście zmienny wiatr pokierował czołem pożaru dosłownie kilkaset metrów od na-
szej siedziby w Rudach. To, że akcję gaśniczą tego pożaru udało się zakończyć 13 wrze-
śnia 1992 r., zawdzięczamy przede wszystkim ogromnej ambicji, determinacji i woli walki 
naszych strażaków – zawodowych i ochotników – używających sprzętu starej generacji, 
którego parametry techniczno-taktyczne w ogóle nie odpowiadały potrzebom chwili. 

Kuźnia Raciborska. Największy w historii Polski pożar lasu
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Przytoczyłem te zdarzenia, w  których uczestniczyłem, ponieważ one paradoksalnie 
pomogły nam w realizacji ustawowych zadań, do których zobowiązał nas parlament Rze-
czypospolitej Polskiej.

Wizytujący teren pożaru ówczesny prezydent RP Lech Wałęsa wraz ze swoimi mi-
nistrami Jerzym Milewskim i  Andrzejem Drzycimskim widział ogrom zniszczenia.  
Na miejscu pożaru był też wicepremier Henryk Goryszewski, który dostrzegł potrzebę 
doposażenia PSP w  sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Problemy Państwowej Straży Pożarnej 
z tworzeniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zaczęły być zauważane na forum 
parlamentu, gdzie już 3 września 1992 r. wicepremier Paweł Łączkowski przedstawił sytu-
ację ratownictwa i zagrożenia pożarowe w Polsce. 

Szczególne zainteresowanie i aktywność w tym zakresie były widoczne w Biurze Bez-
pieczeństwa Narodowego i w  Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy. Już 2 października 
uczestniczyliśmy z komendantem głównym Feliksem Delą w  spotkaniu z doradcą pre-
zydenta prof. Stefanem Kozłowskim, gdzie przedmiotem rozmów była problematyka sys-
temu ratowniczo-gaśniczego. Również z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP na zapro-
szenie sekretarza stanu Jerzego Milewskiego 5 listopada 1992 r. kierownictwo Komendy 
Głównej w składzie komendant główny nadbryg. Feliks Dela oraz zastępcy komendanta  
st. bryg. Maciej Schroeder i bryg. Jan Miza przedsta-
wiło wstępne założenia organizacji krajowego syste-
mu ratowniczo-gaśniczego. Ze strony ministra Jerze-
go Milewskiego otrzymaliśmy deklarację zaintereso-
wania i poparcia, które miało być realizowane przez 
dyrektora generalnego Macieja Flemminga. To był 
przysłowiowy strzał w dziesiątkę, gdyż Maciej Flem-
ming na wiele lat stał się osobą kluczową, sympaty-
zującą z PSP i jej kierownictwem. Wspierał nas swoją 
wiedzą i kontaktami. Był pomysłodawcą i prekurso-
rem zmian prowadzących do tego, by Obrona Cywil-
na przestała podlegać MON i trafiła do PSP. Ponadto 
zawsze mogliśmy liczyć na bardzo doświadczonego, 
o ogromnej wiedzy zawodowej, długoletniego dyrek-
tora biur w  Komendzie Głównej, a  zatrudnionego 
w  Biurze Bezpieczeństwa Narodowego na stanowi-
sku doradcy st. bryg. mgr. Stanisława Olbrysia oraz 
płk. mgr. Adama Wyłomańskiego. 

Komendant główny nadbryg. Feliks Dela miał pewność, że założenia organizacyjno-
-prawne nowoczesnego systemu ratowniczo-gaśniczego zostaną przez nas zrealizowane, 
natomiast niepokojące były projekty budżetu na kolejne lata 1993 oraz 1994 i skromne 
środki finansowe zapisane na realizację krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a wła-
ściwie to ich brak. Budżet Państwowej Straży Pożarnej na 1993 r. (w starych złotych) usta-
lony został na 2 biliony 562 mld złotych. Natomiast główny kwatermistrz PSP kpt. Woj-
ciech Marciniak wraz z swoją zastępczynią mgr Jolantą Glińską wyliczyli koszt utworzenia 
KSRG na kwotę ok. 5-6 bilionów złotych, tj. mniej więcej 2-letni budżet PSP. Należy tutaj 

Od lewej: Maciej Flemming 
oraz Stanisław Olbryś
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zaznaczyć, że wyliczenia te były realistyczne. Gwarancje rzetelności wyliczeń w zakresie 
kosztów wyposażenia w nowoczesną technikę zapewniali m.in. zastępca dyrektora bryg. 
inż. Adam Hyjek, st. kpt. Jan Kaczmarzyk, kpt. Janusz Barlak, kpt. Jacek Kamiński, mł. 
bryg. Krzysztof Krysik, kpt. Dariusz Popis i kpt. Jerzy Żemajduk.

Praktycznie brak w budżecie KG PSP do końca 1992 r. środków finansowych na zakup 
nowego sprzętu uniemożliwił uzupełnienie niezbędnego sprzętu pod kątem potrzeb kra-
jowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Czas ten służby kwatermistrzowsko-techniczne wykorzystały na zinwentaryzowanie 
i przejęcie z likwidowanych komend i zawodowych straży pożarnych sprzętu i pojazdów 
stanowiących ich wyposażenie oraz dokonanie różnych analiz i przygotowanie wniosków 
na przyszłość. Było to bardzo odpowiedzialne zadanie. Napotkaliśmy bowiem szereg pro-
blemów do pilnego rozwiązania, w tym nieprawidłowości, także finansowe. Pierwszy ko-
mendant główny Państwowej Straży Pożarnej Feliks Dela (powołany 25 lutego 1992 r.) 
i  jego najbliżsi współpracownicy musieli podejmować wiele odpowiedzialnych decyzji, 
także tych niepopularnych, związanych z naruszeniami prawa, oraz kadrowych. W szcze-
gólności należało np. pilnie zmienić podejście w  obszarze zawierania kontraktów han-
dlowych z firmami. Dlatego z mojej inicjatywy Biuro Głównego Kwatermistrza wespół 
z Biurem Operacyjnym i Biurem Prawnym opracowało wytyczne z moim podpisem do 
zawierania kontraktów handlowych z  firmami jako wzór obowiązujący do stosowania 
przez wszystkie jednostki PSP z dniem 8 kwietnia 1993 r. Ośmielę się stwierdzić, że te wy-
tyczne mogły służyć jako wzór do opracowania ustawy o zamówieniach publicznych. Póź-
niej doskonale służyły naszemu wydziałowi zamówień publicznych podczas realizowania 
przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej dużych zakupów, wzorowo opra-
cowanych m.in. przez mł. bryg. Adama Raczyńskiego i kpt. mgr Klaudię Szczytowską- 
-Maziarz. Okres pierwszych lat przemian ustrojowych i gospodarczych wymaga osobnego 
historycznego spojrzenia.

W tamtym czasie coraz bardziej gorącym problemem stawał się brak sprzętu kwater-
mistrzowskiego, a  w  szczególności sprzętu do ochrony osobistej strażaków, na którym 
nam szczególnie zależało. Została już uruchomiona krajowa produkcja ubrań specjalnych 
(Nomex), nowoczesnych hełmów strażackich, pasów ratunkowych itp. Produkty czekały 
na zakup przez straż pożarną. Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego bryg. mgr Ry-
szard Trzciński był pomysłodawcą i inicjatorem wielu nowoczesnych produktów. Analizo-
wał i planował ich wprowadzenie do wyposażenia jednostek wchodzących w skład KSRG. 
Jednak – jak to zwykle bywało – brak środków finansowych ograniczał tempo zakupów. 
Na szczęście zawsze mógł liczyć na wiedzę, doświadczenie i pomoc takich oficerów, jak 
mł. bryg. J. Bulkowski, st. kpt. D. Barański, mł. kpt. D. Bastecki, czy zaproszonych funkcjo-
nariuszy z komend terenowych. Trudności finansowe w budownictwie udawało się poko-
nywać dzięki zaangażowaniu komend wojewódzkich w udzielaniu pomocy wykonawcom 
(między innymi poprzez ciężką i oddaną pracę naszych strażaków), co umożliwiało od-
dawanie do eksploatacji nowych obiektów budowlanych w naszych jednostkach. Wylicze-
nia środków finansowych związanych z zakończeniem rozpoczętych inwestycji w ramach 
tworzonego KSRG dokonał niezawodny naczelnik Wydziału Budowlanego inż. Wadim 
Karpiński wraz ze swoim zastępcą mgr. inż. Krajewskim. Komendant główny nadbryg. 
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Feliks Dela w jednym z wywiadów udzielonych dla „Przeglądu Pożarniczego” stwierdził: 
„Muszę przyznać, że moje wyobrażenie przed wieloma laty o modelu funkcjonowania PSP 
i przygotowania się do wdrożenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego były bardziej 
optymistyczne niż rzeczywistość. Optymizm ten jednak nie był przesadny. W miarę re-
alnie patrzyłem na ówczesne i przyszłe możliwości finansowe państwa”. Jednak już dużo 
wcześniej doszliśmy wspólnie do przekonania, że bez zmasowanej ofensywy, bliskich kon-
taktów z członkami rządu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a w szczególności z parla-
mentarzystami nie ma co liczyć, że zgodnie z zapisami ustawy 1 stycznia 1995 r. powstanie 
krajowy system ratowniczo-gaśniczy. W tym celu nadbryg. Feliks Dela zobowiązał swoich 
zastępców oraz dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Jana Kielina, aby po godzinach pracy 
i w weekendy spotykali się z posłami i lobbowali na rzecz powstania KSRG. Komendant 
główny podkreślił jednocześnie, że musimy robić wszystko, aby pozyskiwać pozabudżeto-
we środki finansowe niezbędne dla realizacji tego zadania.

Bardzo dobry klimat w Sejmie wokół służby pożarniczej, bliskie stosunki koleżeńskie 
z wieloma posłami, którzy też chcieli mieć dobre kontakty z kierownictwem Komendy 
Głównej PSP czy z komendantami wojewódzkimi w terenie, zaowocowały wspólną inicja-
tywą utworzenia w Sejmie Zespołu Poselskiego Strażaków. Szczególny wkład w to dzieło 
włożyli: komendant główny PSP nadbryg. Feliks Dela oraz posłanka Krystyna Ozga z woj. 
skierniewickiego. Dzięki ich zaangażowaniu w 1993 r. powstał Zespół Poselski Strażaków, 
liczący ponad 100 posłów i senatorów z różnych opcji politycznych. Trzon Zespołu stano-
wili deklarujący nam pomoc posłowie i posłanki Polskiego Stronnictwa Ludowego. Fakt 
ten był o  tyle istotny, że prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP był Waldemar Pawlak 
– premier Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącą Zespołu została posłanka Krysty-
na Ozga – działaczka Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Do najbardziej aktywnie wspierających nas w działaniach, poza przewodniczącą Krystyną 
Ozgą, należeli posłanki i posłowie: Jacek Soska, Mirosław Pawlak, Krystyna Łybacka, An-
drzej Borowski i Władysław Stępień.

Przewodnicząca Zespołu 
Poselskiego Strażaków 
posłanka K. Ozga, 
marszałek Senatu RP 
A. Struzik i komendant 
główny PSP nadbryg. F. 
Dela podczas jednego 
z wielu roboczych 
spotkań
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Jednocześnie podjęliśmy starania o niezwykle trudne w tym czasie pozyskiwanie środ-
ków pozabudżetowych. Sympatyczną „jaskółką” w tych staraniach był pierwszy telefon od 
burmistrza Warszawy Śródmieścia mgr. Jana Rutkiewicza, który sam zaproponował nam 
1 mld zł wsparcia na „Kuźnię Raciborską”. W krótkim czasie „wydeptaliśmy” z głównym 
kwatermistrzem Wojciechem Marciniakiem 10 mln ECU na zakup sprzętu z  funduszu 
PHARE od dyrektora Jacka Saryusza-Wolskiego. Niestety radość nasza była przedwcze-
sna, bo gdy doszło do podpisania umowy przez ministra spraw wewnętrznych, to wówczas 
Andrzej Milczanowski dokonał własnego podziału: 5 mln ECU dla Państwowej Straży Po-
żarnej i 5 mln ECU dla innych służb resortu. Pierwszy poważny zastrzyk środków finan-
sowych otrzymaliśmy po rozpoczęciu współpracy z  Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Było to 100 mld złotych przydzielonych przez Radę 
Nadzorczą i  prezesa Funduszu Kazimierza Chłopeckiego z  przeznaczeniem na zakup 
nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego do działań ekologicznych. Tak efektywną 
współpracę z nami podtrzymywał również kolejny prezes NFOŚiGW Marek Gruchelski. 

Nieocenioną rolę w tej współpracy odegrał dyrektor NFOŚiGW Stanisław Bochniarz, 
który – jak się okazało – przez długie lata był wielkim przyjacielem Państwowej Straży 
Pożarnej, a później również strażaków ochotników. To po jego akceptacji wnioski przy-
gotowane w ramach Funduszu przez dwie wspaniałe panie – Danutę Balcerzak i Marię 
Muranyi – kierowane na posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej wracały gotowe do pod-
pisania umów. W podziękowaniu za wsparcie finansowe i owocną współpracę zorganizo-
waliśmy w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 24 czerwca 1993 r. spotkanie kierownictwa 
Komendy Głównej PSP z Radą Nadzorczą i Zarządem NFOŚiGW, podczas którego zapre-
zentowaliśmy organizację krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a także połączone 
z prezentacją na telebimie sprawozdanie z wykorzystania środków Narodowego Funduszu 
na zakupy sprzętu ratowniczego.

Pod koniec 1993 r. miałem umówione kolejne spotkanie komendanta głównego PSP 
z Zarządem NFOŚiGW w sprawie dalszej współpracy. Pewnego dnia zadzwonił do mnie 
minister Krzysztof Żabiński i oznajmił, że wie o tym spotkaniu i chce w nim uczestniczyć. 
Odebraliśmy to jako „podcinanie skrzydeł” w naszych poczynaniach. I mieliśmy rację, bo 
gdy z komendantem głównym udaliśmy się na spotkanie, w gabinecie prezesa NFOŚiGW 
byli już wiceministrowie naszego resortu – Henryk Jasik i Krzysztof Żabiński. Finałem 
wspólnych rozmów były ustalenia o dalszym wspieraniu wyposażania Państwowej Straży 
Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych w sprzęt do ratownictwa ekologicznego i che-
micznego w ramach dotacji NFOŚiGW oraz wydzielenie mniejszej puli środków finan-
sowych na pozostałe służby resortu, w tym na policję i  straż graniczną. Z  tych właśnie 
środków pojawiły się w policji samochody do badań i analizy spalin kontrolowanych po-
jazdów. Uznaliśmy z komendantem głównym, że w tej sytuacji nie będziemy sobie kom-
plikować stosunków służbowych z kierownictwem naszego resortu, które uważaliśmy za 
bardzo dobre, i to w niedalekiej przyszłości bardzo się nam opłaciło. Otóż w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych powstał zespół pod przewodnictwem wiceministra K. Żabińskiego 
do wyłonienia firmy, w której zostanie dokonany zakup samochodów dla całego resortu 
w ramach kredytu zaciągniętego przez MSW i gwarantowanego przez rząd RP. Ze strony 
Komendy Głównej PSP w pracach zespołu uczestniczyli: naczelnik Wydziału Techniki – 
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st. kpt. mgr inż. Jan Kaczmarzyk oraz jego zastępca st. kpt. mgr inż. Janusz Barlak. W efek-
cie długich prac podjęto decyzję o zakupie samochodów marki Volkswagen, w której dla 
PSP przewidziano ok. 100 pojazdów (50 VW Transporter, 10 mikrobusów oraz samo-
chody operacyjne). Kiedy jechałem w 1993 r. na uroczystości wojewódzkie z okazji Dnia 
Strażaka do KW PSP Katowice, otrzymałem drogą radiową polecenie pilnego skontakto-
wania się telefonicznie z ministrem K. Żabińskim – co niezwłocznie uczyniłem. W bardzo 
miłej i  sympatycznej rozmowie poinformował mnie, że może poprawić wszystkie moje 
rozdzielniki na plus, ale wyraźnie w dobrym humorze nie chciał zdradzić całej otoczki 
kredytowej, jak będziemy spłacać ten zakup itp., tylko dodawał słowo RYZYKUJ – a nie 
było czasu choćby na kontakt z nadbryg. F. Delą. Myślę, że w czasie ok. 30 minut rozmowy, 
bo tyle się spóźniłem na uroczystość w Katowicach, zapisaliśmy: 330 szt. VW Transporter, 
55 szt. mikrobusów VW i ok. 60 szt. samochodów operacyjnych produkcji VW i Opla. 
Ufałem, że minister K. Żabiński nie wsadzi mnie na przysłowiową „minę”, gdyż naprawdę 
miałem z nim dobre układy.

Gdy po powrocie z Katowic zameldowałem komendantowi głównemu w obecności 
zastępcy Macieja Schroedera o poczynionych ustaleniach, a w efekcie o zakupach, obaj 
spoważnieli i zgodnie orzekli, że trzeba chyba będzie „szukać nowego zastępcy komen-
danta głównego” – bo jak my spłacimy ten kredyt? Warto w tym miejscu nadmienić, że 
już w pierwszych dniach po przyjściu do Komendy Głównej marzyłem o tym, żeby udało 
mi się zorganizować na wysokim poziomie praktycznie nieistniejące ratownictwo dro-
gowe. Miałem przed oczyma wiele wypadków drogowych, podczas których ginęli ludzie, 

Minister K. Żabiński podczas narady w KG PSP
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a uczestniczący w akcjach ratowniczych strażacy zawodowi czy ochotnicy nie byli w sta-
nie udzielić poszkodowanym skutecznej pomocy. Gołe ręce strażaka i łom nie wystarczały, 
żeby pomóc np. znanemu kierowcy rajdowemu – Marianowi Bublewiczowi. Dlatego już 
w  1992 r. sprawdziliśmy, że mamy w  kraju ok. 150 samochodów różnych marek (naj-
częściej Żuk i Tarpan), które możemy zaadaptować na potrzeby ratownictwa drogowe-
go, i tylko 28 kompletów profesjonalnych urządzeń hydraulicznych! Stąd liczba 330 VW 
Transporter, żeby we wszystkich JRG były samochody ratownictwa drogowego, i 55 mi-
krobusów (po jednej sztuce na województwo). W międzyczasie byłem zaproszony do mi-
nistra K. Żabińskiego wspólnie z  gen. R. Treiderem – zastępcą komendanta głównego 
Policji i gen. W. Skrzypkiem – zastępcą dowódcy NJW MSW. Minister poinformował nas 
wówczas, że zakup samochodów dla całego resortu sfinansuje Kancelaria Premiera i nie 
będziemy w  ogóle partycypować w  kosztach. Powiem krótko – radość nasza nie znała 
granic. Z panem ministrem K. Żabińskim w wymienionym gronie spotkaliśmy się jeszcze 
kilkakrotnie, żeby podziękować za to ogromne wsparcie. Minister Andrzej Milczanowski 
poinformował nas wszystkich o tym fakcie na cotygodniowej naradzie kierownictwa re-
sortu, a komendant główny podziękował mi oficjalnie na naradzie kierownictwa Komen-
dy Głównej – fundując na koniec lampkę koniaku. Główny kwatermistrz Wojciech Mar-
ciniak wespół z Wydziałem Techniki Jana Kaczmarzyka rozdysponowali samochody na 
wszystkie województwa i szkoły, a komendanci wojewódzcy PSP i komendanci szkół po-
żarniczych zobowiązali się do ich zabudowy z pomocą dyrektora CNBOP W. Roguskiego 
oraz wyposażenia w urządzenia hydrauliczne, poduszki pneumatyczne i inny niezbędny 
sprzęt ratowniczy. Komendanci wojewódzcy PSP sami dokonywali rozdziału samocho-
dów VW do poszczególnych jednostek ratowniczo-gaśniczych. Część dowódców JRG nie 
była zadowolona z  faktu, że nie otrzymali nowego samochodu, należało jednak zrozu-
mieć, że było to ogromne wyzwanie, przed jakim stanęli komendanci wojewódzcy PSP. 
W  pierwszej kolejności trzeba było szukać środków finansowych – pozabudżetowych, 
więc u  sponsorów – aby bardzo często przy pomocy naszych załóg dokonać prawidło-
wej zabudowy, a później kompletnego wyposażenia w sprzęt ratowniczy. To tylko dzięki 
ich umiejętnościom w wyszukiwaniu sponsorów udało się to ogromne przedsięwzięcie 
zrealizować, dlatego w tym miejscu pragnę przypomnieć imiennie tę kadrę kierowniczą 
w naszym kraju:
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Wykaz komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej w latach 1993-1994 

Miasto Stopień Nazwisko i imię

Warszawa st. bryg. inż. Kaźmierczak Roman

Biała Podlaska bryg. mgr inż. Ruciński Zdzisław 

Białystok st. bryg. inż. Wojtecki Krzysztof 

Bielsko-Biała st. bryg. inż. Rybkowski Waldemar

Bydgoszcz st. bryg. inż. Stasiak Stanisław 

Chełm st. bryg. inż. Rusinek Stanisław

Ciechanów bryg. mgr inż. Kołakowski Bogdan

Częstochowa mł. bryg. inż. Małolepszy Jerzy

Elbląg mł. bryg. mgr inż. Nowakowski Tomasz

Gdańsk st. bryg. inż. Szałucha Janusz

Gorzów Wlkp. st. bryg. mgr inż. Świstel Krzysztof

Jelenia Góra mł. bryg. mgr inż. Chmielewski Andrzej

Kalisz bryg. mgr inż. Frątczak Ryszard

Katowice nadbryg. Meres Zbigniew

Kielce bryg. mgr inż. Gacek Stanisław

Konin mł. bryg. mgr inż. Mendelak Wojciech

Koszalin bryg. mgr Korzeniewski Ryszard

Kraków st. bryg. mgr inż. Januś Józef

 Krosno st. bryg. mgr Stukus Eugeniusz

Legnica bryg. mgr inż. Dąbrowa Ryszard

Leszno mł. bryg. inż. Pobudek Krzysztof

Lublin bryg. mgr inż. Bisek Jerzy

 Łomża st. bryg. mgr Krachało Aleksander

Łódź st. bryg. mgr inż. Ścibiorek Ignacy

Nowy Sącz bryg. mgr inż. Sudo Grzegorz

Olsztyn mł. bryg. inż. Kniefel Grzegorz

Opole nadbryg. Seńczuk Jerzy

Ostrołęka bryg. mgr inż. Hyjek Adam

Piła st. bryg. inż. Kiszycki Eugeniusz

Piotrków Tryb. st. bryg. inż. Rochala Andrzej

Płock bryg. inż. Januszczyk Hilary

Poznań st. bryg. inż. Skrobisz Juliusz

Przemyśl mł. bryg. mgr inż. Lula Waldemar

Radom mł. bryg. mgr inż. Garczyński Jerzy

Rzeszów st. bryg. inż. Stopa Andrzej 
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Siedlce st. bryg. inż. Pietrzak Artur

Sieradz st. bryg. mgr Śliwiński Bogusław

Skierniewice st. bryg. inż. Wachowski Tadeusz

Słupsk st. bryg. mgr Sołowin Zdzisław

Suwałki st. bryg. inż. Cichosz Marian

Szczecin bryg. mgr inż. Brodniewicz Wojciech

Tarnobrzeg st. bryg. inż. Bryczek Adam

Tarnów st. bryg. mgr Janik Władysław

Toruń st. bryg. mgr Politowski Zygmunt

Wałbrzych st. bryg. mgr inż. Zajączkowski Eugeniusz 

Włocławek bryg. mgr Rogalewski Czesław

Wrocław bryg. mgr inż. Adamski Wojciech

Zamość bryg. inż. Popajewski Roman 

Zielona Góra st. bryg. mgr inż. Bohuszko Adam

Wykaz zastępców komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej w latach 
1993-1994 

Miasto Stopień Nazwisko i imię

Warszawa bryg. mgr inż.
bryg. inż.

Jasiński Paweł
Psujek Ryszard

Biała Podlaska bryg. inż. Goławski Mieczysław

Białystok bryg. inż. Stachurski Edward

Bielsko-Biała st. bryg. inż. Radkowski Aleksander

Bydgoszcz st. bryg. inż.
st. kpt. mgr inż.

Marasz Włodzimierz
Gmurczyk Wojciech

Chełm st. kpt. mgr inż. Szczepański Adam

Ciechanów bryg. mgr inż. Ostrowski Adam

Częstochowa st. bryg. inż. Zalewski Zygmunt

Elbląg bryg. inż. Kaszlejew Jerzy

Gdańsk st. bryg. inż.
st. bryg. inż.

Brzostowski Stanisław
Bryś Zygmunt

Gorzów Wlkp. st. bryg. inż. Urbański Karol

Jelenia Góra st. kpt. inż. Słowikowski Jan

Kalisz bryg. inż. Bała Krzysztof

Katowice st. bryg. mgr
bryg. inż.

Królikowski Jerzy
Buk Piotr

Kielce st. bryg. mgr
bryg. inż.

Witoń Stanisław
Siewior Ireneusz

Konin bryg. inż. Grzelka Feliks
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Koszalin st. bryg. inż. Kosecki Hieronim

Kraków st. bryg. inż.
bryg. mgr inż.

Myrda Lucjan
Gatlik Stanisław

Krosno bryg. inż. Michna Bogusław

Legnica st. bryg. inż. Bartłomiejczyk Henryk

Leszno st. bryg. inż. Trybuchowski Bolesław

Lublin  st. bryg. inż.
 bryg. mgr inż.

Młynarski Czesław
Mensik Andrzej

Łomża st. kpt. mgr inż. Denysiuk Ireneusz

Łódź bryg. mgr inż.
st. bryg. inż.

Dziemdzela Józef
Bąkowicz Jan

Nowy Sącz st. kpt. mgr inż. Basiaga Janusz

Olsztyn bryg. mgr Bastek Wojciech

Opole st. bryg. mgr. inż. Rokujżo Manfred

Ostrołęka bryg. inż. Głowacki Janusz

Piła mł. bryg. inż. Górniak Władysław

Piotrków Tryb. bryg. mgr inż. Karcz Tadeusz

Płock mł. bryg. inż. Burdzanowski Wojciech

Poznań st. bryg. inż.
st. bryg. inż.

Kalak Stefan
Kamiński Ryszard

Przemyśl st. kpt. mgr. inż. Petrykowski Roman

Radom bryg. inż. Michalski Zbigniew

Rzeszów st. bryg. mgr Ciba Jan

Siedlce st. bryg. inż. Badurek Jan

Sieradz st. bryg. mgr Wójt Józef

Skierniewice bryg. inż. Truszkiewicz Grzegorz

Słupsk st. bryg. mgr Kapiszka Zenon

Suwałki mł. bryg. mgr inż. Kochanoski Waldemar

Szczecin mł. bryg. mgr inż. Lenard Stanisław

Tarnobrzeg kpt. mgr Woszczyna Wiesław

Tarnów st. bryg. inż. Rajchel Józef

Toruń st. bryg. mgr Politowski Zygmunt

Wałbrzych st. bryg. inż.  Szczygieł Zbigniew

Włocławek st. kpt. mgr inż.  Świątkowski Grzegorz

Wrocław mł. bryg. mgr inż. Kania Zbigniew

Zamość bryg. mgr Konec Kazimierz

Zielona Góra kpt. inż. Fabiński Zbigniew
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Komendant główny liczył na pomoc w powstaniu Państwowej Straży Pożarnej i or-
ganizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na młodych, kreatywnych, dobrze 
wyszkolonych, o szerokich horyzontach myślowych funkcjonariuszy pożarnictwa. Jeden 
z najbliższych współpracowników nadbryg. F. Deli, bryg. mgr Jan Kielin – dyrektor Biura 
Kadr i Szkolenia – był jedynym, który potrafił w bardzo profesjonalny sposób to zorgani-
zować. Chyba pierwsza w Komendzie Głównej PSP jego podręczna walizka z kompute-
rem, z którą praktycznie się nie rozstawał, była skarbnicą wiedzy o całej PSP. W pierwszej 
kolejności w  ramach, co tu ukrywać, prowadzonej „rewolucji kadrowej” umożliwiono 
przejście na emeryturę funkcjonariuszom o dużym stażu służbowym, mającym problemy 
z zaliczeniem testów sprawności fizycznej. Tylko w 1993 r. zwolniono ze służby ponad 
4  tysiące strażaków uprawnionych do świadczeń emerytalnych, co umożliwiło odmło-
dzenie kadry do tego stopnia, że w  przedziale 0-15 lat służby mieściło się 87,9% stra-
żaków, a powyżej 30 lat służby było tylko 69 osób w całej PSP. Dyrektor Jan Kielin, jak 
również jego zastępca bryg. mgr inż. Zygmunt Socha ogromną wagę przywiązywali do 
szkolenia kadr. Biuro Kadr i Szkolenia opracowało wymagające kryteria przyjęć do straży: 
co najmniej średnie wykształcenie, znakomita sprawność fizyczna plus określone cechy 
psychiczne; zaowocowało to tym, że zawód strażaka stał się zawodem nobilitowanym, 
o największym zaufaniu społecznym w kraju.

Na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej i tworzonego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego mieliśmy  
zorganizowaną, na wskroś nowoczesną sieć szkół pożarniczych i ośrodków szkolenia po-
żarniczego z odpowiednio przygotowaną kadrą, które gwarantowały, z wyprzedzeniem na 
długie lata, zabezpieczenie potrzeb szkoleniowych. Wiodącą rolę zawsze przypisywaliśmy 
Szkole Głównej Służby Pożarniczej przeorganizowanej po Szkole Oficerów Pożarnictwa 
i podniesionej do rangi wyższej uczelni – Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej. Nie-
kwestionowanym autorytetem tej uczelni dla prawie 3 tysięcy oficerów, którzy ukończyli 
tu naukę, pozostanie na zawsze płk poż. mgr Krzysztof Smolarkiewicz, który objął to sta-
nowisko w 1958 r. i sprawował je przez 24 lata. Jego bohaterska postawa jako młodego 
człowieka w czasie II wojny światowej – związana z zawodem strażaka – w Dąbrowie Gór-
niczej, Katowicach, a po wojnie na wybrzeżu była wzorem patriotyzmu dla kolejnych po-
koleń strażaków. Płk. K. Smolarkiewicza miałem zaszczyt kilkakrotnie gościć w siedzibie 
Komendy Głównej i pomagać w jego działaniach na rzecz strażactwa ochotniczego, w któ-
re zaangażował się na emeryturze (m.in OSP Kaski), a które określał mianem niezastą-
pionego partnera PSP. Zapamiętałem też jego wyznania: „Szkoła to było całe moje życie. 
Poświęciłem dla niej wszystko, co we mnie najlepszego, najcenniejszego”; „Pożarnictwo to 
jedna wielka rodzina”; „Jesteśmy wszyscy sługami narodu bez względu na przynależność 
organizacyjną”. Piszę o tym w nadziei, że współcześni bohaterowie polskiego pożarnictwa 
zastanowią się nad swoimi dokonaniami, schłodzą głowy i umysły, zanim podejmą nie-
przemyślane decyzje w sprawie Komendanta płk. poż. mgr. K. Smolarkiewicza.
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Nasze szkoły pożarnicze, jednostki ratowniczo-gaśnicze i jednostki ochotniczych stra-
ży pożarnych były również miejscem podnoszenia i doskonalenia sprawności fizycznej 
strażaków, której poświęcaliśmy dużo naszej uwagi. Strażacy-sportowcy rywalizowali 
w kraju, ale również na arenie międzynarodowej, odnosząc wiele cennych sukcesów, m.in. 
w sportach pożarniczych, jak też w piłce siatkowej, nożnej, tenisie stołowym, zawodach 
płetwonurków i łodzi ratowniczych.

Sukces ten był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu m.in. st. bryg. mgr. T. Gło-
wackiego z KG PSP oraz płk. poż. M. Jańca, st. bryg. W. Blady z Opola i mgr. G. Głowni 
z Katowic. Natomiast indywidualne i zespołowe sukcesy to dzieło m.in. takich sportow-
ców, jak: G. Tyszuk i E. Sieliwoniuk z Białegostoku, M. Olejarz z Tarnobrzegu, M. Zale-
śny, R. Kaczor, W. Strach z Katowic, St. Zubrzycki, K. Gwozdecki z Opola i D. Górzyński 
z Kielc. 

Wykaz komendantów szkół i  dyrektorów CNBOP Państwowej Straży Pożarnej 
w latach 1993-1994 
52. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej:
52.1. Dyrektor – st. bryg. dr inż. ROGUSKI Wojciech 
52.2. Zastępca dyrektora – st. bryg. dr inż. SZCZYGIEŁ Ryszard
52.3. Zastępca dyrektora – kpt. mgr inż. SOBIERAJ Tomasz

Płk poż. Krzysztof Smolarkiewicz ze swoimi „synkami” podczas zjazdu III turnusu WOSP
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53. Szkoła Główna Służby Pożarniczej: 
53.1. Komendant-rektor – nadbryg. prof. WOLANIN Jerzy
53.2. Zastępca komendanta – st. bryg. dr inż. TERLIKOWSKI Tadeusz
53.3. Zastępca komendanta – st. bryg. mgr KOSIBA Czesław
54. Szkoła Aspirantów w Krakowie: 
54.1. Komendant – bryg. mgr inż. LEŚNIAKIEWICZ Wiesław
54.2. Zastępca komendanta – mł. bryg. inż. POZIERAK Andrzej
54.3. Zastępca komendanta – st. bryg. mgr inż. JANOSZ Krystian
55. Szkoła Aspirantów w Poznaniu: 
55.1. Komendant – st. bryg. mgr GOŁĘBOWSKI Witold
55.2. Zastępca komendanta – bryg. mgr inż. BRONOWICZ Jerzy
55.3. Zastępca komendanta – bryg. mgr SOWA Stanisław
56. Szkoła Podoficerska w Bydgoszczy: 
56.1. Komendant – bryg. mgr inż. MIŚ Marek
56.2. Zastępca komendanta – st. kpt. mgr inż. GUMIŃSKI Bogdan
57. Szkoła Podoficerska w Opolu:
57.1. Komendant – st. bryg. mgr PACYNA Stanisław
57.2. Zastępca komendanta – bryg. inż. ŚLIWA Tadeusz
58. Szkoła Podoficerska w Supraślu: 
58.1. Komendant – st. bryg. mgr ŚLÓSARSKI Marek
58.2. Zastępca komendanta – mł. bryg. inż. ANSZCZAK Janusz
59. Centralna Szkoła w Częstochowie:
59.1. Komendant – st. bryg. inż. JANKOWSKI Teofil
59.1. Zastępca komendanta – mł. bryg. mgr inż. RAKOWSKA Elżbieta
Wykaz komendantów Ośrodków Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej
1. Warszawa – st. bryg. inż. KIERZKOWSKI Ryszard
2. Bielsko-Biała – st. kpt. mgr inż. PIESTRAK Grzegorz
3. Częstochowa – st. bryg. mgr ANDRYSZKIEWICZ Eugeniusz
4. Gdynia – st. kpt. mgr inż. MARKIEWICZ Krzysztof
5. Katowice – mł. bryg. inż. KOZAK Czesław
6. Kielce – st. kpt. mgr inż. BLICHARZ Waldemar
7. Ustrzyki Dolne – kpt. mgr FUKSA Zygmunt
8. Kościan – kpt. inż. ZIEGLER Andrzej
9. Lublin – mł. bryg. inż. MIEDZAK Marian
10. Łódź – mł. bryg. mgr TRUCHAN Marian
11. Olsztyn – st. bryg. inż. GOŁĘBIEWSKI Bogusław
12. Śrem – st. kpt. mgr STYPIŃSKI Waldemar
13. Kozienice – st. kpt. mgr inż. JOPEK Tadeusz
14. Słupsk – st. kpt. mgr FALKOWSKI Jan
15. Toruń – mł. bryg. inż. GERC Krzysztof
16. Wrocław – bryg. inż. RĘCŁAWOWICZ Stanisław
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Tylko duża wiedza, zaangażowanie poparte doświadczeniem zawodowym plus art. 55 
Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej to podstawowe kryteria przy awansie w stopniach 
na wyższe stanowiska służbowe. W tamtym czasie nawet najbardziej aktywna działalność 
związkowa nie miała wpływu na tzw. ścieżkę awansu funkcjonariuszy PSP. Tej sytuacji nie 
zmieniało nawet pamiętne spotkanie zorganizowane 7 lipca 1995 r. na wniosek prezydium 
Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSSZ „Solidarność” z  kierownictwem Komendy Głównej 
PSP w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Ze strony MSW uczestniczył minister An-
drzej Milczanowski, wszyscy wiceministrowie oraz kilku dyrektorów departamentów. Po 
wysłuchaniu argumentów strony związkowej i  kierownictwa Komendy Głównej mini-
ster Andrzej Milczanowski w końcowym wniosku stwierdził, że kierownictwo Komendy 
Głównej ma ustawowy obowiązek współpracy ze związkami zawodowymi, ale nie może 
być to jednocześnie element spolegliwości wobec związków zawodowych. 

Ktoś może tu przypomnieć bryg. mgr. Zdzisława Sołowina. Otóż w mojej skromnej 
ocenie jest to jedna z najjaśniejszych postaci naszego nowoczesnego pożarnictwa. Bryga-
diera Sołowina poznałem jako przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „So-
lidarność” oraz jako komendanta rejonowego PSP w Słupsku. Jakoś tak mi się układało, 
że nigdy nie byłem wielkim zwolennikiem i sympatykiem związków zawodowych w służ-
bie. Ale skoro do współpracy obligowała nas ustawa, to musiałem współpracować m.in. 
z bryg. Z. Sołowinem. Przyznaję, że zawsze miałem podziw dla jego wiedzy zawodowej, 
doświadczenia – szczególnie z czasu tworzenia naszych ustaw – oraz jego merytorycznych 
wypowiedzi (brak pustych słów). Bywało że różniliśmy się w poglądach i wypowiedziach, 
ale od czego był nasz szef – nadbryg. Feliks Dela. On zawsze doprowadzał do konsensusu 
i osiągnięcia porozumienia. Gdy pamiętnego wieczoru oznajmił nam, że następnego dnia 
jedzie do Słupska, by powołać na stanowisko komendanta wojewódzkiego PSP w tym wo-
jewództwie bryg. mgr. Zdzisława Sołowina, to wszyscy przyklasnęliśmy tej decyzji. 

Kontynuując wspomnienia z czasu powstawania KSRG, należy wspomnieć, że dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu dyrektor Biura Prawnego mgr Doroty Kramarczyk i pracow-
ników tego biura, sukcesywnie i na bieżąco, szczególnie pierwsze trzy lata 1992-1994 po-
święcone zostały na unormowanie podstaw prawnych dotyczących KSRG. Opracowano 
wiele rozporządzeń, w tym Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych, zarządzeń ko-
mendanta głównego PSP oraz szczególnie ważnych dwóch rozporządzeń ministra spraw 
wewnętrznych z 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowe-
go systemu ratowniczo-gaśniczego oraz w  sprawie szczegółowych zasad, zakresu i  try-
bu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego. Do opracowania tych rozporządzeń zaangażowały się mocno merytoryczne 
biura Komendy Głównej, a ich formalne wydanie stało się faktem historycznym w proce-
sie budowy na wskroś nowoczesnego w skali Europy systemu bezpieczeństwa obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej – krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Moim zdaniem 
– i zdaniem najbliższych współpracowników komendanta głównego Państwowej Straży 
Pożarnej nadbryg. Feliksa Deli – ten szczęśliwy finał to był też hołd złożony jego ambi-
cjom i zaangażowaniu jako twórcy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i tego faktu 
nie zmieni żaden „uzurpator” o chorych ambicjach. Na przełomie lat 1993/1994 mieliśmy 
praktycznie gotowe opracowanie spójnej koncepcji funkcjonowania systemu oraz jed-
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nostki przygotowane do przyjęcia różnych obszarów działań ratowniczych. Dlatego też 
odbyliśmy w składzie ścisłego kierownictwa Komendy Głównej kilka spotkań: 
-  10 grudnia 1993 r. spotkanie z Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z udziałem 

premiera Waldemara Pawlaka, podczas którego zaprezentowaliśmy stan zaawanso-
wania organizacyjnego KSRG oraz zasady uczestnictwa w  nim ochotniczych straży 
pożarnych; 

-  w dniach 14-15 grudnia 1993 r. w CNBOP w Józefowie odbyła się narada kadry kie-
rowniczej PSP z  udziałem marszałka Senatu Adama Struzika, wiceministra Henryka 
Jasika oraz Zespołu Poselskiego Strażaków. Tematem narady była ocena realizacji zadań 
z 1993 r. oraz zaprezentowanie kierunków działań na 1994 r., a w tym przede wszystkim 
opracowanie wojewódzkich i rejonowych systemów ratowniczo-gaśniczych;

-  20 grudnia 1993 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się posiedzenie Poli-
tycznego Komitetu Doradczego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, gdzie też przed-
stawialiśmy stan budowy KSRG oraz jego perspektywy. 
Jednocześnie komendant główny nadbryg. F. Dela zobowiązał wszystkich komendan-

tów wojewódzkich do odbycia, wzorem 1991 r., spotkań z posłami na sejm z terenu swo-
jego województwa oraz zapoznania ich z organizacją KSRG i potrzebami uwzględnienia 
w budżecie państwa środków finansowych na jego budowę i funkcjonowanie. 

W  tym miejscu wspomnę także najmniej sympatyczne spotkanie, które odbyło się 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 11 grudnia 1993 r. Uczestniczyli w nim wszyscy 
ministrowie: Andrzej Milczanowski, Jerzy Zimowski, Henryk Jasik i Krzysztof Żabiński.

Kierownictwo Komendy Głównej reprezentowali: nadbryg. Feliks Dela, st. bryg. Ma-
ciej Schroeder, bryg. Jan Miza, st. bryg. Jan Kielin, st. kpt. Wojciech Marciniak, mgr Do-
rota Kramarczyk.

Przedstawicieli Komendy Głównej PSP wspomagała zaproszona przewodnicząca Ze-
społu Poselskiego Strażaków posłanka Krystyna Ozga. Spotkanie dotyczyło przyśpiesze-
nia prac wdrożeniowych KSRG w zakresie finansowania zadań w 1994 r. Przygotowując 
się do narady w ścisłym gronie kierownictwa Komendy Głównej, nadbryg. F. Dela zdecy-
dował, że postawi wszystko na jedną kartę, bo nie możemy już dłużej udawać, że pieniądze 
„gdzieś się znajdą”. Po wstępnym przedstawieniu zaawansowania organizacyjnego KSRG 
minister A. Milczanowski przerwał wystąpienie komendanta głównego i poprosił o wyli-
czenia finansowe dotyczące budżetu państwa. Gdy komendant główny stwierdził, że cał-
kowity koszt organizacji KSRG wyniesie w przybliżeniu dwukrotność budżetu PSP, tj. pra-
wie 5 bilionów starych złotych, minister A. Milczanowski bardzo mocno podniesionym 
głosem kategorycznie stwierdził, że państwa na taki luksus nie stać, i przerwał rozmowy. 
Wychodząc, zabrał ze sobą wiceministrów. Po tym spotkaniu przyjechaliśmy w milcze-
niu do gabinetu komendanta głównego już późno wieczorem z Maciejem Schroederem, 
Janem Kielinem, Krystyną Ozgą. Po wypiciu kilku kaw i wypaleniu pół paczki cienkich 
papierosów nadbryg. F. Dela wypowiedział w spokoju kilka zdań, których nie zamierzam 
cytować, a następnie równie spokojnie oświadczył, że następnego dnia rano zaniesie do 
ministra rezygnację ze stanowiska. Jeżeli w tym momencie mógłbym sobie pozwolić na 
ocenę mojego wspaniałego Szefa, to podkreśliłbym w każdym jego działaniu pełny profe-
sjonalizm. Jeżeli podejmował się nawet najtrudniejszych wyzwań, to chciał je zrealizować 
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zawsze dobrze i  do końca. W  uzasadnieniu swojej decyzji stwierdził charyzmatycznie, 
że tego nie robi dla siebie, dla swojej rodziny, tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Pol-
skiej, żeby czuli się bezpiecznie w  swoim państwie. Nam nie pozostało nic innego, jak 
tylko przy pomocy różnych argumentów próbować przekonać Szefa do zmiany decyzji. 
Nie było to ani łatwe, ani proste. W późnych godzinach nocnych przewodnicząca Zespołu 
Poselskiego Strażaków Krystyna Ozga zdołała jednak przekonać generała, informując, że 
nazajutrz zbierze cały Zespół Poselski i jeżeli posłowie jednoznacznie poprą ją, wnosząc 
do ustawy budżetowej państwa zapis o przeznaczeniu specjalnych środków finansowych 
na realizację KSRG, to następnie umówi prezydium klubu z ministrem A. Milczanowskim 
na spotkanie. Poprosiła przy tym bardzo gorąco komendanta głównego, aby wstrzymał się 
z realizacją swojego postanowienia. Lampką koniaku – może dwiema – przypieczętowa-
liśmy tę decyzję.

Przewodnicząca Zespołu Poselskiego Strażaków posłanka Krystyna Ozga jak zadekla-
rowała, tak zrobiła. Odbyły się rozmowy Prezydium Zespołu Poselskiego Strażaków z mi-
nistrem A. Milczanowskim. Miał miejsce udział Prezydium Zespołu w pracach Sejmowej 
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w różnych rozmowach kuluarowych. 
W  tym czasie Sejmowej Komisji Administracji i  Spraw Wewnętrznych przewodniczyli 
posłowie: Jan Maria Rokita, później Zbigniew Bujak. Pierwszy z nich zażyczył sobie spo-
tkania w siedzibie Komendy Głównej PSP. Gdy przybył na nie, już w pierwszych słowach 
oświadczył, że jest przeciwnikiem takiej struktury jak Państwowa Straż Pożarna, gdyż sta-
nowczo uważa, że miejsce straży pożarnej jest w samorządzie i nie widzi potrzeby two-
rzenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Na posiedzenie Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych już 4 stycznia 1994 r. przygotowaliśmy materiały jak najbardziej 
profesjonalnie, z  użyciem techniki wizualnej na miarę naszych potrzeb i  możliwości. 
Wspólnie z Maciejem Schroederem i zespołem pracowaliśmy do godz. 24.00, po czym 
udaliśmy się do naszego hotelu w Świdrze na krótki odpoczynek, a koledzy pracowali do 
samego rana, czyli do naszego powrotu. Po zapoznaniu się z efektem zakończonych prac 
udaliśmy się do Sejmu na posiedzenie Komisji w składzie: st. bryg. M. Schroeder, bryg. 
J. Miza i dyr. KCKR st. bryg. J. Michałowski. Po przedstawieniu naszej koncepcji krajo-
wego systemu ratowniczo-gaśniczego usłyszeliśmy od przewodniczącego Komisji posła 
Zbigniewa Bujaka wiele pochlebnych słów, a w trakcie prezentacji widzieliśmy autentycz-
ne zainteresowanie jej tematyką samego przewodniczącego, jak też parlamentarzystów. 
Na koniec przewodniczący zadeklarował poparcie Komisji w Sejmie dla naszych działań, 
a ponadto postanowił „od ręki” wystosować dezyderat do ministra finansów o spowodo-
wanie włączenia gruntów wykorzystywanych pod obiekty jednostek straży pożarnych do 
grupy gruntów uznanych za niezbędne dla obronności i bezpieczeństwa kraju. 

Efekty poparcia naszych rozwiązań dotyczących KSRG przez przewodniczącą Krysty-
nę Ozgę i innych posłów można było zauważyć już 20 grudnia 1993 r., gdy w MSW odbyło 
się posiedzenie Politycznego Komitetu Doradczego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych. 
Posiedzenie dotyczyło stanu budowy KSRG oraz jego perspektyw. Informację na ten te-
mat przedstawili: komendant główny PSP nadbryg. Feliks Dela oraz jego zastępca st. bryg. 
Maciej Schroeder. Zabiegi i starania nadbryg. Feliksa Deli – komendanta głównego, jak 
również całego kierownictwa Komendy Głównej oraz posłanki Krystyny Ozgi wraz z Ze-



Jan MIZa

222

społem Poselskim Strażaków, wsparte przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrz-
nych Sejmu pod przewodnictwem posła Zbigniewa Bujaka doprowadziły do zawarcia 
porozumienia – konsensusu z ministrem spraw wewnętrznych A. Milczanowskim. 

Podczas spotkania w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 14 stycznia 1994 r. całe-
go kierownictwa resortu oraz całego kierownictwa Komendy Głównej PSP w  składach 
osobowych jak na spotkaniu w  grudniu ponownie omawiano problematykę krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego. Padły argumenty za utrzymaniem w mocy ustawowych 
zapisów dotyczących tego systemu. Ustalono terminarz najbliższych zamierzeń organi-
zacyjnych oraz podkreślano potrzebę wdrożenia systemu w uzgodnionym wspólnie tzw. 
układzie szkieletowym. Wiązało się to przede wszystkim z ograniczoną możliwością jego 
finansowania przez budżet państwa w tamtym czasie. 

Uważam, że warto przedstawić najistotniejsze elementy tego opracowania, któremu 
wiele czasu i wysiłku umysłowego poświęciły osoby wcześniej wymienione, a także zapro-
szone z jednostek terenowych i innych służb oraz instytucji naszego państwa. Opracowa-
nie zostało wydane przez:
- st. bryg. mgr. inż. Macieja Schroedera,
-  bryg. inż. Marka Płoticę,
-  bryg. dr. inż. Jerzego Michałowskiego vel Żuber, z dedykacją następującej treści:
„Wydawnictwo to dedykujemy organizatorowi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 
Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadierowi Feliksowi Deli”.

Opracowanie służyło nam podczas wystąpień w Sejmie, podczas posiedzeń komisji 
oraz na różnych naradach, konferencjach itp. spotkaniach. Redakcją głównych założeń 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zajęło się Biuro Organizacji i Nadzoru KG PSP, 
którym kierował dyrektor bryg. mgr inż. Dariusz Wojnowski. W pracach redakcyjnych 
nad tym wydawnictwem uczestniczył również bryg. mgr Władysław Janik. Wydawnictwo 
ukazało się w formie skryptów w październiku 1994 r. oraz w lutym 1995 r.

Art. 127 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej:

„Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej zorganizuje krajowy system ratow-
niczo-gaśniczy nie później niż w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. 
Głównym zamierzeniem ustawodawcy, wynikającym z zacytowanych artykułów oraz in-
nych obowiązujących aktów prawnych, było stworzenie jednolitego, skutecznego systemu 
ratowniczego, w którym działałyby różne podmioty ratownicze, obejmujące cały obszar 
szeroko rozumianego ratownictwa pożarowego, technicznego, chemicznego i ekologicz-
nego bez względu na miejsce, rodzaj i  charakter prowadzonych działań ratowniczych. 
Organizatorem oraz bazą, na której ma oprzeć się krajowy system ratowniczo-gaśniczy, 
jest Państwowa Straż Pożarna z całym zapleczem kadrowym, sprzętowym i logistycznym.
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy będzie charakteryzował się: 
‐‐ jednością rozkazodawstwa,
‐‐ sformalizowaniem działań ratowniczych,
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‐‐ jednolitością dowodzenia,
‐‐ spójnym systemem informacyjnym,
‐‐ wspólną technologią prowadzenia działań,
‐‐ współdziałaniem służb i podmiotów ratowniczych,
‐‐ podporządkowaniem służb dla jednego celu w działaniach,
‐‐ normalizacją sprzętu i jego kompatybilności,
‐‐ wymiennością ról w prowadzeniu działań,
‐‐ ukierunkowaniem działań na człowieka,
‐‐ ujednoliceniem szkolenia i doskonalenia,
‐‐ osiągnięciem efektu synergii.

Struktura krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego będzie działała na trzech pozio-
mach:

Poziom krajowy to komendant główny PSP (Komenda Główna Państwowej Straży Po-
żarnej), na którym spoczywa:
‐‐ organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
‐‐ kierowanie krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym.

Ważnym elementem struktury działań ratowniczych na terenie kraju będzie istniejące 
przy KG PSP Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa, którego głównym zadaniem 
jest zarówno koordynacja wszelkich działań ratowniczych na terenie kraju, jak i współpraca 
w tym zakresie na arenie międzynarodowej. Poziom wojewódzki to komendant wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej (Komenda Wojewódzka PSP), do zadań którego należy:
‐· organizacja systemu na terenie województwa, organizacja alarmowania oraz kierowa-

nie i koordynowanie działań ratowniczych w województwie.
Istotnym elementem struktury KSRG na poziomie województwa będą wojewódzkie 

stanowiska koordynacji ratownictwa przy komendach wojewódzkich PSP, których głów-
nym zadaniem będzie koordynacja działań ratowniczych na terenie województwa.

Poziom rejonowy (w przyszłości powiat) to komendant rejonowy Państwowej Straży 
Pożarnej (Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej), do zadań którego należy:
‐‐ organizacja jednostek ratowniczo-gaśniczych,
‐‐ organizacja systemu na terenie rejonu,
‐‐ organizacja, kierowanie i koordynacja działań ratowniczych na terenie rejonu.
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Istotnym elementem struktury KSRG na terenie rejonu będą rejonowe stanowiska 
kierowania przy komendach rejonowych Państwowej Straży Pożarnej, których głównym 
zadaniem będzie dysponowanie jednostek straży pożarnych oraz innych jednostek ochro-
ny przeciwpożarowej do działań. Jednostkami, które w ramach KSRG będą realizowały 
działania ratowniczo-gaśnicze, są przede wszystkim jednostki Państwowej Straży Pożar-
nej, a ponadto, zgodnie z art. 20 i 33 oraz 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, inne 
podmioty ochrony przeciwpożarowej, a mianowicie:
‐‐ zakładowe straże pożarne,
‐‐ zakładowe służby ratownicze,
‐‐ gminne zawodowe straże pożarne,
‐‐ terenowe służby ratownicze,
‐‐ ochotnicze straże pożarne,
‐‐ inne jednostki ratownicze.

Zadania ratownicze, które spoczną na krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, wy-
pełnią z małymi wyjątkami wszystkie działania ratownicze mające na celu ratowanie życia 
i mienia przez podjęcie zorganizowanych działań ludzi i sprzętu.

Dla prawidłowego wykonania zadań ratowniczych niezbędna będzie szeroko rozumia-
na współpraca jednostek działających w KSRG z innymi jednostkami ochrony przeciw-
pożarowej, w tym głównie z ochotniczymi strażami pożarnymi, innymi służbami resortu 
spraw wewnętrznych, takimi jak Policja, Straż Graniczna, Nadwiślańskie Jednostki MSW, 
oraz innymi podmiotami ratowniczymi instytucji i  przedsiębiorstw. Wzajemna relacja 
pomiędzy tymi służbami i instytucjami będzie ustalona przez komendantów Państwowej 
Straży Pożarnej.



Jan MIZa

226



Moje wspoMnienia o powstawaniu KsRG

227



Jan MIZa

228



Moje wspoMnienia o powstawaniu KsRG

229

O  zainteresowanie mediów problematyką tworzonego krajowego systemu ratowniczo- 
-gaśniczego, organizowanie konferencji prasowych na ten temat dbała niezawodna rzecznik 
prasowy komendanta głównego PSP kpt. mgr Regina Rokita, która zawsze powtarzała i przy-
pominała, że czuje się rzecznikiem wszystkich strażaków – tak zawodowych, jak i ochotników.

Premier Waldemar 
Pawlak, komendant 
główny PSP 
nadbryg. Feliks Dela 
i rzeczniczka prasowa 
komendanta głównego 
kpt. Regina Rokita
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Komendant główny PSP nadbryg. Feliks Dela cały czas nie odpuszczał kwestii ratow-
nictwa medycznego pomimo głośnego sprzeciwu Sejmowej Komisji Zdrowia. Dlatego 
27 stycznia 1994 r. postanowiliśmy zaprezentować model ratownictwa medycznego w kra-
jowym systemie ratowniczo-gaśniczym opracowany przy dużym udziale dr. Krzysztofa 
Panasa – ówczesnego dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Służby Zdrowia MSW w Łodzi, 
oddanego sympatyka naszej służby, najpierw na posiedzeniu kierownictwa KG PSP! Pod-
stawowym założeniem tego rozwiązania miało być to, że Państwowa Straż Pożarna nie 
przejmuje ratownictwa medycznego od służby zdrowia, czego się obawiano, lecz stanie się 
jednym z podmiotów ratownictwa medycznego. 

Mieliśmy aż nadto przykładów, również z  moich osobistych doświadczeń, że naj-
częściej jako pierwsi przyjeżdżamy na miejsce zdarzenia, wypadku, katastrofy i oprócz 
„gołych rąk” nie mamy żadnego podstawowego sprzętu, aby pomóc osobom poszkodo-
wanym. Dr Krzysztof Panas – późniejszy dyrektor Centralnego Zarządu Służby Zdro-
wia MSW, jego zastępca dr Zbigniew Teter oraz wspaniała dr Halina Rajska – dyrektor 
Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie stali się naszymi ambasadorami we 
wspieraniu tych rozwiązań. 

Pierwsza narada w tej sprawie odbyła się 11 sierpnia 1993 r. w Komendzie Głównej PSP. 
Dotyczyła ratownictwa medycznego z udziałem wielu służb i przedstawicieli resortów.

Następnie w dniach 28-29.10.1993 r. w Opolu zorganizowaliśmy konferencję poświę-
coną lokalnym systemom przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, po-
łączoną z dużymi ćwiczeniami wszystkich służb resortu spraw wewnętrznych.

Efekt tych poczynań był taki, że kierownictwo Komendy Głównej PSP zaakceptowa-
ło te rozwiązania jako modelowe. Postanowiliśmy pokazać ich realizację w praktyce gre-
miom decyzyjnym w państwie, organizując pokazy, ćwiczenia, konferencje. Podjęliśmy 
też działania w celu uruchomienia centrum urazowego na bazie szpitala MSW w Łodzi. 
Zakupiliśmy karetki ratunkowe dla szkół pożarniczych, które z wykwalifikowaną załogą 
znakomicie wkomponowały się w podejmowane przez nas akcje ratowniczo-gaśnicze. 

Założenia te udało się nam również przedstawić na forum międzynarodowym 10 mar-
ca 1994 r. w Madrycie podczas posiedzenia Podkomisji CTIF Służby Medyczne w Stra-
żach Pożarnych oraz 11 marca 1994 r. w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Na-
turalnych i Leśnictwa, gdzie pod egidą Biura Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowano 
konferencję poświęconą ratownictwu medycznemu podczas awarii i katastrof.

Obie konferencje spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, lecz lobby me-
dyczne w kraju starało się cały czas kwestionować te założenia. 

W tej sytuacji komendant główny PSP spotkał się 7 października 1994 r. z ministrem 
zdrowia i opieki społecznej na sympozjum zorganizowanym przez Krajową Radę Pogo-
towia Ratunkowego, gdzie przedstawił naszą wizję w zakresie tworzenia ratownictwa me-
dycznego podczas katastrof i awarii chemicznych, które w założeniach miało funkcjono-
wać na trzech poziomach: 
‐‐ Pierwszy poziom stanowiłoby zabezpieczenie medyczne strażaka-ratownika, niejed-

nokrotnie pracującego w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia.
‐‐ Drugi poziom ratownictwa medycznego byłby organizowany podczas katastrof i zda-

rzeń, w których poszkodowana zostaje duża liczba ludzi. 
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‐‐ Poziom trzeci odnosi się do udzielenia pomocy przedlekarskiej pojedynczym poszko-
dowanym, np. podczas wypadków drogowych.
Organizacja ratownictwa medycznego, jak również jego finansowanie dla poziomu 

pierwszego i drugiego przypisane byłyby resortowej służbie zdrowia MSWiA przy współ-
udziale służb medycznych podległych Ministerstwu Zdrowia.

Zadania poziomu trzeciego byłyby organizowane i realizowane przez jednostki krajo-
wego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że wówczas nie robiliśmy jeszcze analizy finansowej 
uruchomienia ratownictwa medycznego w ramach KSRG. W całym kraju organizowano 
sympozja i konferencje, na których zaproszonym gościom – parlamentarzystom, przed-
stawicielom prezydenta RP, rządu RP, władz samorządowych – służby resortu spraw we-
wnętrznych prezentowały swoje umiejętności podczas wspólnych ćwiczeń ratowniczych, 
stanowiących namiastkę działań w  ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
w zwalczaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Pierwsza narada w tej sprawie odbyła się 11 sierpnia 1993 r. w Komendzie Głównej PSP. 
Dotyczyła ratownictwa medycznego z udziałem wielu służb i przedstawicieli resortów.

Następnie w dniach 28-29.10.1993 r. w Opolu zorganizowaliśmy konferencję poświę-
coną lokalnym systemom przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, po-
łączoną z dużymi ćwiczeniami wszystkich służb resortu spraw wewnętrznych.

W dniach 26-27.05.1994 r. w Bydgoszczy odbyło się I Ogólnopolskie Forum Ratow-
ników zorganizowane przez BBN, dotyczące służb ratowniczych w Polsce, ich roli i zadań 
teraz i w przyszłości. 

Forum ratowników w Bydgoszczy. Gościem honorowym był dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
Maciej Flemming
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Przez cały czas na bieżąco poszukiwaliśmy źródeł ewentualnego wsparcia finanso-
wego. Dyrektor Wojciech Marciniak ze swoim Biurem przygotował wniosek do prze-
wodniczącego Komitetu Badań Naukowych (KBN) podpisany przez ministra Andrzeja 
Milczanowskiego 19 marca 1994 r. o ustanowienie strategicznego programu rządowego 
„Przedsięwzięcie mające na celu organizację krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. 
Od tego czasu widać było wyraźne zwiększenie zainteresowania tymi problemami w na-
szym resorcie. 

Od czasu powstania Państwowej Straży Pożarnej nadzór nad naszą służbą w resorcie 
spraw wewnętrznych sprawowali kolejno wiceministrowie:
-  Włodzimierz Blajerski,
-  Krzysztof Żabiński – któremu zawdzięczamy doposażenie jednostek ratowniczo-ga-

śniczych w sprzęt transportowy w tym trudnym dla nich okresie,
-  Józef Kalisz, 
-  Henryk Jasik,
-  Zbigniew Sobotka – który powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych po raz pierwszy rozpoczął bezpośredni nadzór nad PSP 12 maja 1994 r.
Piszę o sprawowanym nadzorze, ale pragnę dodać, że minister Zbigniew Sobotka od 

razu „wkomponował” się w naszą służbę. Szybko zapoznał się z jej strukturą, przepisami, 
poznał pożarniczą terminologię i chyba polubił naszą służbę i – co bardziej ważne – ludzi 
w niej służących.

Nadzorujący PSP podsekretarz stanu w MSWiA Zbigniew Sobotka oraz bryg. Jan Miza podczas uroczystości 
ślubowania w SGSP
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Minister Z. Sobotka szybko się przekonał, że w ślad za naszym tempem prac organiza-
cyjnych dotyczących KSRG nie nadążały nawet w minimalnym stopniu środki na wyposa-
żenie jednostek ratowniczo-gaśniczych w niezbędny dla nich sprzęt ratowniczy.

Jako kierownictwo Komendy Głównej PSP mieliśmy dobre układy z  parlamenta-
rzystami i innymi służbami, ale brakowało nam lepszego przełożenia na rząd RP. I tutaj 
właśnie zdolności organizacyjne, determinacja Z. Sobotki doprowadziły do sytuacji, że 
kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uznało, iż wdrożenie krajowego sys-
temu ratowniczo-gaśniczego w terminie sprecyzowanym przez ustawodawcę jest sprawą 
najważniejszą, i zwróciło się do Rady Ministrów o wydzielenie dodatkowych środków na 
ten cel. Resort wystąpił do rządu o minimalne potrzeby na kwotę 570 mld. Natomiast rząd 
w projekcie budżetu na rok 1995 przewidział na ten cel zaledwie 100 mld złotych.

Dla porównania przypomnę, że taką kwotę pozyskaliśmy z  Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1993 r. w ramach jednej dotacji po pożarze 
w Kuźni Raciborskiej.

W tej sytuacji „plan działań” komendanta głównego PSP nadbryg. F. Deli skierowany 
do parlamentarzystów Zespołu Poselskiego Strażaków – każdego z osobna – oraz do in-
nych źródeł poszukiwania środków finansowych nadal obowiązywał.

W międzyczasie dzięki ministrowi finansów udało się porozumieć z firmami ubezpie-
czeniowymi i wprowadzić przepis pozwalający corocznie odprowadzać odpisy od ubez-
pieczeń od 2 do 10 procent maksymalnie po 10 latach, co pozwoliło już za 1992 r. uzyskać 
kwotę 7,5 mld starych złotych z przeznaczeniem na zakup samochodów dla OSP.

Jednak najważniejszy problem był cały czas przed nami – jak pozyskać z budżetu pań-
stwa ogromne środki finansowe potrzebne na zorganizowanie KSRG.

W tym celu zorganizowaliśmy w dniach 8-10 kwietnia 1994 r. wyjazdowe posiedzenie 
Zespołu Poselskiego Strażaków na terenie woj. olsztyńskiego. W  posiedzeniu uczestni-
czyło całe kierownictwo Komendy Głównej PSP, część dyrektorów biur oraz większość 
parlamentarzystów.

Podobne spotkanie z udziałem Zespołu Poselskiego Strażaków, zorganizowane z ini-
cjatywy komendanta głównego PSP nadbryg. F. Deli, odbyło się w dniach 7-8 grudnia 
1994 r. w woj. krośnieńskim. Obradowano tam nad problemami organizacji krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego oraz nowelizacji ustaw strażackich. W posiedzeniu tym 
uczestniczył także minister Zbigniew Sobotka.

Podczas wielogodzinnych rozmów ustalono taktykę działania na najbliższe dni dla 
członków kierownictwa resortu MSW związanych z  inicjatywą wystąpień do rządu RP 
o wydzielenie puli środków finansowych na realizację planu organizacji i funkcjonowania 
KSRG oraz mobilizację posłów Sejmu RP przez Zespół Poselski Strażaków w celu przegło-
sowania tej inicjatywy ustawodawczej w Sejmie.

W efekcie tych zabiegów premier rządu RP Waldemar Pawlak przyjął u siebie komen-
danta głównego PSP nadbryg. Feliksa Delę. Podczas rozmów zadeklarował wsparcie dla 
pozyskania większych od zakładanych środków finansowych na organizację KSRG na 
1995 r. w tzw. układzie szkieletowym oraz wprowadzenie do budżetu państwa na 1996 r. 
inwestycji centralnej „Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej”.
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Dzień później, 25 listopada 1994 r., uczestniczyłem wspólnie z komendantem głów-
nym PSP i dyrektorem Biura Finansów KG PSP st. kpt. W. Marciniakiem w posiedzeniu 
Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych RP, gdzie po wysłuchaniu wystą-
pienia komendanta głównego postanowiono wystąpić z wnioskiem o zwiększenie budżetu 
PSP na cele krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Jeszcze 16 grudnia 1994 r. komendant główny spotkał się z szefem BBN, ministrem 
Henrykiem Goryszewskim, z którym omówił problemy napotykane w procesie organiza-
cji KSRG i uzyskał zapewnienie wsparcia ze strony Kancelarii Prezydenta RP.

Trzeba dodać, że w tym czasie całe kierownictwo Komedy Głównej PSP na bieżąco, 
w szczególności w Sejmie, w godzinach wieczornych odbywało spotkania z posłami na 
temat przebiegu prac nad budżetem oraz potrzebami KSRG.

W trakcie tej trudnej batalii finansowej zaistniał też moment sympatyczny dla naszej 
służby. St. bryg. Maciej Schroeder w trzecim roku służby na stanowisku zastępcy komen-
danta głównego i po 4 latach wysługi w stopniu pułkownika – st. brygadiera 11 listopada 
1994 r. z rąk prezydenta RP Lecha Wałęsy otrzymał nominację na stopień nadbrygadiera. 
Nie licząc dwóch byłych komendantów głównych – generałów poż. w st. sp. – był to drugi 
nadbrygadier w pożarnictwie w czynnej służbie, po nadbryg. Feliksie Deli – pierwszym 
komendancie głównym i pierwszym nadbrygadierze w nowo powstałej Państwowej Stra-
ży Pożarnej.

St. bryg. Maciej Schroeder, zastępca komendanta głównego PSP, odbiera z rąk prezydenta RP Lecha Wałęsy, 
w obecności premiera Waldemara Pawlaka,  nominację na stopień nadbrygadiera
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Prace nad organizacją KSRG nie ograniczały się do Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej, lecz wypracowane założenia dotyczące wojewódzkich i rejonowych syste-
mów ratowniczo-gaśniczych były na bieżąco przekazywane na naradach z komendantami 
wojewódzkimi i rejonowymi do bezpośredniej realizacji.

Trzeba przyznać, że realizacja tych założeń w jednostkach terenowych wyglądała róż-
nie. Były województwa, gdzie komendanci wojewódzcy powoływali specjalne zespoły, 
które wzorem KG PSP zajmowały się inwentaryzacją zagrożeń występujących w  woje-
wództwie, analizowano dane z instytucji współdziałających ze strażą pożarną, jak: ochro-
na środowiska, stacje sanitarno-epidemiologiczne, inspekcje pracy itp. Dokonywano 
analiz możliwości sprzętowych PSP, OSP oraz takich instytucji, jak policja i wojsko, by 
na końcu usystematyzować te wszystkie informacje w programach komputerowych, do-
konując komputeryzacji podległych jednostek.

Ale były też i takie sytuacje, że kierownictwo Komendy Głównej – komendanci, dy-
rektorzy biur – wracało ze służbowych wyjazdów w teren przeświadczone, że system ra-
towniczo-gaśniczy „nie przyjął się” w konkretnym województwie czy rejonie. Komendan-
ci tych szczebli mieli też dużo racji twierdząc, że nie ma nawet minimalnych środków 
finansowych, żeby ten system wypełnić treścią – technicznym sprzętem ratowniczym, 
kwatermistrzowskim itp. My natomiast cały czas przekonywaliśmy, że jak krajowy system 
ratowniczo-gaśniczy zostanie zorganizowany od strony formalnej, do czego zobowiązał 
nas ustawodawca, i jak znajdą się środki finansowe – to system zacznie funkcjonować.

Wojewódzki system ratowniczo-gaśniczy jako pierwszy w kraju opracował i przygotował 
do zorganizowania st. bryg. Jerzy Seńczuk – komendant wojewódzki PSP w Opolu. W ostat-
nich dniach marca 1994 r. przedłożył go do zatwierdzenia komendantowi głównemu PSP.

Pierwszy w kraju WSRG zorganizował komendant wojewódzki PSP w Opolu – nadbryg. J. Seńczuk – na zdję-
ciu w środku. Pozostali od lewej: G. Sudo, W. Leśniakiewicz, P. Buk, J. Miza i Z. Meres
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Komendant J. Seńczuk wydzielił w  komendzie wojewódzkiej odrębną, samodzielną 
komórkę organizacyjną, złożoną z trzech stanowisk etatowych, i powołał zespół do roz-
pracowania problemu organizacji systemu ratowniczo-gaśniczego w rejonach i w woje-
wództwie. Na przewodniczącego powołał bryg. inż. Ryszarda Korzeniowskiego oraz za-
trudnił chemika mgr. inż. L. Himowicza i  elektrotechnika mgr. inż. D. Pacynę. Zespół 
ten, przy znacznym udziale komendantów rejonowych PSP, dokonał wielu wręcz nowa-
torskich opracowań i rozwiązań organizacyjnych na terenie woj. opolskiego i po ok. 18 
miesiącach pracy doprowadził do sfinalizowania przyjętych założeń.

Były też sytuacje, że do takich opracowań trzeba było mobilizować komendantów wo-
jewódzkich, a nawet wysyłać z Komendy Głównej PSP zespoły kontrolne, którymi zarzą-
dzał st. bryg. Stanisław Machowicz – dyrektor Biura Kontroli, by egzekwować realizację 
zadań w  terminie. A  że st. bryg. Stanisław Machowicz był wybitną postacią polskiego 
pożarnictwa, o bardzo bogatym doświadczeniu zawodowym, dużej wiedzy, elokwencji, 
a  przy tym bardzo skromnym, to jego argumenty były przekonujące dla kierownictwa 
kontrolowanych jednostek.

Koniec 1994 r. był dla komendanta głównego PSP nadbryg. Feliksa Deli oraz dla nas 
– zastępców i dyrektorów biur – szczególny i bardzo ciężki. Do końca tak naprawdę nie 
było wiadomo, czy krajowy system ratowniczo-gaśniczy zostanie wprowadzony na terenie 
naszego kraju. Jeszcze 19 grudnia kierownictwo KG PSP uczestniczyło w posiedzeniu Ze-
społu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom i Innym Sytuacjom Kryzysowym KSORM, gdzie 
nadbryg. Feliks Dela przedstawiał koncepcję funkcjonowania krajowego systemu ratow-
niczo-gaśniczego jako elementu bezpieczeństwa powszechnego państwa.

Później odbyliśmy wieczorne spotkanie w CNBOP w Józefowie, gdzie podziękowa-
liśmy Zespołowi Poselskiemu Strażaków oraz jego przewodniczącej posłance Krystynie 
Ozga za udzielanie nam istotnej pomocy m.in. w zakresie:
-  pozyskania środków na realizację krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym 

uruchomienia inwestycji centralnej pod nazwą „Krajowy System Ratowniczo-Gaśni-
czy na obszarze RP”;

Od lewej: płk. poż. Zdzisław 
Filingier, Stanisława Miza,  
nadbryg. Jerzy Seńczuk
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-  zapewnienia podstaw prawnych uwzględniających stawkę podatku VAT „0” na towary 
przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej;

-  zapewnienia podstaw prawnych umożliwiających jednostkom ochrony przeciwpoża-
rowej zakupy sprzętu pożarniczego nieprodukowanego w kraju bez nałożenia cła;

-  umożliwienia sprowadzania z zagranicy samochodów do celów ratowniczych powyżej 
obowiązującej granicy wiekowej.

Wymienione – jedynie przykładowe – formy działań Zespołu Poselskiego Strażaków 
stanowią zaledwie część jego znacznych dokonań i są konkretnym wkładem tego Zespołu 
w poprawę funkcjonowania państwowej i ochotniczej służby pożarniczej.

W  tym miejscu dodam, że komendant główny Policji nadinspektor Marek Papała  
po konsultacji z nami i za naszym przykładem doprowadził do powstania Zespołu Posel-
skiego Policji, a na jego przewodniczącą wybrano posłankę Lucynę Pietrzyk.

Na 21 grudnia 1994 r. wyznaczyliśmy w CNBOP w Józefowie termin narady kadry 
kierowniczej PSP mającej na celu posumowanie działań podejmowanych w  mijającym 
roku oraz wytyczenie podstawowych kierunków działania w 1995 r. Ważnym celem było 
również wdrożenie głównych elementów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

CNBOP w Józefowie – narada 
Zespołu Poselskiego Strażaków

W dniu 21 grudnia  
1994 r. odbyła się narada  
kadry kierowniczej PSP
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Kadrę kierowniczą zapoznaliśmy z ostatecznym opracowaniem 26-stronicowego do-
kumentu Komendy Głównej PSP z listopada 1994 r. „Etapy wdrażania głównych elemen-
tów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.

Niestety faktem stało się to, że ze względu na warunki ekonomiczno-gospodarcze kra-
ju budowę krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego rozłożono w czasie pod roboczym 
tytułem „szkieletowa budowa krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. System jako 
pojęcie organizacyjne oraz sposób funkcjonowania służb ratowniczych wdrożony zosta-
nie z dniem 1 stycznia 1995 r. Szkieletem jest Państwowa Straż Pożarna, do którego rok-
rocznie mają być włączane, na zasadzie porozumień, inne podmioty ratownicze spełnia-
jące określone kryteria, tak aby w 2000 r. zaistniał jako sprawnie funkcjonujący model na 
wskroś nowoczesnej służby ratowniczej, na miarę naszych czasów i służbowych ambicji. 
Załącznik nr 1. Stan zorganizowania KSRG na dzień 31.12.1994 r.
Załącznik nr 1a. Stan zorganizowania KSRG na dzień 31.12.2000 r.
Załącznik nr 2. Stan organizacyjny KSRG wg województw w 1994 r.
Załącznik nr 2a. Stan organizacyjny KSRG w 2000 r.
Załącznik nr 3. Zasoby organizacyjne KSRG w rozbiciu na poszczególne lata.
Załącznik nr 4. Plany zakupów sprzętu oraz wielkości środków finansowych na realizację 
zadań związanych z budową KSRG.
Załącznik nr 5. Wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP i normatywne potrzeby.
Załącznik nr 6. Planowane dochodzenie do zgodności pomiędzy normatywnym nalicza-
niem a faktycznymi potrzebami.
Załącznik nr 7. Wielkość powierzchni kraju przypadającej na jednostkę systemu w zależno-
ści od etapu wdrożenia szkieletowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 
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Załącznik nr 1.

Załącznik nr 1a.
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Załącznik nr 2.
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Załącznik nr 2a.
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Załącznik nr 3. Załącznik nr 4.
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Załącznik nr 5.
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Załącznik nr 6.
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Załącznik nr 7.

W drugiej części narady wzięli udział zaproszeni przedstawiciele Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w osobach wiceprezesów Zarządu Główne-
go: dh. Mariana Rędziocha, Stefana Mikołajczaka, sekretarza generalnego Józefa Groby 
oraz prezesi zarządów wojewódzkich ZOSP RP. Przybyli też członkowie Zespołu Posel-
skiego Strażaków z panią Krystyną Ozgą, przewodniczącą zespołu.

W tej części narady przedstawiono razem z komentarzem „Raport o stanie OSP” opra-
cowany wspólnie przez Komendę Główną PSP i Zarząd Główny Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. 

Ponadto komendantom wojewódzkim PSP i prezesom zarządów wojewódzkich ZOSP 
RP przekazano do wiadomości i  stosowania zatwierdzony przez komendanta główne-
go Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Feliksa Delę dokument z dnia 12 października 
1994 r.: „Obowiązki, kryteria i uprawnienia jednostek OSP przewidzianych do włączenia 
w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy”. 

Komendant główny poinformował zebranych, że planujemy w I półroczu 1995 r. włą-
czyć 1500 jednostek OSP do KSRG, a do końca roku kolejnych 1718 jednostek. Ponad-
to przygotowano do podpisania 18 porozumień ze służbami ratowniczymi, instytucja-
mi państwowymi i podmiotami gospodarczymi oraz postanowiono włączyć do systemu 
253 specjalistów, którzy wyrazili wolę wspierania swoją wiedzą i umiejętnościami decyzji 
kierujących akcjami ratowniczymi. (Dokument ten w załączeniu).
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W godzinach wieczornych na plac CNBOP wjechała na sygnałach kolumna samocho-
dów osobowych marki Polonez z  silnikami Rovera, z  której wysiadł premier RP Walde-
mar Pawlak – jednocześnie prezes Zarządu Głównego ZOSP RP – w asyście oficerów BOR. 
Premier zażyczył sobie na początek spotkania z  kierownictwem Komendy Głównej PSP 
oraz Zarządem Głównym ZOSP RP. W spotkaniu uczestniczyli: komendant główny PSP 
nadbryg. F. Dela, zastępcy komendanta głównego – nadbryg. M. Schroeder, bryg. J. Miza, 
wiceprezesi Zarządu Głównego ZOSP Marian Rędzioch, Stefan Mikołajczak, sekretarz ge-
neralny dr Józef. Groba, dyrektor CNBOP bryg. dr Wojciech Roguski wraz z zastępcą bryg. 
dr. Ryszardem Szczygłem oraz doradca komendanta głównego PSP bryg. Władysław Janik.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami premier Waldemar Pawlak poinformował nas, 
że na posiedzeniu Rady Ministrów zapadła decyzja o  utworzeniu z  dniem 1 stycznia 
1995 r. krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). Jednocześnie rząd RP w pla-
nowanym budżecie państwa na 1996 r. wprowadził inwestycję centralną „Krajowy system 
ratowniczo-gaśniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”.

Koszt tej inwestycji to 342 mln zł, z  czego 219 mln zł stanowi dotacja budżetowa, 
a  123  mln zł pochodzi ze środków pozabudżetowych. Wymienione środki finansowe 
umożliwią budowę zaplanowanych 14 krajowych baz sprzętu specjalistycznego.

Po tym spotkaniu premier Waldemar Pawlak udał się na spotkanie ze wszystkimi 
uczestnikami narady, gdzie powtórzył informację o decyzjach podjętych przez rząd RP. 
Złożył wszystkim strażakom zawodowym i ochotnikom życzenia świąteczne i noworocz-
ne. Spotkanie zakończono podzieleniem się opłatkiem i uroczystą kolacją.

W  okresie międzyświątecznym odbyło się jeszcze spotkanie w  mieszkaniu generała 
Zbigniewa Chwalińskiego, późniejszego zastępcy komendanta głównego policji. Z. Chwa-
liński zaprosił na nie nadbryg. Feliksa Delę, Macieja Schroedera, Jana Kielina i zdającego 
tę relację. Przypomnę, że w momencie powołania Państwowej Straży Pożarnej z dniem 
1 lipca 1992 r. Z. Chwaliński był doradcą ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milcza-
nowskiego. Minister powierzył mu wprowadzenie Państwowej Straży Pożarnej do resortu 

Premier RP Waldemar 
Pawlak spotkał się 
z kierownictwem 
KG PSP i Zarządem 
Głównym ZOSP RP
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spraw wewnętrznych. Byłem mu szczególnie wdzięczny za to, że po powołaniu mnie na 
stanowisko zastępcy komendanta głównego PSP osobiście oprowadził mnie po gabine-
tach wiceministrów spraw wewnętrznych, począwszy od ministra Jerzego Zimowskiego, 
na dyrektorach ważniejszych departamentów kończąc.

Był nam bardzo pomocny w tamtym czasie, a także później, służąc fachową radą. Gen. 
Chwaliński pogratulował nam, a w szczególności komendantowi głównemu, konsekwen-
cji w realizacji ustawowych zadań i wprowadzenia krajowego systemu ratowniczo-gaśni-
czego. Przyznał, że śledził nasze starania i choć w życiu jest urodzonym optymistą, to nie 
wierzył w szczęśliwy finał naszych poczynań, znając realia finansowe budżetu państwa, 
a resortu spraw wewnętrznych w szczególności. U nadbryg. Deli było widać zadowolenie, 
ale chyba dalekie od entuzjazmu, z dzieła, którego dokonał, bo bez fałszywej skromności 
mogę stwierdzić, że jedynie my pomagaliśmy mu w tym dziele. Był to trudny okres naszej 
służby w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zmęczenie fizyczne i psychicz-
ne dawało o sobie znać. Szczególnie było ono widoczne u naszego szefa. Nie da się ukryć, 
że nie był on okazem zdrowia, pracował codziennie co najmniej po kilkanaście godzin, 
pił duże ilości kawy i  wypalał dziesiątki „cienkich” papierosów, a  przy tym wyjątkowo 
nieregularnie się odżywiał. Zauważył to również Z. Chwaliński, z którym udało się nam 
namówić generała, żeby położył się na kilka dni w szpitalu, by przeprowadzić badania.

Niestety wyniki badań potwierdzały nasze obawy o stan jego zdrowia. Dążenie nad-
bryg. Feliksa Deli do zrobienia wielkich rzeczy, jakimi niewątpliwie było powołanie Pań-
stwowej Straży Pożarnej i utworzenie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a od-
ważę się nazwać je dziejowymi w historii polskiego pożarnictwa, wymagały ogromnego 
wysiłku, któremu nasz szef sprostał, ale w mojej opinii i najbliższych przyjaciół okupił je 
znacznym uszczerbkiem na zdrowiu. Negatywny wpływ na jego zdrowie miały też obraże-
nia odniesione w wypadkach drogowych – doszło do nich podczas dwóch spośród wielu 
jego podróży służbowych.

Doczekaliśmy się wreszcie końca 1994 r., kiedy to Jerzy Zimowski, sekretarz stanu 
w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, z  upoważnienia ministra spraw wewnętrznych 

Premier RP Waldemar 
Pawlak podczas 
spotkania 
w CNBOP



Jan MIZa

252

podpisał rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad organizacji krajowego systemu ra-
towniczo-gaśniczego, w sprawie szczególnych zasad, zakresu i trybu włączania jednostek 
ochrony przeciwpożarowej do KSRG.

Był dzień 31 grudnia. W sylwestra komendant główny PSP nadbryg. Feliks Dela wraz 
z  zastępcami: nadbryg. Maciejem Schroederem i  bryg. Janem Mizą złożył ministrowi 
spraw wewnętrznych Andrzejowi Milczanowskiemu meldunek następującej treści:

„Melduję, że zgodnie z art. 127 ustawy o PSP z dniem 1 stycznia 1995 r. uruchomi-
łem krajowy system ratowniczo-gaśniczy, stanowiący integralną część organizacji bez-
pieczeństwa wewnętrznego państwa (...). W  krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym 
działają PSP, ochotnicze straże pożarne, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej (...). 
Uruchomienie KSRG przyczyni się do zwiększenia skuteczności działań podczas walki 
z pożarami, innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego oraz ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego”.

Podobnej treści meldunek komendant główny PSP nadbryg. Feliks Dela złożył na pi-
śmie prezydentowi RP Lechowi Wałęsie oraz premierowi RP Waldemarowi Pawlakowi.

Po dniu pełnym pozytywnych emocji i – odważę się napisać – historycznym w dzie-
jach Państwowej Straży Pożarnej nadszedł czas na wyjazd do domów, żeby w gronie ro-
dzinnym przywitać nadchodzący Nowy Rok 1995. Ale komendant główny nie byłby sobą, 
gdyby na drogę nie zlecił nam jeszcze dodatkowych zadań. Uczynił to mniej więcej takimi 
słowy: „Ja jadę do Krakowa, ty Maciek do Poznania, a Janek do Opola. Po drodze poje-
dziecie do naszych JRG, żeby chłopakom na służbie złożyć życzenia noworoczne”.

Pokornie skinęliśmy głowami, akceptując pomysł nadbryg. F. Deli – Naszego Wspa-
niałego Szefa.

St. bryg. w stanie spocz. Jan Miza ukończył w 1977 r. Wyższą Oficerską Szkołę Pożarni-
czą w Warszawie, a następnie podjął pracę jako oficer ds. prewencji w Komendzie Rejo-
nowej Straży Pożarnej w Nysie. W 1984 r. zostaje dowódcą Zawodowej Straży Pożarnej 
w Nysie. W 1986 r. powołany na komendanta rejonowego straży pożarnych w Paczko-
wie. Od 1990 r. zastępca komendanta wojewódzkiego straży pożarnych w Opolu. W la-
tach 1992-1998 zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Był sędzią 
międzynarodowym zawodów pożarniczych CTIF w Czechosłowacji, Polsce i Finlandii. 
Dowódca drugiego odcinka bojowego w czasie wielkiego pożaru lasów w Kuźni Racibor-
skiej w 1992 r.

Doradca ministra 
spraw wewnętrznych 
i administracji Z. Chwaliński 
z zastępcą komendanta 
głównego PSP Janem Mizą
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mOJA STRAŻACKA SŁuŻbA – 

wSPOmNIENIA Z LAT 1945-2020 

Stanisław Mikulak

Wspomnienia poświęcam Wszystkim, z którymi wypełniałem strażacką powinność.

wstęp

Człowiek i ogień to odwieczny związek kształtujący życie na 
naszej planecie. Związek nasycony „dobrem” i „złem”, dobrym 
ogniem i złym ogniem. 

Dobry ogień daje nam wiele korzyści w codziennym życiu 
– ogrzewa, oświetla, współtworzy niezliczoną ilość rzeczy, bez 
których nie moglibyśmy się obyć. Zły ogień to nieszczęście. To 
między innymi pożar, działający na szkodę człowieka, niejedno-
krotnie pozbawiający go życia, zdrowia i dorobku całego życia. 
Zły ogień niejednokrotnie jest wywoływany przez człowieka 
specjalnie, by dokonać dużych i tragicznych zniszczeń. 

Dotyczy to szczególnie działań wojennych, podczas których 
wykorzystywano od wieków na różne sposoby niszczące wła-

ściwości ognia. Najpierw były więc ognie greckie, potem pociski i bomby zapalające, aż 
w końcu bomby i rakiety z ładunkiem jądrowym. 
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Nie sposób w tym miejscu nie wymienić choćby nalotu dywanowego Amerykanów na 
Tokio w nocy z 9 na 10 marca 1945 r. Użyte bomby zapalające wywołały burzę ogniową 
porywającą w powietrze samochody pożarnicze i spowodowały zniszczenia większe niż 
bomba atomowa zrzucona kilka miesięcy później na Hiroszimę. I w jednym, i w drugim 
przypadku zniszczeniu uległo kilkadziesiąt tysięcy budynków, a straty ludzkie przedsta-
wiały się przerażająco: 70-80 tysięcy ofiar śmiertelnych w Hiroszimie, ponad 120 tysięcy 
w Tokio.

Tragiczne straty ludzkie i nieobliczalne szkody materialne zostały spowodowane zja-
wiskami przyrodniczymi, szczególnie działalnością wulkanów. Przykładem może tu być 
wybuch Wezuwiusza w pobliżu Neapolu w sierpniu 79 r. n.e. Zniszczył on trzy miasta 
rzymskie – Pompeje, Herkulanum i Stabie, spowodował śmierć kilkunastu tysięcy całko-
wicie zaskoczonych erupcją ludzi. Śmierć przyszła nagle i w niezwykłej postaci – wszystko 
pokrył wulkaniczny żużel i popiół o temperaturze około 600 stopni Celsjusza. Skutki tego 
zjawiska można dziś zobaczyć w odkopanych spod siedmiometrowej warstwy żużlu i po-
piołu Pompejach. Byłem tam. Widziałem zniszczone doszczętnie miasto, gipsowe odlewy 
całkowicie spalonych ludzkich ciał. 

Zatem ogień to zarówno przyjaciel, jak i wróg człowieka. Powinniśmy go z jednej stro-
ny doceniać, z drugiej – gdy wymyka się spod kontroli – zwalczać. W tym drugim przy-
padku niezbędne jest odpowiednie przygotowanie organizacyjno-techniczne, by ta walka 
była skuteczna. Zadanie to wypełnia straż pożarna – zarówno zawodowa, jak i ochotnicza. 
To ludzie pełniący służbę, czy też może raczej misję polegającą na niesieniu pomocy bliź-
nim, gdy dosięgnie ich nieszczęście. Ja tej służbie i misji poświęciłem prawie całe swoje 
życie. Dziś wiem, że to był słuszny wybór, dający poczucie społecznego i osobistego speł-
nienia. Refleksja nad tym niezwykłym czasem jest głównym celem niniejszej książki.

Kiedy pierwszy raz zetknąłem się ze złym ogniem? Miało to miejsce w mojej rodzinnej 
wsi Raki (gm. Krasnosielc, pow. Maków Mazowiecki). Miałem wtedy osiem lat. Wiosną 
1945 r. pocisk artyleryjski uderzył w  znajdujące się w  pobliżu naszego domu budynki 
gospodarcze sąsiada. Potem poznałem jego niszczycielską moc, widząc wypaloną przez 
„wyzwoleńczą” Armię Radziecką główną ulicę miasta Szczytno.

Do Szczytna jechaliśmy chłopską furmanką, by zacząć nowe życie po wojennej gehen-
nie. „Na Zachód, do Prus” – tak wtedy między sobą mówiliśmy. Wojnę przeżyliśmy – ja 
i siostra – pod opieką Matki, Genowefy.

Rozdział I. wojna i lata powojenne

Ojciec w gehennie wojennej
Na ciepłe wspomnienie o  Mamie przyjdzie jeszcze czas, w  tym miejscu chciałbym 

przybliżyć postać mojego Ojca, Aleksandra. Mój ojciec, jedyny żywiciel rodziny, we wspo-
mnianych Rakach uprawiał rzemiosło – był kowalem. Ledwo stanął na nogi jako rze-
mieślnik, nadeszła wojna i został zmobilizowany do armii. Jego dalsze losy wystarczyłyby 
na scenariusze wielu wojennych opowieści. Uczestniczył w obronie Warszawy i pod Gar-
wolinem dostał się do niewoli niemieckiej. Początkowo przebywał w Stalagu IB pod Ol- 
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sztynkiem, potem niewolniczo pracował u bauera Herrmanna w Sząbruku pod Olszty-
nem. Stamtąd próbował uciec, jednak zakończyło się to niepowodzeniem, przesłucha-
niem na Gestapo i  skierowaniem do obozu w  Stabławkach pod Królewcem (dzisiejszy 
rosyjski Kaliningrad). Potem znów niewolnicza praca w majątku junkierskim pod Kor-
szami, przymusowa ewakuacja z rodzinami niemieckimi „drogą śmierci” zimą 1944/1945, 
wyczerpująca podróż przez Zalew Wiślany i objęte frontem walk Pomorze... Wreszcie wy-
zwolenie przez Rosjan w doszczętnie zniszczonym Kołobrzegu. Ojciec powrócił do domu 
na początku kwietnia 1945 r., w stanie całkowitego wycieńczenia. Nie był w stanie opowie-
dzieć swoich przeżyć, a gdy go pytaliśmy, odpowiadał krótko: „Ja już piekło przeżyłem”. 
Jako dziecko zapamiętałem też, że był po powrocie po prostu szczęśliwy, że Bóg dał mu 
szansę to piekło przetrwać i ocalił również jego rodzinę. Po euforii powrotu trzeba było 
twardo stanąć na ziemi i powiedzieć sobie szczerze – w rodzinnych Rakach nasza rodzi-
na nie miała żadnej przyszłości. Niemieccy żołnierze przebudowali nasz dom na łaźnię, 
zniszczyli także ojcowską kuźnię. Mieszkaliśmy w dziesięć osób (wraz z rodziną siostry 
ojca) w dwóch pomieszczeniach, do dyspozycji mając pół hektara piaszczystego gruntu.

„Na ziemi odzyskanej” – Nowe Kiejkuty
W tej sytuacji decyzja rodziców o tym, by opuścić rodzinne strony i wyjechać na Zie-

mie Odzyskane, na Mazury, była całkowicie zrozumiała. Ojciec znał już Mazury z lat swojej 
niewoli. Z relacji szabrowników wiedział o dużej liczbie pozostawionych przez Niemców 
wolnych domów i całych gospodarstw. W czerwcu 1945 r. osiedliliśmy się w otrzymanej 
nieruchomości w Nowych Kiejkutach. Na półhektarowej działce stał prawie nowy dom jed-
norodzinny z ogródkiem, drzewami i kwiatami. Za nim znajdował się budynek gospodarczy 
i nieduży sad z jabłoniami, wiśniami i porzeczkami, które w tamtym roku wyjątkowo pięk-
nie obrodziły. Na ojca czekała kuźnia wyposażona w niezbędne narzędzia. W samym domu, 
od teraz naszym domu, były dwa pokoje i kuchnia na parterze oraz duży pokój na poddaszu. 
Pomieszczenia nie były zniszczone, a  jedynie zaśmiecone i pozbawione mebli i  sprzętów. 
W ogródku był dół po wykopanych przez szabrowników naczyniach i  innych wartościo-
wych rzeczach. Zaraz po przybyciu i uprzątnięciu śmieci moja matka ugotowała pierwszy 
posiłek. Była to popularna polska kartoflanka. Jej smaku nigdy nie zapomnę. 

Nowe Kiejkuty to malownicza mazurska wieś w gminie Dźwierzuty (powiat szczycień-
ski), położona w pobliżu kompleksu leśnego i dwóch jezior – Wałpusza i Łęska Dużego 
(zwanego Kulką). Jest dobrze skomunikowana drogą asfaltową ze Szczytnem. W okresie 
niemieckim w jej skład wchodziło 68 siedlisk stanowiących w połowie gospodarstwa rol-
ne wysoko- i średniotowarowe. We wsi działał młyn, tartak, kaszarnia, dwa sklepy, nowa 
szkoła, poczta, zajazd z  restauracją i  pokojami hotelowymi, salą widowiskową i  stacją 
benzynową. Wieś miała małą stacyjkę kolejową z  piętrowym budynkiem, magazynami 
i bocznicą kolejową. Były również w Nowych Kiejkutach dwie znane pasieki pszczelarskie. 
Mieszkańcy, poza rolnictwem, utrzymywali się z rzemiosła, pracy na kolei i w pobliskim 
lesie, część z nich pracowała w Szczytnie. 

Rosjanie nie spowodowali we wsi większych zniszczeń, choć spalili najbardziej re-
prezentacyjne budynki zajazdu. Była to jednak niewielka strata, jeśli porównać, ja-
kich zniszczeń dokonywano na pograniczu Prus Wschodnich i  Związku Radzieckiego. 
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W Kiejkutach żołnierze stacjonowali w dwóch największych gospodarstwach. Gdy byli 
trzeźwi, zachowywali się poprawnie – pomagali mieszkańcom, prowadzili z nimi handel  
wymienny. Gdy jednak w grę wchodziła wymiana na bimber, wszelkie targi kończyły się 
zabraniem przez żołnierza i bimbru, i  towaru. W ten sposób ojciec stracił rower, który 
próbował kupić za kilkulitrową bańkę samogonu. Gorzej natomiast mogła skończyć się 
„przygoda”, podczas której wraz z innym Polakiem przeszkodził Rosjaninowi w uprowa-
dzeniu (a najpewniej zgwałceniu) naszej sąsiadki. Oficer zrezygnował z panienki i zajął się 
Polakami, prowadząc ich pod pistoletem do siedziby dowództwa w pobliskiej Jabłonce, 
strzelając co jakiś czas w asfalt i krzycząc, że „ubije polaczków”, którzy na niego napadli. 
Był jednak pijany, musiał skupić uwagę na prowadzeniu roweru, a w pochodzie skutecznie 
przeszkadzała mu nasza matka... Mieszkańcy wsi zdołali więc uciec i ukryć się. Trudno 
jednak zapomnieć widzianą oczami dziecka wizytę czerwonoarmistów w naszym domu. 
Najciekawsze w tym zdarzeniu było jednak to, że pod kierownictwem tegoż oficera ojciec 
pracował na co dzień w polowych warsztatach i gdy następnego dnia przyszedł do pracy, 
Rosjanin zachowywał się, jakby nic się nie wydarzyło. 

Innym razem pijany żołnierz próbował zabrać ojcu pożyczonego konia z furmanką, 
którą ojciec wiózł ze szpitala chorą córkę. Na miejscu pojawił się radziecki oficer poli-
tyczny i o mało nie zastrzelił owego żołnierza. Takie to były czasy, gdy nie można było 
ufać nikomu, a Armia Radziecka nawet po ogłoszeniu końca wojny sprawowała faktyczną 
władzę. 

Żołnierze radzieccy opuścili Nowe Kiejkuty pod koniec lata, urządzając przy tym po-
żegnalną strzelaninę. I od tego czasu życie powoli zaczęło się stabilizować. Do wsi zaczę-
li wracać Mazurzy, zmuszeni rozkazem nadprezydenta Prus Wschodnich Ericha Kocha 
do dramatycznej ewakuacji w czasie bardzo mroźnej zimy na początku stycznia 1945 r. 
Z  ponad sześćdziesięciu rodzin, które wcześniej opuściły swoje gospodarstwa, wróciło 
około dwudziestu. Reszta zginęła w tym tragicznym pochodzie. Jedynie nieliczni dotar-
li do upragnionego Vaterlandu. Ci, co wrócili, zaczęli gospodarować na swych dawnych 
posiadłościach. Traktowaliśmy ich początkowo nieufnie, a nawet z pewną antypatią. Na-
zywaliśmy ich Niemcami lub bardziej urągliwie – szwabami. Ale jacy z nich byli Niem-
cy? Z ponad dwudziestu nazwisk tylko trzy brzmiały niemiecko: Sachs, Schuster i Nykel. 
Reszta to Mozolewski, Bocian, Knyzia, Żywiec, Kopacki, Serowy, Makówka, Sitek, Olbryś, 
Wieczorek, Król... W końcu jednak i oni wybrali obywatelstwo niemieckie i wyjechali do 
Niemiec.

Rozdział II. moja ochotnicza straż pożarna 

Takie były początki
Polscy osadnicy w Nowych Kiejkutach pochodzili głównie z gminy Krasnosielc w ów-

czesnym województwie warszawskim. Potem dołączyły jeszcze cztery rodziny ukraińskie 
z  akcji „Wisła” oraz kilka rodzin z  Kurpiowszczyzny. Niektórzy mężczyźni z  osiadłych 
rodzin byli przed wojną członkami ochotniczych straży pożarnych w  swoich miejsco-
wościach. Między innymi mój ojciec należał do OSP w Rakach. To oni zainicjowali po-
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wołanie OSP na nowej ziemi. Głównym inicjatorem był Jan Gołota, podoficer kawale-
rii, urodzony przywódca. Dołączyli do niego Aleksander Mikulak, Gustaw Kacprzyński, 
Władysław Woźniak, bracia Antoni i Józef Jeziorkowie, Józef i Władysław Opalachowie, 
Władysław i Stanisław Chrzanowscy, Eugeniusz Ogonowski, Henryk Zawistowski, Józef 
Bełdycki, Wincenty Gajek, Franciszek Dudek, Józef Więcek. Ci byli z Nowych Kiejkut. 
Miała OSP w swoich szeregach również członków ze Starych Kiejkut – byli to Stanisław 
Prut, Józef Konopka, Adam Kostek, Paweł Popławski, Piotr Pochmara i Klemens Bura-
kiewicz. Pobliską Jabłonkę reprezentowali zaś Jan Wasilewski i Stefan Suchecki. Wybrano 
pierwszy zarząd w następującym składzie:
- Jan Gołota – naczelnik,
- Gustaw Kacprzyński – prezes,
- Aleksander Mikulak – sekretarz,
- Władysław Woźniak – skarbnik,
- Wincenty Gajek – gospodarz.

Gdzie stacjonowała straż? W centrum wsi była mała, typowa dla okresu niemieckiego 
remiza, mogąca pomieścić czterokołową sikawkę konną i jej wyposażenie. Pod zewnętrz-
nym zadaszeniem można było umieścić drabinę i bosaki. Remiza była pusta, wyszabrowa-
no z niej wszystko, co mogło stanowić jakąś wartość. Ale nowego zarządu to nie przera-
żało. Sikawkę znaleźli strażacy w przydrożnym rowie na drodze do sąsiedniego Trelkowa. 
Nie miała kół, ale ojciec dopasował je od rolniczego wozu konnego. Znalazło się kilka bo-
saków, drabina. Od władz powiatowych straż otrzymała kilka parcianych węży tłocznych, 
prądownice i piskliwą syrenę alarmową – po niemieckim volkssturmie. I w ten sposób 
OSP była – jak to się teraz fachowo mówi – gotowa do podjęcia działań ratowniczych. 
Najpierw trzeba było jednak sprzęt i strażaków uroczyście poświęcić, by wypełniali swoją 
misję BOGU NA CHWAŁĘ – BLIŹNIM NA RATUNEK. Dokonał tego proboszcz parafii 
dźwierzuckiej latem 1947 r.

Teraz niezbędne stało się rozpoczęcie podstawowego szkolenia strażackiego, które 
zorganizował z dużym zaangażowaniem naczelnik Gołota. Przybrało ono postać conie-
dzielnych zbiórek. Tuż przed godziną 11.00 sygnałem trąbki alarmowej zwoływał je Win-
centy Gajek. Była to atrakcja dla dzieci, a także cenna informacja dla dorosłych, którzy 
wybierali się na niedzielną mszę świętą do Dźwierzut. 

Szkolenie zaczynało się od musztry, a potem sprawiano drabiny, bosaki, na końcu uru-
chamiając czterokołową sikawkę. Gdy pogoda sprzyjała, ćwiczenia z sikawką odbywały 
się na mokro, co sprawiało szczególną frajdę dzieciakom kręcącym się zawsze w pobliżu 
i przebiegającym w zasięgu strumienia wody. Strażacy chętnie polewali także przechodzą-
ce dziewczyny (czy i one całkiem przypadkowo znajdowały się akurat wtedy przy remi-
zie, możemy się tylko domyślać). Szczególnie intensywne polewanie odbywało się w Po-
niedziałek Wielkanocny – śmigus-dyngus. Tego dnia strażacy z sikawką i beczkowozem 
przejeżdżali przez wieś, polewając wszystkie domy i zbierając od gospodarzy tzw. wykup 
w postaci datków pieniężnych i świątecznych przysmaków. Wzbogacali przy tym swoją 
strażacką kasę.

Potem było coraz lepiej. W  kolejnych latach kiejkucka OSP skoncentrowała się na 
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zdobywaniu środków na adaptację jakiegoś budynku na salę, co umożliwiłoby podjęcie 
działalności kulturalno-rozrywkowej, szczególnie organizowanie dochodowych zabaw 
tanecznych. Na razie odbywały się one latem na specjalnie przygotowanej podłodze przy 
remizie, a w zimie w prywatnych mieszkaniach posiadających duże pomieszczenia. Zor-
ganizowano także amatorski zespół teatralny, który wystawiał w sali szkolnej przedstawie-
nia oraz noworoczne jasełka. Zespołem tym kierował „torowy” Wacław Wojtachno, a po-
szczególne role grali: króla Heroda – Wacław Wojtachno, Diabła – Piotr Pochmara, Żyda 
– Franciszek Dudek, rycerza – Henryk Zawistowski, Śmierć – (?) Zawadzki. Po zdobyciu 
odpowiednich środków w latach 1949-1950 adaptowano budynek starej szkoły na stra-
żacki dom. Budynek ten zlokalizowany był w centrum wsi i w okresie niemieckim służył 
niewolnikom pracującym u miejscowych gospodarzy. Obok niego była piwnica (bunkier), 
w której mieścił się areszt dla niezdyscyplinowanych. Adaptacja była dość ryzykownym 
przedsięwzięciem, gdyż trzeba było wyburzyć wszystkie ściany, a to groziło zawaleniem 
się stropu. Sprawę rozwiązano poprzez podparcie stropu na środku sali grubym drewnia-
nym słupem, wokół którego potem gonili się przeciwnicy w czasie dość częstych bójek. Ja 
starałem się nie opuścić żadnego szkolenia czy ćwiczeń, pomagałem czyścić sprzęt po ich 
zakończeniu, co szczególnie pochwalał naczelnik Gołota. Być może już wówczas obudziło 
się we mnie zafascynowanie służbą pożarniczą, co przepowiadał mi naczelnik. W później-
szych latach zawsze przypominał, że „wyszedłem spod jego ręki”. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Kiejkutach, rok 1947. 
Wśród leżących pierwszy od lewej to Stanisław Mikulak
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Rozdział III. Strażacka edukacja 

Wieliczka 1952-1954. „Młodości! dodaj mi skrzydła!” 
W maju 1952 r. miałem piętnaście lat. Właśnie przerwałem naukę w technikum rolni-

czym w Karolewie koło Kętrzyna. Właściwie zmusiły mnie do tego okoliczności. Warunki 
socjalne w tej szkole były tak straszne, że realne stało się zagrożenie gruźlicą. Wróciłem do 
domu w Nowych Kiejkutach i nie za bardzo wiedziałem, co ze sobą teraz zrobić. 

Jak to w życiu bywa, o wyborze strażackiej służby zadecydował przypadek. Na jednej 
z potańcówek w strażackiej remizie poprosił mnie na rozmowę naczelnik OSP Jan Gołota. 
Przedstawił mnie jakiemuś umundurowanemu strażakowi, który bezceremonialnie za-
pytał: „Czy chciałbyś zostać strażackim oficerem?”. Ta propozycja mnie, krótko mówiąc, 
„zatkała”. Chociaż jak każdy chłopiec marzyłem o strażackim mundurze, to jednak ten 
oficerski przerastał moje ambicje. 

Tym strażakiem był instruktor powiatowy straży pożarnych w Szczytnie aspirant po-
żarnictwa Kazimierz Królak. Szkołą, która miała „zrobić ze mnie oficera” – Oficerskie 
Technikum Pożarnicze Nr 2 dla Górnictwa w Wieliczce koło Krakowa. Gdzie Mazury, 
a gdzie Kraków i Wieliczka? Tu jeziora, lasy i pola, a  tam Wawel i kopalnia soli... oraz 
strażacka szkoła. Trzeba było mieć bujną wyobraźnię, żeby w  piętnastym roku życia 
zdecydować się na takie przedsięwzięcie. Ale się zdecydowałem. 
O straży pożarnej coś niecoś wiedziałem – mój Ojciec był wówczas 
jej prezesem. Znałem wszystkie ćwiczenia tej OSP, a były one czę-
ste i urozmaicone, chociaż sprzęt był raczej skromny. Wystarcza-
ła nam wówczas sikawka czterokołowa, beczkowóz konny, jakaś 
bardzo „poniemiecka” drabina, kilka bosaków i parcianych węży 
tłocznych.

Wracając jednak do moich strażackich planów. Odległość do 
Wieliczki trochę przerażała, ale szybko skompletowałem i  wy-
słałem wymagane dokumenty, nie bardzo wierząc, że dostanę się 
do tej strażackiej szkoły. A  jednak się udało! Miałem przy tym 
dużo szczęścia, gdyż wezwanie na egzamin wstępny otrzymałem 
z opóźnieniem i po dwóch dobach podróży dotarłem do Wieliczki 
(czerwiec 1952 r.), niestety już po zakończeniu egzaminów. Dzię-
ki wyrozumiałości zastępcy komendanta OTP mł. kpt. Stanisława 
Butmankiewicza i  pani od matematyki Karoliny Gabryl zdałem 
samotnie egzaminy.

Wieliczka to miasto słynne z XIII-wiecznej kopalni soli i unikalnego Muzeum Żup 
Krakowskich, mieszczącego się w zabytkowych komorach eksploatacyjnych kopalni. Le-
genda łączy odkrycie złóż solnych ze świętą Kingą, żoną księcia krakowskiego i sando-
mierskiego Bolesława Wstydliwego, panującego w latach 1243-1279.

Oficerskie Technikum Pożarnicze Nr 2 dla Górnictwa (OTPG) zlokalizowane było 
na terenie kopalni w parku św. Kingi obok szybu Daniłowicza, którym górnicy zjeżdżali 
(wcześniej schodzili) do chodników i ścian solnych. Teraz ten szyb jest głównym wejściem 

Stanisław Mikulak 
w mundurze ucznia 
(kadeta) drugiej klasy 
Oficerskiego Technikum 
Pożarnictwa w Wieliczce 
k. Krakowa
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do muzeum i słynnych grot kryształowych oraz wyrzeźbionych w soli kaplic św. Antonie-
go i św. Krzyża. Wieliczka, muzeum, piękny park z boiskami sportowymi, staw z ciepłą 
wodą pobieraną z kopalni, w którym kąpaliśmy się (pomimo zakazu) nawet w zimie... 
Wszystko to pozostawiło niezatarte wrażenie tamtych lat w moim życiu. To najpiękniejszy 
i najmilej wspominany okres mojej wczesnej młodości. 

Łatwo jednak nie było. Szkoła zorganizowana była na wzór wojskowej szkoły kadetów. 
Mieliśmy nawet mundury po zlikwidowanym korpusie kadetów. Byliśmy z nich bardzo 
dumni. Podobały się wszystkim, a szczególnie dziewczynom.

Zdobywanie strażackiej wiedzy nie przychodziło nam łatwo. Najtrudniejsze były ćwi-
czenia ze sprzętem. Był on przeznaczony dla dorosłych, a my mieliśmy po 15, 16 lat. Prze-
noszenie motopompy ważącej ponad 100 kg, węży ssawnych i tłocznych, drabin i bosaków 
oraz ćwiczenia z nimi wyciskały z nas ostatnie poty. Jednocześnie hartowały kandydatów 
na przyszłych oficerów pożarnictwa. Podobnie było także na zajęciach z musztry, ćwicze-
niach sportowych i przy wykonywaniu tzw. prac gospodarczych.

Pobudka o  szóstej. Gimnastyka, poranne porządki, apel, podział służb. Śniadanie. 
Przygotowanie do sześciogodzinnych zajęć, obiad, cztery godziny nauki własnej, jedna 
godzina wolna. Kolacja. Godzinna prasówka, wieczorne porządki, capstrzyk... Około go-
dziny 22.00 rozpoczynała się cisza nocna, tak często przerywana alarmem. Tak kształto-
wał się plan dnia, z małą odmianą w niedzielę, kiedy można było wyjść na przepustkę. 
O ile oczywiście nie miało się służby albo karnego zakazu opuszczania koszar (ZOK). Było 
to „małe strażackie wojsko” wdrażające nas w poważny świat. Były także pierwsze wyjazdy 
do pożarów oraz na spotkania i uroczystości w ochotniczych strażach pożarnych.

W Wieliczce też były tęgie zimy. Od lewej: Kazimiera Zaczyk, Alicja Dura, Krystyna Bojczuk i Karol Prec
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Na ogół czułem się dość dobrze w tej strażackiej rutynie, ale bardzo tęskniłem za do-
mem i rodziną w odległych mazurskich Nowych Kiejkutach. Pamiętam, jak bardzo wy-
czekiwałem świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, a także letnich wakacji. Nie odstra-
szało mnie nawet to, jak bardzo wyczerpująca była podróż – niemal cały czas na stojąco, 
a w drodze powrotnej pełna niepokoju – czy uda się dojechać na czas i uniknąć kary za 
spóźnienie?

Trasy: Nowe Kiejkuty – Szczytno – Olsztyn – Warszawa – Kraków – Wieliczka nigdy 
nie zapomnę. Pamiętam, jak na Boże Narodzenie w 1953 r. przyjechałem pociągiem do 
Szczytna około godziny 18.00. Oczywiście było już ciemno, zimno, padał coraz gęściejszy 
śnieg. Przebyłem pieszo dziesięć kilometrów w straszną śnieżycę, by być na tak oczekiwa-
nej Wigilii. Idąc, deklamowałem „Odę do młodości”: Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy 
/ Młodości! dodaj mi skrzydła!..., którą pamiętam w całości do dzisiaj.

W tym czasie byłem zauroczony romantyzmem, a szczególnie poezją Adama Mickie-
wicza. Z najmilszymi przeżyciami, które pamiętam z tego okresu, wiąże się bardzo rodzin-
na atmosfera wytworzona w naszej szkole przez kadrę i kolegów. Częste wyjazdy do Kra-
kowa, służby dyżurne z krakowskimi strażakami w teatrach („Starym” i „Słowackiego”), 
wypady do kopalni soli, podrywanie licealistek oraz nagminne granie w „zośkę” i „cym-
bergaja”. Mistrzem w podbijaniu zośki był Henio Budniak, a w piłkarskiej grze monetami 
i grzebieniem bardzo zacięte boje toczyli Henio Mryc i Wojtek Szmitkowski.

Było także bardzo dobre wyżywienie, panie kucharki wyśmienicie gotowały i trakto-
wały nas jak swoje dzieciaki. Nie mógłbym zapomnieć słynnej wielickiej zupy kminkowej 
i domowych (szkolnych) ciast. Bardzo dobrze wspominam także kadrę szkolną. Wśród 
moich wychowawców znalazł się pierwszy komendant OTPG st. kpt. Tadeusz Kotlarczyk, 
jego brat Mieczysław Kotlarczyk, Wiktor Stęczniewski, Stefan Kobryń, Mieczysław Cy-
gankiewicz oraz cywile: Stanisław Butmankiewicz (zastępca komendanta), Stanisław Ką-
kol i wspaniała pani Karolina Gabryl.

Instruktorzy: 
Stefan Kobryń 
i Mieczysław 
Cygankiewicz
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Na zajęcia przyjeżdżali także doświadczeni oficerowie z Krakowa: Gałek, Budyń, Mar-
cinek i wielu innych. Program nauczania obejmował 17 przedmiotów ogólnych i 11 zawo-
dowych. Pierwszy rok był szczególnie trudny ze względu na zróżnicowany wiek (14-17 lat) 
i poziom intelektualny uczniów oraz zróżnicowane środowisko społeczne.

Naukę w  pierwszej klasie OTPG w  Wieliczce rozpoczęły we wrześniu 1952 r. trzy 
dziewczyny (Krystyna Bojczuk, Alicja Dura i Kazimiera Zaczyk) i czterdziestu chłopców:

Po pierwszym roku odpadli: Alicja Dura (ze względów zdrowotnych) i Andrzej Banach 
(niepromowany do klasy drugiej). Na drugi rok dodatkowo przyjęto Krystynę Gąsior, któ-
ra ukończyła OTP w Poznaniu w 1956 r.

Wrocław 1954-1956. „A czwarta kompania na tym wietrze stoi!”
Rozpoczęcie roku szkolnego 1954/55 we wrześniu 1954 r. wita nas w Wieliczce niemiłą 

niespodzianką. Po przyjeździe do szkoły otrzymujemy szokującą informację.
OTPG Nr 2 już nie ma. Zostało zlikwidowane. 
Zostajemy przeniesieni jako OTP Nr 1 do Wrocławia na ul. Borowską, a funkcjonujące 

tam OTP Nr 1 (oraz dziewczyny z naszej wielickiej szkoły) zostaje przeniesione do Pozna-
nia, do szkoły podoficerskiej przy ul. Czechosłowackiej. Przenosiny odbywają się natych-
miast, nawet się nie rozpakowujemy po wakacjach, bez wyjaśnień i dyskusji. Żegnamy się 
z Wieliczką z ogromnym żalem i pełnym zaskoczeniem mieszkańców, którzy już do nas 
się przyzwyczaili i chyba nas polubili.

O ile Wieliczkę żegnaliśmy w wielkim smutku, to po przyjeździe do szkoły we Wrocła-
wiu ogarnia nas czarna rozpacz. Szkoła mieści się w najbardziej zniszczonej działaniami 
wojennymi dzielnicy Gaj. To tu przebiegał główny pas umocnień twierdzy Breslau. Wo-
kół, jak okiem sięgnąć, tylko gruzy i zaledwie kilka ocalałych domów oraz dwa dewasto-
wane codziennie poniemieckie cmentarze. 

Bernard Antkowiak,
Jan Augustynek,
Andrzej Banach,
Marian Banasik,
Stanisław Banasik,
Jerzy Barski,
Józef Bogacz,
Henryk Budniak,
Edward Bujnowicz,
Zdzisław Caputa,
Kazimierz Cepuch,
Kazimierz Domagała,
Zygmunt Gdula,
Henryk Jaczewski,

Włodzimierz Kania,
Władysław Kozik,
Józef Krzemiński,
Stanisław Krzystanek,
Roman Kuniewicz, 
Tadeusz Kwiecień,
Ryszard Machowski,
Marek Marcinek,
Stanisław Mikulak. 
Henryk Mryc,
Jan Oczadły,
Józef Ostrowski,
Roman Paluch,
Leszek Połatyński, 

Karol Prec, 
Witold Sikora,
Tadeusz Sokół,
Andrzej Strzałkowski, 
Wojciech Szmitkowski, 
Jerzy Trzaska, 
Eugeniusz Wawrzyniak,
Janusz Windak, 
Stanisław Włosek, 
Jerzy Wołoszyn,
Jan Wyleciał 
i Bogusław Zając.
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Te cmentarze były chyba najgorsze. Grozę budziły liczne nocne światełka oraz krzyki 
wandali i ofiar cmentarnych. Na cmentarzach grasowali złodzieje cmentarni, tzw. hieny.  
Zrywali pokrywy pieczar grobowych, penetrowali ich wnętrza, zabierali cenne rzeczy 
i precjoza łącznie ze złotymi zębami wyrwanymi z trupich czaszek.

Pełniąc nocną wartę w takich warunkach, niektórzy z nas zamierali ze strachu i chowali się 
gdzie popadło, nawet narażając się na dodatkowe warty za opuszczenie posterunku. Najgorzej 
było, gdy późnym wieczorem lub nocą trzeba było wracać przez cmentarz od przystanku tram-
wajowego. Pojedynczych powrotów raczej nie ryzykowaliśmy. Kiedyś wracaliśmy z Jasiem Augu-
stynkiem w nocy przez ten cmentarz i zapytałem go drżącym głosem, czy się nie boi; odpowie-
dział tylko tak samo drżąco: „nie-nie-nie”.

Wrocław przyjął nas zatem niezbyt przyjaźnie. Do tego doszły bardzo rygorystyczne wymogi 
nowej kadry, która uważała, że w Wieliczce nas rozpieszczono, i zastosowała wręcz rekrucką dys-
cyplinę. Ponadto doszło bardzo złe wyżywienie i spartańskie warunki zakwaterowania. 

O szóstej rano pobudka, zaprawa poranna, porządki, apel poranny z wciągnięciem flagi 
na maszt i odśpiewaniem hymnu młodzieży świata „Myśmy przyszłością narodu”. Następnie 
rozkaz dzienny, zmiana służby bojowej, rozkład służby na posterunkach, służba porząd-
kowa, prasówka, zajęcia lekcyjne do godziny 16.00. Potem nauka własna, zajęcia sportowe 
i kulturalne, sprzątanie rejonu zakwaterowania i sal lekcyjnych, apel wieczorny z odśpiewa-
niem hymnu młodzieżowego, opuszczenie flagi z masztu, przygotowanie do snu i wreszcie 
o godzinie 22.00 cisza nocna, dość często przerywana nocnymi alarmami. W tych alarmach 
doszliśmy do perfekcji. Rekord nocnego wyjazdu wynosił około piętnastu sekund! 

Oczywiście w  tym podanym wyżej rozkładzie dnia były również posiłki, śniadanie 
pierwsze i drugie [bułka z marmoladą], słaby kalorycznie obiad i cieniutka kolacja. Do 
dziś nie mogę zapomnieć widoku rozpadającego się salcesonu i  podgardlanki. Obiad 
można było nadrobić zupą i chlebem oraz obgryzaniem kości... Ale wieczorem głód da-
wał o sobie znać, jeżeli nie zostało do zjedzenia coś z zapasów przesłanych z domu. Trzeba 
przyznać, że zapasami tymi dzieliliśmy się solidarnie.

Kompleks budynków przy ul. Borowskiej 138/144 w ogóle nie nadawał się na szkołę. 
Była to strażnica jednego z oddziałów niemieckiej zawodowej straży pożarnej ze zdewa-
stowaną stacją obsługi technicznej i kompletnym brakiem wyposażenia dydaktycznego, 
a  także socjalnego. Brak sal wykładowych i gabinetów dydaktycznych, pomocy nauko-
wych, szatni, ciepłej wody i innych podstawowych elementów niezbędnych do nauki i wy-
poczynku dawał się we znaki i stresował wręcz porażająco.

To wszystko powodowało niesamowite rozgoryczenie i  zestresowanie, szczególnie 
w naszej (drugiej) klasie, w której byli starsi uczniowie. Postanowiliśmy zaprotestować, 
wręcz zbuntować się przeciwko takim warunkom i sposobowi traktowania nas. Nie pa-
miętam, kto był inicjatorem i przywódcą protestu, ale chyba grupa najstarszych chłopców, 
którzy musieli potem rozstać się ze szkołą.

Jak przebiegał nasz bunt? Przerwaliśmy zajęcia lekcyjne i odmówiliśmy wykonywania pole-
ceń przełożonych, niektórzy samowolnie opuszczają niegościnną szkołę. Po chwilowej dezorien-
tacji zaczęło się zastraszanie. Przyjechała jakaś komisja z Komendy Głównej, przeprowadzano 
przesłuchania i dochodzenia. Młodsi i słabsi załamywali się, między innymi po reprymendzie 
rodziców, których wezwano do szkoły. Prowodyrzy protestu zostali usunięci ze szkoły.
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Dyscyplina i wymagania w nauce zostały podwyższone. Skutek był taki, że spośród 36 
uczniów, którzy rozpoczęli klasę trzecią, do czwartej przeszło 23. Podobnie było z klasą 
drugą. Promocje uzyskało niespełna 50% słuchaczy.

Sytuacja pomału się jednak ustabilizowała. Młodzi ludzie nie pamiętają zbyt długo 
urazy, a ponadto dużo uwagi i troski poświęcali nam nasi nowi opiekunowie (nauczyciele, 
wychowawcy, instruktorzy), wdrażając nas do pilnej nauki oraz przestrzegania licznych 
regulaminów i  nakazów porządkowych. W  szkole bardzo aktywnie zaczął rozwijać się 
sport − piłka nożna, szermierka, tenis stołowy, a także działalność kulturalna. Powstawały 
zespoły: estradowy, taneczny z dziewczętami z technikum pocztowego i recytatorski. Ja 
miałem szczególne obowiązki, ale także satysfakcję. Prowadziłem konferansjerkę w czasie 
występów tych zespołów i podobno byłem w tej roli dobry. Dobre skecze i celne dowcipy 
rozśmieszały publiczność, przeważnie strażacką, bo najczęściej występowaliśmy w OSP. 
Dobrze także recytowałem poezję, szczególnie Adama Mickiewicza. „Odę do młodości” 
i „Alpuharę” mogę wyrecytować w całości jeszcze dzisiaj. 

Pisałem także wiersze, bardzo często na zamówienie kolegów do ich dziewczyn, ale 
także patriotyczne i humorystyczne z życia szkoły. Te patriotyczne były głównie o ukocha-
nej mojej krainie, Warmii i Mazurach, chociaż wówczas nie wiedziałem jeszcze dobrze, 
gdzie Warmia, a gdzie Mazury.

Jedną z najcenniejszych chyba zdobyczy kulturalnych naszego pobytu we wrocławskiej 
szkole były codzienne służby w teatrze, operze i operetce. Połączenie służby prewencyjnej 
z poznawaniem najwyższej klasy twórczości teatralnej i operowej było bardzo dobrą for-
mą nauki służby pożarniczej i prawie że uczestniczenia w całości przygotowania i wysta-
wienia określonej sztuki teatralnej, opery, operetki. Poznaliśmy teatr „od kuchni”, łącznie 
z jego warunkami budowlanymi i użytkowymi, wymogami bezpieczeństwa, organizacją 
działania, specyficznymi stosunkami ludzkimi i  towarzyskimi, kulturą osobistą i  zdol-
nościami aktorów, a  także ich przywarami i słabościami. Poznawaliśmy także, i  to było 
najcenniejsze, klasykę rodzimej i europejskiej sztuki teatralnej i operowej. Zemsta, Śluby 
panieńskie, Śluby kawalerskie, Noc listopadowa, Straszny dwór, Halka, Hrabina, Hrabina 
Marica, Madame Butterfly, Manon, Otello, Romeo i Julia, Zemsta Nietoperza i wiele, wiele 
innych spektakli oglądaliśmy po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy. Wyjątki z niektó-
rych ról i arii znaliśmy na pamięć, nieraz byliśmy „niewidzialnymi” aktorami i statystami 
np. do robienia hałasu, śpiewania za kulisami, trzymania ruchomych dekoracji itp. zajęć.

Poznawaliśmy także zabytki oraz piękno i uroki Wrocławia, który leczył powoli wojen-
ne rany: katedra, Hala Ludowa, stadion olimpijski, ogród zoologiczny, Odra i łączące się 
z nią kanały, mosty, wysepki, parki... Z każdym dniem było coraz mniej gruzów, co sku-
tecznie zacierało nasze wpomnienie tak niemiłego pierwszego spotkania z tym pięknym, 
historycznym miastem.

O Warmio moja, byłaś kiedyś polska, 
Gdyby się cofnąć pięćset lat wstecz, 
Polską krainą, ojczyzną warmińską.
Lecz zagarnął cię krzyżacki miecz. 

Groźny wiatr zawiewa, każdy się go boi
a czwarta kompania na tym wietrze stoi.
Przyszedł pan kapitan, spojrzał srogim wzrokiem
i na most Grunwaldzki pognał spiesznym krokiem.
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Największe wrażenie zrobiły na mnie stadion olimpijski i  hala sportowa, obiek-
ty związane z olimpiadą w 1936 r. Na stadionie najatrakcyjniejsze były wyścigi żużlowe 
z udziałem m.in. słynnego Alfreda Smoczyka. Z tego stadionu pamiętam jeszcze jedno 
zdarzenie, związane z Wyścigiem Pokoju w 1956 r. Na etapie wrocławskim nasza szkoła 
dostąpiła szczególnego zaszczytu zaopiekowania się kolarzami po ich przyjeździe na metę 
zlokalizowaną na bieżni stadionu. Każdemu z nas przydzielono kolarza, którego trzeba 
było sprawnie „wyłapać” po przejechaniu linii mety, podać mu koc do okrycia, wskazać 
prowizoryczne umywalnie i opiekować się jego rowerem (o ile pozwolił). Losujemy ko-
larzy. Każdy marzy o Królaku, Wilczewskim lub znanym kolarzu zagranicznym. Ja wylo-
sowałem Stanisława Gazdę i byłem trochę rozczarowany. Nie przypuszczałem nawet, że 
w następnych latach zasłynie on na szosach Europy i będzie także jednym ze zwycięzców 
Wyścigu Pokoju.

Jeżeli chodzi o sport, to toczyliśmy rywalizację w piłce nożnej i siatkówce z „otepowca-
mi” z Poznania. W „nogę” przeważnie przegrywaliśmy, a w „siatkę” raczej wygrywaliśmy. 
Pamiętam także mecz piłkarski naszej szkolnej drużyny z reprezentacją ośrodka młodzie-
żowego głuchoniemych we Wrocławiu. Oni nie słyszeli gwizdka sędziowskiego i w sytu-
acjach, gdy nie widzieli także reagującego gwizdkiem i chorągiewką sędziego, pędzili do 
przodu. Myśmy stawali. Wtedy oni strzelali do naszej bramki, chociaż bramkarz dawał 
rozpaczliwe znaki, że nie broni. Było sporo nerwowych sytuacji, a także raczej niegrzecz-
nego śmiechu z naszej strony, niemożliwego jednak do powstrzymania.

W szkole stosowane były także kary zbiorowe: alarmy, ćwiczenia bojowe, ćwiczenia 
ze sprzętem, musztra, a także marsz całej klasy (kompanii) na most Grunwaldzki w szyku 
zwartym. Maszerowaliśmy tak nierzadko i po dziesięć kilometrów. Nieraz także w nocy, 
po alarmowym zerwaniu nas ze snu. 

Ja z okazji jednego z takich marszów napisałem przytoczony wcześniej wiersz o czwar-
tej kompanii. Tuż po nim następowała humorystyczna charakterystyka 23 uczniów klasy 
czwartej idących na most Grunwaldzki. Wiersz ten powtórzyłem w zmienionej z upły-
wem czasu formie z  okazji naszego spotkania jubileuszowego w  1992 r. w  Poznaniu,  
po 40 latach pożarniczej służby. Było sporo śmiechu z porównania naszych postaci z 1955 
i 1992 r. Przybyły zaszczyty i rozczarowania, przywary i nałogi, siwe włosy i łysiejące czoła, 
ale „otepowski duch” pozostał ten sam. Znów zaśpiewaliśmy:

Kiedy ulicą nasza szkoła kroczy,
Kiedy grzmi twardy nasz strażacki marsz,
Spod szarych hełmów błyszczą młode oczy,
My pożarnictwa Polski wierna straż.



Moja strażacka służba − wspomnienia z lat 1945-2020

267

Na przepustce z Jasiem Augustynkiem w jego rodzinnym Czańcu

„Podchorąży” 
S. Mikulak 
przed wyjazdem 
na urlop do domu
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Zbliżał się koniec roku szkolnego 1955/56 i zarazem koniec naszej strażackiej eduka-
cji. W maju i czerwcu matura, potem promocja oficerska. Przysiadamy fałdów w nauce, 
bo matura będzie taka sama jak w innych technikach zawodowych. Ponadto trzeba zdać 
dużo egzaminów strażackich, także praktycznych: z taktyki, sprawiania sprzętu, kontroli 
przeciwpożarowej. Egzaminy maturalne rozpoczęły się 28 maja 1956 r. Nie dopuszczono 
do nich Jurka Barskiego (nie zdał któregoś z egzaminów kończących czwartą klasę), więc 
przystępuje do nich ostatecznie nas 22 z 40, którzy rozpoczęli pierwszą klasę. 

Egzamin pisemny z języka polskiego i matematyki zorganizowano w świetlicy szkol-
nej. Każdy uczeń miał osobny stolik, a na nim tylko dekoracyjny kwiatek i w głowie nabytą 
przez cztery lata wiedzę. Czułem się dobrze przygotowany z „polaka” i liczyłem na pew-
niaka, czyli mojego ulubionego wieszcza, Adama Mickiewicza. I nie zawiodłem się. Przy-
gotowaną ściągę z oświecenia przekazuję skutecznie któremuś z kolegów, a sam rozpisuję 
się niesamowicie na temat wątków romantycznych w twórczości wieszcza.

Oddaję swoje opracowanie jako jeden z ostatnich z dużym zaniepokojeniem kolegów, 
a także i swoim, o ortografię i interpunkcję. Wszystko jest jednak w porządku i otrzymuję 
pierwszą piątkę. Kolega korzystający z mojej ściągi – cztery plus. Z  innych egzaminów, 
zarówno pisemnych, jak i ustnych, posypały się dalsze piątki. Zdaję maturę z najlepszymi 
wynikami spośród swoich kolegów, zarówno z technikum wrocławskiego, jak i poznań-
skiego. Mam 19 lat, zdałem maturę i będę oficerem pożarnictwa – marzenia spełnione!

Ostatni egzamin zdajemy 15 czerwca. Osiem dni później otrzymujemy świadectwa 
i  jest bal maturalny z udziałem dziewcząt z zaprzyjaźnionego technikum łączności. Ale 
nie ma promocji na stopnie oficerskie. Rozczarowani wyjeżdżamy na niezapowiedzianą 
praktykę. Ja do Olsztyna, gdzie melduję się ówczesnemu komendantowi wojewódzkiemu 
straży pożarnych st. kpt. Tadeuszowi Hornzielowi. Od niego otrzymuję skierowanie do 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Szczytnie.
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Pierwsi absolwenci OTP Nr 2 we Wrocławiu z kadrą kierowniczą i przedstawicielem KGSP.
Od górnego rzędu w prawo: Wojciech Szmitkowski, Henryk Jaczewski, Jerzy Trzaska, Jan Oczadły, 
Roman Kuniewicz, Edward Bujnowicz, Jan Wyleciał, Jan Augustynek, Tadeusz Kwiecień, Marian Banasik, 
Henryk Mryc, Stanisław Mikulak, Ryszard Królicki, Eugeniusz Wawrzyniak, Zdzisław Caputa, 
Jerzy Wołoszyn, Stanisław Włosek, Zygmunt Gdula, Henryk Budniak, Władysław Kozik, Włodzimierz Kania, 
Bernard Antkowiak
Kadra: Maksymilian Dukowicz, Jerzy Abramczuk, Królicki (komendant miejski SP we Wrocławiu), 
Zdzisław Zalewski (szef Służby Szkolenia KGSP), Włodzimierz Wiśniewski (komendant), 
Kazimierz Jajor, Władysław Wojtusik
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Rozdział IV. Przygotowanie do pełnienia służby

Szczytno 1956-1957
Służbę zawodową rozpocząłem 1 lipca 1956 r. jako praktykant (bez stopnia) w Ko-

mendzie Powiatowej Straży Pożarnych w Szczytnie. Zapewniono mi wtedy mizerną pensję 
wynoszącą około 600 zł. Dla porównania, zegarek Pobieda na talon kosztował wtedy 800 
zł). Do wykonywania prac terenowych otrzymałem rower marki Pafaro. Tymże rowerem 
dojeżdżałem codziennie do pracy z domu w Nowych Kiejkutach (około 10 km od Szczyt-
na). Wyjeżdżałem nim także często w  teren na szkolenia OSP oraz na kontrolę sprzę-
tu technicznego, głównie motopomp różnych marek pozyskanych z demobilu (Simson, 
Scamel, DKW). Ochotnicze straże pożarne nie były w tym czasie stowarzyszeniami, lecz 
ubezwłasnowolnionymi organizacjami społecznymi kierowanymi przez mianowanych 
komendantów i podporządkowanymi całkowicie powołanym w 1950 r. państwowym ko-
mendom straży pożarnych.

Rozpoczęcie mojej służby zbiegło się ze szczególnym okresem w naszym kraju. Dwu-
dziestego ósmego czerwca robotnicy poznańskich zakładów im. H. Cegielskiego (w tym 
czasie im. Stalina) wyszli na ulice, by domagać się godniejszego życia. Manifestacja za-
kończyła się tragicznie po użyciu broni palnej przez milicję i  jednostki KBW (Korpus 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Zginęło kilkadziesiąt osób, a setki było rannych. Polacy 
zrozumieli, jaka jest władza ludowa. Zaczęła się budzić powszechnie nowa świadomość 
narodowa i polityczna.

Ja też zacząłem mieć wątpliwości, że coś z tym socjalizmem jest nie tak, jak nas uczono 
i  indoktrynowano przez cztery lata pożarniczej szkoły oficerskiej, zakończonej zapisem 
do PZPR.

Pamiętam pewną scenę z  lipca 1956 r., która rozegrała się w miejscowości Kobułty 
w powiecie szczycieńskim, obecnie olsztyńskim. Przybyłem wówczas do miejscowej OSP 
na kontrolę i szkolenie. Szukałem komendanta, a w zasadzie spotkałem go w centrum wsi, 
jak skuwał czerwoną gwiazdę z  kamiennego obelisku poświęconego armii radzieckiej. 
Stałem w grupie kibicujących komendantowi mieszkańców, nie wiedząc, jak mam zare-
agować. Byłem pewny, że nic dobrego z tego nie wyniknie. W końcu udało mi się jakoś 
wyperswadować komendantowi Wieczorkowi (imienia nie pamiętam), żeby pozostawił 
ten pomnik w spokoju. Ale i tak potem miał z tego tytułu poważne kłopoty.

Wracając do pracy w  szczycieńskiej komendzie, to nie była ona zbyt przyjemna. 
W skromnym poniemieckim budynku mieściło się Powiatowe Pogotowie Pożarnicze (na-
miastka ZSP), a oprócz tego Komenda Powiatowa Straży Pożarnych i pięć mieszkań służ-
bowych, w tym także komendanta powiatowego. Straszna ciasnota i brak podstawowych 
warunków socjalnych. Komenda mieściła się w zasadzie w jednym mansardowym pokoju 
i  małej klitce stanowiącej gabinet komendanta. Praktycznie to on w  tym gabinecie nie 
urzędował, bo obok miał mieszkanie i  tam przebywał, często zresztą w stanie nietrzeź-
wym. Wtedy piło się dużo, nie zwracając uwagi, czy jest się na służbie, czy po niej. Ważne 
było, żeby było co wypić.

W komendzie pracowało w tym czasie pięć osób: komendant Marian Bulski w stopniu 
aspiranta, ja jako zastępca komendanta, dwóch podoficerów (ogniomistrzów): Stanisław 
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Klenczon i Jan Gąsowski w służbie zapobiegania pożarom oraz maszynistka, zajmująca się 
także sprawami finansowymi i organizacyjnymi.

Natomiast w  Powiatowym Pogotowiu Pożarniczym pełniło służbę dziesięciu zawo-
dowców, tzw. członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa, byli to kierowcy  mechanicy: 
Gołota, Ciszkowski, Milewski i Dąbrowski, dowódcy: Miszkiewicz i Szutkiewicz, strażacy: 
Wilczek i Lis oraz dwóch telefonistów: Larek, który stracił nogę w wypadku samochodo-
wym w czasie jazdy do pożaru, oraz drugi, którego nazwiska nie pamiętam.

System służby był dwuzmianowy tj. 24×24, praktycznie na zmianie do wyjazdu było 
trzech ludzi. Resztę obsady dwóch samochodów bojowych GM-8 (Ford V-8 i  Star-20) 
uzupełniali w czasie godzin pracy pracownicy komendy oraz nieliczni członkowie upada-
jącej już OSP. Przeważnie do pożaru mógł wyjechać jeden samochód z niepełną obsadą. 
Poza wymienionymi samochodami pożarniczymi dysponowaliśmy jeszcze ciężarówką 
marki ZiS-5, słynną radziecką maszyną bojową (niesamowity grat), i poniemieckim mo-
tocyklem BMW-350 (piękny motocykl).

Poważniejsze pożary, które pozostały mi w pamięci z lat 1956-1957, to: 
- pożar gospodarstwa w  Linowie, przy którym byłem dowódcą i  prądownikiem  

(Starem-20 wyjechały wtedy trzy osoby), 
- pożar bardzo dużej stodoły w PGR Targowska Wola, do którego pojechałem z domu 

w Nowych Kiejkutach rowerem (7 km),
- pożar nasmołowanych podkładów kolejowych w Wielbarku (słup dymu było widać 

z odległości 30 kilometrów), a Jurek Ciszkowski wyciągnął Starem-20 ponad 100 km 
na godzinę,

- pożar w domu starców w Szczytnie, podczas którego pierwszy raz zetknąłem się ze 
spalonym ciałem człowieka. 
Jak już wspomniałem, służbę w Szczytnie rozpocząłem po szkole oficerskiej, lecz bez 

stopnia, i to było moim szczególnym zmartwieniem w drugiej połowie 1956 r. W zasadzie 
pełniłem funkcję zastępcy komendanta, ale bez formalnego statusu i  odpowiadającego 
temu stanowisku wynagrodzenia. Ponadto załoga nie wiedziała, jak się do mnie zwracać, 
najczęściej mówili: „Obywatelu podchorąży”.

Czas płynął, a promocji oficerskiej nie było. W komendzie szczycieńskiej pijaństwo 
pod przewodnictwem komendanta stało się już za to powszechnym zjawiskiem. Jego 
popisowym numerem była jazda po pijanemu motocyklem BMW-350 bez trzymania 
kierownicy. Próbowałem jakoś tej sytuacji przeciwdziałać, ale byłem zbyt młody i niedo-
świadczony, by mogło mi się udać. O mało nie skończyło się to dla mnie dramatycznie, 
gdyż komendant zarzucił mi niezdyscyplinowanie polegające na nieusprawiedliwionym 
opuszczaniu pracy i załatwił mi karę dyscyplinarną. Po części w tym zarzucie była praw-
da, gdyż opuszczałem stanowisko pracy, gdy zaczynało się picie – po prostu nie chciałem 
w tym uczestniczyć. Wszystko to jednak rozeszło się po kościach dzięki wypadkom paź-
dziernikowym na Węgrzech i powrotowi do władzy Władysława Gomułki.

Nareszcie jest promocja! Dziesiątego listopada 1956 r. meldujemy się we Wrocławiu, 
gdzie jesteśmy promowani na pierwszy stopień oficerski aspiranta pożamictwa. Na pago-
nach pojawia się jedna gwiazdka w postaci „trybika”, zwana w naszym potocznym żargo-
nie „stonką”. Otrzymujemy także przykre wiadomości, że oficerskie technika pożarnicze 
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będą zlikwidowane, a absolwenci, którzy ukończyli 20 lat, muszą odbyć zasadniczą służbę 
wojskową. Ja miałem wtedy 19 lat. Likwidacja OTP uzasadniona była przez ówczesnego 
komendanta J. Kwiatkowskiego takimi względami, jak: wysokie koszty, zbyt młody wiek 
absolwentów, przerwa w  służbie w związku z koniecznością odbycia służby wojskowej, 
ucieczka przed wojskiem na studia, a także niechęć absolwentów do służby pożarniczej. 
Część tych argumentów mijała się z prawdą, a szczególnie ten ostatni. Udowodniliśmy to 
swoją zaangażowaną, długoletnią służbą w polskim pożarnictwie. Absolwenci i uczniowie 
OTP stanowili w pewnym okresie znaczną część najlepszej kadry dowódczej na odpowie-
dzialnych stanowiskach ochrony przeciwpożarowej. Cechowało ich szczególne zaangażo-
wanie w służbie, profesjonalizm i zrozumienie ochotniczego strażactwa.

Olsztyn 1957-1958
Jak już wspomniałem, w Szczytnie pracowało mi się bardzo źle. Brak mieszkania, czę-

ste spanie po powrocie z terenu na podziale bojowym (tam też pili), częste nadużywanie 
alkoholu w komendzie, a także w terenie, w OSP groziło wręcz wykolejeniem się już na 
początku służby. Na szczęście dostrzegały to władze w Olsztynie. Po rozmowie z ówczes-
nym komendantem wojewódzkim Tadeuszem Hornzielem w listopadzie 1957 r. zostałem 
przeniesiony do Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Olsztynie. Przełożeni chcieli 
dokładniej mi się przyjrzeć po tej ocenie absolwentów OTP przez Komendę Główną Stra-
ży Pożarnych oraz moim niezbyt udanym starcie w pracy w KPSP w Szczytnie. 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Olsztynie istniała w zasadzie tylko formal-
nie – praktycznie nie miała siedziby ani żadnego zaplecza technicznego. Biuro Komendy 
mieściło się na korytarzu na drugim piętrze olsztyńskiego ratusza. Były to dwa biurka 
zasłonięte szafami, przy których urzędowali komendant powiatowy kpt. Wacław Gago 
i pracownik cywilny do „wszystkich” spraw. Ja nie miałem nawet biurka i urzędowałem na 
zmianę – jeżeli nie urzędował komendant lub wspomniany pracownik cywilny. Nie mie-
liśmy telefonu ani żadnego środka transportu – nawet roweru. Byliśmy na łasce komendy 

Nowe Kiejkuty, 
rok 1956 – pierwszy 
mundur oficerski 
z gwiazdką i pierwszy 
motocykl (WFM-125) – 
nie mój, lecz serdecznego 
przyjaciela (przedtem 
Polaka, a teraz Niemca) 
Gintera Sachsa, który 
stoi obok mnie 
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wojewódzkiej, która też była bardzo słabo wyposażona. Ochotnicze straże pożarne, które 
powstawały spontanicznie w  latach 1947-1950, przestały działać. Ubezwłasnowolniono 
je poprzez rozwiązanie Związku i  podporządkowanie państwowym komendom straży 
pożarnych, które – tak jak ta w Olsztynie – nie miały odpowiedniej kadry i warunków 
organizacyjno-technicznych do działania. Ogarnęło mnie wręcz przerażenie, gdy zapo-
znałem się z opisanymi wyżej warunkami i koniecznością mieszkania w sali podoficer-
skiej podziału bojowego olsztyńskiej zawodówki. Szczytno wydało mi się oazą komfortu 
w porównaniu z tym, co zastałem w Olsztynie. Przyszłość wydawała się czarna i bez żad-
nych perspektyw. Postanowiłem jednak podjąć wyzwanie i pozostać w służbie, do której 
przygotowywano mnie przez cztery lata i o której marzyłem.

Na szczęście w komendzie powiatowej następowały także pozytywne zmiany. Działo 
się to za sprawą nowego komendanta mjr. Juliana Dryi, który był komendantem miejskim 
straży pożarnych w Olsztynie i zarazem dowódcą Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie. 
Przeniesiono go z Bydgoszczy, gdzie był komendantem wojewódzkim straży pożarnych 
i nie podobał się ówczesnym bydgoskim władzom. Ja zostałem jego zastępcą i wspólnie 
rozpoczęliśmy heroiczną pracę w terenie i w komendzie, mieszczącej się na razie w dyżur-
ce podoficera zawodowej straży pożarnej przy ul. Niepodległości 16. 

W 1958 r. stawiamy na nogi OSP w powiecie: Barczewo, Gietrzwałd, Uniszewo, Sta-
wiguda, Lamkowo, Jonkowo, Purda, Butryny, Tuławki, Wrzesina, Bartąg, Pluski, Tuławki, 
Frączki i wiele innych. Rozpoczęliśmy także aktywną działalność prewencyjną w terenie, 
głównie w  postaci przeglądów gospodarstw wiejskich, w  których nawarstwiło się spo-
ro zaniedbań i zagrożeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Powołane i odpowiednio 
przeszkolone trójki przeglądowe sprawdzały urządzenia grzewcze i  kominy, instalacje 
elektryczne, ustawienie w  odpowiedniej odległości stert i  stogów, podręczne narzędzia 
do gaszenia pożaru (bosak, tłumica, drabina, piasek i woda na strychu). Było sporo skarg 
i narzekań na te kontrole, ale generalnie były przez mieszkańców wsi aprobowane, gdyż nie 
stosowano żadnych kar i były przeprowadzane z uprzedzeniem. Często sami kontrolerzy 
mieli problemy z dokończeniem kontroli ze względu na gościnność gospodarzy – szcze-
gólnie tych „podpadniętych” – i jeszcze dość powszechną domową produkcję alkoholu.

Rozwojowi ochrony przeciwpożarowej i ochotniczego pożarnictwa w tych latach sprzy-
jała także odnowa polityczna, a  szczególnie reaktywowanie i  aktywna praca organiczna 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W 1958 r. został powołany w Olsztynie Powiatowy 
Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych. Na jego czele stanął bardzo zaangażowany działacz 
strażacki i ubezpieczeniowy, dyrektor olsztyńskiego oddziału Państwowego Zakładu Ubez-
pieczeń (PZU) (imienia i nazwiska niestety nie pamiętam), a po jego śmierci wiceprzewod-
niczący prezydium powiatowej rady narodowej, syn warmińskiej ziemi Józef Lorenskowski. 
Dzięki zaistniałym zmianom politycznym i odnowie strażackiego ruchu, a także zaangażo-
waniu kadry zawodowej i coraz liczniejszej grupy oddanych działaczy pożarniczych powia-
tu olsztyńskiego wróciła wiara w sens społecznej strażackiej służby, jak również satysfakcja 
z uzyskiwanych coraz lepszych wyników. Strażactwo powiatu olsztyńskiego zaczęło się li-
czyć w województwie, a ja nabierałem pomału przekonania, że jestem na właściwej drodze. 
Uwierzyłem, że wytężona praca – wręcz poświęcenie – i służba publiczna daje duże zado-
wolenie osobiste i zyskuje aprobatę przełożonych, że zaczynam być doceniany i szanowany.
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Rozdział V. Służba wojskowa – także w straży pożarnej

Pobór do służby i okres rekrucki w Rzeszowie
Wszystko to zostało nagle przerwane w październiku 1958 r. powołaniem do czyn-

nej służby wojskowej. Nie pomogły usilne starania komendanta Dryi i komendanta wo-
jewódzkiego Tadeusza Hornziela, a także prezesa Lorenskowskiego. Trzeba było spełnić 
zaszczytny obowiązek wobec ludowej ojczyzny.

W listopadzie zameldowałem się w JW 2089 w pobliskim Marcinkowie (gm. Purda, 
pow. Olsztyn) jako rekrut Ludowego Wojska Polskiego (LWP). Była to centralna wojsko-
wa składnica materiałów pędnych i smarów z nieetatową strażą pożarną. Potrzebny był 
oficer pożarnictwa wspierający komendanta tej straży, a był nim, ku mojemu zaskoczeniu, 
mój kolega z OTP – krakus Józek Bogacz. Opuścił OTP we Wrocławiu w 1955 r. w związ-
ku ze wspomnianym protestem zorganizowanym po przeniesieniu nas z Wieliczki. Był 
plutonowym LWP i służba w zabitym deskami Marcinkowie w ogóle mu nie odpowiadała. 
Zamierzał więc przenieść się przy najbliższej okazji w inne miejsce.

Zaczęła się gehenna okresu rekruckiego: ostrzyżona głowa, mundur à la oferma 
Szwejk, zdezelowane buty i onuce, siermiężna koszula, opadająca na uszy czapka i znane 
„docieranie” przez starsze wojsko, reprezentowane przeważnie przez niedouczonych star-
szych szeregowych. Nie zapomnę szczególnie st. szer. Buksy, który choć nie umiał pisać 
i dobrze czytać, to w „docieraniu” był geniuszem. Na szczęście wywieźli nas do Rzeszowa, 
do 30. pułku piechoty, gdzie ginąłem w tłumie rekrutów. 

Wojsko przestało być dla mnie dokuczliwe, bo w  zasadzie poza strzelaniem prawie 
wszystko znałem. Musztrę, zaprawę sportową, salutowanie, alarmy, marsze nocne itp. 
„przyjemności” ćwiczyłem w OTP przez cztery lata. Wprawdzie pamiętam szorowanie sa-
motnie w nocy najdłuższego dotychczas znanego mi korytarza i skrobanie żyletką „kuca-
nego” kibla, ale po pożyczeniu szefowi kompanii jakiejś kwoty, którą przysłano mi z pracy 
(i której mi nigdy nie oddał), kłopoty się skończyły. Plutonowy ten najpierw obiecał, że 
wybije mi maturę z głowy przez nogi, ale potem docenił moje przygotowanie do służby 
i dał mi spokój. Natomiast bardzo wyczerpujące były zajęcia na poligonie, oddalonym kil-
ka kilometrów od Rzeszowa – szczególnie marsz i bieg na poligon w maskach powodujący 
krańcowe wyczerpanie. Niektórzy tracili przytomność. 

Ja maskę wojskową już wcześniej poznałem i wiedziałem, że wystarczy wyjąć gumo-
wy zawór wydechowy i można swobodnie oddychać z pominięciem pochłaniacza. Z rze-
szowskiego poligonu pamiętam także szczególne komendy: „granat” i „pękł”. Na pierwszą 
padało się natychmiast (nieraz prosto w błoto), na drugą podrywało się do ataku.

W dniu 22 grudnia 1958 r. nastąpił symboliczny koniec okresu rekruckiego i uroczy-
sta przysięga, którą bardzo przeżyłem ze względu na emocje i siarczysty mróz. Jest w tym 
akcie „przymuszonej woli” coś szczególnego, ale jednocześnie dramatycznego. Wypowia-
dając słowa patetyczne, a zarazem banalne, zdawałem sobie sprawę, że przysięgam bro-
nić swojej ojczyzny nawet za cenę mojego życia. Jest to bardzo wzniosłe, ale także – dla 
osób z wyobraźnią – dramatyczne. Ponadto było mi trochę przykro, bo nikt z rodziny na 
przysięgę nie przyjechał (zbyt daleko), a do większości żołnierzy zameldowali się liczni 
rodzice, bracia, siostry, narzeczone i  inni bliscy z pokaźnymi zapasami jadła i napojów 
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wyskokowych. Dla niektórych nowo zaprzysiężonych żołnierzy skończyło się to pierw-
szym doświadczeniem wygód pułkowego aresztu.

Służba w jednostce wojskowej w Marcinkowie
Dwudziestego trzeciego grudnia wróciliśmy już jako pełnowartościowi żołnierze do 

Marcinkowa i tu zaczęła się moja strażacka służba wojskowa. Dała mi ona sporo wiedzy 
i  doświadczenia w  zakresie ochrony przeciwpożarowej w  obiektach składowych mate-
riałów pędnych i smarów, tak bardzo niebezpiecznych pożarowo, co potwierdziły potem 
znane wszystkim wydarzenia w Czechowicach.

Służba w Marcinkowie zaczęła się dobrze, bo od przepustki na święta Bożego Naro-
dzenia, które spędziłem z rodziną w Nowych Kiejkutach. Jednak po powrocie do jednostki 
zaczęły się trudności. Przydzielony zostałem do plutonu przeciwpożarowego. Nie stano-
wił on wprawdzie etatowej wojskowej straży pożarnej, ale służbę w nim pełnili żołnierze 
służby czynnej odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do działań pożarowych w tego 
typu obiektach, tzn. w  składnicach MPiS. Byli to przeważnie członkowie ochotniczych 
straży pożarnych wcieleni do wojska i dodatkowo wyszkoleni na strażaków wojskowych. 
Zadaniem plutonu ppoż. była ochrona specjalna wszystkich obiektów składnicy, łącznie 
z parkiem znacznej liczby podziemnych i naziemnych zbiorników paliwowych. Posterun-
ki asystencyjne przy pracach niebezpiecznych, utrzymanie i obsługa stałych urządzeń ga-
śniczych i pełna gotowość do bezpośrednich działań gaśniczych sprzętem przewoźnym 
– to codzienne zajęcia tego pododdziału. 

Mój problem polegał na tym, że zdawałem sobie sprawę z bardzo dużego zagrożenia 
pożarowego składnicy zlokalizowanej w lesie, dostępnym dla osób postronnych. Koniecz-
ne było wręcz perfekcyjne jej zabezpieczenie, w tym także przygotowanie do ewentual-
nych działań gaśniczych i ratowniczych sił i środków pożarniczych jednostki wojskowej, 
jak również cywilnych zawodowych i ochotniczych straży pożarnych. Nie zdawało sobie 
z tego sprawy zarówno dowództwo jednostki (była to nowa składnica), jak i dowódca plu-
tonu pożarniczego oraz podlegli mu żołnierze. Ja byłem żołnierzem w służbie czynnej, ale 
byłem także dobrze wyszkolonym i zaangażowanym oficerem pożarnictwa. Oni, wojsko-
wi, byli skazanymi na zabity deskami garnizon leśny z typowym wojskowym podejściem 
– aby jak najszybciej stąd się wyrwać albo jak najmniejszym wysiłkiem odbyć zasadniczą 
służbę.

Poprawiałem więc (w dobrej wierze) na zajęciach szkoleniowych instruktorów, wska-
zywałem na braki i niesprawności sprzętu, pomagałem kolegom w poznawaniu narzędzi 
strażackich i zasad gaszenia pożarów. No i musiało dojść do konfliktu z dwoma starszy-
mi szeregowymi pełniącymi funkcje dowódców sekcji (drużyn). Wzięli się za mnie ostro 
i bez pardonu. Karna indywidualna musztra, nocne ćwiczenia, ciągła służba, sprzątanie 
toalet i sali sypialnej, czołganie się w masce, zakaz opuszczania koszar i inne uciążliwości 
stały się codziennym moim utrapieniem. Trwało to tak do wiosny, tj. do przyjścia żołnie-
rzy z  nowego poboru i  konieczności wyszkolenia strażaków dla plutonu pożarniczego. 
Wiedziałem, że w aktualnych warunkach będzie to niemożliwe bez mojego udziału i na-
pisałem raport o przeniesienie do kompanii wartowniczej. W tym czasie dowódca plutonu 
był na dłuższym szkoleniu specjalistycznym i nie zamierzał już wracać do Marcinkowa.
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Nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot w mojej służbie wojskowo-strażackiej po kom-
pleksowej kontroli składnicy przez inspektora ochrony ppoż. Departamentu MPiS Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej kpt. Stanisława Bochenka. Wypadła ona bardzo źle. Do-
wódca jednostki ppłk Tomiak i kpt. Bochenek przeprowadzili ze mną poważną rozmowę 
i  zaproponowali stanowisko dowódcy plutonu, po wymianie w  nim żołnierzy, których 
odpowiednio przeszkolę. Można sobie wyobrazić samopoczucie moich kaprali, gdy z dnia 
na dzień zostałem ich przełożonym i mogłem się im odwdzięczyć za dotychczasowe do-
cieranie. Oczywiście tego nie zrobiłem, zyskując w nich dobrych kolegów.

Z dniem 1 maja 1959 r. zostałem awansowany do stopnia starszego szeregowego i po-
wierzono mi funkcję zastępcy dowódcy plutonu pożarniczego z zadaniem doboru nowych 
żołnierzy do tego plutonu i wyszkolenia ich na strażaków. W czasie trzech miesięcy prze-
szkoliłem wybranych osobiście z  kompanii wartowniczej żołnierzy młodego rocznika, 
przeważnie członków OSP w cywilu, na dobrych strażaków. Przeszli oni naprawdę mor-
derczy cykl szkoleniowy, lecz bez poniżania ich godności i z gwarancją, że po uzyskaniu 
wymaganego poziomu sprawności strażackiej będą mieli dobrą dalszą służbę wojskową, 
a także zawód w cywilu. Chłopcy wytrzymali. Pod koniec lipca nastąpiła całkowita wy-
miana ludzi w plutonie pożarniczym, a ja zostałem dowódcą tego plutonu, uzyskując sto-
pień kaprala.

Reszta służby wojskowej to już odcinanie kuponów od tego, czego udało mi się do-
konać w ochronie przeciwpożarowej JW 2089 w Marcinkowie, chociaż było także kilka 
ważnych wydarzeń, które pozostały w mojej pamięci na bardzo długi czas. Najważniejsze 
z nich to:
- Inspekcja jednostki przez głównego kwatermistrza LWP gen. Wiktora Ziemińskiego 

(gen. bez ręki), w czasie której najlepiej wypadł mój pluton pożarniczy.
- Bójka w pobliskim Pasymiu na strażackiej zabawie. Nie wiedziałem, za kim się ująć 

– za kolegami z wojska czy moimi byłymi i przyszłymi druhami z OSP w Pasymiu. 
W końcu musiałem zwiewać, bo strażacy wyraźnie zwyciężali i najprawdopodobniej 
nie oszczędziliby także mojej osoby. Nikt na szczęście nie został ranny w  tej mojej 
pierwszej bitwie, udało się także dotrzeć do jednostki przed przyjazdem silnego patro-
lu WSW z Olsztyna.

- Pobyt nocny w areszcie garnizonowym w Szczytnie po wygranym meczu piłkarskim 
z Gwardią Szczytno (klub milicyjny) i uczczeniu tego zwycięstwa biesiadą w restaura-
cji, zakończoną małą awanturą.

Z tym aresztem to była ciekawa sprawa, bo ja na drugi dzień byłem niezbędny w jed-
nostce ze względu na próby pianowych stałych urządzeń gaśniczych na nowej grupie 
zbiornikowej. Przeprowadzenie tych prób bez mojej obecności było wręcz niemożliwe, 
a ja siedziałem w „pierdlu”. Ze względu na ważność i pilność sprawy dowódca jednostki 
ppłk Tomiak nie miał innego wyjścia jak wyjednać moje wcześniejsze zwolnienie i wysłać 
po mnie swoją służbową warszawę. Na przywitanie obiecał mi dłuższy areszt w jednost-
ce, zrezygnował jednak z tej groźby po bardzo sprawnym i pomyślnym przeprowadzeniu 
prób. Był to bardzo dobry dowódca i miałem u niego duże uznanie za znakomite wyniki 
w wyszkoleniu i funkcjonowaniu plutonu pożarniczego.
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Wybuch podziemnego zbiornika – dramatyczna akcja
Zagrożenie pożarowe na terenie składnicy było znaczne – ze względu na jej lokalizację 

na skraju iglastego lasu, wysychanie trawy i trwające prace wykończeniowe wykonywane 
przez cywilne firmy na grupie największych zbiorników paliwowych. 

Były to podziemne zbiorniki stalowe bardzo dużej pojemności (kilka milionów litrów 
każdy) w betonowej obudowie, przykryte warstwą ziemi. W ramach końcowych prac wy-
konywano konserwację ścian wewnętrznych zbiorników i przeprowadzano próby ruro-
ciągów zasilających, używając nafty i oleju napędowego. Płyny te w ilości kilkuset litrów 
zbierały się na dnie zbiorników, intensywnie parując i wytwarzając mieszaninę wybucho-
wą z powietrzem. W tym czasie także usuwano wszelkie usterki w instalacjach. Jeden ze 
spawaczy użył palnika do odcięcia zaślepionego przewodu odpowietrzającego górną część 
zbiornika, powodując opadnięcie na dno roztopionego metalu. Nastąpił potężny wybuch, 
który zerwał częściowo pokrywę zbiornika. Otwarła się ona niczym olbrzymia paszcza. 
Miała kilkadziesiąt metrów średnicy. Następnie z powrotem opadła po częściowym zde-
formowaniu i zapadnięciu do środka. Nad zbiornikiem unosił się słup czarnego dymu, 
a wokół niego biegali spanikowani robotnicy.

Wyjechaliśmy całym plutonem, dwoma samochodami: Starem 21 GBA-2,5/16 i  za-
stępczym lublinem z rezerwowym sprzętem. Włączone zostały także stałe urządzenia ga-
śnicze na pianę ciężką. Na miejscu roztrzęsiony kierownik budowy krzyczał panicznie, że 
w zbiorniku byli ludzie i trzeba ich ratować. 

Drużyna piłkarska JW 2089 w Marcinkowie (drugi od lewej w górnym rzędzie Stanisław Mikulak)
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Okazało się także, że skuteczność działania stałych urządzeń gaśniczych jest znikoma 
ze względu na zerwanie przez wybuch rurociągów pianowych. Podaliśmy błyskawicznie 
z  samochodu gaśniczego przez powstałą w  dachu zbiornika szczelinę silny prąd piany 
ciężkiej i przygasiliśmy ogień na dnie zbiornika. Teraz trzeba było wejść do tego zbiorni-
ka „grobowca” i sprawdzić czy są tam ludzie, a jeżeli tak, to czy żyją i w jakim są stanie. 
Wiedziałem, że muszę iść tam sam, gdyż byłem jedynym, który w praktyce już pracował 
w ubraniu żaroodpornym (azbestowym) i aparacie tlenowym. Wybrałem dwóch żołnie-
rzy do asekuracji i zeszliśmy na dno betonowej obudowy zbiornika, około 20 metrów pod 
ziemię. Tam przez otwarty właz dostałem się do jego wnętrza. 

Była całkowita ciemność, bardzo wysoka temperatura i silne zadymienie. Nie było na-
tomiast już ognia. Ubezpieczony linką powoli posuwałem się do środka podstawy zbior-
nika, gdzie powinien być stalowy słup podtrzymujący dach. Po drodze szukałem nogami 
ewentualnych przeszkód – ludzi.

Dotarłem do wspomnianego słupa. Był przesunięty o jakiś metr, lecz podtrzymywał 
konstrukcję. Ruszyłem dalej i po kilku krokach nastąpił huk. Zrozumiałem, że zbiornik się 
zawala. Błyskawiczna myśl: „To już koniec, dlaczego tak młodo muszę zginąć?”. Zamarłem 
w oczekiwaniu. Trwała cisza, nic się nie zawaliło, a ja... żyłem. Ruszyłem dalej, uważając, 
by się nie owinąć linką wokół mijanego słupa.

Dym i temperatura pomału opadały, pozwalając mi dokładniej sprawdzić dno zbiornika 
i stwierdzić, że nie ma tam ludzi. Okazało się potem, że wyszli dosłownie przed samym wy-
buchem. Ostatnim wysiłkiem dotarłem do włazu w obudowie i koledzy ewakuowali mnie 
szczęśliwie na powierzchnię. Gdy się rozbroiłem, zameldowałem dowódcy jednostki ppłk. 
Tomiakowi, że w zbiorniku nie ma ludzi. Był tak szczęśliwy, że gdyby mu to wypadało, to by 
mnie chyba wycałował. Ja też byłem szczęśliwy, że żyję oraz z okazji nagrodowego urlopu. 

Ten huk, jak się potem okazało, został spowodowany przez jakiś metalowy element, 
który oderwał się od konstrukcji dachowej i rąbnął na metalowe dno z wysokości kilku-
nastu metrów. Pusty zbiornik był bardzo akustyczny. Echo w nim trwało około 20 sekund. 
Stąd też upadek wspomnianego elementu był tak głośny i dla mnie dramatyczny.

Takie przeżycia, gdy stawałem na krawędzi, między życiem a śmiercią, miałem w później-
szej służbie jeszcze wielokrotnie. Jednak opatrzność lub los – jak kto woli – nade mną czuwały.

Służba wojskowa zbliżała się pomału do końca i pomimo usilnych namów oraz atrak-
cyjnych obietnic, m.in. uzyskania po specjalnym szkoleniu wojskowego stopnia oficerskie-
go, wróciłem do cywilnej służby pożarniczej. Odejście do cywila w sobotę 15 października 
1960 r. uczciłem razem z dwoma kolegami, dowódcami drużyn w moim plutonie, Olkiem 
Szlachetką i Stanisławem Bezatem, w restauracji w Purdzie libacją alkoholową. Wracaliśmy 
we trzech kompletnie pijani przez Purdę, Marcinkowo i teren jednostki wojskowej, śpiewa-
jąc (a raczej rycząc) piosenki wojskowe w stylu „A on do wojska był przynależniony, a ona 
za nim płakała”. O mało się to nie skończyło drugim w moim życiu aresztem. Na szczęście 
koledzy ewakuowali nas do pobliskiego lasu i udobruchali oficera dyżurnego jednostki.

Kończąc ten opis mojej służby wojskowej, muszę obiektywnie stwierdzić, że dała mi 
ona dużo korzyści zawodowych, m.in. z zakresu ochrony ppoż. w bardzo niebezpiecznym 
sektorze paliwowym. Podarowała mi także wielu przyjaciół, łącznie z żołnierzami-stra-
żakami mojego wspaniałego plutonu pożarniczego. Nazwiska niektórych pamiętam do 
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dzisiaj: dowódcy drużyn (sekcji): Bezat i Szlachetka, kierowcy: Mareczko, Suchta i Drabik 
oraz szeregowi strażacy: Bondarczuk, Kurec, Szymański, Kuraś, Sosiński, Stefański, Ury-
niuk.

Chłopcy z mojego pożarniczego plutonu w Jednostce Wojskowej 2089 w Marcinkowie

Zdjęcia z wojska: 
lewe – na polach 
Grunwaldu w 550. 
rocznicę bitwy 
(14.07.1960), 
prawe – 
w pożarniczym 
Starze 21
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Rozdział VI. Olsztyn 1960-1963

1960 – Komenda Miasta i Powiatu Straży Pożarnych w Olsztynie 
Zaraz po wyjściu z  wojska zameldowałem się u  komendanta Dryi i  20 października 

1960  r. zostałem jego zastępcą, przejmując służbę operacyjno-techniczną i szkoleniową oraz 
bezpośredni nadzór nad podziałem bojowym olsztyńskiej zawodowej straży pożarnej.

W  tym czasie obsada kadrowa Komendy Miasta i  Powiatu Straży Pożarnych w  Ol- 
sztynie była następująca: 
- komendant: st. kpt. poż. Julian Dryja, 
- zastępcy: asp. poż. Stanisław Mikulak i Jan Krulikiewicz,
- pracownicy biurowi: Maria Dąbrowska, Krystyna Halecka, Barbara Maciejewska, Ja-

nusz Karpiński, Ludwik Kubiak, Jan Przeradzki i Janusz Śmiglak,
- dowódcy i szefowie zmian (plutonów), aspiranci: Stanisław Kultys i Napoleon Witort,
- starsi ogniomistrze: Alojzy Zieliński i Mieczysław Kultys. 

Bardzo ważne dla jednostki zadania spełniali także kierowcy mechanicy: Antoni Ko-
łodziejski, Zbigniew Romanowski, Borys Grygorowicz, Władysław Tenus, Albert Tuma, 
Tadeusz Dzieniszewski, Tadeusz Smoleń, Tadeusz Smoderek. Wykonywali oni prawie 
wszystkie naprawy samochodów i sprzętu silnikowego. Pozostali, oprócz tego że byli stra-
żakami, byli także murarzami (W. Epa, B. Pawlicki), stolarzami (W. Krupiński, B. Słod-
kowski), krawcami (J. Przeradzki, J. Lemiech), szewcami (H. Lipka, T. Kępa, Bobryk), 
kowalami (Melas i Małkiewicz) i wszelkimi innymi specjalistami. Dysponując taką gamą 
fachowców, w jednostce wykonywano we własnym zakresie wszystkie prace remontowo-
-budowlane, naprawcze i  konserwacyjne, naprawiano także samochody i  motopompy 
OSP z pow. olsztyńskiego. Służba w podziale bojowym pełniona była w systemie 24×24 
godzin, na zmianach było około 20 ludzi i 4 samochody gaśnicze: Bedford GAM-16/8, 

Zdjęcie lewe – 
przy cysternie 
paliwowej Zis 
151, prawe – 
z „najlepszym 
wartownikiem” 
plutonu 
pożarniczego, 
kundlem Łatkiem
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Ford GM-8, Star 20-GM8 i Star 20-GBM8. Ponadto mieliśmy stara ciężarowego, warszawę 
„garbusa” i motocykl WFM-125. 

Komenda razem z centralą telefoniczną zajmowała cztery pomieszczenia, w pozosta-
łych lokalach w budynku głównym przy ul. Niepodległości 16 mieściło się: pięć mieszkań, 
Zarząd Okręgu Wojewódzkiego Związku OSP i  dyrekcja Zakładu Usług Pożarniczych. 
Podział bojowy dysponował jedną sypialnią dla strażaków i sypialnią podoficerską, poko-
jem dowódców, pomieszczeniem wspólnym kuchni i jadalni, świetlicą i małą salką szko-
leniową (hall) oraz bardzo skromnymi prowizorycznymi pomieszczeniami sanitarnymi. 
Dodatkowo w strażnicy ZSP funkcjonował także Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożar-
niczego, zajmujący jedną salę sypialną i jedną salę wykładową.

Dziś trudno sobie wyobrazić, jak w takich warunkach można było pracować i pełnić 
odpowiedzialną służbę strażacką, a jednak funkcjonowała ta służba racjonalnie i spraw-
nie. Była bardzo dobra atmosfera i koleżeńskość, odbywały się w świetlicy zabawy tanecz-
ne z udziałem rodzin strażackich i własnego zespołu muzycznego, były konkursy i zawody 
piłki siatkowej, tenisa stołowego i szachowe. 

Wracając jednak do mojej służby, to rozpocząłem ją z dużym zaangażowaniem, wręcz po-
święceniem. Wkrótce stałem się „omnibusem”, człowiekiem do wszystkich spraw, „wyrobni-
kiem” komendanta Dryi. Ale to mi odpowiadało, bo atmosfera w komendzie i na podziale 
bojowym była dobra, a komendant dawał mi dużą samodzielność i doceniał moją pracę.

Szczególne trudności miałem ze sprawami technicznymi z  powodu częstych awarii 
zużytych samochodów, szczególnie Forda i Bedforda, oraz kompletnego braku części za-
miennych i akcesoriów, a także braku mojego fachowego przygotowania z zakresu sprzętu 
transportowego. Pobierałem jednak skwapliwie praktyczne nauki od naszych kierowców 
mechaników, którzy mieli naprawdę nieocenione umiejętności poparte zaangażowaniem 
w utrzymaniu w pełnej sprawności starych samochodów i różnej maści sprzętu silnikowe-
go: motopomp, agregatów itp. urządzeń.

W listopadzie otrzymaliśmy drugi (po Starze 21) z prawdziwego zdarzenia samochód 
pożarniczy polskiej produkcji – marki Star 25, typ GBAM-2/8+8. Co to oznaczało? Oto 
mieliśmy samochód gaśniczy ze zbiornikiem o pojemności 2000 litrów, autopompą i mo-
topompą (wydajność 800 l na minutę) i możliwością podawania ciężkiej piany gaśniczej. 
Uruchomiliśmy również kotłownię, strażacy przestali palić w piecach.

Pierwszego grudnia wziąłem – pierwszy raz po powrocie z wojska – udział w akcji 
gaśniczej; było to gaszenie pożaru warsztatów samochodowych przy ul. Artyleryjskiej. 
Czternastego grudnia byłem przy pożarze drewnianego baraku przy ul. Kopernika.

1961 – Aktywne wejście do służby   
Rok 1961 rozpoczął się serią groźnych pożarów, przy których dowodziłem działaniami 

ratowniczymi: drugiego stycznia pożar w lecznicy dla zwierząt przy ul. Lubelskiej, trzeciego 
stycznia pożar gospodarstwa w Łupstychu, dwudziestego – stolarni przy ul. Jagiellońskiej 
i dwudziestego piątego stycznia pożar w budynku mieszkalnym przy ul. Curie-Skłodowskiej.

W zakresie moich obowiązków był także nadzór nad zabezpieczeniem przeciwpożaro-
wym najważniejszych zakładów i instytucji użyteczności publicznej w Olsztynie. Chodzi-
ło zarówno o działalność prewencyjną (przestrzeganie przepisów), jak i przygotowanie ich 



StaniSław Mikulak

282

do skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych, zarówno we własnym zakresie, jak i we 
współdziałaniu z jednostkami straży pożarnej.

Dziesiątego lutego rozpocząłem kontrolę kompleksową olsztyńskiego teatru im. Stefa-
na Jaracza. Już pierwsze pobieżne zapoznanie się z obiektem wzbudziło we mnie poważne 
obawy, że nie są spełnione podstawowe wymogi bezpieczeństwa widzów i załogi.

Przeszedłem do kontroli szczegółowej, która trwała do 22 lutego. Protokół pokontrolny był 
bardzo nieprzyjemny dla kierownictwa teatru. Niesprawna kurtyna wodna nad sceną i kurty-
na stalowa oddzielająca scenę od widowni, niesprawne hydranty wewnętrzne, braki w sprzęcie 
podręcznym, poważnie zużyta instalacja i urządzenia elektryczne, brak przeciwpożarowego 
systemu alarmowego z bezpośrednim przekazaniem sygnału do straży pożarnej, nieprzeszko-
lona załoga – to tylko najważniejsze punkty z długiej listy zaniedbań i braków w zabezpiecze-
niu przeciwpożarowym tego tak ważnego dla olsztyńskiej kultury obiektu. 

Razem z komendantem Dryją spotkaliśmy się z kierownictwem teatru. Przedstawi-
liśmy wynik kontroli oraz zamiar wystąpienia o  zamknięcie obiektu i  natychmiastowe 
przerwanie spektakli teatralnych. Nastąpiła ostra reakcja – oświadczenie dyrektora Alek-
sandra Sewruka, że nasze żądania są niemożliwe do przyjęcia. Jednak po uzmysłowieniu 
zebranym stanu zagrożenia i ewentualnych skutków oraz odpowiedzialności za nie, nastą-
piła refleksja i uzgodnienie priorytetu, jak również zakresu niezbędnych działań popra-
wiających stan bezpieczeństwa.

My wzmacnialiśmy zabezpieczenie teatru dodatkowymi posterunkami, przeszkole-
niem załogi, serią ćwiczeń, pomocą w uzupełnieniu i utrzymaniu podręcznego sprzętu 
przeciwpożarowego. Dyrekcja przystąpiła w  trybie pilnym do prac doprowadzających 
stałe zabezpieczenia do pełnej sprawności. Niezbędne środki dyrektor Sewruk załatwiał 
w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Podobnie wnikliwe kontrole przeprowadziłem w  1961 r. jeszcze w  Powszechnym 
Domu Towarowym na obecnym starym rynku oraz w  Wojewódzkim Domu Kultury 
i olsztyńskich kinach (Polonii, Odrodzeniu, Awangardzie, Grunwaldzie, TPPR i Dwor-
cowym). W tymże roku rozpoczęliśmy także opracowywanie dla kilkudziesięciu najważ-
niejszych olsztyńskich zakładów i instytucji planów ochrony przeciwpożarowej z kartami 
alarmowymi na wypadek powstania pożaru.

Trzeciego maja zabezpieczaliśmy Wyścig Pokoju. Drugi etap (Warszawa–Olsztyn) czter-
nastej edycji tego wyścigu kończył się karkołomnym zjazdem na stadion leśny (stadion KS 
Gwardia) w Olsztynie. Była obawa, że może dojść do kraksy z przykrymi następstwami, 
stąd wszystkie służby postawione zostały w stan pełnej gotowości. Etap zakończył się jednak 
szczęśliwie, indywidualnie wygrał go radziecki kolarz Melichow, a drużynowo – Polska.

Dziewiętnasty czerwca był dla mnie bardzo miłym dniem. Otrzymałem nowy mo-
tocykl służbowy Junak typ M-10. Był to pierwszy motocykl tego typu (z  lampą w kie-
rownicy) w Olsztynie. Piękna maszyna z silnikiem 4-taktowym o mocy 24 KM. O Boże! 
Jak ja na nim szarżowałem! Miałem wprawdzie trudności z uruchamianiem silnika (na 
szczęście miał dekompresator), ale jazda zawsze była ostra. Dziewczyny bały się ze mną 
jeździć. Były także dwie wywrotki, na szczęście niegroźne w skutkach. Pobiłem zdaje się 
rekord przejazdu tym motorem z Olsztyna do Szczytna (48 km, 186 zakrętów) wynoszący 
47 minut.
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Lato 1961 r. spędziłem pomiędzy pracą w komendzie a udziałem w charakterze wykła-
dowcy i instruktora na kursie podoficerskim zorganizowanym pod namiotami nad jezio-
rem Krzywym w pobliżu Łupstycha. Był to 3-miesięczny kurs, po którym województwo 
uzyskało pięćdziesięciu dobrze wyszkolonych podoficerów pożarnictwa.

Rok 1961 zaobfitował w  Polsce bardzo dużym urodzajem zbóż. Były poważne pro-
blemy, szczególnie w państwowych gospodarstwach rolnych, by po gospodarsku zebrać 
plony (klęska urodzaju), tym bardziej że żniwa były deszczowe i część zbóż wyległa. W tej 
sytuacji zgodnie z ówczesną propagandą „wszyscy” pomagali rolnikom – strażacy także. 
Pamiętam nasz wyjazd z dwudziestoosobową strażacką ekipą uzbrojoną w kosy do kosze-
nia żyta w PGR w Starym Dworze pod Olsztynem. Zboże było mocno wyłożone i trzeba 
było mieć sporo siły i umiejętności, by je kosić kosą. Moi podwładni żartowali ze mnie 
w drodze na te żniwa, prorokując, że moje samopoczucie w drodze powrotnej może być 
kiepskie. Potem byli niemile zaskoczeni, gdy jako pierwszy kośnik narzuciłem imponują-
ce tempo i byli zmuszeni prosić o pofolgowanie.

Jednym z zadań komendy było prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych z pracowni-
kami zakładów i instytucji. Ja tych szkoleń przeprowadziłem sporo, lecz jedno utkwiło mi 
szczególnie w pamięci. Był to oddział NBP w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków, gdzie na 
szkoleniu miałem same panie i to w większości młode i bardzo ładne. Zaczęły mnie w czasie 
szkolenia kokietować i  bardzo dużo pytać, powodując prawie niemożliwość zakończenia 
szkolenia w ustalonym terminie. Na podsumowaniu zajęć dyrektor pocieszył mnie, że on to 
znosi na co dzień, i stwierdził, że chyba ma najlepiej wyszkoloną pod względem ppoż. załogę 
w Olsztynie. Miał naprawdę rację, bo w tym banku dotychczas pożaru nie odnotowano.

W 1961 r. uczestniczyłem w gaszeniu dwunastu pożarów, głównie w Olsztynie, z któ-
rych dobrze zapamiętałem trzy:
- pożar silosu z miałem węglowym (60 ton) przy ul. Jagiellońskiej,
- pożar dużego gospodarstwa rolnego „Jędrzejówka” przy obecnej alei J. Piłsudskiego,
- pożar drewnianego baraku przy ul. Towarowej, zamieszkałego przez Cyganów. 

Ten ostatni pożar miał bardzo tragiczny wymiar. Wybuchł on 16 grudnia w godzinach 
przedpołudniowych. Zostaliśmy wezwani z dużym opóźnieniem. W czasie naszego przy-
jazdu drewniany barak płonął jak przysłowiowa zapałka. Wokół panowała niesamowita 
panika, podsycana lamentem jednej z Cyganek. W baraku były jej dzieci. Pożar był tak 
duży, że nie było żadnych szans na wejście do wewnątrz bez narażenia własnego życia. 
W pewnej chwili zrozpaczona matka rzuciła się dosłownie w ogień i zginęła razem z dwój-
ką dzieci. Byłem bezradny i kompletnie zszokowany determinacją tej kobiety oraz tym, że 
nie przewidzieliśmy możliwości podjęcia przez nią tak tragicznego czynu.

1962 – Epidemia grypy. Zagrożenia powodziowe. Zmieniam stan cywilny. 
Wycieczka do ZSRR – czy grozi nam wojna?  

Rok 1962 przyniósł Olsztynowi gwałtowny wzrost zachorowań na grypę. Jedenastego 
stycznia lekarz wojewódzki i sanepid ogłosili stan epidemii. Mieliśmy problemy z pracą 
w komendzie i utrzymaniem podziału bojowego w zawodowej straży pożarnej. Mnie na 
domiar złego dopadła choroba i prawie cały styczeń przebywałem w Nowych Kiejkutach 
na zwolnieniu lekarskim i urlopie.
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Na początku lutego, po moim powrocie do służby, przyszła seria pożarów.
Jedenastego lutego wieczorem wybuchł groźny pożar zabytkowego czteropiętrowego 

budynku przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Warszawskiej. Płonęły poddasze i dach, a my 
nie mieliśmy drabiny umożliwiającej natarcie zewnętrzne. Trzeba było prowadzić prądy 
gaśnicze zagrożoną drewnianą klatką schodową, a  my nie mieliśmy aparatów ochrony 
dróg oddechowych.

Sytuacja była bardzo dramatyczna, lecz strażacy dali z siebie wszystko i działali z dużą 
determinacją i poświęceniem. Ogniomistrze Władysław Epa i Ludwik Melas, mimo nara-
żenia życia, nie opuścili stanowisk gaśniczych na strychu budynku i powstrzymali rozsze-
rzanie się pożaru. Budynek został uratowany i służy mieszkańcom do dzisiaj. Na parterze 
tego budynku mieści się antykwariat.

Tej samej nocy (nad ranem) gasiliśmy także pożar baraku wojewódzkiej kolumny 
transportu sanitarnego przy ul. Rataja, a następnego dnia pożar rozdzielni wysokiego na-
pięcia w Tracku.

Pierwszego marca 1962 r. zapada bardzo ważna dla Olsztyna decyzja dotycząca budo-
wy fabryki opon. Wstępna nazwa inwestycji to Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodo-
wych w Budowie. Wkrótce na kilku hektarach bagnistego terenu przy szosie klebarskiej 
rozpoczęły się intensywne prace ziemne – pierwszy etap budowy największego dotychczas 
na Warmii i Mazurach zakładu przemysłowego. Uczestniczyłem aktywnie w przygotowa-
niu założeń dotyczących pożarniczego zabezpieczenia interwencyjnego tej fabryki i prak-
tycznego ich wdrożenia. Jak większość olsztynian, uważnie sekundowałem tej budowie.

Wiosna 1962 r. odznaczała się dużymi roztopami ze względu na pokaźne ilości po-
zostałego po uciążliwej zimie śniegu i obfitowała w lokalne zalania, zarówno w Olszty-
nie, jak i  w  miejscowościach i  na terenach powiatu olsztyńskiego. Sytuację pogarszały 
intensywne opady deszczu. Straż miała pełne ręce roboty przy wypompowywaniu wody 
z zalanych piwnic, magazynów i  innych obiektów. Na stadionie Warmii powstało małe 
jezioro i najlepsza drużyna piłkarska województwa nie mogła trenować. Podjęliśmy pró-
bę wypompowania tej masy wody do kanalizacji oraz na pobliskie bagno (obecny teren 
ogródków działkowych). Kilkanaście motopomp pracowało prawie non-stop przez kilka 
dni, odwadniając teren stadionu.

Trudna sytuacja powstała także w Starej Kaletce, gdzie wystąpiło z brzegów jezioro 
i zalało tereny i budynki. Przypadek ten pamiętam szczególnie, gdyż jadąc razem z asp. 
Napoleonem Witortem na rozpoznanie sytuacji mieliśmy wypadek samochodowy w Ja-
rotach. Kierowca nie zapanował na łuku drogowym w centrum tej wsi nad rozpędzonym 
samochodem terenowym Dodge 314. Uderzyliśmy lewym bokiem pojazdu w  budynek 
gospodarczy przy szkole, ścinając wcześniej kilkanaście metrów drewnianego płotu. Na 
szczęście wyszliśmy z tego bez szwanku, lecz jedyny terenowy samochód operacyjny zo-
stał poważnie uszkodzony.

W dniu 26 maja 1962 r. w sali konferencyjnej Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsz-
tynie odbył się drugi zjazd sprawozdawczo-wyborczy zarządu okręgu wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, reaktywowanego w 1956 r. Prezesem zarządu 
został dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Kin w Olsztynie inż. Bolesław Benedyczak.
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Podobnie jak w poprzednim roku, przez trzy letnie miesiące (czerwiec, lipiec i sier-
pień 1962 r.) miałem dodatkową pracę na obozie szkoleniowym nad jeziorem Krzywym 
w pobliżu Łupstycha. Był to kurs podstawowy dla zawodowych strażaków. Wspomnienia 
z tego obozu są o tyle ciekawe, że przez cały okres jego trwania toczyliśmy „wojnę flagową” 
z sąsiadującym obozem harcerskim z województwa katowickiego. Nasi kursanci sprowo-
kowali harcerzy, próbując im zabrać z masztu flagę... no i się zaczęło. Porywacze zostali 
złapani i musieli wykonywać najgorsze prace u harcerzy (m.in. obierać ziemniaki), a po-
nadto bardzo szybko straciliśmy własną flagę i całe wyposażenie kuchni polowej. Trzeba 
było to wszystko wykupić, oczywiście od harcerzy, zapewniając im darmowy dowóz całe-
go zaopatrzenia oraz moje osobiste dowożenie komendantki obozu do Olsztyna na każde 
jej życzenie. Nawet byłem z tego zadowolony, bo była to młoda i ładna Ślązaczka, lecz po 
pierwszym przejeździe junakiem zrezygnowała z moich usług.

Latem 1962 r. Miejska Rada Narodowa w Olsztynie uchwaliła na sesji program roz-
woju ochrony przeciwpożarowej dla miasta Olsztyna do 1975 r. Dokument obejmował 
zarówno rozwój straży pożarnych w Olsztynie (m.in. zawodowa straż w OZOS i na węźle 
PKP), jak i szeroki wachlarz działań prewencyjnych, a także powołanie szeregu jednostek 
OSP w zakładach pracy szczególnie zagrożonych – w fabryce mebli, gazowni, Spomasz-u, 
TOS-ie. 

Uczestnicy zjazdu. Górny rząd: Skrzypczyk z Bartoszyc, Soliwoda z OSP w Wortawkach, Grzywacz z Morąga, 
Smoliński z OSP Derc, Mikulak, Stankiewicz, Markiewicz, Paśniewski z KWSP w Olsztynie, Kałuski z ZSP 
w Olsztynie, Koziarski z KWSP; dolny rząd od lewej: Mikulak z OSP Szymany, Zając z zarządu powiatowego 
w Szczytnie, Dryja z Komendy Miejskiej w Olsztynie i Dorożyński z OSP w Barczewie
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Październik tego roku to miesiąc szczególny w moim życiu ze względu na zmianę stanu 
cywilnego oraz atrakcyjną, ale także pełną niepewności wycieczkę do Związku Radzieckiego. 

Żonę znalazłem sobie w rodzinie strażackiej. Jest nią Jadwiga Epa, córka Zofii i Włady-
sława – podoficera naszej jednostki. Mieszkali naprzeciwko straży i tak jakoś wypatrzyłem 
sobie żonę, gdy odwiedzała ojca w czasie służby. Miała zaledwie 18 lat, a ja już 26. Ślub cy-
wilny wzięliśmy 6 października 1962 r. w urzędzie stanu cywilnego w olsztyńskim ratuszu, 
a kościelny następnego dnia (w niedzielę) w olsztyńskiej katedrze. 

Była to uroczystość bez jakichkolwiek strażackich symboli, nie licząc faktu symbolicz-
nego zagrodzenia ulicy Niepodległości naprzeciwko straży pożarnej. Musiałem zapewnić 
tzw. okup – w postaci kilku butelek wódki i odpowiedniej zakąski – dla każdej ze schodzą-
cych po służbie zmian podziału bojowego. Fakt wzięcia ślubu kościelnego przysporzył mi 
sporo kłopotów i „spowiedzi”, nie tylko w kościele, ale także w Komitecie Wojewódzkim 
PZPR (byłem członkiem partii) i na zebraniu podstawowej organizacji partyjnej. Miał on, 
jak się później okazało, także wpływ na moją karierę.

Piętnastego października wyjechałem na kilkunastodniową wycieczkę do Związku Ra-
dzieckiego. Była to nagroda za społeczną pracę w Zarządzie Okręgowym Związku Zawo-
dowego Pracowników Państwowych i Społecznych w Olsztynie. Był to także mój pierwszy 
wyjazd za granicę kraju.

Nie byłoby nic szczególnego w tym wyjeździe, gdyby nie jego zbieg z tzw. kryzysem 
karaibskim. Korzystając ze znakomitej okazji, jaką było zwycięstwo rewolucji kubańskiej 
i utworzenie na Kubie pierwszego państwa komunistycznego na zachodniej półkuli, Zwią-
zek Radziecki przystąpił do działań polityczno-propagandowych i militarnych zagrażają-
cych hegemonii USA w tym regionie. Doprowadza to do zaostrzenia sytuacji międzynaro-

Szkolenie pracowników ds. technicznych z komend powiatowych straży pożarnych (pierwszy z prawej mł. kpt. 
Wacław Pranckunas, trzeci asp. Stanisław Mikulak). W głębi widać drewnianą stodołę stojącą w miejscu nowej 
strażnicy ZSP w Olsztynie
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dowej i zagrożenia konfliktem zbrojnym w skali światowej. 22 października 1962 r. Stany 
Zjednoczone wprowadziły blokadę Kuby, wysyłając okręty wojenne na Morze Karaibskie 
w celu przerwania instalacji nowoczesnych środków bojowych, m.in. rakiet średniego za-
sięgu, w  pobliżu USA. Radzieckie statki z  dalszymi dostawami broni płynęły na Kubę 
pod eskortą okrętów wojennych. Zapowiadało się starcie zbrojne, „cały świat wstrzymał 
oddech”. Sekretarz Generalny ONZ U Thant podjął się mediacji w imieniu 45 państw nie-
zaangażowanych. Papież Jan XXIII zaapelował o  pokój. My w  tym czasie, niczego nie-
świadomi, zwiedzaliśmy Moskwę, Leningrad, Carskie Sioło i wiele innych atrakcyjnych 
miejsc na gościnnej ziemi rosyjskiej. Nic nie wiedzieliśmy o  nadchodzącym konflikcie 
i zagrożeniu. Była całkowita blokada informacji w prasie, radiu i mało powszechnej jesz-
cze telewizji. Pewne obawy budziły w nas jedynie wzmożone transporty wojska i sprzętu 
bojowego w kierunku zachodnim i stacjonujące w lasach zgrupowania wojska. W związ-
ku z tym opóźniał się nasz wyjazd, gdyż zakłócone były przejazdy cywilnych pociągów. 
Nagrodą za te komplikacje była możliwość zwiedzenia niezaplanowanych miejsc, m.in. 
Ostrej Bramy w Wilnie. Intensywnie też handlowaliśmy, dosłownie czym tylko się dało. 
Wystarczyło położyć na łóżku hotelowym towar na sprzedaż i kartkę z ceną – po powrocie 
leżały w tym miejscu ruble, za które kupowaliśmy głównie bardzo tanie wyroby ze złota. 
Potem był poważny problem: jak to ukryć przed celnikami i nie stracić całego wycieczko-
wego dochodu? Ja swoje złoto przewiozłem w paście do zębów.

Wreszcie Kennedy i Chruszczow jakoś się dogadali i konwój radziecki zawrócił. 28 paź-
dziernika Chruszczow wydał polecenie demontażu i usunięcia rakiet z Kuby, a Kennedy 
zobowiązał się do niepodejmowania działań zbrojnych przeciwko Castro. Szczęśliwie 
wracamy do Polski, ja do młodej i bardzo stęsknionej małżonki.

Moskwa – 
Kreml. Byłem 
tam, gdy „wa-
żyły się losy 
świata” – kry-
zys kubański
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W 1962 r. dowodziłem akcją gaśniczą przy jedenastu pożarach, w zasadzie niezbyt groźnych, 
poza jednym. Miał on miejsce 24 listopada w zabytkowym budynku liceum pielęgniarskiego 
przy ul. Mariańskiej. Budynek ten do dziś cieszy oczy mieszkańców Olsztyna swą piękną archi-
tekturą. Pożar powstał w godzinach przedpołudniowych na drugim piętrze w jednym z pokoi 
mieszkalnych uczennic. Zagrażał całemu budynkowi ze względu na częściowo palną konstruk-
cję oraz znaczne ilości łatwopalnego wyposażenia. Na szczęście w porę powiadomiono naszą 
jednostkę, która niemal graniczyła z tym budynkiem. Udało nam się się szybko opanować pożar 
i uratować obiekt. Pożar powstał od niedopałka papierosa wyrzuconego nierozważnie przez jed-
ną z uczennic za drewnianą szafkę ubraniową. Dziewczyna paliła w pokoju i w przestrachu przed 
wchodzącą wychowawczynią wyrzuciła przygaszonego papierosa. W czasie oględzin znalazłem 
tę szafę. Leżała na podłodze, miała duże wypalenie tylnej ścianki i wnętrza, nie miała natomiast 
wypaleń na drzwiach. Była to jedna z pierwszych spraw pożarowych, w których uczestniczyłem 
w rozprawie w sądzie. Potem tych spraw było już ponad trzysta.

1963 – Aktywne działanie na rzecz OSP. Obóz szkoleniowy nad Jeziorem Krzywym  
19 stycznia 1963 r. uczestniczyłem w bardzo ważnej naradzie Wojewódzkiej Komisji 

Planowania Gospodarczego, która dotyczyła zabezpieczenia budowanej w Olsztynie fa-
bryki opon. Uzgodniliśmy założenia ochrony przeciwpożarowej tej największej w Polsce 
fabryki oponiarskiej. Miała powstać w tych zakładach silna jednostka zakładowej zawo-
dowej straży pożarnej dysponująca nowoczesnym sprzętem ratowniczo-gaśniczym. Zima 
dała się we znaki, szczególnie styczeń i luty 1963 r. były bardzo mroźne i obfitowały w in-
tensywne opady śniegu. Występowały duże trudności z zaopatrzeniem w opał i energię 
elektryczną, także gospodarstw domowych. Pojawiły się poważne problemy i straty w go-
spodarce. Codziennie z radia i telewizji płynęły apele o oszczędzanie węgla i prądu oraz 
o powszechny społeczny udział w odśnieżaniu.

Krytycznym dniem dla Olsztyna był 22 lutego 1963 r., kiedy to straszna śnieżyca spa-
raliżowała całkowicie życie miasta. Wszyscy, zamiast do pracy lub nauki, ruszyli do od-
śnieżania. Czynili to czym tylko się dało – przeważnie łopatami i prowizorycznie sporzą-
dzonymi szuflami z deski. Strażacy z naszej jednostki oraz kilka OSP, którym udało się 
dotrzeć do Olsztyna, odśnieżali ulice Niepodległości, Knosały i Pieniężnego.

Coraz więcej spraw powierzał mi komendant Dryja także na terenie powiatu. W mar-
cu reaktywowałem działalność OSP w Purdzie. Do dziś działa w niej zasłużony działacz 
strażacki Grosman. W kwietniu udało mi się ożywić OSP w Butrynach, chociaż były opo-
ry, komu w tej jednostce przekazać motopompę. Bardzo często bywałem także w OSP w: 
Jonkowie (dh Kozak), Wrzesinie, Stawigudzie, Barczewie (dh Dorożyński), Lamkowie (dh 
Siniewicz), Sętalu, Dąbrówce, Tuławkach, Frączkach, Giławach (dh Gwiazda). No i oczy-
wiście w Gutkowie, z którego do dziś tkwią mi w pamięci takie nazwiska, jak: Kiełbasie-
wicz, Osieja, Openchowski oraz Thil – główny sponsor tej jednostki. W jego restauracji 
odbywały się oficjalne i nieoficjalne spotkania strażaków. Użyczał on także własnej sali na 
strażackie zabawy, na których bawili się także olsztynianie.

W maju 1963 r. sprawy techniczne przekazałem nowemu pracownikowi komendy Ja-
nuszowi Kuczyńskiemu, razem z ulubionym Junakiem M-10, a ja przesiadłem się na nową 
SHL-175.
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Z upoważnienia Komendy Głównej w dniach 19-26 maja 1963 r. wspólnie z kpt. Augu-
stynem Smoterem z KWSP w Olszynie dokonaliśmy inspekcji gospodarki transportowej 
w  komendach i  jednostkach zawodowych straży pożarnych w  województwie wrocław-
skim. Końcowa ocena była dobra. Przy okazji odwiedziłem „stare śmieci”, tj. obiekty byłe-
go Oficerskiego Technikum Pożarniczego przy ul. Borowskiej 138/144. W 1963 r. mieściła 
się tam komenda miejska (na prawach wojewódzkiej), oddział zawodowej straży pożarnej 
i nowoczesna stacja obsługi sprzętu. Zwiedziłem także niezbyt mile wspominany Wro-
cław. Było to już inne miasto niż to, które opuściłem w 1956 r. Zniknęły zwałowiska gru-
zów. Sporo budynków odbudowano, powstały nowe osiedla i zakłady przemysłowe.

W  czerwcu zostałem powołany razem z  oficerem ds. transportu komendy woje-
wódzkiej w  Olsztynie Ryszardem Wojno do zespołu przeprowadzającego kontrolę sta-
nu gospodarki transportowej komend i zawodowych straży pożarnych w województwie 
katowickim. W  ciągu sześciu dni sprawdziliśmy stan techniczny i  utrzymanie sprzętu 
w kilkudziesięciu jednostkach pożarniczych. Składały się na to setki jednostek sprzęto-
wych. Byliśmy zbulwersowani bałaganem organizacyjnym i  złym stanem technicznym 
sprzętu. Województwu groziła ocena niedostateczna. Komendant wojewódzki straży po-
żarnych w Katowicach, płk Komorowski, gdy mu tę ocenę przedstawiliśmy, wpadł wręcz 
we wściekłość. Kto znał tego bardzo zasłużonego dla polskiej ochrony przeciwpożarowej 
oficera, ten wie, co to znaczyło. Jego podwładni mogli mieć poważne problemy. Zmienili-
śmy ocenę na dostateczną.

W lipcu i sierpniu 1963 r. pełniłem dodatkowo obowiązki zastępcy komendanta obo-
zu szkoleniowego nad olsztyńskim jeziorem Krzywym. Szkoliliśmy wówczas młodszych 
podoficerów. Kurs prowadziliśmy pod nadzorem szkoły podoficerskiej w Poznaniu, skąd 
na zajęcia i egzaminy przyjeżdżali bardzo znani w szkolnictwie pożarniczym oficerowie, 
a  zarazem moi przyjaciele – Jan Augustynek i  Stanisław Jędrzejczyk (wychowawca we 
wrocławskim OTP), były żołnierz Armii Krajowej, nietuzinkowa postać w polskim pożar-
nictwie. Narzucali oni bardzo wysokie wymagania szkoleniowe, szczególnie ciężkie i dłu-
gotrwałe ćwiczenia praktyczne. Pamiętam, że na kilku takich zajęciach doszło do omdleń 
słuchaczy i poznaniacy musieli trochę pofolgować.

Kadra na obozie: 
S. Mikulak, 
S. Jędrzejczyk, 
W. Szymański, 
M. Koziarski,  
J. Augustynek, 
J. Dryja, E. Gil 
(komendant kursu)
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Dwudziestego czwartego lipca kurs został zadysponowany do dużego pożaru lasu 
w rejonie Stawigudy. Ogień rozszerzał się bardzo intensywnie, szczególnie na obszarach 
porośniętych sosnowymi młodnikami. W pewnym momencie nasz pluton został odcięty 
ścianą ognia i zagroziło nam dosłownie śmiertelne niebezpieczeństwo. Zdecydowaliśmy 
się na przejazd przez ogień i wyszliśmy z tego pożarowego okrążenia bez szwanku, lecz 
mocno przestraszeni. Pożar udało się opanować. Po kilku godzinach morderczej pracy 
wróciliśmy do bazy, by zaraz ponownie wyjechać do drugiego pożaru lasu – w okolicy 
Warkał w gminie Jonkowo. 

Lato 1963 r. było bardzo upalne. Strażacy, a  także uczestnicy naszego kursu bardzo 
często gasili pożary lasów, zabudowań i  łanów zbóż. W lipcu tego roku mieliśmy także 
pożar masowy w Jabłonowie w powiecie działdowskim. Spłonęło w nim ponad sto drew-
nianych budynków. Faktycznie ponad połowa dużej wsi zniknęła z  powierzchni ziemi. 
W czasie tego pożaru przeżyłem prawdziwy horror. Pożar ten miał także i dobre strony – 
poza tym, że nikt nie zginął, pogorzelcy otrzymali znaczącą pomoc na odbudowę swoich 
budynków, ale już murowanych.

Pierwszego września 1963 r. zostałem przeniesiony do Komendy Wojewódzkiej na 
stanowisko zastępcy kierownika służby operacyjnej. Szefem tej służby był mjr Walenty 
Szymański, który był także zastępcą komendanta wojewódzkiego straży pożarnych. Moje 
przeniesienie wiązało się z wyróżnieniem za dotychczasową służbę. W ten sposób doce-
niono moje predyspozycje związane z planowaniem i organizacją działań ratowniczych, 
a także dużą dyspozycyjność i zaangażowanie w działalność pożarniczą – zarówno tę za-
wodową, jak i społeczną w ochotniczym strażactwie.

W listopadzie 1963 r. działalność operacyjno-techniczna i szkoleniowa w KWSP w Olsz-
tynie i podległych jej jednostkach (komendach) kontrolowana była przez Komendę Główną. 

Na czele zespołu kontrolnego stał szef służby operacyjnej KGSP, dobrze znany w terenie 
płk Włodzimierz Uświeczew, zwany „Baszkirem”. Oficer bardzo zdolny i zaangażowany, ale 
apodyktyczny i  niestroniący od silnych trunków, po których potrafił rozrabiać jak „pijany 
Baszkir”. Kontrola trwała kilkanaście dni. Była merytoryczna i obiektywna, a także wnikliwa 
i bardzo szczegółowa. Jej wynik zaś raczej negatywny. Chcąc jakoś załagodzić ten wynik i na-
sze przygnębienie, zorganizowaliśmy prywatnie spotkanie w najlepszej olsztyńskiej restauracji 
– „Nowoczesnej”. Uczestniczył w nim komendant Hornziel i jego zastępca Szymański, kilka 
osób z naszej operacyjnej służby oraz oczywiście zespół kontrolny pod dowództwem Uświe-
czewa. Nastrój spotkania, początkowo zabarwiony niesmakiem wyniku kontroli, poprawiał się 
w miarę ilości wypitego alkoholu. Zakończenie byłoby fajne, gdyby nie wyrazy żalu zgłaszane 
przez Szymańskiego, dotyczące niezbyt korzystnej końcowej oceny pokontrolnej. Wkurzyło 
to mocno już podpitego „Baszkira”, który spuścił nam publiczny „opierdol” – nie przebierając 
w repertuarze dość nieprzyjemnych słów, których zasób miał bardzo bogaty.

Po wspomnianej kontroli komendant wojewódzki doszedł do wniosku, że Szymański 
jest zbytnio obciążony pełnieniem dwóch funkcji (zastępcy i kierownika służby). Postano-
wił powierzyć mi od nowego roku kierowanie służbą operacyjną. 

Zatem rok 1963 kończy się dla mnie nowym wyzwaniem i większą możliwością samo-
realizacji w pożarniczej służbie. 
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Rozdział VII. Olsztyn 1964-1970  
Komenda wojewódzka Straży Pożarnych w Olsztynie

1964 – Usprawniam system ratowniczy. Lepsza organizacja działań ratowniczych. „Wal-
ka” o mieszkanie. Zawody krajowe w Zabrzu 

Rok 1964 rozpocząłem na nowym stanowisku, z niezbyt korzystnym bilansem w za-
kresie dotychczasowych dokonań na polu działalności operacyjno-technicznej i  szkole-
niowej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Olsztynie. Brak było w ogóle strategii 
tej działalności i koncepcji jej unowocześnienia. Brakowało: centrum alarmowo-dyspo-
zycyjnego, ośrodka szkolenia, kadry dowódczej i specjalistycznej, m.in. łącznościowców, 
transportowców, szkoleniowców. 

Otrzymałem od komendanta wojewódzkiego T. Hornziela pełną samodzielność 
w planowaniu i realizacji powierzonych mojej służbie zadań oraz w zwiększeniu i usku-
tecznieniu nadzoru nad działalnością komend powiatowych oraz jednostek zawodowych 
i ochotniczych straży pożarnych.

Zacząłem „uoperacyjniać” województwo (takie zarzuty niektórzy mi potem stawiali), 
dobieram do współpracy odpowiedzialnych oficerów i specjalistów: Ryszard Wojno i Ma-
rian Kuczyński – sprawy transportu i sprzętu, Piotr Jachowicz i Tadeusz Pachnik – sprawy 
łączności, Ryszard Glinka – nadzór nad działaniami ratowniczymi.

W pierwszym kwartale 1964 r. opracowana została analiza rozmieszczenia i wyposa-
żenia jednostek interwencyjnych straży pożarnych (ZSP i OSP), korygująca dotychcza-
sowe niezbyt racjonalne dokumenty w tym zakresie dla poszczególnych powiatów woje-
wództwa olsztyńskiego.

Rozpoczęliśmy modernizację wojewódzkiego stanowiska alarmowania i dysponowa-
nia, zwanego wówczas Wojewódzkim Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym (WPAD). 
Przenosimy to stanowisko do odpowiedniego pomieszczenia, projektujemy i zamawiamy 
niezbędne wyposażenie techniczne i dokumentacyjne: pulpit dyspozycyjny, tablica goto-
wości bojowej sił i środków, mapy: sieci straży pożarnych, obszarów leśnych, zaopatrzenia 
wodnego, zagrożenia powodziowego, łączności.

Wzmocniliśmy służbę dyżurną poprzez wprowadzenie oficera dyżurnego i  dyspo-
zytora wojewódzkiego oraz oficera dyspozycyjnego wyjeżdżającego do akcji. Samochód 
operacyjny z  24-godzinną obsadą kierowców i  odpowiednim wyposażeniem może być 
wykorzystywany tylko do wyjazdów do akcji i na kontrole gotowości bojowej jednostek 
ZSP i OSP – niektórzy nazywali go świętą krową. Wprowadzone zostaje systematyczne 
szkolenie doskonalące kadry dowódczej i służb dyżurnych, a także kontrole kompleksowe 
i doraźne komend powiatowych.

Służba układała mi się bardzo dobrze, lecz nie towarzyszyły temu odpowiednie warun-
ki socjalne dla mojej rodziny. Mieszkaliśmy z żoną w służbowym pokoiku o powierzchni 
pięciu metrów kwadratowych w ZSP w Olsztynie. Komendant Hornziel rozkładał bez-
radnie ręce, zasłaniając się obiektywnymi trudnościami – w tych latach w budownictwie 
mieszkaniowym był kompletny zastój i uzyskanie mieszkania graniczyło z cudem. Do-
pisało mi jednak szczęście, a raczej desperacja mojej małżonki. W tym czasie była ona 
wziętą w Olsztynie fryzjerką damską i zajmowała się fryzurą pani Jadwigi Gotowiec, żony 
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przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej. Jagoda (żona) wyżaliła się pani Go-
towiec na nasz dramat mieszkaniowy i uzyskała jej zgodę na moją pozasłużbową wizytę 
u przewodniczącego Gotowca, na odpowiedzialność jego żony. Trochę się obawiałem tej 
wizyty, gdyż było to jaskrawe naruszenie drogi służbowej i podstawowych zasad przyj-
mowania interesantów przez tak wysokiej rangi urzędnika państwowego. Znając jednak 
dobre serce Mariana Gotowca i jego szacunek dla ludzi, zdecydowałem się – przy okazji 
napędzając strachu sekretarce – wręcz wtargnąć do gabinetu przewodniczącego. Najpierw 
była konsternacja, potem moje szybkie powołanie się na nasze małżonki i  bardzo wy-
czerpująca, serdeczna rozmowa, zakończona obietnicą w miarę możliwości pozytywnego 
załatwienia sprawy. Za samowolną wizytę u przewodniczącego otrzymałem reprymendę 
od komendanta. Ten z kolei usłyszał wytyk, że za mało dba o pracowników. Finałem tych 
posunięć był przydział (13 marca 1964 r.) na bardzo skromne kwaterunkowe mieszkanie 
przy ul. Kościuszki 56 (obok PZU). Mieszkanie znajdowało się na mansardowym podda-
szu, miało 25 metrów kwadratowych i było bardzo zniszczone, ale byliśmy z żoną bardzo 
szczęśliwi. W przeciągu miesiąca zrobiliśmy z niego przytulne gniazdko małżeńskie. Na-
reszcie byliśmy na swoim i mogliśmy pomyśleć o powiększeniu rodziny.

Ale wracając do służby – po pomyślnym załatwieniu sprawy mieszkania muszę jeszcze bar-
dziej się zaangażować. W pierwszym półroczu 1964 r. załatwiliśmy trzy problemowe sprawy:
- zasady współdziałania z wojskiem przy gaszeniu dużych pożarów obszarów leśnych,
- przydział nowych samochodów dla OSP w państwowych gospodarstwach rolnych,
- poprawę wyposażenia jednostek straży pożarnych z naszego województwa w radiosta-

cje samochodowe. 
Ta ostatnia sprawa wiązała się także z koniecznością lepszego zorganizowania serwi-

su sprzętu łączności, z którym mieliśmy duże trudności z powodu braku odpowiednich 
pomieszczeń. W końcu udało się urządzić warsztat obsługi sprzętu łączności w schronie 
TOPL zlokalizowanym pod budynkiem biura projektów przy ul. Kościuszki. Ale były to 
pomieszczenia bez naturalnego oświetlenia, nieodpowiadające wymogom bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Konieczne stały się zatem inne rozwiązania w perspektywie najbliższych 
lat, które przyniosłyby poważne zwiększenie ilości radiowego sprzętu łączności i urządzeń 
techniki operacyjnej w komendach i jednostkach straży pożarnych.

Czternastego czerwca otrzymałem na plenarnym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego 
Związku OSP pierwsze strażackie odznaczenie – Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

W dniach 8-15 września 1964 r. w Zabrzu odbyły się krajowe zawody zawodowych 
straży pożarnych. Wystartowały reprezentacje wszystkich województw. Każde z  nich 
wystawiło pluton pożarniczy, który miał do wykonania bardzo trudne zadanie ratowni-
czo-gaśnicze. Musiało być ono wykonane w  sposób zbliżony do warunków codziennej 
służby w godzinach nocnych: alarm, ubranie się, zjazd po ślizgu, zajęcie miejsc w dwóch 
samochodach gaśniczych, przejazd na miejsce ćwiczenia i wykonanie zadania ratowni-
czo-gaśniczego. Zadanie to polegało na uratowaniu dwojga ludzi (pozorantów) z II piętra 
przy pomocy wora ratunkowego i podaniu ze zbiornika brezentowego poprzez autopom-
pę trzech prądów gaśniczych na parter oraz pierwsze i drugie piętro wspinalni. W czasie 
dojazdu na ćwiczenie trzeba było wymienić jedno z przednich kół w samochodzie pożar-
niczym. 
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Zawody odbyły się na stadionie sportowym odpowiednio przygotowanym i wyposa-
żonym w niezbędne urządzenia i konstrukcje. Komendant Hornziel powierzył mi całość 
spraw związanych z powołaniem reprezentacji województwa olsztyńskiego, przygotowa-
niem jej do zawodów i udziałem w nich z pozytywnym rezultatem. Wybrałem ze wszyst-
kich jednostek ZSP (terenowych i  zakładowych) najlepszych strażaków i  pod dowódz-
twem asp. Napoleona Witorta z ZSP w Olszynie zlokalizowałem ich na trzytygodniowym 
obozie przygotowawczym na lotnisku w Dajtkach k. Olsztyna. Chłopcy dostali niesamo-
wity wycisk szkoleniowy i kondycyjny, po którym wybraliśmy najlepszych dwudziestu. To 
oni po raz pierwszy reprezentowali Warmię i Mazury na krajowych zawodach strażackich.

Oprócz zawodów pożarniczych w Zabrzu na wyznaczonym terenie podmiejskim zor-
ganizowane zostało wzorcowe zgrupowanie ćwiczących jednostek, potraktowane jako 
związek taktyczny (pułk) jednostek pożarniczych wprowadzonych do rejonu wyczekiwa-
nia w związku z domniemanym zagrożeniem wewnętrznym lub zewnętrznym (obecnie 
nazwano by to zagrożeniem kryzysowym). Przejazd każdej reprezentacji na zgrupowanie 
był określony zarówno czasem, jak i wyznaczoną trasą, na której były punkty kontrolne. 
Po przyjeździe na miejsce i zameldowaniu się w sztabie zgrupowania przydzielano teren, 
na którym należało urządzić podobóz z pełnym zapleczem logistycznym dla danej repre-
zentacji. Zadanie to było odrębnie oceniane w systemie terenowej obrony przeciwlotniczej 
TOPL – obecnie obrony cywilnej (OC).

Ósmego września 1964 r. pod dowództwem zastępcy komendanta wojewódzkiego 
st. kpt. Walentego Szymańskiego wyjechaliśmy z Dajtek i po wzorowym przejeździe na-
stępnego dnia zameldowaliśmy się w Zabrzu w sztabie zgrupowania. Po niespełna dwóch 
godzinach zorganizowaliśmy „podobóz olsztyński” z pełnym zabezpieczeniem kwatermi-
strzowskim. Zakwaterowanie w namiotach, wyżywienie z własnych zasobów i polowych 
kuchni, zabezpieczenie i oświetlenie terenu, zorganizowanie życia obozowego, szkolenia, 
prac gospodarczych itp. Komisja dała nam, podobnie jak większości reprezentacji woje-
wódzkich, ocenę bardzo dobrą. Pod Zabrzem wyrosło w  ciągu kilku godzin strażackie 
miasteczko liczące niespełna tysiąc ludzi, które w  dzień tętniło życiem, a  w  nocy było 
prawie niewidoczne (obowiązywało zaciemnienie).

Na tych zawodach Olsztyn został „czarnym koniem” – zdobyliśmy drugie miejsce, co 
było absolutnym zaskoczeniem, gdyż uważano nas za przysłowiowego Kopciuszka. Zabra-
kło nam dosłownie kilku punktów, aby zostać zwycięzcami. Punkty te straciliśmy przez 
zdenerwowanie dowódcy ćwiczącego plutonu, asp. Napoleona Witorta, który w  czasie 
ubierania się zapomniał założyć hełm. Ale i  tak radość i  satysfakcja były bardzo duże. 
Wyniku tego do dzisiaj nie powtórzono.
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W październiku 1964 r. rozpoczynam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Zdaję sobie sprawę, jak trudno będzie mi pogodzić tak wymagającą 
i dyspozycyjną służbę ze studiowaniem w systemie zaocznym. Ale jestem pewien, że jest to 
niezbędne dla mojej kariery. Przyszłość pokazała, że decyzja była słuszna i że udało mi się 
dobrze połączyć pracę z nauką i osiągnąć bardzo dobrą ocenę na dyplomie magisterskim. 

1965 – Zagrożenie pożarowe w państwowych gospodarstwach rolnych. Zostaję ojcem.
Dwudziestolecie Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie  

Początek roku był niezbyt przyjemny z powodu zastrzeżeń Komendy Głównej do nad-
miernej palności w naszym województwie w obiektach państwowych gospodarstw rol-
nych. Spowodowało to konieczność przedłożenia „Warszawie” szczegółowej informacji 
w tym przedmiocie, uwzględniającej także przedsięwzięcia ograniczające to niekorzystne 
zjawisko. Mieliśmy się „wyspowiadać” między innymi z opieszałego podejścia do organi-
zowania w PGR-ach ochotniczych straży pożarnych bez wyposażenia sprzętowego, dzia-
łających tylko prewencyjnie. Był to „wymysł” wiceministra MSW Szneka, stąd też nazy-
waliśmy te straże „sznekówkami” lub „przeciwczołgowymi”, gdyż nadano im urzędowy 
symbol PC. Nad informacją napracowaliśmy się porządnie, wiedząc, że mało ona pomoże. 
Problem nie tkwił bowiem w naszych działaniach, lecz w stosunku kierownictwa i pracow-
ników PGR-ów do własności państwowej i przestrzegania przepisów oraz w nakładach na 
modernizację tego sektora gospodarki. Jeżeli chodzi o  OSP, to też było wiadome, że bez 
sprzętu i wyposażenia żadna jednostka nie będzie działała. Przygotowaliśmy jednak, pod 
nadzorem kierownika służby zapobiegania pożarom kpt. Józefa Markiewicza i moim, bar-

Reprezentacja województwa olsztyńskiego po powrocie z Zabrza ze srebrnymi medalami za zdobycie II miejsca 
(wicemistrzowie Polski) w grupie zawodowych straży pożarnych. W dolnym rzędzie w środku – dowódca 
ćwiczącego plutonu Napoleon Witort z ZSP w Olszynie ze srebrnym medalem drużynowym reprezentacji 
olsztyńskiej. W górnym rzędzie w środku – mjr Julian Dryja, komendant miejski straży pożarnych w Olsztynie
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dzo dobrze opracowane materiały zakończone racjonalnymi wnioskami i wysłaliśmy je do 
KGSP.

Materiały zostały pozytywnie ocenione w  Warszawie i  posłużyły do zainicjowania 
w  PGR-ach kontroli NIK-u oraz  podjęcia potem racjonalnych działań zwiększających  
poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego w rolnictwie państwowym i  spółdzielczym. 
My, chociaż musieliśmy zorganizować ponad tysiąc OSP typu PC (w zasadzie na papie-
rze), to uzyskaliśmy zwiększone przydziały sprzętowe dla jednostek w  PGR-ach. Moż-
na było te najbardziej potrzebne (około trzystu) wyposażyć, wyszkolić i przygotować do 
działalności interwencyjnej. Ochotnicze straże pożarne w państwowych gospodarstwach 
rolnych przyczyniły się w znacznym stopniu do ochrony tych zakładów, tak licznych w na-
szym województwie.

Niektóre z nich w okresie transformacji przekształciły się w OSP terenowe i aktyw-
nie działają do dzisiaj. Są to m.in.: Rybno, Bezledy, Łabędnik, Lipowina, Szestno, Lężany, 
Woźnice. W większości jednak upadły w czasie likwidacji PGR-ów, pozostawiając sprzęt 
na pastwę losu. Samochody pożarnicze, motopompy, węże tłoczne, uzbrojenie osobiste 
i  inny wartościowy sprzęt – wszystko to zostało zdewastowane i  zmarnowane, a  także 
w znacznej mierze rozkradzione.

Dwudziestego siódmego kwietnia 1965 r. wziąłem udział w bardzo ważnym spotkaniu 
dotyczącym ochrony projektowanej składnicy materiałów pędnych i smarów w Gutkowie 
pod Olsztynem. Miał to być największy obiekt tego typu na terenie województwa olsztyń-
skiego, wyposażony w naziemne zbiorniki dużej pojemności. Decydenci (władze), a za ich 
sugestią także projektanci, upierali się, by na terenie składnicy zlokalizować także zbior-
niki z gazem płynnym propanem-butanem. Było to bardzo niebezpieczne połączenie ze 
względu na inne parametry fizykochemiczne gazu płynnego oraz benzyn i olejów, a także 
dużo większe zagrożenie wybuchowe i  pożarowe spowodowane dużą gęstością oparów 
propanu i butanu (są prawie dwukrotnie cięższe od powietrza). Wspólnie z dyrektorem 
Kwaśniewskim z  Olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Obrotu Produktami Naftowymi CPN 
w Olsztynie udało nam się nie dopuścić do akceptacji tego połączonego wariantu. Ja ko-
rzystałem z argumentów nabytych w czasie służby w składnicy wojskowej w Marcinko-
wie, a dyrektor wręcz oświadczył, że to połączenie to tak „jakby dać wariatowi brzytwę”. 
Uzgodniliśmy także wyposażenie parku zbiornikowego w  stałe urządzenia gaśnicze na 
pianę ciężką oraz powołanie w składnicy zakładowej zawodowej straży pożarnej.

Nocą szesnastego lipca 1965 r. odnotowaliśmy duży pożar w zakładzie rolnym w Kin-
kajmach w powiecie Bartoszyce. Częściowemu spaleniu uległa duża obora, w której było 
kilkaset bukatów (byków). Zagęszczenie zwierząt było tak duże (nawet po trzy na jed-
nym stanowisku), że przy bardzo intensywnym rozwoju pożaru nie było żadnych szans na 
uratowanie pojedynczo wiązanych zwierząt. Byłem przy wygaszaniu tego pożaru oraz na 
dochodzeniu popożarowym. Zwałowisko opalonych bukatów było wręcz makabryczne. 
Przypuszczalną przyczyną tego pożaru było podpalenie, być może nawet sabotaż. Trudno 
jednak wyobrazić sobie człowieka, który zgotował zwierzętom taką kaźń.
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Dzień 21 lipca 1965 r. był dniem szczególnym dla Zawodowej Straży Pożarnej w Olsz-
tynie. Ta bardzo zasłużona dla miasta i województwa jednostka pożarnicza obchodziła 
w  tym dniu 20-lecie swojej działalności w okresie powojennym i została uhonorowana 
sztandarem.

Uroczystość odbyła się na terenie ZSP przy ul. Niepodległości 16. Po wręczeniu sztan-
daru przez przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Juliana Molendę komendantowi 
Julianowi Dryi oraz  licznych gratulacjach i przemówieniach przybyłych gości odbył się 
w jednostce szczególny bankiet. Szczególny dlatego, że został zorganizowany w garażach 
i sypialniach (było ich tylko dwie) podziału bojowego. Na szczęście w tym dniu w Olszty-
nie się nie paliło.

Jednostka Zawodowej 
Straży Pożarnej 
w Olsztynie gotowa 
do przyjęcia sztandaru

Defilada przed trybuną honorową. W pierwszej czwórce, od lewej: Władysław Epa, Antoni Kołodziejski, Alojzy 
Zieliński, Ryszard Musiał
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W dniach 15 i 16 września 1965 r. zorganizowane zostały w ramach TOPL (Tereno-
wa Obrona Przeciwlotnicza, obecnie Obrona Cywilna) duże manewry w  miejscowości 
Klewki i w obiektach dużego zakładu produkcji rolnej. Z naszych sił uczestniczył w nich 
batalion pożarniczy (ponad 30 jednostek taktycznych) oraz grupa operacyjno-dowódcza 
z komendy wojewódzkiej i komendy miejskiej w Olsztynie. Wojskowi zamęczali nas wy-
myślnymi zagrożeniami i przeróżnymi atakami nieprzyjaciela. Musieliśmy to wszystko ry-
sować, obliczać i realizować praktycznie. Natomiast sztab urzędujący w budynku dyrekcji 
PGR-u zajmował się głównie grą w karty i konsumowaniem dużej ilości alkoholu.

W dniach 15 i 16 października 1965 r. uczestniczyłem jako członek komisji sędziow-
skiej w wojewódzkich zawodach OSP województwa opolskiego. Zawody odbywały się na 
płycie nieczynnego poniemieckiego lotniska. Szczególne wrażenie pozostawił w  mojej 
pamięci druh Trajdos z Oleśna, właściciel prywatnego muzeum samochodów pożarni-
czych. Druh ten nie stronił od alkoholu i goszczenia nim nawet nieznanych mu osób, ale 
poczęstunek ten miał swoisty charakter. Na tych zawodach postanowił przetestować zdol-
ności w piciu alkoholu młodych oficerów. W tym celu spacerował po tym lotnisku, wy-
bierał określone osoby i częstował je napojem z dwóch butelek, twierdząc, że w jednej jest 
wódka, a w drugiej oranżada. Odmowa groziła skazą na honorze strażackim. Faktycznie 
jednak był to „diabelski podstęp”. Druh Trajdos miał w jednej butelce wódkę, a w drugiej 
spirytus. Ci, co wypili spirytus, popijali wódką. Ci, co wypili wódkę, popijali spirytusem. 
Skutek, ku uciesze Trajdosa i  towarzyszących mu kibiców, był opłakany w pełnym tego 
słowa znaczeniu, szczególnie dla tych, którzy wypili wódkę i zapili spirytusem. Ja do tej 
grupy należałem i tego poczęstunku-testu nigdy nie zapomnę.

Ósmy listopada 1965 r. to bardzo szczęśliwy dla mnie dzień. Zostałem ojcem i to „po 
mieczu”. Jagoda w olsztyńskiej poliklinice urodziła syna, któremu potem daliśmy imiona 
Dariusz Wojciech.

Pamiętam ten dzień bardzo dobrze. Miałem służbę oficera dyżurnego w Wojewódz-
kim Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym. Żona była już w  szpitalu, pod opieką znane-
go w Olsztynie ginekologa dr. Nowickiego, który nie wróżył rozwiązania w najbliższych 
dniach. Służba była spokojna, więc zaprosiłem kolegów na służbowego brydża, w miarę 
zakrapianego na konto szczęśliwego porodu.

Brydż przekształcił się w niegroźnego pokera, w którym strasznie dobrze szła mi karta 
i sporo wygrałem. Zabawa zakończyła się około północy. Ograni koledzy poszli do do-
mów, a ja zadzwoniłem do znajomej pielęgniarki, by dowiedzieć się o samopoczucie żony. 
Była trochę zdziwiona tym późnym telefonem, ale zapewniła, że żona spokojnie śpi i na 
pewno tej nocy nie będzie rodzić. Uspokojony położyłem się spać, jednak nie na długo. 
Około godziny drugiej zadzwonił telefon i nieznany mi głos oznajmił, że jestem szczęśli-
wym ojcem dorodnego i zdrowego syna. Chyba z wrażenia odebrało mi mowę, wyjąkałem 
jakieś podziękowanie i odłożyłem słuchawkę. Ale przyszła refleksja i przypuszczenie, że 
któryś z ogranych kolegów zrobił mi miły, ale głupi dowcip.

Po chwilach wahania zadzwoniłem do tej pielęgniarki, która mnie wcześniej zapewniała, 
że nic nie będzie się działo i otrzymałem solenne zapewnienie, że mam syna. Byłem szczę-
śliwy. Wygrane pieniądze przeznaczyłem na „pępkowe”, które hucznie obchodziłem z ko-
legami tego samego dnia. Potem było bardzo dokładne wysprzątanie mieszkania i zakup 
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niezbędnych rzeczy na przyjęcie nowego członka rodziny: łóżeczko, wanienka do kąpieli, 
pieluchy, kosmetyki dziecięce itp.

Bardzo się cieszyliśmy z małżonką z tego naszego pierworodnego. Ja nawet skompo-
nowałem specjalną kołysankę, przy której bardzo szybko zasypiał. Lubiłem potem pa-
trzeć, jak spokojnie spał i uśmiechał się przez sen. Zastanawiałem się, jaka będzie jego 
przyszłość, kim będzie.

Rok 1965 kończymy opracowaniem pierwszego kompleksowego planu operacyjnego 
czynnej ochrony przeciwpożarowej województwa olsztyńskiego. Plan ten zawiera takie 
podstawowe elementy, jak: 
- charakterystyka województwa z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń cywilizacyj-

nych i losowych, 
- siły i środki pożarnicze natychmiastowej interwencji – tzw. I rzut, 
- siły i środki pożarnicze, II, III i IV rzutu w ramach odwodu powiatowego, wojewódz-

kiego i centralnego, 
- system alarmowania i dysponowania ww. sił i środków,
- zapewnienie kadry dowódczej i systematycznego jej szkolenia.

Szczególnie interesująca była organizacja odwodów wojewódzkich. Województwo po-
dzielone zostało na cztery obszary operacyjne, w których powołano dowódców i ich sztaby 
operacyjne. W każdym obszarze wydzielono odwód w sile batalionu składającego się z trzech 
kompanii pożarniczych oraz pododdziałów (plutonów) specjalnych i pomocniczych.

Obszar I obejmował miasto i powiat Olsztyn oraz powiaty: Szczytno, Nidzicę i Dział-
dowo. Dowódcą tego obszaru był komendant miasta i powiatu straży pożarnych w Olsz-
tynie st. kpt. poż. Julian Dryja. W Olsztynie była także siedziba sztabu obszarowego i ob-
szarowy punkt alarmowo-dyspozycyjny I batalionu odwodowego.

Obszar II obejmował powiaty: Ostróda, Iława, Nowe Miasto i Morąg. Dowódcą tego 
obszaru był komendant powiatowy straży pożarnych w  Ostródzie st. kpt. poż. Henryk 
Cichocki. Siedzibą sztabu obszaru i obszarowego punktu alarmowego dla II batalionu od-
wodowego była Ostróda.

Obszar III obejmował powiaty: Giżycko, Węgorzewo, Pisz, Mrągowo i Biskupiec Re-
szelski. Dowódcą tego obszaru był komendant powiatowy straży pożarnych w Giżycku 
kpt. poż. Józef Groba. Siedzibą sztabu obszaru i obszarowego punktu alarmowego było 
Giżycko.

Obszar IV obejmował powiaty: Lidzbark Warmiński, Pasłęk, Braniewo, Bartoszyce 
i Kętrzyn. Dowódcą tego obszaru był komendant powiatowy straży pożarnych w Ostró-
dzie kpt. poż. Stanisław Ryszewski. Siedzibą sztabu obszaru i obszarowego punktu alarmo-
wego dla IV batalionu odwodowego był Lidzbark Warmiński.

Razem 4 bataliony odwodu wojewódzkiego skupiały ponad 150 jednostek taktycznych 
– sekcji wyposażonych w samochody gaśnicze, specjalne i pomocnicze. Skład osobowy 
tych jednostek wynosił około 1000 strażaków z  OSP i  ZSP. Wprowadzony został także 
efektywny system szkolenia, głównie poprzez okresowe ćwiczenia aplikacyjne i praktycz-
ne dla dowódców i sztabów obszarów operacyjnych oraz corocznych manewrów kompa-
nii i batalionów odwodowych.
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1966 – Groźne pożary w „Rezydencji Łańskiej” i Miejskim Zarządzie Budynków Miesz-
kalnych w Olsztynie. Drugi raz kończę szkołę oficerską 

Dwunastego stycznia odnotowaliśmy poważny pożar budynku biurowego Miejskiego 
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Olsztynie przy ul. Knosały (późniejsze PGM). Pożar 
powstał w godzinach nocnych na drugim piętrze biurowca i został zauważony, gdy pło-
mienie wychodziły już na dach.

W  akcji ratowniczo-gaśniczej brało udział kilkanaście pożarniczych jednostek tak-
tycznych z miasta i powiatu Olsztyn oraz z Ostródy, Lidzbarka, Szczytna i Biskupca. Sy-
tuację pogarszał bardzo duży mróz i  silny wiatr w  kierunku sąsiedniej gazowni, gdzie 
były duże zbiorniki z trującym i wybuchowym gazem miejskim. Akcją dowodził zastępca 
komendanta wojewódzkiego straży pożarnych st. kpt. Walenty Szymański przy pomocy 
sztabu działającego pod moim kierownictwem.

Znałem dobrze olsztyńską gazownię i uspokoiłem dowodzącego, że zagrożenie zbior-
ników nie jest zbyt duże. Były to zbiorniki niskociśnieniowe (maks. 0,2 atm.) i posiada-
ły ochronne obudowy z  płaszczem wodnym. Sytuacje opanowaliśmy silnym natarciem 
wewnętrznym po klatce schodowej, a  także silnymi prądami gaśniczymi podawanymi 
z zewnątrz poprzez okna i na dach budynku. Zalaliśmy dosłownie budynek, gdyż inaczej 
nie można było powstrzymać bardzo intensywnie rozszerzającego się ognia, podsycanego 
dużą ilością palnego wyposażenia biur i drewnianej konstrukcji dachu i stropów. Strażacy 
pracowali bez zabezpieczeń w ekstremalnych warunkach, w  silnym zadymieniu, wyso-
kiej temperaturze wewnątrz budynku i bardzo niskiej na zewnątrz. Byłem razem z nimi. 
Przeprowadziliśmy ewakuację wyposażenia i dokumentów, uratowaliśmy pierwsze piętro 
i parter budynku. Ja przy tym pożarze byłem w skórzanym płaszczu, który tak nasiąkł 
wodą, że ledwie mogłem go udźwignąć, a potem zamarzł na mnie na kość. 

Niezależnie od studiów musiałem kontynuować także rozpoczęte w poprzednim roku 
szkolenie uzupełniające, gdyż nie uznano naszego „otepowskiego” wykształcenia. Szko-
lenie odbywało się zaocznie pod nadzorem Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie 
i  nie nastręczało mi większych trudności, lecz zabierało sporo drogocennego czasu na 
pisanie prac kontrolnych i obowiązkowe wykłady organizowane w olsztyńskiej zawodowej 
straży pożarnej. Grupa olsztyńska liczyła kilkudziesięciu „niedoszkolonych” (niektórych 
naprawdę) oficerów, którzy pokończyli różne szkoły i kursy oficerskie. Grupę prowadził 
bardzo znany w ówczesnym środowisku strażackim zastępca komendanta warszawskiej 
szkoły oficerskiej kpt. sztabu Józef Nazarko, bardzo wyrozumiały dla nas – pozwalający 
ściągać na egzaminach kontrolnych, a nawet pisać prace jednym za drugich. Szkolenie 
ukończyliśmy w lipcu i otrzymaliśmy dyplomy SOP.
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Do tradycji należało w tych latach, że Dnia Strażaka nie obchodzono w dniu świętego 
Floriana, lecz w pierwszą niedzielę po 15 maja. Tak postanowiła władza ludowa. Strażac-
kie święto w 1966 r. było szczególnie okazałe i  chyba najbardziej spektakularne propa-
gandowo do czasów obecnych. Nowy prezes Zarządu Okręgu Związku OSP, a zarazem 
wiceprzewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Józef Mucha postanowił 
pokazać siłę olsztyńskiego ochotniczego strażactwa.

My mieliśmy w  związku z  tym masę roboty, ale impreza była naprawdę wspaniała. 
Rozpoczęła ją defilada sześciu kompanii strażackich, w tym jednej kobiecej i dwóch mło-
dzieżowych, prowadzonych przez kilka strażackich orkiestr. Potem była uroczysta akade-
mia w olsztyńskim teatrze z odznaczeniami i występami.

Ja na tej akademii 
udekorowany zosta-
łem przez wiceprze-
wodniczącego Prezy-
dium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej J. 
Muchę przyznanym 
przez Radę Państwa 
Srebrnym Krzyżem 
Zasługi
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W dniach 14-21 lipca 1966 r. przeprowadziliśmy z Ryszardem Wojno, z upoważnienia 
Komendy Głównej, inspekcję techniczną jednostek zawodowej straży pożarnej w Krako-
wie i Nowej Hucie. Był to mój pierwszy pobyt w tych miastach po opuszczeniu Wieliczki 
w 1954 r. Przytłoczyła mnie swym rozmachem Nowa Huta, a zarazem rozczarowała swoją 
„pudełkową” architekturą. Wyobrażałem sobie to miasto „rozwiniętego socjalizmu” ina-
czej, jako ładniejsze i bardziej przyjazne ludziom.

Dzień 18 sierpnia 1966 r. to jeden z najbardziej pamiętnych dni w moim życiu i stra-
żackiej służbie. Tego dnia miał miejsce pożar głównej rezydencji w partyjno-rządowym 
ośrodku w słynnym Łańsku koło Olsztyna.

Dzień (czwartek) zapowiadał się dobrze, była piękna pogoda, nie było poważniejszych 
zdarzeń w ubiegłej dobie, można było spokojnie popracować w biurze. Jednak nie. Około 
godziny dziewiątej otrzymałem od oficera dyżurnego meldunek o pożarze lasu w rejonie 
Smolnik (Łańska) i braku w ogóle łączności i informacji z miejsca pożaru. Poinformował 
mnie także, że podjeżdża po mnie mjr J. Dryja – ówczesny komendant miejski i powia-
towy w Olsztynie. Wyjechaliśmy natychmiast. Zaraz za miastem zobaczyliśmy potężny 
słup ciemnoszarego dymu. Mieliśmy wątpliwości, czy to pożar iglastego lasu, dawał bo-
wiem bardzo ciemny dym. Skręciliśmy na Łańsk za jakąś jednostką OSP jadącą na sy-
gnałach alarmowych. Dojechaliśmy do słynnego ze swej tajności Łańska. Brama główna 
była otwarta na oścież, podjechaliśmy bez żadnej kontroli pod główną rezydencję, na któ-
rej płonął jak zapałka trzcinowy dach. Był to zabytkowy budynek wykonany z tzw. muru 
pruskiego – szkieletowa konstrukcja z  belek drewnianych, wypełniona murem z  cegły. 
Konstrukcja nośna dachu była drewniana, pokryta strzechą trzcinową. Kilka jednostek 
pobierało wodę z pobliskiego jeziora i podawało prądy gaśnicze na płonący dach. Na da-
chu zobaczyliśmy głównie żołnierzy z ochrony ośrodka, którzy wręcz wydzierali straża-
kom prądownice i z niesamowitą desperacją i narażeniem życia ugasili bardzo skutecznie 
pożar. Wszystkimi „rządził” jakiś cywil nieznoszący żadnego sprzeciwu i uwag strażac-
kich dowódców. Dowiedziałem się, że jest to słynny płk Doskoczyński, dowódca łańskiego 
ośrodka, a także najpewniejszy człowiek z elity ochronnej najwyższych władz PRL.

Akademia w teatrze, 
od lewej: 
R. Wojno, S. Mikulak, 
M. Pisarczyk
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Przedstawiłem się Doskoczyńskiemu i poinformowałem, że jednostki straży pożarnej 
podlegają mojemu dowództwu, co zostało przez niego całkowicie zignorowane. Zabro-
nił mi też przekazywania jakiegokolwiek meldunku o tym pożarze. Poinformował mnie 
także, że w ośrodku przebywali przedstawiciele najwyższych władz Polski i Związku Ra-
dzieckiego i dlatego obowiązuje nas całkowita tajemnica. Rzeczywiście w rezydencji byli 
wówczas Władysław Gomułka i Zenon Kliszko z Komitetu Centralnego Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej oraz sekretarz Komitetu Centralnego KPZR Boris Ponomariow. 
Przyjechali do ośrodka 17 sierpnia i zakwaterowani byli w głównej rezydencji, skąd ich 
ewakuowano po powstaniu pożaru.

Sytuację opanowaliśmy dość szybko. Wody było dosyć w pobliskim jeziorze, a w ga-
szeniu pożaru poddasza i dachu bardzo sprawnie pomagali nam pracownicy i żołnierze 
z  ochrony ośrodka. Ja natomiast miałem problem, gdyż do pożaru dysponowane były 
dalsze jednostki i konieczny stał się kontakt z Wojewódzkim Punktem Alarmowo-Dys-
pozycyjnym w Olsztynie, by podać jakiś meldunek i powstrzymać przysyłanie niepotrzeb-
nych już jednostek straży pożarnych. Tego zaś płk Doskoczyński zabronił, rozkazał także 
zamknąć bramę i nikogo nie wpuszczać i nie wypuszczać z obiektu. Zdecydowałem się 
jednak złamać ten zakaz i nawiązałem łączność radiową w naszej sieci z Olsztynem. Po-
dałem krótki meldunek mniej więcej takiej treści: „Spalił się częściowo główny budynek 
w obiekcie specjalnym w Łańsku, sytuacja jest już opanowana, pomocy nie potrzeba, strat 
w ludziach nie ma. Meldunku tego nie należy przekazywać nikomu poza komendantem 
wojewódzkim”. Komendant Hornziel zdecydował się jednak przekazać otrzymaną infor-
mację przewodniczącemu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie Ma-
rianowi Gotowcowi, a  także komendantowi głównemu straży pożarnych w  Warszawie. 
Komendant główny przekazał meldunek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, skąd 
informacja trafiła do Urzędu Rady Ministrów. Zaczęła się „rozróba” – ktoś, gdzieś, coś 
zmienił i podał, że są straty w ludziach. A ci najważniejsi w Warszawie przecież wiedzie-
li, że w Łańsku jest towarzysz Gomułka ze świtą. Ktoś z Warszawy rozmawiał z Dosko-
czyńskim, informując go o wyjeździe z „centrali” do Łańska specjalnej komisji. Dopro-
wadziło to wszechwładnego komendanta dosłownie do szewskiej pasji. Polecił zamknąć 
wszystkie bramy i nikogo (dosłownie nikogo) nie wpuszczać na teren ośrodka. Ostatnią 
osobą, która wjechała w tym dniu do Łańska, był Marian Gotowiec, którego komendant 
bardzo cenił. Komisja natomiast, która bardzo szybko nadjechała z  Warszawy, czekała 
nadaremnie w samochodzie pod bramą. Był w tej komisji m.in. płk Własiuk z Komendy 
Głównej Straży Pożarnych. Doskoczyński rozpoczął wśród dowódców strażackich histe-
ryczne dochodzenie, mieszając nas z błotem. W końcu polecił spisać wszystkich straża-
ków uczestniczących w  akcji i  zobowiązał ich do całkowitej tajemnicy dotyczącej tego 
pożaru. Ja musiałem oddać wszelkie notatki, które miałem przygotowane do sporządzenia 
końcowego meldunku. Wreszcie około godziny 14.00 opuściliśmy niegościnne imperium 
łańskie i z różnymi refleksjami i obawami wróciliśmy do służby. Na mnie w Komendzie 
Wojewódzkiej czekała niespodzianka w osobie oficera ze służby bezpieczeństwa Komendy 
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie. Odbyło się coś w rodzaju nieformalnego 
przesłuchania, bez spisania jakiegoś protokołu i podpisania go przeze mnie.
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Przedstawiciela SB interesowało to, co w  ogóle w  tym Łańsku się spaliło, dlaczego 
podano w meldunku, że są straty w ludziach i w ogóle jaka jest tam sytuacja – bo Do-
skoczyński zablokował wszelkie informacje i z nikim w Olsztynie nie chciał rozmawiać. 
Uspokoiłem go i wyjaśniłem, że sprawa strat ludzkich wyniknęła z jakiejś dezinformacji. 
Na inne pytania odpowiedziałem dość wymijająco (nie znałem ich intencji) i sprawa na 
tym się skończyła. Pożaru nie zarejestrowaliśmy, nie sporządziliśmy też żadnej dokumen-
tacji. Pożar ten doprowadził jednak do podjęcia późniejszych działań związanych z usu-
nięciem zaniedbań w zabezpieczeniu przeciwpożarowym i opracowaniu dla tego ośrodka 
kompleksowego planu ratowniczego na wypadek ponownego poważnego pożaru. Doku-
menty te opracowaliśmy w 1967 r. wspólnie z płk. J. Markiewiczem. Wówczas poznaliśmy 
dokładnie „łańskie imperium”, a także bliżej komendanta Doskoczyńskiego.

Utajniony pożar w Łańsku opisał znany na Warmii i Mazurach dziennikarz i pisarz 
literatury faktu, mój przyjaciel Wiesław Białkowski w dwóch książkach: Łańskie imperium 
oraz Łańsk bez kurtyny. Tajne łamane przez poufne. A oto fragment z tej drugiej książki, 
dotyczący odbudowy po sławetnym pożarze głównej rezydencji zwanej „Puszczą”:

„Odbudowa i  przy okazji częściowa modernizacja zniszczonej rezydencji odbywała się 
w tempie niczym z piosenki na Muranowie. Zrezygnowano jednak z ponownego pokrycia 
dachu łatwopalną trzciną na rzecz mniej efektownego, ale bezpieczniejszego eternitu. Niestety 
takie rozwiązanie pozbawiło główny budynek jego wcześniejszego uroku i unikatowości.

Doskoczyński wyznaczył krótki termin zakończenia prac – nieco ponad trzymiesięczny. 
Pragnął, by szef partii w otoczeniu Biura Politycznego i ich rodzin mógł zjechać do łańskiej 
rezydencji, jak co roku, na wieczór wigilijny. I dopiął swego, choć przy okazji łamał przepis za 
przepisem. A to budowlany, a to leśny. Właśnie z powodu łamania przepisów jeszcze bardziej 
nabrzmiał wcześniejszy już konflikt pułkownika Doskoczyńskiego z ówczesnym dyrektorem 
olsztyńskiego Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych, Zenonem Śmiechowskim. Chodzi-
ło o to, że komendant potrzebując materiału na odbudowę spalonej więźby dachowej, na wła-
sną rękę, z pominięciem służby leśnej, kazał wyciąć w okolicach Łańska co okazalsze drzewa.

Wyrzuty dyrektora Śmiechowskiego na nic się zdawały. Jak powiadają świadkowie 
tych wydarzeń, długoletni pracownik OZLP, Kopeć i Adam Piątkowski, pułkownik odpo-
wiadał niezmiennie: Mało macie drzew? Co, żałujecie ich partii i rządowi?

Rezydencja w mig została odbudowana, a dyrektor Śmiechowski wcześniej przeszedł na 
emeryturę niż się wybierał. W OZLP dostrzeżono w tym rękę wszechwładnego komendanta”.

I jeszcze jeden wypis z książki W. Białkowskiego, pokazujący, czym był Łańsk:
„Łańsk – niegdyś tajny, elitarny, partyjno-rządowy ośrodek wypoczynkowy, ukryty 

w podolsztyńskich lasach. Tu politykowano, polowano, biesiadowano. Został utworzony 
z myślą o Bierucie. Służył także Gomułce, Gierkowi, Jaroszewiczowi oraz kilkunastooso-
bowej grupie prominenckich rodzin. Tutaj byli podejmowani wielcy tego świata: Chrusz-
czow, Breżniew, Tito, Brandt, Szmidt, Giskard d’Estaing, Reza Pahlawi.

Po upadku władzy komunistycznej Łańsk nie został zlikwidowany. Tutaj jesienią 
1989 r., bez rozgłosu, spotkali się Wałęsa i Mazowiecki. Ten drugi chętnie tu przybywał na 
krótki odpoczynek. Tę rezydencję szczególnie upodobała sobie premier Suchocka. Kolejni 
szefowie rządu także bywali i bywają w Łańsku. Odpoczywał tu również prezydent Kwa-
śniewski, gdy nie był jeszcze głową państwa”.
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Główna rezydencja Łańska, „Puszcza”, odbudowana i  częściowo zmodernizowana 
w ekspresowym tempie po pożarze w 1966 r., na wiele dziesięcioleci straciła swój urok i wy-

jątkowy charakter z powodu pokrycia dachu eternitem. Przypuszczam, że wszechwładny 
i wszechwiedzący komendant Doskoczyński nie zdawał sobie sprawy ze szkodliwości tego 
materiału pokryciowego.

Ponowna przebudowa „Puszczy” w 2020 r. pozwoliła na adaptację poddasza na do-
datkowe pokoje hotelowe. Powrócono także do pokrycia dachu poszyciem trzcinowym, 

przywracając obiektowi pierwotny, oryginalny wygląd z lat przedwojennych.
25 września 1966 r. odbyły się na stadionie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie 

przy ul. Bałtyckiej pierwsze wojewódzkie zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych 
z udziałem reprezentacji wszystkich powiatów województwa olsztyńskiego. Emocji było 
bardzo dużo, dziewczęta i chłopcy bardzo przeżywali swoje starty indywidualne i zespo-
łowe. Były także wartościowe nagrody i ciekawe pokazy zorganizowane przez olsztyńską 
zawodową straż pożarną.

Jednak największą nieplanowaną atrakcją tych zawodów była prawdziwa walka psów: 
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boksera i  owczarka niemieckiego. Bokser był mojego teścia, który mieszkał w  pobliżu, 
a owczarek profesora z „ekonomika”. Obydwa psy znalazły się przypadkowo na boisku, 
gdzie odbywały się konkurencje strażackie, i biegały sobie beztrosko, dopóki się nie spo-
tkały. Naszego boksera (tzn. psa mojego teścia) przyprowadziła moja żona i nierozważnie 
spuściła go ze smyczy, podobnie postąpił profesor. Nastąpił dramat. Psy zwarły się w walce 
„na śmierć i życie” i dopiero użycie prądów wody pozwoliło z wielkim trudem je rozdzie-
lić. Młodzież miała niesamowitą frajdę, a moja żona i profesor ostrą reprymendę z mojej 
strony (potem były ciche dni).

W dniu 29 listopada 1966 r. odbył się w sali sesyjnej WRN w Olsztynie III zjazd okręgu 
olsztyńskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z udziałem delegatów wybranych 
na zjazdach powiatowych.

Wybrany został nowy zarząd okręgu i jego prezydium oraz wojewódzka komisja rewi-
zyjna. Prezesem zarządu, na pięcioletnią kadencję, został ponownie Józef Mucha. Pełnić 
będzie tę funkcję także w następnych kadencjach, aż do 1992 r. Muszę podkreślić, że J. 
Mucha był bardzo zaangażowanym działaczem ochotniczego strażactwa i wielkim przy-
jacielem strażaków.

W  Polsce rok 1966 przeszedł do historii obchodami 1000-lecia państwa i  przyjęcia 
chrześcijaństwa. Uroczystości organizowane były osobno przez władze państwowe i ko-
ścielne, skłócone ze sobą. Głównym powodem nieporozumienia był niezbyt mile widzia-
ny przez władze ewentualny przyjazd na uroczystości milenijne papieża Pawła VI oraz 
wędrówka przez wszystkie parafie Kościoła rzymskokatolickiego kopii obrazu Matki Bo-
skiej z sanktuarium w Częstochowie. Dwudziestego drugiego czerwca 1966 r. doszło do 
skandalicznego incydentu zarekwirowania przez ZOMO w miejscowości Liksajny (woj. 
olsztyńskie) przewożonej pod osobistym nadzorem kardynała Stefana Wyszyńskiego ko-
pii ww. obrazu i przewiezienia jej do katedry Świętego Jana w Warszawie.

W Olsztynie otwarto 18 listopada Wojewódzki Szpital Dziecięcy, jedną z najbardziej 
zasłużonych placówek służby zdrowia na Warmii i Mazurach. W szpitalu tym odbyło się 
w czerwcu 1991 r. niezapomniane spotkanie naszego ukochanego Papieża Jana Pawła II 
z bardzo chorymi i upośledzonymi dziećmi.

1967 – Plan obrony przeciwpożarowej „Rezydencji Łańskiej”
Trzynastego lutego wystąpiłem po raz pierwszy jako biegły sądowy. Sprawa toczyła 

się w Sądzie Rejonowym w Biskupcu Reszelskim i dotyczyła pożaru jednorodzinnego bu-
dynku mieszkalnego w Biskupcu Reszelskim. Właścicielem budynku był niejaki Mordka-
-Milsztajn (narodowość żydowska), a pożar powstał w czasie, gdy wyjechał on na wczasy 
w góry, pozostawiając dom bez opieki innych osób. Pożar został sprawnie ugaszony przez 
OSP w Biskupcu. Zniszczeniu uległo w niewielkim stopniu wyposażenie, nie stwierdzo-
no żadnych śladów włamania. Zachodziło uzasadnione podejrzenie podpalenia przez 
poszkodowanego, który wcześniej podwyższył ubezpieczenie budynku i  dość szybko  
wyliczył znaczne straty, domagając się poważnego odszkodowania. Miał jednak nieza-
przeczalne alibi i komplet kluczy przy sobie na wczasach – tak twierdził. Udało mi się 
jednak udowodnić wyrafinowane podpalenie przy pomocy środków opóźniających po-
wstanie pierwszego ogniska pożaru i doprowadzić do skazania podejrzanego. Sprawa ta 
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rozpoczęła moją karierę biegłego w sprawach pożarowych i opracowanie wielu meryto-
rycznych opinii w najtrudniejszych dochodzeniach popożarowych na terenie byłego wo-
jewództwa olsztyńskiego.

W nocy z pierwszego na drugiego kwietnia 1967 r. brałem udział w gaszeniu poża-
ru obory w PGR-ze w Wierzbowie, w powiecie mrągowskim. Spalił się dach i częściowo 
drewniany strop dużej obory, w której znajdowało się ponad osiemdziesiąt wysokomlecz-
nych krów. Pożar wybuchł nagle i  z dużą gwałtownością (podejrzewane podpalenie), 
zwierząt nie udało się uratować.

W dniu 29 lipca 1967 r. wybuchł kolejny pożar dużej obory pegeerowskiej, tym ra-
zem w Równinie Górnej w powiecie kętrzyńskim. Bydło na szczęście było na wypasie. 
Z silną ekipą milicyjną pod dowództwem porucznika Franciszka Pawłowskiego z KWMO 
w Olsztynie pracowaliśmy przez trzy dni na częściowo spalonym obiekcie oraz operacyj-
nie wśród załogi i  mieszkańców. Znaleźliśmy wyraźne ślady podpalenia. Sprawcę uda-
ło się ustalić po którymś kolejnym pożarze w PGR-ze na terenie powiatu kętrzyńskiego. 
Był nim autochton, pracownik miejscowego zakładu rolnego. Jego ojciec zginął w Polsce 
w pierwszym dniu wojny, pierwszego września 1939 r. Swego ostatniego podpalenia do-
konał po obejrzeniu w telewizji polskiego filmu fabularnego „Wrzesień”.

W  sierpniu otrzymaliśmy razem z  majorem Józefem Markiewiczem, kierownikiem 
służby zapobiegania pożarom w KWSP w Olsztynie, szczególne zadanie. Mieliśmy opra-
cować plan obrony przeciwpożarowej ośrodka w Łańsku. Miało to związek z opisanym 
wcześniej pożarem (18.08.1966 r.) i stwierdzonymi przez komisję rządową niedociągnię-
ciami. Komendant Hornziel, prosząc nas o wykonanie tej pracy, zapewnił, że otrzyma-
my za nią dobre wynagrodzenie. My postawiliśmy tylko jeden warunek – zapoznanie się 
przed opracowaniem planu ze wszystkimi obiektami łańskiej rezydencji. Dwudziestego 
drugiego sierpnia rozpoczynamy dwutygodniowy pobyt w Łańsku – od spotkania z ko-
mendantem Doskoczyńskim, który nas odpowiednio ustawia (w swoim stylu) i przydziela 
na bezpośredniego opiekuna swego zastępcę, porucznika Heinze (Ślązak). Nie wolno nam 
było samym poruszać się po terenie ośrodka. Do dyspozycji mieliśmy pokój z wyposa-
żeniem i aprowizacją, w lodówce był nawet alkohol. Wszystkie opracowane dokumenty 
musiały pozostać na miejscu. Obowiązywała nas pełna tajemnica państwowa i służbowa. 
To tylko niektóre postanowienia komendanta, który w naszej obecności uprzedzał także 
(nie przebierając w słowach) por. Heinzego, że jeżeli coś będzie inaczej niż on ustalił, to 
odpowiednio go rozliczy. 

Sytuacja taka wystąpiła któregoś dnia, gdy towarzyszącego nam porucznika nagle po-
wiadomiono, że do ośrodka wjeżdża towarzysz „Wiesław”, a nie było wiadomo, gdzie jest 
komendant. Heinze opuścił nas przed główną rezydencją, „Puszczą”, prosząc, byśmy się 
nigdzie nie oddalali, i pobiegł witać Gomułkę. Takich samotnych spotkał nas pułkownik 
Doskoczyński, który raptownie się odnalazł i  spuścił najpierw nam, a  potem swojemu 
zastępcy reprymendę z użyciem niewybrednych słów „łacińskich”.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dokonaliśmy szczegółowych oględzin wszyst-
kich obiektów łańskiego imperium. Główne to Łańsk, Lalka i Łęgucki Młyn. Ustaliliśmy 
sposób ich zabezpieczenia przeciwpożarowego: instrukcje ppoż., program szkolenia dla 
załogi, wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy, wyposażenie i przeszkolenie drużyny 
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ratowniczej, siły i środki ratownicze z zewnątrz, system alarmowania itp. dokumenty.
Pracę w Łańsku wykonywaliśmy bardzo starannie, z naszych opracowań zadowolony 

był nawet komendant Doskoczyński. Jednak żegnając się z nami, nie wspomniał w ogóle 
o zapłacie. Na razie nasza korzyść z pobytu w tym tajemniczym ośrodku partyjno-rzą-
dowym to pełne jego poznanie. Nie przypuszczam, by był ktoś w tym czasie w Olszty-
nie z  taką znajomością Łańska, jak ja i  Józef Markiewicz. Moje wrażenia z  tego pobytu 
nie były rewelacyjne. Zaskoczył mnie jedynie bardzo duży obszar ośrodka i urok domku 
myśliwskiego, reszta obiektów była raczej standardowa. Urok Łańska to piękno przyrody 
i idealne warunki do pracy twórczej i wypoczynku.

W dniu 24 września 1967 r. na lotnisku w Dajtkach k. Olsztyna odbyły się kolejne za-
wody wojewódzkie ochotniczych straży pożarnych. Startowały jednostki reprezentujące 
wszystkie powiaty województwa olsztyńskiego. Odpowiadałem za organizację tych zawo-
dów oraz byłem ich komendantem. Wiązało się to z dużą ilością zadań, które obciążały 
służbę operacyjno-szkoleniową, a także mnie osobiście. Zawody były bardzo udane, a po 
ich zakończeniu odbyło się dość atrakcyjne przyjęcie (bankiet) pod namiotami. Gdy ka-
dra i zaproszeni goście zaczęli biesiadować, ja musiałem dopilnować tzw. likwidacji placu 
zawodów i potem zorientowałem się, że przy biesiadnych stołach zabrakło dla mnie miej-
sca. Wyjechałem więc „po angielsku” do domu, z czego była bardzo zadowolona, ale także 
i zaskoczona moja małżonka. Jednak po pewnym czasie przyjechał po mnie osobiście ko-
mendant T. Hornziel, przeprosił za zaistniały incydent i wręcz zmusił do powrotu z nim 
na to strażackie przyjęcie. Ten gest szefa-dowódcy zawsze pamiętałem i ceniłem w swojej 
długoletniej współpracy z płk. Hornzielem. Nieraz wystarczy mały gest, by zdobyć sobie 
zaufanie i szacunek podwładnego.

W  październiku zorganizowaliśmy w  Giżycku tygodniowy kurs sterników motoro-
wodnych dla oficerów operacyjnych z  komendy wojewódzkiej i  komend powiatowych 
straży pożarnych. W czasie tego szkolenia wypłynęliśmy z Ryszardem Wojno małą moto-
rówką „alga” na jezioro Śniardwy. Przeżyliśmy tam dramatyczną przygodę, gdy zmieniła 
się pogoda i zaczęły nas zalewać fale. 

Na szczęście nie zawiódł silnik 
„algi” i jakoś dobrnęliśmy 
do najbliższego brzegu
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1968 – Pożary Domu Kultury w Dobrym Mieście i zajezdni PKS w Braniewie. 
„Rewolucja czechosłowacka” – wypadki marcowe w Polsce. 
Tragiczny wypadek OSP w Pasłęku 

Styczeń 1968 r. zapisał się w województwie olsztyńskim dwoma dużymi pożarami. 
Czwartego stycznia w godzinach nocnych uległ spaleniu Dom Kultury w Dobrym Mie-

ście, który mieścił się w zaadaptowanym kościele ewangelickim. Niektórzy dopatrywali 
się w tym zdarzeniu kary boskiej, ale był to raczej przejaw ludzkiego niedbalstwa. Pożar 
powstał od niedopałków papierosów wyrzuconych do kosza na śmieci podczas opróżnia-
nia popielniczek, tuż przed zamknięciem domu kultury, około godziny 22.00. Brak ludzi 
w obiekcie, pora nocna, duża ilość palnego wyposażenia i palna konstrukcja wewnętrzna 
dawnego kościoła (szczególnie wieży) sprzyjały szybkiemu rozwojowi pożaru. Został on 
zauważony dopiero gdy wyszedł na zewnątrz budynku. Mieliśmy duże trudności z uga-
szeniem tego budynku, a szczególnie wieży kościelnej, gdyż nie było tak wysokiej drabiny.

Dziewiątego stycznia wybuchły dwa pożary w Braniewie – w garbarni i w bazie PKS. 
Pierwszy ugaszony został bardzo sprawnie i nie spowodował większych strat. Drugi na-
tomiast zniszczył całkowicie zajezdnię autobusów PKS – główny budynek bazy. Noc tego 
dnia była bardzo mroźna i autobusy stojące na placu zajezdni trzeba było rano przed ich 
uruchomieniem „odmrażać”. Pożar spowodował kierowca jednego z autobusów w czasie 
bezmyślnej próby spuszczenia resztek wody zalegającej w zbiorniku paliwa. Posługiwał 
się przy tej czynności, wykonywanej na kanale rewizyjnym w zajezdni, lampą przenośną 
bez osłony zabezpieczającej żarówkę. Żarówka pękła i zapaliły się od niej opary benzyny. 
Lekko poparzony kierowca szczęśliwie uciekł z kanału, do którego wylewało się płonące 
paliwo. Kolejnym etapem było zapalenie się stojącego na kanale autobusu oraz pojazdów 
na sąsiednich stanowiskach. Wybuchy zbiorników paliwowych rozprzestrzeniły pożar na 
całą halę. Jej uratowanie stało się niemożliwe. Na szczęście nie było ofiar ludzkich, lecz 
zajezdnia uległa całkowitemu zniszczeniu. Do tego pożaru przyjechałem, gdy trwało do-
gaszanie zgliszczy. Ograniczyłem się do wstępnej oceny akcji ratowniczej i szczegółowych 
oględzin spalonego obiektu. Przyniosły one ciekawy rezultat – w  jednym ze spalonych 
autobusów brakowało śruby zabezpieczającej otwór spustowy paliwa. Śrubę tę znalazłem 
w kanale pod wypalonym wrakiem pojazdu. Znajdowała się tam też spalona przenośna 
lampa elektryczna bez żadnych śladów szkła osłonowego. Skojarzyłem to z oparzeniami 
kierowcy, który najpierw próbował mataczyć, ale po poznaniu ustalonych przeze mnie 
faktów opowiedział dokładnie, jakie były okoliczności i przyczyna pożaru. Opisując ten 
przypadek, pragnę podkreślić, jak ważne są dokładne oględziny miejsca pożaru.

Tradycyjnie co roku na wiosnę organizowane były kursy dla dowódców OSP (naczel-
ników) oraz mechaników motopomp. Pomimo bardzo trudnych warunków w  tymcza-
sowym wojewódzkim ośrodku szkolenia przy Zawodowej Straży Pożarnej w  Olsztynie 
corocznie przeszkalaliśmy kilkuset członków OSP powołanych w swych jednostkach do 
działań ratowniczych (głównie gaśniczych).
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Kurs mechaników motopomp. Widać, jak duże braki występowały w umundurowaniu OSP
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W  dniach 13 i  14 marca 1968 r. zorganizowaliśmy wycieczkę na Śląsk, głównie na 
historyczny już dziś mecz piłkarski w pucharze europejskim między Górnikiem Zabrze 
i Manchester United. Tego meczu i atmosfery panującej na chorzowskim, wypełnionym 
kompletnie stutysięczniku nie można zapomnieć. Kibice, głównie górnicy, „tankowali 
równo”, my zresztą także, gdyż pogoda była fatalna. Jednak ekscesów na miarę obecnych 
nie było, chociaż stadion był „rozgrzany” do granic możliwości. Było także mnóstwo 
atrakcyjnych haseł i  transparentów. Jeden z  nich miał ciekawe historyczne przesłanie: 
„Królowa Wiktoria w grobie do góry d... się przewróci, gdy Górnik Manchester z rozgry-
wek wyrzuci”. No i wyrzucił! Dzięki fantastycznej grze Włodzimierza Lubańskiego.

W maju i czerwcu 1968 r. uczestniczyłem w kontroli Najwyższej Izby Kontroli spraw-
dzającej przygotowanie do działań ratowniczych oraz gotowość bojową zawodowych 
i ochotniczych straży pożarnych w naszym województwie. Kontrolę nadzorował przed-
stawiciel centrali NIK płk pożarnictwa Słysz. Wykazała ona poważne braki, szczególnie 
w wyposażeniu jednostek OSP. Wnioski pokontrolne pomagały nam w skutecznych stara-
niach o dodatkowe środki finansowe i przydziały sprzętowe umożliwiające dosprzętowie-
nie straży zawodowych i ochotniczych. Wtedy wszystko było limitowane i przydzielane 
przez Komendę Główną.

W sierpniu 1968 r. przeżyliśmy „rewolucję czechosłowacką” i naszą bardzo skuteczną 
u boku armii radzieckiej, lecz nieprzynoszącą nam honoru interwencję. Przez wojewódz-
two olsztyńskie przejechały jakieś nierozpoznawalne kolumny wojskowe ze wschodu, 

Przekazanie samochodu bojowego Star 21 GBAM-2000/16/8 Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechłoninie, 
pow. Działdowo. Osoby w mundurach, od lewej: kpt. Jan Pietras – komendant powiatowy straży pożarnych 
w Działdowie, płk Tadeusz Hornziel – komendant wojewódzki, kpt. S. Mikulak i prezes OSP w Niechłoninie
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podobne do tych, które opuszczały nasze tereny w 1945 r. Były to raczej zmobilizowane 
jednostki „tyłów” na cywilnych samochodach ciężarowych z przestarzałym uzbrojeniem. 
Żołnierze, w większości pijani, handlowali bronią, wymieniali karabiny za wódkę. W Iła-
wie w straży o mało nie doszło do praktycznego zrealizowania takiej wymiany. Rozważnie 
powstrzymał transakcję komendant straży, powiadamiając o tym milicję.

W  październiku otrzymaliśmy dość kontrowersyjne zalecenia z  Komendy Głównej 
w Warszawie. Dotyczyły one dostosowania, w porozumieniu z milicją, samochodów stra-
żackich wyposażonych w  autopompy i  zbiorniki z  wodą (tzw. beczkowozy) do działań 
rozpraszających demonstracje uliczne. Chodziło o  wykonanie osłon zabezpieczających 
szyby i działka wodne na tych samochodach. Pojazdy te w określonych sytuacjach miały 
być przekazane ustalonym jednostkom milicji obywatelskiej. W praktyce jednak do tego 
nie doszło, gdyż były to najlepsze nasze samochody i oddanie ich osłabiłoby z kolei nasze 
możliwości ratownicze w sytuacjach kryzysowych. W międzyczasie wyposażono ZOMO 
we własne samochody z dużymi zbiornikami wody, działkami dużej wydajności i odpo-
wiednimi zabezpieczeniami. Władza ludowa po wypadkach marcowych w Polsce i Pra-
skiej Wiośnie w Czechosłowacji zaczęła obawiać się o swoje bezpieczeństwo, widać to było 
coraz wyraźniej.

Dwudziestego trzeciego listopada wydarzył się najtragiczniejszy wypadek w powojen-
nej historii pożarnictwa olsztyńskiego. Samochód bojowy z OSP w Pasłęku zdążający z za-
łogą do pożaru w miejscowości Rychliki wypadł na zakręcie z trasy i rozbił się kompletnie. 
W wypadku zginęli dwaj członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej: Kazimierz Ma-
lecha (15 lat) i Józef Łopacki (16 lat), a także starszy ogniomistrz z Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnych w Pasłęku Jan Hubski. 

Komendant powiatowy kapitan Witold Jarecki, który jechał także w tym samochodzie, 
odniósł ciężkie obrażenia i w stanie krytycznym odwieziony został do pasłęckiego szpita-
la. Jest to mój serdeczny przyjaciel, także absolwent oficerskiego technikum pożarniczego. 
Na miejscu wypadku i w szpitalu byłem tego samego dnia. Nie możemy powiedzieć W. 
Jareckiemu, jakie są skutki wypadku, w obawie o jego zdrowie. Jest po poważnej operacji 
kręgosłupa i klatki piersiowej.

Pogrzeb tych, którzy zginęli, odbywa się w 26 listopada 1968 r. Uczestniczą w nim set-
ki mieszkańców Pasłęka oraz strażackie delegacje z całego województwa. Brałem w nim 
także udział i do dziś pamiętam rozpacz rodzin oraz trudny do zniesienia moment włą-
czenia syren strażackich, gdy składano ciała w grobach. Syreny te słyszał także komendant 
Jarecki – cmentarz był niedaleko szpitala. Musiałem mu potem powiedzieć całą prawdę 
o wypadku. On opuścił szpital po kilku miesiącach i pomimo inwalidztwa nadal pełnił 
przez długie lata strażacką służbę w Pasłęku i później w Elblągu.

W Polsce 1968 rok przeszedł do historii wypadkami marcowymi. Rozpoczęły się one 
ósmego marca wiecem na Uniwersytecie Warszawskim i późniejszymi demonstracjami 
studenckimi w  całej Polsce, trwającymi przez cały marzec. Żądano wolności i  swobód 
demokratycznych, przywrócenia na studia usuniętych za poglądy studentów, wznowie-
nia w Teatrze Narodowym w Warszawie przedstawienia „Dziadów” Adama Mickiewicza 
w reżyserii Kazimierza Dejmka. Ja w tym czasie studiowałem zaocznie na Uniwersytecie 
Warszawskim, byłem na czwartym roku Wydziału Prawa i  Administracji. Ze dwa razy 
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uczestniczyłem w organizowanych wiecach, ale raczej w roli biernego obserwatora. Mó-
wiąc szczerze, nie pochwalałem zachowań tych, którzy studiowali w systemie dziennym 
i mieli czas na wiecowanie. Ja go nie miałem – pracowałem, studiowałem i troszczyłem 
się o rodzinę.

A tak naprawdę to chyba nie rozumiałem tego, co zaczynało się rodzić w Polakach.

1969 – W rodzinie pojawia się córka. Groźne pożary w PGR Płutniki, w Północnych 
Zakładach Przemysłu Lniarskiego w Szczytnie i w Zalewie 

Rok rozpoczął się szczęśliwie. Trzydziestego pierwszego stycznia rodzina nasza po-
większyła się o córkę Joannę. Jednak jak to zwykle w życiu bywa, radości towarzyszą smu-
tek i kłopoty. Nasze maleństwo zostało w szpitalu zarażone gronkowcem i o mało jej nie 
straciliśmy. Sytuacja była dramatyczna, ale Opatrzność oraz znany w Olsztynie pediatra 
dr Rastański doprowadzili do zlikwidowania przewlekłej krwawej biegunki i uzdrowienia 
niemowlaka. Zastanawiający jest fakt, że ozdrowieńczy przełom nastąpił w dniu chrztu 
świętego udzielonego w kościele pw. Serca Jezusowego w Olsztynie przez księdza Juliana 
Żołnierkiewicza, późniejszego długoletniego kapelana wojewódzkiego strażaków.

Dwunastego marca 1969 r. odnotowaliśmy duży pożar w mieszalni i magazynie pasz 
w  PGR Płutniki w  powiecie kętrzyńskim. Ogień wybuchł nagle w  późnych godzinach 
nocnych. Pomimo usilnych starań kilkunastu jednostek straży obiekt uległ poważnemu 
zniszczeniu. Straty w urządzeniach mieszalni, w wyniku częściowego spalenia, a także za-
lania znacznej ilości pasz, były bardzo duże. Na miejsce pożaru przyjechałem nad ranem. 
Sytuacja była już opanowana i trwało dogaszanie końcowych ognisk pożaru. Skupiłem się 
więc na szukaniu „na gorąco” śladów początkowego źródła pożaru i  jego rozprzestrze-
niania się. Wszystko wskazywało na celowe podpalenie poprzez wrzucenie do budynku 
mieszalni zarzewia ognia przez wybite od strony pola okienko. Znalazłem ślady świeżo 
stłuczonego szkła, podobne ślady znaleźliśmy potem w środku mieszalni. 

Po pewnym czasie na miejsce pożaru przyjechała ekipa dochodzeniowa z Komendy 
Powiatowej i Komendy Wojewódzkiej MO, a  także funkcjonariusze służby bezpieczeń-
stwa. Zgłosiłem się do tej ekipy i przekazałem swoje ustalenia dotyczące miejsca i przyczy-
ny powstania pożaru, licząc na współpracę w dalszych czynnościach dochodzeniowych. 
Przyjęli to do wiadomości i potem działali już sami, nie zwracając uwagi na moje sugestie 
dotyczące zabezpieczenia pogorzeliska i pilne szczegółowe oględziny z moim udziałem – 
takie wówczas obowiązywały procedury. Wyłączyli mnie po prostu z dalszych czynności 
dochodzeniowych. Doszło do kontrowersyjnej polemiki i wymiany zdań, po której opu-
ściłem miejsce pożaru i wróciłem do naszej komendy. Tutaj zameldowałem komendanto-
wi Hornzielowi o zaistniałym nieporozumieniu i oświadczyłem, że mój udział w dalszych 
czynnościach związanych z  tym pożarem jest zakończony. Komendant starał się mnie 
uspokoić i uświadomić mi, że nie warto zadzierać z MO, a szczególnie ze służbą bezpie-
czeństwa, ale na moją usilną prośbę informuje o wszystkim komendanta wojewódzkiego 
MO płk. Moczkowskiego. 

Skutek tej rozmowy był natychmiastowy i pozytywny dla nas. Wróciłem do Płutnik 
w  towarzystwie odpowiedzialnego w  KWMO za sprawy pożarowe por. Pawłowskiego 
i prowadziliśmy już wspólnie dalsze dochodzenie zakończone wykryciem sprawcy podpa-
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lenia. W czasie tego dochodzenia poznałem bliżej wspomnianego już Pawłowskiego, który 
później wsławił się szeregiem sukcesów w wykrywaniu podpaleń na terenie województwa 
olsztyńskiego i kraju. W związku z tym bardzo szybko awansował do Warszawy. Skończył 
jednak bardzo źle, popełniając samobójstwo po katastrofie lotniczej w  Lesie Kabackim 
pod Warszawą. Nadzorował wówczas zabezpieczenie działań. Okazało się wtedy, że zagi-
nęła kaseta z depozytem walutowym i wartościowymi przedmiotami zdanymi w samolo-
cie na czas lotu. Podejrzewano, że Pawłowski ma jakiś związek z tym zaginięciem, gdyż 
w krótkim czasie po katastrofie dokonał poważnych zakupów „dolarowych” w Peweksie.

Wracając jednak do sprawy pożaru w  Płutnikach i  moich nieporozumień z  milicją 
i służbą bezpieczeństwa, to zaowocowały one wspólnym szkoleniem i dobrą późniejszą 
współpracą przy wszystkich poważniejszych pożarach i  dochodzeniach popożarowych. 
Inne województwa wzorowały się na nas w tych czynnościach.

W nocy z 27 na 28 czerwca uczestniczyłem w końcowej fazie pożaru i dochodzeniu usta-
lającym jego przyczynę w budynku usługowo-mieszkalnym w Zalewie, w byłym powiecie 
morąskim, a obecnie iławskim. Na parterze tego budynku była restauracja, natomiast na 
piętrze (poddaszu) mieszkanie, w którym powstał pożar. Późne zauważenie ognia i jego in-
tensywny rozwój na palnym poddaszu uniemożliwił zalewskim strażakom przeprowadze-
nie skutecznej akcji ratowniczej, tym bardziej dla nich niebezpiecznej, że nie dysponowali 
sprzętem ochrony dróg oddechowych. W płonącym mieszkaniu znajdowała się kilkunasto-
letnia dziewczyna. Jej matka rozpaczliwie, lecz bezskutecznie błagała o pomoc. W pewnym 
momencie wbiegła do płonącego budynku i zginęła razem ze swoją córką.

Spalone mieszkanie w Zalewie, w którym zginęła matka próbująca ratować córkę
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Dziewiętnastego lipca 1969 r. uczestniczyłem w  jednym z  największych pożarów 
w mojej karierze pożarniczej. Spaleniu uległa część obiektów Północnych Zakładów Prze-
mysłu Lniarskiego w  Szczytnie. Do pożaru tego wyjechaliśmy z  komendantem Horn- 
zielem (sam prowadził samochód) około godziny trzeciej. Już z Kolonii Mazurskiej, na 
przedmieściach Olsztyna, widzieliśmy duży blask na kierunku szczycieńskim. Domyślili-
śmy się, że jest to bardzo duży pożar przestrzenny. Im bliżej Szczytna, tym łuna była więk-
sza i groźniejsza. Na miejsce dojechaliśmy po około 40 minutach. Widok był szokujący. 
Morze ognia. Płoną dwie bardzo duże stodoły, każda o kubaturze około 20 000 metrów 
sześciennych. Zagrożone są bezpośrednio: wytwórnia płyt paździerzowych, hala obróbki 
mechanicznej lnu, silosy z paździerzami, a pośrednio całe zakłady – dalszych kilkanaście 
obiektów. Natężenie ognia i promieniowanie cieplne jest tak duże, że prądy wodne z li-
nii gaśniczych W-52 nie docierają do ognia. Wprost wyparowują. W pewnym momen-
cie nastąpił wybuch pyłów w jednym z silosów paździerzowych i ogień przerzucił się na 
dach wytwórni płyt. W akcji było ponad 20 jednostek straży pożarnych. Panował duży 
rozgardiasz i bałagan, brak było wody, niesamowita plątanina dziesiątek węży tłocznych 
(częściowo bez wody)... W sztucznym zbiorniku przeciwpożarowym skończyła się woda. 
Na miejscu były wszystkie władze ze Szczytna, łącznie z mocno podpitym pierwszym se-
kretarzem Komitetu Powiatowego PZPR oraz tajniacy ze służby bezpieczeństwa. Wszyscy 
rządzili, nawzajem przeszkadzając sobie i  dowódcom kierującym działaniami ratowni-
czymi. Działania te były skierowane głównie na obronę wytwórni płyt paździerzowych 
i  hali obróbki mechanicznej lnu oraz silosów z  paździerzami. Poprosiłem komendanta 
Hornziela, by zajął się władzami i wyjaśnił im, że szukać winnych i rozliczać będą później, 
a teraz niech pozwolą nam uporządkować akcję ratowniczo-gaśniczą i łącznie z MO od-
powiednio zabezpieczyć cały zakład. Ja z porucznikiem T. Jakubikiem, zastępcą komen-
danta powiatowego straży w Szczytnie, porządkowaliśmy stopniowo działania jednostek 
strażackich, przegrupowując je odpowiednio. Wprowadziliśmy też do akcji silny odwód 
zorganizowany z zadysponowanych przeze mnie (z trasy) przybyłych nowych załóg ZSP 
i OSP. Zaopatrzenie wodne zorganizowaliśmy z pobliskiego jeziora oraz z odstojników 
wody technologicznej znajdujących się w hali obróbki mechanicznej lnu. Wprowadzone 
zostały prądy gaśnicze na dach wytwórni płyt oraz silne prądy z linii W-75 na przygasze-
nie intensywnie płonącej obok tej wytwórni stodoły wypełnionej łatwopalnym lnem. Wy-
twórnię udało się uratować. Szczególnie pożyteczną rolę spełniła w tym wojskowa straż 
pożarna i pluton żołnierzy z JW w Szymanach. Nie dopuściliśmy także do zapalenia się 
hali obróbki lnu oraz pozostałych silosów paździerzowych, bardzo niebezpiecznych ze 
względu na zagrożenie wybuchowe.

Pożar zlokalizowaliśmy około godziny siódmej rano. Straty poniesione w wyniku spa-
lenia dwóch stodół wypełnionych lnem są olbrzymie, jednak uratowane obiekty mają nie-
porównywalnie dużo większe znaczenie dla dalszego bytu i produkcji tych tak ważnych 
dla gospodarki województwa zakładów. Przypuszczalną przyczyną pożaru było podpale-
nie sabotażowe – „prezent” na święto 22 lipca.

Niedzielę i poniedziałek spędziłem w Szczytnie, dokonaliśmy ze wspomnianym już 
por. Pawłowskim i  ekipą dochodzeniową z KWMO szczegółowych oględzin spalonych 
obiektów i terenu zakładów. Przeprowadziliśmy także wstępne dochodzenie. Nie mieliśmy 
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wątpliwości, że pożar powstał od celowego zbrodniczego podpalenia. Niestety pomimo 
długotrwałego śledztwa sprawcy nie zdołano wykryć.

Wieczorem 21 lipca 1969 r. wróciłem do domu całkowicie przesycony niezbyt przy-
jemnym zapachem spalenizny i dymu pożarowego. Domownicy kręcili nosami, musiałem 
więc strój bojowy wynieść na strych, by się wywietrzył. Ale dla mnie najważniejsze było 
to, że nazajutrz było święto 22 Lipca. Liczyłem, że może uda mi się odpocząć. Niestety nie. 

W nocy odebrałem telefon z informacją, że pali się stodoła wypełniona świeżym sia-
nem w PGR Dargowo, w powiecie Pasłęk. Musiałem jechać. Znowu podpalenie, tym ra-
zem przez piromankę spełniającą się seksualnie widokiem dużego ognia.

Trzeciego i  czwartego sierpnia 1969 r. doszło do dużego pożaru lasu na poligonie 
wojskowym w pobliżu Orzysza (leśnictwo Komosy w powiecie piskim). Były problemy 
z podjęciem działań gaśniczych. Wojsko zabraniało wjazdu jednostkom cywilnym straży 
pożarnej i próbowało swoimi siłami zlokalizować pożar.

Były one jednak mało skuteczne i  ogień zaczął przybierać niebezpieczne rozmiary. 
Zainterweniowałem u dowódcy poligonu, który tłumaczył się zagrożeniem terenu poża-
ru wybuchami niewypałów. W końcu zgodził się jednak na wprowadzenie kilku naszych 
kompanii gaśniczych, wcześniej skoncentrowanych w Orzyszu. Prawie dwudniowe działa-
nia pozwoliły na zlokalizowanie pożaru. Spaliło się kilkaset hektarów lasu, bo nie pozwo-
lono nam w porę podjąć skutecznych działań gaśniczych. Niektórzy potem komentowali 
ten fakt koniecznością wycofania z tej części poligonu radzieckich rakiet strategicznych.

28 października 1969 r. kierowałem działaniami gaśniczymi przy specyficznym po-
żarze, który nie miał dużych rozmiarów, lecz stwarzał poważne zagrożenie. Był to pod-
ziemny pożar torfu na głębokości kilku metrów pod torami linii kolejowej Morąg-Pasłęk, 
około 3 km od Morąga. Ogień obejmował nie więcej niż 500 metrów kwadratowych, lecz 
rozwijał się głęboko w ziemi i zagrażał podziemnym wypaleniem pod torami kolejowymi. 
Mogło to doprowadzić do katastrofy. Cały dzień dwie kompanie gaśnicze wyposażone 
w  20 autocystern pożarniczych dowoziły wodę z  jeziora w Morągu. Przy pomocy bar-
dzo silnych prądów wody z  linii W-75 „pruliśmy” teren pożaru, zalewając poszczegól-
ne ogniska, z których wydobywał się żar i dym. Po zużyciu tysiąca metrów sześciennych 
wody (milion litrów) udało się nam dosłownie „zatopić pożar” – powstało małe bagno. Na 
koniec akcji przyjechał komendant Tadeusz Hornziel z sutym i zakrapianym poczęstun-
kiem – miał w tym dniu imieniny – i pozwolił nam się odprężyć. Komendantowi towa-
rzyszył prezes zarządu powiatowego Związku OSP w Morągu druh Koronowski i nadle-
śniczy z Dobrocina, którzy sponsorowali dodatkowo ten popożarowy piknik. W związku 
z  tym, że następował już zmierzch, przenieśliśmy się do leśniczówki w  Dobrocinie, by 
dalej „urzędować”. Zabawę zepsuł nam jeden z podpitych już dobrze naszych oficerów, 
przystawiając się do konkubiny leśniczego. Ten wpadł w szał zazdrości i wszystkich nas 
wyrzucił ze swojego domu – taki finał miało oblewanie końca tego szczególnego pożaru 
i imienin naszego komendanta.
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Rozdział VIII. Olsztyn 1971-1974 – Szczególny okres służby 

1971 –  Pożar w zakładach „Farel” w Kętrzynie. Ćwiczenia na składzie CPN w Gutkowie. 
„Wesele i pożar”

Trzeciego stycznia 1971 r. odbyła się ważna dla mnie uroczystość – oddanie w Nowych 
Kiejkutach wybudowanej w autentycznym czynie społecznym strażnicy dla miejscowej 
OSP, mojej OSP. Przy budowie pracowała cała wieś, a najwięcej oczywiście strażacy z na-
czelnikiem Janem Gołotą na czele. Gdyby nie on, tej strażnicy na pewno by nie było. 
A i tak niektórzy posądzali go o jakieś lewe interesy na tej budowie. Tak to bywa w wiej-
skiej społeczności.

Około godziny 15.00 zajechaliśmy z  ppłk. W. Szymańskim (zastępcą komendanta 
wojewódzkiego) pod nową strażnicę i powitał nas wzorowo umundurowany pododdział 
bojowy strażaków. Naczelnik złożył ceremonialny raport, pułkownik przywitał się trady-
cyjnym „Czołem, strażacy!” i rozpoczęliśmy zwiedzanie obiektu. Potem wszyscy zasiedli 
do suto zastawionego stołu na dużej, nieogrzanej sali tanecznej. Temperatura... –10°C! 
Na honorowym miejscu oczywiście Jan Gołota, główny budowniczy i „sponsor budowy”.

Po kilku kieliszkach zrobiło się ciepło i zaczęły się wspomnienia z historii jednostki, 
która powstała w 1947 r. Gdy atmosfera była już dobrze rozgrzana, strażacy rozpoczę-
li natarcie na ppłk. Szymańskiego o przydział samochodu. Argumentowali przy tym, że 
w nowej strażnicy powinien być nowy samochód, przecież na niego zasłużyli. Komendant 
nie dał się długo prosić i solennie obiecał przydział nowego Żuka pożarniczego GLM-8. 
Zadanie to powierzył oczywiście mnie, wiedząc, że na pewno je wykonam w możliwie jak 
najkrótszym czasie.

Pierwszego lutego w godzinach nocnych powstał bardzo poważny pożar w zakładach 
produkcji sklejki w  Morągu. Częściowemu spaleniu uległa hala traków – podstawowy 
obiekt produkcyjny tego bardzo ważnego dla Morąga i gospodarki województwa zakładu. 
W bardzo trudnej akcji (silny mróz) wzięło udział kilkanaście jednostek straży pod moim 
kierownictwem. Po kilku godzinach heroicznych zmagań pożar udało się opanować i ura-
tować część hali i jej wyposażenia. Produkcja w niej musiała być wstrzymana.

Natychmiast po pożarze wziąłem udział w dochodzeniu dotyczącym ustalenia przy-
czyny pożaru. Niestety, pomimo szczegółowych oględzin pogorzeliska i wnikliwych mili-
cyjnych czynności operacyjnych, a także licznych przesłuchań, nie udało się ustalić przy-
czyny, jak również wykluczyć celowego podpalenia.

Czternastego kwietnia, w środę poprzedzającą święta wielkanocne, wybuchł w godzi-
nach nocnych duży pożar w zakładach elektrotechnicznych „Farel” w Kętrzynie. Źródło 
pożaru powstało na poddaszu parterowego budynku magazynowego, gdzie składowano 
części i  podzespoły w  palnych opakowaniach. Ogień szybko przepalił strop budynku, 
przeszedł na drewniany dach i  zagrażał zlokalizowanej w  bliskiej odległości dużej hali 
produkcyjnej. Mieściła się tam tłocznia, wstępnie montowano też urządzenia mające 
w swym składzie duże ilości plastiku: suszarki, piecyki przenośne itp.

Podjęte przez pierwsze dwie załogi z Zawodowej Straży Pożarnej w Kętrzynie działa-
nia były nietrafne i nieskuteczne. Zamiast podjąć obronę zagrożonej bezpośrednio hali 
produkcyjnej, dowódca pierwsze prądy gaśnicze skierował na płonący magazyn, którego 
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praktycznie nie można było już uratować. W beczkowozach szybko skończyła się woda 
na skutek braku zasilania spowodowanego małą wydajnością sieci hydrantowej oraz bra-
ku wody w sztucznym zbiorniku przeciwpożarowym. Pech chciał, że poprzedniego dnia 
zbiornik ten opróżniono całkowicie z wody, by przygotować go do remontu po uszkodze-
niu (pęknięciu) w czasie bardzo mroźnej zimy. Pożar przerzucił się na halę produkcyjną, 
powodując szybkie niszczenie budynku i  jego wyposażenia. Przybyłe kolejne jednostki 
straży wchodziły chaotycznie do akcji, nie osiągając spodziewanych efektów – głównie 
właśnie z powodu braku wody.

Kierowanie akcją ratowniczo-gaśniczą przejął komendant powiatowy straży pożar-
nych w  Kętrzynie porucznik Norbert Binder, nie wnosząc jednak nic pozytywnego do 
prowadzonych działań. Natychmiast po otrzymaniu meldunku o  tym pożarze i proble-
mach związanych z dowodzeniem i organizacją działań wyjechałem do Kętrzyna, utrzy-
mując cały czas łączność radiową z punktami alarmowo-dyspozycyjnymi straży pożar-
nych w Olsztynie i Kętrzynie.

Meldunki były bardzo niepokojące. Pożar rozprzestrzeniał się coraz gwałtowniej, 
a kierujący akcją por. Binder w ogóle nie panował nad sytuacją. Już w czasie jazdy zadys-
ponowałem dodatkowe jednostki taktyczne wyposażone w  beczkowozy z  zawodowych 
i ochotniczych straży pożarnych w powiatach: Mrągowo, Giżycko, Bartoszyce, Biskupiec 
Reszelski i Węgorzewo – dwie kompanie pożarnicze. Na miejsce przybyłem, gdy się już 
rozwidniało. Płonęła potężna hala produkcyjna i magazyny. Praktycznie zagrożone były 
całe zakłady. Działania ratowniczo-gaśnicze miały znikomą efektywność. Główny powód 
to brak wody. Porucznik Binder był kompletnie zestresowany, nie mogłem się w ogóle 
z nim dogadać i uzyskać najniezbędniejszych informacji. Odesłałem go do domu, bo za-
chowywał się wręcz panicznie. Na terenie akcji był totalny bałagan. Jednostki wchodziły 
do działań samorzutnie, nie zawsze tam, gdzie powinny. „Zebrałem do galopu” wybra-
nych i znanych mi z operatywności dowódców. Postawiłem im konkretne zadania doty-
czące wyszukania najbliższych zasobów wody i dobrego wprowadzenia nowych, zadyspo-
nowanych już przeze mnie jednostek. Okazało się, że woda była w sztucznych zbiornikach 
w sąsiadujących z „Farelem” zakładach – „Warmii” i „Stylu”. Szybko zorganizowaliśmy jej 
dostarczanie na teren pożaru, przeorganizowaliśmy akcję, korzystając z nowo przybyłych 
na samochodach typu GBA i GBM załóg. Po około dwóch godzinach po moim przybyciu 
udało się opanować sytuację i zlokalizować pożar, który zniszczył dwie hale produkcyjne 
i magazyn. Straty były bardzo duże, nie tylko finansowe, ale także produkcyjne, spowo-
dowane ograniczeniem możliwości wytwórczych zakładów. Ponadto poważnie ucierpiał 
autorytet kętrzyńskiej straży pożarnej i jej dowództwa.

W Kętrzynie spędziłem dalsze dwa dni, uczestniczyłem w dochodzeniu popożarowym 
przeprowadzanym pod nadzorem ekipy przysłanej z  Komendy Głównej Straży Pożar-
nych. Udało mi się jakoś wybronić por. Bindera dzięki wyrozumiałości oficerów z KGSP: 
płk. Edmunda Piechockiego i Edmunda Waligóry. Wiedzieliśmy, że ta akcja do mojego 
przyjazdu nie była dobrze prowadzona, ale wystąpiły także trudności obiektywne – późne 
zauważenie pożaru i  brak zaopatrzenia wodnego. Potem w  towarzystwie wspomniane-
go już wcześniej por. Pawłowskiego z KWMO w Olsztynie dokonaliśmy z benedyktyń-
skim zacięciem szczegółowych oględzin pogorzeliska i  przesłuchaliśmy kilkudziesięciu 
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świadków, głównie spośród załogi, w  celu ustalenia przyczyny pożaru i  niedociągnięć 
w  zabezpieczeniu przeciwpożarowym zakładu. Uspokoiliśmy „służbę bezpieczeństwa”, 
wykluczając zbrodnicze podpalenie. Definitywnie ustaliliśmy też, że pożar powstał w wy-
niku zapalenia się sadzy w blaszanym (przepalonym) kominie prowizorycznej kotłowni, 
bezmyślnie dobudowanej do budynku magazynowego. Porywisty wiatr przeniósł płonące 
sadze na dach magazynu, na którym było otwarte okienko dachowe. Udało się to ustalić 
po znalezieniu metalowej ramy okienka, zespolonej stopionym szkłem i kawałkami da-
chówki. Okienko było podniesione i leżało na dachówce.

Pierwszego czerwca 1971 r. w godzinach przedpołudniowych powstał pożar w budyn-
ku internatowym (akademiku) Wyższej Szkoły Rolniczej w  Olsztynie-Kortowie. Pożar 
widać było jak na dłoni z szosy warszawskiej. Płonęło poddasze i dach na dwupiętrowym 
budynku, a strażacy byli prawie bezradni, gdyż nie mieli na swoim wyposażeniu drabiny 
mechanicznej o odpowiedniej wysokości. Nie było takiej drabiny także w innych jednost-
kach strażackich naszego województwa. Kilkanaście załóg pożarniczych próbowało opa-
nować pożar natarciem wewnętrznym, prowadząc linie gaśnicze po klatkach schodowych, 
ale sytuację udało się opanować dopiero po spaleniu się konstrukcji dachowej. Urato-
waliśmy jednak parter oraz pierwsze i drugie piętro budynku, a także jego wyposażenie, 
łącznie z mieniem studentów.

W  dniach 7-9 czerwca 1971 r. uczestniczyłem z  kpt. Stanisławem Łęckim z  KWSP 
w Olsztynie w szkoleniu szefów służb przeciwpożarowych wybranych obiektów miejskie-
go handlu detalicznego z całej Polski. Szkolenie odbywało się w pięknym ośrodku wypo-
czynkowym w Borowym Lesie w powiecie mrągowskim i  trwało trzy dni. I w zasadzie 
niewarte by było wspomnień, gdyby nie szczególnie dramatyczne, chociaż w  pewnym 
sensie także zabawne zdarzenie, do którego na nim doszło. Drugiego dnia szkolenia zor-
ganizowany został wieczorek zapoznawczo-pożegnalny (towarzystwo koedukacyjne), na 
którym dwaj panowie podrywali dwie panie. 

Po pewnym czasie panie zorientowały się, że sytuacja rozwija się zbyt szybko w kie-
runku spędzenia wspólnej nocy (panowie byli coraz bardziej rozpaleni) i „po angielsku” 
opuściły bankiet, po czym zamknęły się w  swoim domku. Panowie po bezskutecznym 
dobijaniu się do drzwi i okien taktycznie upozorowali swoje odejście, czekając na ewen-
tualne otwarcie okna. Gdy to nastąpiło, zapalili świecę dymną i wrzucili ją do środka. Ten 
dowcip o mało co nie skończył się poważnym dramatem dla nierozważnych bogdanek. 
Wprawdzie udało im się opuścić domek, ale zostały podtrute, a  ponadto całe wnętrze 
domku i jego wyposażenie łącznie z garderobą lokatorek zostało mocno osmolone i nie-
zbyt mile pachniało.

Rano awantura na całego – kierownik ośrodka zagroził doniesieniem do prokuratury, 
podpadnięci kursanci prosili o litość, ja zaś miałem wyrzuty sumienia, że nie zabezpieczy-
łem odpowiednio świec dymnych przeznaczonych na ćwiczenia. Wszystko skończyło się 
jednak dobrze. Winni pokryli koszty odnowienia domku i skutecznie przeprosili poszko-
dowane panie, czyniąc im odpowiednie zadośćuczynienie za straty moralne i materialne. 
Chyba to było najdroższe szkolenie w ich życiu.

Lato 1971 r. było bardzo suche i upalne, w związku z czym znacznie wzrosło zagrożenie 
pożarowe, szczególnie w rolnictwie. Żniwa zaczęły się już w połowie lipca, co w warun-
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kach klimatycznych byłego województwa olsztyńskiego stanowiło raczej rzadkość. „Na 
pniu” płonęła słoma pokombajnowa, płonęły ścierniska oraz łąki i wrzosowiska. Sytuacja 
była szczególnie trudna w państwowych gospodarstwach rolnych (PGR), które posiadały 
duże areały zbóż i zbierały je kombajnami, pozostawiając na polach praktycznie bezuży-
teczną w tych czasach słomę. Miałem w swoim pamiętniku adnotację, że jadąc 16 lipca do 
Braniewa, byłem przy pięciu pożarach zbóż i słomy. Oczywiście do Braniewa nie dojecha-
łem. Codziennie notowaliśmy dziesiątki pożarów, a jednostki zawodowych i ochotniczych 
straży pożarnych działały na swych krańcowych możliwościach ratowniczo-gaśniczych. 
Wprowadzona została najwyższa gotowość bojowa – akcja 222 – oraz masowe kontrole na 
terenach wiejskich i prac żniwnych, a także zaostrzone kontrole zakładów posiadających 
duże składowiska materiałów palnych (fabryki mebli, tartaki itp.). Wprowadzono również 
całkowity zakaz wstępu na obszary leśne.

29 września 1971 r. zorganizowaliśmy jedne z najtrudniejszych ćwiczeń pożarniczych 
w okresie powojennym. Odbyły się one na największym w województwie składzie mate-
riałów pędnych i smarów – w Gutkowie koło Olsztyna. Założenia do tych ćwiczeń wzo-
rowane były w  pewnym zakresie na tragicznym w  skutkach (kilkadziesiąt ofiar śmier-
telnych) pożarze rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach, powstałym 21 czerwca 1971 r. 
Przewidywały pożar dwóch nadziemnych zbiorników zawierających ponad 100 tysięcy 
litrów benzyny i  zagrożenie całego parku zbiornikowego, jak również podstawowych 
urządzeń i obiektów technicznych tego składu.

W czasie pozorowanej akcji gaśniczej użyte zostały w pełnym zakresie stałe urządzenia 
gaśnicze na pianę ciężką i  stałe wodne urządzenia zraszaczowe na zagrożonych zbior-
nikach, a  także sprzęt przewoźny w postaci wysokowydajnych motopomp i pianowych 
działek gaśniczych. Po dwugodzinnym przygotowaniu przeprowadzone zostało natarcie 
pianowe w pozorowanych warunkach zbliżonych do przewidywanej sytuacji pożarowej. 
Na przyjętą do ćwiczeń grupę zbiorników podane zostało ze stałych urządzeń i działek 
przewoźnych kilkaset tysięcy metrów sześciennych piany ciężkiej. Zabezpieczono wszyst-
kie zagrożone zbiorniki i  urządzenia poprzez ciągłe ich zraszanie. Rozjemcy uznali, że 
natarcie było skuteczne, a wszystkie działania sprawne.

W  ćwiczeniach, oprócz sił i  środków pożarniczych z  miasta Olsztyna i  powiatu 
olsztyńskiego oraz zawodowych straży pożarnych (z  Ostródy, Morąga, Lidzbarka War-
mińskiego, Bartoszyc, Kętrzyna, Mrągowa, Szczytna, Biskupca Reszelskiego, Nidzicy 
i Działdowa) brało udział ponad 30 jednostek OSP sformowanych w batalion pożarniczy. 
Łącznie w ćwiczeniach wzięło udział ponad 60 jednostek taktycznych straży pożarnych. 
Woda podawana była z jeziora odległego o ponad kilometr, przy użyciu pomp wysokiej 
wydajności i przy wykorzystaniu samochodów wężowych. Teren działań monitorowany 
był przez grupę operacyjną z udostępnionego przez Aeroklub Warmińsko-Mazurski sa-
molotu. Ćwiczenia obserwowała i oceniała grupa starszych oficerów z sąsiednich woje-
wództw pod kierownictwem zastępcy komendanta głównego straży pożarnych płk. An-
drzeja Gatlika. Ocena ta była pozytywna.

Niedziela 17 października 1971 r. zapowiadała się bardzo atrakcyjnie ze względu na 
wesele mojej młodszej siostry Zofii. Wyjechaliśmy naszym trabantem razem z żoną i sy-
nem Darkiem do Dźwierzut, gdzie w tak dobrze znanym mi kościele młodzi wzięli ślub, 



StaniSław Mikulak

320

a  potem do Nowych Kiejkut na wesele. Wszystko przebiegało bez zakłóceń do godziny 
19.00. Przyjęcie weselne i zabawa były w pełnym toku, gdy przybiegła zszokowana sąsiadka, 
pani Lisowa, z krzykiem, że pali się szkoła. Nie miałem innego wyjścia, jak w swym czar-
nym, reprezentacyjnym garniturze udać się natychmiast do tego pożaru. Była to przecież 
moja szkoła, w niej zdobyłem podstawowe wykształcenie w tak bardzo trudnych powojen-
nych czasach. Budynek szkolny był prawie nowy (okres budowy to koniec lat trzydziestych 
XX w.), zbudowany w kształcie litery „C”, jednopiętrowy, murowany z drewnianymi stro-
pami i drewnianą więźbą dachową pokrytą dachówką. Część szkolna zawierała na parterze 
cztery pomieszczenia do nauczania (klasy), pokój nauczycielski i  sekretariat, a na piętrze 
mieszkania dla nauczycieli – stanowiła frontalną część budynku. Z tyłu do tej części dobu-
dowane były pomieszczenia sanitarne i gospodarcze oraz obora i drewniana stodoła.

Po wszczętym przez sąsiadkę alarmie natychmiast udałem się na miejsce pożaru, gdzie 
była już spora grupa gapiów i miejscowa ochotnicza straż pożarna – bezradna ze wzglę-
du na całkowity brak wody do akcji gaśniczej. Otwartym ogniem płonęły budynki go-
spodarcze szkoły, drewniana stodoła oraz murowana obora wewnątrz. Silny, porywisty 
wiatr w kierunku sąsiednich budynków zwiększał groźbę ich zapalenia się, istniało także 
niebezpieczeństwo przejścia pożaru po drewnianym poddaszu z pomieszczeń gospodar-
czych na pomieszczenia mieszkalne na piętrze części szkolnej budynku (pomieszczenia 
gospodarcze stanowiły łącznik między oborą i stodołą a częścią szkolną). 

Sytuacja była dramatyczna. Kilkadziesiąt osób stało bezczynnie i obserwowało coraz 
intensywniejszy rozwój pożaru. Niektórzy przeprowadzali chaotyczną ewakuację mienia 
z pomieszczeń szkoły i mieszkań na piętrze. Jakąś szafą zablokowano klatkę schodową, 
więc przez okna wyrzucano różne przedmioty i mienie, co stwarzało dodatkowe zagro-
żenie. Wysłałem kogoś rozsądnego na pobliską pocztę, by sprawdził, czy o pożarze za-
alarmowano straż pożarną w Szczytnie. Miał on też przekazać, że pożar się intensywnie 
rozszerza i zagraża nie tylko szkole, ale także sąsiednim budynkom mieszkalnym i gospo-
darczym oraz że jest potrzeba zadysponowania do tej akcji większej liczby beczkowozów, 
gdyż w miejscowości nie ma żadnego zbiornika wodnego. Naczelnikowi OSP z Nowych 
Kiejkut druhowi Janowi Gołocie poleciłem, by udał się ze swoją jednostką do odległego 
o jakieś 800 metrów, znajdującego się poza miejscowością dużego stawu i urządził przy 
nim stanowiska napełniania autocystern, które niebawem miały przybyć do pożaru. Po 
przyjeździe pierwszego beczkowozu z Zawodowej Straży Pożarnej w Szczytnie skierowa-
łem go na podwórko szkoły z zadaniem powstrzymania ognia na dachu nad pomieszcze-
niami gospodarczymi łączącymi płonącą stodołę i oborę z pomieszczeniami szkoły.

Podany prąd wody z działka samochodowego powstrzymał chwilowo ogień, jednak 
woda w beczkowozie szybko się skończyła i pożar znów przybrał na intensywności. Sa-
mochód odjechał do punktu napełniania wodą, a my znów byliśmy bezradni. W pew-
nym momencie zawaliła się płonąca stodoła, a płonące żagwie ognia wiatr przeniósł na 
dwie sąsiadujące ze szkołą posesje: Pawelczyków i Jeziorków. Zapaliły się na nich: budy-
nek gospodarczy, sterta słomy i duża stodoła. Ludzie wpadli w panikę, rozlecieli się do 
swoich gospodarstw, by ratować inwentarz. Uspokoiła się nieco sytuacja przy szkole, lecz 
była ona nadal krytyczna. Ogień przeszedł na strych budynku szkolnego i przebił strop 
nad piętrem z pomieszczeniami mieszkalnymi, z których udało się w zasadzie uratować 
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większość wyposażenia. Na szczęście powrócił napełniony wodą beczkowóz, a w przecią-
gu najbliższej godziny przyjechało około dziesięciu jednostek straży zawodowej i  OSP, 
w większości samochodami wyposażonymi we własne zbiorniki wodne. Wiedziałem, że 
szkoły nie uda się już uratować. Głównym zadaniem stały się więc działania obronne na 
bezpośrednio zagrożonych budynkach mieszkalnych i gospodarczych należących do: Pa-
welczyków, Klimczuków, Jeziorków, Gwiazdów i Kołakowskich. Były one zagrożone nadal 
płonącymi żagwiami przenoszonymi przez silne podmuchy wiatru. Przeprowadziliśmy 
także natarcie kilkoma prądami wody wprowadzonymi do wewnątrz szkoły, by uratować 
przynajmniej parter budynku z pomieszczeniami klasowymi.

Na szczęście wody, podawanej przez samochody-beczkowozy napełniane na odległym 
stanowisku napełniania, obsługiwanym przez OSP z Nowych Kiejkut, była wystarczająca 
ilość. Przystąpiliśmy więc do dogaszania poszczególnych ognisk pożaru i zabezpieczenia 
pogorzeliska. Spaleniu całkowitemu uległy dwie stodoły i duża sterta słomy, a częściowe-
mu jedna obora i budynek szkoły. Wprawdzie parter tego budynku został uratowany, lecz 
zniszczenia były tak duże, że nie zdecydowano się na jego odbudowę. Od tego czasu nie 
ma już w Nowych Kiejkutach szkoły z prawdziwego zdarzenia.

Ale wracając do opisywanego pożaru. Powoli gasły ostatnie ogniska i robiło się ciem-
no, było między drugą a trzecią godziną nad ranem. Potwornie zmęczony i brudny wró-
ciłem na wesele, gdzie panował wesoły nastrój i wyśmienita zabawa (ta część wioski nie 
była zagrożona). Żona tańczyła z jakimś przystojnym facetem, Darek – mój sześcioletni 
wówczas syn – nie spał, twierdząc, że musi pilnować mamy. Nie byłem w  stanie przy-
stosować się do tej weselnej atmosfery. „Strzeliłem” szklankę weselnej wódki, ale i to nie 
pomogło. Musiałem z Nowych Kiejkut wyjechać. Żona protestowała, rodzina prosiła, ale 
to do mnie nie docierało – podobnie jak fakt, że jestem przecież po dużej wódce. Zebra-
łem rodzinę do trabanta i wyjechaliśmy do Olsztyna w całkiem nieweselnym nastroju. Po 
ujechaniu dziesięciu kilometrów, zaraz za Szczytnem, zorientowałem się, że nie jestem 
w stanie prowadzić samochodu. Stres i alkohol zaczęły działać. Żona musiała przesiąść się 
za kierownicę i dojechać do Olsztyna. Była bardzo duża mgła, więc jechała z prędkością 
około 10 km na godzinę.

Do domu dotarliśmy nad ranem. O niczym nie marzyłem jak tylko o kąpieli i śnie. 
Ale nie było mi to dane, gdyż rozpoczęły się telefony z różnych redakcji z niecierpliwymi 
żądaniami wyjaśnień i informacji na temat kolejnego (był to już trzeci w drugiej połowie 
1971 r.) pożaru w Nowych Kiejkutach oraz jego zbieżności z weselem w mojej rodzinie. 
Wyjaśniłem, że takiego związku nie było, a przyczyna tego pożaru jak i przyczyny po-
przednich są nieustalone, chociaż najbardziej prawdopodobne są podpalenia. Natomiast 
przyczynami rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek szkolny i budynki sąsiednie 
był brak wody gaśniczej i bardzo silny, porywisty wiatr.
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W dniach 28 i 29 października 1971 r. uczestniczyłem w akcji ratowniczo-gaśniczej 
i dochodzeniu popożarowym w Szczytnie, w związku z pożarem budynku mieszczącego 
oddział Narodowego Banku Polskiego. Pożar w  zasadzie nie zasługiwałby na specjalną 
uwagę, gdyż straty nie były zbyt duże, jednak specyfika obiektu, szczególne trudności 
w  czasie gaszenia pożaru oraz rażące zaniedbania, które spowodowały jego powstanie 
i  rozszerzenie się, stanowią bardzo znamienny przypadek w czasie mojej służby pożar-
niczej. Pożar powstał 28 października w  późnych godzinach wieczornych i  zauważony 
został, gdy płomienie wychodziły z poddasza na dach dwupiętrowego murowanego bu-
dynku, posiadającego drewnianą konstrukcję dachu pokrytego dachówką. 

Problem z  gaszeniem spowodowany był brakiem w  Zawodowej Straży Pożarnej 
w Szczytnie drabiny mechanicznej umożliwiającej podanie skutecznego prądu gaśnicze-
go na płonący dach oraz koniecznością prowadzenia ewakuacji budynku pod nadzorem 
prokuratora i  służby bezpieczeństwa. Przybyłe w  ciągu kilku minut od zaalarmowania 
dwie załogi z ZSP w Szczytnie wprowadziły po klatce schodowej prądy wodne na płonące 
poddasze oraz jeden silny prąd na dach budynku, wykorzystując rosnące przy budynku 
wysokie drzewo. Pamiętam, że byłem trochę zszokowany, gdy po przyjeździe zobaczyłem 
strażaków na drzewie z prądem gaśniczym. Ale był to kapitalny pomysł dowódcy, umożli-
wiający opanowanie pożaru na dachu i ograniczenie go do małych rozmiarów. 

Charakterystyczna też była przyczyna tego pożaru, którą bez trudu ustaliliśmy następ-
nego dnia ze wspomnianym już wcześniej por. Pawłowskim z KWMO. Otóż w budynku 
tym prowadzono prace remontowe, m.in. wymianę instalacji centralnego ogrzewania. 
W krytycznym dniu usuwano stare przewody c.o. poprzez ich wycinanie palnikiem acety-
lenowo-tlenowym. Nie zwracano w ogóle uwagi na to, że przewody te były mocowane do 
drewnianych otynkowanych ścian wewnętrznych. Robotnik, który wykonywał te prace, 

Szkoła podstawowa w Nowych Kiejkutach (przed spaleniem)
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nie posiadał wymaganych kwalifikacji spawacza ani żadnego przeszkolenia z zakresu bhp 
i ppoż. Poza tym w czasie miejscowych zapaleń (występowały kilkakrotnie) używał bu-
telki z wodą jako sprzętu gaśniczego. Przy rażącym niedbalstwie nie zapewniono także 
odpowiedniego dozoru po zakończeniu prac. 

Występowałem w tej sprawie jako biegły w sądzie w Szczytnie. Sytuacja była bardzo 
dramatyczna. Robotnik tłumaczył się, że polecono mu wykonywać te prace pomimo bra-
ku kwalifikacji, gdyż nie było wyszkolonego spawacza, a ogrzewanie musiało być szybko 
wykonane ze względu na występujące niskie temperatury. Oczywiście kierownik robót ze 
wszystkiego chciał się wyłgać i zwalić całą winę na robotnika, lecz sąd nie dał temu wiary 
i obydwaj zostali skazani za sprowadzenie pożaru poprzez rażące niedbalstwo. 

W grudniu opracowywałem dla prokuratury powiatowej w Działdowie bardzo odpo-
wiedzialną opinię. Dotyczyła ona podpalenia podczas prac melioracyjnych pracownika 
ekipy wykonującej te prace na terenie powiatu Działdowo. 

Krytycznego dnia pracownicy, korzystając z nieobecności od samego rana kierownika 
robót, urządzili sobie libację alkoholową, dowożąc kolejne butelki taniego wina z pobli-
skiej miejscowości. W  pewnym momencie dowożący wino oświadczył, że po następną 
porcję „jabcoka” nie pojedzie swoim motocyklem, gdyż jest pijany. Nie pomogły proś-
by i groźby kolegów. Jeden z nich zemścił się na nim, oblewając go mieszanką paliwową 
– przygotowaną w wiadrze do pracującej pompy napędzanej silnikiem spalinowym. Po-
szkodowany oświadczył, że teraz to na pewno już nie pojedzie, gdyż jest jest mokry i jest 
mu zimno. Pijany kolega znalazł sposób na osuszenie i ocieplenie przyjaciela podpalając 
go i zamieniając w płonącą pochodnię. Na szczęście podpalony wskoczył do wody w po-
bliskim rowie melioracyjnym i  dokonał samougaszenia bez pomocy pijanych kolegów. 
Doznał jednak poważnych poparzeń tylnych części ciała, głównie pleców.

W  tym czasie nadjechał kierownik i  w  obawie o  konsekwencje tego dramatycznego 
zdarzenia i swojej nieusprawiedliwionej nieobecności doprowadził do ugody koleżeńskiej. 
Polegała ona na tym, że poszkodowany za określoną rekompensatę finansową od kolegów 
zezna w prokuraturze, że sam się nieostrożnie podpalił, rozpalając ogień w prowizorycznym 
małym piecyku przy pomocy mieszanki paliwowej. Zawieziono go do szpitala w Działdo-
wie, gdzie po opatrzeniu oparzeń powiadomiono milicję i hospitalizowano go przez kilka 
tygodni. We wszczętym przez prokuraturę śledztwie poszkodowany i jego koledzy z pecho-
wej ekipy melioracyjnej zeznali tak, jak uzgodnili, i sprawa została umorzona.

Po wyjściu ze szpitala poszkodowany zażądał od kolegów obiecanych pieniędzy, a oni 
go wyśmiali, oświadczając, że przecież sam sobie jest winien, bo sam nieostrożnie się pod-
palił. Nie dał on jednak za wygraną i złożył ponowne zeznanie w prokuraturze, przedsta-
wiając prawdziwą według niego wersję wydarzeń. Koledzy solidarnie zeznawali jednak 
jak poprzednio i  prokurator sprawę umorzył, zarzucając dodatkowo poszkodowanemu 
matactwo. On poskarżył się wtedy do prokuratury wojewódzkiej, która nie podjęła żad-
nych czynności i sprawę ponownie umorzyła. Poszkodowany złożył skargę do prokuratu-
ry generalnej, gdzie wykazano więcej zrozumienia dla tej sprawy i polecono wznowienie 
postępowania z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. I tak sprawa trafiła do mnie.

Po zapoznaniu się z aktami stwierdziłem poważne uchybienia w postępowaniu prowa-
dzonym w Działdowie i wersja poszkodowanego wydała mi się bardzo prawdopodobna. 
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Nie zabezpieczono częściowo spalonej odzieży poszkodowanego w celu zbadania na niej 
śladów mieszanki paliwowej, nieprawdopodobna wydała mi się możliwość powstania po-
parzeń pleców poszkodowanego w trakcie podlewania tą mieszanką opału w przenośnym 
piecyku. Gdyby oparzenia były na rękach i przedniej części ciała, to miałoby to logiczne 
uzasadnienie. W  czasie ponownych przesłuchań podejrzanych, już w  mojej obecności, 
i przedstawienia im zasadniczych wątpliwości dotyczących ich poprzednich zeznań, za-
częli się plątać i w końcu potwierdzili częściowo wersję podejrzanego – jeden z nich przy-
znał się do oblania poszkodowanego jakimś płynem. Twierdził jednak, że nie wiedział, 
że była to mieszanka paliwowa. Jednomyślnie natomiast twierdzili, że oblany kolega palił 
w  tym czasie papierosa i od niego zapaliło jego ubranie. Popełnili jednak w swym po-
krętnym rozumowaniu i uzgodnionym zeznaniu zasadniczy błąd. Polegał on na tym, że 
w panujących w krytycznym dniu warunkach atmosferycznych (temperatura powietrza 
około 12 stopni Celsjusza) zapalenie się par benzyny było niemożliwe. Do tego potrzeb-
ny był ogień w postaci płomienia. W ten sposób wersja poszkodowanego została mocno 
uprawdopodobniona i stanowiła podstawę procesu poszlakowego, w którym podejrzani 
zostali skazani.

Rok 1971 był bardzo pracowity. Uczestniczyłem w ponad 20 poważniejszych akcjach 
ratowniczych i dochodzeniach popożarowych, brałem udział w 45 szkoleniach i 21 kon-
trolach, ponad 60 dni spędziłem w terenie.

Tragiczny pożar rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach
W Polsce rok 1971 zapisał się największym i najtragiczniejszym pożarem w powojennej 

historii. Miał on miejsce w dniach 26-29 czerwca w Śląskich Zakładach Rafineryjnych im. Lu-
dwika Waryńskiego w Czechowicach-Dziedzicach, w ówczesnym województwie katowickim.

W sobotni wieczór 26 czerwca 1971 r. nad Czechowicami-Dziedzicami przeszła burza. 
Około godziny 19.50 nastąpiły trzy kolejne wyładowania, z których trzecie, o godzinie 
19.52, uderzyło w kominek odpowietrzający jednego z czterech zbiorników ropy naftowej 
(zbiornik nr III). Spowodowało to zapalenie się par ropy i powietrza gromadzących się 
między powierzchnią ropy a stałym dachem zbiornika. Zbiorniki czechowickiej rafinerii 
nie miały pływających dachów oraz urządzeń zraszających. Miały natomiast stałe urzą-
dzenia gaśnicze na pianę ciężką, lecz były to urządzenia przestarzałe i nie w pełni sprawne 
w czasie pożaru. Średnica każdego zbiornika wynosiła około 33 metrów, wysokość – 15 
metrów, a pojemność – 12 500 metrów sześciennych. Łącznie w czasie powstania pożaru 
w czterech sąsiadujących zbiornikach znajdowało się około 30 000 ton ropy. Każdy zbior-
nik znajdował się w oddzielnym obwałowaniu ziemnym.

W tym czasie w zakładowej zawodowej straży pożarnej rafinerii służbę pełniło dwu-
dziestu strażaków. Po wspomnianym wyładowaniu atmosferycznym zobaczyli oni kilku-
dziesięciometrowy słup ognia w rejonie grupy czterech zbiorników z ropą naftową. 

Do akcji wyjechały natychmiast cztery wozy bojowe z dwoma działkami wodno-pia-
nowymi o wydajności 2400 l/min wody każde – to 24 metry sześcienne piany ciężkiej. 
Powiadomiono także o  pożarze komendanta jednostki, jak również Powiatowy Punkt 
Alarmowo-Dyspozycyjny Straży Pożarnych, żądając zadysponowania wszystkich trzech 
rzutów przewidzianych do pomocy w operacyjnym planie obrony rafinerii.
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W czasie przybycia do pożaru jednostek taktycznych zakładowej straży pożarnej palił 
się na całej powierzchni zbiornik nr III, w którym znajdowało się około 9000 ton ropy 
naftowej. Rozpoczęto akcję gaśniczą, polegającą głównie na podawaniu wody na sąsiednie 
zbiorniki w  celu ich schładzania. Po przybyciu na miejsce akcji komendanta jednostki 
zakładowej mjr. Tadeusza Baniaka ściągnięto dodatkowo ciężki samochód proszkowy, 
z którego podano za pomocą działka 3 tony proszku na płonący zbiornik. 

Wydawało się, że pożar przygasa. Jednak po kilkunastu minutach ogień wzbił się na 
nowo. Groza spotęgowała się, gdy stwierdzono, że płonąca ropa przez nieszczelności w wale 
ochronnym zaczęła się przedostawać na tacę zbiornika nr II. Temperatura podnosiła się, to-
piły się opony na wózkach działek gaśniczych. Strażacy zanurzali w wodzie kurtki i chronili 
nimi głowy i ręce – tylko jeden z nich miał na sobie ciężkie ubranie żaroodporne. 

Po kwadransie zaczęły przybywać terenowe i  zakładowe zawodowe straże pożarne, 
a także ochotnicze straże pożarne, które dość nierozważnie wpuszczano na teren pożaru. 
Akcja ratownicza w tej fazie działań polegała głównie na podawaniu dużej ilości wody na 
zagrożone zbiorniki i  instalacje. Na płonący zbiornik podawano z działek pianę ciężką, 
lecz z przerwami spowodowanymi trudnościami z dostarczaniem z metalowych beczek 
o małej pojemności (trzeba było toporkami wykonywać w nich otwory, by wprowadzić do 
środka węże zasysaczy) środka pianotwórczego do linii zasilających działka. W przerwach 
tych do płonącego zbiornika działka podawały znaczne ilości wody gromadzącej się na 
dnie zbiornika pod płonącą ropą. W ten sposób do zbiornika dostało się kilkadziesiąt ty-
sięcy litrów wody, która była podgrzewana przez palącą się ropę do temperatury wrzenia, 
wytwarzając poduszkę pary podnoszącą płonącą ropę do góry. 

Około godziny 1.20 w nocy w zbiorniku nr III rozległ się szum i głośne bulgotanie 
oraz charakterystyczne „stęknięcie”, a chwilę później wystrzelił z niego olbrzymi, sięga-
jący kilkuset metrów wysokości słup ognia. Wywołany eksplozją blask był tak potężny, 
że w odległej o ponad 30 kilometrów Bielsku-Białej przez moment zrobiło niemal jasno 
jak w dzień. Na gaszących pożar strażaków i stojące niedaleko od palącego się zbiornika 
samochody spadło około 7 tysięcy ton płonącej ropy. Na miejscu zginęły 33 osoby, 4 dal-
sze zmarły w szpitalu. Obrażenia odniosło 105 osób. Zniszczeniu uległy 22 samochody 
i pozostały sprzęt rozmieszczony w promieniu 200 metrów od terenu objętego pożarem.

W  „Przeglądzie Pożarniczym” napisano dwa miesiące później: „Wybuchła panika. 
Wszyscy opuszczali stanowiska i uciekali w różnych kierunkach, ratując życie. Niektórzy, 
tracąc orientację kierunku, wpadali w ogień. Strażak w ubraniu żaroodpornym potknął się 
i upadł. Został zalany przez płonącą ropę. Jeden z pracowników zakładu usiłował przedo-
stać się przez obudowę sąsiednich zbiorników i pozostał tak, spalony w pozie świadczącej 
o daremnym wysiłku. W akcji brał udział ojciec z synem. Ojcu udało się uratować, syn 
pozostał na placu boju”.

Zginęli strażacy, żołnierze i osoby cywilne – te ostatnie przez własną nieuwagę i ciekawość 
oraz brak wyobraźni ze strony kierujących akcją i nieudolność służb zabezpieczających.

Zaraz po niszczycielskim wyrzucie płonącej ropy nastąpiło gwałtowne rozprzestrze-
nianie się pożaru. Wybuchł IV zbiornik z ropą naftową i zagrożone były następne (I i II), 
zapaliły się obiekty destylacji acetonu, benzenu i toluenu oraz front odbioru ropy i stojące 
tam cysterny kolejowe. Zagrożona została także elektrociepłownia.
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Kierownictwo akcji z  komendantem wojewódzkim straży pożarnych w  Katowicach 
płk. poż. Stanisławem Komorowskim i zorganizowanym sztabem nie uległo jednak pa-
nice. Przystąpiło do przegrupowania jednostek i ponownego starannego zorganizowania 
działań gaśniczych z udziałem ściągniętego ze Śląska i  innych regionów, a także z Cze-
chosłowacji, odpowiedniego sprzętu – m.in. ciężkich samochodów gaśniczych, działek 
wodno-pianowych, pomp dużej wydajności i zapasu środka pianotwórczego. 

Przez ponad dwie i pół doby strażacy walczyli o uratowanie zagrożonych obiektów 
rafinerii i przygotowywali się do generalnego natarcia pianowego na płonące zbiorniki 
i instalacje. Nastąpiło ono 29 czerwca 1971 r. o godzinie 15.10 i trwało nieprzerwanie do 
16.15, kończąc się sukcesem. Schładzanie zbiorników trwało jeszcze dwa następne dni.

W  akcji ratowniczo-gaśniczej w  Czechowicach-Dziedzicach brało udział 200 sekcji 
zawodowych straży pożarnych (1484 strażaków zawodowych), 150 sekcji ochotniczych 
straży pożarnych (1030 członków OSP), 13 sekcji straży pożarnych z Czechosłowacji (58 
strażaków), a  także liczni funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, żołnierze Ludowego 
Wojska Polskiego i załoga rafinerii.

W czasie tej akcji wystąpiły szczególne trudności sprzętowe, pokazujące ubóstwo wy-
posażenia polskiej straży pożarnej w nowoczesny sprzęt oraz niezadowalające jej przygo-
towanie do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych na dużą skalę. Popełniono 
w czasie działań dwa kardynalne błędy. Dopuszczono do wlewania wody do płonącego 
zbiornika z ropą naftową oraz do przebywania na niezwykle niebezpiecznym terenie osób 
cywilnych i uczestników trwających w tym czasie w Bielsku-Białej ogólnokrajowych za-
wodów oddziałów samoobrony przemysłu chemicznego.

W zawodach tych uczestniczyły także drużyny (żeńska i męska) z Olsztyńskich Za-
kładów Opon Samochodowych w Olsztynie. Zostały one wysłane na miejsce pożaru i do-
znały tragedii. 

Zginęły dwie członkinie OSP z OZOS – Danuta Rudzińska (lat 25) i Janina Wójtowicz 
(lat 23). Ciężkich oparzeń doznali: Teresa Jastrzębska, Barbara Cieczko, Joanna Lichblau, 
Halina Szlachtowicz, Janina Szostek, Jan Przystalski, Artur Smulski i Antoni Bogdan (ko-
mendant zakładowej ZSP).
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Zasadniczym pytaniem dotyczącym taktyki prowadzonych działań gaśniczych w cza-
sie tego pożaru jest: dlaczego dopuszczono do tragicznego w skutkach wyrzutu płonącej 
w  zbiorniku ropy i  czy można było to zjawisko przewidzieć? Wypowiedział się na ten 
temat m.in. ekspert pożarnictwa płk poż. Edmund Piechocki – szef Służby Zapobiegania 
Pożarom w Komendzie Głównej Straży Pożarnych.

W czasie pożaru powstały warunki do zaistnienia takiego wyrzutu. Coraz wyższa tem-
peratura palącej się ropy doprowadziła do możliwości jej zagotowania się (wrzenia) i wy-
kipienia. Ponadto na dnie zbiornika wytworzyła się poduszka wodna grubości około 20 
cm. Było tam około 150 ton wody, która ogrzewana coraz bardziej gorącą ropą oraz poża-
rem na tacy zbiornika uzyskała temperaturę ponad 100 stopni Celsjusza. To z kolei dopro-
wadziło do wytworzenia się pęcherza pary o dużym ciśnieniu, który spowodował wyrzut 
ze zbiornika płonącej ropy w różnych kierunkach na odległość od 100 do 250 metrów.

 Ekspert stwierdził, że można było teoretycznie ustalić przybliżony czas wyrzutu, jed-
nak w dynamicznej sytuacji pożarowej i braku informacji o  temperaturze ropy, a  także 
ilości wody na dnie zbiornika ustalenie zaistnienia tego zjawiska i  godziny jego nastą-
pienia było bardzo trudne. Kierującym akcją brak było także doświadczenia w gaszeniu 
tego rodzaju pożarów. Był to pierwszy tak duży pożar ropy naftowej w powojennej Polsce. 
Zabrakło również utrwalonej praktyką wiedzy o charakterystycznych objawach poprze-
dzających wyrzut, polegających na „bulgotaniu” i „stękaniu”. Takie zjawiska miały miejsce 
w palącym się zbiorniku.

Z tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w dniach 26-29 czerwca 1971 r. w Cze-
chowicach-Dziedzicach, szybko wyciągnięto wnioski. Zbiorniki ropy naftowej opróżnio-
no i rozebrano, a nowe, znacznie bezpieczniejszej konstrukcji (z dachami pływającymi), 
zbudowano w innym, tym razem oddalonym od osiedli mieszkaniowych terenie. Zapew-
niono także niezbędne środki na poprawę wyposażenia straży pożarnych – głównie za-
kładowych – w ciężki i specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Uruchomiono również 
produkcję nowoczesnych, jak na nasze możliwości, średnich i ciężkich samochodów ga-
śniczych na podwoziach Stara i Jelcza.

Katastrofa w rafinerii mocno wryła się w pamięć mieszkańców Czechowic-Dziedzic. 
O tym, jak bardzo wydarzenie to wpłynęło na ich psychikę, świadczyć może fakt, że jesz-
cze przez kilkanaście lat po tym wypadku straż pożarna nie jeździła na terenie Czechowic-
-Dziedzic na sygnale.
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Krajobraz części terenu rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach po tragicznym pożarze
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1972 – Zakładowe plany obrony. Tragiczny pożar w Łupowie. Trudnopalne zapałki. Ta-
jemnicza „Tamara” 

W komendzie rozpoczęliśmy realizację bardzo odpowiedzialnego zadania z zakresu 
przygotowania do działań ratowniczych w dużych zakładach przemysłowych, składowo-
-handlowych i  komunikacyjnych. Nastąpiło to w  rezultacie wyciągnięcia wniosków po 
tragicznym pożarze w Czechowicach-Dziedzicach i  innych pożarach w ważnych zakła-
dach gospodarki narodowej. Dla największych zakładów muszą być opracowane tzw. ope-
racyjne plany obrony, uwzględniające:
- szczegółową ich charakterystykę oraz występujące zagrożenia,
- warunki do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych (dojazdy, zaopatrzenie wod-

ne, środki łączności, zapasy chemicznych środków gaśniczych, drogi wewnętrzne itp.),
- dokładne szkice sytuacyjne terenu i obiektów,
- naliczenie niezbędnych sił i środków pożarniczych i pomocniczych do ugaszenia naj-

większego domniemanego pożaru,
- zasady organizacji działań ratowniczych i imiennie określoną kadrę dowódczą.

Plany zawierały także harmonogram niezbędnych przedsięwzięć dotyczących poprawy 
stanu ochrony przeciwpożarowej i przygotowania zakładu do prowadzenia działań ratow-
niczo-gaśniczych. Dokumenty te (plany), po ich opracowaniu i  zatwierdzeniu przez ko-
mendanta wojewódzkiego straży pożarnych, były systematycznie aktualizowane i corocznie 
sprawdzane poprzez ćwiczenia aplikacyjne i praktyczne z użyciem zaplanowanych sił i środ-
ków. Były dostępne w każdej chwili w punktach alarmowo-dyspozycyjnych straży pożar-
nych (powiatowych i wojewódzkich) i w podmiotowych zakładach. Ich szczególna wartość 
praktyczna, „określająca: syntetycznie charakterystykę zakładu, prognozę jego zagrożenia 
pożarowego, taktykę planowanych działań ratowniczo-gaśniczych, imienne sztaby dowo-
dzenia i inne ważne elementy planowanych działań, a także – poprzez szkolenia i ćwiczenia 
– zapewniająca poznanie zakładu przez kadrę dowódczą i jednostki straży pożarnych”, była 
nieoceniona. Dotychczas nie wypracowano lepszych dokumentów tego typu.

W województwie olsztyńskim plany takie zostały opracowane dla około pięćdziesięciu naj-
ważniejszych zakładów, m.in. dla Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych (OZOS), 
składów materiałów pędnych CPN w Gutkowie, Chruścielu i Ostródzie, zakładów przemysłu 
drzewnego i meblarskiego w Olsztynie, Nidzicy, Szczytnie, Biskupcu, Piszu, Rucianem-Nidzie 
i Morągu, zakładów przemysłu lniarskiego w Szczytnie, Sępopolu i Miłakowie; zakładów prze-
mysłu odzieżowego w Bartoszycach, Kętrzynie i Mrągowie; zakładów przemysłu maszyno-
wego i elektrotechnicznego w Dobrym Mieście, Kętrzynie i Iławie; węzłów komunikacyjnych 
i spedycji towarowych PKP w Olsztynie i Iławie oraz zakładów naprawy taboru kolejowego 
w Ostródzie; zakładów przemysłu spożywczego w Olsztynie i Ostródzie i innych, szczególnie 
niebezpiecznych, np. rozlewni gazu płynnego i składu materiałów chemicznych w Olsztynie. 
Szczególną uwagę zwróciliśmy na wręcz perfekcyjne dopracowanie i  przećwiczenie planu 
obrony „sztandarowego” zakładu województwa olsztyńskiego – OZOS.

Wszystkie jednostki przewidziane w  trzech rzutach ratowniczych miały ustalone 
i przećwiczone: trasy dojazdowe, wjazdy na zakład, drogi wewnętrzne, stanowiska czer-
pania wody, system łączności dowodzenia i  współdziałania oraz inne istotne elementy 
zapewniające sprawne wprowadzenie do akcji i skuteczne w niej uczestniczenie.
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Pamiętam taką dość zabawną sytuację, która przydarzyła się po kolejnych ćwiczeniach 
sprawdzających określony w planie wariant działań ratowniczych w OZOS. Zastępca dy-
rektora ds. technicznych inż. Andrzej Oziębło, znany z dosadnych wypowiedzi, zwrócił 
się do komendanta zakładowej straży pożarnej płk. Antoniego Bogdana w następujący 
sposób: „Antek, jeżeli teraz fabryka by się spaliła, to pozostaje nam tylko jedno wyjście 
– wskoczyć z tym planem obrony w ogień i bohatersko zginąć. Będziemy mieli wówczas 
piękny pogrzeb. Bo jeżeli tak nie postąpimy, to nie wyjdziemy z pierdla”.

Czwartego lutego 1972 r. miał miejsce tragiczny pożar w  miejscowości Łupowo, 
w  gminie Dźwierzuty, powiat Szczytno. Wieczorem rodzice wyszli na spotkanie towa-
rzyskie, tzw. ostatki, pozostawiając w mieszkaniu troje małoletnich dzieci. Wznieciły one 
nieostrożnie pożar w  kuchni i  schowały się w  sąsiednim pokoju, gdzie uległy zatruciu 
toksycznym dymem pożarowym. Jedno dziecko udało się uratować, natomiast pozostała 
dwójka poniosła śmierć. Rozpacz rodziców była nie do opisania. Widziałem ją, przepro-
wadzając czynności ustalające przyczynę pożaru. Rodzice, nie dość, że stracili dzieci, to 
jeszcze odpowiadali karnie za nieodpowiedzialne pozostawienie ich w domu bez opieki 
osoby dorosłej. Takie są skutki braku wyobraźni ludzkiej i poczucia odpowiedzialności.

Drugiego marca 1972 r. miał miejsce pożar wagonu z zapałkami na olsztyńskim dwor-
cu PKP. Pożar wybuchł gwałtownie, w godzinach przedpołudniowych, na stacji towarowej 
węzła PKP. W jednym z wagonów pociągu towarowego stojącego na bocznym torze stacji 
PKP Olsztyn Główny zapaliły się zapałki, stwarzając poważne zagrożenie dla całego skła-
du i zlokalizowanego w pobliżu baraku spedycji towarowej. Bardzo szybkie i skuteczne 
wejście do akcji dwóch sekcji olsztyńskiej kolejowej straży pożarnej i wsparcie ich przez 
sekcje miejskiej straży pożarnej zapobiegło rozprzestrzenieniu się pożaru. W rezultacie 
spalił się częściowo wagon towarowy i  około połowy kartonów z  zapałkami. Pozostała 
część ze względu na zamoczenie nie nadawała się jednak do użytku i zostały one spalone 
w kotłowni. Po tym pożarze strażacy żartowali, że udało im się uratować część zapałek, 
gdyż były one trudno zapalne.

Trzeciego czerwca 1972 r. na obiektach OZOS przeprowadzone zostały pierwsze kom-
pleksowe ćwiczenia sprawdzające założenia operacyjnego planu obrony z udziałem jed-
nostek I i II rzutu, tj. jednostek naszego województwa (III rzut to jednostki odwodu cen-
tralnego). W ćwiczeniach uczestniczyło około 30 załóg pożarniczych, zakładowe służby 
ratownicze oraz ustalone planem kierownictwo akcji ratowniczej – DAG (Dowódca Akcji 
Gaśniczej) i jego sztab dowodzenia.

Ćwiczyliśmy na jednym z  podstawowych obiektów zakładu, magazynie surowców 
i półfabrykatów – kauczuk, siarka, sadze, komponenty – posiadającym bardzo duże ob-
ciążenie ogniowe i możliwość wystąpienia zagrożenia dymami toksycznymi. Ćwiczenia 
przebiegły sprawnie, jednostki przybyły w granicach czasowych przyjętych w planie i we-
szły na wyznaczone przez kierownictwo akcji odcinki bojowe. Pozorowaną akcją gaśniczą 
dowodził komendant miejski straży pożarnych w Olsztynie ppłk poż. Julian Dryja, przy 
pomocy sztabu kierowanego przez komendanta Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej 
w OZOS mjr. poż. Antoniego Bogdana. 
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Po ćwiczeniach dokonaliśmy oceny ich przebiegu oraz zrealizowania przyjętego celu 
i założeń taktycznych. Potem z udziałem sztabu i kierownictwa ćwiczeń był obiad i skrom-
ny poczęstunek w stołówce zakładowej. Następnie jeszcze – dalsza aktywna dyskusja elity 
dowódczej w gabinecie ppłk. A. Bogdana, wspomagana alkoholem. I w tym czasie nastąpił 
alarm i samochody ZZSP wyjechały do zasygnalizowanego czujnikiem alarmowym poża-
ru w magazynie surowców. Byliśmy niesamowicie zaskoczeni tym faktem, bo wszystkie 
jednostki przewidziane do obrony OZOS (poza tymi z m. Olsztyna) jechały w odwrotnym 
kierunku, wracając z niedawno zakończonych ćwiczeń, a sztab był „pod wpływem”!!!

Na szczęście pożar nie był groźny i ugaszono go gaśnicami. Jakiś dowcipniś zapalił od-
pady i śmieci w metalowym pojemniku. Być może był to któryś z zakładowych strażaków, 
który wiedział o naszym spotkaniu u komendanta i postanowił napędzić nam strachu. 
Trzeba przyznać, że mu się to udało.

Dwudziestego ósmego czerwca 1972 r. przekazaliśmy wspólnie z płk. W. Szymańskim 
OSP w Nowych Kiejkutach nowy samochód. Słowa danego podczas uroczystego otwarcia 
strażnicy dotrzymaliśmy. W garażu jednostki stanął nowy pożarniczy Żuk. Strażacy zre-
wanżowali się solidnym przyjęciem. Żuk to też samochód i wymagał „oblania”.

Siedemnastego września 1972 r. uczestniczyłem w  gaszeniu dużego i  specyficznego 
pożaru w Bisztynku, były powiat Biskupiec Reszelski. Spłonął częściowo magazyn z dużą 
ilością mebli. Magazyn ten zlokalizowany był w nieużytkowanym kościele ewangelickim. 
Mieszkańcy, biernie obserwujący nasze działania ratowniczo-gaśnicze, bardzo krytycznie 
wypowiadali się na temat przeznaczania obiektów sakralnych na inne cele. Duży kuba-
turowo obiekt, bez żadnych przegród, z  palną więźbą dachową, palną konstrukcją we-
wnętrzną wysokiej wieży, dosłownie zapchany drewnianymi meblami, płonął jak potężna 
pochodnia. Wieża stanowiła jak gdyby olbrzymi komin, przez który wydobywały się po-
nad 20-metrowe płomienie i niebezpieczne dla otoczenia ognie lotne. Działania gaśnicze 
były mało skuteczne, natarcie wewnętrzne stało się niemożliwe ze względu na bezpieczeń-
stwo strażaków. 

Kościół dosłownie wypalił się ze wszystkiego, co było palne, pozostały natomiast so-
lidne „niemieckie” mury, bulwersujące mieszkańców i turystów zwiedzających Bisztynek. 
Przyczyny pożaru nie udało się ustalić, chociaż domniemano z dużym prawdopodobień-
stwem celowe podpalenie.

Wypalony kościół 
ewangelicki w Bisztynku, 
w którym urządzono 
magazyn mebli
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Dwudziestego siódmego września 1972 r. przez teren naszego województwa po raz 
pierwszy przejechała słynna „Tamara” – pociąg z wypalonym w elektrowniach Niemiec-
kiej Republiki Demokratycznej paliwem jądrowym.

Jechała linią kolejową: Brodnica, Lidzbark Welski, Działdowo, Nidzica, Muszki, Wiel-
bark, Chorzele. Potężne zasobniki ołowiowe umieszczone na platformach kolejowych 
były tak ciężkie, że widać było, jak uginają się pod nimi tory kolejowe. Pociąg był cały czas 
monitorowany przez służbę bezpieczeństwa oraz zmotoryzowane oddziały milicji i straży 
pożarnej, a także służby zabezpieczenia PKP.

W zabezpieczeniu pożarniczym brała udział kompania na samochodach pożarniczych 
i specjalnych, która przemieszczała się trasami zbliżonymi do wspomnianej linii kolejo-
wej i miała za zadanie nie dopuścić do jakiegokolwiek zagrożenia pożarowego. Przejazd 
pociągu bezpośrednio nadzorował szef Służby Operacyjnej z Komendy Głównej Straży 
Pożarnych płk Edmund Waligóra i grupa operacyjna z naszej komendy pod moim do-
wództwem. Tych pociągów było w następnych latach więcej i na hasło „Tamara” nie reago-
waliśmy już tak bojaźliwie jak za pierwszym razem. Zabezpieczenie jednak zawsze było 
szczególne, a przejazd pociągu wiadomy tylko osobom upoważnionym.

Dziewiątego grudnia 1972 r. wybuchł kolejny pożar w fabryce mebli w Szczytnie. Tym 
razem paliła się przeznaczona do rozbiórki stara hala produkcyjna. Wyjechałem z Olsz-
tyna o godzinie 01.30 i po kilkudziesięciu minutach byłem na miejscu. Ogień rozwijał się 
wewnątrz hali, gdzie zgromadzone były różne elementy drewniane, i zagrażał przerzuce-
niem się na drewniany dach o dużej powierzchni. Mógł zagrozić też nowo wybudowa-
nej hali produkcyjnej (na miejscu spalonej w lutym 1970 r.), którą uroczyście oddano do 
użytku w godzinach przedpołudniowych w dniu zaistnienia pożaru – właśnie 9 grudnia 
1972 r. Po południu i w godzinach wieczornych w pomieszczeniach biurowych mieszczą-
cych się w hali, w której potem powstał pożar, odbywała się już nieoficjalna część uroczy-
stości zakrapiana alkoholem. 

Już w czasie jazdy do pożaru zadysponowałem silny odwód złożony z jednostek z są-
siednich powiatów i natychmiast po przyjeździe został on wprowadzony do działań ga-
śniczych. Akcja gaśnicza w czasie tego pożaru od początku prowadzona była prawidłowo, 
wykorzystano w niej bardzo skutecznie znajdujący się na bocznicy obok palącej się hali 
parowóz, szybko zadysponowano jednostki OSP z powiatu Szczytno oraz zadbano o do-
bre zaopatrzenie wodne. Po moim przyjeździe i wprowadzeniu dodatkowych jednostek do 
natarcia wewnątrz hali oraz na palący się już dach, sytuację opanowaliśmy, nie dopuszcza-
jąc do rozprzestrzenienia się pożaru. Straty też nie były duże. 

Hala przeznaczona była do rozbiórki, a pomieszczenia biurowe i socjalne, a także war-
tościowe elementy udało się uratować. Pożar ten jednak mógł zakończyć się dla mnie tra-
gicznie. Otóż, jak już wspomniałem wcześniej, główne działania gaśnicze prowadziliśmy 
wewnątrz hali oraz na dachu, w którym było już sporo przepaleń. Doceniając wagę prowa-
dzonego natarcia gaśniczego na dachu, osobiście je nadzorowałem i wszedłem na ten dach, 
by sprawdzić, czy pożar po nim nadal się rozszerza. Było silne zadymienie i dużo oparów 
wodnych z gaszonych wewnątrz hali ognisk pożaru, widoczność w związku z  tym była 
bardzo mała. Posuwałem się więc powoli w pobliżu krawędzi dachu. W pewnym momen-
cie, po silnym podmuchu wiatru, zauważyłem przed sobą wypaloną w połaci dachowej 
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dziurę, na którą bezpośrednio zmierzałem. Pod nią na dole było jedno z ognisk pożaru, 
w które prawdopodobnie bym wpadł. Opatrzność jednak znów nade mną czuwała.

Z  pożarem tym związana była jeszcze jedna sprawa odnosząca się do mojej osoby. 
Dotyczyła ona opracowania błędnej decyzji ustalającej przyczynę pożaru i jego sprawcę, 
a także skazania niewinnego człowieka na karę więzienia. Otóż zaraz po pożarze wspo-
mniany już specjalista od spraw pożarowych z KWMO w Olsztynie por. Franciszek Paw-
łowski zabrał się energicznie do działania i dość szybko ustalił przyczynę pożaru i  jego 
sprawcę. Był nim według F. Pawłowskiego pracownik fabryki (stolarz), niejaki Nowot-
ka. Okazało się jednak potem, że Pawłowski znalazł jakiegoś „haka” na tego człowieka. 
Korzystając z  faktu, że był on jedną z ostatnich osób przebywających w pomieszczeniu 
(szatni), w którym powstał pożar, tak go (tego Nowotkę) wykończył psychicznie, że ten 
przyznał się do nieostrożnego zaprószenia ognia poprzez pozostawienie niezgaszonego 
papierosa na półce wykonanej z miękkiej płyty pilśniowej w szafce ubraniowej. Za taką 
wersję wydarzeń Pawłowski obiecał podejrzanemu łagodny wymiar kary – dwa lata wię-
zienia w zawieszeniu na dwa lata. Zorganizowano wizję lokalną z udziałem moim w cha-
rakterze biegłego (wcześniej ustaliłem bezspornie, że pożar powstał w szatni) i Nowotki, 
który praktycznie potwierdził wersję ustaloną w toku dochodzenia i śledztwa. Podejrzany 
zreflektował się jednak, że zabrnął w  sytuację, która może się zakończyć dla niego po-
ważniejszymi konsekwencjami i karą wyższą niż obiecana. Postanowił bronić się w czasie 
rozprawy sądowej przy pomocy dwóch adwokatów.

Rozprawa ta odbyła się w dniach 12 i 13 marca 1973 r. w Sądzie Rejonowym w Szczyt-
nie i była popisem niekompetencji prokuratury. Mnie zaraz na początku rozprawy moc-
no zaatakowali obrońcy, zarzucając popełnienie zasadniczego błędu w opinii i składając 
wniosek o zmianę biegłego. Sąd odrzucił ten wniosek i rozpoczęła się rozprawa, w czasie 
której podejrzany zmienił całkowicie swoje poprzednie zeznania i podważył ustalenia wi-
zji lokalnej. Stwierdził, że wymuszono je na nim długotrwałym męczącym psychicznie 
przesłuchaniem i postawieniem przez przesłuchującego (F. Pawłowskiego) końcowej al-
ternatywy – albo wersja nieostrożnego zaprószenia ognia i mała kara w zawieszeniu, albo 
oskarżenie o podpalenie sabotażowe, za które grozi dożywocie. Potwierdził więc tę pierw-
szą wersję. W czasie swojego wystąpienia wyjaśniłem, że zostałem wprowadzony materia-
łami dochodzeniowymi w błąd i udowodniłem, że pożar powstał w szatni, lecz czy w miej-
scu ustalonym w  toku dochodzenia, to zależało od tego, z  jakiej płyty była wykonana 
półka w szafce Nowotki. A ponieważ był on stolarzem, to najlepiej byłoby, gdyby pojechał 
do fabryki i przywiózł kawałek takiej płyty, z jakiej była wykonana półka. Sąd przychylił 
się do mojego wniosku. Zarządzono przerwę, w czasie której podejrzany przywiózł płytę, 
na którą za zgodą sądu położono kilkanaście zapalonych papierosów. Nie wytworzyły one 
zarzewia większego ognia i po kilku minutach całkowicie zgasły.

Rozprawę wznowiono. Sąd poprosił mnie o wyjaśnienie rozbieżności między moim 
stwierdzeniem a wynikiem sądowego eksperymentu. Stwierdziłem, że przywieziona płyta 
nie jest płytą miękką, lecz twardą i różnica w zapalności tych płyt jest diametralna. Miękka 
jest łatwo zapalna – łatwo się zapala nawet od niskiego bodźca termicznego, np. papierosa. 
Używana jest także jako podpałka. Natomiast płyta twarda jest trudno zapalna i dlate-
go nie zapaliła się od położonych na nią papierosów. Jeżeli sąd dałby wiarę zmienionym  



StaniSław Mikulak

334

zeznaniom podejrzanego, to wersja przyjęta przez oskarżenie jest mało prawdopodobna, 
gdyż moja opinia w tej sprawie jest po tym przewodzie sądowym częściowo nieaktualna. 
Na zakończenie rozprawy prokurator zażądał kary dwóch lat pozbawienia wolności w za-
wieszeniu na dwa lata, a obrońcy i podejrzany uniewinnienia. Sąd uniewinnił podejrza-
nego, adwokaci pogratulowali mi uczciwości, a ja przestałem wierzyć por. Franciszkowi 
Pawłowskiemu.

1973 – Pożar masowy w Szemplinie Czarnym. Budowa Ośrodka Szkolenia Pożarniczego 
w Gutkowie. Piroman Józefowicz 

W dniu 21 lutego 1973 r. przez południowy teren naszego województwa ponownie 
przejechał pociąg widmo, znana nam już „Tamara”. My go monitorowaliśmy i zabezpie-
czaliśmy. Przejazd odbywał się bez przeszkód, chociaż w Wielbarku, gdzie pociąg stał na 
bocznicy całą noc, niesamowicie marzliśmy w samochodach.

Z końcem kwietnia ze Służby Operacyjnej odszedł por. Marian Kuczyński, pełniący 
funkcję oficera ds. transportu. Był to mój serdeczny przyjaciel i dobry oficer – specjalista. 
Bardzo chciałem go w służbie zatrzymać, lecz postanowił zostać taksówkarzem. Niezbyt 
dobrze na tym wyszedł i po pewnym czasie wrócił do nas. Pozostał w pożarniczej służbie 
do emerytury, a w gronie członków Związku Emerytów Pożarnictwa do dnia śmierci.

W  maju 1973 r. tradycyjnie zorganizowaliśmy wspólnie z  Zarządem Wojewódzkim 
Związku OSP uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Tym razem miały one szczególny wy-
dźwięk związany z odsłonięciem w dniu 19 maja na remizie Zakładowej Zawodowej Straży 
Pożarnej w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych tablicy pamiątkowej poświę-
conej tragicznej śmierci w czasie pożaru w rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 
26 czerwca 1971 r. członkiń zakładowej OSP: Danuty Rudzińskiej i Janiny Wójtowicz.

Dwudziestego maja 1973 r. odbyły się uro-
czystości wojewódzkie Dnia Strażaka i  Dni 
Ochrony Przeciwpożarowej: spotkanie działaczy 
strażackich z  władzami (władze zawsze lubiły 
strażaków), defilada kompanii pożarniczych na 
ul. Zwycięstwa (obecnie Piłsudskiego), uroczysta 
akademia w teatrze z odznaczeniami i występami 
artystów, koncerty orkiestr strażackich, pokazy 
sprzętu i sprawności strażaków. Olsztyn tego dnia 
znowu należał do strażackiej braci, a  mieszkań-
cy, szczególnie dzieci, mieli dużą frajdę. Osiem-
nastego sierpnia 1973 r. znów monitorowaliśmy 
i  zabezpieczaliśmy przejazd „Tamary”. Przyzwy-
czailiśmy się już do tego pociągu widma i nawet 
mieliśmy przyjemne znajomości z dziewczynami w Wielbarku.

Dwudziestego trzeciego  sierpnia 1973 r. na skutek wyładowania atmosferycznego po-
wstał pożar masowy w Szemplinie Czarnym w powiecie Nidzica. Spłonęło kilkadziesiąt 
drewnianych budynków mieszkalnych i inwentarskich. Wytworzyło się kilka oddzielnych, 
znacznie odległych od siebie ognisk pożarowych spowodowanych przez przenoszone silną  
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wichurą ognie lotne, a także – jak się potem wydało w trakcie dochodzenia – w wyniku 
podpaleń dokonywanych przez właścicieli. Skorzystali oni z okazji, by pozbyć się starych 
budynków i otrzymać odszkodowanie oraz przydziały na reglamentowane powszechnie 
w tych czasach materiały budowlane. Byłem przy tym pożarze i przeżyłem szok, widząc, 
jak pali się prawie cała wieś i jak powstają coraz to nowe ogniska pożarowe. To było małe 
piekło, trwające dość krótko, bo budynki były drewniane, stare i liche, a podpalacze bardzo 
skuteczni w działaniu. Ponadto silne opady deszczu pomogły strażakom w działaniach 
gaśniczych. W stosunku do domniemanych podpalaczy nie doprowadzono do sądowych 
spraw karnych, gdyż trudno było ustalić w trakcie dochodzenia – brałem w nim udział – 
indywidualnych sprawców. Ponadto cel ich działania był społecznie i ekonomicznie uza-
sadniony – przebudowa wsi drewnianej na murowaną przy pomocy środków finansowych 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

Jesienią 1973 r. rozpoczęto z inicjatywy komendanta powiatowego straży pożarnych 
w  Olsztynie kpt. Leszka Duszkiewicza budowę w  Gutkowie pod Olsztynem obiektów 
przeznaczonych dla Komendy Powiatowej w  Olsztynie, a  także na powiatowy ośrodek 
szkolenia pożarniczego. Budowa realizowana była w „czynie społecznym” przy aktywnym 
udziale członków OSP z powiatu olsztyńskiego. W pomocniczych pracach budowlanych 
uczestniczyli także w godzinach pozasłużbowych (popołudniami oraz w dni wolne) pra-
cownicy Komendy Powiatowej i Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Olsztynie. Pamiętam 
te prace, gdyż osobiście w nich uczestniczyłem jako pomocnik murarza, wykonując tzw. 
roboty proste – obsługa taczki, przygotowywanie zaprawy, noszenie cegieł – pod nadzo-
rem majstra i codziennie obecnego na placu budowy L. Duszkiewicza.

Intensywne prace budowlane trwały do połowy 1975 r. i finansowane były z różnych 
źródeł, m.in. ze środków na popieranie czynów społecznych. Niestety reforma administra-
cyjna w 1975 r. zlikwidowała powiaty, więc także powiatowe komendy straży pożarnych, 
w tym komendę olsztyńską. Kapitan Duszkiewicz został zastępcą komendanta miejskiego 
w  Olsztynie, teren i  niedokończone obiekty w  Gutkowie przejęła komenda wojewódzka. 
Tempo prac osłabło, gdyż członkowie OSP nie mieli motywacji, by dalej budować je społecz-
nie. Obecnie obiekty te po kilkakrotnej modernizacji i rozbudowie stanowią nowoczesny 
ośrodek szkolenia kadr Państwowej Straży Pożarnej, a także innych służb ratowniczych, jak 
również w ograniczonym zakresie dowódców i specjalistów dla jednostek operacyjno-tech-
nicznych ochotniczych straży pożarnych województwa warmińsko-mazurskiego.

W  dniach 23 i  24 listopada 1973 r. uczestniczyłem jako biegły w  najpoważniejszej 
rozprawie sądowej w mojej kilkunastoletniej praktyce biegłego z dziedziny pożarnictwa. 
Rozprawa odbywała się w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie i dotyczyła kilkudziesięciu 
zbrodniczych podpaleń na terenie powiatów nowomiejskiego, iławskiego, nidzickiego 
i ostródzkiego, dokonanych przez niejakiego Józefowicza z Tylic w powiecie nowomiej-
skim. Po długich i uciążliwych działaniach operacyjnych i dochodzeniowych, trwających 
kilkanaście miesięcy, udało nam się ze wspominanym już wcześniej por. Pawłowskim 
z KWMO w Olsztynie wykryć podpalacza mającego na swoim koncie ponad 60 podpa-
leń. Józefowicz był samotnikiem w wieku około 30 lat, mieszkał i pracował u proboszcza 
w Tylicach. Dwudziestego trzeciego września 1972 r. spalił także gospodarstwo należące 
do parafii. Wcześniej próbował spalić zabytkowy kościółek drewniany w tej miejscowości. 
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Byłem na dochodzeniu po pierwszym z  tych pożarów. Pamiętam makabryczny widok 
spalonego bydła i trzody oraz przyglądającego się pogorzelisku z dużym zaciekawieniem 
młodego, dziwnego osobnika. Był to, jak się potem okazało, Józefowicz. Był on klasycz-
nym piromanem, człowiekiem psychicznie chorym, cierpiącym na manię oglądania nie-
codziennych zjawisk i okoliczności towarzyszących pożarom o dużej sile płomieni. Dlate-
go podpalał przeważnie duże stodoły wypełnione słomą, sianem, zbożem.

Duży ogień, moc płomieni, ognie lotne i snopy iskier, panika i lament, krzyki ludzkie 
i ryk zwierząt, a także specyfika działań straży pożarnej były dla niego plenerowymi nad-
zwyczajnymi widowiskami, które podziwiał, stojąc w oddali z nieodłącznym motorowe-
rem. Podpaleń dokonywał nocami przez kilka lat w promieniu kilkudziesięciu kilometrów 
od miejsca zamieszkania. Jak już wspomniałem, podpalał głównie stodoły, wrzucając do 
środka płonące szmaty nasycone paliwem z motoroweru. Wybierał gospodarstwa na tzw. 
wybudowaniach i działał na dużym terenie. Dlatego bardzo trudno było go rozpracować, 
był przebiegły i nieuchwytny. Dopiero wnikliwe analizy pożarów, a szczególnie tych wyżej 
wspomnianych w tylickiej parafii, doprowadziły nas do poszlak wskazujących na Józefo-
wicza oraz zatrzymania go i osadzenia w areszcie śledczym w Olsztynie. 

W czasie kilkumiesięcznego śledztwa potwierdził dużą ilość pożarów, które spowodo-
wał swoim działaniem, a które były opisane w aktach dochodzeniowych. W czasie licz-
nych wizji lokalnych pokazywał miejscowości i miejsca, w których wzniecał pożary, a tak-
że sposób swojego działania. Opowiadał również o tym, co odczuwał, obserwując rozwój 
pożaru do dużych rozmiarów oraz całą scenerię działań ratowniczych i rozgrywających 
się dramatycznych scen. W czasie tych opowiadań wyraźnie się podniecał, chyba przeży-
wał jeszcze raz tamte sceny. Podczas rozprawy sądowej przyznał się do winy i zarzucanych 
mu czynów, wykazywał także dużą skruchę. Został skazany na 8 lat więzienia z zaleceniem 
wcześniejszego odbycia leczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Siódmego listopada uległa spaleniu przystań żeglarska nad jeziorem Krzywym, któ-
ra należała do kolejowego Klubu Sportowego WARMIA w  Olsztynie. Duży drewniany 
budynek wypełniony żaglówkami i kajakami oraz innym palnym sprzętem pływającym 
płonął jak pochodnia. Wysiłki olsztyńskich strażaków były nieskuteczne. Nasilenie ognia 
było tak wielkie, że wodne prądy gaśnicze wyparowywały, zanim doleciały do palących się 
elementów budowlanych. Obiekt przystani łącznie z częścią pomostów i zacumowanymi 
przy nich żaglówkami spłonął prawie całkowicie.

1974 – Plany ochrony obszarów leśnych. Lotnicze patrolowanie. 
Wczasy w Bułgarii i Rumunii. V Zjazd Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie 

W pierwszym półroczu 1974 r. zostały opracowane pod moim bezpośrednim nadzo-
rem i wprowadzone na stanowiska kierowania straży pożarnych (wojewódzkie i powia-
towe) operacyjne plany obrony obszarów leśnych. Dokumenty te miały duże znaczenie 
w organizacji działań ratowniczych podczas pożarów lasów, szczególnie tych o większych 
rozmiarach. W naszym województwie, posiadającym około 30% zalesienia niebezpiecz-
nym iglastym drzewostanem, wykorzystywanie tych planów było na porządku dziennym, 
szczególnie w czasie wiosenno-letniego zagrożenia pożarowego lasów. 
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Opracowywane były dla nadleśnictw, lecz w układzie poszczególnych obrębów (zale-
sionych obszarów) z dokładnymi mapami pokazującymi rodzaje i wiek drzewostanu, dro-
gi i zbiorniki wodne, numery oddziałów leśnych i inne niezbędne informacje. Zawierały 
także szczegółowe wykazy sił i  środków ratowniczych straży pożarnych i  administracji 
lasów z procedurami dotyczącymi ich alarmowania, dysponowania i wprowadzania do 
działań gaśniczych. W każdym planie wyznaczeni byli także dowódcy i ich sztaby do kie-
rowania akcjami gaśniczymi. Byli to doświadczeni oficerowie pożarnictwa i członkowie 
kadry kierowniczej nadleśnictw. Plany były na bieżąco aktualizowane, prowadzone były 
także na ich założeniach szkolenia i  ćwiczenia sprawdzające. Zawierały również szereg 
wniosków związanych z  usprawnieniem ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych. 
Jednym z nich był postulat patrolowania lasów przez środki latające i monitorowania przy 
pomocy telewizji przemysłowej.

Prawie bezśniegowa zima i sucha wiosna spowodowały raptowny wzrost zagrożenia 
pożarowego na terenach wiejskich i obszarach leśnych. W kwietniu rozpoczęło się po-
wszechne wypalanie traw i nieużytków, gwałtownie wzrastała ilość pożarów w lasach, na 
łąkach i trzcinowiskach, były one coraz większe obszarowo i coraz groźniejsze w skutkach. 
Jednostki straży pożarnych i  ekipy gaśnicze zorganizowane przez administrację leśną 
działały już na pograniczu swych możliwości. Trzeba było podjąć szczególne działania, by 
przerwać groźny proceder wypalania poprzez skuteczne wyłapywanie podpalaczy, a także 
zwiększyć szybkość wykrywania zaistniałych pożarów oraz ich lokalizację i skuteczniejsze 
kierowanie jednostek do ich gaszenia.

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Olsztynie na naszą interwencję przyspie-
szył działania uruchamiające patrolowanie olsztyńskich lasów z powietrza. Dwudziestego 
kwietnia odbyłem pierwszy lot patrolowy samolotem AN-24 (popularny ANTEK) nad 
województwem olsztyńskim, praktycznie nad olsztyńskimi lasami. Był to w ogóle pierw-
szy mój lot samolotem, więc przeżywałem spory stres, ale także zachwyt przepięknym 
krajobrazem Warmii i Mazur. Zielone lasy, błękitne jeziora, czerwone dachy budynków 
oraz polodowcowa rzeźba terenu tworzyły kalejdoskop barw i  kształtów, które trudno 
opisać. Zaskoczyła mnie bardzo dobra widoczność. Była piękna pogoda umożliwiająca 
wykrycie i zlokalizowanie każdego ogniska, a także dużej liczby wypalaczy traw. Miałem 
łączność radiową z patrolami naziemnymi, które bardzo szybko interweniowały, poucza-
jąc i  w  drastycznych przypadkach karząc mandatami lub kierując sprawy do kolegiów 
karno-orzekających.

Akcja patrolowania weszła na trwałe do przeciwpożarowych działań zapobiegawczych 
i wspomagających działania gaśnicze na obszarach leśnych. Początkowo wykorzystywane 
były do niej samoloty z nadwiślańskiej jednostki KBW w Warszawie, a potem przystoso-
wane także do działań gaśniczych – zrzutów wody – samoloty z zakładów usług agrotech-
nicznych. Dzięki tym dobrze zorganizowanym działaniom oraz usprawnieniu monito-
ringu, a także gęstej sieci w naszym kraju ochotniczych straży pożarnych piękne polskie 
lasy były najlepiej chronione w  Europie, a  nawet chyba na świecie przed zagrożeniami 
pożarowymi.

Pierwszego maja 1973 r., tradycyjnie, cała komenda (no, powiedzmy, że cała), uczest-
niczy w pochodzie. Funkcjonariusze pojawili się oczywiście w pełnej gali mundurowej 
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z odznaczeniami. Ja osobiście uczestniczyłem w pochodach pierwszomajowych od 1952 r. 
i czyniłem to chętnie. Było w tym święcie ludzi pracy coś fascynującego, pokazującego 
mobilizację ludzi i ich współdziałanie. Wprawdzie ta mobilizacja była w znacznym stop-
niu wynikiem działań organizacyjnych i pewnego nacisku władzy, ale większość ludzi szła 
na pochody z własnej nieprzymuszonej woli i dobrze się na nich czuła. No, może pewnym 
problemem było niesienie transparentów, wszyscy się od tego wymigiwali. Ale umundu-
rowani byli od tej powinności zwolnieni (wymogi pragmatyczne), więc wszyscy chętnie 
przychodzili w mundurach. Jeżeli przydzielono nam transparent i szturmówki, to nieśli je 
pracownicy cywilni komendy. W późniejszych publikacjach mówiących o przymuszaniu 
ludzi do uczestnictwa w pochodzie pierwszomajowym jest pewna przesada. Jeżeli były 
jakieś naciski i rozliczenia, to dotyczyły raczej członków partii rządzących, ale nie były 
one zbyt rygorystyczne.

Dwudziestego czwartego maja 1974 r. zorganizowaliśmy bardzo duże ćwiczenia 
sprawdzające operacyjny plan obrony wybranego kompleksu leśnego w leśnictwie Szeląg, 
nadleśnictwo Kudypy. Na pozorowany świecami dymnymi pożar obejmujący łatwopalny 
młodnik sosnowy i kilkanaście hektarów starszych drzewostanów wprowadzone zostały 
dość duże siły oraz środki gaśnicze i zabezpieczające straży pożarnych, nadleśnictwa i in-
nych jednostek współdziałających, m.in. służb komunalnych z Olsztyna. Do akcji zostały 
wprowadzone jednostki gaśnicze straży pożarnych – zawodowych i ochotniczych z mia-
sta i  powiatu Olsztyn (tzw. I  rzut) oraz pożarniczy batalion odwodowy liczący ponad 
30 samochodów gaśniczych z załogami, II rzut, a także ciężkie ciągniki leśne z pługami, 

Po pochodzie pierwszomajowym w Olsztynie. Stoją od lewej: ja z synem Darkiem, ppłk W. Szymański, 
Z. Majewska, ppłk J. Markiewicz, T. Westerlich, płk T. Hornziel i P. Jachowicz
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polewaczki komunalne i inny sprzęt specjalistyczny i pomocniczy. Łącznie w ćwiczeniach 
uczestniczyło ponad 300 osób.

Kierujący akcją komendant miejski straży pożarnych w  Olsztynie ppłk Julian Dry-
ja oraz jego zastępca mieli do dyspozycji sztab składający się z kilkunastu oficerów po-
żarnictwa i specjalistów leśnictwa, a także niezbędne środki techniczne do dowodzenia 
i monitorowania pozorowanego pożaru. Teren działań, wprowadzanie sił i  środków na 
odcinki bojowe oraz pozorowane przerzuty ognia obserwowane były i korygowane przez 
załogę samolotu z  udziałem członków sztabu dowodzenia. Wodę gaśniczą dostarczano 
z odległości około kilometra przy pomocy wysokowydajnych motopomp marki Rossen-
bauer, będących na wyposażeniu Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie i Zakładowej 
Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych w Olsz-
tynie. Zagrożony teren został obstawiony kilkudziesięcioma samochodami gaśniczymi – 
beczkowozami, którym zapewniono zasilanie wodne, a jego obrzeża w miejscach najbar-
dziej niebezpiecznych pokryte zostały pianą z ciężkich samochodów gaśniczych i oborane 
przez ciągnik ciężkimi pługami.

Ćwiczenia były bardzo udane i  zyskały wysoką ocenę kierownictwa Komendy Wo-
jewódzkiej Straży Pożarnych i  Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w  Olsztynie. 
W związku z taką oceną, po omówieniu ćwiczeń na polanie leśnej, zaraz po ich zakoń-
czeniu i odjeździe jednostek bojowych (a także przełożonych), padła propozycja „nie do 
odrzucenia” – by to odpowiednio uczcić.

Poszła w ruch czapka polowa, do której zebrano sporą kwotę i szybko przywieziono 
przysłowiową skrzynkę wódki i odpowiednią zakąskę, zapominając jednak o naczyniach 
do picia. Znalazła się w końcu jedna szklanka – „musztardówka” – i zaczęło się szczególne 
ucztowanie. Wybraliśmy podczaszego, który nalewał ustawionym w szeregu „ćwiczącym” 
po szklance wódki, po wypiciu której oddawało się musztardówkę następnemu, otrzymy-
wało się porcję kiełbasy i chleba i stawało na końcu szeregu – kolejki – po następną szklan-
kę wódki. Kolejka stopniowo się zmniejszała, co słabsi odpadali i na końcu stanął po raz 
n-ty tylko oficer z najmocniejszą głową w naszej komendzie – kpt. Teofil Kowalewski.

Siedemnastego lipca pracownicy komendy uczestniczyli w ogólnopolskim partyjnym 
czynie społecznym. Sadziliśmy drzewka w Olsztynie na terenie między obecną ul. Bałtyc-
ką i Jeziorną, przy jeziorku Czarnym. Obecnie jest tam nieduży park z pięknymi drzewa-
mi, które wówczas posadziliśmy. Często przejeżdżam obok tego terenu i przypominam 
sobie ten nasz czyn. Szkoda, że nie pamiętam, które drzewa ja osobiście posadziłem. Był-
bym na pewno z nich bardzo dumny.

W dniach od 23 września do 7 października 1974 r. spędziliśmy bardzo miły urlop 
w Bułgarii i Rumunii, w Albenie i Mamai. Były to reprezentacyjne kurorty tych krajów 
z bardzo dobrymi warunkami zakwaterowania i wyżywienia oraz atrakcyjnymi wyciecz-
kami krajoznawczymi. W pamięci szczególnie pozostała mi Warna z mauzoleum War-
neńczyka i Neseber oraz port i groźne, skaliste wybrzeże morza Czarnego w Konstancy.

Siedemnastego grudnia 1974 r. odbył się pogrzeb porucznika Wolskiego, komendanta 
powiatowego w Giżycku, który zginął w wypadku samochodowym. Była straszna pogoda, 
wiał silny wiatr i były opady deszczu ze śniegiem. Szliśmy kilka kilometrów jako honorowa 
obstawa przy samochodzie ciężarowym z opuszczanymi burtami przewożącym trumnę 
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ze zwłokami ze strażnicy na cmentarz. W  pogrzebie uczestniczyło sporo mieszkańców 
Giżycka oraz delegacje strażackie z wieńcami ze wszystkich powiatów naszego wojewódz-
twa. Pogrzeb ten szczególnie pamiętam nie tylko ze względu na jego dramatyzm i oprawę, 
lecz także z powodu silnego przeziębienia i grypy.

Dziewiętnastego grudnia odbył się V Zjazd Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych w  Olsztynie. Obrady związane z  podsumowaniem 
czteroletniej kadencji i wybory nowych władz odbyły się tradycyjnie w sali sesyjnej obec-
nego Urzędu Wojewódzkiego. Na prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego ponownie 
został wybrany jednogłośnie Józef Mucha. Nie był to jedynie wyraz uznania dla przedsta-
wiciela władzy, lecz autentyczne zaufanie i potwierdzenie zasług J. Muchy dla strażactwa 
ochotniczego województwa olsztyńskiego. Był on bardzo zaangażowanym działaczem 
strażackim i  inicjatorem wielu systemowych rozwiązań na rzecz ochrony przeciwpoża-
rowej w  województwie olsztyńskim, między innymi: przekazania OSP w  użytkowanie 
wieczyste strażnic i terenów do nich przyległych, poprawy wyposażenia w sprzęt – szcze-
gólnie samochody i motopompy – zakładowych ochotniczych straży pożarnych w pań-
stwowych gospodarstwach rolnych, poprawy przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 
budowy i modernizacji remiz strażackich, nieodpłatnego przekazania na potrzeby szko-
leniowe i rekreacyjne OSP i ZSP kilkuhektarowego gospodarstwa rolnego w Kręsku nad 
jeziorem Wulpińskim (obecny ośrodek komendy warszawskiej), rozwoju zespołów kultu-
ralnych w OSP. Uczestniczył także bardzo aktywnie w zebraniach, zjazdach, spotkaniach 
i uroczystościach strażackich. Był również przez wiele lat członkiem prezydium Zarządu 
Głównego ZOSP.

Józef Mucha (w środku) na uroczystości strażackiej, obok płk T. Hornziel, komendant wojewódzki straży pożar-
nych
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Rozdział IX. Olsztyn 1975-1978 
„Anilina”. Likwidacja powiatów. Pożar budynku sądu w Olsztynie. 
Żegnam Olsztyn

1975 – Trzydziestolecie Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Likwidacja powiatów.  
Pożar w Olsztynie na ulicy Kromera. Groźna anilina 

Drugiego lutego 1975 r. obsługa pociągu towarowego na stacji kolejowej w Działdowie za-
uważyła nieznaczny wyciek oleistej substancji z cysterny kolejowej o pojemności 50 000 litrów. 
Pociąg postanowiono przesłać do Nidzicy i tam odstawić w bezpieczne miejsce do czasu pod-
jęcia niezbędnych prac zabezpieczających. Ciekawość kolejarzy w Nidzicy przekroczyła jednak 
podstawowe zasady ostrożności i wyobraźni. Zaczęli oni sprawdzać organoleptycznie, co to za 
substancja – dotykali gołymi rękami wycieku, wąchali itp. Nieostrożnie postępowali także stra-
żacy z Nidzicy wysłani na zabezpieczenie bez odpowiedniego instruktażu. Po upływie około 
godziny zaczął się dramat. Ośmiu kolejarzy i strażaków trzeba było zabrać do szpitala w Ni-
dzicy z objawami silnego zatrucia. Lekarze nie otrzymali wiarygodnej informacji, czym po-
szkodowani się zatruli i jakie procedury i środki lecznicze należy zastosować. Powiadomiony 
został o tym zdarzeniu ogólnokrajowy medyczny ośrodek toksykologiczny w Łodzi oraz ekipa 
ratownictwa chemicznego w Zakładach Chemicznych w Bydgoszczy. Cysterna została odsta-
wiona i zabezpieczona przed dostępem osób postronnych na leśnej bocznicy w Muszakach. 

Przyjechałem na miejsce akcji, przeprowadziłem konsultacje z kompetentnymi pracow-
nikami PKP i zapoznałem się z  listem przewozowym cysterny. Napisano na nim w  języku 
rosyjskim – „masło anilinowe”. To po naszemu olej anilinowy. Anilina to substancja silnie tru-
jąca, łatwo zapalna, a jej opary są wybuchowe. Kolejarze mieli jednak obawy i doświadczenia 
związane z cysternami przesyłanymi z NRD do ZSRR, a ta właśnie taką była. Twierdzili, że 
przeważnie co innego jest opisane w liście przewozowym, a co innego jest przewożone. Na 
szczęście stan chorych nie pogarszał się, a ekipa z Bydgoszczy przyjechała po kilku godzinach 
i po zbadaniu substancji potwierdziła, że to jest rzeczywiście anilina. Zostały zastosowane wła-
ściwe środki lecznicze ustalone przez ośrodek w Łodzi, a oczyszczona i uszczelniona cyster-
na ruszyła w dalszą trasę. Była to moja pierwsza styczność i akcja związana z ratownictwem 
chemicznym. Poznałem w jej czasie inżyniera Jałoszyńskiego, kierownika Stacji Ratownictwa 
Chemicznego z bydgoskiego Zachemu, z którym później, będąc komendantem wojewódz-
kim w Bydgoszczy, owocnie współpracowałem. Był on w tych czasach jednym z najlepszych 
cywilnych specjalistów z zakresu działań ratowniczych i zabezpieczających podczas zagrożeń 
chemicznych i wybuchowych. 

Siedemnastego maja 1975 r. olsztyńska zawodowa straż pożarna obchodziła trzydzie-
stolecie swojej działalności w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Była uroczysta akade-
mia z gratulacjami, odznaczeniami i nagrodami oraz huczne przyjęcie w pomieszczeniach 
ośrodka szkoleniowego, który w tym czasie gnieździł się jeszcze w tej jednostce. Na przy-
jęciu urzędowaliśmy razem z Józkiem Grobą, pełniącym w tym czasie funkcję zastępcy 
komendanta wojewódzkiego w Olsztynie. Wracaliśmy późnym wieczorem razem, on na 
dworzec (mieszkał jeszcze w Giżycku), a ja do domu (mieszkałem przy dworcu). „Zabłą-
dziliśmy” do reprezentacyjnej restauracji „Nowoczesna” w Hotelu Warmińskim. Co było 
potem, nie mogę już napisać, poza tym, że w domu były długie ciche dni.
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Dwudziestego ósmego maja 1975 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o nowym 
podziale administracyjnym państwa. Zlikwidowane zostały z dniem 1 czerwca powiaty 
i powstało 49 województw. Natomiast utworzone w 1972 r. gminy pozostały bez zmian. 

Reorganizacja ta nie była odpowiednio przygotowana i dokonano jej dość pośpiesznie. 
Spowodowało to szereg problemów organizacyjnych i kompetencyjnych, także w ochro-
nie przeciwpożarowej. Województwo olsztyńskie utraciło na rzecz województwa suwal-
skiego powiaty: Giżycko, Węgorzewo i  Pisz oraz miasto i  gminę Mikołajki z  powiatu 
Mrągowo. Do województwa elbląskiego odeszły powiaty: Braniewo i Pasłęk oraz gmina 
Kisielice, a także miasta i gminy: Susz i Prabuty z powiatu Iława. Na rzecz województwa 
toruńskiego oddano powiat Nowe Miasto. Do województwa ciechanowskiego odszedł 
powiat Działdowo, do województwa ostrołęckiego – gmina Rozogi z powiatu Szczytno. 
Największym problemem była konieczność zlikwidowania komend powiatowych, stano-
wiących podstawowe ogniwa w państwowym systemie ochrony przeciwpożarowym. Brak 
tych jednostek praktycznie rozłożyłby tę ochronę i dlatego zmieniono tylko ich nazwę na 
komendy rejonowe. Pośpiesznie więc przekształcaliśmy te komendy, przepracowaliśmy 
plan operacyjny dla potrzeb nowego województwa i przekazaliśmy niezbędne dokumenty 
do: Suwałk, Elbląga, Torunia, Ciechanowa i Ostrołęki.

Pierwszego i drugiego czerwca 1975 r. odbyły się w Iławie ostatnie zawody wojewódz-
kie ochotniczych straży pożarnych „starego” województwa z uwzględnieniem elementów 
obrony cywilnej dotyczących zabezpieczenia logistycznego (w polowych warunkach) dla 
startujących drużyn z poszczególnych powiatów. Zaplecze to zostało zorganizowane na 
terenie przyległej do miasta Nowej Wsi.

Miasteczko namiotowe w Nowej Wsi i zespół z KWSP w Olsztynie oceniający jego zorganizowanie. 
Od lewej stoją: por. Janusz Antonowicz, ppłk Stanisław Mikulak i mjr Stanisław Łęcki
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Szesnastego sierpnia 1975 r. odnotowaliśmy bardzo duży pożar w państwowym go-
spodarstwie rolnym w Grabinie, w powiecie Ostróda. Całkowitemu spaleniu uległa sto-
doła, a  częściowemu obora z  poddaszem magazynowym. Obiekty te były wypełnione 
dużą ilością świeżego siana i śledczy milicyjni z Ostródy i Olsztyna dość mocno lansowali 
jego samozapalenie. Chcieli udowodnić tym samym zaniedbania kierownictwa zakładu, 
a szczególnie brak odpowiedniego nadzoru ze strony Zygmunta Komara (brata słynne-
go kulomioty), dyrektora tego przedsiębiorstwa. Był on później długoletnim dyrektorem 
oddziału wojewódzkiego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i znacząco pomagał 
ochotniczym strażom pożarnym. Wracając do wspomnianego pożaru, to nie potwierdzi-
łem swoją opinią – jako biegły – samozapalenia i sprawa została umorzona.

Trzydziesty pierwszy października to dzień, w  którym doszło do groźnego pożaru 
w Olsztynie przy ul. Kromera. Zapłonął dach i poddasze zaadaptowane na mieszkania 
w jednym z poniemieckich budynków koszarowych. Zagrożony był cały kompleks tych 
budynków, nazywanych potocznie „Pekinem”. Sytuacja była trudna z powodu poważne-
go wyeksploatowania i zagracenia budynku (drewnianych klatek schodowych i strychu), 
braku odpowiedniej drabiny oraz trudności z zaopatrzeniem wodnym. Pożar udało się 
jednak dość szybko opanować siłami dwóch olsztyńskich jednostek pożarniczych (miej-
skiej i kolejowej), przy dużym poświęceniu strażaków pracujących w bardzo niebezpiecz-
nych warunkach. Pomimo dość sprawnej ewakuacji mieszkańców z płonącego budynku 
mieliśmy obawy, że w spalonych mieszkaniach na poddaszu mogą być ofiary śmiertelne. 
Tym bardziej, że budynek był zamieszkały przez osoby starsze i tzw. element. Rzeczywiście 
przy dokładnym sprawdzaniu wszystkich pomieszczeń znaleźliśmy zwłoki – jak potem 
ustalono w dochodzeniu – siedemdziesięcioletniej kobiety.

Pożar ten oraz inne niebezpieczne zdarzenia, także kryminalne, w tym nienadającym 
się w zasadzie na mieszkania kompleksie budynków przyśpieszył jego likwidację i wybu-
dowanie w  tym miejscu dość nowoczesnego miniosiedla. Na tym osiedlu po powrocie 
z Bydgoszczy otrzymałem mieszkanie, w którym do teraz mieszkam. Stąd też wyżej opisa-
ny pożar prawie codziennie powraca w mojej pamięci.

Szesnastego listopada w  godzinach wieczornych otrzymuję alarmujący meldunek 
o  pożarze w  ośrodku wypoczynkowym Komitetu Centralnego PZPR w  Mierkach koło 
Olsztynka. Po wstępnym meldunku o  tym pożarze i  powiadomieniu władz było sporo 
szumu i różnych interwencji zarówno z Olsztyna, jak i z Warszawy, gdzie na drugi dzień 
miało się odbyć plenarne posiedzenie Komitetu Centralnego. Spowodowane to zostało 
ocenzurowaniem informacji o  tym pożarze przez kierownictwo ośrodka. Wyjechałem 
natychmiast na miejsce i wyjaśniłem sytuację, uspokajając zdenerwowane władze. Pożar 
ugaszono w zarodku, bez poważniejszych strat. Spalił się częściowo barak zaplecza bu-
dowlanego. Przyczyna: pozostawienie ubrania roboczego na włączonym elektrycznym 
piecu akumulacyjnym. Była to zwykła nieostrożność ludzka, choć w domysłach widziano 
sabotażowe podpalenie.
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1976 – Pożar budynku sądowego w Olsztynie. Pobyt w USA. Pożar internatu w Lidzbar-
ku Warmińskim

W niedzielę 25 stycznia 1976 r. w godzinach rannych powstał jeden z najpoważniej-
szych pożarów w okresie powojennym w Olsztynie. Była pochmurna i mglista pogoda 
(odwilż) i dość słaba widoczność. Przypadkowi przechodnie zauważyli na dachu budynku 
sądów przy zbiegu ulic Dąbrowszczaków i Zwycięstwa (obecnie Piłsudskiego) wydobywa-
jące się języki ognia. Pożar był już w tym czasie dość rozwinięty na poddaszu, gdzie były 
setki ton palnej konstrukcji dachowej oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. 

Na miejsce akcji przyjechałem bardzo szybko, w czasie gdy wprowadzone zostały pierwsze 
sekcje gaśnicze z olsztyńskich straży zawodowych (miejskiej, kolejowej i OZOS). Bardzo traf-
nie podjęto decyzję przeprowadzenia prądami gaśniczymi natarcia wewnętrznego po klatce 
schodowej od strony aresztu śledczego i przygotowania także natarcia po głównej klatce scho-
dowej od strony ulicy Dąbrowszczaków. Jednak działania te były mało skuteczne z powodu 
trudności w zaopatrzeniu wodnym. Słaba wydajność i niskie ciśnienie w sieci hydrantowej nie 
wystarczały na zasilenie wodą beczkowozów. Powstały przerwy w podawaniu wody do stano-
wisk gaśniczych. Podtrzymywaliśmy nieprzerwane natarcie gaśnicze prowadzone na strychu 
budynku od strony aresztu, gdzie na niższych kondygnacjach zlokalizowana była najważniej-
sza centrala telefoniczna w województwie (WCZ – wysokiej częstotliwości). Chcieliśmy też 
uspokoić kierownictwo aresztu i jego „pensjonariuszy”, że obiekt ten nie jest na tyle zagrożo-
ny, by ewakuować z niego ludzi i dokumentację. W szybkim czasie zostały zadysponowane 
wszystkie siły i środki pożarnicze z Olsztyna, a także jednostki taktyczne z zawodowych straży 
pożarnych z Ostródy, Morąga, Lidzbarka, Biskupca, Szczytna, Nidzicy i Mrągowa. Ponadto 
wezwano również ponad 20 jednostek taktycznych z ochotniczych straży pożarnych z rejo-
nów: olsztyńskiego, biskupieckiego, szczycieńskiego, ostródzkiego i lidzbarskiego.

Na ulicach Dąbrowszczaków i Zwycięstwa zgromadził się w szybkim czasie spory tłum 
gapiów komentujący nasze działania i utrudniający je oraz blokujący przejazd i teren nie-
zbędny do rozwinięcia przybywających samochodów pożarniczych. Konieczne stało się 
szybkie ustawienie kordonu milicyjnego, by odblokować jezdnie i uspokoić co niektórych 
nerwowych mieszkańców Olsztyna.

Na miejsce przybyli także przedstawicicle najwyższych władz partyjnych i  admini-
stracyjnych województwa i miasta, a także silna ekipa służby bezpieczeństwa. Był wśród 
nich wojewoda Sergiusz Rubczewski, prokurator wojewódzki Poznysz, komendant wo-
jewódzki milicji, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR, prezydent Olsztyna i wielu 
innych ważnych ludzi. Ze służby pożarniczej było kierownictwo komendy wojewódzkiej 
i rejonowej na czele z komendantem wojewódzkim płk. Tadeuszem Hornzielem, jego za-
stępcą płk. W. Szymańskim i komendantem rejonowym płk. J. Dryją. Uzgodniliśmy z płk. 
Hornzielem, że on zajmie się władzami, które zaczęły dość chaotycznie ingerować w nasze 
działania. Pułkownik Szymański i ja wraz utworzonym sztabem dowódczym zajęliśmy się 
działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Zapewniliśmy władze, że nie dopuścimy do znisz-
czenia węzła łączności WCZ oraz zagrożenia bezpośredniego dla aresztu śledczego i że nie 
ma potrzeby ewakuowania tego obiektu. W areszcie trzeba było jednak podjąć niezbędne 
działania uspokajające więźniów i postępować zgodnie z procedurami.



Moja strażacka służba − wspomnienia z lat 1945-2020

345

Na miejsce akcji przybywało coraz więcej jednostek pożarniczych. Major M. Kuczyń-
ski zorganizował ich przyjmowanie na trzy odcinki bojowe, obejmujące teren: pierwszy 
– od ulicy Dąbrowszczaków, drugi – od strony aresztu śledczego i trzeci – od podwórka 
sądowego. Działaniami na tych odcinkach kierowali doświadczeni i  bojowi oficerowie: 
Leszek Duszkiewicz, Bogusław Gołębiewski, Brunon Mesojed – przy pomocy wielu in-
nych. Problem braku wody został rozwiązany ustawieniem pompy wysokiej wydajności 
(z OZOS i ZSP Olsztyn) nad Łyną na moście przy ul. Szrajbera i toczeniem kilkoma linia-
mi zasilającymi na miejsce pożaru około 3000 litrów wody na minutę. Nieoceniony w wy-
konaniu tego zadania był starszy ogniomistrz Alojzy Zieliński z olsztyńskiej zawodówki.

Zapewnienie odpowiedniej ilości wody umożliwiło przeprowadzenie silnego natarcia 
wewnętrznego po głównej klatce schodowej budynku sądowego i powstrzymanie rozsze-
rzania się pożaru z poddasza na drugie piętro poprzez drewniany strop. Umożliwiło to 
także bardziej skuteczną ewakuację akt sądowych. Działaniami na tym najtrudniejszym 
odcinku kierował efektywnie i z dużym poświęceniem mjr Leszek Duszkiewicz, nie zwa-
żając na niebezpieczeństwo zawalenia się stropu i bezpośrednie zagrożenie życia około 
dwudziestu strażaków. Podtrzymałem jego decyzje pomimo ostrzeżenia udzielonego mi 
przez prokuratora Poznysza i żądania wycofania ludzi z drugiego piętra. Oświadczyłem 
mu, że to my odpowiadamy za te działania i ponosimy za nie odpowiedzialność. Oczy-
wiście zgodził się ze mną, lecz ostrzeżenie podtrzymał. Sytuację udało się w tym czasie 
opanować tylko od strony aresztu śledczego wewnętrznym natarciem po klatce schodowej 
obiektu oraz węzła łączności WCZ. Najgorsza sytuacja była jednak na dachu budynku, 
gdzie ogień rozszerzał się pod dachówką po palnej – drewnianej – konstrukcji więźby 
dachowej i jej poszycia. Działaliśmy na tym odcinku z płk. Szymańskim, który jak zwy-
kle trochę panikował, ale miał duże doświadczenie pożarnicze. Prądy gaśnicze podawane 
z  ziemi na dach od strony podwórka sądowego były mało skuteczne, gdyż tylko część 
wody dostawała się do ognia pod dachówką. Bardzo przydatna była tu jedyna drabina 
mechaniczna, którą dysponowaliśmy i z której podawany był silny prąd gaśniczy, przeno-
szony stopniowo po płonącym dachu. Ta drabina nie była jednak zbyt pewna ze względu 
na jej wady konstrukcyjne. Była to 30-metrowa drabina skarosowana na podwoziu samo-
chodu ZIS 151, radziecka podróbka drabiny niemieckiej marki Magirus.

Sytuacja wewnątrz na drugim piętrze budynku stawała się coraz bardziej niebezpiecz-
na. Coraz więcej było przepaleń drewnianego stropu między poddaszem a tym piętrem. 
Władze, a  szczególnie prokurator Poznysz, ponowiły żądanie wycofania z  tego piętra 
wszystkich ludzi. Żądanie to po konsultacji z  mjr. L. Duszkiewiczem spełniliśmy tylko 
częściowo, zalecając opuszczenie tego piętra przez pracowników sądu i strażaków prze-
prowadzających ewakuację akt sądowych. Pozostawiliśmy natomiast obsady stanowisk 
gaśniczych gaszących powstające przepalenia stropu. Zaryzykowaliśmy, za zgodą naszych 
podwładnych pracujących na tych stanowiskach. Akcja trwała już kilka godzin, gdy około 
południa udało się powoli powstrzymywać rozszerzanie się pożaru. Wcześniej przeżyli-
śmy jeszcze dwa dramatyczne wydarzenia. Pierwsze to złamanie się tak niezbędnej w na-
tarciu zewnętrznym drabiny mechanicznej ZIS 151 z pracującym na niej prądownikiem.  
Na szczęście łamiąca się powoli na wysokości około 20 metrów drabina oparła się o kra-
wędź dachu i przestraszony strażak powoli zszedł na ziemię. Drugie dramatyczne zdarzenie  
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to załamanie się stropu nad największą salą sądową na drugim piętrze budynku. Znowu 
na szczęście strażacy zdążyli się wycofać z  tego pomieszczenia. Drewniane stropy pod 
wpływem ognia i przepalania się najpierw trzeszczały, potem dość wolno się załamywały. 

Gdy skończyliśmy zasadnicze działania gaśnicze, zaczęło się już na dobre ściemniać. 
Byliśmy niesamowicie zmęczeni psychicznie i fizycznie. My, to znaczy kadra dowódcza 
i około 200 strażaków uczestniczących w tej niesamowicie trudnej akcji. Pozostawiliśmy 
na zabezpieczenie świeżo ściągnięte jednostki (kilka samochodów z załogami) i opraco-
waliśmy wstępny meldunek z pożaru. 

Spaleniu uległy: prawie całkowicie dach budynku oraz w znacznej części pomieszcze-
nia na poddaszu, a także największa sala sądowa na drugim piętrze. Ponadto wystąpiły 
zniszczenia związane z działaniami gaśniczymi: zalania, uszkodzenia instalacji itp. Fak-
tycznie budynek nie nadawał się do użytkowania.

W centrum Olsztyna – zamiast cieszyć swym stylizowanym gotykiem – wzniesiony 
w latach 1878-1880 gmach sądów, jeden z najpiękniejszych budynków, straszył sterczący-
mi kikutami kominów i frontowych wieżyczek portalu, okaleczony pożarem. Wprawdzie 
budynek niebawem odbudowano, ale jak pisze w Dziejach olsztyńskich ulic S. Cichocki, 
„pożar to praktycznie kres pewnego etapu jego [tego budynku] dziejów”. Pisze także nastę-
pująco: „z monumentalnej budowli o niewątpliwych walorach zabytkowych i ciekawym 
wystroju przeistoczył się w typowy, sztampowo wykończony i otynkowany, pozbawiony 
dotychczasowej duszy, biurowiec jak wiele innych w mieście”. 
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Po pożarze cały tydzień pracowaliśmy z F. Pawłowskim w spalonym częściowo bu-
dynku, przeprowadzając szczegółowe oględziny. Przesiewaliśmy nawet spalone resztki, 
oczyszczaliśmy nadpalone podłogi, sprawdzaliśmy zamki, analizowaliśmy przepalenia 
i opalenia konstrukcji, uczestniczyliśmy w pierwszych (najważniejszych) przesłuchaniach 
i wielu innych działaniach dochodzeniowych. Szukaliśmy ewentualnych śladów i poszlak 
podpalenia, ale takowych nie znaleźliśmy ani my, ani śledczy prowadzący dalsze prace 
dochodzeniowe. Podstawowym dowodem pozwalającym na wykluczenie podpalenia był 
niezbity fakt, że strych, na którym powstało pierwsze ognisko pożaru, był niedostępny 
(zamknięty). Strażacy musieli wyłamać zamki, by dostać się tam z  pierwszym prądem 
gaśniczym i podać go na bardzo rozwinięte już ognisko pożaru. Ostatecznie przyczyny 
pożaru nie ustalono, chociaż najbardziej wiarygodną było zwarcie w wyeksploatowanej – 
poniemieckiej – instalacji elektrycznej.

W dniach 19 i 20 czerwca 1976 r. odbyły się na stadionie miejskim w Morągu strefowe 
zawody pożarnicze z udziałem reprezentacji 5 województw: białostockiego, ciechanow-
skiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego i  suwalskiego. Byłem komendantem tych zawodów 
i sporo wysiłku włożyłem w ich organizację, a także w przygotowanie naszej reprezentacji. 
Postawiłem sobie i  ekipie mi podległej ambitne zadanie: bardzo dobrego zorganizowa-
nia tych zawodów i wygrania ich przez reprezentację olsztyńską. Zakwaterowanie i wy-
żywienie uczestników zawodów organizowane było w systemie własnym pod namiotami 
na wydzielonym terenie przy pobliskim jeziorze. Urządzono tam w  trybie alarmowym 
ładne miasteczko namiotowe, w którym w sobotę (19 czerwca) wieczorem urządziliśmy 
ognisko i atrakcyjne występy strażackich zespołów artystycznych. Poziom zawodów był 
bardzo wysoki, młode województwa koniecznie chciały dołożyć starym, było sporo spięć 
i protestów, w których prym wodził mój przyjaciel i główny rywal płk Klemens Dzier-
mański, zastępca komendanta wojewódzkiego w Białymstoku. Konkurencje obejmowały 
ćwiczenia bojowe i tzw. techniczny tor przeszkód. W jednej i drugiej były niebezpieczne, 
a zarazem kontrowersyjne i trudne do oceny ćwiczenia: w bojówce wyratowanie maneki-
na z zadymionego namiotu przez rotę pracującą w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, 
a w torze przeszkód wymianę koła w samochodzie pożarniczym. To są czynności, których 
nie powinno się robić na czas ze względu na bezpieczeństwo ćwiczących, a także na możli-
wość stosowania różnych wybiegów, jak np. wcześniejsze poluzowanie nakrętek przy kole, 
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praca roty na tzw. bezdechu itp. Ze względu na dość częste wypadki oraz jeszcze częstsze 
protesty dotyczące niedociągnięć w sędziowaniu regulamin tych zawodów po pewnym 
czasie zmieniono.

Pobyt w USA. Poznaję inny świat
Dwudziestego czerwca wyjechałem do USA na prawie dwumiesięczny pobyt prywat-

ny u rodziny. Odlot z  jakże skromnego lotniska na Okęciu, krótki postój w Gander na 
Nowej Fundlandii i lądowanie na międzykontynentalnym gigancie – porcie lotniczym im. 
Kennedy’ego w Nowym Jorku. Podczas przelotu (krótko przed lądowaniem) nad USA sa-
molot wpadł w niesamowitą turbulencję i przeżyliśmy chwile grozy. Na szczęście wszystko 
skończyło się dobrze i po dość uciążliwej odprawie celnej oraz ponadgodzinnym oczeki-
waniu na bagaż wpadam w objęcia przyjaciół – państwa Ścibków z New Haven.

Wyjazd do Stanów przysporzył mi najpierw sporo kłopotów i starań z powodu obiekcji 
co do mojej osoby, zarówno ze strony polskich organów paszportowych, jak i ambasady 
amerykańskiej. Ci pierwsi uważali wyjazd za niewskazany ze względu na dopuszczenie 
mnie do spraw tajnych specjalnego znaczenia dotyczących obrony cywilnej. Ambasada 
USA natomiast uważała, że jako członek PZPR (w  ich rozumieniu – komunista) mogę 
propagować nieprzychylne ich krajowi poglądy. W  pokonaniu pierwszej trudności po-
mogły mi poręczenia: komendanta T. Hornziela i  wojewody S. Rubczewskiego. Drugą 
trudność pokonałem podczas drugiej wizyty w ambasadzie USA i dość długiej rozmowy 
wyjaśniającej, że główny powód mojego wyjazdu to ciężka choroba mojego wuja oraz inne 
sprawy rodzinne. Sytuacja skomplikowała się dodatkowo przed samym wyjazdem, kiedy 
ciotka powiadomiła mnie o śmierci wuja i zażądała zrezygnowania z przyjazdu. 

Mając jednak załatwione, z tak dużymi trudnościami, wszelkie formalności, zdecydowa-
łem się wyjechać nie do ciotki w Parmie w stanie Ohio, lecz do znajomych w New Haven 
w stanie Connecticut i potem nawiązać kontakt z rodziną. Zaraz po przylocie i przyjeździe 
do New Haven zatelefonowałem do ciotki, informując ją, że już jestem w Stanach i czy mogę 
przyjechać do niej. Była bardzo zaskoczona moim telefonem, popłakała się i prosiła żebym 
jak najszybciej, nie zważając na koszty, przyleciał do Cleveland. Wszystko zatem skończyło 
się dobrze i mogłem spokojnie rozpocząć i kontynuować swój pobyt Stanach Zjednoczonych. 

Pierwsze wrażenia ze spotkania z amerykańską, nową dla mnie rzeczywistością, były 
wręcz szokujące: ogrom lotniska, niewyobrażalny w swej wielkości parking samochodo-
wy, niesamowity ruch uliczny, autostrada, wszędzie dużo Murzynów, ale także bałagan 
i brud oraz zniszczenie środowiska. Potem się do tego przyzwyczaiłem, lecz wspomnienia 
Warmii i Mazur były nieporównywalnie korzystniejsze.

W  czasie ponad sześciotygodniowego pobytu w  USA sporo zwiedziłem, poznałem 
także wielu ciekawych ludzi polskiego pochodzenia oraz zweryfikowałem moje dotych-
czasowe wyobrażenia i wiedzę o tym potężnym, bogatym i kontrowersyjnym kraju, w któ-
rym ludziom żyło się dużo lepiej niż w Polsce. Zrozumiałem także, że nawet „rozwinięty” 
socjalizm nie ma najmniejszych szans w rywalizacji ze „zgniłym” kapitalizmem. Pomimo 
dość krótkiego pobytu w USA udało mi się, dzięki pomocy rodziny, przyjaciół i pozna-
nych rodaków sporo podróżować i zwiedzić. Odwiedziłem 6 stanów w północno-wschod-
niej części kraju: Connecticut, New York, Ohio, Pensylwanię, Vermont i  New Jersey.  
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Najważniejsze miejsca i obiekty, które udało mi się zwiedzić i zapamiętać, to:
- Manhattan w Nowym Jorku, a na nim lub w jego otoczeniu: siedzibę ONZ, „bliźniaki” 

World Trade Center (centrum światowego handlu zniszczone potem przez terrory-
stów 11 września 2001 r.), Statuę Wolności, Park Centralny, drapacz chmur Empire 
State Building. Z tarasu World Trade Center na 86 piętrze tego wieżowca oglądałem 
wspaniałą panoramę metropolii nowojorskiej;

-  Uniwersytet Yale, jeden z najbardziej elitarnych w USA, w New Haven, oraz plażę na 
wybrzeżu Atlantyku w pobliżu tego miasta (kąpałem się w oceanie);

-  Cleveland Browns – stadion – arenę sportową na 80 tysięcy widzów w Cleveland oraz 
muzeum zdrowia, muzeum antropologiczne z olbrzymim szkieletem dinozaura, park 
kultury narodów w tym mieście. W parku tym w wydzielonych osłoniętych żywopło-
tem miejscach są pomniki popiersia najsławniejszych ludzi reprezentujących różne 
narody. Na przykład Polska jest reprezentowana przez Kopernika, Szopena, Mickie-
wicza, Kościuszkę i Pułaskiego. Wszystko byłoby dobre i chwalebne dla Amerykanów 
za taki gest, gdyby jeszcze zadbali o poszanowanie tych miejsc i niedopuszczenie do 
bezczeszczenia ich przez wandali. Otóż ich rozrywką było strzelanie z  broni palnej 
(często z samochodu) do tych sławnych postaci i celowanie głównie w ich głowy. Za-
tem prawie wszyscy oni są poranieni, np. Mickiewicz otrzymał postrzał w lewe oko;

-  przepiękne krajobrazy stanu Vermont, które podziwialiśmy w drodze do Kanady ra-
zem z moim serdecznym przyjacielem Wacławem Pranckunasem, byłym olsztyniani-
nem, a w tym czasie już obywatelem amerykańskim. Kilkanaście lat wcześniej uciekł 
on z naszej ojczyzny ludowej do NRF i potem wyjechał do USA, osiedlając się na stałe 
w Kalifornii. 
Oczywiście ze względów zawodowych nie omieszkałem również zainteresować się jed-

nostkami straży pożarnej i warunkami pełnienia w nich służby. Jednostki te, szczególnie 
w dużych miastach, są bardzo liczne, a oddziały są rozmieszczone w bliskiej odległości od 
siebie w  celu zapewnienia szybkiej interwencji na obszarach mocno zurbanizowanych. 
W mniejszych miastach, do 50 tysięcy mieszkańców, działają jednostki pojedyncze w sile 
2-3 załóg wyjazdowych. Jedne i drugie podlegały samorządom i były przez nie utrzymy-
wane. W miasteczkach, większych miejscowościach wiejskich i osiedlowych działały także 
ochotnicze straże pożarne. Porównując ten system do polskiej ochrony przeciwpożarowej 
w tym czasie, należy stwierdzić, że u nas bardziej rozwinięta i rygorystyczna była działal-
ność prewencyjna. W USA natomiast niewspółmiernie rozbudowana była sieć zawodo-
wych straży pożarnych i system ubezpieczeniowy. Najmniejszy oddział zawodowej stra-
ży pożarnej w dużym mieście, a także mała samodzielna jednostka zawodowa w małym 
mieście były standardowo wyposażone w: samochód ratowniczo-gaśniczy (beczkowóz 
z  autopompą), autodrabinę lub podnośnik hydrauliczny, karetkę pogotowia i  osobowy 
samochód operacyjny szefa (kapitana) – dowódcy tej jednostki. 

Szczególnie dobrze poznałem straż pożarną w 30-tysięcznym mieście Garfield-Heights 
w stanie Ohio, gdzie dobry znajomy mojej ciotki Rajmund Stachewicz był burmistrzem. 
Pojechaliśmy tam krążownikiem – chryslerem z  silnikiem ośmiocylindrowym o  mocy 
320 KM z automatyczną skrzynią biegów, który po dużych oporach ciotka pozwoliła mi 
prowadzić.
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Stachewicz – z pochodzenia krakowianin, z zawodu adwokat – i  jego żona przyjęli nas 
i ugościli w swoim pięknym domu bardzo serdecznie. Zwiedziłem i poznałem w jego towarzy-
stwie najważniejsze instytucje i zakłady tego przepięknego miasteczka. Pan Rajmund mówił 
świetnie po polsku i tak utożsamiał się ze swoim ukochanym miastem, któremu od kilku ka-
dencji burmistrzował, że w czasie oprowadzania mnie po nim mówił: to mój urząd, to mój sta-
dion, to moja policja, to moja straż pożarna itd. Chyba w ten sposób dawał mi do zrozumienia, 
że sporo dla tego miasta zrobił i dlatego ma tak duże uznanie mieszkańców i ich głosy w czasie 
wyborów. W straży była wpadka z powodu bałaganu i kapitan mocno się przed burmistrzem 
tłumaczył, a on skwitował to krótko: „Będę was od dziś częściej odwiedzał”.

Wracając do działalności ratowniczej jednostek straży w USA, trzeba szczególnie pod-
kreślić szybkość ich interwencji. Dotyczy to zarówno wyjazdu, jak i wstępnego rozwinię-
cia przygotowującego do skutecznego wejścia do akcji. Zdarzeń jest bardzo dużo, w nich 
także pożarów budynków mieszkalnych (jednorodzinnych) o  konstrukcji palnej. Dzia-
łania gaśnicze straży w  tych budynkach polegają głównie na podaniu silnych wodnych 
prądów gaśniczych i po prostu ich zalaniu.

Właściciele mają potem problemy z odszkodowaniami z firm ubezpieczeniowych, któ-
re widząc, że budynek jest tylko częściowo spalony (nadpalony) starają się maksymalnie 
obniżyć odszkodowanie.

Takich częściowo spalonych budynków, straszących swym wyglądem i będących czę-
sto siedzibami bezdomnych, widziałem dość dużo. Jeden z nich znajdował się naprzeciw-
ko domu, w którym mieszkałem w New Haven, i był polem mojej codziennej obserwacji. 
Jakież było moje zdziwienie, gdy po pewnym czasie doszła do mnie propozycja nie do 
odrzucenia dotycząca podpalenia tego budynku. 

Właścicielka dowiedziała się poprzez moich znajomych, że jestem zawodowym stra-
żakiem i  doszła do przeświadczenia, że będę mógł tak skutecznie podpalić ten znacz-
nie nadpalony już budynek, iż pobliska jednostka straży go nie ugasi. Zaproponowała mi 
opłatę za ten niecny czyn w wysokości 500 dolarów. Była to w tym czasie w przeliczeniu na 
złotówki suma przekraczająca 70 000 zł, przy moich miesięcznych poborach wynoszących 
około 3500 zł. Oczywiście odesłałem pośrednika zainteresowanej z kwitkiem i uświado-
mieniem go, że strażak-podpalacz to największa hańba w naszej strażackiej służbie. A tak-
że, by zarówno on, jak i  jego zleceniodawczyni zdali sobie sprawę z  tego, co im grozi 
za składanie takich propozycji. Kary dla podpalaczy i  ich pomocników były tym czasie 
w USA bardzo wysokie. 

Okres, w którym przebywałem w Stanach, był szczególny i bardzo korzystny dla za-
kosztowania dodatkowych atrakcji i przeżyć. Związane to było z trzema znaczącymi wy-
darzeniami, tj.: kampanią wyborczą na prezydenta, uroczystościami 200-lecia USA i let-
nią olimpiadą w Kanadzie w leżącym tuż przy granicy Montrealu.

Jeżeli chodzi o wybory prezydenckie w 1976 r., to już w czasie mojego letniego pobytu 
trwała intensywna i bardzo ostra kampania, najpierw wewnątrzpartyjna, a potem między 
dwoma najważniejszymi kandydatami do fotela prezydenta: Jimmym Carterem z partii 
demokratycznej i aktualnym prezydentem Geraldem Fordem z partii republikańskiej. Te-
lewizja była wręcz przesycona tą kampanią. Co ciekawe, z początku wyraźną przewagę 
miał Carter, a w końcowej fazie ledwo wygrał.
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James Earl Carter – gubernator stanu Georgia, międzynarodowy działacz humanitar-
ny na rzecz praw człowieka, laureat Pokojowej Nagrody Nobla – pełnił funkcję prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 1977-1981. 

Uroczystości 200-lecia, zapoczątkowane 4 lipca 1976 r. (w tym dniu w 1776 r. ogłoszo-
no w Filadelfii Deklarację Niepodległości) były bardzo barwne i powszechne, obfitujące 
w masę imprez, pokazów, zawodów sportowych i pochodów ulicznych. Uczestniczyłem 
w nich w Parmie, Cleveland i New Haven, podziwiając przepiękne dekoracje i niesamo-
witą pomysłowość poszczególnych grup narodowych. Odnosiło się wrażenie, że nie są to 
uroczystości jednego narodu, tylko jakiś międzynarodowy zlot folklorystyczny. Ponadto 
– w odróżnieniu od naszych pochodów – władza maszerowała przed mieszkańcami (wy-
borcami), którzy różnie na nią reagowali, np. oklaskami lub gwizdami i niezbyt przyjem-
nymi okrzykami. 

Trwająca w tym czasie w Montrealu olimpiada przynosiła Amerykanom polskiego po-
chodzenia i Polakom zamieszkałym w USA, a także mnie osobiście dużo radości, satysfak-
cji i dumy. Zdobyliśmy 24 medale (w tym 7 złotych), a dość trudne do wymówienia przez 
Amerykanów nazwiska polskich złotych medalistów: Lipień, Peciak, Rybicki, Ślusarski, 
Szewińska i Wszoła oraz siatkarzy, którzy po trzygodzinnym „horrorze” pokonali w finale 
drużynę radziecką, były na pierwszych stronach gazet.

Spośród wielu spotkań i różnorodnych zdarzeń, w których uczestniczyłem w czasie 
pobytu w USA, najważniejsze było na pewno spotkanie z serdecznym przyjacielem Wa-
cławem Pranckunasem, ktorego wcześniej już „pochowałem”. Był on oficerem polskiego 
pożarnictwa (w  stopniu kapitana) i  pracował na przełomie lat pięćdziesiątych i  sześć-
dziesiątych w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Olsztynie na stanowisku ds. 
transportu. Później przeniósł się do Szczecina i pracował w kapitanacie portu w Świnouj-
ściu jako pożarnik sprawdzający pod względem bezpieczeństwa pożarowego przypływa-
jące i wypływające z portu statki. Nagle słuch o nim zaginął i w trakcie dochodzenia mi-
licyjnego nie ustalono, co się z nim stało. Rodzina mieszkająca w Olsztynie (rodzice, brat 
i siostra) i przyjaciele przypuszczali tragiczny wariant, tj. śmierć w okolicznościach zwią-
zanych z  pełnionymi obowiązkami służbowymi lub jakimiś porachunkami osobistymi. 
Takie zajścia w miastach portowych zdarzają się dość często. Były także przypuszczenia, że 
skorzystał ze swych służbowych możliwości i uciekł za „żelazną kurtynę”. Rodzina jednak 
twierdziła, że nie dał żadnego sygnału, i to utwierdzało ich w przekonaniu, że raczej nie 
żyje. Przed wyjazdem do USA odwiedziłem siostrę i brata Wacława i pokazałem im do-
kumenty, łącznie z biletem lotniczym do Nowego Jorku, oraz wyraziłem moje pragnienie 
ewentualnego spotkania się z byłym przyjacielem. Wtedy przełamali się i zdradzili rodzin-
ną tajemnicę dotyczącą swego brata. Był już obywatelem amerykańskim, zmienił nazwi-
sko na Wally Norvid, mieszkał w Kalifornii w San Diego i dobrze mu się powodziło. Dali 
mi także adres i numer telefonu, z którego skorzystałem zaraz po przybyciu do rodziny 
w Parmie. Po sygnale w słuchawce odezwał się znajomy mi głos, rozpoczynając rozmowę 
po angielsku. Odczekałem chwilę i zapytałem po polsku: „Czy rozmawiam z Wacławem 
Pranckunasem?”. Nastąpiła dość długa cisza, a potem gwałtowne i nerwowe dopytywa-
nie się po polsku: „Z kim rozmawiam?”. Odpowiedziałem: „Panie Waldemarze Norvid, 
rozmawia pan ze swoim przyjacielem Stanisławem Mikulakiem. Jestem w USA w Parmie 
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w pobliżu Cleveland w Ohio i bardzo pragnę spotkać się z tobą”. Nastąpiło radosne i ser-
deczne powitanie i prośba o numer telefonu z zapewnieniem, że zaraz będzie odwrotny 
telefon. Pomyślałem, że on nie jest jeszcze całkowicie pewny, że to jestem ja, i przerwałem 
połączenie. Najbardziej ucieszyła się z tego moja ciotka, która cały czas monitowała mnie, 
bym zbyt długo nie rozmawiał, bo to bardzo drogo kosztuje. Telefon jednak zadzwonił 
i wówczas, już bez interwencji ciotki, rozmawialiśmy bardzo długo i umówiliśmy się na 
spotkanie w New Haven, gdzie zamierzałem powrócić. Wybór New Haven podyktowany 
był tym, że niezbyt dobrze się czułem u rodziny w Parmie i postanowiłem resztę pobytu 
spędzić u państwa Ścibków, którzy bardzo się z tego ucieszyli. 

W umówionym terminie Wacław przyleciał samolotem do Hartford (stolica stanu Con-
necticut), wynajął na lotnisku samochód i zabrał mnie z New Haven na kilkudniową wy-
cieczkę po wschodnich stanach z zamiarem odwiedzenia także Montrealu w Kanadzie, gdzie 
trwały letnie igrzyska olimpijskie. Niestety do Kanady nas nie wpuszczono ze względu na 
brak wizy i zaostrzone rygory bezpieczeństwa. Musiałem się obyć tylko widokiem przejścia 
granicznego, na którym pozwolono mi się nawet sfotografować. Montreal zrekompenso-
waliśmy sobie wypadem do Ontario nad słynny wodospad Niagara. Tworzą go dwie ponad 
50-metrowe kaskady rozdzielone wyspą na rzece Niagara łączącej jezioro Erie z  jeziorem 
Ontario. Widoki były przepiękne, także nocą, gdyż wodospad był podświetlony. 

W czasie jazdy, jak również postojów, dużo rozmawialiśmy, także na tematy politycz-
ne dotyczące sytuacji w Polsce, gdzie rozpoczynały się niespokojne czasy – wypadki ra-
domskie i przybliżający się nieuchronnie kryzys gospodarczy i polityczny. Próbowałem 
to jakoś przyjacielowi wyjaśniać, bo nie wierzyłem wówczas w upadek socjalizmu, który 
mi dość mocno wpojono w ludowej ojczyźnie. Jednak moje argumenty na pewno nie były 
przekonujące dla człowieka, który żył już na innej stopie materialnej niż ja i moja rodzina 
w Polsce, chociaż bardzo tęsknił za krajem i rodziną. 

Jednym z  najciekawszych tematów naszej rozmowy było wyjaśnienie i  opowiedze-
nie mi o  ucieczce Wacława z  Polski i  dalszych jego losach na obczyźnie. Podstawową 
przyczyną opuszczenia ojczyzny nie był motyw polityczny, jak niektórzy przypuszczali, 
lecz dramat osobisty Pranckunasa, związany z  tragicznym wypadkiem motocyklowym. 
Uczestniczył w nim latem 1956 r. w Olsztynie na ulicy Kościuszki, odwożąc motocyklem 
na dworzec PKP byłego komendanta powiatowego straży pożarnych w Mrągowie aspi-
ranta (ppor.) Tadeusza Milanowskiego. Milanowski brał udział w odprawie komendan-
tów powiatowych w KWSP w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16 i po jej zakończeniu 
poprosił Pranckunasa, który wyjeżdżał motocyklem, by pilnie odwiózł go na dworzec. 
Po prostu wsiadł mu na tylne siedzenie, a  Wacław nie zauważył nawet, że Milanowski 
jest nietrzeźwy, i natychmiast spełnił jego życzenie. Na ulicy Kościuszki naprzeciw sta-
rej hali targowej Milanowski spadł z motocykla pod mijany samochód i poniósł śmierć 
na miejscu. W czasie śledztwa, a  także dochodzenia służbowego nie przypisano Pranc-
kunasowi odpowiedzialności za ten wypadek. Nie poniósł on konsekwencji karnych ani 
dyscyplinarnych. Jednak żona Milanowskiego miała inne zdanie i zaczęła „szantażować” 
Pranckunasa, proponując mu początkowo małżeństwo, a gdy na nie się nie zgodził, za-
groziła podjęciem działań prawnych na drodze karnej i cywilnej. Chciała doprowadzić do 
wznowienia postępowania karnego oraz rozpoczęcia postępowania cywilnego o znaczne 
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odszkodowanie. Spowodowało to ucieczkę Wacława do Szczecina, a gdy kobieta tam go 
odnalazła, podjęcie dramatycznej decyzji o nielegalnym opuszczeniu kraju. Wypłynął ze 
Świnoujścia niemieckim statkiem (w obudowie komina), do RFN, a potem wyemigrował 
do USA, zmienił imię i nazwisko i osiedlił się w Kalifornii. Przypuszczam także – chociaż 
o tym mi nie powiedział – że mógł  mieć kontakty z wywiadem niemieckim i amerykań-
skim, które takiej okazji na pewno nie zmarnowały.

Ósmego sierpnia wystartowałem z  lotniska Kennedy’ego i po spokojnym i pięknym 
locie nad Oceanem Atlantyckim, Irlandią, Anglią, Danią i  Norwegią wylądowałem 
w  Warszawie, gdzie przywitała mnie stęskniona i  szczęśliwa małżonka. Jeszcze potem 
musiałem złożyć odpowiednie wyjaśnienia w komendzie wojewódzkiej milicji i komite-
cie wojewódzkim PZPR opisujące dokładnie, gdzie, w jakim celu, i u kogo przebywałem 
w Stanach. Oficer służby bezpieczeństwa przesłuchujący mnie w KW MO na wstępie za-
znaczył, żebym wszystko dokładnie opisał i nie starał czegoś ukryć, gdyż mają dokładne 
rozeznanie mojego pobytu w USA. Muszę przyznać, że zabił mi tym stwierdzeniem po-
ważnego ćwieka w aspekcie mojego spotkania z Pranckunasem. Postąpiłem jednak dość 
ryzykownie i nie ujawniłem tego faktu w swoim „sprawozdaniu”. Zrobiłem tym samym 
test służbie bezpieczeństwa. Test udany, gdyż więcej mnie nie wzywali i nie wypytywali. 
Potem jeszcze musiałem dobrze utrwalić w pamięci to, co napisałem w wyjaśnieniu dla 
służby bezpieczeństwa, by podobnie opisać swój pobyt w USA w partii. Oni na pewno te 
sprawozdania porównywali.

Oceniając generalnie swój pobyt w  Stanach Zjednoczonych jako bardzo atrakcyjny 
i pouczający, muszę obiektywnie stwierdzić, że w tym czasie do tamtego świata nie pa-
sowałem. Fascynowały mnie: zamożność społeczeństwa, prawa obywatelskie, rozmach 
gospodarki, infrastruktura i wiele innych rzeczy pozytywnych, ale wręcz przerażały nega-
tywy: narkomania, brak poczucia bezpieczeństwa, pijaństwo w kręgach polonijnych, niski 
poziom wiedzy humanistycznej, arogancja itp. zjawiska.
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Dwudziestego października 1976 r. około godziny trzeciej nad ranem do Wojewódz-
kiego Stanowiska Kierowania zgłoszono pożar dachu w internacie Zespołu Szkół Rolni-
czych w Karolewie koło Kętrzyna. Meldunek przekazano mi natychmiast. Znałem dobrze 
Karolewo – uczyłem się tam w technikum rolniczym w latach 1950-51 – i znałem również 
zlokalizowane w  nim internaty. Były to trzykondygnacyjne budynki posiadające palne 
konstrukcje dachów i stropów, zagrożenie było zatem bardzo duże. W czasie jazdy dowie-
działem się drogą radiową, że jest to internat żeński i oprócz działań gaśniczych trwa także 
ewakuacja zamieszkałych w nim uczennic. 

Na miejsce dojechałem przed godziną szóstą. Pożar był już zlokalizowany. Spaliło 
się kilkanaście metrów kwadratowych więźby dachowej, wszystkie osoby mieszkające 
w tym budynku ewakuowano. Dziewczęta były mocno zszokowane, niektóre miały lek-
kie obrażenia, opiekowali się nimi wychowawczynie i lekarz. Wszyscy byli szczęśliwi, że 
tak dobrze się ten dramat zakończył. Zawdzięczać to należy Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Karolewa, która bardzo szybko i sprawnie wkroczyła do akcji. Była także bardzo szybka 
pomoc Zawodowej Straży Pożarnej z Kętrzyna oraz dobrze zorganizowane współdziała-
nie nauczycieli i wychowawców.

Sprawdzając internat już po ugaszeniu pożaru, byłem skonsternowany widokiem po-
szczególnych pomieszczeń – korytarzy i pokoi mieszkalnych –  opuszczanych panicznie 
w  czasie pożaru. Mieszkanki zerwane zostały alarmem ze snu i  uciekały tak jak spały. 
Wszędzie leżały pozostawione części garderoby, książki i  zeszyty, przedmioty osobiste, 
maskotki, pościel, poprzewracane meble itp.

Przeważnie takie obrazy widziałem, lecz naznaczone ogniem i zniszczeniem, a tu to 
wszystko było nienaruszone i nadające się do dalszego użytku. Ten pożar to było zło i do-
bro, nieszczęście i  szczęście oraz potwierdzenie nieobliczalnej wręcz wartości ochotni-
czych straży pożarnych. Ta jedna sprawna akcja OSP w Karolewie dała potwierdzenie za-
sadności jej utrzymania i doceniania w przyszłości. Pokazała także, jak wąska jest granica 
czasowa i skutkowo-ratownicza w czasie działań straży pożarnych. Jak szybkość i spraw-
ność tych działań daje natychmiastowe pozytywne rezultaty. Ochotnicza Straż Pożarna za 
tę akcję otrzymała szczególne wyróżnienie komendanta wojewódzkiego straży pożarnych 
w Olsztynie.

Święta Bożego Narodzenia w  1976 r. spędzałem spokojnie w  gronie rodzinnym do 
godzin wieczornych drugiego dnia świątecznego (26 grudnia), to jest do udziału w bar-
dzo trudnej akcji ratowniczo-gaśniczej w Lidzbarku Warmińskim. Wieczorem tego dnia 
zgłoszono do WSK pożar Młodzieżowego Domu Wychowawczego w tym mieście. Do-
jechaliśmy na miejsce zdarzenia około godziny 19.00 razem z ppłk. Ryszardem Wojno, 
który pełnił tygodniowy dyżur w dyspozycji komendanta wojewódzkiego. Zlokalizowa-
ny na wzniesieniu kilkukondygnacyjny budynek płonął otwartym ogniem, intensywne 
płomienie wydobywały się z dachu i okien. Akcja gaśnicza prowadzona przez lidzbarską 
„zawodówkę” i kilka jednostek OSP była chaotyczna i nieskuteczna, głównie z powodu sil-
nego mrozu i braku wody. Większość strażaków z OSP była w stanie znacznego nadużycia 
alkoholu – wiadomo, który Polak nie pije w drugi dzień tak radosnego święta – przeszka-
dzało to wręcz w dobrym zorganizowaniu działań ratowniczo-gaśniczych. Zapewniliśmy 
przede wszystkim zaopatrzenie wodne z przepływającej w pobliżu rzeki Łyny. Dostęp do 
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niej był bardzo trudny – bardzo stromy i wysoki brzeg – ale strażakom z Lidzbarka udało 
się się urządzić punkt czerpania i zaczęli zasilać beczkowozy i linie gaśnicze. Wyelimino-
waliśmy z działań najbardziej nietrzeźwych strażaków ochotników, głównie dla ich bez-
pieczeństwa,  akcja nabrała sprawności i pożar został zlokalizowany.

Na szczęście nie było ofiar w ludziach. Większość uczniów wyjechała na ferie świątecz-
ne, a ci, co zostali, szybko się ewakuowali. Straty pożarowe były jednak znaczne, powięk-
szone jeszcze o zalanie i zamarznięcie pomieszczeń uratowanych.

1977 – Wypadek cysterny z benzyną. Oberwanie chmury nad Olsztynem – ulicą Pienięż-
nego płynęła rzeka. Zamierzam opuścić Olsztyn 

Nowy rok zwykle skłania do refleksji i poważnych przemyśleń dotyczących swojego 
życia, pracy, kariery i w ogóle przyszłości. Dokonałem tego i ja, zastanawiając się coraz po-
ważniej nad tym, czy nie powinienem rozstać się z Olsztynem. Byłem jedynym oficerem 
pożarnictwa w  województwie olsztyńskim posiadającym pełne wyższe wykształcenie, 
miałem duże osiągnięcia w służbie, byłem w rezerwie kadrowej komendanta głównego. 
Nie dawało mi to jednak satysfakcji, gdyż dalszy mój awans był zablokowany, a ja najlepiej 
znałem swoje możliwości i nie myślałem „marnować się” w Olsztynie.

Skontaktowałem się z kilkoma kolegami w kraju – m.in. J. Grobą w Gdańsku, K. War-
genau w Warszawie, R. Królickim we Wrocławiu, Z. Flingierem w Opolu – prosząc o in-
formacje o ewentualnej możliwości podjęcia służby na ich terenie. Otrzymałem propo-
zycje z Opola i Wrocławia na równorzędne stanowiska, jakie miałem w Olsztynie, oraz 
z Gdyni na komendanta zakładowej straży pożarnej w stoczni remontowej. Proponowane 
stanowiska nie były jednak na miarę moich ambicji i na razie pozostałem w Olsztynie, 
czekając na atrakcyjniejsze propozycje. Musiałem się także zająć podreperowaniem zdro-
wia, gdyż zacząłem mieć problemy z gardłem. Był to niewątpliwie wynik udziału w wielu 
pożarach bez stosowania aparatu ochrony dróg oddechowych. Udało mi się dość szybko 
załatwić specjalistyczne sanatorium w Heiligendam w Niemieckiej Republice Demokra-
tycznej, gdzie spędziłem prawie cały maj pod opieką dobrych lekarzy specjalistów i w bar-
dzo sprzyjającym klimacie, jeżeli chodzi o leczenie dróg oddechowych.

Dziesiątego czerwca 1977 r. w  godzinach południowych doszło do poważnego wy-
padku na drodze z Olsztyna do Biskupca Reszelskiego. Około 10 kilometrów od Biskupca 
wjechała do przydrożnego rowu i przewróciła się na bok cysterna samochodowa Centrali 
Produktów Naftowych w Olsztynie, zawierająca 20 000 litrów benzyny. Z leżącej na skar-
pie cysterny był nieznaczny wyciek (kilkadziesiąt litrów na minutę) poprzez uszkodzony 
boczny zawór spustowy. Gdy przyjechałem na miejsce zdarzenia, ruch na trasie jeszcze 
trwał, a na miejscu wypadku zatrzymywało się coraz więcej samochodów i gromadzili się 
gapie.

Niektórzy pomysłowi kierowcy łapali wyciekającą benzynę w różne naczynia, stwa-
rzając dodatkowe zagrożenie na jezdni i w swoich samochodach. Zszokowany kierowca 
cysterny uruchomił silnik i próbował zjechać pojazdem (zsunąć się) ze skarpy na pole, co 
groziło wywróceniem cysterny do góry kołami. Na szczęście na miejsce przyjechał patrol 
milicyjny i  zmusił biernych obserwatorów i amatorów darmowego paliwa do odjazdu. 
Zamknął także na moje polecenie trasę.
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Zdawałem sobie sprawę z zagrożenia, jakie może nastąpić w razie zapalenia się wycie-
kającej benzyny i wybuchu cysterny, a także przedostania się tego paliwa do pobliskiego 
strumienia płynącego poniżej miejsca wypadku. Przybyłe jednostki straży z Olsztyna i Bi-
skupca pokryły cysternę i teren wokół niej pianą ciężką. Ustanowiliśmy strefę zagrożenia, 
ograniczyliśmy na niej do niezbędnych potrzeb liczbę ludzi i podjęliśmy starania o ściąg-
nięcie sprzętu specjalistycznego: zapasowej cysterny, pomp do przepompowania paliwa 
i dźwigu do podniesienia uszkodzonego pojazdu. 

Wykonane zostało także prowizoryczne obwałowanie od strony pobliskiego strumie-
nia. Natomiast ściągnięcie specjalistycznego sprzętu, a  szczególnie dźwigu, nastręczało 
wiele trudności i dopiero moja interwencja u wicewojewody Józefa Muchy doprowadziła 
do przyjazdu ciężkiego dźwigu z Olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Sprzętowo-Transporto-
wego w Olsztynie. Pozostały niezbędny sprzęt i cysternę na paliwo otrzymaliśmy z bazy 
CPN w Gutkowie k. Olsztyna. Trwało to dość długo (kilka godzin), gdyż w tym czasie nie 
było w Polsce zintegrowanego systemu ratowniczego. Obecnie takie działania wykony-
wane są w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Na szczęście w tym kon-
kretnym przypadku udało nam się po kilku godzinach przepompować paliwo do podsta-
wionej cysterny, podnieść i postawić na szosie uszkodzoną cysternę oraz odholować ją do 
bazy, a także nie dopuścić do skażenia pobliskiego strumienia. W godzinach wieczornych 
ruch na dość obciążonej już w tych latach drodze nr 16 został przywrócony.

Trzynastego sierpnia nastąpiło oberwanie chmury nad Olsztynem. Przez prawie dwie 
godziny trwała niesamowita ulewa, zalewająca najniższe tereny miasta. Potem opady 
trwały jeszcze dwa dni. Najgorsza sytuacja wystąpiła w rejonie szpitala miejskiego na ul. 
Mariańskiej oraz ulicach: Wojska Polskiego, Lubelskiej, Mochnackiego i  Warszawskiej. 
Ulicą Pieniężnego spływała do Łyny rzeka ponad 50-centymetrowej głębokości, przez 
przejście podziemne pod torami na ul. 1 Maja woda przelewała się na ulicę Wojska Pol-
skiego. Kilkadziesiąt ekip strażackich wypompowywało wodę z magazynów, piwnic, skła-
dów i innych obiektów oraz zalanych terenów. Szczególne obiekty, które najbardziej chro-
niliśmy przed poważniejszym zalaniem, to: szpital miejski, poliklinika, dworzec główny 
PKP, komenda wojewódzka milicji i gazownia na ulicy Knosały.

Dwudziestego trzeciego sierpnia w  godzinach przedpołudniowych stanowisko kie-
rowania powiadomiło mnie o olbrzymim słupie dymu w rejonie Gutkowa. Wyjrzeliśmy 
z kolegami przez okno i rzeczywiście widać było na tym kierunku słup czarnego dymu 
wysokości kilkudziesięciu metrów. Obawialiśmy się najgorszego, tj. pożaru zbiorników 
z materiałami pędnymi w bazie CPN w podolsztyńkim Gutkowie.

Uruchomiłem natychmiast operacyjny plan obrony tego obiektu i zadysponowanie sił 
i środków ratowniczych I i II rzutu (kilkanaście jednostek pożarniczych i sprzęt specjali-
styczny). Wyjechaliśmy alarmowo z grupą operacyjną na miejsce zdarzenia, dojechaliśmy 
do bazy CPN i z olbrzymią ulgą stwierdziliśmy, że pożar nie był na jej terenie, lecz dalej, 
w pobliskim lesie. Po kilku minutach dojechaliśmy do dużej, starej, nieczynnej żwirow-
ni, gdzie Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych urządziły sobie dzikie składowisko 
zużytych i wybrakowanych opon i ktoś je podpalił. Płonęły dziesiątki tysięcy opon, wy-
twarzając duże zagrożenie dla otaczającego żwirownię lasu oraz olbrzymie zadymienie na 
obszarze kilku kilometrów kwadratowych. Przydały się zadysponowane jednostki zawo-
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dowe i ochotnicze, które przez kilka godzin gasiły pianą ciężką płonące składowisko i za-
bezpieczały pobliski las. Ze strony zakładów była sugestia, by dać się wypalić zgromadzo-
nym na składowisku oponom, strat przecież nie będzie, a nawet będą korzyści. Jednak ze 
względu na zagrożenie środowiska i możliwość zmiany sytuacji pożarowej spowodowanej 
warunkami atmosferycznymi dogasiliśmy pożar pomimo znacznych kosztów, które mu-
siały pokryć OZOS. Koszty te dotyczyły głównie zużycia dużej ilości dość drogiego środka 
pianotwórczego.

Dwudziestego siódmego października 1977 r. w trakcie prowadzenia zajęć na szkole-
niu uzupełniającym dla komendantów powiatowych otrzymałem informację o pożarze 
szkoły podstawowej w Pietrzwałdzie w powiecie ostródzkim i trudnościach w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych. Wyjechałem natychmiast. Na miejscu okazało się, że pożar jest 
już opanowany, lecz wystąpiły trudności z dojazdem do budynku z powodu obsadzenia 
go dość gęsto topolami. Samochody pożarnicze – szczególnie te większe – nie mieściły się 
między drzewami i strażacy musieli sporo się napracować ręcznymi piłami, by zapewnić 
możliwość dojazdu do palącego się budynku. Ci, którzy sadzą drzewa, powinni pamiętać, 
że z tych małych sadzonek wyrosną bardzo duże drzewa, które mogą nam przysporzyć 
wiele problemów i niejednokrotnie trudności i kosztów związanych z ich wycięciem.

Dwudziestego pierwszego grudnia byłem w  Komendzie Głównej Straży Pożarnych 
w Warszawie na rozmowie z płk. Durlikiem – szefem kadr – który zaproponował mi prze-
niesienie służbowe do Bydgoszczy na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego, 
z realną perspektywą objęcia jeszcze w tym r. funkcji komendanta wojewódzkiego w wo-
jewództwie bydgoskim. Uzgodniliśmy, że dam ostateczną odpowiedź w ciągu miesiąca, po 
zapoznaniu się z warunkami w Bydgoszczy. W zasadzie propozycja była dla mnie w pełni 
satysfakcjonująca i byłem zdecydowany ją przyjąć, lecz musiałem to uzgodnić z rodziną 
oraz decydentami w Olsztynie i Bydgoszczy. Województwo bydgoskie liczyło się w tym 
czasie w kraju ze względu na swój potencjał gospodarczy i jego ochrona przeciwpożarowa 
wymagała poważnego unowocześnienia.

Na spotkaniu przedświątecznym w dniu 24 grudnia 1977 r. poinformowałem wstęp-
nie płk. Hornziela o swoich zamiarach dotyczących dalszej służby. Raczej nie ucieszył się 
tą wiadomością. A 31 grudnia na wstępnym podsumowaniu roku w służbie operacyjnej 
powiadomiłem o perspektywie odejścia swoich podwładnych i kolegów. Chyba nie byli 
specjalnie zaskoczeni, bo szef już im się sprzykrzył, a ponadto otwierałem niektórym dro-
gę awansu.

1978 – Decyduję się na Bydgoszcz. Pożar pawilonu handlowego „Ludwik” 
Dni 17 i 18 stycznia 1978 r. spędziłem w Bydgoszczy. Najpierw spotkałem się w hotelu 

Brda ze swoim przyjacielem płk. Stanisławem Aftyką – kierownikiem służby operacyjnej 
w  komendzie bydgoskiej – by zasięgnąć języka o  warunkach pracy i  sytuacji kadrowej 
w komendzie wojewódzkiej i podległych jej jednostkach. Obraz, jaki mi przedstawił, nie 
był zbyt pozytywny. Potwierdziła to moja wizyta w komendzie i spotkanie z jej komendan-
tem o ponad 20-letnim stażu na tym stanowisku – płk. Stefanem Lisem. Gdy po formalnej 
prezentacji przedstawiłem mu cel mojej wizyty i informację, że mam być jego następcą, był 
wyraźnie zaskoczony. Widocznie liczył na dalsze kierowanie ochroną przeciwpożarową 
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tego województwa i nie był powiadomiony o zamiarach w  tym względzie komendanta 
głównego straży pożarnych gen. Zygmunta Jarosza. Uzgodniliśmy, że przyjadę ponownie 
w określonym terminie i wówczas podejmiemy dalsze ustalenia i decyzje. Prawdopodob-
nie płk Lis chciał uzyskać wyjaśnienia z Komendy Głównej, a także dowiedzieć się więcej 
o mnie, ewentualnym swoim następcy.

Ja byłem zdecydowany na przeniesienie do Bydgoszczy, chociaż bardzo zaskoczyły 
mnie warunki, w  jakich funkcjonowała straż pożarna w tym mieście, a  także komenda 
wojewódzka, podległe jej komendy rejonowe i zawodowe straże pożarne. Krótko mówiąc, 
warunki te były dramatycznie złe. Co oni robili przez te 33 lata PRL? Ponadto stosunki 
ludzkie w komendzie wojewódzkiej pozostawiały, mówiąc delikatnie, dużo do życzenia. 
Komendant Lis „nadużywał”, załoga także, brak było sprawnego kierowania, brak dys-
cypliny i zaangażowania, dużo zawiści i niekompetencji. Gdy mówił mi o tym S. Aftyka, 
myślałem, że przesadza. Potwierdziło się to jednak w pełni potem, gdy już byłem w Byd-
goszczy. Zdawałem sobie sprawę z tego, jak dużo nowych zadań i ogrom pracy czeka mnie 
w najbliższej przyszłości, lecz postanowiłem podjąć to wyzwanie, bo tylko w ten sposób 
mogłem udowodnić swoją wartość. Powiadomiłem szefa kadr KGSP, że decyduję się na 
przeniesienie, i poprosiłem, by nastąpiło ono na początku kwietnia tego r.. Do tego termi-
nu planowałem uregulować swoje sprawy prywatne i służbowe w Olsztynie i na razie sa-
memu przenieść się do Bydgoszczy, a w wakacje przeprowadzić także rodzinę. Poprosiłem 
także, by we właściwy sposób uświadomiono płk. S. Lisa – doceniając jego wiek i zasługi 
– że ta zmiana kadrowa będzie korzystna i  dla niego, i  dla ochrony przeciwpożarowej 
województwa bydgoskiego.

W dniach 9 lutego i 22 marca 1978 r. odbyłem kolejne wizyty w Bydgoszczy, już po za-
akceptowaniu moich propozycji przez KGSP, i spotkałem się z bardzo miłym przyjęciem 
płk S. Lisa i dużym zaciekawieniem załogi. Uzgodniliśmy przejęcie stanowiska zastępcy 
komendanta wojewódzkiego od kwietnia i mój przyjazd w dniu 3 kwietnia, by nie stwo-
rzyć przesłanki primaaprilisowej rozpoczęciem służby w dniu 1 kwietnia.

W  niedzielę wielkanocną, 26 marca, całą rodziną byliśmy w  naszym mieszkaniu 
w Olsztynie przy ul. Jasnej. W godzinach przedpołudniowych słyszeliśmy coraz częstsze 
sygnały alarmowe przejeżdżających w pobliżu samochodów pożarniczych. Żona żartowa-
ła, że strażacy urządzili mi pożegnanie. Ja jednak przeczuwałem, że dzieje się coś poważ-
niejszego w dzielnicy Zatorze, gdyż widać na tym kierunku coraz większy słup czarnego 
dymu. Po chwili otrzymałem telefon ze stanowiska kierowania z  informacją, że pali się 
pawilon handlowy na ul. Okrzei, potocznie nazywany „Ludwikiem” (na Zatorzu). Puł-
kownik Hornziel poprosił, bym udał się na miejsce akcji ratowniczo-gaśniczej.

Znałem dobrze ten obiekt – duży parterowy sklep z  artykułami gospodarstwa do-
mowego i chemią gospodarczą, całkowicie przeszklony od strony frontalnej. Poprosiłem 
o  zadysponowanie 3 ciężkich samochodów gaśniczych z  ZSP w  Szczytnie, Lidzbarku 
i Ostródzie i podesłanie mi natychmiast samochodu operacyjnego. Przerwałem rodzinne 
świętowanie i po kilkunastu minutach byłem na miejscu pożaru. Sytuacja była dramatycz-
na, ulice dojazdowe zablokowane przez gapiów, „Ludwik” palił się intensywnie otwartym 
ogniem wydzielającym duże ilości toksycznych dymów, działania gaśnicze były z tego po-
wodu bardzo trudne i nieskuteczne, przerywane z powodu niedostatecznej ilości wody 
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z sieci hydrantowej i konieczności dowożenia jej beczkowozami. Na miejscu było prawie 
całe kierownictwo komendy wojewódzkiej i miejskiej, dość bezradne i zestresowane. Za-
żądałem kategorycznie od dowódcy sił milicyjnych zrobienia porządku na ulicach dojaz-
dowych i sprawnego przyjęcia zadysponowanych ciężkich samochodów gaśniczych ofice-
rom ze służby operacyjnej (chyba R. Wojno i M. Kuczyńskiemu). Po około 40 minutach 
nadjechały zadysponowane przeze mnie 3 Jelcze GCBA-6/32 z osiemnastoma tysiącami 
litrów wody. Przeprowadziliśmy silne natarcie gaśnicze przez frontową (niszczoną już) 
ścianę sklepu, lokalizując szybko pożar.

W czasie tego pożaru doszło do bardzo nieprzyjemnego dla straży pożarnej i milicji 
zdarzenia. Otóż niektórzy milicjanci i strażacy – byli to tzw. junacy odbywający zastępczą 
służbę wojskową – dopuścili się niegodnych dla tych służb uczynków. Korzystając z okazji 
przywłaszczyli sobie pewne ilości wyrobów kryształowych znajdujących się w uratowa-
nym magazynie sklepowym. Strażacy (junacy) tłumaczyli się potem, że wzięli przykład 
z milicjantów, którzy pierwsi zaczęli wynosić kryształy, a potem oskarżyli o to strażaków. 
Wynikła z tego dość przykra afera i dochodzenie karne.

Gdy po tym pożarze płk Tadeusz Hornziel osobiście odwoził mnie do domu, czuliśmy 
chyba obydwaj, że moje odejście z Olsztyna jest dużą stratą dla pożarniczej kadry dowód-
czej tego województwa. Ale odwrotu już nie było. Chociaż był, ale dopiero po siedmiu 
latach, tj. w 1985 r.
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Rozdział X. bydgoszcz 1978-1981  
Szczególny okres służby. wyzwania i dobra strategia. Zima stulecia. 
Tragiczny pożar w szpitalu w Górnej Grupie

1978 – Śmierć Ojca. Nominacja na stanowisko komendanta wojewódzkiego. Pożar 
w świeckiej „Celulozie”. Zima stulecia 

W dniu 30 kwietnia 1978 r. (sobota) odwiedziła mnie w Bydgoszczy rodzina – żona 
Jagoda (Jadwiga) oraz dzieci: Dariusz i Joanna. Twierdzili, że już za mną zatęsknili oraz 
chcą zwiedzić miasto, a także zobaczyć, jak się urządziłem na „kawalerce”, gdzie mieszka-
łem i pracowałem. Niestety plany te zniweczyła przykra wiadomość o śmierci Ojca, którą 
otrzymałem około godziny ósmej pierwszego maja. Byliśmy wstrząśnięci tą tragiczną wia-
domością i bezzwłocznie wyjechaliśmy do Szczytna, gdzie w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 
zmarł na zawał serca mój Tata.

Gdy w szpitalnej kaplicy żegnałem Go, w mojej głowie pojawiła się gorzka myśli, że 
być może do tej przedwczesnej śmierci przyczyniło się moje przejście do Bydgoszczy. Był 
bardzo zmartwiony moją decyzją, zdawał sobie sprawę z mojej dotychczasowej opieki nad 
naszą rodziną.

Pogrzeb odbył się 3 maja 1978 r. na cmentarzu komunalnym w Szczytnie w asyście 
licznej rodziny oraz mieszkańców i strażaków z Nowych Kiejkut.

Ojca bardzo ceniłem – za Jego uczciwość, pracowitość i życzliwość, a także zawodowy 
profesjonalizm. Był formalnym i prawdziwym mistrzem w  tej trudnej i  zanikającej już 
kowalskiej profesji.

Trzeciego kwietnia 1978 r. do Bydgoszczy odwiózł mnie serdeczny przyjaciel, major 
Marian Kuczyński. Jechaliśmy samochodem operacyjnym, do którego zabrałem najnie-
zbędniejsze rzeczy „kawalerskiego” życia. Gdy zobaczył zdewastowane obiekty na ul. Dą-
browskiego i warunki, w jakich funkcjonowała komenda wojewódzka, zaproponował mi 
żartobliwie powrót do Olsztyna. Gdy powrócił do Olsztyna, prognozował, że jeżeli wy-
trzymam w Bydgoszczy kilka miesięcy, to już będzie duży sukces. Wytrzymałem ponad 
8 lat i odchodziłem z dużą satysfakcją i uznaniem zarówno władz, jak i środowiska stra-
żackiego; tak zawodowego, jak i ochotniczego.

Dwudziestego maja 1978 r. uczestniczyłem po raz pierwszy w centralnych obchodach 
Dnia Strażaka odbywających się w  Warszawie w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. 
Przewodniczyłem w zastępstwie płk. Lisa delegacji bydgoskiej, w składzie której był m.in. 
naczelnik OSP w Solcu Kujawskim druh Wiśniewski – dekorowany Brązowym Krzyżem 
Zasługi, członek „klanu Wiśniewskich”, bardzo zasłużonego dla tego miasta.

Dzień później odbyła się duża uroczystość strażacka w Szubinie. Miejscowa Ochotni-
cza Straż Pożarna uhonorowana została sztandarem, który wręczał prezes Zarządu Wo-
jewódzkiego Związku OSP Antoni Majdziński w asyście miejscowych władz. Był wśród 
nich także naczelnik miasta i gminy Szubin Zdzisław Dąbrowski, późniejszy długoletni 
prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go, a także zasłużony działacz Zarządu Głównego Związku, mój serdeczny przyjaciel.

Szóstego czerwca 1978 r. nastąpiło zatrucie wody na znanym torze wioślarskim na uj-
ściu rzeki Brdy do Wisły – Brdo-Ujście. Do wydobycia kilkuset kilogramów zatrutych ryb 
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musieliśmy użyć załóg z Zawodowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, mimo że nie były do 
takich działań w ogóle przygotowane. Zainterweniowałem po tej trwającej dwa dni akcji 
u  prezydenta Bydgoszczy i  wojewody bydgoskiego, uzyskując zapewnienie rozwiązania 
organizacyjnego i technicznego tego problemu.

Dwudziestego dziewiątego lipca 1978 r. uczestniczyłem przypadkowo w gaszeniu po-
żaru w  Chojnicach w  zakładzie produkującym drewniane ramy. W  ramy te były opra-
wione m.in. wszystkie kopie obrazów Zygmuntowicza „Do pożaru” przekazywane przez 
komendanta głównego gen. Jarosza wyróżnionym dowódcom i jednostkom pożarniczym. 
Zakład ten znajdował się przy głównym skrzyżowaniu ulic w centrum miasta, regulowa-
nym światłami. Jadąc wtedy do Komendy Rejonowej w Chojnicach, zatrzymałem się na 
czerwonym świetle na tym skrzyżowaniu i zauważyłem, że pali się drewniana przybudów-
ka przylegająca do hali produkcyjnej. Przy pożarze nikogo nie było, nikt nie podejmował 
żadnych działań, a sytuacja była dramatyczna. Wezwałem do tego pożaru dwa samochody 
z ZSP w Chojnicach i zjechałem na sygnałach alarmowych samochodu operacyjnego na 
teren zakładu, wywołując alarm i pewną panikę wśród załogi. Jeszcze większe zaskoczenie 
było przybyłych sekcji gaśniczych ZSP i komendanta rejonowego, gdy po dotarciu do po-
żaru zobaczyli zastępcę komendanta wojewódzkiego dowodzącego spanikowaną załogą. 
Na szczęście, dzięki mojej spostrzegawczości oraz bardzo skutecznemu wejściu do akcji 
dwóch załóg na samochodach GCBA-6/32 i GBA-2,5/16, pożar został szybko ugaszony.

Piątego i szóstego sierpnia 1978 r. (sobota i niedziela) poświęciłem czas rodzinie, któ-
ra wypoczywała w  ośrodku wczasowym „Teolog” koło Bysławia w  rejonie tucholskim. 
W poniedziałek wracałem do Bydgoszczy i w czasie jazdy otrzymałem meldunek radio-
wy o dużym pożarze w Zakładach Celulozy i Papieru w Świeciu. Włączyłem urządzenia 
sygnalizacyjno-alarmowe samochodu operacyjnego, którym jechałem, i  z  maksymalną 
szybkością udałem się na miejsce akcji ratowniczo-gaśniczej. Pech chciał, że zabloko-
wał się wyłącznik tych urządzeń, powodując nieprzerwane działanie ich na całej trasie 
i dodatkowy stres dla mnie. Dość szybko dojechałem do pożaru, a na miejscu narobiłem 
dużo szumu i nie szczędziłem krytycznych uwag dotyczących niewyłączenia się sygnałów 
dźwiękowych i świetlnych samochodu. Wyłączył je któryś z kierowców, odłączając aku-
mulator od instalacji samochodu.

Akcją dowodził komendant rejonowy ze Świecia kpt. Adam Adamczewski przy po-
mocy komendanta zakładowej zawodowej straży pożarnej kpt. Romana Górskiego. Fak-
tycznie to dowodził ten drugi, gdyż Adamczewski był bardzo zestresowany i zameldował 
mi, że sytuacja jest bardzo dramatyczna, pożar nieopanowany i brak wody gaśniczej. Po-
informowałem go, że przejmuję dowodzenie, a on ma się zająć zaopatrzeniem wodnym, 
chociażby wodę trzeba było dostarczać z odległej o kilkaset metrów Wisły. Szczegółowo 
sytuację przedstawił mi kpt. Górski. Pożar obejmował znaczną część podziemnego tu-
nelu kablowego, w  którym ułożonych było tysiące kabli zasilających wszystkie obiekty 
kombinatu. Tunel (podziemny chodnik) miał ponad 100 metrów długości, wykonany był 
z żelbetonu i miał tylko jedno wejście. Paliły się w nim różnego rodzaju kable (właściwie 
to ich izolacje wykonane z polichlorku winylu), wytwarzając wysoką temperaturę, duże 
stężenie i ciśnienie trujących gazów pożarowych – głównie chlorowodoru. Tunel nie miał 
żadnego odpowietrzenia, ratownicy narażeni byli na zatrucie, nawet pracując w bardzo 
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niedoskonałym w tym czasie sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Były już pierwsze ob-
jawy zatrucia strażaków wprowadzonych do tunelu – akcja gaśnicza pianą lekką z zamia-
rem wypełnienia nią tunelu nie zdała egzaminu. 

Postanowiliśmy prowadzić działania gaśnicze silnymi prądami wody z linii W-75 przez 
często zmieniające się roty gaśnicze pracujące w aparatach tlenowych, ściągniętych głów-
nie z bydgoskiego Zachemu. Polskie aparaty na sprężone powietrze – SP-1, a szczególnie 
ich maski – nie zapewniały bezpieczeństwa. Nawet praca w aparatach tlenowych możliwa 
była tylko przez kilkanaście minut, dłużej nie wytrzymywały pochłaniacze – tak duże było 
stężenie i ciśnienie toksycznych dymów pożarowych. Na szczęście dość szybko znaleziono 
dobre zaopatrzenie wodne z odstojników technologicznych zakładu i mogliśmy dosłow-
nie zalewać tunel. Po około dwóch godzinach sytuacja została opanowana, temperatura 
w tunelu obniżona i pożar zlokalizowany. Jednak znaczna liczba ratowników miała coraz 
wyraźniejsze objawy zatrucia. Zorganizowaliśmy im badania w  zakładowej przychodni 
lekarskiej i u 28 strażaków stwierdzono silne zatrucie; natychmiast przewieziono ich do 
szpitala specjalistycznego przy bydgoskich Zakładach Chemicznych Zachem.

Ja też byłem podtruty, lecz nie chciałem być hospitalizowany, wystarczyły środki za-
stosowane przez lekarza specjalistę. Gdy po zakończeniu działań złożyłem meldunek 
końcowy zastępcy komendanta głównego płk. Andrzejowi Gatlikowi, ocenił on akcję – 
z perspektywy Warszawy – negatywnie i polecił mi „po dojściu do siebie” zameldować się 
u niego. Zameldowałem się następnego dnia i złożyłem wyczerpujące wyjaśnienie oraz 
oświadczenie, że zbyt pochopnie pułkownik wyraził swą negatywną opinię. Komendant 
przeprosił mnie i od tego czasu miałem u niego duży kredyt zaufania.

Dziewiętnastego i dwudziestego sierpnia 1978 r. przeprowadziliśmy się całą rodziną 
z Olsztyna do Bydgoszczy, gdzie otrzymałem nowe, 4-pokojowe, bardzo ładne mieszkanie 
spółdzielcze przy ul. Sandomierskiej na osiedlu Kapuściska, zlokalizowanym na skraju 
podbydgoskiego kompleksu leśnego ciągnącego się aż do Torunia. Rodzina była bardzo 
zadowolona z mieszkania i jego lokalizacji w pobliżu lasu oraz z infrastruktury osiedlowej: 
sklepy, szkoła podstawowa, linia tramwajowa i autobusowa, dom kultury itp. Żona i dzieci 
nie wiedziały, że w tym pobliskim lesie są bardzo duże zakłady chemiczne, produkujące 
różne „świństwa” (m. in. fosgen i chlor), stwarzające w sytuacjach awaryjnych poważne 
zagrożenie dla ludzi i środowiska. Osiedle nasze było na pierwszej linii tego zagrożenia, 
szczególnie niebezpiecznego w wypadku niekontrolowanego wydostania się do atmosfery 
chloru tworzącego trującą chmurę do wysokości II piętra. Na szczęście do końca naszego 
zamieszkania w Bydgoszczy sytuacja taka nigdy się nie wytworzyła.

Dwudziestego ósmego i  dwudziestego dziewiątego września 1978 r. uczestniczyłem 
w pięknej i bardzo dobrze zorganizowanej uroczystości 100-lecia poznańskiej zawodowej 
straży pożarnej. Jednostka ta została utworzona 10 grudnia 1877 r. z siedzibą w Poznaniu 
przy Wronkerplatz (od 1919 r. ul. Wolnica). Wzmocniła ona powołaną w 1845 r. praw-
dopodobnie najstarszą na ziemiach polskich ochotniczą straż pożarną pn. Straż Ogniowa 
w Poznaniu. Wracając do uroczystości 100-lecia, to była ona największym przedsięwzię-
ciem tego typu związanym z obchodami jubileuszu straży pożarnej w Polsce. Zorganizo-
wana wprawdzie z prawie rocznym opóźnieniem, ale imponowała rozmachem i szerokim 
wachlarzem imprez towarzyszących: sympozjum historyczne, wystawa sprzętu, defilada 
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i  inne. Szczególnie imponująco wypadła defilada jednostek pożarniczych z  Poznania, 
Wielkopolski i  kraju, pokazująca historię i  nowoczesność usprzętowienia strażackiego. 
Dowódcą defilady – bardzo dobrze prezentującym się – był ppłk Andrzej Stefanowski, 
późniejszy komendant główny straży pożarnych.

Szesnastego października 1978 r. cieszyliśmy się całą rodziną z wyboru kardynała Ka-
rola Wojtyły na papieża – Jana Pawła II. Urządzaliśmy z dziećmi mieszkanie, gdy telewizja 
podała tę wspaniałą wiadomość.

Dwudziestego pierwszego października zameldowałem się u  komendanta główne-
go gen. Zygmunta Jarosza z opracowanym programem poprawy ochrony przeciwpoża-
rowej województwa bydgoskiego i  oświadczeniem, że jeżeli okres „komendantowania” 
płk. S. Lisa będzie się przedłużał, to ja zrezygnuję z Bydgoszczy. Dodałem, że dłużej nie 
wytrzymam pożegnań – przyjaznego mi – przełożonego z  jednostkami OSP w  terenie, 
z obowiązkowym moim uczestnictwem jako jego następcy. Pułkownik Lis po tych mę-
czących wyjazdach nie musiał przychodzić punktualnie do pracy, natomiast na moich 
barkach spoczywał już praktycznie cały ciężar kierowania ochroną przeciwpożarową wo-
jewództwa. Ponadto byłem pod czujną obserwacją władz, kadry dowódczej i podległych 
mi załóg. Te nasze „spotkania” w terenie nie przyczyniały się także do poprawy bardzo 
niskiej dyscypliny w komendzie wojewódzkiej i podporządkowanych jej komendach rejo-
nowych. Generał pochwalił mój program i zaakceptował go, a także zapewnił, że jeszcze 
w tym miesiącu płk Lis przejdzie na zasłużoną emeryturę.

Dwudziestego ósmego października 1978 r. pożegnaliśmy uroczyście płk. Stefana Lisa 
w bydgoskiej „zawodówce” przy ul. Pomorskiej. Kierował on ochroną przeciwpożarową 
województwa bydgoskiego ponad 20 lat. W spotkaniu uczestniczył wicewojewoda Dyma-
rek i kierownik Wydziału Administracyjnego KW PZPR tow. Noworyta oraz kadra do-
wódcza z komend i zawodowych jednostek straży, a także działacze Zarządu Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczystość była dość krótka, refleksyjna 
nad upływem czasu, ale mnie dała wolną rękę i  możliwość pełnego zaangażowania się 
w problematykę ochrony przeciwpożarowej województwa. Otrzymałem akt mianowania 
na stanowisko komendanta wojewódzkiego straży pożarnych województwa bydgoskiego. 
Komendę przejąłem „na słowo honoru”, bez formalnego przekazania, kontroli, protoko-
łu. Później jednak poprosiłem dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkie-
go o szczegółową kontrolę księgowości komendy. Wykryła ona sporo nieprawidłowości 
formalnych, ale na szczęście nie stwierdzono nadużyć. Musiałem odesłać na emeryturę 
główną księgową. Zastąpiła ją pani Halina Stefaniak.

Trzynastego listopada na odprawie roboczej z udziałem nadzorującego wicewojewo-
dy oraz komendantów rejonowych i ich zastępców, a także kierowników służb komendy 
wojewódzkiej, przedstawiłem strategię działania na najbliższe lata oraz konkretne zadania 
i wymogi dotyczące efektywnej pracy i dyscypliny służbowej. Wicewojewoda Dymarek 
zaakceptował w pełni moje zamierzenia i zapewnił o swojej pomocy, ale także o bieżącym 
nadzorze nad ich realizacją.

Podstawowe elementy przedstawionego przeze mnie programu na najbliższe 5 lat były 
następujące:
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1.  Poprawa organizacji i  efektywności pracy oraz dyscypliny służby w komendzie wo-
jewódzkiej, komendach rejonowych i zawodowych strażach pożarnych poprzez nie-
zbędne zmiany organizacyjne i  kadrowe. Wprowadzenie miesięcznego planowania 
i  rozliczania zadań, moich problemowych wizytacji komend rejonowych i  urzędów 
gminnych oraz zakładów szczególnie niebezpiecznych, bieżące współdziałanie z za-
rządem wojewódzkim i zarządami gminnymi OSP.

2.  Pozyskanie około 100 etatów do podziału bojowego z odpowiednim zabezpieczeniem 
finansowym w celu powołania zawodowych straży pożarnych w Nakle, Sępólnie Kra-
jeńskim i Szubinie, przy utrzymaniu także w tych miastach OSP.

3. Poprawa efektywności działań prewencyjnych poprzez wzmocnienie kadrowe, zwięk-
szenie jakości i skuteczności kontroli oraz włączenie do ćwiczeń sprawdzających plany 
obrony przeciwpożarowej zakładów pracy analiz i wniosków dotyczących stanu ich 
zabezpieczenia.

4. Poprawa systemu szkolenia strażaków i podoficerów w Wojewódzkim Ośrodku Szko-
lenia Pożarniczego w  Bydgoszczy. Modernizacja na miarę możliwości pomieszczeń 
(stary zdekapitalizowany budynek) szkoleniowych i socjalnych, a także zmiany kadro-
we. Uruchomienie doraźnie szkolenia poborowych (junaków) w  Zawodowej Straży 
Pożarnej w Inowrocławiu.

5. Zwiększenie sprawności działań operacyjno-technicznych (ratowniczych) poprzez:
- wyposażenie zawodowych straży pożarnych w nowe ciężkie i średnie samochody ga-

śnicze marki Jelcz i Star, przekazanie używanych do OSP; wyposażenie ZSP w Byd-
goszczy, Inowrocławiu i Chojnicach w cysterny wodne dużej pojemności CN18;

- modernizację wojewódzkiego i rejonowych stanowisk kierowania;
- wprowadzenie i konsekwentną realizację systemu szkolenia doskonalącego dla kadry 

dowódczej; ćwiczenia aplikacyjne i praktyczne w oparciu o plany obrony zakładów 
przemysłowych i składowych oraz obszarów leśnych;

- przeglądy operacyjno-techniczne zawodowych (także) zakładowych straży pożarnych 
oraz OSP typu „S”; wprowadzenie do tych przeglądów racjonalnych wymogów i kon-
sekwencji w usuwaniu stwierdzonych braków i niedociągnięć.

6. Wybudowanie w  Bydgoszczy nowoczesnej bazy lokalowej z  przeznaczeniem dla 
podstawowego oddziału bojowego, ośrodka szkolenia pożarniczego i  stacji obsługi 
technicznej. Wybudowanie strażnicy dla oddziału ZSP w Bydgoszczy-Fordonie. Roz-
budowa i modernizacja budynku Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy przy ul. Dą-
browskiego oraz budowa strażnic dla ZSP w Świeciu i Mogilnie.

7. Budowa strażnic dla zakładowych straży pożarnych w bazach PKP w Inowrocławiu 
i Bydgoszczy-Wschodzie, Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Kruszwicy i Zakła-
dach Przemysłu Gumowego w Bydgoszczy. Budowa, modernizacja i rozbudowa ponad 
50 strażnic dla OSP o podstawowym znaczeniu operacyjnym, m.in. w: Bysławiu, Lnia-
nie, Harzykowych, Czersku, Kamieniu Krajeńskim, Sośnie, Kcyni, Strzelnie, Jeziorach, 
Dąbrowie Mogileńskiej, Barcinie, Gąsawie, Nowej Wsi, Osielsku, Dragaczu...
Niewielu z uczestników narady wierzyło w realność tego programu, ale był on na mia-

rę potrzeb ochrony przeciwpożarowej województwa bydgoskiego i świadczył także o do-
tychczasowych zaniedbaniach. Ja byłem świadomy czekającego mnie wysiłku, ale miałem 
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zapewnienie pomocy ze strony komendanta głównego i wojewody bydgoskiego. Zdawali 
sobie oni sprawę z konieczności nadrobienia zaległości.

Natomiast podwładni zachowywali się różnie, ale większość z nich wyrażała również 
zadowolenie, że nareszcie sprawy strażackie w województwie potoczą się właściwym to-
rem. Niektórzy mieli uzasadnione obawy, czy podołają stawianym zadaniom i  jak będę 
postępował w takiej sytuacji. Wiedziałem o tym i w trybie pilnym dokonywałem niezbęd-
nych zmian kadrowych. Powołałem płk. S. Aftykę na drugiego zastępcę, a na jego dotych-
czasowe stanowisko kierownika służby operacyjnej kpt. S. Stasiaka, mjr. Michała Talara na 
kierownika służby zapobiegania pożarom. Będą oni w przyszłości dobrymi komendanta-
mi wojewódzkimi. Odeszli także komendanci z Nakła i Żnina.

Piątego grudnia 1978 r. przyjechał do Bydgoszczy komendant główny straży pożar-
nych gen. Zygmunt Jarosz. Rozmawiał z wojewodą i pierwszym sekretarzem KW PZPR 
i zapewnił ich o moim dobrym przygotowaniu na stanowisko komendanta wojewódzkie-
go i dobrym starcie. Zaakceptował w pełni moje zamierzenia i decyzje, odwiedził płk. Lisa 
i podziękował mu za długoletnią służbę. W czasie spotkania z kadrą dowódczą i działa-
czami Związku OSP mówił o konieczności pilnych zmian w ochronie ppoż. województwa 
i pełnej akceptacji przedstawionego przeze mnie programu. Dokonał inspekcji Zawodo-
wej Straży Pożarnej w Bydgoszczy i Ochotniczej Straż Pożarnej w Solcu Kujawskim – jed-
nej z najlepszych jednostek OSP – gdzie został bardzo serdecznie przyjęty i ugoszczony.

Dzień trzydziesty pierwszy grudnia 1978 r. pozostanie na długo w pamięci Polaków. 
W godzinach wieczornych rozpoczęła się „zima stulecia”. Bardzo intensywne opady śnie-
gu, silna wichura i nagły spadek temperatury do poniżej minus 20 stopni Celsjusza prak-
tycznie sparaliżowały układy komunikacyjne na terenie całego województwa. Samocho-
dy, szczególnie te napędzane silnikami wysokoprężnymi na olej o krzepliwości poniżej 
minus 20 stopni, stanęły w zaspach na ulicach i drogach. Unieruchomione zostały wozy 
milicyjne i karetki pogotowia przewożące chorych lub zdążające po nich. Autobusy, pługi 

Wizyta komendanta 
głównego straży pożarnych 
w OSP w Solcu Kujawskim.
Od lewej: ppłk Janusz 
Kwiatkowski, ppłk Zygmunt 
Kompanowski, płk Stani-
sław Mikulak, druh Helio-
dor Marek – prezes OSP, 
gen. Zygmunt Jarosz
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odśnieżające, samochody osobowe i ciężarowe razem z obsługą i marznącymi pasażera-
mi zatarasowały drogi. W mieście nie kursowały taksówki, a rozbawieni sylwestrowicze 
wracali pieszo, przedzierając się przez zasypane ulice. Gdzieś w terenie zagubił się autobus 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR wiozący kilkadziesiąt osób na sylwestra w nadmorskim 
ośrodku. Było z tego powodu sporo zamieszania i interwencji – także w straży – by jakoś 
go odszukać.

My (straż pożarna) stanęliśmy w tej trudnej sytuacji na wysokości zadania dzięki dys-
ponowaniu Starami 244 o napędzie terenowym i własnymi zasobami oleju napędowego 
o krzepliwości poniżej minus 40 stopni. Samochody strażackie z  zawodowych i ochot-
niczych straży pożarnych wyciągały z zasp wozy milicyjne, samochody osobowe i karet-
ki pogotowia. Strażacy udzielali pomocy przemarzniętym osobom, często będącym na 
granicy zamarzania, w kilku przypadkach odbierali nawet porody w samochodach stra-
żackich. Odnaleziono także gdzieś za Chojnicami zagubiony autobus partyjny. Był pusty, 
a jego pasażerów odnaleziono w pobliskiej miejscowości. Towarzysze i towarzyszki bawili 
się w najlepsze w szkole podstawowej.

1979 – Zima stulecia. Wycieczka do ZSRR. Powódź 
Nowy Rok i pierwsze dni stycznia przebiegły na organizowaniu i udzielaniu pomo-

cy drogowcom, szpitalom, szkołom i  innymi instytucjom borykającym się ze skutkami 
srogiej zimy. Pogorszyły się także warunki pracy w komendzie wojewódzkiej, w związ-
ku z odstawieniem do modernizacji i kapitalnego remontu głównego budynku komendy. 
Biura przenieśliśmy do pomieszczeń ośrodka szkoleniowego, stanowisko kierowania do 
ZSP na ul. Pomorskiej, mój gabinet i sekretariat do warsztatu łączności. Trudno sobie te-
raz wyobrazić, że na powierzchni około 300 metrów kwadratowych udało się zlokalizować 
wszystkie służby KWSP łącznie z ośrodkiem szkolenia (także kuchnią, stołówką oraz sy-
pialnią), warsztatem łączności, magazynami i pomieszczeniami sanitarnymi. Łączna licz-
ba pracowników i kursantów wynosiła około 90 osób, a więc na jedną osobę przypadało 
nieco ponad 3 metry kwadratowe, razem z wyposażeniem. Ale pierwsze poważne zadanie 
w  postaci poprawy warunków służby w  komendzie zostało rozpoczęte i  dawało realną 
nadzieję na przyszłość i wiarygodność moim zapowiedziom i planom.

Osiemnastego stycznia 1979 r. mieliśmy w komendzie nieoczekiwane zdarzenie, które 
o  mało nie pozbawiło nas tych prowizorycznych warunków lokalowych. W  godzinach 
przedpołudniowych doszły mnie jakieś dziwne odgłosy ze „ślepego” strychu nad moim 
gabinetem. Okazało się, że rozwijał się tam pożar spowodowany nieszczelnością przecho-
dzącego przez strych komina. Na szczęście trwał kurs dysponujący samochodem pożarni-
czym i kursanci zlikwidowali pożar w zarodku.

 W dniach 15-24 lutego 1979 r. uczestniczyłem razem z kilkuosobową grupą straża-
ków z województwa bydgoskiego w wycieczce do ZSRR, pod nazwą „Pociąg Przyjaźni”. 
Uczestnikami tej wycieczki byli strażacy zawodowi i członkowie OSP z całego kraju, a jej 
celem wymiana doświadczeń, poznanie organizacji i warunków działania oraz nawiązanie 
przyjaznych kontaktów z radzieckimi pożarnikami. Przed wyjazdem z Warszawy mieli-
śmy pewne kłopoty z prezesem OSP w Zawadzie (pow. Świecie), druhem Szychem, który 
nie miał w dowodzie pieczątki uprawniającej do wjazdu na teren ZSRR i był tym faktem 
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bardzo przygnębiony. Był to bardzo zamożny i szanowany w swojej wsi i OSP człowiek 
i gdy mu oznajmiłem, że musi wrócić do domu, prosił i zaklinał, by za wszelką cenę coś 
zrobić, gdyż powrót do domu narazi go na kompromitację i komentarze, że go do Związku 
Radzieckiego nie wpuszczono ze względów politycznych. Udało mi się załatwić tę pie-
czątkę, przy pomocy płk. Groby, w  stołecznej komendzie milicji i druh Szych szczęśli-
wie uczestniczył w wycieczce, za co był mi szczególnie wdzięczny do końca mojej służby 
w województwie bydgoskim. 

W dniu naszego wyjazdu (15 lutego 1979 r., godzina 15.37) w Warszawie miał miejsce 
tragiczny wybuch i pożar w oddziale banku PKO, popularnej „Rotundzie”. W budynku 
było wtedy około pięciuset osób. Zginęło 49 osób, a ponad 130 zostało rannych. Na uli-
cy leżało sporo banknotów, które przywłaszczali sobie przechodnie, poszukiwani potem 
przez milicję. Komisja rządowa ustaliła, że przyczyną zdarzenia był wybuch gazu ziem-
nego. Przyczyna ta była w późniejszych latach podważana w różnych publikacjach. Suge-
rowano podłożenie bomby i większą liczbę zabitych. Tego dnia była bardzo zła pogoda 
– śnieżyca i  temperatura około –15 stopni – utrudniająca bardzo działania ratownicze. 
Pogoda ta opóźniła także o ponad dwie godziny wyjazd „Pociągu Przyjaźni” i unierucho-
miła go w zaspach na kilkanaście godzin zaraz po przekroczeniu granicy.

Uczestnicy wycieczki prawie tego nie zauważyli, gdyż po szczęśliwej odprawie celnej 
w Kuźnicy Białostockiej nastąpiło powszechne likwidowanie obciążających bagaże zapa-
sów „alkoholowo-zakąskowych”. Najpierw było totalne pijaństwo, potem pijacki sen, a na 
końcu dramatyczne stwierdzenie, że stoimy w zaspach i brak jest nawet wody, nie mówiąc 
już o herbacie lub kawie.

Ale jakoś nas z tych zasp Rosjanie wyciągnęli i dotarliśmy do stolicy Republiki Biało-
ruskiej – Mińska. Tam wyniknął nowy problem, spowodowany zatruciem części uczest-
ników radzieckimi konserwami rybnymi. Odbiło się to ujemnie na uroczystej akademii 
zorganizowanej na naszą cześć w Domu Kultury Republiki, którą znaczna część naszej 
wycieczki spędziła w toaletach. Ja otrzymałem na tej akademii strażacki medal białoruski 
i ledwo wytrzymałem ceremonię dekoracji, by natychmiast wylądować w toalecie.

Po tych niezbyt przyjemnych początkowych przygodach dalszy pobyt w „sojuzie” był 
już normalny i przyjemny, ale także typowy dla tych czasów. Straży pożarnej to nam w za-
sadzie nie pokazano, natomiast sporo zwiedziliśmy zabytków i obiektów rosyjskiej i ra-
dzieckiej kultury i sztuki w Mińsku, Moskwie, Leningradzie (obecnie Sankt Petersburg), 
Carskim Siole i Jekaterynburgu. Na mnie szczególne wrażenie wywarły ww. miasta oraz: 
moskiewska Galeria Tretiakowska, Pałac Zjazdów, kino synoramiczne, panorama bitwy 
pod Borodino, Pałac Zimowy i Ermitraż w Leningradzie (ponad 2 mln eksponatów), Car-
skie Sioło, a także mauzoleum w Hatyniu (nie mylić z Katyniem) na Białorusi poświęcone 
zamordowaniu przez hitlerowców wszystkich (poza jedynym świadkiem – Kamińskim) 
mieszkańców tej miejscowości.

W drodze powrotnej mieliśmy także zwiedzić Wilno, ale widzieliśmy je tylko z okien 
przejeżdżającego pociągu. Wytłumaczono nam, że to z powodu jednodniowego opóźnie-
nia spowodowanego unieruchomieniem pociągu w zaspach. My domyślaliśmy się innej 
przyczyny, raczej politycznej, związanej z naszymi narodowymi tęsknotami za tym pięk-
nym i historycznie związanym z Polską miastem.
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W pierwszej połowie marca doszło do przełamania zimy stulecia i zagrożenia powo-
dziowego na terenie całego kraju. Była to największa powódź od 1945 r. i ogarnęła głównie 
północną Polskę. Największe obszary zalane zostały w dorzeczu Narwi i dolnej Wisły. Pod 
wodą znalazło się ponad 20 tysięcy kilometrów kwadratowych gruntów ornych i użytków 
zielonych. Zniszczonych zostało 1250 mostów różnej wielkości, uszkodzonych ponad 18 
tysięcy budynków. Szczególne zagrożenie i  straty dotknęły mieszkańców województwa 
płockiego i samego Płocka. Zalana została dolna – nadwiślańska – część tego miasta i osie-
dle Borowiczki. Na Wiśle pomiędzy Włocławkiem i Płockiem utworzył się olbrzymi zator 
lodowy, z którym nie mogli sobie poradzić przez dłuższy czas saperzy. Zagrożone były 
realnie przeprawy – mosty (drogowy i kolejowy) w Płocku, na których wstrzymano ruch.

Załogi pożarnicze z  naszego województwa dysponujące samochodami terenowymi, 
motopompami dużej wydajności i  sprzętem pływającym uczestniczyły w  działaniach 
ratowniczych, ratując m.in. Cukrownię Borowiczki. Wizytując je, widziałem ogrom nie-
szczęścia i zagrożenia oraz bardzo trudne warunki, w jakich przyszło działać ratownikom.

Na przełomie lat 1978 i  1979 przeprowadzona została kampania sprawozdawczo- 
-wyborcza w OSP i ogniwach Związku OSP RP. Chcąc poznać najbardziej istotne pro-
blemy jednostek, uczestniczyłem w dużej liczbie zebrań oraz w ponad połowie zjazdów 
gminnych. Uwiarygodniło to mnie wśród członków i działaczy, a ponadto miałem peł-
ne rozeznanie najważniejszych potrzeb, szczególnie dotyczących strażnic i wyposażenia 
sprzętowego. 

Wręczam podziękowanie prezesowi OSP w Górnej 
Grupie druhowi Filipkowi

Od lewej: sekretarz KMG PZPR Nowak, Antoni 
Majdziński, Stanisław Mikulak

Zjazd w Szubinie. 
Od lewej: Stanisław Weder – prezes OSP 
w hucie TUR, Dominik Noworyta – dzia-
łacz PZPR, Stanisław Mikulak, Zdzisław 
Dąbrowski – późniejszy długoletni prezes 
ZOW ZOSP RP w Bydgoszczy i członek 
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP
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Dni od drugiego do ósmego czerwca 1979 r. to niezapomniane historyczne dni w na-
szym kraju – pierwsza pielgrzymka papieża Polaka Jana Pawła II do Ojczyzny. Władze 
robiły wszystko, by ograniczyć wpływ tej wizyty na nastroje Polaków, ale także, by godnie 
przyjąć Ojca Świętego i zapewnić bezpieczeństwo Jemu i milionom pielgrzymów udają-
cych się na spotkania, szczególnie w Warszawie i Gdańsku. W naszej służbie wprowadzo-
ny został stan pełnej gotowości, powodujący m.in. wstrzymanie urlopów i obowiązkowy 
pobyt w miejscu zamieszkania. Ja musiałem zrezygnować z wyjazdu na Mazury na ślub 
i wesele brata Leszka w Nowych Kiejkutach.

W dniach 15-17 czerwca 1979 r. zorganizowaliśmy w Inowrocławiu strefowe zawody 
sportowo-pożarnicze zawodowych straży pożarnych z 5 województw: bydgoskiego, gdań-
skiego, elbląskiego, włocławskiego i toruńskiego. Moja kadra zdawała pierwszy poważny 
egzamin organizacyjny i  zdała go wzorowo. A  nasza reprezentacja wygrywa wszystkie 
konkurencje – hakówkę, sztafetę i bojówkę – kwalifikuje się na zawody krajowe. Rywale 
wyjechali z dużym niezadowoleniem, nie chcąc nawet uczestniczyć w zorganizowanym 
przez nas bankiecie, chociaż solidarnie z góry go opłacono. W tej sytuacji mojej kadrze 
pozostało uporać się skutecznie ze znaczną ilością alkoholu i zakąsek. Poszło im to bardzo 
sprawnie, gdyż wszyscy byli zadowoleni z wykonanego zadania i odniesionego sukcesu. 
Toasty sypały się jeden za drugim, sporo także na moją cześć, a najlepszy był wygłoszony 
przez płk. Henryka Sławatyckiego, w którym ogłosił po licznych pochwałach, że jestem 
„tyranem pracy” i potem mocno przepraszał, że miał na myśli nie tyrana, lecz tytana pra-
cy. Jedno i drugie określenie oddawało jednak styl i wymogi mojego kierowania.

W dniu 22 czerwca 1979 r. przeżyłem bardzo nieprzyjemną wizytację Zakładów Celulozy 
i Papieru w Świeciu przez zastępcę komendanta głównego SP płk. Tomasza Ostrowskiego i szefa 
Służby Zapobiegania Pożarom KGSP płk. Edmunda Piechockiego. Sprawa dotyczyła rozwiąza-
nia problemu ciągłych pożarów ogromnego składowiska na terenie zakładów kory drzewnej. 
Było duże prawdopodobieństwo, że któryś z tych pożarów przy sprzyjających warunkach atmos-
ferycznych (susza i silny wiatr) doprowadzi do poważnego zagrożenia tego kombinatu i niemoż-
liwości przeprowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych. Temat wywołałem ja, po 
bezskutecznych rozmowach z kierownictwem zakładów. Myślałem, że wizyta i argumentacja tak 
wysoko postawionych przedstawicieli służby pożarniczej będzie bardziej skuteczna. 

Okazało się odwrotnie, gdyż dyrektor naczelny – członek egzekutywy komitetu wojewódz-
kiego partii i zastępca członka komitetu centralnego – całkowicie nas zlekceważył i nie otrzy-
maliśmy żadnych zapewnień, że zakłady podejmą skuteczne działania w tym przedmiocie. 
Pułkownik T. Ostrowski bardzo się zdenerwował i całą złość wyładował na mnie i komendan-
cie rejonowym w Świeciu kpt. Adamie Adamczewskim, zarzucając nam niezaradność. Mnie to 
mocno zbulwersowało i o mało nie doszło do poważnej kontrowersji z przełożonym, w której 
na pewno zostałbym na straconej pozycji. Na szczęście sprawę załagodził płk Piechocki i przy-
jęte przez Ostrowskiego zaproszenie na oblanie mojego nowego mieszkania.

Później problem niebezpiecznego składowiska kory i ciągłych na nim pożarów roz-
wiązaliśmy pomyślnie, gdy w  czasie silnej wichury doszło do całkowitego zadymienia 
terenu kombinatu i  zagrożenia jego infrastruktury ogniami lotnymi z  dużego pożaru 
zewnętrznego składu kory. Kierowałem akcją w czasie tego pożaru razem z dyrektorem 
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technicznym i był taki dramatyczny moment, że zagubiliśmy się w dymie i ogniach lot-
nych i o mało nie doszło do nieszczęścia.

Po tym pożarze podzielono składowisko drogami pożarowymi na kilkanaście mniej-
szych i na drogach pożarowych poprowadzono sieć wodociągową z hydrantami dużej wy-
dajności, wyposażonymi w szafki z wężami W-75 i przenośnym działkami gaśniczymi.

W  październiku pracownicy Komendy Wojewódzkiej i  Rejonowej w  Bydgoszczy 
uczestniczyli „ochotniczo” w czynie społecznym w porządkowaniu nowej dwujezdniowej 
trasy wyjazdowej z Bydgoszczy do Inowrocławia. Pracowaliśmy we wszystkie niedziele ra-
zem z pracownikami innych instytucji, wykonując roboty wykończeniowe na poboczach 
tej trasy i obniżając tym samym koszty tej inwestycji. W tych latach drogi budowano dużo 
taniej niż obecnie, ale także dużo gorzej.

1980 – Polski „Sierpień”. Tragiczny pożar w szpitalu w Górnej Grupie. Karlino  
W dniu 9 stycznia 1980 r. miał miejsce niegroźny w skutkach pożar w budynku miesz-

kalnym w Bydgoszczy. Zasługuje on na wzmiankę ze względu na szczególny akt odwagi 
jednego z  mieszkańców, Zbigniewa Nowaczyka. Uratował on z  płonącego mieszkania, 
przed przybyciem straży, siedmioletniego Dariusza Neumana. Rodzice i mieszkańcy wy-
rażali mu szczególną wdzięczność i uznanie, a nasza komenda i PZU ufundowały specjal-
ną nagrodę.

Za bardzo to się nie przepracowaliśmy na tym czynie społecznym.
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Sztandar dla Zawodowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Po przejściu do służby w Bydgoszczy stwierdziłem z dużym zdziwieniem, że zasłużo-

na dla tego miasta jednostka straży pożarnej nie posiada sztandaru. Skorzystałem więc 
z  okazji, że ma być nadany w  1980 r. sztandar dla Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w  Bydgoszczy i  za zgodą prezydium tego zarządu po-
szerzyliśmy uroczystość o nadanie sztandaru także dla Zawodowej Straży Pożarnej (ZSP) 
w  Bydgoszczy. Jednostka ta powołana została w  1872 r. na bazie działającej od 1864 r. 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwszą siedzibę miała w obecnym kościele Klarysek przy 
ulicy Jagiellońskiej, których zakon został rozwiązany. Nową strażnicę przy ul. Pomorskiej 
oddano załodze na Boże Narodzenie 1911 r. Był to bardzo funkcjonalny i nowoczesny, 
jak na tamte lata, obiekt pożarniczy w wysokim standardzie jakościowym – wykonawca 
prawdopodobnie zbankrutował. Strażnica ta służy bydgoskiej straży do dzisiaj i ma duże 
walory zabytkowe. Pierwszym komendantem był Jerzy Gotard, a w latach trzydziestych 
XX w. dowodził tą jednostką oficer o niezbyt ładnym nazwisku Wozignój, które potem 
zmienił na Wozimirski.

Uroczystość wręczenia sztandarów zaplanowaliśmy na strażackie święto w  maju 
1980 r. i cały ciężar przygotowania tej uroczystości spadł na komendy: wojewódzką i rejo-
nową w Bydgoszczy. Gdy zbliżała się data uroczystości, wynikł problem ambicjonalny, do-
tyczący osoby wręczającej sztandary. Otóż jak wcześniej wspomniałem, prezesem zarządu 
wojewódzkiego Związku OSP był tow. Antoni Majdziński, przewodniczący Wojewódz-
kiej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR. On i uległe mu prezydium zarządu wojewódzkiego 
Związku OSP postanowili, że aktu tego dokona pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR tow. Majchrzak. Nie pomogły moje zasadne wyjaśnienia, że zgodnie z obowią-
zującymi przepisami – a także i tradycją – zaszczyt ten przypada prezesowi lub członkowi 
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP i ministrowi spraw wewnętrznych lub z jego 
upoważnienia komendantowi głównemu straży pożarnych. Taką wersję zresztą wcześniej 
uzgodniłem z gen. Jaroszem, który chętnie zgodził się przyjechać do Bydgoszczy i wręczyć 
obydwa sztandary, był bowiem także członkiem Prezydium Zarządu Głównego Związku 
OSP. Generał Jarosz podchodził z zasady do takich uroczystości bardzo odpowiedzialnie 

Spotkanie z Z. Nowaczykiem 
w komendzie z udziałem 
przedstawicielki PZU
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i  ambicjonalnie. Gdy dowiedział się o  wersji bydgoskich władz partyjnych, oświadczył 
mi, że w takim wypadku na uroczystość nie przyjedzie i niech towarzysze wręczają sobie 
te sztandary „jak chcą”. Ja w tej sytuacji, będąc między młotem i kowadłem, zapewniłem 
generała, że jeżeli przyjedzie, to ja gwarantuję, że na pewno wręczy sztandar ZSP, a być 
może również zarządowi wojewódzkiemu. Natomiast jeżeli nie przyjedzie, to musi mnie 
z Bydgoszczy zabrać.

Wręczenie sztandarów odbyło się 25 maja 1980 r. przed Pomnikiem Walki i Męczeń-
stwa na Starym Rynku w Bydgoszczy z udziałem władz (bez sekretarza Majchrzaka), kom-
panii honorowych i licznych mieszkańców miasta i województwa bydgoskiego. Generał 
Zygmunt Jarosz przyjechał i wręczał obydwa sztandary w asyście Majdzińskiego i mojej. 
Sztandar dla Zawodowej Straży Pożarnej odebrał długoletni komendant tej jednostki płk 
Zygmunt Kopanowski, absolwent Oficerskiego Technikum Pożarniczego w Poznaniu, mój 
serdeczny przyjaciel.

Zakończenie – nieoficjalne – uroczystości z  udziałem wybranych gości odbyło się 
w klubie wojskowym na stadionie Zawiszy i gen. Jarosz był tam bardzo komplementowa-
ny przez przedstawicieli bydgoskich władz. Zrewanżował się dwuznacznymi refleksjami 
i dowcipami oraz wysoką oceną dla organizatorów uroczystości, w tym mojej skromnej 
osoby. Po spożyciu obiadu i symbolicznym toaście oświadczył, że wzywają go obowiązki 
i opuścił – pomimo próśb i protestów – nieco zaskoczonych gości. Gdy wyszedłem z nim 
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do samochodu, poprosił, abym odprowadził go do mostu na Wiśle w Fordonie (dzielnica 
Bydgoszczy) i dość niespodziewanie zapytał, czy mam w służbowej wołdze jakiś alkohol. 
Odpowiedziałem zdziwiony, że nie mam, ale jak trzeba, to zaraz mogę mieć. Przesiadłem 
się do generalskiego Fiata 132, a kierowcy mojej służbowej wołgi Gieniowi Siudzie dałem 
bojowe zadanie, by nas wyprzedził i  zakupił w  najbliższej restauracji „co trzeba”, a  na-
stępnie spotkał się z nami na moście Fordońskim. Gienio sprawił się na medal, wkrótce 
zameldował się na wspomnianym moście, skąd wjechaliśmy do pobliskiego lasu.

Generał znalazł odpowiedni pień po wyciętym drzewie i rozpiliśmy na nim pół litra 
żytniej z kłoskiem. Dał mi jeszcze trzy ważne rady: bym zawsze wiedział, z kim piję, gdzie 
piję i miał w bagażniku butelkę dobrej wódki. To był „cały generał Jarosz”, komendant 
główny z prawdziwego zdarzenia, a nie z przypadku; wspaniały dowódca i człowiek. Bar-
dzo go za to mądre „komendantowanie” lubiliśmy i szanowaliśmy. Odjeżdżając stwierdził, 
że dobrze, iż był w Bydgoszczy, pogratulował mi efektywnego kierowania ochroną prze-
ciwpożarową województwa i dobrego rozegrania sprawy wręczania sztandarów. Zapewnił 
także, że nie pozwoli, bym miał z tego tytułu jakieś przykrości.

Potwierdzeniem wysokiej oceny mojej dość krótkiej, ale bardzo zaangażowanej 
i  sprawnej służby na stanowisku komendanta wojewódzkiego w Bydgoszczy było przy-
znanie mi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Wręczył mi go w Warszawie 
na uroczystości z okazji strażackiego święta wiceminister spraw wewnętrznych gen. Za-
czkowski.

Dekoracja Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski – Stanisław Mikulak, płk Pałamar ze Szczecina 
i płk Piątkowski ze Skierniewic
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„Polski Sierpień”
Już pod koniec 1979 r. zaczęło się w  Polsce pewne ożywienie intelektualne (fala li-

stopadowa) i wzmagały się coraz mocniej głosy nielegalnej opozycji, głównie Komitetu 
Obrony Robotników (KOR) i Konfederacji Polski Niepodległej (KPN), spowodowane co-
raz większymi trudnościami ekonomicznymi i politycznymi. Sytuacja gospodarcza kraju 
była coraz gorsza, szczególnie na rynku żywnościowym, ale także w innych dziedzinach. 
Zjawisko kolejek „po wszystko”, reglamentacji i talonów nasilało się coraz bardziej, powo-
dując nadużycia i frustrację społeczeństwa.

Odbyty w lutym zjazd PZPR nie wniósł niczego zasadniczego w rządzeniu, poza mały-
mi zmianami kadrowymi i propagandą zakłamania, że rozwijamy się dynamicznie pomi-
mo przejściowych trudności spowodowanych uwarunkowaniami zewnętrznymi. Podob-
nie marcowe wybory do Sejmu w 1980 r., przeprowadzone pod naciskiem jednoznacznej 
propagandy nadrzędności ustroju socjalistycznego i niezłomnej przyjaźni z ZSRR, nic nie 
zmieniły. W wyborach tych według danych rządowych na Front Jedności Narodu głoso-
wało 99,5% uprawnionych, według opozycji podziemnej było to 75-80%. Wybrano po-
słów „biernych, ale wiernych” reżimowi.

Od pierwszego lipca 1980 r. wprowadzono podwyżkę cen żywności, pod pozorem roz-
szerzenia sprzedaży komercyjnej. Ludzie nie wytrzymali. W lipcu przetoczyła się przez 
kraj fala strajków – w wersji informacyjnej „kontrolowanych postojów” – obejmujących 
ponad 170 różnej wielkości i  rodzaju zakładów, m.in.: w  Ursusie, Żyrardowie (zakłady 
lniarskie), Lublinie (PKP), Bydgoszczy (zakłady rowerowe) i innych, zatrudniających oko-
ło 80 tysięcy pracowników.

Rządowi wprawdzie udało się opanować chwilowo sytuację obietnicami i działaniami 
pozornymi, lecz fałszywa ocena tej sytuacji i kłamliwa propaganda doprowadziły do słyn-
nego historycznego „Polskiego Sierpnia”. Strajki i protesty opanowały cały kraj z najwięk-
szym nasileniem na Wybrzeżu – Gdańsk, Elbląg, Szczecin – i na Śląsku.

Powstawały ośrodki koordynacyjne, zakładowe i  międzyzakładowe komitety straj-
kowe, tzw. ZKS-y i MKS-y stanowiące zaczątek struktury nowego związku zawodowego 
„Solidarność”.

Wykreowane w  Stoczni Gdańskiej im. Lenina kierownictwo powstającego patrio-
tycznego ruchu społecznego z  Lechem Wałęsą na czele opracowało i  przedłożyło wła-
dzy słynnych 21 postulatów. Pod koniec sierpnia zostały one zaakceptowane w postaci 
porozumień podpisanych w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu. Na początku listopada, po 
nieudanych próbach korekt i zastrzeżeń prawnych, został zarejestrowany Niezależny Sa-
morządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Osobiście podchodziłem do tych przemian z pewną rezerwą, ale także umiarkowaną 
sympatią i zrozumieniem. Wiedziałem, że socjalizm nie spełnił oczekiwań społecznych, 
a władza się wynaturzyła – chociaż była „ludowa” – ale obawiałem się o losy kraju i Pola-
ków, tak doświadczonych historycznie i skłonnych do rozstrzygnięć siłowych.

W podległych mi jednostkach straży podejście do nowych związków było zróżnicowa-
ne i raczej wyczekujące. Nie notowaliśmy jakichś drastycznych wystąpień i żądań dotyczą-
cych zmian kadrowych i merytorycznych. Nie miałem także żadnych problemów z załogą 
komendy wojewódzkiej, z której tylko nieliczni i raczej niezbyt autorytatywni zapisali się 
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do nowego związku. Nie przeszkadzałem im w działalności, sugerując, by współpraco-
wali dla dobra komendy ze związkiem już istniejącym. Ja byłem nowym komendantem 
w Bydgoszczy i dużo spraw udało mi się załatwić zarówno dla służby pożarniczej, jak i dla 
pracowników. Dbałem o właściwe wypełnianie obowiązków przez dowódców, szacunek 
i przestrzeganie praw podległych pracowników.

Były natomiast problemy w Olsztynie, gdzie doszło do oskarżeń i podziałów w kadrze 
dowódczej i załogach, głównie komendy wojewódzkiej i komendy miejskiej w Olsztynie. 
Powstały także w wielu komendach rejonowych i zawodowych strażach pożarnych nielegal-
ne organizacje „Solidarności” z dość prężną i aktywną reprezentacją na szczeblu wojewódz-
kim. Przewodził jej „niespokojny duch” olsztyńskich strażaków płk Leszek Duszkiewicz. 
Po odejściu na emeryturę komendanta wojewódzkiego płk. Hornziela (był komendantem 
28 lat) rozpoczęła się także rozgrywka o to stanowisko. Pretendentem był dotychczasowy 
zastępca komendanta wojewódzkiego płk Szymański, ale była to kandydatura kwestionowa-
na przez nowy ruch związkowy. Szukano więc kogoś, kto uspokoiłby skłócone grupy i ich 
przywódców, a także unormalizował sytuację w tej dość ważnej dla społeczeństwa służbie. 
Nie pamiętam, kto był głównym inicjatorem (przypuszczam, że Duszkiewicz) pomysłu, by 
zaproponować mi powrót do Olsztyna i objęcie tego stanowiska. W związku z tym zjawiła 
się w Bydgoszczy delegacja w składzie: Stanisław Szpiech, Jerzy Idzikowski i Lech Kowalski 
z powyższą propozycją. Zapewniali mnie, że nie będzie przeszkód ze strony wojewody oraz 
innych decydentów i instytucji, a także mogę liczyć na powszechne poparcie załóg i organi-
zacji związkowych. Delegację przyjąłem serdecznie i gościnnie, ale także z pewnymi wątpli-
wościami dotyczącymi ich (członków delegacji) kompetencji i realności propozycji. Wpraw-
dzie Olsztyn był mi zawsze bliski i zamiar powrotu gdzieś tam tkwił w moich planach, ale 
sytuacja była dość skomplikowana. Dlaczego więc miałem ryzykować opuszczeniem tak 
dobrze już ułożonej służby w Bydgoszczy dla niepewnej w Olsztynie? 

Postawiłem dwa warunki. Po pierwsze, że nie wejdę w drogę płk. Szymańskiemu, jeżeli 
zdecyduje się kandydować na komendanta. Po drugie – jeżeli zajmie w tej sprawie zde-
cydowane stanowisko wojewoda Sergiusz Rubczewski i osobiście ze mną się skontaktuje. 
Delegacja odjechała w niepewności dotyczącej swojej misji, wojewoda nie skontaktował 
się ze mną, i dobrze że zostałem w Bydgoszczy, bo tam miałem jeszcze bardzo dużo do 
zrobienia. Olsztyn poczekał do roku 1985.

Tragiczny pożar w szpitalu psychiatrycznym w Górnej Grupie
W sobotę 31 października 1980 r. wielu oficerów pełniących służbę w komendzie wo-

jewódzkiej poinformowało mnie o wyjazdach w związku ze „świętem zmarłych”. Przyjmo-
wałem to do wiadomości ze zrozumieniem, chociaż miałem obawę o zapewnienie odpo-
wiedniej kadry dowódczej w razie poważniejszego zdarzenia. Ja też zamierzałem wyjechać 
z rodziną do Szczytna, gdzie pochowany został mój ojciec, który zmarł 30 kwietnia tego 
roku. Jednak intuicja i doświadczenie spowodowały, że pozostałem na miejscu. 

W nocy, dokładnie o godzinie 24.00, otrzymałem telefon z Wojewódzkiego Stanowiska 
Kierowania, że pali się szpital psychiatryczny w Górnej Grupie w gminie Dragacz, rejon 
(dawny powiat) Świecie. Jest to miejscowość przy granicy województwa, odległa od Byd-
goszczy o ponad 70 km, przy bardzo znanej przeprawie (moście) przez Wisłę do Grudziądza.  
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Meldujący mi oficer dyżurny, porucznik Żuchowski, dosłownie bełkotał. Podejrzewałem, 
że jest pijany. Na szczęście w budynku Zawodowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (gdzie 
było WSK) mieszkał i był obecny oficer operacyjny KWSP por. Tadeusz Milewski. Poleci-
łem mu natychmiastowe przejęcie służby w Wojewódzkim Stanowisku Kierowania (WSK) 
i złożenie mi dokładnego meldunku.

Otrzymałem go o godzinie 00.12 z potwierdzeniem nietrzeźwości por. Żuchowskiego 
i tragicznej sytuacji w Górnej Grupie. Płonął główny budynek szpitala psychiatrycznego, 
było dużo poszkodowanych, w tym także ofiary śmiertelne. Poprosiłem o natychmiastowe 
przysłanie mi samochodu operacyjnego i wyjechałem na miejsce pożaru. Po ujechaniu 
około dziesięciu kilometrów operacyjna wołga uległa awarii. Jak pech, to pech. Staliśmy 
z kierowcą bezradni na szosie w Myślęcinku. Na szczęście nadjechały dwa ciężkie samo-
chody gaśnicze z Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej bydgoskiego Zachemu i jednym 
z nich dojechałem na miejsce, mając do dyspozycji tak wartościowe wsparcie sprzętowe. 
Akcją ratowniczo-gaśniczą kierował komendant rejonowy straży pożarnych w Bydgosz-
czy płk Zygmunt Kompanowski.

Sytuacja była bardzo trudna. Płonął dach i drugie piętro głównego budynku szpitala, 
na którym na pewno uległo śmiertelnemu zatruciu lub spaleniu sporo pacjentów nie-
zdolnych w ogóle do samodzielnej ewakuacji. Prowadzone były już dość skuteczne dzia-
łania gaśnicze przez jednostki taktyczne z zawodowych straży pożarnych w Grudziądzu, 
Świeciu i Bydgoszczy oraz kilka ochotniczych straży pożarnych, w tym także OSP miej-
scową, jak również pododdział i straż pożarną z jednostki wojskowej. Wprowadzono już 
do wewnątrz prądy gaśnicze powstrzymujące rozszerzanie się pożaru na drugim piętrze 
i  zapewniające skuteczną obronę piętra pierwszego. Nieoceniona stała się praca drabi-
ny mechanicznej z ZSP w Grudziądzu, z której silnym prądem wody przygaszono pożar 
dachu. Była na miejscu grupa oficerów wspomagająca kierującego akcją Z. Kompanow-
skiego. Wśród nich był także komendant rejonowy ze Świecia. Był jednym z pierwszych 
dowodzących, ale był w dużym szoku. Powtarzał w kółko: „Komendancie, tam jest dużo 
trupów”. Poleciłem odwieźć go do domu z zaleceniem, by skorzystał z pomocy lekarza. 
Na miejsce akcji przyjechali przedstawiciele bydgoskich władz w osobach sekretarza KW 
PZPR Zenona Żmudzińskiego i wojewody Leymana. Musiałem się nimi zająć, wyjaśnić 
sytuację i ustalić dalszy tok postępowania. Pozostawiłem dowodzenie płk. Kompanow-
skiemu i oficerowi operacyjnemu z komendy wojewódzkiej kpt. Korbińskiemu i  razem 
z sekretarzem i wojewodą oraz kimś z kierownictwa szpitala udaliśmy się do małego bu-
dynku administracyjnego na wstępne ustalenia. Gdy przechodziliśmy przez park otacza-
jący szpital, widzieliśmy biegających ludzi tylko w bieliźnie, a nawet nago, przy tempera-
turze minus 10 stopni. Apokalipsa.

Spytaliśmy kogoś z kierownictwa szpitala: ilu było pacjentów i w  jakim stanie? Nie 
wiedział dokładnie, ale na pewno ponad 300, w tym znaczna część w stanie uniemożli-
wiającym chodzenie. Nie mamy także żadnych danych, ile osób się uratowało podczas 
samodzielnej panicznej ewakuacji ani gdzie oni są.

Po pewnym czasie płk Kompanowski zameldował mi o opanowaniu sytuacji wewnątrz 
budynku i dużej liczbie spalonych ciał oraz możliwości zobaczenia tego na własne oczy. 
Zapytałem sekretarza i wojewodę, czy chcą udać się ze mną do spalonego budynku i zo-



Moja strażacka służba − wspomnienia z lat 1945-2020

377

baczyć ten tragiczny obraz. Zrezygnowali. Ja nie zrezygnowałem i udałem się w asyście 
swoich dowódców na wstępne oględziny wnętrza częściowo spalonego głównego bu-
dynku szpitala. Szliśmy główną klatką schodową, jedyną klatką, częściowo zatarasowaną 
spalonymi elementami dachu. Nie było już większego zagrożenia i pomału ustępowało 
zadymienie. Parter i  pierwsze piętro budynku nie zostały spalone z  wyjątkiem kaplicy 
szpitalnej, nad którą przepalił się strop i  nastąpiło częściowe wypalenie tego pomiesz-
czenia i jego wyposażenia. Na drugim piętrze, bardzo mocno spalonym w części górnej 
(głównie strop), widok tragiczny. Dużo spalonych ciał leżących na korytarzu i w salach 
szpitalnych. W  jednej z  tych sal było ich ponad trzydzieści, z  tragicznie wzniesionymi 
rękami, nie spalonych, lecz opalonych, bez żadnych śladów spalonej odzieży i  palnego 
wyposażenia łóżek. Opaleni, nadzy, leżeli na gołych łóżkach. Zginęli, zatruci bardzo tok-
sycznym dymem ze spalonych materacy piankowych.

Wróciłem do władz z tą bardzo tragiczną informacją. Ustaliliśmy dalszy tok postępo-
wania. Na miejscu były już ekipy dochodzeniowo-śledcze i odpowiednie służby do ze-
brania i przewiezienia zwłok. Stopniowo stabilizowały się także działania kierownictwa 
szpitala i  służby medycznej w  zakresie zabezpieczenia poszkodowanych (poparzonych 
i rannych) oraz uratowanych. Końcowy bilans tego tragicznego pożaru to 51 ofiar śmier-
telnych (plus 2 zmarłe w szpitalu) i ponad 100 poparzonych, w tym 26 bardzo ciężko.

Nad ranem skończyliśmy pomału działania gaśnicze, pozostawiając jednostki zabez-
pieczające. Wszedłem po raz kolejny na pierwsze piętro, na skraj spalonego i zawalonego 
stropu nad szpitalną kaplicą. Na jej odsłoniętej ścianie frontowej zobaczyłem duży krzyż 
z ukrzyżowanym Chrystusem – był nieuszkodzony, tylko nieco osmolony przez dym. Ten 
obraz i spalone zwłoki na jednej z sal oraz przeżycia, jakich doznałem w czasie tego poża-
ru, towarzyszyć mi będą do końca życia. Potem jeszcze zbiorowy pogrzeb na przyszpital-
nym cmentarzu w Świeciu – 46 trumien w jednej mogile, pozostałe zwłoki zabrały rodziny 
i pochowały w miejscach zamieszkania.

Skromny pomnik 
postawiony na zbiorowej 
mogile
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Tragiczny pożar w Górnej Grupie odbił się szerokim echem nie tylko w Polsce, lecz 
także w świecie. Był on także przedmiotem badania specjalnej komisji ONZ. Przyczyny 
nie udało się ustalić. Najprawdopodobniej było to lekkomyślne podłączenie w  jednym 
z mieszkań prowizorycznego piecyka na opał stały do przewodu wentylacyjnego. Prze-
wód ten miał pęknięcia na strychu, na którym powstało pierwsze ognisko pożaru. W tym 
miejscu nastąpiło przepalenie drewnianego stropu nad jedną z sal, w której przebywali 
niesprawni pacjenci, zamknięci drzwiami bez klamek.

W trakcie śledztwa prowadzonego przez prokuraturę wojewódzką w Bydgoszczy przy 
udziale licznych biegłych oraz dokumentów dostarczonych przez naszą komendę stwier-
dzono szereg zaniedbań i  nieprawidłowości dotyczących zabezpieczenia przeciwpoża-
rowego w spalonym obiekcie podległym Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu 
w  Świeciu. Przede wszystkim główny budynek szpitala w  Górnej Grupie nie spełniał 
podstawowych wymogów budowlanych dla tego typu obiektów. Był to ogromny gmach 
posiadający cztery kondygnacje (suterena, wysoki parter i dwa piętra), palną konstrukcję 
dachu oraz palne stropy nad I i II piętrem, a także niewystarczające drogi ewakuacyjne. 
W obiekcie tym dopuszczono się samowoli budowlanej polegającej na zamurowaniu ko-
rytarzy na poszczególnych kondygnacjach w celu odizolowania części szpitalnej od części 
mieszkalnej personelu. Odcięto tym samym drugą klatkę schodową do pomieszczeń szpi-
talnych na I i II piętrze, co poważnie utrudniło ratowanie i ewakuację chorych.

Ponadto liczba chorych w stosunku do pomieszczeń i personelu medycznego i opie-
kuńczego była nadmierna. W salach panował tłok i bałagan, okna były pozabijane gwoź-
dziami, drzwi nie miały klamek. W czasie tragicznego pożaru 319 pacjentami opiekowały 
się 4 pielęgniarki, z których 2 ukończyły kilka miesięcy wcześniej szkołę pielęgniarską. 
W salach nie było żadnego monitoringu, nie było także bezpośredniego połączenia telefo-
nicznego ze strażą pożarną. Nie było wymaganego przepisami planu obrony przeciwpoża-
rowej i planu ewakuacji pacjentów. 

Pożar zauważony został, gdy ogień wyszedł już na dach i  przepalił strop nad dru-
gim piętrem oraz przepalił instalację elektryczną – zgasło światło w pokoju pielęgniarek. 
Alarmowanie straży pożarnej było opóźnione, pielęgniarki nie znały zasad postępowania 
w tak krytycznej sytuacji i wpadły w panikę. Zresztą nie ma się co im dziwić. W budynku 
zapanowała zgroza i apokaliptyczna sytuacja. Ogień i zadymienie, brak oświetlenia, jęki 
palących się ludzi, bezładna paniczna ucieczka zdolnych do poruszania się pacjentów – to 
obraz relacjonowanych przez nie doznań z początkowego okresu pożaru.

Akcja ratowniczo-gaśnicza była bardzo trudna ze względu na grozę sytuacji, panikę 
pacjentów i stres ratowników oraz:
- niedostateczne zaopatrzenie wodne – nieduży, zamulony i zaśmiecony staw w parku 

został szybko wyczerpany i trzeba było dowozić wodę,
- niską temperaturę, około –12 stopni,
- silne zadymienie, toksyczny dym i ciemności wewnątrz budynku,
- brak odpowiedniej ilości sprzętu ochrony dróg oddechowych,
- tylko jedna dostępna dla ewakuacji klatka schodowa,
- dysponowanie tylko jedną drabiną mechaniczną SD30 z Zawodowej Straży Pożarnej 

w Grudziądzu,
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- brak fachowego personelu szpitala i dobrej informacji o liczbie, stanie i rozmieszcze-
niu pacjentów.
Ewakuacja i ratowanie w tej sytuacji: 266 pacjentów w stanie szoku oraz znacznej czę-

ści budynku – spłonął tylko dach i część II piętra – było wynikiem sprawności i dużego 
poświęcenia strażaków ratowników i nielicznej załogi szpitala. Pierwsze jednostki pożar-
nicze to OSP z Górnej Grupy, wojskowa straż pożarna z miejscowej jednostki wojskowej 
i Zawodowa Straż Pożarna z Grudziądza. To oni pierwsi ratowali pacjentów z II piętra, 
wyburzając mur na korytarzu i wprowadzając prądy gaśnicze na to piętro i dach.

Ogółem w akcji brało udział ponad 20 samochodów pożarniczych i ponad 100 straża-
ków ratowników z 7 zawodowych i 9 ochotniczych straży pożarnych, a także pododdziały 
milicji i wojska.

Pożar i jego tragiczne skutki odbiły się szerokim echem w środkach masowego prze-
kazu w kraju i na świecie, chociaż w Polsce sprawę „przytłumiono”. Wykazały one rażące 
zaniedbania zarówno w infrastrukturze, jak i w systemie zabezpieczenia przeciwpożaro-
wego obiektów służby zdrowia. My – pożarnicy – sygnalizowaliśmy te problemy dużo 
wcześniej, a po tym pożarze szczególnie ostro. Świadczyć może o tym moje wystąpienie 
na krajowej naradzie zorganizowanej w Warszawie przez Komendę Główną Straży Pożar-
nych w dniu 18 grudnia 1980 r. Poniżej cytat z tego wystąpienia:

„Tragedia, jaka rozegrała się w nocy z 31 października na 1 listopada w szpitalu dla ner-
wowo i psychicznie chorych w Górnej Grupie, zobowiązuje mnie do zabrania głosu i po-
wiedzenia przykrej prawdy na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów służby 
zdrowia i opieki społecznej. Uważam, że stan ten jest krytyczny nie tylko w województwie 
bydgoskim i jest on wynikiem zaniedbań, jakich dopuszczono się w polskim lecznictwie.

Brak lub przestarzała baza budynkowa, trudności remontowe, nadmierna liczba pa-
cjentów, trudności kadrowe oraz zaniedbania formalno-organizacyjne to tylko niektó-
re z problemów przedmiotowego zagadnienia. To, co się stało w Górnej Grupie, mogło 
i może stać się w innym szpitalu lub domu opieki społecznej. I dopiero ta tragedia otwo-
rzyła oczy i przypomniała niektórym, że sprawy bezpieczeństwa muszą być traktowane na 
równi z działalnością merytoryczną, nie w teorii, lecz w praktyce.

O  sytuacji w  Świeciu i  Górnej Grupie wiedziały wszystkie kompetentne czynniki, 
uprzedzaliśmy o ewentualnych następstwach takiego stanu, lecz były sprawy ważniejsze, 
pilniejsze, bardziej priorytetowe.

Potem, w czasie akcji ratowniczej, zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, aby zmniej-
szyć rozmiary nieszczęścia, lecz warunki nie pozwoliły na uniknięcie tak dotkliwych strat”.

Doceniając problem właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów służ-
by zdrowia w województwie bydgoskim, przedłożyliśmy w poprzednim roku lekarzowi 
wojewódzkiemu naszą krytyczną ocenę i wnioski dotyczące poprawy sytuacji. Niestety 
zostały one zlekceważone i dopiero Górna Grupa nadała im właściwą wagę, m.in. także 
w prokuraturze.

Po tragicznym pożarze Prokuratura Wojewódzka w  Bydgoszczy wszczęła śledztwo 
i  postawiła zarzuty i  akty oskarżenia dwom pracownikom dyrekcji szpitala psychia-
trycznego w Świeciu: Janowi Górskiemu, zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-finanso-
wych, i  Mieczysławowi Chyle, kierownikowi działu administracyjno-gospodarczego.  
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Zarzuty dotyczyły zaniedbania obowiązków i były zagrożone karą do 5 lat więzienia. Pro-
ces rozpoczął się jesienią 1980 r. i nie doprowadził do skazania, gdyż obaj oskarżeni w cza-
sie jego trwania zmarli.

Po pożarze szpital w Górnej Grupie zamknięto, jego obiekty ulegały stopniowej de-
wastacji i niszczeniu. Starali się o nie prawowici właściciele, polscy werbiści, ale ówcze-
sne władze nie uwzględniły ich postulatów i uzasadnionych żądań. Dopiero po zmianach 
ustrojowych wojewoda bydgoski przekazał im w lutym 1991 r. w użytkowanie zdewasto-
wane budynki, a Komisja Majątkowa ds. Dóbr Kościelnych przywróciła w lipcu 1992 r. 
werbistom na własność majątek ziemski i związane z nim obiekty.

Dysponując odpowiednimi środkami, zgromadzenie rozbudowywało i modernizowa-
ło obiekty. Na miejscu częściowo spalonego budynku szpitalnego powstał m.in. monu-
mentalny gmach z seminarium kształcącym misjonarzy.

Werbiści to symboliczna, a  zarazem historyczna nazwa Zgromadzenia Zakonnego 
Księży Słowa Bożego pochodząca od łacińskiego słowa verbum – „słowo”. Zgromadzenie 
zostało założone w 1875 r. w Steylu w Holandii przez św. o. Arnolda Jannsena, kanoni-
zowanego 5 października 2003 r. przez Jana Pawła II. Misją zgromadzenia jest formacja 
i kształcenie misjonarzy oraz animacja misyjna społeczeństwa. W Górnej Grupie werbiści 
osiedlili się w 1922 r., kupując od Urzędu Ziemskiego w Grudziądzu majątek i trzypiętro-
wy pałacyk będący w okresie pruskim posiadłością siostry Ottona von Bismarcka, byłego 
premiera Prus i kanclerza Rzeszy Niemieckiej. Zanim się jednak wprowadzili do zakupio-
nej posiadłości, pałac został zniszczony przez pożar. Mówiono, że była to „zemsta pruska”. 
Zakonnicy nie zrazili się jednak i w  latach 1923-1926 wybudowali na zgliszczach duży 
pałac, lokując w nim w 1927 r. dom misyjny, gimnazjum i siedzibę prowincjatu (władz 
prowincji polskiej).

W  czasie II wojny światowej i  okupacji niemieckiej w  Polsce siedzibę werbistów 
w  Górnej Grupie przejęły władze okupacyjne, lokalizując w  niej więzienie dla księży 
i zakonników, strzelnicę i inne obiekty dla potrzeb wojskowych. Po wyzwoleniu werbiści 
przejęli w  1945 r. swoją własność i  rozpoczęli działalność misyjną. Trwała ona jednak 
tylko do 1950 r., kiedy to pozbawiono ich majątku ziemskiego, a następnie w 1952 r. także 
budynków, lokalizując w nich potem 18. oddział szpitala psychiatrycznego w Świeciu. Za-
konnikom pozostawiono kilka pomieszczeń w suterenie, w których przetrwali do 1990 r.

Odbudowany po pożarze Klasztor Werbistów – Górna Grupa, rok 2013
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Obecnie w Górnej Grupie działa jedna z 19 placówek księży werbistów w Polsce, dys-
ponująca średnim seminarium misyjnym, domem spokojnej starości dla emerytowanych 
chorych kapłanów oraz braci zakonnych, drukarnią i innymi obiektami i pomieszczenia-
mi niezbędnymi do wypełniania misji.

Erupcja ropy naftowej i gazu ziemnego w Karlinie
Do natężonych emocji politycznych i oczekiwań społecznych rozbudzonych w Polsce 

przez „Solidarność” i pierwszą pielgrzymkę polskiego papieża do kraju doszło pod koniec 
1980 r. nowe ekscytujące zdarzenie – erupcja niekontrolowanego wyrzutu ropy naftowej 
w miejscowości Krzywopłoty, gm. Karlino, woj. koszalińskie. Środki masowego przekazu 
i „wizjonerzy ekonomiczni” zaczęli wieścić naszą niezależność paliwową wynikającą z no-
wych zasobów ropy dorówujących Kuwejtowi („Polski Kuwejt”).

Do zdarzenia doszło 9 grudnia 1980 r. około godziny 17.20. W czasie wykonywania 
otworu wiertniczego nastąpiło nieoczekiwane dowiercenie się do złoża i gwałtowna erup-
cja ropy i gazu pod ciśnieniem przekraczającym 600 atm. Nie wytrzymały zabezpieczenia 
i wyrzucana pod takim ciśnieniem ropa uległa zapaleniu, tworząc słup ognia sięgający 
120 metrów. Zniszczeniu uległy konstrukcje i urządzenia wiertni oraz jej zaplecze tech-
niczne i socjalne (baraki mieszkalne). Zagrożone zostało pobliskie gospodarstwo, droga 
i środowisko naturalne. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych, poparzeniu uległo na-
tomiast 4 pracowników obsługujących urządzenia. Pośrednimi przyczynami erupcji były 
błędne wyliczenia głębokości źródła (wyliczono na 2952 metrów, a  było na głębokości 
2792 metrów) oraz niedociążenie płuczki – ciekłego medium wtłaczanego na dno otworu 
wiertniczego krążącego w obiegu zamkniętym w urządzeniach wiertni. Medium to (płyn 
uszczelniający) ma podstawowe znaczenie w robotach wiertniczych: chłodzi i oczyszcza 
świder, wynosi na powierzchnię zwierciny, stabilizuje ściany otworu wiertniczego i umoż-
liwia kontrolowanie ciśnienia poprzez obserwację wypływającej płuczki. Im większa głę-
bokość odwiertu, tym płuczka powinna być gęstsza. W czasie wiercenia płuczka jest syste-
matycznie dociążana i zagęszczana. W opisywanym przypadku zaniedbano taką czynność 
pomimo wyraźnego polecenia kierownika robót. Obraz terenu wiertni był jak z opisu ja-
kiejś powieści fantastycznej: drżenie ziemi, słup ognia rozświetlający okolicę i widoczny 
z odległości kilkudziesięciu kilometrów, obłok czarnego dymu ścielący się z kierunkiem 
wiatru, potężny huk wybuchów spalonej ropy, temperatura płomienia około 1000 stopni, 
a w odległości 100 metrów do 300 stopni, wyczuwalny smak aerozolu ropnego roznoszą-
cy się w powietrzu. Codzienne przekazywanie tego obrazu przez prasę, radio i telewizję 
(Dziennik Telewizyjny zaczynał się pokazem wiadomości z Karlina i pytaniem, kiedy opa-
nujemy ten żywioł i zaczniemy wydobywać tak bardzo potrzebną gospodarce ropę) wzbu-
dzało coraz większe emocje i spekulacje dotyczące zarówno gospodarki, jak i akcji ratow-
niczej. Jedni liczyli zyski i straty, inni zasypywali sztab akcji i komendy straży pożarnych 
propozycjami dotyczącymi sposobów ugaszenia pożaru. Było tych propozycji dziesiątki. 
Niektóre bardzo nieracjonalne lub graniczące z cudem, np. by do skutku obchodzić pożar 
z obrazami Matki Boskiej, świętego Floriana i świętego Antoniego. Do mnie też wpłynęło 
kilka niemożliwych do wykonania propozycji, np. by pożar ugasić zrzucając na ogień z he-
likopterów dużą ilość kamieni i piasku.
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Wracając do meritum sprawy, trzeba obiektywnie stwierdzić, że najpilniejszym zada-
niem nie było ugaszenie płonącego strumienia ropy, lecz zabezpieczenie terenu i działania 
logistyczne związane z przygotowaniem długotrwałej akcji prowadzonej przy komasacji 
specjalistycznego sprzętu i  setek ludzi różnych specjalności. Najważniejsze było niedo-
puszczenie do ewentualnego wybuchu przestrzennego gazu i aerozolu ropy. Wybuch mógł 
nastąpić w razie zgaszenia ognia i niekontrolowanego wydobywania się pod dużym ci-
śnieniem ropy i gazu tworzącego z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Działania ratownicze rozpoczęła zaraz po wybuchu OSP z Karlina, ewakuując miesz-
kańców i  mienie z  zagrożonego pobliskiego gospodarstwa. Potem następowało suk-
cesywne rozwijanie kierowania działaniami i  zabezpieczania niezbędnych sił ludzkich 
i  środków technicznych do uzyskania ostatecznego efektu w  postaci ugaszenia pożaru 
i umożliwienia eksploatacji odwiertu. Przybywające zaraz po wybuchu jednostki zawodo-
wych i ochotniczych straży pożarnych były bezsilne wobec rozmiaru zdarzenia i występu-
jącego zagrożenia. Musiały one być wycofane do czasu rozpoznania zagrożenia i przyjęcia 
strategii działań: najpierw zabezpieczających, a później gaśniczych i produkcyjnych.

Kierownictwo akcji koordynowane przez wicepremiera Kopcia i ministra górnictwa 
i energetyki Glanowskiego oraz sztab składający się ze specjalistów górnictwa, gazownic-
twa, geologii, energetyki, pożarnictwa, wojska, policji, przedsiębiorstw budowlano-mon-
tażowych, a także innych zakładów i instytucji, opracował plan uwzględniający ściągnięcie 
na teren akcji niezbędnych sił i środków osobowych i technicznych oraz zakres, priorytet 
i kolejność działań.

Prace sztabu na miejscu akcji koordynował inż. Adam Kilar – dyrektor Zjednoczenia 
Górnictwa Naftowego w Warszawie. W skład tego sztabu wchodził także zespół pożar-
niczy kierowany przez zastępcę komendanta głównego straży pożarnych płk. Andrzeja 
Gatlika i doświadczonych oficerów: płk. Ryszarda Królickiego z Wrocławia i pułkowni-
ków Zdzisława Filingiera i Romualda Kocielskiego z Opola.

Ważne zadania, szczególnie z zakresu kwatermistrzowskiego i socjalnego – zakwatero-
wanie, wyżywienie, transport, paliwo – realizowała Komenda Wojewódzka Straży Pożar-
nych w Koszalinie kierowana przez płk. Kaźmierczaka.

Przed kierownictwem akcji stanął ogrom zadań organizacyjno-technicznych i  logi-
stycznych, które były wykonywane pod dużą presją władz i opinii publicznej podniecanej 
przez środki masowego przekazu. Nie wszyscy zdawali sobie sprawę z  tego, że była to 
największa erupcja ropy w Europie i że nie mieliśmy krajowych doświadczeń w likwidacji 
takich zdarzeń i powodowanych przez nie skutków. Stąd też poproszono o pomoc Rosjan 
i Węgrów, którzy takie doświadczenia mieli.

Rozpoczęte już na drugi dzień po erupcji i rozwijane z biegiem czasu działania były 
w ogólnym zarysie następujące:
- Określono i zabezpieczono przy pomocy milicji i wojska teren akcji i teren zagrożony 

oraz zapewniono stałe jego dozorowanie. Uczestnicy działań otrzymywali specjalne 
przepustki.

- Pprzystąpiono do schładzania prądami wodnymi urządzeń zniszczonej platformy 
wiertniczej i  najbliższego jej terenu w  celu umożliwienia usunięcia bezużytecznych 
konstrukcji poza teren akcji.
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- Wykonano niezbędne roboty terenowo-ziemne, m.in. nasypy ziemne zabezpieczające 
drogi (Koszalin-Szczecin i Karlino-Kołobrzeg) i rzeki (Parsęta i Radew). Utwardzono 
część terenu i  wykonano drogę umożliwiającą dojazd do pożaru ciężkiego sprzętu, 
m.in. ciężkich samochodów pożarniczych i innych pojazdów specjalistycznych.

- Przystąpiono do wykonania ziemnych zbiorników wodnych o  pojemności około 
20 tysięcy metrów sześciennych i stałych rurociągów dostarczających wodę z wykona-
nej na rzeczce Radew stacji pomp.

- Podjęto niezbędne prace logistyczne zmierzające do zapewnienia zakwaterowania 
i  wyżywienia dla kilkuset ratowników i  personelu pomocniczego oraz materiałów 
i  środków niezbędnych do prowadzenia działań. Wykorzystano w  tym celu obiekty 
turystyczne (hotele) w pobliskim Sarbinowie oraz przedsiębiorstwa i bazy materiałowe 
w Karlinie, Białogardzie i Koszalinie.

- Przystąpiono do wariantowego opracowania taktycznego dotyczącego ugaszenia po-
żaru.

- Podjęto działania zapewniające produkcyjne zagospodarowanie odwiertu po ugasze-
niu pożaru.

- Wykonano wiele innych przedsięwzięć i zadań zmierzających do uzyskania końcowe-
go efektu w postaci ugaszenia pożaru i eksploatacji złoża.
Podstawowymi celami powyższych działań było: ugaszenie pożaru i rozpoczęcie eks-

ploatacji złoża poprzez istniejący odwiert. W ciągu kilku dni opracowano dwie koncepcje 
osiągnięcia ww. celów. Pierwsza polegała na wywierceniu pod odpowiednim kątem trzech 
nowych (ukośnych) otworów w promieniu 400-800 metrów, które dojdą do dna odwiertu 
uszkodzonego i  przejmą z  niego ciśnienie i  możliwości eksploatacyjne. Jest to metoda 
niezawodna i często stosowana przy erupcjach z wysokim ciśnieniem mediów, lecz bardzo 
czasochłonna (trwająca około 4 miesięcy) – rozpoczęto jednak jej realizację. Druga pole-
gała na usunięciu zniszczonych konstrukcji i uzyskaniu w ten sposób niezdeformowane-
go przez złomowisko platformy wiertniczej płomienia, ugaszeniu go dostępnymi siłami 
i środkami gaśniczymi, a następnie założeniu nowego prewentora (głowicy zabezpieczają-
cej) oraz odbiorze ropy i gazu przez wykonane wcześniej instalacje.

Do realizacji przyjęto drugą koncepcję, nie rezygnując także na wszelki przypadek 
z pierwszej.

Działania podzielono na cztery etapy: 
1)  usunięcie złomowiska platformy wiertniczej i przygotowanie niezbędnych sił i środ-

ków do ugaszenia pożaru oraz eksploatacyjnego odbioru ropy i gazu, 
2)  ugaszenie pożaru i zabezpieczenie terenu przed ewentualnym ponownym zapaleniem 

się gazu, 
3)  odcięcie zerwanego przyłącza (flanszy toczącej) starego prewentora zabezpieczającego 

i zamontowanie nowego, 11-tonowego, sprowadzonego z Rumunii, oraz urządzeń od-
bierających ropę i gaz, 

4)  rozpoczęcie eksploatacji złoża i odbiór jego produktów poprzez terminal na stacji ko-
lejowej w Karlinie.
Przyjęto w koncepcji dwa taktyczne warianty ugaszenia płonącego szybu – wariant 

zaproponowany przez ekipę radziecką i wariant zaproponowany przez ekipę węgierską, 
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w zasadzie akceptowany przez zespół pożarniczy kierowany przez płk. Andrzeja Gatlika. 
Postanowiono jednak najpierw obydwa warianty wypróbować praktycznie. Syntetyczny 
i chronologiczny terminarz zdarzeń i działań zabezpieczających, pożarniczych i specjali-
stycznych przedstawiał się następująco:

Dziewiątego grudnia 1980 r. o godzinie 17.20 nastąpiła erupcja, wybuch i pożar na 
platformie wiertniczej DASZEWO 1 w pobliżu miejscowości Krzywopłoty, gm. Karlino, 
woj. koszalińskie. Gejzer płonącej ropy i gazu ziemnego o temperaturze około 1000 stopni 
Celsjusza, wysokości ponad 100 metrów i ciśnieniu ponad 600 atm załamał i zdeformował 
wieżę wiertniczą i jej urządzenia i rozpalił je do czerwoności. O godzinie 17.40 do akcji 
weszła pierwsza jednostka straży pożarnej, OSP z Karlina, broniąc odległego o 150 me-
trów gospodarstwa, w  którym zapaliła się stodoła. Następne jednostki wzmacniały jej 
działania. Ewakuowano rodzinę, inwentarz i  wyposażenie gospodarstwa Karola Ziół-
kowskiego. Odciągnięto także poza teren zagrożony część barakowozów należących do 
przedsiębiorstwa prowadzącego roboty wiertnicze. Działania gaśnicze płonącego szybu 
nie mogły być podjęte ze względu na zagrożenie wysoką temperaturą i grząskim terenem.

10 grudnia 1980 r. teren zagrożony został zabezpieczony oznakowaniami i patrolami 
milicyjnymi i wojskowymi.

W dniach 10-16 grudnia 1980 r. został powołany i zorganizowany sztab kierujący ak-
cją ratowniczą pod kierownictwem dyrektora Zjednoczenia Górnictwa Naftowego inż. 
Adama Kilara oraz zespoły specjalistyczne, m.in. pożarniczy pod dowództwem zastęp-
cy komendanta głównego straży pożarnych płk. Andrzeja Gatlika. Opracowano także 
wstępnie strategię i zakres najpilniejszych zadań oraz określono niezbędne siły i środki 
i  wydano decyzje dotyczące ich ściągnięcia na teren akcji. Rozpoczęto prace terenowe 
przygotowujące wykonanie obwałowań zabezpieczających oraz dróg, dojazdów i  ziem-
nych zbiorników na wodę gaśniczą.

17 grudnia 1980 r. przystąpiono do usuwania złomowiska platformy wiertniczej i to-
warzyszących jej instalacji. Prace te trwały do 23 grudnia i wykonywane były przy pomocy 
łańcuchów i kotwic okrętowych oraz czołgów z JW w Koszalinie. Nie uporano się jednak 
z usunięciem (oderwaniem) z przewodu wiertniczego pięciotonowej głowicy (prewento-
ra) przykręconej 16 śrubunkami.

18 grudnia 1980 r. wybuchami kierunkowymi przygotowano leje ziemne na zbiorniki 
wodne, które potem zostały uformowane i wyłożone folią.

24 grudnia 1980 r. zakończono nad rzeczką Radew (dopływ Parsęty) instalację stacji 
pomp górniczych dużej wydajności i rozpoczęto budowę stałych rurociągów do przygo-
towanego na terenie pożaru pierwszego zbiornika wodnego o pojemności 10 tysięcy me-
trów sześciennych.

28 grudnia 1980 r. artylerzyści rozpoczęli odstrzeliwanie głowicy (prewentora) przy-
kręconej do otworu wiertniczego. W ciągu 3 dni bezskutecznie oddano ponad 230 strza-
łów różnego kalibru i dopiero pociski z haubicy kalibru 152 mm oderwały pięciotonową 
głowicę powyżej połączenia śrubowego. Złącze to potem usunięto, odcinając 16 śrub zwy-
kłą nożówką pod osłoną prądów wodnych.

29 grudnia 1980 r. zakończono budowę drugiego zbiornika wodnego o pojemności 
10 tysięcy metrów sześciennych.
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30 grudnia 1980 r. drogą kolejową dostarczono do Karlina ze Śląska dźwig na podwo-
ziu gąsienicowym o udźwigu ponad 50 ton i wysięgu 60 metrów.

3 stycznia 1981 r. przeprowadzono próbne gaszenie agregatami radzieckimi przepro-
wadzonymi pod osłoną prądów wodnych na odległość 15 metrów od wytrysku płonącej 
ropy. Nie uzyskano jednak pozytywnego rezultatu i  zrezygnowano z  tej metody gasze-
nia. 7 stycznia 1981 r. podjęto próbne, nieplanowane w zasadzie na ten dzień, gaszenie 
metodą węgierską, tj. przy pomocy podnoszenia płomienia zwartymi prądami wodnymi 
z działek pożarniczych. Osiągnięto nieoczekiwanie bardzo szybko pozytywny rezultat, co 
było pewnym zaskoczeniem, gdyż nafciarze nie byli przygotowani do eksploatacyjnego 
odbioru ropy i  gazu. Wystąpić mogło natomiast zagrożenie wybuchem przestrzennym 
rozpylonego i nagazowanego obłoku ropy naftowej. Zatem po oględzinach urwanego złą-
cza odstrzelonego prewentora (głowicy przeciwerupcyjnej) na końcówce otworu wiertni-
czego postanowiono ponownie zapalić gejzer ropy i gazu przy pomocy rakiet świetlnych. 
Dokonał tego płk Ryszard Królicki dopiero siódmym strzałem z rakietnicy.

8 stycznia 1981 r. dostarczono na teren pożaru nową, ważącą 11 ton głowicę (prewen-
tor), wykonaną w zakładach Pleszit w Rumunii, i rozpoczęto przygotowania do osadzenia 
jej przy pomocy wspomnianego wcześniej dźwigu na złączu przewodu wiertniczego.

9 stycznia 1981 r. odcięto śruby mocujące urwane złącze odstrzelonej głowicy z koł-
nierzem otworu wiertniczego i przygotowano się do połączenia kołnierza na przewodzie 
nowej głowicy z kołnierzem na przewodzie wiertniczym. Dokonał tego osobiście kierow-
nik ekipy radzieckiej Leon Kołyna pod osłoną rozpylonych prądów wodnych.

10 stycznia 1981 r. po zakończeniu niezbędnych prac przygotowawczych związanych 
z zabezpieczeniem odwiertu i możliwości przystąpienia do eksploatacji źródła ponownie 
ugaszono pożar. Dokonano tego przy pomocy 23 działek pożarniczych o wydajności 2400 
l/min i zasięgu do 60 metrów, z których podano zwarte prądy gaśnicze na różnym pozio-
mie, podnosząc płomień w górę aż do jego zgaśnięcia i potem jeszcze przez kilkanaście 
minut. Obsługujący działka byli chronieni rozpylonymi prądami wodnymi.

Następnie przy pomocy dźwigu zamontowano na przewodzie wiertniczym nową gło-
wicę oraz wieżę eksploatacyjną. Po dokręceniu złącza zamknięto zawory i zapalono gazo-
wą świecę kontrolną na górze wieży eksploatacyjnej. Odbyło się to przy aplauzie i okla-
skach setek osób uczestniczących w akcji.

16 stycznia 1981 r. ze stacji kolejowej Karlino odjechał pierwszy transport „karlińskiej 
ropy” – 17 cystern kolejowych, 800 ton.

PODSUMOWANIE: W czasie akcji trwającej przez 32 dni na Szybie Wiertniczym Da-
szewo codziennie spalało się około tysiąca ton ropy naftowej i milion metrów sześcien-
nych gazu ziemnego. Łącznie w przybliżeniu spaliło się około 30 tysięcy ton ropy i 30 mln 
metrów sześciennych gazu. Straty i koszty wyniosły ponad 350 mln zł według cen z 1981 r. 
Wydobyto natomiast 250 tysięcy ton ropy i zamknięto kopalnię w połowie 1983 r. Potem 
urządzono w przestrzeni wyczerpanego złoża magazyn o pojemności 60 mln metrów sze-
ściennych gazu ziemnego.

W działaniach ratowniczych i zabezpieczających uczestniczyło ponad 1000 ludzi: ra-
towników, żołnierzy, policjantów, specjalistów, naukowców i personelu obsługi.
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Strażaków było ponad 500, głównie ze Śląska z województw: katowickiego, opolskie-
go i wrocławskiego, a  także z koszalińskiego i województw sąsiednich. Z województwa 
bydgoskiego (pełniłem w nim w tym czasie funkcję komendanta wojewódzkiego) był plu-
ton zaopatrzenia wodnego pod dowództwem mjr Stanisława Mieszczaka i kpt. Edwarda 
Korbińskiego. Do pożarniczych działań gaśniczych i  zabezpieczających wykorzystano 
kilkadziesiąt ciężkich samochodów pożarniczych (głównie marek: Steyer, Rossenbauer, 
Skuteng, Tatra i Jelcz) oraz motopomp dużej wydajności (do 4000 l/min), działek prze-
woźnych firmy Total o wydajności 2400 l/min, a  także niezbędną ilość węży tłocznych 
W-110 i W-75. Dla ochrony ratowników w strefie zagrożenia stosowano ubrania żarood-
porne: azbestowe i aluminiowane, a  także aparaty ochrony dróg oddechowych. Były to 
środki przestarzałe i nieporównywalnie gorsze od tych, które są obecnie na wyposażeniu 
jednostek pożarniczych.

Niniejsze opracowanie oparte jest na moich obserwacjach dokonanych w czasie kil-
kudniowego pobytu na miejscu akcji oraz relacjach: płk. Andrzeja Gatlika, płk. Zdzisława 
Filingiera, płk. Ryszarda Królickiego, płk. Romana Kocielskiego, mjr. Stanisława Miesz-
czaka i kpt. Edwarda Korbińskiego. Korzystałem także z notatek sporządzonych z artyku-
łów prasowych, w tym z artykułu Wojciecha Bronisławskiego Pożar na Wiertni Daszewo 1 
w „Przeglądzie Pożarniczym” nr 2 z 1981 r.

I  na koniec ciekawostka. Bydgoscy strażacy uczestniczący w  akcji przywieźli kilka 
kanistrów z  „karlińską ropą” i  jeden, dziesięciolitrowy, mi podarowali. Rozlałem to do 
półlitrowych butelek i  za ich pomocą załatwiłem szereg trudnych spraw ważnych dla 
bydgoskiej komendy. Wymieniałem je także z VIP-ami w relacji: butelka ropy za butelkę 
dobrego koniaku. Chętnych było dużo, bo karlińska ropa była czymś szczególnym w men-
talności Polaków.

Pożar w pierwszej fazie
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1981 – Trudny rok. Prowokacja bydgoska. Stan wojenny
Dziewiętnastego marca 1981 r. w  Urzędzie Wojewódzkim w  Bydgoszczy odbyła się 

sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej. Uczestniczyłem w niej obowiązkowo jako dyrektor 
wydziału. Porządek sesji przewidywał zaopiniowanie kandydatury Bogdana Królewskie-
go na nowego wojewodę bydgoskiego oraz plan społeczno-gospodarczego rozwoju woje-
wództwa, a także budżet na rok 1981. 

Sytuacja w tym czasie w województwie i mieście była niespokojna ze względu na strajk 
okupacyjny budynku WK ZSL przez rolniczą „Solidarność” i  dużą aktywność struktur 

Schemat wieży wiertniczej

Odstrzelona głowica przeciwwybuchowa (prewentor)



StaniSław Mikulak

388

„Solidarności” w zakładach pracy. Międzyzakładowy Komitet Związkowy (MKCZ) nie-
zarejestrowanego jeszcze związku zwrócił się do wojewódzkiej rady narodowej z  proś-
bą o dopuszczenie na obrady sesji przedstawicieli „Solidarności”, którzy przedstawiliby 
uwagi i propozycje dotyczące ww. planu, związane głównie z  rolnictwem i gospodarką 
żywnościową. Kierownictwo WRN wyraziło zgodę i przekazało zaproszenie do MKZ „So-
lidarność”, którym kierował inż. Jan Rulewski z zakładów rowerowych.

Zapowiedziana obecność na sesji związkowców wprowadziła zdenerwowanie władz 
miejskich i wojewódzkich (partyjnych i administracyjnych), które obawiały się typowych 
w tym czasie i nie zawsze odpowiedzialnych wystąpień działaczy, m.in. Jana Rulewskiego. 
Zachodziła obawa o rozszerzenie strajku okupacyjnego na gmach Urzędu Wojewódzkiego 
oraz demonstracje uliczne i zagrożenie porządku i bezpieczeństwa w mieście.

W  związku z  tym wprowadzone zostały szczególne środki w  postaci wzmocnienia 
i  dodatkowego wyposażenia bydgoskiego oddziału ZOMO oraz zwiększenia gotowości 
służb i  instytucji publicznych, m.in. straży pożarnej, pogotowia itp. Komendant woje-
wódzki Milicji Obywatelskiej zawnioskował, by przekazać dodatkowo na wyposażenie 
ZOMO kilka samochodów pożarniczych z  działkami i  załogami je obsługującymi. Nie 
zgodziłem się na to i poinformowałem o tym pełniącego obowiązki wojewody wicewo-
jewodę Romana Bąka z wyjaśnieniem, że na jego polecenie uzgodnione z komendantem 
głównym mogę przekazać samochody, ale bez załóg.

Wicewojewoda przyznał mi rację i powiadomił o tym gen. Kozdrę – szefa bydgoskiej 
milicji. Uzgodniliśmy natomiast, że ze względu na zwiększone zagrożenie pożarowe i możli-
wość zablokowania ulic przesunę w rejon urzędu wojewódzkiego pluton pożarniczy. Ponad-
to miałem oddelegować do budynku Urzędu Wojewódzkiego kilku strażaków z podręcznym 
sprzętem gaśniczym oraz do sprawdzenia i obsługi pożarowych hydrantów wewnętrznych.

Dziewiętnastego marca 1981 r. sesja WRN rozpoczęła się planowo o godzinie 10.00, 
przy wzmocnionej przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego kontroli wejść i niewpusz-
czaniu osób postronnych.

Przybyły z Warszawy wicepremier Stanisław Mach rekomendował na wojewodę byd-
goskiego Bogdana Królewskiego ze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (dyrektora 
płońskiego Horteksu). Radni po wysłuchaniu rekomendowanego i  jego odpowiedzi na 
kilka pytań zaopiniowali pozytywnie kandydata. Wojewodą został dopiero po uzyskaniu 
nominacji od premiera Jaruzelskiego. Przewodniczący Rady Edward Beger ogłosił krótką 
przerwę, wicepremier opuścił sesję, udając się prawdopodobnie do obchodzącego imie-
niny pierwszego sekretarza komitetu wojewódzkiego PZPR Józefa Majchrzaka. W mię-
dzyczasie pod Urzędem Wojewódzkim zgromadziło się kilkaset osób oczekujących na 
przybycie delegacji „Solidarności”.

Przybyła ona w  liczbie kilkudziesięciu osób z  Janem Rulewskim i  Antonim Tokar-
czukiem na czele. Było także w  tej grupie pięciu rolników z ekipy okupującej budynek 
WK ZSL. Przewodził im 69-letni Michał Bartoszcze ze Sławęcina pod Inowrocławiem, 
znany i konfliktowy działacz chłopski. Delegacja została po pewnych perypetiach wpusz-
czona, natomiast niektóre osoby spośród demonstrantów zatrzymane, co doprowadziło 
do pierwszego zgrzytu i negatywnej reakcji zgromadzonych pod budynkiem osób. Były 
to na razie niewybredne okrzyki, ale także zachęty do czynnego działania, m.in. groźby 
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podpalenia zablokowanych drzwi. Na szczęście były to masywne dębowe drzwi i nie tak 
łatwo byłoby je podpalić, więc skończyłoby się to tylko na niezrealizowanym zamiarze. 
Ale strażacy byli w pogotowiu i dobrze, że ich tam oddelegowałem.

Natomiast 30-osobowa delegacja „Solidarności”, wyposażona w śpiwory, koce, napoje 
i zapasy żywności, wkroczyła na salę sesyjną i rozlokowała się na galerii, wzbudzając po-
wszechne zainteresowanie i i nie pozostawiając wątpliwości co do celu swego przybycia.

Spowodowało to także nerwowość prezydium sesji z przewodniczącym i wicewojewo-
dą na czele. Naradzano się i przedłużano przerwę, wprowadzając zamieszanie podsycane 
przez ekipę „Solidarności”. Wreszcie na wniosek Andrzeja Młodeckiego, uzasadniony bra-
kiem części opinii komisji rady dotyczących planu gospodarczego i budżetu, przewodni-
czący Beger ogłosił przerwanie sesji, nie precyzując dokładnie, na jaki czas. Spowodowało 
to jeszcze większe zamieszanie, część radnych ustawiła się w kolejce do szatni, inni doma-
gali się wyjaśnień.

Tymczasem Jan Rulewski wyszedł na mównicę i zarzucił władzom manipulację, za-
czął także przedstawiać postulaty „Solidarności”. Spowodowało to cofnięcie się niektórych 
radnych i nastąpiło „wznowienie” sesji pod kierownictwem „Solidarności”. Rozpoczęły się 
rozmowy, dyskusje w grupach i wówczas wicewojewoda Bąk ogłosił informację, że sesji 
nie będzie, a wszyscy zostaną powiadomieni pisemnie o nowym terminie jej odbycia.

Wezwał także wszystkie postronne osoby do opuszczenia budynku Urzędu Wojewódz-
kiego z ostrzeżeniem, że jeśli tego nie uczynią, zostaną usunięte siłą i pociągnięte do odpo-
wiedzialności karnej. Wystąpił jednak pewien problem z przymusowym usunięciem z sali 
przebywających tam osób, gdyż pozostała na niej poza grupą solidarnościową także grupa 
radnych (właściwie gospodarzy tej sali), których fizyczne usunięcie byłoby karygodne.

Rozpoczęło się więc przekonywanie ich – z jednej strony przez przedstawicieli władzy, 
by opuścili dobrowolnie salę, a z drugiej strony przez członków „Solidarności”, by pozo-
stali z nimi. Prowadzone były także rozmowy przez wicewojewodę Romana Bąka i proku-
ratora Janusza Pejkę z Janem Rulewskim i Antonim Tokarczukiem (zastępcą Rulewskiego) 
w celu nakłonienia ich do dobrowolnego opuszczenia budynku Urzędu Wojewódzkiego 
i  zrezygnowania z  protestu okupacyjnego. Nie przyniosły one jednak pozytywnego re-
zultatu. „Solidarność” przeciągała je, zyskując na czasie i licząc na ugięcie się władzy pod 
presją zgromadzonego przed budynkiem tłumu. Były także kontakty telefoniczne z Le-
chem Wałęsą, który sugerował, by nie zaostrzać konfliktu i odstąpić od okupacji Urzędu 
Wojewódzkiego. Rulewski jednak nie zgodził się na takie rozwiązanie i  postąpił wrçcz 
przeciwnie, ogłaszając, że Wałęsa jedzie do Bydgoszczy.

Spowodowało to dalszy wzrost napięcia i wprowadzenie do Urzędu Wojewódzkiego od-
działu ZOMO oraz demonstracyjne przejazdy sił milicyjnych pojazdamí przeznaczonymi 
do rozpędzania tłumu. Władza postanowiła jednak jeszcze rozmawiać i  dwukrotnie zo-
mowcy wkraczali na salę i byli z niej wycofywani, gdy rodziła się nadzieja na porozumienie. 

W tym czasie udało się polubownie namówić pozostających jeszcze na sali czterech 
radnych do jej opuszczenia i około godziny 20.00 dowódca oddziału ZOMO mjr Henryk 
Bednarek po raz ostatni zaapelował o dobrowolne opuszczenie budynku Urzędu Woje-
wódzkiego przez grupę „Solidarności”. Gdy apel ten zignorowano, wydał rozkaz usunięcia 
grupy poprzez zastosowanie przymusu fizycznego.



StaniSław Mikulak

390

Sala sesyjna stanowiła parterowy obiekt dobudowany do głównego budynku, posia-
dający bezpośrednie szerokie wyjście ewakuacyjne na ogrodzony teren przyległy do tego 
budynku. Grupa „Solidarności” zajmowała miejsce na podwyższonej galerii na końcu 
przejścia przy ścianie zewnętrznej, w której było ww. wyjście. Przyjęto więc prostą taktykę 
polegającą na fizycznym, siłowym wypchnięciu grupy do wyjścia ewakuacyjnego i potem 
na zewnątrz budynku. Zomowcy utworzyli odpowiedni szpaler i wykonali ten manewr 
bez większych przeszkód i bez „rękoczynów”. Najbardziej opornych wynoszono. Odbyło 
się to przy akompaniamencie śpiewanego przez grupę „Solidarności” chłopskiego hymnu 
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Usunięta z sali grupa rozproszyła się po ogrodzonym 
terenie, wyłamała zamkniętą bramę (którą zapomniano otworzyć) i poprzez nią i siatkę 
ogrodzeniową uciekła w panice.

W tym czasie doszło także do pobicia niektórych protestujących, między innymi dotkli-
wie: Jana Rulewskiego, Mariusza Łabentowicza i Michała Bartoszcze. Dokonali tego ubrani po 
cywilnemu funkcjonariusze służby bezpieczeństwa oczekujący na terenie przyległym i korzy-
stający z faktu, że teren ten nie był oświetlony. Było ich 8-10. Przyjechali około godziny 19.00 
mikrobusem marki Nysa na numerach rejestracyjnych województwa poznańskiego i weszli đo 
budynku bocznym wejściem od ul. Konarskiego. Widziałem to osobiście, będąc w tym czasie 
przy wspomnianym wejściu razem z kpt. Edwardem Korbińskim nadzorującym strażaków 
oddelegowanych do ochrony Urzędu Wojewódzkiego. Tłum manifestujący przed budynkiem 
od strony ulicy Jagiellońskiej nie reagował na zajścia mające miejsce z drugiej strony obiektu, 
gdyż został nimi całkowicie zaskoczony. Gdy dotarła do niego ta dramatyczna wiadomość, 
było już ,,po wszystkim”, przemieścił się więc pod siedzibę bydgoskiej „Solidarności”, gdzie 
przybyła także część grupy usuniętej z Urzędu Wojewódzkiego. Rozpoczął się tam wiec de-
monstracyjny, zakończony podaniem przez MKZ wiadomości o zarządzeniu w regionie byd-
goskim w dniu 20 marca czterogodzinnego strajku powszechnego.

Bydgoskie przesilenie, będące pierwszym siłowym starciem obozu władzy z obozem 
„Solidarności”, to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń tzw. Karnawału „Solidar-
ności”, okresu między sierpniem 1980 r. a wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 
1981 r. Doprowadziło ono również do rozłamu w  tej organizacji. Nastąpił on podczas 
obrad Krajowej Komisji Solidarności w nocy z 23 na 24 marca 1981 r. w Bydgoszczy, na tle 
zamiaru ogłoszenia strajku generalnego w całym kraju. 

Zwyciężyli stronnicy Lecha Wałęsy przeciwni takiej decyzji. Umocniło to Wałęsę jako 
przywódcę tego społecznego ruchu, lecz zarazem osłabiło jego radykalizm.

13 grudnia 1981 r. – wprowadzenie stanu wojennego
Rok 1981 przebiegał w naszej służbie dość spokojnie, nie notowaliśmy w wojewódz-

twie bydgoskim jakiegoś zwiększonego zagrożenia pożarowego ani poważniejszych in-
nych zagrożeń czy akcji ratowniczych.

Poprawiły się natomiast warunki służby po oddaniu rozbudowanego i zmodernizo-
wanego budynku komendy wojewódzkiej. Miałem nareszcie dobrze urządzony i wypo-
sażony gabinet oraz sąsiadującą z nim salę sztabową. Na dobudowanym trzecim piętrze 
mieściła się służba operacyjna i odpowiednio zorganizowane i nowocześnie wyposażone 
wojewódzkie stanowisko kierowania działaniami ratowniczymi.



Moja strażacka służba − wspomnienia z lat 1945-2020

391

Rok dobiegał końca i nic nie zapowiadało jakichś sensacji, gdy zaskoczyło wszystkich 
wprowadzenie 13 grudnia 1981 r. przez Radę Państwa stanu wojennego.

Zaraz po północy z 12 na 13 grudnia przyjechał do mnie do domu samochodem opera-
cyjnym kierowca dyżurny z powiadomieniem natychmiastowego stawienia się u komendanta 
wojewódzkiego milicji. Gdy go zapytałem, kto go przysłał i dlaczego nie uprzedzono mnie 
o tym, wyjaśnił, że oficer dyżurny i że telefony nie działają, natomiast w radiu i telewizji nada-
wane są komunikaty o  ,,jakimś stanie wojny”. Odesłałem go do samochodu i ubierając się, 
włączyłem telewizor, w którym generał Wojciech Jaruzelski (pierwszy sekretarz KC PZPR i za-
razem premier i minister obrony narodowej) przemawiał „do narodu” i ogłaszał dekret Rady 
Państwa o wprowadzeniu na terenie kraju stanu wojennego i powołaniu Wojskowej Rady Oca-
lenia Narodowego. Udałem się do KWMO, gdzie skierowano mnie do jej szefa, generała Koz-
dry, który potwierdził informacje o wprowadzeniu stanu wojennego i wręczył mi zalakowaną 
kopertę z moim nazwiskiem i stanowiskiem oraz napisem „Tajne – specjalnego znaczenia”. 
W kopercie była krótka informacja – zalecenie dotyczące zmilitaryzowania komend i jedno-
stek zawodowych straży pożarnych oraz podjęcia działań zgodnych z opracowanymi wcześniej 
tajnymi planami realizowanymi w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Dokument ten nie był podpisany, na co zwróciłem uwagę generała, który zapytał, czy 
wiem, co mam robić. I gdy potwierdziłem, że wiem, poprosił o zwrot koperty i jej zawar-
tości. Po powrocie – już nie do domu, lecz do komendy – ściągnąłem swój sztab oficerów 
dopuszczonych do spraw tajnych specjalnego znaczenia, przekazując im niezbędne infor-
macje, wyjaśnienia i polecenia podjęcia działań zgodnie z dokumentami zawartymi w pla-
nach na okres „W”. Drogą radiową poleciłem wezwać na rejonowe stanowiska kierowania 
komendantów rejonowych, którym zaleciłem zatrzymać zmianę służbową i wzmocnić ją 
zmianą przychodzącą oraz zameldować się w komendzie wojewódzkiej o godzinie 12.00.

W godzinach rannych w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się narada pod przewodnic-
twem wojewody, na której przekazano nam informację o powołaniu nowego (wojskowe-
go) organu administrującego Polską pod nazwą Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego 
(WRON) pod przewodnictwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego oraz wprowadzeniu Uchwa-
łą Rady Państwa na terenie całego kraju stanu wojennego. Otrzymaliśmy także niezbędne 
zalecenia i informacje, łącznie z tą, że w województwie nie odnotowano poważniejszych 
zdarzeń i zakłóceń porządku publicznego. Ja uzgodniłem z nadzorującym naszą służbę 
wicewojewodą wstępne przedsięwzięcia dotyczące militaryzacji i  skoszarowania jedno-
stek straży zawodowej oraz zapewnienie na to dodatkowych środków finansowych.

Na naradzie komendantów rejonowych i kadry dowódczej odbytej w dniu 13 grudnia 
1981 r. w komendzie wojewódzkiej przekazałem niezbędne zalecenia, a także wyjaśnienia 
dotyczące naszej sytuacji prawnej i organizacyjnej w okresie trwania stanu wojennego, tj. 
po zmilitaryzowaniu, oraz wynikające z tego faktu zadania, uprawnienia, obowiązki i od-
powiedzialność. W związku z tym, że nie zanotowaliśmy w naszych jednostkach żadnych 
negatywnych działań zarówno przez organizacje związkowe ( także solidarnościowe), jak 
i przez indywidualnych funkcjonariuszy, ostrzegłem dowódców przed podejmowaniem 
jakichkolwiek rozliczeń dyscyplinarnych i kadrowych. Należało to wyraźnie oznajmić za-
łogom, a także poinformować o nowych zasadach służby i odpowiedzialności wynikającej 
ze zmilitaryzowania.
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Jeżeli chodzi o OSP, to wprowadzony został podwyższony stan gotowości bojowej po-
przez utrzymywanie w strażnicach całodobowych dyżurów dowódców i kierowców oraz 
radiooperatorów w jednostkach wyposażonych w średnie i ciężkie samochody gaśnicze. 
Utrzymywana była również łączność radiowa, sprawdzana w  określonych godzinach. 
W  niektórych OSP samorzutnie zarządzono militaryzację i  skoszarowano strażaków 
ochotników w remizach. Była to wyraźna nadgorliwość spowodowana brakiem łączności 
i informacji oraz nieznajomości przepisów wprowadzonego stanu wojennego.

Na odprawie kadry dowódczej wyjaśniłem także istotę militaryzacji, polegającą na 
przeniesieniu form i  metod organizacji wojskowej do administracji i  gospodarki oraz 
określonych służb i instytucji w celu spełnienia szczególnych wymogów dotyczących re-
alizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

Poinformowałem także o najważniejszych ograniczeniach związanych z wprowadzo-
nym stanem wojennym, a były w one początkowym okresie następujące:
-  wprowadzenie godziny milicyjnej od 22.00 do 06.00,
-  cenzura korespondencji i rozmów telefonicznych,
-  zakaz zmiany miejsca pobytu,
-  doraźne postępowanie sądowe,
-  podporządkowanie pracowników objętych militaryzacją (w tym także funkcjonariu-

szy pożarnictwa) pod wojskowe organy ścigania i sądownictwa,
-  niemożliwość jednostronnego wypowiedzenia przez pracownika (funkcjonariusza) 

stosunku pracy,
-  zakaz wydawania prasy z wyjątkiem „Trybuny Ludu” i „Żołnierza Wolności”,
-  zawieszenie działalności organizacji społecznych i kulturalnych,
-  uprawnienie do internowania bez postanowień sądowych osób uważanych za prze-

ciwników ustroju do zamkniętych ośrodków pobytu; ogółem internowano około 10 
tysięcy osób, które potem sukcesywnie zwalniano – najpierw tych, którzy podpisywali 
deklarację lojalności wobec „władzy”,

-  wprowadzenie do urzędów administracji państwowej – także wszystkich urzędów 
gminnych – oraz zmilitaryzowanych zakładów pracy komisarzy wojskowych nadzo-
rujących pracę, a także uruchomienie ponad 5 tysięcy terenowych grup operacyjnych 
kontrolujących przestrzeganie przepisów stanu wojennego.
Korzystając z posiadania przepustki specjalnej, pierwsze dni po 13 grudnia poświęci-

łem na kontrolę w terenie jednostek pożarniczych oraz wizytację w urzędach gminnych. 
Wykazały one pełną realizację wydanych zaleceń i zaangażowane pełnienie służby oraz 
uspokojenie, a także raczej popieranie stanu wojennego niż jego negowanie. Wynikało to 
prawdopodobnie z tego, że społeczeństwo było zmęczone nie zawsze odpowiedzialnymi 
i racjonalnymi działaniami w postaci strajków, protestów i manifestacji oraz zaniepokojo-
ne spadkiem produkcji, a także ewentualnym zagrożeniem interwencją wojsk radzieckich 
stacjonujących zarówno w Polsce, jak i w Niemieckiej Republice Demokratycznej (razem 
około 40 dywizji).

Z tego początkowego okresu stanu wojennego pozostało mi w pamięci kilka szczegól-
nych zdarzeń, a to niektóre z nich:
-  Wszelkie zakupy w tym czasie poprzedzone były wyczekiwaniem w kolejkach. Mój syn 
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usilnie mnie prosił, żebym mu kupił radiomagnetofon, więc dałem mu pieniądze i za-
proponowałem, że rano około godziny piątej, gdy będę jechał na służbę, podwiozę go 
pod sklep, by stanął w kolejce i być może uda mu się kupić ten wymarzony sprzęt. Gdy 
podjechaliśmy wołgą pod sklep i  ja wysiadłem, by ulokować w dość długiej kolejce 
syna, wszyscy kolejkowicze uciekli za pobliskie garaże. Byłem w mundurze polowym 
typu ,,moro” i wzięto mnie za komisarza wojskowego. Była godzina milicyjna. Popro-
siłem ich, by powrócili i ulokowali syna na miejscu gwarantującym zakup, na co się 
skwapliwie zgodzili, gdy wyjaśniłem im, że jestem strażakiem.

-  16 grudnia spotkałem się w podbydgoskiej Brzozie z przyjacielem Ryszardem Szmyr-
gało i do późnych godzin nocnych zastanawialiśmy się „przy butelce”, jak to wszystko 
się skończy. Byliśmy bardzo zaniepokojeni, gdyż z pobliskiej szosy łączącej Bydgoszcz 
z Inowrocławiem co jakiś czas dobiegał nas huk przejeżdżających czołgów.

-  Wracając z  terenu nocą w godzinach obowiązywania godziny milicyjnej, widziałem 
całkowicie wyludnioną Bydgoszcz. Liczące 350 tysięcy mieszkańców miasto było jak-
by wymarłe lub dotknięte jakąś epidemią. Tylko co jakiś czas mijałem posterunki woj-
skowo-milicyjne przy rozpalonych koksownikach.
Szczególnymi organami stanu wojennego byli komisarze wojskowi (oficerowie Lu-

dowego Wojska Polskiego) wprowadzeni do organów administracji państwowej (gmin-
nych, wojewódzkich i centralnych) oraz zakładów i  instytucji zmilitaryzowanych. Mieli 
oni praktycznie nieograniczone kompetencje kontrolne i kadrowe, szczególnie w zakresie 
bezpieczeństwa i  dyscypliny oraz działalności merytorycznej. W  zakładach produkcyj-
nych i usługowych nadzorowali również produkcję, a  także dystrybucję i  zaopatrzenie. 
Większość z nich wypełniała swe obowiązki racjonalnie, przyczyniając się do stabilizacji 
i uspokojenia nastrojów. Lecz byli i tacy, którzy swoją niekompetencją i nadgorliwością 
więcej szkodzili, niż pomagali.

Powoli jednak sytuacja w kraju się uspokajała, restrykcje stanu wojennego były stop-
niowo znoszone (w maju 1982 r. zniesiono godzinę milicyjną) lub zawieszane i ostatecznie 
22 lipca 1983 r. całkowicie zniesione.

Rozdział XI. bydgoszcz 1981-1985 
wypadek drogowy. Najważniejsze budowy

1982 – Wypadek drogowy. Dwa równoczesne pożary w świeckiej „Celulozie”. Decyzja 
o budowie strażnic w Bydgoszczy, Świeciu i Mogilnie 

W dniu 29 grudnia 1981 r. komendant główny straży pożarnych gen. Tomasz Ostrow-
ski zarządził w  szkole chorążych pożarnictwa w  Poznaniu naradę służbową kierowni-
czej kadry ochrony przeciwpożarowej, podsumowującą realizację zadań w okresie stanu 
wojennego oraz wytyczającą dalsze działania. Pojechałem na tę naradę służbową wołgą 
(oznakowaną) z kierowcą, starszym ogniomistrzem Bernardem Betcherem.

Warunki pogodowe były bardzo trudne – mgła i opady deszczu ze śniegiem, na jezdni 
śliska warstwa topniejącego śniegu. Do Gniezna dojechaliśmy bez większych problemów 
przy dość małym ruchu. Za Gnieznem ruch się zwiększył, gdy połączyliśmy się z  trasą 
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toruńską. Gdy mijaliśmy miejscowość Kacanowo (około 15 km od Gniezna), w radiu po-
dawano sygnał godziny 8.00 i wiadomości. Po ujechaniu kilkuset metrów kierowca po-
stanowił wyprzedzić wolno jadący autobus, który zachlapywał nam szyby. Gdy się z nim 
zrównał, zauważyliśmy, że zaraz przed nim jedzie samochód ciężarowy, a  z przeciwnej 
strony nadjeżdża samochód osobowy.

Był to, jak się później okazało, Fiat 125 – taksówka z Gniezna – jadący z prędkością 
ponad 100 km na godzinę na światłach postojowych, prowadzony przez nietrzeźwego kie-
rowcę. W tej sytuacji doszło do czołowego zderzenia, w czasie którego doznałem licznych 
obrażeń klatki piersiowej, miednicy i prawego stawu biodrowego oraz silnego stłuczenia 
twarzy. Po leczeniu w szpitalach w Gnieźnie, Bydgoszczy i Lądku-Zdroju oraz kilkumie-
sięcznej rehabilitacji powróciłem do służby w niezbyt jeszcze dobrym stanie, z orzecze-
niem utraty 40% zdrowia i po uzyskaniu potem III grupy inwalidzkiej. Ale i tak było to dla 
mnie dość szczęśliwe wyjście, które zawdzięczam opatrzności.

Pozostali uczestnicy tego wypadku – mój kierowca, pasażerka taksówki i jej kierow-
ca – wyszli z tego wypadku bez większych obrażeń. Tylko ten ostatni miał otwarte zła-
manie kości podudzia. Natomiast obydwa samochody – wołga i fiat – miały zniszczone 
przednie części nadwozi i zostały złomowane. Przejeżdżający tą trasą pół godziny później 
komendant wojewódzki z  Torunia płk Jerzy Twardygrosz po obejrzeniu uszkodzonych 
samochodów przypuszczał, że skutki tego są bardzo tragiczne i taką wiadomość przeka-
zał w Poznaniu gen. Ostrowskiemu i pozostałym uczestnikom narady. Dopiero przyjazd 
do szpitala w Gnieźnie zastępcy komendanta wojewódzkiego w Poznaniu płk. Andrzeja 
Stefanowskiego, uzyskanie niezbędnych informacji od personelu lekarskiego oraz prze-
kazanie ich gen. Tomaszowi Ostrowskiemu i uczestnikom narady uspokoiło ich poważne 
obawy o moje życie i zdrowie.

Dwudziestego dziewiątego lipca 1982 r., kilka dni po moim powrocie do służby, miały 
miejsce dwa równoczesne pożary w świeckiej „Celulozie”. Tego dnia pojechałem na wizy-
tację obozu dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych w Wąsoszu w rejonie szu-
bińskim. Tam otrzymałem około godziny 11.00 meldunek o pożarze w Zakładach Celulo-
zy i Papieru w Świeciu. Pojawiły się informacje, że są tam prawdopodobnie równocześnie 
dwa pożary i brak jest konkretnych informacji. Meldunek taki został także przekazany do 
Komendy Głównej Straży Pożarnych. 

Był to największy przemysłowy kombinat papierniczy w kraju, kluczowy dla gospo-
darki. Każde negatywne zdarzenie w nim musiało być natychmiast zgłaszane władzom 
centralnym. Oficer dyżurny przekazał mi również polecenie zastępcy komendanta głów-
nego straży pożarnych płk. Andrzeja Gatlika, żebym natychmiast udał się do tego pożaru 
i przekazał mu wyczerpujące informacje, co się tam dzieje. Nie miałem innego wyjścia, jak 
udać się do Świecia w trybie alarmowym i przejąć dowodzenie akcją ratowniczo-gaśniczą. 
Trasę wynoszącą około 80 km (w tym przejazd przez Bydgoszcz) pokonałem w niespełna 
godzinę, utrzymując łączność radiową z wojewódzkim stanowiskiem kierowania i ekipą 
kierującą akcją pod dowództwem komendanta rejonowego w  Świeciu kpt. Górskiego. 
Uzyskałem także wiarygodną informację, że rzeczywiście w ZCiP w Świeciu są dwa poża-
ry: jeden magazynu papieru pakowego i drugi głównego transformatora zapewniającego 
energię elektryczną całemu kombinatowi.
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Jadąc z  możliwie maksymalną prędkością, myślami wracałem do grudniowego wy-
padku, prosząc opatrzność, by oszczędziła mi podobnego nieszczęśliwego zdarzenia. 
Na  szczęście dotarłem na miejsce bez większych trudności, w  czasie gdy pożar w  ma-
gazynie był już zlokalizowany. Spaliło się – a w zasadzie opaliło – kilka bardzo dużych 
bel papieru pakowego i  wózek widłowy z  silnikiem na gaz płynny. Straty spowodowa-
ne tym pożarem nie były duże, nie było także wypadków wśród ludzi poza niegroźnie 
poparzonym i  przestraszonym operatorem wózka. Natomiast były poważne problemy 
z ugaszeniem pożaru transformatora, pomimo użycia dwóch specjalnych samochodów 
gaśniczych, dysponujących pięcioma tonami proszku gaśniczego. Na szczęście mając już 
w czasie jazdy informację o trudnościach związanych z tym pożarem, zadysponowałem 
z Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej w bydgoskich Zakładach Chemicznych Zachem 
samochód proszkowy posiadający 10 ton proszku gaśniczego. Przeprowadzone natar-
cie z  tego samochodu spowodowało ugaszenie płonącego transformatora i zakończenie 
akcji. Jednak uszkodzenia zarówno transformatora, jak i jego oprzyrządowania oraz to-
warzyszących urządzeń i  instalacji energetycznych były bardzo poważne. Spowodowały 
kilkudniową przerwę w  produkcji podstawowej kombinatu. Wykorzystano ją na prace 
remontowe i przeprowadzenie niezbędnych przeglądów i konserwacji urządzeń i instala-
cji technologicznych.

Z miejsca akcji kilkakrotnie łạczyłem się telefonicznie z płk. Gatlikiem w Warszawie, 
meldując mu wyczerpująco o  sytuacji. Gdy zameldowałem o  zakończeniu działań, po-
dziękował za szybkie stawienie się na miejscu akcji i sprawne nią pokierowanie. Przeprosił 
mnie także za to, że wiedząc o mojej jeszcze niepełnej sprawności po grudniowym wy-
padku, polecił mi natychmiastowy wyjazd do pożarów w świeckiej „Celulozie”. Powiedział 
także, że jest to wyraz pełnego zaufania do mnie i moich umiejętności dowódczych. 

Później był jeszcze raz taki przypadek, gdy płk Gatlik już jako komendant główny wy-
słał mnie z ekipą bydgoską (3 oficerów operacyjnych) do pożaru domu towarowego w To-
runiu, mimo że akcją gaszenia tego pożaru kierował komendant wojewódzki w Toruniu 
płk Jerzy Twardygrosz. Pomogliśmy torunianom w kierowaniu bardzo trudnymi działa-
niami ratowniczo-gaśniczymi. Ja zaraz po przyjeździe na miejsce pożaru zameldowałem 
płk. Gatlikowi, że pożar jest opanowany, a płk Twardygrosz sprawnie kieruje akcją.

Siedemnastego sierpnia 1982 r. zameldowałem się na umówione spotkanie u dyrek-
tora naczelnego BPBP inż. Ryszarda Wołoszyna z propozycją przyjęcia generalnego wy-
konawstwa budowy naszych obiektów w Bydgoszczy przy ul. Glinki. Rozmowa zaczęła 
się dość przyjemnie, od wzajemnych informacji oraz zrozumienia celu mojej wizyty, lecz 
zmierzała – ku mojemu niezadowoleniu – do jego przyjęcia i rozpoczęcia realizacji zlece-
nia najwcześniej w 1985 r. Dyrektor Wołoszyn powiedział mi szczerze: „Panie pułkowni-
ku, wepchnięto mi kolanem dodatkowe zadania na lata 1982-1984, których nie będę mógł 
wykonać, a pan chce jeszcze dołożyć mi swoją strażnicę. Nie. Nie mogę tego przyjąć, gdyż 
uzależniony jestem także od podwykonawców, a  szczególnie od bydgoskiego Elektro-
montażu, który pierwszy musi wejść na plac budowy i zapewnić niezbędną infrastrukturę 
energetyczną. Wiem, że tego nie jest w stanie zrobić przed 1985 rokiem”.

Na moje usilne nalegania i prośby nie dał kategorycznej odmowy, lecz odesłał mnie 
taktycznie do dyrektora Kaczmarka – wspomnianego Elektromontażu – będąc pewny, 
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że tamten mi odmówi. Nie wiedział jednak, że Kaczmarek to były olsztyniak, z którym 
nawiązałem kontakt zaraz po przybyciu do Bydgoszczy, i że funkcjonuje w tym mieście 
nieformalna olsztyńska grupa wspierająca się nawzajem. Pojechałem do niego natych-
miast, wyjaśniłem sytuację i poprosiłem o pomoc. Gdy rozmawialiśmy przy kawie i lamp-
ce koniaku, zadzwonił telefon – nastawiony na głośno – i odezwał się dyrektor Wołoszyn, 
mniej więcej tymi słowami: „Na pewno przyjedzie do ciebie komendant straży płk Mi-
kulak w sprawie budowy strażnicy pożarniczej. Spuść go, bo nie ma takiej możliwości”. 
Odpowiedź dyrektora Kaczmarka była następująca: „Pułkownik Mikulak jest u  mnie, 
wszystko słyszał, ja prace energetyczne przyjmę na przyszły rok”. Nastąpiła chwila ciszy 
i potem strapiony głos dyrektora Wołoszyna: „Panie pułkowniku, bardzo przepraszam za 
to »spuść go«”. Przyjął zlecenie na budowę. Na plac budowy weszliśmy w 1983 r.

Po przejęciu i zabezpieczeniu terenu oraz wykonaniu wstępnych prac przygotowują-
cych zaplecze budowy i  jej zasilanie w podstawowe media (energię elektryczną i wodę) 
rozpoczęto jeszcze w 1983 r. prace ziemne, a 24 maja 1984 r. dokonano uroczystego wmu-
rowania w  fundamenty podstawowego obiektu kamienia węgielnego. W  uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz wojewódzkich i miejskich, m.in. pierw-
szy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Zenon Żmudziński, wojewoda bydgoski Stani-
sław Kubczak, a także pluton strażaków z Zawodowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Ja 
również uczestniczyłem z dużą satysfakcją w tej uroczystości.

I  tak, to co było niemożliwe w  ochronie przeciwpożarowej w  Bydgoszczy od wielu 
lat, stało się możliwe i  bez przesady był to mój autentyczny sukces i  spełnienie obiet-
nicy danej załodze bydgoskiej Zawodowej Straży Pożarnej. Jej część przeprowadziła się 
do nowej strażnicy przy ulicy Glinki w 1989 r. Wprawdzie niezbyt długo cieszyli się z jej 
użytkowania, bo w 1992 r. zapadła decyzja o lokalizacji w jej obiektach szkoły podoficerów 
pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej. Jest to – po rozbudowie, modernizacji oraz wy-
posażeniu w nowoczesne środki dydaktyczne, a także sprzęt ratowniczo-gaśniczy – jedna 
z najlepszych szkół pożarniczych w Europie.

Oczywiście zmiana celu i przeznaczenia wybudowanych obiektów wymagała poważ-
nej ich rozbudowy i modernizacji. Przeprowadzono je według koncepcji i założeń oraz 
przy pracy, szczególnym zaangażowaniu i osobistym nadzorze długoletniego komendanta 
tej szkoły, starszego brygadiera Marka Misia.

Mianowałem go w 1982 r. komendantem Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożar-
niczego przy Komendzie Wojewódzkiej w  Bydgoszczy. Przeniósł się z  tym ośrodkiem 
w 1990 r. do nowej siedziby w obiektach przy ul. Glinki. Po utworzeniu w nich w 1992 r. 
szkoły podoficerskiej został jej komendantem.

Jego długoletni staż i walory organizacyjno-dowódcze oraz szczególne zaangażowanie 
w pożarniczej służbie stawiają go w czołówce kadry pożarniczej w naszym kraju w ostat-
nim 25-leciu. Osobiście mam dużą satysfakcję i honor współdziałania z Markiem Misiem, 
a także jego szacunek i zawsze serdeczne przyjęcie w murach jego szkoły.

Ważne decyzje dotyczące budowy strażnic w Bydgoszczy, Świeciu i Mogilnie 
Jednym z najważniejszych zadań, jakie stanęły przede mną w kolejnych latach, było 

przygotowanie i  rozpoczęcie budowy i  modernizacji prawie wszystkich obiektów za-
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pewniających właściwe warunki funkcjonowania komend i  jednostek interwencyjnych 
zawodowych straży pożarnych w województwie bydgoskim. Praktycznie na 10 komend 
rejonowych i  ratowniczych rejonów pożarniczych tylko w  Inowrocławiu i  Żninie były 
strażnice i towarzyszące im tereny na miarę aktualnych potrzeb. Najtrudniejsza sytuacja 
była w ponad 300-tysięcznej Bydgoszczy, zabezpieczanej przez jeden oddział zlokalizo-
wany w centralnej części miasta (na ulicy Pomorskiej) w strażnicy wybudowanej jeszcze 
dla straży konnej. Dodatkowo na działce terenowej użytkowanej wspólnie z pogotowiem 
ratunkowym. Wprawdzie działały w mieście także 4 zakładowe straże pożarne, lecz moż-
liwości ich nadzorowania, przygotowania i dysponowania do działań ratowniczych były 
ograniczone ze względu na podległość organizacyjną, kadrową i  finansową kierownic-
twom poszczególnych zakładów.

Podobna sytuacja była także w Świeciu i Mogilnie, gdzie komendy rejonowe i zawodo-
we straże pożarne funkcjonowały w bardzo trudnych, wręcz urągających podstawowym 
wymogom operacyjnym i behapowskim warunkach.

Rozpoczęcie realizacji praktycznej tych zadań inwestycyjnych wymagało odpowiednich 
działań przygotowawczych, dotyczących zapewnienia terenów, dokumentacji projektowej, 
środków finansowych, wreszcie wykonawców przy ogólnym niedoborze i przeciążeniu zada-
niami przedsiębiorstw budowlanych. Uporaliśmy się z tymi problemami do połowy 1982 r.

Czwartego sierpnia 1982 r. na spotkaniu z wicewojewodą Molikiem i przewodniczą-
cym Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego Graczykowskim zapadła histo-
ryczna decyzja dotycząca wprowadzenia w  1983 r. do wojewódzkiego planu inwesty-
cyjnego budowy nowoczesnej strażnicy w Bydgoszczy przy ul. Glinki, a także realizacji 
w ramach wojewódzkich środków na modernizację i kapitalne remonty obiektów pożar-
niczych w Świeciu i Mogilnie. W Mogilnie przystąpiliśmy już w 1983 r. do rozbudowy 
istniejącej strażnicy OSP oraz dobudowania nowego budynku, zapewniającego niezbęd-
ne pomieszczenia dla komendy rejonowej i nowo powołanej zawodowej straży pożarnej. 
W Świeciu natomiast pozyskaliśmy teren i zdekapitalizowane obiekty przy ulicy Lasko-
wickiej; poprzez ich modernizację i  rozbudowę – a  także częściowe wyburzenie – wy-
budowana została nowa strażnica i towarzyszące jej obiekty warsztatowe i magazynowe.

Natomiast zadanie inwestycyjne w Bydgoszczy, obejmujące strażnicę dla podstawo-
wego oddziału zawodowej straży pożarnej, wojewódzki ośrodek szkolenia pożarniczego, 
wojewódzką stację obsługi sprzętu, a  także plac taktyczny do ćwiczeń, wymagało przy-
spieszenia prac przygotowawczych, zapewnienia wykonawcy gwarantującego właściwe 
wykonanie obiektów i  ich wyposażenia specjalistycznego. Jedynym takim przedsiębior-
stwem było Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (BPBP), które – 
podobnie jak inne specjalistyczne przedsiębiorstwa budowlane – miało zapełniony portfel 
przyjętych zleceń na dwa lata do przodu. Wicewojewoda Molik postawił mi prawie nie-
wykonalne zadanie pozyskania tego przedsiębiorstwa jako generalnego wykonawcy i roz-
poczęcia prac w 1983 r. Przyjąłem je – nie mając innego wyjścia – licząc na zrozumienie 
i docenienie przez kierownictwo BPBP potrzeb ochrony przeciwpożarowej miasta, w któ-
rym miało ono swoją siedzibę i podstawową bazę wykonawczą. Dodatkowym atutem był 
fakt, że zarówno dyrekcja przedsiębiorstwa, jak i jego baza były na tej samej ulicy, na której 
miały być wybudowane nowoczesne obiekty pożarnicze.
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AKT
EREKCYJNY

WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ STRAŻNICY
III ODDZIAŁU ZAWODOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZY

przy ul. GLINKI

Działo się to w Bydgoszczy – grodzie nad Brdą – w roku Jubileuszu 40-lecia Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, dnia 24 maja 1984 r., gdy: 

Pierwszym Sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej był generał armii Wojciech Jaruzelski, Przewodniczącym Rady Państwa – profesor 
Henryk Jabłoński, Prezesem Rady Ministrów – generał armii Wojciech Jaruzelski, Mar-
szałkiem Sejmu – Stanisław Gucwa, Ministrem Spraw Wewnętrznych – generał broni 
Czesław Kiszczak, Komendantem Głównym Straży Pożarnych – pułkownik pożarnictwa 
magister Andrzej Gatlik, Przewodniczącym Krajowej Rady Patriotycznego Ruchu Odro-
dzenia Narodowego – pisarz Jan Dobraczyński, Pierwszym Sekretarzem Komitetu Wo-
jewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – Zenon Żmudziński, Przewod-
niczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej – generał brygady pilot Franciszek Kamiński, 
Wojewodą Bydgoskim – magister inżynier Stanisław Kubczak, Komendantem Wojewódz-
kim Straży Pożarnych – pułkownik pożarnictwa magister Stanisław Mikulak, Przewodni-
czącym Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego – doktor Je-
rzy Wojciak, Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
– Jerzy Topoliński, Pierwszym Sekretarzem Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej – inżynier Ryszard Bandoszek, Przewodniczącym Miejskiej Rady Na-
rodowej – magister Stanisław Rosiak, Prezydentem Miasta – magister inżynier Andrzej 
Barkowski, Przewodniczącym Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Naro-
dowego – Stanisław Szweda, Komendantem Rejonowym Straży Pożarnych – pułkownik 
pożarnictwa Zygmunt Kompanowski.

MY obecni na dzisiejszej uroczystości podajemy do wiadomości powszechnej i  ku 
trwałej pamięci przyszłych pokoleń, że w dniu 24 maja 1984 r. położony został kamień 
węgielny pod budowę obiektu strażnicy Zawodowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przy 
ul. Glinki.

Jest naszym szczerym pragnieniem, aby ten dzień i ta chwila zapadły w serca i umysły 
jako widomy i materialny przejaw troski Partii i Rządu o rozwój bazy dla wszechstron-
nej działalności straży pożarnych. Usilne starania kierownictwa Komendy Wojewódzkiej 
Straży Pożarnych w Bydgoszczy dotyczące budowy strażnicy spotkały się z pełnym zrozu-
mieniem i poparciem moralnym i materialnym ze strony władz wojewódzkich i miejskich. 
Szczególne wsparcie było ze strony Komitetu Wojewódzkiego PZPR i  jego I Sekretarza 
Zenona Żmudzińskiego, Prezydium WRN i jego przewodniczącego generała brygady pi-
lota Franciszka Kamińskiego, byłego Wojewody Bydgoskiego doktora inżyniera Bogdana 
Królewskiego i obecnego wojewody mgr inż. Stanisława Kubczaka oraz Prezydenta miasta 
mgr inż. Andrzeja Barkowskiego.

Inwestycja realizowana jest przez ofiarną załogę Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Bu-
downictwa Przemysłowego, którego dyrektorem naczelnym jest inż. Ryszard Wołoszyn. 
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Projektantami strażnicy są: inż. architekt Zdzisław Gietko i mgr inż. architekt Lidia Szy-
dłowska. Inwestorem zastępczym jest Rejonowa Dyrekcja Rozbudowy Miast i  Osiedli 
Wiejskich, której dyrektorem jest inż. Tadeusz Nawrocki.

Załoga Zawodowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zobowiązała się do udziału w pra-
cach przygotowawczych rozpoczynających budowę oraz związanych z  zagospodarowa-
niem terenu po zakończeniu budowy.

Niech dzisiejszy akt i  dzisiejsza uroczystość stanowią dla przyszłych pokoleń do-
wód uznania dla dotychczasowej pracy i wysiłku społeczeństwa bydgoskiego oraz naszą 
wdzięczność wobec Władz Polski Ludowej za troskę i pomoc moralną i materialną w re-
alizacji niniejszej inwestycji dla potrzeb straży pożarnych.

Wmurowanie aktu erekcyjnego – my tutaj licznie zebrani niniejszym swoimi podpisa-
mi zaświadczamy.

Dziewiątego sierpnia 1982 r. odnotowaliśmy groźny pożar lasu zagrażający obiektom 
lotniska wojskowego i cywilnego zlokalizowanego pod Bydgoszczą, na pograniczu kom-
pleksu leśnego. Dowodziłem osobiście akcją z udziałem kilkunastu jednostek taktycznych 
(obecnych zastępów) z Bydgoszczy, Inowrocławia, Nakła i Szubina wyposażonych w cięż-
kie i średnie samochody gaśnicze. Dość szybko udało się nam zlokalizować pożar na po-
wierzchni kilku hektarów i nie dopuścić do przerzucenia się ognia na teren lotniska. Na 
terenie akcji zjawiła się ekipa telewizji lokalnej, filmując ofiarną pracę strażaków w bar-
dzo trudnych warunkach i dużym zagrożeniu dymem i ogniem z płonącego sosnowego 
drzewostanu. Udzieliłem na żywo pierwszego w życiu wywiadu telewizyjnego. Skończyli-
śmy go w nowocześnie zorganizowanym, wyposażonym w niezbędne środki wspomaga-
nia działań ratowniczych Wojewódzkim Stanowisku Kierowania na ulicy Dąbrowskiego 
w Komendzie Wojewódzkiej.

1983 – Kampania sprawozdawczo-wyborcza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Wizytacja komendanta głównego straży pożarnych 

Rok 1983 to kontynuowanie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych, rozpoczynającej się zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi 
w OSP, zjazdami gminnymi i wojewódzkimi, a zakończonej zjazdem krajowym. Zawsze 
doceniałem kontakty z  możliwie pełnymi składami osobowymi (członkowskimi) OSP 

Główny obiekt PSP – budynek dydaktyczny i garaże 
szkolnej jednostki ratowniczo-gaśniczej

Widok obiektów szkolnych od strony placu 
wewnętrznego
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i bezpośrednie rozmowy z ich członkami, szczególnie tymi, którzy aktywnie uczestniczyli 
w działaniach ratowniczych. To im przypisywałem prawo do nazwy „strażaków ratowni-
ków OSP”, która potem się przyjęła w opracowaniach dotyczących organizacji i funkcjo-
nowania Jednostek Operacyjno-Technicznych (JOT) OSP.

Uczestniczyłem w  wielu zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, podkreślając szcze-
gólną przydatność i misję ochotniczych straży pożarnych w społecznej służbie ratowniczej. 
Każdy mój przyjazd do jednostki nie był okazjonalnym pobytem zakończonym spotkaniem 
strażackim zakrapianym sowicie alkoholem, jak to bywało w przeszłości. Była to wizytacja 
kontrolna, zaczynająca się od strażnicy i jej utrzymania, wyposażenia w sprzęt i jego spraw-
ności, porządku i dyscypliny, prezentowania się strażaków w umundurowaniu itp.

Utarło się już potem w terenie przeświadczenie, że komendant wojewódzki jest wyma-
gającym dowódcą i zawsze swoją wizytę w jednostce zaczyna od garażu i sprzętu, a kończy 
na spotkaniu ze strażakami i wysłuchaniu ich problemów (głównie sprzętowych), które – 
jeżeli są racjonalne – pomoże skutecznie rozwiązać.

Uczestnicząc w  wielu zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP oraz w  prawie 
wszystkich zjazdach gminnych, uzyskiwałem z  pierwszej ręki prawdziwe informacje 
o problemach i najważniejszych potrzebach poszczególnych jednostek strażackich i od-
działów gminnych.

Pozwoliło mi to na opracowanie programu działania na najbliższe lata dla społecznego 
filaru ochrony przeciwpożarowej województwa bydgoskiego. Przedstawiłem ten program na 
wojewódzkim zjeździe Związku OSP odbytym 30 czerwca 1983 r. w Bydgoszczy. W zjeździe 
tym, oprócz delegatów wybranych przez poszczególne OSP i zjazdy gminne, uczestniczyli 
przedstawiciele władz wojewódzkich z wicewojewodą Edwardem Molikiem na czele oraz 
liczni goście z organizacji współpracujących i wspomagających ochotnicze strażactwo ziemi 
bydgoskiej. Zarząd Główny Związku reprezentował na naszym zjeździe komendant Wyższej 
Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie płk dr Józef Groba, mój serdeczny przyjaciel 
związany z Mazurami długoletnią służbą w Giżycku i Olsztynie. Na prezesa bydgoskiego 
zarządu wojewódzkiego zjazd wybrał druha Jerzego Topolińskiego z Bydgoszczy, a na sekre-
tarza tego zarządu płk. Jana Rosikiewicza z Szubina. Mnie wybrano na członka prezydium 
i na delegata na zjazd krajowy, który odbył się w dniach 26-27 listopada 1983 r. w Warszawie. 
Zjazd krajowy dokonał wyboru władz centralnych Związku: Zarządu Głównego i jego pre-
zydium oraz Głównej Komisji Rewizyjnej. Na prezesa Zarządu Głównego ZOSP wybrano 
ponownie prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych druha Anatola Adam-
skiego, a na sekretarza generalnego płk. Krzysztofa Smolarkiewicza.

Dwudziestego maja 1983 r. odbyły się krajowe uroczystości Dnia Strażaka w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie z udziałem kierownictwa ministerstwa i Ko-
mendy Głównej Straży Pożarnych, a  także Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Wyróżnieni funkcjonariusze pożarnictwa i  działacze ochotniczego 
strażactwa otrzymali odznaczenia państwowe i korporacyjne. Wręczali je: wiceminister 
MSW gen. Zaczkowski i prezes Adamski. Podsumowane zostaje także tradycyjnie współ-
zawodnictwo OSP w 1982 r. Województwo bydgoskie zajęło piąte miejsce i zarząd woje-
wódzki otrzymał z tego tytułu nagrodę pieniężną. Natomiast jeden z najbardziej zasłużo-
nych działaczy strażackich naszego województwa druh Bartz (prezes OSP w Przechowie  
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k. Świecia) został udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Po przeprowadzeniu zawodów gminnych i  rejonowych, 12 czerwca 1983 r. odbyły 

się na stadionie bydgoskiej Polonii zawody wojewódzkie ochotniczych straży pożarnych 
i  młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dodatkową atrakcją tych zawodów był wyścig 
żużlowy o puchar Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych – mój puchar – także, 
jako członka prezydium zarządu klubu Polonia w Bydgoszczy. 

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Mogileńskiej 
W dniu 22 lipca 1983 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Mogileńskiej świętowa-

ła 100-lecie swojej humanitarnej działalności. Uroczystość wzbogacona została otwarciem 
nowej strażnicy, nadaniem i wręczeniem sztandaru oraz odznaczeniem najwyższą stra-
żacką odznaką – Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uczestniczyłem w tej uroczystości razem z prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związ-
ku druhem Jerzym Topolińskim, który był działaczem partyjnym i członkiem Wojewódz-
kiej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR. Przed wręczeniem sztandaru, którego miał dokonać 
J. Topoliński, poinformował go jakiś „usłużny” lokalny działacz partyjny, że na sztandarze 
oprócz ustalonych regulaminem symboli i napisów znajduje się także wizerunek Matki 
Boskiej Częstochowskiej.

Zawody OSP na stadionie Polonii

Prezydium Zjazdu Wojewódzkiego ZOSP 
w Bydgoszczy

Zwycięzca Marek Ziarnik, któremu osobiście wręczy-
łem nagrodę i puchar

Delegacja bydgoska na Zjeździe Krajowym
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Oględziny sztandaru potwierdziły ten donos, więc poprosiliśmy prezesa OSP o wyja-
śnienia. Stwierdził, że taka była wola fundatorów (mieszkańców) i członków OSP i popro-
sił, by ją uszanować. Uspokoiliśmy go, że nie zamierzamy tego kwestionować, i wręczyli-
śmy sztandar przy aplauzie zgromadzonych mieszkańców. Potem była mała „spowiedź” 
w Komitecie Wojewódzkim, ale bez większych konsekwencji. Przy tej okazji pragnę tak-
że dodać, że już wcześniej tłumaczyłem się wspomnianej instancji partyjnej za adorację 
strażaków ochotników przy grobie Chrystusa. Powołałem się na Konstytucję PRL zapew-
niającą obywatelom wolność sumienia i wyznania oraz fakt, że statut OSP nie zawierał 
żadnych nakazów i zakazów ideologicznych w odróżnieniu od statutu PZPR. Ponadto ta 
adoracja stanowiła bardzo ważną powszechną tradycję strażacką i ingerowanie w nią mo-
głoby przynieść wręcz odwrotne i niepożądane działania. Towarzysze mieli inne zdanie, 
ale raczej formalne niż praktyczne, i w końcu wyszli z twarzą z tej dyskusji, stwierdzając, 
że strażacy wartujący przy grobie Chrystusa naśladują raczej pogańskich Rzymian niż 
chrześcijan.

Wizytacja komendanta głównego straży pożarnych
W dniach 27 i 28 września 1983 r. komendant główny straży pożarnych generał To-

masz Ostrowski dokonał wizytacji województwa bydgoskiego. Spotykał się z załogą ko-
mendy wojewódzkiej, wizytował kilka jednostek zawodowych i ochotniczych straży po-
żarnych oraz komendy rejonowe w Bydgoszczy i Świeciu. Przyjął moją informację o stanie 
ochrony przeciwpożarowej i najważniejszych zadaniach w najbliższych latach. Spotkał się 
z wojewodą Stanisławem Kubczakiem i pierwszym sekretarzem komitetu wojewódzkiego 
PZPR Zenonem Żmudzińskim, przekazując im pozytywną ocenę zarówno ochrony ppoż. 
województwa, jak i mojego kierowania tą ochroną. Pobyt swój skończył na uczestnictwie 
w uroczystości 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechowie w rejonie świeckim, 
skąd pospiesznie wyjechał do Warszawy. Gdy go odprowadzałem i  rozstawaliśmy się 
w Świeciu – na moście nad Wisłą – powiedział mi, że ma pilne i ważne spotkanie następ-
nego dnia, do którego musi się dobrze przygotować. Nie przypuszczałem wówczas, że to 
było pożegnanie. Generał uległ w listopadzie 1983 r. śmiertelnemu wypadkowi.

Generał pożarnictwa Tomasz Ostrowski urodził się 22 września 1936 r. w Łucku na 
Ukrainie. Szkołę oficerów pożarnictwa w Warszawie ukończył w 1957 r. i rozpoczął służbę 
w Poznaniu. W 1966 r. ukończył studia na Politechnice Poznańskiej, uzyskując dyplom 
inżyniera elektryka. W latach 1960-1972 był wykładowcą w Szkole Podoficerów Pożar-
nictwa w  Poznaniu, a  w  latach 1973-1974 komendantem poznańskiej straży pożarnej. 
W 1974 r. został mianowany na stanowisko zastępcy komendanta głównego, a w 1981 r. – 
komendanta głównego straży pożarnych. W maju 1983 r. otrzymał nominację generalską. 
Nagła śmierć – potknięcie na na schodach i mocne uderzenie głową w ścianę powodujące 
uszkodzenie mózgu – przerwała efektywne kierowanie ochroną przeciwpożarową kraju 
przez tego zasłużonego pożarnika, który był moim przyjacielem.

Uroczysty pogrzeb odbył się 25 listopada 1983 r. na Cmentarzu Powązkowskim 
w  Warszawie z  udziałem licznych przyjaciół i  delegacji strażackich z  całego kraju oraz 
kadry dowódczej zawodowego pożarnictwa. Pogrzeb ten był także manifestacją jedności 
służby pożarniczej, o którą bardzo dbał T. Ostrowski, idąc śladami swego poprzednika 
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gen. Zygmunta Jarosza. Po nim stanowisko komendanta głównego straży pożarnych objął 
jego zastępca płk Andrzej Gatlik.

Rok 1983 charakteryzował się bardzo dużym zagrożeniem pożarowym spowodowa-
nym wielomiesięczną suszą w całej Polsce. Od czerwca do października notowaliśmy licz-
ne pożary lasów, łanów zbóż i słomy pokombajnowej oraz zabudowań wiejskich i skła-
dowisk materiałów palnych, m.in. olbrzymiego składowiska kory drzewnej w Zakładach 
Celulozy i Papieru w Świeciu.

Były takie dni w województwie bydgoskim, w których ponad połowa jednostek pożar-
niczych była w akcji. Siły i środki pożarnicze były na pograniczu wyczerpania. W jednost-
kach wprowadzony został najwyższy stan gotowości bojowej – AKCJA 222. Wojewoda 
zarządził wzmożone działania prewencyjne i zaostrzenie rygorów pokontrolnych. Prze-
znaczył także dodatkowe środki finansowe dla zawodowych i ochotniczych straży pożar-
nych na naprawy sprzętu oraz paliwo i rekompensaty za nadliczbowe godziny służby.

Ja w  tamtym roku „wzbogaciłem się” o działkę w powstającym przy ulicy Nowoto-
ruńskiej ogrodzie działkowym, na której wybudowałem – prawie samodzielnie – bardzo 
ładną i funkcjonalną altankę, gdzie odpoczywałem po intensywnej służbie i razem z żoną 
zabawialiśmy się w rolników. Nieocenioną pomoc w zdobyciu, zagospodarowaniu i urzą-
dzeniu jej oddał mi jeden z najlepszych oficerów podległej mi komendy, a zarazem ser-
deczny przyjaciel kapitan Edward Korbiński.
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1984 – Pierwsza propozycja przejścia do Komendy Głównej w Warszawie. Tragiczny po-
żar w Bydgoszczy 

Na początku roku zaczęły docierać do mnie nieoficjalne informacje o konsultacjach 
z władzami bydgoskimi w sprawie przeniesienia mnie do Komendy Głównej z perspekty-
wą powierzenia mi w przyszłości stanowiska komendanta głównego. Sprawa wyjaśniła się 
nieco, gdy 11 maja wezwał mnie do Warszawy komendant główny straży pożarnych płk 
Andrzej Gatlik i zaproponował stanowisko swojego zastępcy. Wiązało się to z przewidy-
wanym przejściem na emeryturę płk. Włodzimierza Tesara. Obiecałem, że się zastanowię 
nad tą propozycją, ale raczej chyba z  niej nie skorzystam, gdyż mam jeszcze sporo do 
zrobienia w Bydgoszczy i nie chciałbym zawieść tych, którzy mi zaufali, gdy obejmowałem 
kierownictwo ochrony przeciwpożarowej w województwie bydgoskim. Zaznaczyłem jed-
nak, że do sprawy będziemy mogli powrócić w perspektywie najbliższego roku, w którym 
załatwię najważniejsze sprawy w  Bydgoszczy i  znajdę sobie właściwego następcę. Jesz-
cze w czasie tej wizyty rozmawiałem z płk. Tesarem, który potwierdził, że złożył raport 
o przejście na emeryturę i szczerze namawiał mnie, bym objął po nim stanowisko zastępcy 
komendanta głównego.

75-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijewie
Dziewiątego września 1984 r. OSP w Kijewie w rejonie (powiecie) inowrocławskim 

obchodziła uroczyście 75-lecie strażackiej humanitarnej służby. Uczestniczyliśmy w  tej 
wzorowo zorganizowanej uroczystości razem z prezesem Jerzym Topolińskim i komen-
dantem rejonowym płk Edmundem Wawrzyniakiem, dziękując druhom z Kijewa za wzo-
rową służbę i wręczając im sztandar oraz srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa nadany 
przez Zarząd Główny Związku. Zasłużeni strażacy ochotnicy otrzymali także odznacze-
nia, wyróżnienia i nagrody, a mieszkańcy podziwiali pokazy sprzętu i bawili się wyśmie-
nicie na ogólnej zabawie ze strażackim poczęstunkiem.

Białostockie zawody sportowo-pożarnicze zawodowych straży pożarnych
W dniach 3-5 sierpnia 1984 r. odbyły się w Białymstoku krajowe zawody sportowo-po-

żarnicze zawodowych straży pożarnych. Startowały reprezentacje województw – zwycięz-
cy zawodów strefowych – w tym także reprezentacja bydgoska oraz reprezentacje szkół 
pożarniczych. Zawody były perfekcyjnie zorganizowane pod osobistym kierownictwem 
komendanta wojewódzkiego płk. Klemensa Dziermańskiego, absolwenta pierwszego 
rocznika Oficerskiego Technikum Pożarniczego w Poznaniu, jednego z bardzo zasłużo-
nych i szanowanych w polskim pożarnictwie oficerów, dowódców i działaczy strażackich, 
a  także animatora i propagatora sportu w  jednostkach pożarniczych oraz pierwszego – 
długoletniego – prezesa Zarządu Głównego zorganizowanego w  Związku Emerytów 
i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej i dożywotniego honorowego prezesa 
tego zarządu.

W  zawodach białostockich reprezentacja województwa bydgoskiego nie odniosła 
większego sukcesu, zajmując jedenaste miejsce, wygrał Białystok.
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Wizytacja komendanta głównego straży pożarnych
W dniach 14 i 15 listopada 1984 r. komendant główny straży pożarnych płk Andrzej 

Gatlik dokonał wizytacji ochrony przeciwpożarowej województwa bydgoskiego. Zapoznał 
się z organizacją i funkcjonowaniem systemu tej ochrony, planowaniem i realizacją podsta-
wowych zadań realizowanych przez komendę wojewódzką, komendy rejonowe oraz tereno-
we i zakładowe straże pożarne. Wizytował także jednostki w Bydgoszczy i Świeciu, a także 
teren budowy nowej strażnicy przy ul. Glinki w Bydgoszczy. Odwiedził również kilka naj-
ważniejszych zakładów przemysłowych: „Celulozę” w Świeciu oraz Telfę, Polon i Zachem 
w Bydgoszczy. W czasie wizyty w tych zakładach odwiedziliśmy wspólnie majora Stanisława 
Mieszczaka, byłego zastępcę komendanta zakładowej zawodowej straży pożarnej w tych za-
kładach oraz jednego z wyróżnionych dowódców podczas akcji gaśniczej erupcji ropy i gazu 
w Karlinie na przełomie lat 1980 i 1981. S. Mieszczak uległ ciężkiemu wypadkowi w czasie 
awarii i działań zabezpieczających w 1982 r., doznając urazu kręgosłupa i trwałego bezwładu 
nóg. Po długotrwałym leczeniu i rehabilitacji przeszedł na dość skromną rentę inwalidzką. 
Opiekowaliśmy się nim, organizując pomoc, zarówno materialną, jak i w zakupie niezbęd-
nego wyposażenia i sprzętu inwalidzkiego, m.in. nowoczesnego wózka.

Pamiętam, że spotkanie z komendantem głównym było dla niego szczególnym prze-
życiem. Próbował się podnieść z wózka inwalidzkiego i potem przepraszał płk. Gatlika, 
że nie był w stanie regulaminowo się zameldować. Pobyt na ziemi bydgoskiej komendant 
główny zakończył spotkaniem z przedstawicielami władz wojewódzkich, m.in. z wojewo-
dą bydgoskim Stanisławem Kubczakiem, przekazując mu bardzo dobrą ocenę działań na 
rzecz ochrony przeciwpożarowej i mojego kierowania jednostkami pożarniczymi. Z per-
spektywy późniejszych decyzji kadrowych przypuszczam, że miała ona na celu także oce-
nę mojej osoby jako kandydata na przyszłego komendanta głównego.

Tragiczny pożar w Bydgoszczy
W  nocy 25 listopada 1984 r. odnotowaliśmy tragiczny pożar prowizorycznego bu-

dynku w ogrodzie działkowym w Bydgoszczy przy ul. Azbestowej, zamieszkałego przez 
7-osobową rodzinę. Zginęli wszyscy – rodzice i pięcioro dzieci. Gdy zaalarmowane jed-
nostki pożarnicze przybyły na miejsce pożaru, drewniana altanka płonęła jak przysłowio-
wa zapałka i strażacy nie mieli żadnych szans na uratowanie zamieszkałej w niej rodziny.

W dniach 3-6 grudnia 1984 r. uczestniczyłem w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Po-
znaniu w krajowej naradzie i szkoleniu kierowniczej kadry pożarniczej, wygłaszając m.in. 
wykład na temat planowania działalności w  jednostkach ochrony przeciwpożarowej, 
do którego zobowiązał mnie płk Gatlik po bydgoskiej wizycie. W  drugim dniu tej na-
rady otrzymałem telefon od wicewojewody Molika o przyłapaniu mojego zastępcy płk. 
R. Szmoniewskiego przez celników na granicy z NRD na przemycie wyrobów srebrnych 
i zawieszeniu go w pełnionej funkcji. Informacja specjalnie mnie nie zmartwiła, gdyż mia-
łem problemy z tym oficerem i rozstałem się z nim 31 grudnia tego roku. Przeszedł na 
stanowisko inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej w bydgoskiej dyrekcji CPN. Sprawa 
przemytu srebra została w jakiś sposób wyciszona. Na zastępcę wojewoda powołał na mój 
wniosek płk. Michała Talara, pełniącego dotychczas obowiązki kierownika służby zapo-
biegania pożarom.
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Urzędowałem w bardzo dobrze wyposażonym i funk-
cjonalnym gabinecie połączonym z „salką sztabową”

RSK w Bydgoszczy, 15 listopada 1984 r.

Od lewej: ja, płk A. Gatlik, wicewojewoda E. Molik, 
wojewoda S. Kubczak

Wizytacja przez komendanta głównego płk. Andrzeja 
Gatlika budowy strażnicy przy ul. Glinki w Bydgoszczy
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1985 – Groźny pożar w bydgoskim Zachemie. Uroczystości strażackie w Świeciu, Choj-
nicach i Tucholi. Żegnam się z Bydgoszczą  

Rok 1985 był ostatnim rokiem mojego kierowania ochroną przeciwpożarową na ziemi 
bydgoskiej. Zdawałem sobie z tego sprawę, mówiły o tym docierające do mnie nieoficjalne 
informacje, zastanawiałem się tylko, czy zdecydować się na Warszawę, czy może powrócić 
do Olsztyna, gdzie bardzo chętnie by mnie przyjęto. Ale miałem także jeszcze wiele spraw 
do załatwienia w Bydgoszczy związanych z inwestycjami (budowami) pożarniczymi w Byd-
goszczy, Świeciu i Mogilnie oraz ważnymi uroczystościami i spotkaniami zaplanowanymi 
na ten rok.

W  dniach 11-12 stycznia 1985 r. gościliśmy zespół redakcyjny „Przeglądu Pożarni-
czego, który miał pokazać ochronę przeciwpożarową województwa, jej problemy i osiąg-
nięcia. Redaktorzy rozmawiali z przedstawicielami władz, m.in. z wojewodą bydgoskim 
Stanisławem Kubczakiem, a  także ze mną oraz wieloma przedstawicielami zawodowej 
i ochotniczej służby pożarniczej. Wizytowali jednostki zawodowe i ochotnicze straże po-
żarne oraz zakłady produkcyjne związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym – Telfę 
i Polon – a także niektóre gminy. Bogaty materiał prasowy z tej wizyty zaprezentowany 
został na 20 stronach marcowego wydania „Przeglądu Pożarniczego” pod wstępnym tytu-
łem Z wizytą w województwie bydgoskim.

Dziesiąty marca 1985 r. to dramatyczna niedziela, upamiętniona groźnym pożarem 
w Zakładach Chemicznych w Bydgoszczy i tragicznym wypadkiem drogowym samocho-
du pożarniczego z Zawodowej Straży Pożarnej w Świeciu.

Pożar w bydgoskim Zachemie miał miejsce na wydziale produkcji aniliny (oleju ani-
linowego), opartej częściowo na środkach łatwo zapalnych (m.in. nitrobenzenie) i cha-
rakteryzującej się obecnością silnych substancji toksycznych. Na szczęście kilku zastę-
pom z zakładowej zawodowej straży pożarnej i bydgoskiej „zawodówki” udało się szybko 
opanować sytuację. Straty produkcyjne i materialne nie były duże, natomiast kilku lekko 
podtrutym strażakom udzielono natychmiast skutecznej pomocy lekarskiej w  zakłado-
wym specjalistycznym szpitalu. Z aniliną miałem wcześniej już do czynienia lutym 1975 r. 
podczas zatrzymania na stacji kolejowej w Nidzicy uszkodzonej cysterny kolejowej prze-
wożącej ten produkt z Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Związku Radzieckiego. 
Wyciek aniliny z tej cysterny zauważyli kolejarze i nierozważnie razem ze strażakami pró-
bowali dotykiem i węchem sprawdzić, co to za substancja. W wyniku tych prób kilkunastu 
z nich uległo silnemu zatruciu i musieli być hospitalizowani.

W  Świeciu natomiast nad jadącym alarmowo do pożaru samochodem pożarniczym 
(GBA) nie zapanował jego kierowca w czasie mijania się z innym pojazdem i uderzył w przy-
drożny słup energetyczny. W  wypadku poniósł śmierć młody strażak junak odbywający 
w  świeckiej straży pożarnej zasadniczą służbę wojskową. Uroczysty pogrzeb tego junaka 
z honorową strażacką asystą odbył się z udziałem licznych delegacji strażackich oraz osób 
cywilnych. Byłem osobiście na tym pogrzebie i w przemówieniu na grobem podkreśliłem 
humanitaryzm strażackiej służby, wymagającej nieraz poświęcenia własnego życia. Gdy po-
tem podszedłem do rozpaczającej matki zmarłego junaka i składałem jej kondolencje, zosta-
łem niemile zaskoczony jej reakcją. Poprzez dramatyczny płacz powiedziała: „Gdyby pan nie 
przyjął go na prośbę męża do tej straży, to poszedłby do wojska i by żył”.
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W dniach 5-9 kwietnia 1985 r. odwiedziłem Warmię i Mazury. Pobyt ten związany był 
z  nagłą śmiercią i  pogrzebem długoletniego komendanta wojewódzkiego straży pożar-
nych w Olsztynie płk. Tadeusza Hornziela. Piastował to stanowisko ponad 28 lat (1953- 
-1981) i był bardzo oddany pożarniczej służbie, którą rozpoczął w 1945 r. w Elblągu jako 
instruktor powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Z  pochodzenia był 
warszawiakiem, uczestnikiem powstania warszawskiego, jednym z konstruktorów słynne-
go powstańczego czołgu „Kubuś”. Uroczysty pogrzeb płk. T. Hornziela odbył się 9 kwietnia 
z udziałem licznych delegacji i sztandarów strażackich oraz wielu mieszkańców Olsztyna. 
Pochowany został w alei zasłużonych na cmentarzu komunalnym przy ulicy Poprzecznej 
w Olsztynie.

W czasie tego pobytu w Olsztynie dowiedziałem się z licznych wypowiedzi moich by-
łych współpracowników o niezbyt sprzyjającej pożarniczej służbie atmosferze w komendzie 
wojewódzkiej i podległych jej jednostkach organizacyjnych. Spowodowana ona była m.in. 
długotrwałą ciężką chorobą komendanta wojewódzkiego i przedwczesną rywalizacją o to 
stanowisko niektórych oficerów. Koledzy namawiali, bym wrócił do Olsztyna, oferując mi 
lojalność i  pełne poparcie w  kandydowaniu na stanowisko komendanta wojewódzkiego, 
a  także zaangażowanie w  działaniach usprawniających ochronę przeciwpożarową w  wo-
jewództwie olsztyńskim. Obiecałem, że podejmę ewentualnie taką decyzję, lecz chciałem 
być absolutnie lojalny wobec płk. Szymańskiego. Odwiedziłem go w domu. Był rzeczywiście 
w bardzo złym stanie, ale i on także namawiał mnie do powrotu. Uważał, że tylko ktoś spoza 
województwa mógłby uspokoić sytuację kadrową w pożarnictwie olsztyńskim. Nic nie obie-
cywałem, złożyłem życzenia wyzdrowienia i powróciłem do Bydgoszczy.

W  dniu 15 kwietnia 1985 r. wręczyłem mgr. Pawłowi Frątczakowi nominację na 
pierwszy stopień oficerski – podporucznika pożarnictwa. Ten absolwent Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w  Bydgoszczy to autentyczny pasjonat pożarniczej służby. Udało mi się 
pozyskać go do pracy w komendzie wojewódzkiej, „załatwić” stopień oficerski i obronić 
od zawodowej służby wojskowej. Paweł Frątczak dosłużył się w pożarnictwie stopnia star-
szego brygadiera (pułkownika) i był przez wiele lat bardzo kompetentnym rzecznikiem 
prasowym Komendy Głównej Straży Pożarnych. Bardzo duża liczba działań ratowniczych 
wykonywanych przez zawodowe i ochotnicze straże pożarne oraz ich różnorodność po-
wodowały bardzo częste występowanie P. Frątczaka w środkach masowego przekazu i po-
wszechną jego rozpoznawalność wśród społeczeństwa. Fachowe i racjonalne informacje 
i komentarze przekazywane bardzo często z miejsca najdramatyczniejszych zdarzeń – po-
żarów, powodzi, katastrof, wypadków, huraganów – były bardzo dobrze oceniane zarów-
no w  jednostkach pożarniczych, jak i przez środowiska dziennikarskie. Cenię sobie, że 
współpracowałem zarówno z nim, jak i jego ojcem – naukowcem akademickim – podczas 
mojego kierowania ochroną przeciwpożarową na ziemi bydgoskiej.

W dniach 6-7 maja 1985 r. gościliśmy delegację strażaków lubelskich. Pod dowódz-
twem lubelskiego komendanta wojewódzkiego płk. Stanisława Machowicza przyjechała 
na wymianę doświadczeń ponad 30-osobowa grupa strażaków z zawodowych i ochotni-
czych straży pożarnych województwa lubelskiego. Chcieli poznać metody i formy dzia-
łania dające wymierne osiągnięcia w ochronie przeciwpożarowej naszego województwa.
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W maju 1985 r. miały również miejsce wojewódzkie uroczystości strażackie w Chojni-
cach. W czasach PRL nie obchodziliśmy strażackiego święta w dniu 4 maja, poświęconym 
naszemu patronowi świętemu Florianowi. Nasze święto obchodziliśmy w pierwszą nie-
dzielę po święcie ludowym przypadającym w Zielone Świątki. W 1985 r. nasze strażac-
kie uroczystości zorganizowaliśmy 18 maja w Chojnicach. Było to wyróżnienie dla tego 
miasta i pożarniczego rejonu operacyjnego za osiągnięcia w ochronie przeciwpożarowej 
i dużą troskę władz i  społeczeństwa o ochotnicze straże pożarne. Impreza wzbogacona 
była nadaniem przez Ministra Spraw Wewnętrznych chojnickiej zawodowej straży po-
żarnej sztandaru. Aktu wręczenia sztandaru dokonał przedstawiciel ministra płk Budzia-
nowski na zabytkowym chojnickim rynku w obecności honorowej kompanii pożarniczej 
oraz licznych gości i mieszkańców miasta. Sztandar przyjął komendant rejonowy straży 
pożarnych, zarazem komendant zawodowej straży pożarnej w Chojnicach, mjr pożarnic-
twa Witold Hope i przekazał go pocztowi sztandarowemu wyróżnionej jednostki. Potem 
nastąpiła prezentacja sztandaru przed szykiem pododdziałów i trybuną honorową, a tak-
że strażacka defilada oddziałów i samochodów pożarniczych.
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W dniu 22 maja 1985 r. podpisaliśmy porozumienie partnerskie z Wyższą Szkołą Pe-
dagogiczną w Bydgoszczy. Współpracę z tą uczelnią rozpoczęliśmy już wcześniej, ale po 
przyjęciu do pożarniczej służby mgr. Pawła Frątczaka nastąpiła wyraźna jej intensyfikacja, 
wymagająca formalnego porozumienia. Przyczynił się także do podjęcia i programowania 
tej współpracy ojciec Pawła – dr Jan Frątczak.

Podstawowe przedsięwzięcia i zadania, jakie postawiliśmy sobie w przyjętym porozu-
mieniu, dotyczyły m.in.:
- propagowania wśród studentów WSP społecznej humanitarnej służby w ochotniczych 

strażach pożarnych; 
- pisania prac dyplomowych i magisterskich dokumentujących historię poszczególnych 

jednostek oraz nawiązywania przez absolwentów współpracy z OSP;
- organizowania wspólnych konferencji i imprez związanych z bezpieczeństwem poża-

rowym. Pierwszą taką konferencję zorganizowaliśmy już 28 maja 1985 r. w oddziale 
bydgoskiej naczelnej organizacji technicznej;

- prowadzenia obustronnie zajęć szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
oraz dydaktyki i wychowania.

Nowa remiza OSP w Kamieniu Krajańskim
W dniu 25 maja 1985 r. wspólnie z dyrektorem Wydziału Finansowego Urzędu Woje-

wódzkiego Kazimierzem Atamańskim uczestniczyliśmy w oddaniu nowej, bardzo funkcjo-
nalnej remizy OSP w Kamieniu Krajańskim w sępoleńskim rejonie operacyjnym. Dyrektor 
Atamański wspierał budowę z budżetu wojewódzkiego, a ja wyjednałem znaczącą pomoc 
finansową z funduszu na popieranie czynów społecznych. Obiekt wykonywany był przy du-
żym wsparciu społecznym członków OSP, głównie przy wykonywaniu prac pomocniczych 
i zagospodarowaniu terenu. Oddanie nowej strażnicy było więc szczególnym wydarzeniem 
dla tej jednostki, służącej mieszkańcom od kilkudziesięciu lat. Ja natomiast naprawiłem przy 
tej okazji niezbyt dobre stosunki z Atamańskim, który bardzo sceptycznie i zbyt oszczęd-
nie podchodził do finansowania budowy, modernizacji i remontów naszych pożarniczych 
obiektów. Po spożyciu znacznej ilości alkoholu i rywalizacji – kto jest lepszy? – doszliśmy do 
pełnego porozumienia i przyjaznych stosunków w dalszej naszej współpracy. Na drugi dzień 
miałem wprawdzie niesamowitego kaca, ale czego się nie robi dla dobra strażackiej służby...

Uroczyste podpisanie porozumienia 
w siedzibie Komendy Wojewódzkiej 
w Bydgoszczy 22.05.1985 r. z udziałem 
rektora WSP prof. Nowaka (podpisuje), 
mojej skromnej osoby oraz stojących 
od lewej: prorektora dr. Jakubowskiego, 
dr. Frątczaka i mojego zastępcy płk. 
poż. Michała Talara
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Uroczystości strażackie w Słupsku i Ustce
W  dniach 30 maja – 2 czerwca 1985 r. kilkuset zasłużonych działaczy ochotnicze-

go strażactwa i kierowniczej kadry zawodowego pożarnictwa z całej Polski uczestniczyło 
w uroczystościach strażackich. Wielu otrzymało wysokie odznaczenia państwowe i związ-
kowe, a także awanse w stopniach. W czasie trzydniowych urczystości i spotkań zaprezen-
towano historyczne związki z Pomorzem i Bałtykiem oraz historię straży pożarnych tego 
regionu. Zorganizowano bardzo ciekawe sympozjum historyczne zakończone spotkaniem 
pokoleń strażaków polskich – patriotyczną manifestacją w Ustce. Historycznym śladem 
tej imprezy jest pamiątkowy głaz z odpowiednią dedykacją.

110-lecie OSP w Odrach
Drugiego czerwca 1985 r., wracając z Pomorza, zatrzymałem się w Odrach – historycz-

nej miejscowości na ziemi chojnickiej (gmina Czersk), gdzie miejscowa OSP obchodziła 
110-lecie swej działalności. W uznaniu społecznej służby jednostka otrzymała sztandar 
i  najwyższe strażackie odznaczenie – Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Wręczyłem druhom te zaszczytne wyróżnienia i z dużą przyjemnością i satysfakcją 
uczestniczyłem w ich święcie oraz zapoznałem się z bardzo ciekawą historią tej miejsco-
wości, związanej z dwunastoma kamiennymi kręgami. Jest to największe w Polsce i drugie 
co do wielkości w Europie skupisko kamiennych kręgów stanowiące według archeologów 
cmentarzysko Gotów i Geopidów z I-II w. przed naszą erą.

Nowa remiza strażacka w Świeciu
Świecie to jedno z najstarszych miast w Polsce – pierwsze wzmianki historyczne po-

chodzą z 1198 r. – zamieszkałe przez około 25 tysięcy mieszkańców, znane z dużych zakła-
dów celulozowo-papierniczych, wytwarzających około 1 miliona ton produktów. Do roku 
1985 funkcjonujące w tym mieście: ochotnicza i zawodowa straż pożarna oraz komenda 
rejonowa straży pożarnych nie posiadały niezbędnych warunków do swej działalności. 
Dosłownie gnieździły się w starej remizie OSP, posiadającej tylko dwa garaże i kilka po-
mieszczeń przeznaczonych na biuro komendy i cele socjalne załogi zawodowej jednostki. 
Przy strażnicy tej nie było żadnego placu do ćwiczeń ani terenu przed garażami zapewnia-
jącego bezpieczny alarmowy wyjazd. Samochody bojowe wyjeżdżały do akcji bezpośred-
nio na chodnik ulicy, zagrażając przechodniom.

Stara strażnica przeznaczona na muzeum Nowa strażnica
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Uroczyste przecięcie wstęgi przy otwarciu nowej 
strażnicy. Na pierwszym planie od lewej:
plut. poż. A. Ligman, przewodniczący WRN Józef 
Wieczorek, gen. Zdzisław Ostrowski, kierownik 
budowy, sekretarz KW PZPR Zenon Żmudziński, 
wicewojewoda Edward Molik

Trybuna honorowa z gośćmi 

Od lewej: dowódca kompanii honorowej por. poż. 
Pawlak i poczet sztandarowy w składzie: ogn. Henryk 
Wesołowski, st. kpr. Wiesław Michalak i st. ogn. Jerzy 
Sudziński

Pożarnicza kompania honorowa ze Świecia 
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Uroczystości w Świeciu przebiegły bardzo sprawnie, dając załodze komendy rejonowej 
i zawodowej straży pożarnej dużo satysfakcji i uznania za ogrom pracy włożonej zarówno 
wcześniej przy budowie strażnicy, jak i w przygotowanie organizacyjno-techniczne tego 
szczególnego dnia – 13 maja 1985 r. Położył się jednak na nich pewien cień za sprawą 
pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR Zenona Żmudzińskiego, który 
wbrew wcześniejszym ustaleniom zdecydował, że na apel do odległego o 15 kilometrów 
Mniszka pojedzie swoją służbową wołgą, a nie z pozostałymi gośćmi podstawionym auto-
busem. Apel w Mniszku przy pomniku pamięci zamordowanych przez faszystów niemiec-
kich około 10 tysięcy więźniów miał szczególne znaczenie w programie naszej uroczysto-
ści. Czekały tam 3 kompanie honorowe strażaków i milicjantów oraz poczty sztandarowe 
i orkiestra. Sekretarz Żmudziński jak zdecydował, tak postąpił, wyjeżdżając wcześniej ra-
zem z sekretarzem KW PZPR Januszem Zemke i zastępcami komendanta wojewódzkiego 
MO samochodami osobowymi.

Efekt tej „samowoli” był taki, że po przyjeździe tej ekipy na parking i skierowaniem 
się jej w stronę pomnika dowódca uroczystości rozpoczął ustalony ceremoniał: meldun-
kiem tow. sekretarzowi, oddaniem salwy honorowej przez kompanię MO i odegraniem 
przez orkiestrę hymnu narodowego. Nastąpiła konsternacja, gdyż „towarzysze” nie mieli 
nawet wiązanek kwiatów (były w autobusie) i  czuli się niezbyt komfortowo, stojąc pod 
pomnikiem i czekając na resztę delegacji jadącą autobusem. Przyjechaliśmy po około 20 
minutach, złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicze i zapanowała niemiła atmosfera, w któ-
rej sekretarz Żmudziński zamiast nas przeprosić, obraził się i odjechał. Wyjechali także 
pozostali ważni goście z Bydgoszczy łącznie z przewodniczącym WRN i wicewojewodą 
oraz pułkownikami MO. Pozostał tylko gen. Ostrowski, pocieszając mnie i komendanta 
Górskiego wysoką oceną organizacji naszej uroczystości i niską oceną moralną partyjnej 
władzy. Odbiliśmy sobie z generałem olsztyniakiem ten partyjny afront na przyjęciu koń-
czącym uroczystości.

Złożenie wień-
ców przez władze 
z okazji otwarcia 
strażnicy w Świeciu 
– „żwirownia” 
w Mniszku, miejsce 
zamordowania 
przez Niemców 
kilku tysięcy ofiar 
różnych narodo-
wości 
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Uroczystości strażackie w Tucholi
W dniu 20 lipca 1985 r. świętowano 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucholi 

oraz wręczenie Zawodowej Straży Pożarnej w Tucholi sztandaru nadanego przez Mini-
stra Spraw Wewnętrznych. Te współpracujące ze sobą jednostki pożarnicze zasłużyły się 
dobrze dla ochrony przeciwpożarowej ziemi tucholskiej, ubogaconej szczególnymi wa-
lorami przyrodniczymi (Bory Tucholskie stanowią największy jednolity kompleks leśny 
w Polsce) i bogatą historią. Uroczystość rozpoczęła się na placu przed wspólną strażnicą 
tych jednostek, następnie przeniosła się na tucholski rynek, gdzie zgromadzili się licznie 
mieszkańcy miasta i pododdziały z jednostek OSP rejonu tucholskiego. Sztandar w imie-
niu ministra wręczył wicewojewoda bydgoski Edward Molik, przyjął go komendant re-
jonowy straży pożarnych, a zarazem komendant Zawodowej Straży Pożarnej w Tucholi 
mjr poż. Włodzimierz Marasz i  przekazał pocztowi sztandarowemu OSP. Obchodząca 
100-lecie działalności OSP w Tucholi posiadała już sztandar, więc otrzymała liczne gratu-
lacje, wyróżnienia i podziękowania oraz wartościowe nagrody, m.in. od Zarządu Głów-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w  Warszawie. Wręczał je uczestniczący 
w uroczystości wiceprezes tego zarządu płk poż. Albin Lasoń. Natomiast Zawodowa Straż 
Pożarna otrzymała od wicewojewody zapewnienie o przyznaniu środków na poprawę wa-
runków socjalnych poprzez nadbudowę strażnicy o drugie piętro.

Wręczenie sztandaru ZSP w Tucholi. Wręcza wicewojewoda Molik, przyjmuje mjr Włodzimierz Marasz
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Pożar w Chojnicach
Dwudziestego drugiego lipca 1985 r. wybuchł pożar w  Chojnicach. Na miejsce akcji 

przyjechałem, gdy sytuacja była już opanowana i  trwało dogaszanie częściowo spalonego 
budynku z wyposażeniem w zakładzie produkcji szaf należącym do spółdzielni wielobran-
żowej w Chojnicach. Do działań straży pożarnej nie było żadnych uwag, więc po oględzi-
nach częściowo spalonego obiektu i przekazaniu uwag dotyczących ewentualnej przyczyny 
pożaru wyjechałem na umówione spotkanie w Brzeźnie (gmina Pruszcz, rejon Świecie). Jed-
nostka OSP w tej miejscowości obchodziła 75-lecie i została uhonorowana sztandarem oraz 
Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa. Wypełniłem te zaszczytne obowiązki i po krót-
kim spotkaniu z gościnnymi druhami tej zasłużonej ochotniczej straży pożarnej wróciłem 
bardzo zmęczony do domu, by choć wieczorem spędzić lipcowe święto z rodziną.

Pobyt w Olsztynie i pogrzeb płk. poż. Walentego Szymańskiego
Pod koniec sierpnia 1985 r. zadzwonił do mnie zastępca komendanta wojewódzkiego 

w Olsztynie płk Ryszard Wojno pytając, czy mógłbym przyjechać do Olsztyna i spotkać 
się z wojewodą Rubczewskim w sprawie powrotu do Olsztyna i objęcia stanowiska ko-
mendanta wojewódzkiego. Poinformował mnie także o krytycznym stanie płk. W. Szy-
mańskiego i  coraz gorszej sytuacji w  ochronie przeciwpożarowej spowodowanej głów-
nie konfliktem między kadrą komendy wojewódzkiej i komendy miejskiej w Olsztynie, 
a także niezdrową rywalizacją kilku oficerów o ww. stanowisko. Głównie zabiegał o nie 
komendant miejski w Olsztynie płk Tadeusz Dryja, ale byli aktywni także inni pretenden-
ci. W związku z  tym utworzyły się nieformalne grupy agitujące i popierające, tworzące 
szkodliwe dla służby podziały. 

Wojewoda postanowił więc znaleźć kandydata spoza województwa i przede wszystkim 
miał mnie na względzie. Zapewniał również, że uzyskałbym duże poparcie kadry dowód-
czej i funkcjonariuszy pożarnictwa, zarówno z komendy wojewódzkiej, jak i podległych 
jej jednostek. Osobiście prosił mnie także o powrót i deklarował pełne poparcie i przyszłą 
efektywną współpracę. 

Zapewniłem go o poważnym rozważeniu tej propozycji i swoim przyjeździe do Olsz-
tyna 28 sierpnia i poprosiłem o umówienie mnie w tym dniu z wojewodą. Otrzymałem 
telefon potwierdzający od wojewody S. Rubczewskiego i zaproszenie do wizyty 28 sierp-
nia. Spotkaliśmy się w  gabinecie wojewody w  obecności wicewojewody Jana Chudego 
nadzorującego ochronę przeciwpożarową. Wojewoda S. Rubczewski stwierdził, że jest 
bardzo zaniepokojony trudną sytuacją w zawodowej służbie pożarniczej spowodowaną 
długotrwałą chorobą komendanta wojewódzkiego płk. W. Szymańskiego i  konfliktami 
w kadrze dowódczej. Przełożyło się to na obniżoną realizację podstawowych zadań ochro-
ny przeciwpożarowej w województwie i coraz gorszą ocenę ze strony Komendy Głównej 
Straży Pożarnych. Dla przykładu podał nieporozumienia dotyczące nadzoru nad budowa-
ną w Olsztynie nową strażnicą i trudności z realizacją tej inwestycji, a także liczne skar-
gi, donosy i anonimy wpływające do niego. Uważał, że zaistniała konieczność szybkiego 
i kategorycznego rozwiązania tej sprawy w celu uniknięcia dalszych nieprawidłowości po-
przez powołanie na stanowisko komendanta wojewódzkiego oficera pożarnictwa posia-
dającego odpowiednie kwalifikacje i nieuwikłanego w „olsztyńskie konflikty”. Stwierdził 
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także, że nie ma takiego kandydata w województwie olsztyńskim, lecz jest ktoś – wcześniej 
niedoceniony – kto opuścił to województwo i najwyższy czas, by powrócił. Oświadczył, 
że oczywiście myśli o mnie, bazując także na moich osiągnięciach w kierowaniu ochroną 
przeciwpożarową w województwie bydgoskim, a także długoletnim związku z tak dobrze 
mi znanym województwem olsztyńskim. Ja wyraziłem chęć powrotu na ulubioną Warmię 
i Mazury – tu się wychowałem – lecz musiałem najpierw zakończyć najważniejsze sprawy 
w Bydgoszczy i uzyskać zgodę na przeniesienie do Olsztyna komendanta głównego straży 
pożarnych i wojewody bydgoskiego.

Wojewoda Rubczewski był bardzo zadowolony z mojej decyzji i oświadczył, że gdyby 
były jakieś trudności, to deklaruje odpowiednie rozmowy z ww. decydentami. Uzgodnili-
śmy, że przy pozytywnym przebiegu sprawy obejmę stanowisko komendanta wojewódz-
kiego w Olsztynie z dniem 1 listopada 1985 r. Natomiast z rodziną przeprowadzimy się la-
tem 1986 r. po zakończeniu roku szkolnego i wówczas niezbędne mi będzie odpowiednie 
mieszkanie, najlepiej w śródmieściu Olsztyna. Do tego czasu zamieszkam u rodziny, nie 
narażając komendy na jakiekolwiek koszty. 

Jeszcze tego dnia rozmawiałem z Józefem Muchą, prezesem Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie, który poparł w pełni propozycje 
wojewody i zapewnił mnie o pełnej współpracy.

Trzydziestego sierpnia 1985 r. oddaliśmy ostatnią posługę płk. Walentemu Szymań-
skiemu, który zmarł po długiej i  ciężkiej chorobie nowotworowej. Zasłużony dowódca 
i działacz służby pożarniczej, związany z tą służbą od 1950 r. Pochodził z mazowieckiej 
wsi Wiśniewo w  pow. mławskim, gdzie rodzice posiadali gospodarstwo rolne. Do po-
żarnictwa przeszedł w stopniu podporucznika z wojsk ochrony pogranicza. Został zde-
mobilizowany, gdyż uznano jego ojca za „kułaka” (zamożnego rolnika), którego syn nie 
zasługiwał w tych czasach na zaszczytną służbę w Ludowym Wojsku Polskim. W latach 
1950-1953 był komendantem powiatowym straży pożarnych w Ostródzie, a w latach na-
stępnych zastępcą komendanta wojewódzkiego i od 1980 r. komendantem wojewódzkim 
straży pożarnych w Olsztynie. Uczestniczył w wielu bardzo trudnych akcjach ratowniczo- 
-gaśniczych oraz najważniejszych przedsięwzięciach organizacyjno-technicznych na 
rzecz ochrony przeciwpożarowej na Warmii i Mazurach.

Pogrzeb W. Szymańskiego zgromadził setki delegacji strażackich z całego województwa 
oraz wielu jego przyjaciół i kolegów, a także mieszkańców Olsztyna. Pożegnaliśmy i pocho-
waliśmy pułkownika na cmentarzu komunalnym w Olsztynie przy ul. Poprzecznej z pełnym 
ceremoniałem strażackim: z honorową kompanią, sztandarami, orkiestrą i naręczami kwia-
tów. Spoczął w pobliżu swego byłego szefa i przyjaciela płk. Tadeusza Hornziela.

Tradycje strażackiej służby – tej ochotniczej – podtrzymał syn płk. Szymańskiego Wal-
demar Szymański – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nidzicy 
i członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku w Olsztynie, długoletni 
wójt gminy Janowo w powiecie nidzickim.

Mistrzostwa Polski w sporcie pożarniczym w Gdańsku
W  dniach 6-8 września 1985 r. w  Mistrzostwach Polski w  sporcie pożarniczym 

w  Gdańsku uczestniczyły reprezentacje wojewódzkie zawodowych straży pożarnych,  
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które zajęły czołowe miejsca na zawodach okręgowych. Przyjechała także liczna pożarni-
cza kadra dowódcza z komendantem głównym straży pożarnych płk. Andrzejem Gatli-
kiem na czele. W hotelu podczas koleżeńskich spotkań odżywały wspomnienia i trwały 
dyskusje o problemach służby pożarniczej, a także sukcesach i porażkach osobistych, jak 
również planach na przyszłość.

Niektórzy z  moich przyjaciół, mając jakieś nieoficjalne „przecieki”, pytali o  moje 
ewentualne kandydowanie na stanowisko komendanta głównego. „Nie potwierdzam i nie 
zaprzeczam” – odpowiadałem, natomiast wykorzystując spotkanie z  płk. A. Gatlikiem 
poinformowałem go o  zamiarze powrotu do Olsztyna na stanowisko komendanta wo-
jewódzkiego. Poprosiłem, by nie stawiał przeszkód w realizacji tego zamiaru. On zapro-
ponował mi ponownie stanowisko zastępcy komendanta głównego, a gdy kategorycznie 
odmówiłem, zapewnił o pozytywnym zaopiniowaniu przeniesienia na Warmię i Mazury.

Spotkanie z wojewodą Kubczakiem i wicewojewodą Molikiem
W dniu 10 września 1985 r. na spotkaniu z wojewodą Kubczakiem i wicewojewodą 

Molikiem nadzorującym ochronę przeciwpożarową, po omówieniu spraw związanych 
z  planowanym na terenie województwa bydgoskiego plenarnym posiedzeniem prezy-
dium Zarządu Głównego Związku OSP, poinformowałem o zamiarze powrotu do służby 
w Olsztynie na stanowisko komendanta wojewódzkiego straży pożarnych w wojewódz-
twie olsztyńskim. Moi przełożeni byli całkowicie zaskoczeni tą informacją, a gdy zaznaczy-
łem, że to jest nieodwołalne postanowienie, zapytali o przyczyny i poprosili o ewentualne 
ponowne rozważenie tej decyzji. Podkreślali wysoką ocenę mojego ponad siedmiolet-
niego kierowania pożarnictwem bydgoskim, dobrą współpracę i wymierne osiągnięcia. 
Pytali, czy mi tego nie szkoda. Wyjaśniłem, że przyczynami są: moje szczególne przy-
wiązanie do Warmii i Mazur, gdzie się wychowałem, trudności i problemy w ochronie 
przeciwpożarowej tego regionu, które mogę rozwiązać po doświadczeniach bydgoskich, 
oraz konieczność zaopiekowania się rodziną. Natomiast w  Bydgoszczy nie było w  tym 
czasie poważniejszych problemów z ochroną przeciwpożarową i był dobry kandydat na 
stanowisko komendanta wojewódzkiego. Był nim mój obecny zastępca i przyjaciel puł-
kownik Michał Talar, sprawdzony w naszej służbie i akceptowany przez kadrę dowódczą 
oraz załogi zawodowych i ochotniczych straży pożarnych. Mogłem za niego zagwaranto-
wać, że będzie nie gorszym komendantem niż ja, a być może jeszcze lepszym. W związku 
z tym poprosiłem o pozytywne załatwienie mojego przeniesienia do Olsztyna, które już 
uzgodniłem wstępnie z wojewodą olsztyńskim i komendantem głównym. Uzgodniliśmy, 
że przeniesienie to nastąpi z dniem 1 listopada 1985 r..

Kończąc to spotkanie, wojewoda Kubczak zwrócił się z  pytaniem do Molika: Czy 
opuszczającemu nas pułkownikowi Mikulakowi damy ustalony wcześniej prezent, czy 
nie? Padła odpowiedź: Damy, bo na niego zasłużył. Wojewoda Kubczak z wicewojewodą 
Molikiem wręczyli mi talon na Fiata 125. Odebrałem go z Polmozbytu w Bydgoszczy przy 
podwójnej uciesze rodziny. Po pierwsze, był to bardzo ceniony w tych czasach samochód 
i po drugie z tego powodu, że wracamy do Olsztyna.
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Obrady Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP
W dniach 11-12 września 1985 r. w Bydgoszczy oraz w Świeciu obradowało Prezydium 

Zarządu Głównego Związku OSP pod przewodnictwem prezesa zarządu głównego Anato-
la Adamskiego i zastępcy komendanta głównego straży pożarnych płk. poż. Włodzimierza 
Tesara. Członkowie tego gremium interesowali się naszymi pozytywnymi wynikami w pracy 
z młodzieżą oraz współdziałaniem z naczelnikami gmin w zakresie budowy i modernizacji 
remiz strażackich. Rzeczywiście mieliśmy w realizacji tych celów duże sukcesy, dzięki dobrej 
współpracy z bydgoską komendą chorągwi i hufcami ZHP oraz Wyższą Szkołą Pedagogiczną, 
a także dzięki skutecznej pomocy OSP budującym i modernizującym strażnice. W tej dru-
giej sprawie udało się wypracować na szczeblu wojewódzkim racjonalny system pozyskiwania 
środków finansowych z funduszu na popieranie czynów społecznych oraz zapewnienia prio-
rytetu w przydziałach deficytowych w tym czasie materiałów budowlanych.

Pożegnanie Bydgoszczy
Wrzesień i  październik poświęciłem na przekazanie najważniejszych spraw i  doku-

mentów swojemu następcy płk. poż. Michałowi Talarowi oraz na wizytacje i pożegnanie 
się z jednostkami ochrony przeciwpożarowej województwa bydgoskiego. Były to bardzo 
miłe i serdeczne spotkania pokazujące, jak bardzo się zżyłem z moimi współpracownika-
mi i podwładnymi przez to ponad siedmioletnie komendantowanie. W jednej z najbar-
dziej docenianych przeze mnie jednostek OSP – w Solcu Kujawskim – spotkałem się z za-
wodową kadrą dowódczą i działaczami ochotniczego strażactwa, dziękując im za bardzo 
dobrą współpracę i szacunek, jaki mi okazywali.

W dniu 29 października 1985 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oficjalnie 
pożegnali mnie: wojewoda Kubczak i  wicewojewoda Molik oraz przewodniczący Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej Wieczorek, a  także dowódca Pomorskiego Okręgu Woj-
skowego gen. dywizji Blechman oraz jego zastępca gen. bryg. Ostrowski. Trzydziestego 
pierwszego października o  godzinie 13.00 odmeldowałem się wojewodzie Kubczakowi 
i nowemu komendantowi wojewódzkiemu płk. Talarowi i świeżo odebranym Fiatem 125 
załadowanym rzeczami niezbędnymi do – na razie – „kawalerskiego” życia wyjeżdżam do 
Olsztyna. O godzinie 16.00 melduję się wojewodzie olsztyńskiemu Sergiuszowi Rubczew-
skiemu. Wracam na ulubione Warmię i Mazury.

Kadra kierownicza służby pożarniczej województwa bydgoskiego w 1985 r.
Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Bydgoszczy

-  komendant wojewódzki – Stanisław Mikulak,
-  zastępcy – Michał Talar i Stanisław Aftyka,
-  kierownik służby organizacyjnej – Stanisław Stefaniak,
-  kierownik służby zapobiegania pożarom – Antoni Miewski,
-  kierownik służby operacyjnej – Stanisław Stasiak,
-  kierownik służby kwatermistrzowskiej – Ryszard Mikołajczyk,
-  kierownik służby finansowej; główna księgowa – Maria Gaca,
-  kierownik służby technicznej – Edward Korbiński,
-  komendant wojewódzkiego ośrodka szkolenia pożarniczego – Marek Miś.
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Komendanci rejonowi straży pożarnych
-  rejon bydgoski – Zygmunt Kompanowski,
-  rejon chojnicki – Witold Hope,
-  rejon inowrocławski – Edmund Wawrzyniak,
-  rejon mogileński – Witold Jakubowski,
-  rejon nakielski – Mieczysław Jamik,
-  rejon sępoleński – Antoni Ferensztajn,
-  rejon szubiński – Leszek Ferensztajn,
-  rejon świecki – Roman Górski,
-  rejon tucholski – Włodzimierz Marasz,
-  rejon żniński – Karol Krajniak.

Rozdział XII. Olsztyn 1985-1989 
Poprawa sprawności działania jednostek służby pożarniczej. 
Narzucam swoje tempo i zaangażowanie. Olsztyńska OSP najlepsza 
w kraju

1985 – Najpilniejsze sprawy i pierwsze decyzje
Listopad i grudzień 1985 r. przeznaczyłem na załatwienie najpilniejszych spraw, m.in. 

przyspieszenia robót na budowie w  Olsztynie nowej strażnicy oraz na zapoznanie się 
z głównymi problemami ochrony przeciwpożarowej województwa. W tym celu skontro-
lowałem wszystkie służby komendy wojewódzkiej oraz komendy rejonowe straży pożar-
nych. Zwracałem głównie uwagę na:
-  organizację i planowanie pracy – zadań – w okresach miesięcznych i konkretne ich 

rozliczanie;
-  braki kadrowe i możliwość ich zmniejszenia przez racjonalne zmiany;
-  dyscyplinę pracy w  komendach i  służby w  zawodowych strażach pożarnych oraz 

utrzymanie porządku i czystości w budynkach i ich otoczeniu;
-  zwiększenie intensywności i  racjonalności działań prewencyjnych i  ich korelację 

z działaniami operacyjnymi: szkoleniami, ćwiczeniami i akcjami ratowniczymi;
-  bieżący nadzór i natychmiastowe rozliczanie oraz wyciąganie wniosków zarówno na 

szczeblu rejonowym, jak i wojewódzkim z przeprowadzanych akcji ratowniczych; re-
agowanie na brak gotowości bojowej jednostek ratowniczych OSP, m.in. na długo-
trwałe wycofywanie z powodu niesprawności samochodów pożarniczych;

-  współdziałanie merytoryczne komendantów rejonowych z naczelnikami gmin w za-
kresie zapewnienia OSP warunków do działań ratowniczych – strażnice, systemy alar-
mowe, wyposażenie w sprzęt, wyszkolenie;

-  stan strażnic w zawodowych i ochotniczych strażach pożarnych o podstawowym zna-
czeniu interwencyjnym;

-  OSP w siedzibach gmin oraz zabezpieczające ważne obiekty gospodarcze (m.in. PGR) 
i obszary leśne; pilne potrzeby dotyczące budowy i modernizacji tych obiektów;

-  zwiększenie przepustowości szkoleniowej Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożar-
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niczego w Olsztynie oraz możliwości szkoleniowych komend rejonowych; realizacja 
szkolenia doskonalącego załóg ZSP i OSP oraz kadry dowódczej.

Zebrany materiał pozwolił mi na dokonanie szczegółowej analizy i oceny stanu ochrony 
przeciwpożarowej województwa olsztyńskiego oraz podjęcie niezbędnych działań, zarówno 
wewnętrznych, usprawniających funkcjonowanie komend i jednostek interwencyjnych, jak 
i zewnętrznych w postaci wniosków do wojewody olsztyńskiego i Komendy Głównej Straży 
Pożarnych w Warszawie. Wnioski te dotyczyły głównie zwiększenia środków finansowych 
na budownictwo pożarnicze oraz zakup samochodów i sprzętu ratowniczego. Wystąpiliśmy 
do Komendy Głównej o zwiększony przydział samochodów pożarniczych i absolwentów 
Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie oraz Szkoły Chorążych Pożarnictwa 
w Poznaniu. Ponadto dokonaliśmy niezbędnych wystąpień dotyczących poprawy i współ-
działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej takich instytucji, jak: Dyrekcja Regionalna 
PKP, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Wojewódzki Oddział PZU, Wojewódzkie 
Zjednoczenie PGR, a także wydziałów Urzędu Wojewódzkiego.

Dziewiętnastego grudnia 1985 r. na plenarnym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, który odbył się w Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w OIsztynie z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich (także partyj-
nych), przedstawiłem w merytorycznym wystąpieniu problemy ochrony przeciwpożaro-
wej w województwie i wstępny program działania – „na dziś i najbliższe lata”. Wystąpie-
nie zostało bardzo dobrze przyjęte zarówno przez działaczy ochotniczego strażactwa, jak 
i przez zawodową kadrę dowódczą, z którą spotkałem się w ośrodku szkolenia w Gutko-
wie. Swoim podwładnym oświadczyłem, że narzucam swoje tempo i oni muszą się do tego 
przystosować.

1986 – Program ochrony przeciwpożarowej na lata 1986-2000. Czarnobyl. Mogłem zo-
stać komendantem głównym straży pożarnych

14 stycznia 1986 r. w godzinach południowych na moście zlokalizowanym nad stru-
mieniem na ostrym zakręcie w miejscowości Kołodziejki gm. Lubawa (trasa toruńska) 
doszło do groźnego wypadku drogowego. Wywrócił się i spadł do strumienia samochód 
ciężarowy z detergentami (proszki do prania itp.) w opakowaniach tekturowych. Począt-
kowe działania były niezorganizowane i chaotyczne. Polegały głównie na wydobywaniu 
nieuszkodzonych kartonów przez postronne osoby, co powodowało jeszcze większe za-
grożenie zatrucia wody w strumieniu i rzeki Drwęcy, do której on wpadał. A z Drwęcy 
pobierało wodę szereg miejscowości, m.in. Brodnica.

Dopiero po kilku godzinach władze gminne uświadomiły sobie zagrożenie i  swoją 
ignorancję oraz bezsilność. Poprosiły o pomoc z województwa. Wojewoda Rubczewski 
zerwał mnie wieczorem z rodzinnego spotkania, polecając zorganizowanie działań zabez-
pieczających. Zdawałem sobie sprawę z braku odpowiedniego sprzętu i ludzi przeszkolo-
nych do takich działań, które nie były wówczas obowiązkiem straży pożarnej. Biorąc pod 
uwagę dotychczasową stratę i ewentualne następstwa, poleciłem wysłać na miejsce zda-
rzenia sprzęt oświetleniowy i kilkanaście straży ze sprzętem podręcznym (łopaty, szufle, 
gable itp.) oraz pobrać z magazynu obrony cywilnej kilkanaście ubrań ochronnych (L-1), 
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a także zapewnić na miejscu dużą liczbę wiader. Udałem się na miejsce akcji. Oświetlili-
śmy teren. Przez kilka godzin strażacy wydobywali ostrożnie, przy pomocy łopat i gabli, 
a  często także gołymi rękami, przemoknięte paczki z  kartonami, pracując w  lodowatej 
wodzie. Późniejsze badania wody w  kilku miejscach na rzece Drwęcy nie wykazały jej 
zatrucia w sposób uniemożliwiający pobór wody do celów konsumpcyjnych. Nasza akcja 
na pewno się do tego przyczyniła. Były także wnioski dotyczące organizacji takich działań 
w przyszłości.

28 kwietnia 1986 r. na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej uchwalony został Program 
Ochrony Przeciwpożarowej dla Województwa Olsztyńskiego na lata 1986-2000. Obejmo-
wał on następujące główne cele i zadania:
- usprawnienie organizacji służby i  pracy w  komendach i  jednostkach zawodowych 

straży pożarnych poprzez racjonalne planowanie i rozliczanie zadań w okresach mie-
sięcznych;

- stopniową likwidację braków kadrowych poprzez zwiększenie etatów oraz poprawę 
przygotowania kadry kierowniczej komend, a także kadry dowódczej i pracowników 
cywilnych do efektywnej służby i pracy na zajmowanych stanowiskach. Uzupełnianie 
kwalifikacji, podejmowanie zaocznego kształcenia, systematyczne szkolenie doskona-
lące, motywacja płacowa i awansowa;

- aktywne współdziałanie komend straży pożarnych i zawodowych jednostek pożarni-
czych z zarządami (wojewódzkimi i gminnymi) Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych oraz zwiększenie pomocy technicznej i nadzoru operacyjnego nad ochotniczymi 
strażami pożarnymi;

- poprawę skuteczności działań prewencyjnych poprzez poszerzenie ich katalogu oraz 
konsekwentne egzekwowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;

- poprawę wyposażenia jednostek ratowniczych zawodowych i  ochotniczych straży 
pożarnych w podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, szczególnie w samochody ga-
śnicze specjalne. Zwiększenie w związku z tym przez Komendę Główną przydziałów 
i zakupów sprzętu limitowanego;

- budowę i modernizację remiz dla zawodowych i ochotniczych straży pożarnych. Po-
trzeby w tym zakresie dotyczyły obiektów dla ZSP w Bartoszycach, Kętrzynie, Mrągo-
wie i Szczytnie, a dodatkowo brakowało około stu remiz dla OSP. Tylko w jednostkach 
w siedzibach gmin braki wynosiły ponad 20 strażnic (około 40%) i dotyczyły budowy 
nowych obiektów lub modernizacji istniejących, niejednokrotnie poniemieckich bu-
dynków;

- zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych z budżetu centralnego – poprzez 
Komendę Główną – oraz wojewódzkiego, a także z funduszu popierania czynów spo-
łecznych i funduszu prewencyjnego PZU, jak również z budżetów gminnych;

- zbilansowanie potrzeb finansowych i materiałowych na realizację programu i opraco-
wanie harmonogramu realizacyjnego.
Program uzyskał wysoką ocenę zarówno wojewody, jak i Komendy Głównej, a także 

pełną akceptację Wojewódzkiej Rady Narodowej, wyrażoną w postaci uchwały przyjmu-
jącej go do realizacji. Został także, poza małymi wyjątkami, zrealizowany.
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Dwudziestego dziewiątego kwietnia uczestniczyliśmy z prezesem Muchą w posiedze-
niu Prezydium Zarządu Głównego OSP w Warszawie i w drodze powrotnej dowiedzie-
liśmy się z  radia o awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie. Wiadomości 
były fragmentaryczne, niemerytoryczne i raczej uspokajające. Zatrzymaliśmy się w jakiejś 
miejscowości w województwie ciechanowskim (jechał z nami członek prezydium Zarządu 
Głównego z tej miejscowości, strażak-rolnik) i piliśmy świeże mleko od krów będących na 
pastwisku. Była wczesna wiosna i piękna pogoda. Nie zdawaliśmy sobie w ogóle sprawy 
z zagrożenia zarówno tego dnia, jak i w dniach następnych. Były to wiadomości „tajne/po-
ufne”. Następnego dnia otrzymaliśmy więcej informacji, m.in. że awaria wystąpiła przed 
czterema dniami (26 kwietnia 1986 r.) i spowodowała radioaktywne skażenie atmosfery, 
lecz nie było ono groźne na terenie naszego województwa. Trzydziestego kwietnia władze 
podały przez środki masowego przekazu informacje o podjętych działaniach i przeciw-
wskazaniach dotyczących m.in. wypasu krów dojnych na pastwiskach i  picia świeżego 
mleka. Zalecano także podanie dzieciom płynów zawierających jod, których wkrótce za-
częło brakować w aptekach. Nadal mówiło się tylko o awarii oraz niedużym zagrożeniu 
i zachęcało do uczestnictwa w pierwszomajowym pochodzie. Wynikało to głównie z pro-
wadzenia przez władze Związku Radzieckiego akcji dezinformacyjnej, a w zasadzie blo-
kady aktualnych wiadomości o sytuacji w Czarnobylu. Ja nieoficjalnie dowiedziałem się 
jednak, że 28 kwietnia w stacji pomiarowej w Mikołajkach zarejestrowano niespotykany 
dotychczas wzrost promieniowania radioaktywnego, przekraczający możliwości pomia-
rowe przyrządów.

A prawda była taka, że 26 kwietnia 1986 r. około godziny 01.30 nastąpiły wybuchy 
w największej europejskiej elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Spowodowały one znisz-
czenie budynku i jego urządzeń oraz stopienie rdzenia reaktora jądrowego i zabezpiecza-
jących go grafitowych prętów. W wyniku tych zdarzeń wystąpiło na miejscu śmiertelne 
zagrożenie radioaktywne cezem 137 i jodem 131. Wytworzyła się też chmura radioaktyw-
na rozprzestrzeniająca się po całej Europie.

Jak się potem okazało, była to największa w historii świata katastrofa jądrowa, która 
spowodowała bezpośrednio śmierć około 30 osób (głównie strażaków i personelu tech-
nicznego elektrowni) i  pośrednio przedwczesną śmierć i  chorobę popromienną ponad 
50 tysięcy ludzi. Status poszkodowanych tą katastrofą posiada około 3 milionów osób, 
w tym ponad 1 milion ówczesnych dzieci. Straty związane ze zniszczeniem środowiska 
oraz koszty zabezpieczające „grobowiec” reaktora sięgają setkek miliardów dolarów i są 
nadal ponoszone. Koszty społeczne są nieobliczalne, chociaż ich pozytywem jest ogra-
niczenie rozwoju energetyki jądrowej i  wprowadzenie nowoczesnych, „niezawodnych” 
zabezpieczeń i procedur.

Tymczasem w  pierwszomajowym pochodzie wzięło udział tysiące olsztyniaków, 
a czwartego maja 1986 r. podczas lotu samolotem patrolującym zagrożenie pożarowe la-
sów widziałem bardzo dużo krów na pastwiskach. Niewidoczne promieniowanie wyda-
wało się ludziom niegroźne lub uwierzyli radzieckiej propagandzie.

W  dniach 15 i  16 maja 1986 r. obchodziliśmy krajowe uroczystości Dnia Strażaka 
w Warszawie oraz 160-lecie Warszawskiej Zawodowej Straży Pożarnej. W pierwszym dniu 
odbyło się spotkanie z  kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Komendy 
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Głównej Straży Pożarnych oraz Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP. Wręczono 
odznaczenia, awanse i wyróżnienia oraz podsumowano współzawodnictwo OSP, w któ-
rym województwo olsztyńskie zajęło drugie miejsce.

W drugim dniu odbyła się uroczysta akademia w Teatrze Polskim, sympozjum histo-
ryczne poświęcone warszawskiej straży w Pałacu Kultury i Nauki i uroczyste spotkanie 
z prezydentem Warszawy generałem Dębickim, zakończone bankietem.

W dniu 11 czerwca 1986 r. podpisaliśmy porozumienie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną 
w Olsztynie. Dotyczyło ono m.in.:
- możliwości uzyskiwania uprawnień pedagogicznych przez kadrę pożarniczą,
- pisania prac dyplomowych i magisterskich dokumentujących historię służby pożarni-

czej na Warmii i Mazurach,
- organizowania wspólnych konferencji i imprez związanych z bezpieczeństwem poża-

rowym,
- prowadzenia obustronnie zajęć szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

oraz dydaktyki i wychowania.

W dniach 13 i 14 czerwca 1986 r. zorganizowaliśmy w Olsztynie ćwiczenia sztabowe 
dowództw pułków pożarniczych. Były to duże związki taktyczne przewidziane do dzia-
łań ratowniczych w  okresie wojennym, organizowane poprzez militaryzację jednostek 
zawodowych i ochotniczych straży pożarnych. Ćwiczenia odbywały się w Wojewódzkim 
Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Gutkowie pod nadzorem komendanta głównego stra-
ży pożarnych płk. poż. Andrzeja Gatlika i  specjalistów Komendy Głównej, pułkowników 
Karbowskiego i  Kołakowskiego. W  czasie pobytu w  naszym województwie komendant 
główny spotkał się z wicewojewodą Józefem Surowcem i prezesem Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP Józefem Muchą oraz wizytował Zawodową Straż Pożarną w Olsztynie i Zakładową  

Porozumienie 
podpisują: 
płk poż. S. Mikulak 
i rektor WSP 
prof. Sikora
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Zawodową Straż Pożarną w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych. Zwiedził tak-
że te zakłady i spotkał się z ich naczelnym dyrektorem Majewskim. W terenie zapoznał się 
z postępem prac na budowie obiektów dla Komendy Rejonowej i Zawodowej Straży Pożar-
nej w Kętrzynie, zwiedził także wojenną kwaterę Hitlera, „Wilczy Szaniec” w Gierłoży.

W  czasie spotkania komendanta głównego z  dyrektorem Olsztyńskich Zakładów 
Opon Samochodowych padła propozycja rekreacyjnego wyjazdu do ośrodka zakładowe-
go w  Puszczy Piskiej, w  byłej leśniczówce w  Dębie w  gminie Piecki. Udaliśmy się tam 
po zwiedzeniu Gierłoży w towarzystwie wicewojewody Józefa Surowca i spotkaliśmy się 
z dyrektorem Majewskim.

Ośrodek to była istna „bombonierka” w głuszy leśnej, gdzie słychać było tylko szum 
lasu i głosy ptaków, oprócz oczywiście naszych. Nie korzystaliśmy jednak z uroków przy-
rody, tylko dokonaliśmy degustacji przygotowanych potraw z dziczyzny. Degustacja za-
mieniła się w prawdziwą ucztę, zakrapianą sowicie alkoholem. Dość szybko zrezygnował 
z niej Surowiec, gdyż musiał obsłużyć jakieś ważne zebranie w terenie, natomiast dyrektor 
z komendantem zaczęli „urzędować” na całego. Ja nie mogłem z nimi współzawodniczyć 
i musiałem się oszczędzać, by móc im posługiwać oraz dbać o bezpieczeństwo, zarówno 
ich samych, jak i pożarowe, gdyż w pomieszczeniu był czynny (bez zabezpieczenia paleni-
ska) duży tradycyjny kominek. 

Po wypiciu znacznej ilości alkoholu moi współtowarzysze zaczęli szczerze się wypo-
wiadać o socjalistycznym ustroju i nie były to wypowiedzi zgodne z linią wiodącej siły po-
litycznej w naszym kraju. Obydwaj znali ze służbowych kontaktów „świat zachodni” i ich 
porównania z naszą rzeczywistością były dla nas dramatycznie niekorzystne. Po zakoń-
czeniu dyskusji polityczno-gospodarczej przeszli na dowcipy i kawały ciężkiego kalibru, 
następnie na śpiew piosenek: frywolnych i patriotycznych, wojskowych i partyzanckich 
oraz internacjonalnych w językach: niemieckim, rosyjskim i francuskim. Potem poprosili, 
bym włączył z magnetofonu muzykę i rozpoczęli tańce tradycyjne w parze oraz nowocze-
sne osobno. Ja uzupełniałem zakąski i alkohol oraz pilnowałem, by roztańczeni „vipowie” 
nie wpadli na płonący kominek. W końcu zmęczeni, ale zadowoleni i zrelaksowani udali 
się na spoczynek. Rano, po małym klinie, lekkim śniadaniu, mocnej kawie i godzinnym 
spacerze w puszczy wróciliśmy do Olsztyna na ćwiczenia, które płk Gatlik podsumował 
i ocenił jako wzorowe. Na tę ocenę wpłynął niewątpliwie pobyt w Dębiu.

W dniu 24 czerwca 1986 r. przeprowadziliśmy się z Bydgoszczy do nowego miesz-
kania w Olsztynie przy ulicy Marcina Kromera 8. Mieszkanie okazało się bardzo ładne 
i  funkcjonalne, trzypokojowe, położone na terenie mikroosiedla w  centrum miasta na 
obrzeżu parku zamkowego i  w  bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego starego miasta. 
W promieniu 100-500 metrów zlokalizowane są niezbędne placówki i obiekty zaspokaja-
jące potrzeby codziennego życia i rekreacji: park, rzeka Łyna, dworzec kolejowy, jezioro 
Długie, targowisko, szpital z przychodniami, kościół, zamek z XIV w., szkoła, plac zabaw 
dla dzieci, kręgielnia, kilka restauracji i sklepów. Wojewoda Rubczewski dotrzymał słowa 
i dostałem takie mieszkanie i w takim miejscu Olsztyna, które sobie wybrałem. Rodzina 
też była bardzo zadowolona.
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W dniach od 3 do 6 lipca 1986 r. trwały mistrzostwa Polski w sporcie pożarniczym 
we Wrocławiu. Na stadionie olimpijskim rywalizowały reprezentacje zawodowych straży 
pożarnych wszystkich województw i szkół pożarniczych w czterech konkurencjach: wspi-
nanie się po drabinie hakowej, bieg na 100 metrów, sztafeta 4×100 metrów i ćwiczenia 
bojowe. W klasyfikacji generalnej I miejsce zajął Lublin, II – Opole i III – Bielsko-Biała. 
Olsztyn nie uzyskał dobrego wyniku. W czasie pobytu we Wrocławiu odwiedziłem z kole-
gami „mury szkolne” na ul. Borowskiej i spotykaliśmy się z byłym komendantem Oficer-
skiego Technikum Pożarniczego płk. poż. Włodzimierzem Wiśniewskim. Przez dwa lata 
płk Wiśniewski był dla nas dość surowym dowódcą i wychowawcą, ale także i „ojcem”, 
rozumiejącym nasze zachowania, pragnienia i frustracje młodzieńczego wieku.

W niedzielę 28 lipca 1986 r. nastąpiło uroczyste przekazanie kierownictwa Komendy 
Rejonowej i Zawodowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim nowo mianowanemu 
komendantowi rejonowemu straży pożarnych w  rejonie lidzbarskim por. poż. Grzego-
rzowi Knieflowi. Dotychczasowy komendant rejonowy mjr poż. Zienkiewicz zyskał na 
własną prośbę przeniesienie do Komendy Wojewódzkiej w Elblągu. Porucznik Kniefel był 
jego zastępcą i w pełnieniu nowej funkcji sprawdził się bardzo dobrze. W 1992 r. awanso-
wał na stanowisko komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Dwunastego września 1986 r. świętowaliśmy uroczyste oddanie wyremontowanej 
i  zmodernizowanej strażnicy Kolejowej Zawodowej Straży Pożarnej w  Olsztynie. Jed-
nostka ta, zlokalizowana na olsztyńskim Zatorzu przy ul. Waryńskiego (obecnie ul. Marii 
Zientary-Malewskiej), była dowodzona w 1986 r. przez kpt. poż. Wojciecha Bastka i prze-
widziana w zasadzie do ochrony przeciwpożarowej obiektów węzła kolejowego w Olszty-
nie oraz linii kolejowych. Spełniała także ważną rolę w zabezpieczeniu miasta Olsztyna. 
Była w pełnej dyspozycji operacyjnej komendy olsztyńskiej i bardzo często uczestniczyła 
w likwidacji pożarów, zarówno w mieście, jak i w olsztyńskim rejonie operacyjnym. Zo-
stała zlikwidowana w 1992 r. i obecnie w przejętych po niej i rozbudowanych obiektach 
funkcjonuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 w Olsztynie. Wracając do uroczystości 
w dniu 12 września, należy podkreślić uczestniczenie w niej Głównego Inspektora Ochro-
ny Przeciwpożarowej Polskich Kolei Państwowych ppłk. poż. Bogdańskiego i lnspektora 
Ochrony Ppoż. Dyrekcji Okręgowej PKP w Gdańsku ppłk. poż. Milera. Korzystając z ich 
pobytu w  Olsztynie, udało mi się uzgodnić podjęcie konkretnych działań dotyczących 
budowy strażnicy dla Kolejowej Zawodowej Straży Pożarnej na węźle kolejowym (i  lo-
komotywowni) w Iławie oraz poprawy wyposażenia, zarówno jednostki olsztyńskiej, jak 
i iławskiej. Z satysfakcją mogę podkreślić, że uzgodnienia te zostały zrealizowane.

W dniu 13 września 1986 r. na stadionie miejskim w Barczewie odbyła się centralna 
spartakiada jednostek ochrony przeciwpożarowej więziennictwa, z udziałem kierownictwa 
Centralnego Zarządu Więziennictwa. Czołowe miejsce w  tych ukierunkowanych na spe-
cyficzne warunki działaniach zajęła jednostka z zakładu karnego w Barczewie. Jeszcze tego 
samego dnia uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu nowej strażnicy w Kamińsku w gmi-
nie Górowo Iławeckie. Jednostka ta oparta jest w  znacznej mierze na funkcjonariuszach 
i pracownikach tego zakładu i odgrywa znaczącą rolę w jego ochronie. Aktualnie jest włą-
czona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i uczestniczy także w interwencyjnym 
zabezpieczeniu miasta i gminy Górowo Iławeckie oraz powiatu bartoszyckiego.
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Dwudziestego siódmego września 1986 r. uczestniczyłem w  oddaniu do użytku 
zmodernizowanej strażnicy OSP w Wielkim Dworze w gminie Małdyty, obecny powiat 
ostródzki. Do odnowionej i rozbudowanej strażnicy przekazałem zgodnie z założeniami 
programowymi nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBM-2000/8. Była to jedna 
z pierwszych jednostek, która zgodnie z przyjętymi ustaleniami otrzymała do zmoderni-
zowanej strażnicy nowy samochód. Wcześniej podobna uroczystość odbyła się 25 maja 
1986 r. w Brąswałdzie w gminie Dywity, gdzie do nowej remizy OSP wprowadzono tak-
że średni samochód pożarniczy. Strażacy uwierzyli, że nowy komendant wojewódzki nie 
rzuca słów na wiatr.

Uroczystość w Brąswałdzie miała także wydźwięk patriotyczny, gdyż jest to miejsco-
wość szczególnie zasłużona w kultywowaniu przez mieszkańców polskości. W Brąswał-
dzie urodziła się znana warmińska poetka Maria Zientara-Malewska. Natomiast w po-
bliskich Worytach w gminie Gietrzwałd urodził się szczególnie zasłużony dla polskości 
działacz narodowy i  społeczny Juliusz Malewski. Byt on także w  okresie powojennym 
aktywnym działaczem ochotniczego strażactwa, m.in. pełnił przez kilka kadencji funk-
cję prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w  Olsztynie i  wiceprezesa Zarządu 
Głównego tego związku w Warszawie. Doceniając jego zasługi dla olsztyńskich strażaków, 
wykonano i odsłonięto 25 maja 1986 r. na frontowej ścianie brąswaldzkiej strażnicy pa-
miątkową tablicę.

W październiku 1986 r. przebywałem na zaproszenie swojego następcy płk. poż. Michała 
Talara w Bydgoszczy. Odwiedziliśmy dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego, skła-
dając gratulacje gen. dyw. Zbigniewowi Blechmanowi z okazji mianowania go na stanowi-
sko dowódcy tego okręgu oraz jego zastępcy gen. bryg. Zdzisławowi Ostrowskiemu.

Uczestniczyliśmy także w  szczególnej uroczystości 100-lecia Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Solcu Kujawskim. Była i jest to jedna z najlepszych i najbardziej zasłużonych 
dla ochotniczego pożarnictwa ziemi bydgoskiej jednostka OSP. Nie ustępuje ona w moż-
liwościach ratowniczych i  wyposażeniu sprzętowym jednostkom Państwowej Straży  

OSP w Wielkim Dworze 
i zaproszeni goście przy 
nowym samochodzie 
i zmodernizowanej 
strażnicy
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Pożarnej, a ponadto ma szczególne zasługi w działalności społecznej i patriotycznej dla 
tego historycznego i pięknego miasta. Jej dowódcą jest od ponad 30 lat druh Wiśniewski. 
To on uczestniczył ze mną w  1978 r. jako najmłodszy naczelnik OSP w  województwie 
bydgoskim w centralnych uroczystościach strażackich w Warszawie i był wówczas odzna-
czony Brązowym Krzyżem Zasługi.

W  październiku 1986 r. w  Poznaniu odbył się pogrzeb płk. poż. Józefa Dobosza – 
długoletniego komendanta poznańskiej szkoły pożarniczej w Poznaniu przy ul. Czecho-
słowackiej, wspaniałego człowieka, dowódcy i  wychowawcy młodych adeptów służby. 
Poznańska szkoła pożarnicza wywodzi swoje korzenie z Wojewódzkiego Ośrodka Szko-
lenia Pożarniczego (wybudowanego w latach 1949-1951) zorganizowanego z inicjatywy 
komendanta Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu mjr. poż. Władysława Pilawskiego, 
późniejszego długoletniego zastępcy komendanta głównego straży pożarnych. W 1952 r. 
ośrodek przekształcono w szkołę dla oficerów polityczno-wychowawczych pożarnictwa, 
a w 1954 r. przeniesiono do niej z Wrocławia Oficerskie Technikum Pożarnicze (OTP). 
Komendantem tej nowej placówki szkolenia oficerów pożarnictwa został Józef Dobosz. Po 
likwidacji w 1958 r. OTP placówkę przekształcono w szkołę dla podoficerów pożarnictwa, 
w 1971 r. w szkołę dla chorążych pożarnictwa, a od 1992 r. dla aspirantów pożarnictwa. 
W latach 1954-1986 ww. placówkami szkoleniowymi kierował płk Józef Dobosz. Dzięki 
jego staraniom i zaangażowaniu dokonano rozbudowy i modernizacji poznańskiej szkoły 
w nowoczesną bazę lokalową i dydaktyczną. Jego zasługi w zapewnieniu średniej kadry 
dowódczej – podstawowej – dla jednostek ratowniczych polskiego pożarnictwa są szcze-
gólne i niepodważalne. My, jego wychowankowie i przyjaciele, pamiętamy jego fachowość 
i wiedzę oraz pryncypialność i zdolności organizacyjne, ale także to, że zawsze nas czymś 
zaskakiwał. Zaskoczył nas także pogodą w dniu pogrzebu. Lało jak z cebra i liczni uczest-
nicy uroczystości pogrzebowej byli kompletnie przemoczeni.

Józef Dobosz urodził się 8 listopada 1924 r. w Krakowie, a służbę w polskim pożarnic-
twie rozpoczął w 1945 r. w Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Katowicach. Potem od 
1954 r. była już tylko poznańska szkoła – aż do śmierci. Był zapalonym narciarzem, kochał 
polskie góry i wiele urlopów spędzał w Zakopanem. Lecz najważniejsze było dla niego 
polskie pożarnictwo, któremu poświęcił całe dorosłe życie. Miał niezliczoną liczbę przy-
jaciół i wychowanków, którzy w uznaniu jego zasług i pamięci ufundowali mu szczególny 
pomnik – Ławeczkę Dobosza – zlokalizowany przy wejściu głównym na wewnętrzny plac 
szkolny. Bardzo lubił to miejsce i spędzał na nim – na ławeczce – wiele czasu, obserwując 
swoich wychowanków w czasie zajęć szkolnych i podczas innych codziennych czynności. 
Tak go zapamiętaliśmy i przekazaliśmy tym, którzy zdobywają pożarniczą wiedzę w po-
znańskiej szkole.

Na dzień 7 listopada 1986 r. przypadły obchody 30-lecia jednostki wojskowej w Mar-
cinkowie. Na tę szczególną dla mnie uroczystość otrzymałem zaproszenie od dowódcy JW 
2089 w Marcinkowie płk. Lasoty. To w tej jednostce przeszedłem „szkołę” czynnej służby 
wojskowej od rekruta, poprzez szeregowego, do podoficera – dowódcy plutonu pożarni-
czego. Tutaj przeżyłem także jeden z dramatów mojej pożarniczej służby w czasie pożaru 
i wybuchu zbiornika paliwowego.
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Zatem spotkanie z kadrą i żołnierzami tej jednostki było bardzo przyjemne i ciekawe. 
To tu byłem w  latach 1958-1960 zwykłym żołnierzem, a na spotkanie przybyłem – też 
w mundurze, ale pułkownika pożarnictwa – jako komendant wojewódzki straży pożar-
nych, zapewniający także cywilną przeciwpożarową ochronę operacyjną tej wojskowej 
składnicy MPiS. W swoim wystąpieniu przypomniałem swój dwuletni pobyt w Marcin-
kowie oraz późniejszą karierę w służbie pożarniczej w Bydgoszczy i Olsztynie. Spotkałem 
się także z żołnierzami plutonu pożarniczego.

28 listopada 1986 r. na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej zaprezentowaliśmy wysta-
wę „Budownictwo Pożarnicze” w województwie, pokazującą postęp w zapewnieniu OSP 
i ZSP odpowiednich obiektów i warunków do działań interwencyjnych i pełnienia służby. 
Pokazaliśmy budowane i modernizowane strażnice, udowadniając, że przyznane nam do-
datkowe środki są dobrze wykorzystywane.

Mogłem zostać komendantem głównym straży pożarnych
O tym, że moimi osiągnięciami w służbie na terenie województwa bydgoskiego i olsztyń-

skiego interesowano się w Warszawie, pisałem już wcześniej w tym opracowaniu. Sprawa 
zaczęła się jednak konkretyzować pod koniec 1986 r. Na początku listopada zostałem popro-
szony do Komendy Głównej na wstępną rozmowę z szefem kadr płk. Paplińskim i zastępcą 
komendanta głównego płk. Maciejem Stykowskim, którzy poinformowali mnie o propozy-
cji powierzenia mi kierownictwa ochroną przeciwpożarową kraju i dalszych uzgodnieniach 
w tej sprawie z wojewodą olsztyńskim i ze mną przez wiceministra spraw wewnętrznych 
gen. Zaczkowskiego. Poproszono mnie także, by do czasu spotkania z gen. Zaczkowskim 
nie nagłaśniać tej sprawy i nie zajmować stanowiska. Otrzymałem również propozycję kil-
kudniowego wyjazdu do Republiki Federalnej Niemiec w celu odbioru z zakładów w Ulm 
nowoczesnej 50-metrowej drabiny mechanicznej dla Zawodowej Straży Pożarnej w Pozna-
niu. Odbioru tego dokonaliśmy razem z płk. poż. Lendzinem z Komendy Głównej w dniach 
od 1 do 5 grudnia 1986 r., zwiedzając przy okazji jedne z najnowocześniejszych w Europie 
zakładów produkujących samochody specjalistyczne dla wojska i służb ratowniczych, w tym 
także najwyższe drabiny mechaniczne dla straży pożarnych.

17 listopada 1986 r. przyjechał do Olsztyna wiceminister spraw wewnętrznych gen. Za-
czkowski. Spotkaliśmy się w gabinecie wojewody olsztyńskiego Sergiusza Rubczewskiego, gdzie 
przedstawił mi propozycję uzgodnionego już z wojewodą przeniesienia do Warszawy na stano-
wisko komendanta głównego straży pożarnych. Ja nie dałem jednak pozytywnej odpowiedzi, 
tłumacząc się szczególnym przywiązaniem do Warmi i Mazur oraz Olsztyna, a także względami 
rodzinnymi, m.in. kategoryczną odmową żony, dotyczącą zamieszkania w Warszawie.

Generał zapewnił, że da się to jakoś wszystko ułożyć – Olsztyn nie jest tak daleko od 
Warszawy – i że powinno mi zależeć także na nowych możliwościach w służbie pożar-
niczej i poprawie jej funkcjonowania. Wojewoda poparł Zaczkowskiego i  liczył, że jako 
komendant główny będę mógł jeszcze bardziej zadbać o potrzeby ochrony przeciwpoża-
rowej na Warmii i Mazurach. Rozstaliśmy się z moim zapewnieniem, że poważnie prze-
myślę propozycję i raczej ją przyjmę, lecz proszę o trochę czasu do namysłu i przekonania 
rodziny, a także o możliwość bezpośredniej rozmowy z obecnym komendantem głównym 
płk. poż. Andrzejem Gatlikiem.
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Wiceminister zgodził się na moją propozycję i zaprosił do ministerstwa na końcową 
rozmowę w terminie do końca grudnia. W tym czasie miałbym uregulować najważniejsze 
sprawy w Olsztynie, łącznie z zaproponowaniem swojego następcy. Dwudziestego ósme-
go listopada 1986 r. spotkałem się w Komendzie Głównej w Warszawie z komendantem 
głównym płk. poż. Andrzejem Gatlikiem. Poinformowałem go o złożonej mi propozy-
cji i zapewniłem, że nie przyjmę jej, jeżeli ma to zaszkodzić jego osobie. Poprosiłem, by 
w imię naszej dotychczasowej dobrej współpracy i obopólnego szacunku dał mi szczerą 
odpowiedź i swoją opinię na ten temat.

Pułkownik uspokoił mnie i wyjaśnił, że to jest jego propozycja i przypomniał o wcze-
śniejszym dwukrotnym proponowaniu mi stanowiska swojego zastępcy z myślą o przeję-
ciu po nim funkcji komendanta głównego. Namawiał do przyjęcia propozycji i zapewniał 
o swoim poparciu, gdyż naprawdę nie widzi lepszego kandydata. Podobne zdania mieli 
także jego zastępcy: pułkownicy Zdzisław Radny, Włodzimierz Tesar i Maciej Stykowski, 
z którymi rozmawiałem tego dnia. Upewniło mnie to co do podjęcia pozytywnej decyzji.

W dniu 23 grudnia 1986 r. zameldowałem się, po wcześniejszym telefonicznym uzgod-
nieniu, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie u wiceministra gen. Zaczkow-
skiego i wyraziłem zgodę na objęcie stanowiska Komendanta Głównego Straży Pożarnych 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Uzgodniliśmy, że nastąpi to od pierwszego lutego 1987 r. 
i do tego czasu załatwię najważniejsze swoje sprawy służbowe i prywatne w Olsztynie. Po-
informowałem także wiceministra o  zamiarze przeprowadzenia po objęciu stanowiska 
niezbędnych zmian organizacyjnych i kadrowych w Komendzie Głównej i jednostkach jej 
podporządkowanych. Generał zapewnił o  daniu mi dużej samodzielności w  kierowaniu 
służbą pożarniczą, lecz poprosił też o wcześniejsze uzgadnianie z nim ważnych merytorycz-
nie przedsięwzięć i decyzji kadrowych. Zasugerował zmianę komendanta Wyższej Szkoły 
Oficerów Pożarnictwa w Warszawie płk. poż. dr. Józefa Groby i przeniesienie niektórych 
oficerów z Komendy Głównej do podległych jednostek, m.in. płk. poż. Krzysztofa Warge-
naua. Byli to moi przyjaciele od czasów nauki w Oficerskim Technikum Pożarniczym. Zna-
łem powody – niezbyt zasadne – sugestii generała, więc dyplomatycznie zapewniłem, że 
zbadam dokładnie uwagi i ewentualne zarzuty dotyczące służby tych oficerów i wówczas 
podejmę odpowiednią decyzję. Rozstaliśmy się w obopólnym zadowoleniu i uzgodnieniu, 
że na początku zamieszkam w kwaterze służbowej w którymś z oddziałów warszawskiej za-
wodowej straży pożarnej. Natomiast w drugiej połowie 1987 r. chciałem się przeprowadzić 
do stolicy z rodziną. Tego dnia rozmawiałem jeszcze z szefem kadr i szkolenia MSW gen. 
Chomentowskim i szefem kadr MSW płk. Stęplewskim. Poinformowałem ich o ustaleniach 
z gen. Zaczkowskim i przyjąłem wstępne gratulacje. Pobyt w stolicy skończyłem na spotka-
niu koleżeńskim w mieszkaniu płk. poż. Jana Dąbkowskiego z udziałem jego oraz J. Groby, 
K. Wargenaua i I. Sołtysiaka. Gratulowali mi podjętej decyzji i zapewnili, że nie będę miał 
z nimi żadnych kłopotów. Opiliśmy zatem sprawę i wróciłem do Olsztyna, gdzie czekała 
mnie poważna przeprawa z żoną. Następny miesiąc poświęciłem na rozliczenie się w Olszty-
nie i przygotowanie do pierwszych decyzji na nowym stanowisku. Wojewoda S. Rubczewski 
oficjalnie pożegnał mnie w asyście wicewojewodów, z kraju napływały gratulacje, życzenia 
i zapewnienia o współpracy. Uzgodniłem także z wojewodą, że w Olsztynie stanowisko ko-
mendanta wojewódzkiego obejmie mój zastępca płk poż. Ryszard Wojno.
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1987 – Kampania sprawozdawczo-wyborcza w  Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Wizyta komendanta głównego straży pożarnych

W dniu 21 stycznia 1987 r. wyjechałem do Warszawy po nominację. Najpierw odbyło 
się spotkanie w  MSW z  szefem kadr płk. Stęplewskim, z  którym miałem pojechać do 
Urzędu Rady Ministrów po akt mianowania podpisany przez premiera Mesnera. Przed 
spotkaniem w Urzędzie Rady Ministrów mieliśmy jeszcze wstąpić do Komitetu Central-
nego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. „Towarzysze” nadzorujący służbę pożar-
niczą chcieli mnie poznać. Po załatwieniu szeregu formalności dotyczących wstępu do 
gmachu Komitetu Centralnego PZPR dotarliśmy do wydziału administracyjnego, gdzie 
przyjął nas kierownik tego wydziału, towarzysz Gdula, w towarzystwie nadzorującego po-
litycznie służbę pożarniczą towarzysza Doktora oraz sekretarza podstawowej organizacji 
partyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Rozmowa przy kawie zaczęła się bardzo 
przyjemnie. Potwierdzono moją pewną i sprawdzoną w pożarniczej służbie przydatność 
na proponowane stanowisko, z koniecznością wyjaśnienia jednak pewnej „rysy” w moim 
życiorysie. Dotyczyć miała ona światopoglądu członka PZPR, a  w  szczególności ślubu 
kościelnego oraz ochrzczenia obydwojga moich dzieci. Wyjaśniłem, że za to już się tłu-
maczyłem kilkakrotnie na zebraniu partyjnym oraz w  Komitecie Wojewódzkim PZPR 
w Olsztynie. Stanowisko moje w tej sprawie było i jest jasne i niezmienne. Sprawę wolno-
ści sumienia i wyznania gwarantowała mi bowiem konstytucja i zapis w statucie PZPR na-
ruszał to prawo. Jestem człowiekiem wierzącym i to jest moja osobista sprawa, nad którą 
nie zamierzam dyskutować. Zresztą towarzysze opiniujący mnie w Olsztynie i Bydgoszczy 
mieli dostęp do moich akt partyjnych, gdzie istniała notatka na ten temat. Uważałem, 
że nie ma to nic wspólnego z odpowiedzialnym kierowaniem ochroną przeciwpożarową 
w kraju i że jasne moje stanowisko w tej sprawie świadczy o mojej wiarygodności. Nie by-
łem hipokrytą, jak wielu członków PZPR biorących po kryjomu śluby kościelne i chrzczą-
cych dzieci w prywatnych mieszkaniach. Przykładów mógłbym dać dużo, nawet z aparatu 
partyjnego, ale nie chciałbym nikomu zaszkodzić.

Wypowiedź moja zaskoczyła zebranych. Liczyli chyba na moją skruchę i jakieś zapew-
nienia, a szczególnie zaskoczeni wydawali się sekretarz podstawowej organizacji partyjnej 
i  tow. Doktor, którzy wręcz zarzucili mi oskarżająco dwulicowość i działanie na szkodę 
partii. Podczas dość długiej i nieprzyjemnej dla mnie dyskusji płk Stęplewski nie zabrał 
głosu, a tow. Gdula dał mi do zrozumienia, żebym wykazał jakąś skruchę i obiecał zmianę 
poglądów. Bezowocnie. Poproszono mnie, bym poczekał w sąsiednim pokoju na kończącą 
rozmowę. Po mniej więcej godzinie przyszedł do mnie tow. Gdula, przeprosił za współto-
warzyszy, pogratulował postawy i poinformował dyplomatycznie, że opinia pozytywna ze 
strony wydziału na razie nie zapadła.

Ja byłem pewny, że będzie ona negatywna, moi koledzy bardzo na mnie rozżaleni, 
a żona zadowolona. I tak zakończyło się moje kandydowanie na komendanta głównego. 
Zbytnio się tym nie przejmowałem, bo tak naprawdę to nie bardzo chciałem opuścić Olsz-
tyn. A ponadto czasy były bardzo trudne. W kraju, a także w pożarniczej służbie, nawar-
stwiło się wiele problemów i trudności. Wzrastało społeczne niezadowolenie z powodu 
braku w  handlu podstawowych produktów żywnościowych (systematycznie rozwijany 
system kartkowy i kolejkowy) oraz bardzo niskich płac i ukrytej inflacji.
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Komendantem głównym został komendant wojewódzki z Wałbrzycha płk poż. An-
drzej Stefanowski, pupil lokalnych władz partyjnych, a  potem także towarzyszy z  KC 
PZPR, z którymi dążył do coraz większego upolitycznienia zawodowej służby pożarniczej. 
Wcześniej, gdy był zastępcą komendanta wojewódzkiego w Poznaniu, przyjaźniliśmy się. 
Lecz gdy został komendantem głównym, ta przyjaźń skończyła się szybko z powodu jego 
pychy i obcesowego traktowania podwładnych, a także podporządkowania się całkowicie 
aparatowi politycznemu.

Ja w Olsztynie żadnych nieporozumień i przykrości z powodu tego nieudanego awan-
su nie miałem, chociaż przez pewien czas czułem się niezbyt komfortowo. Natomiast za-
łoga komendy wojewódzkiej, a także zawodowa kadra dowódcza i działacze ochotniczego 
pożarnictwa byli raczej zadowoleni z mojego pozostania na Warmii i Mazurach.

W  pierwszym kwartale 1987 r. kontynuowana była kampania sprawozdawczo-wy-
borcza na szczeblu gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Na 49 zarządów 
gminnych i miejsko-gminnych tego związku w województwie olsztyńskim uczestniczyłem 
w 21 zjazdach gminnych. Bezpośredni kontakt z aktywem związku i członkami ochot-
niczych straży pożarnych w  poszczególnych gminach był moją domeną. Tam mogłem 
poznać problemy i najważniejsze sprawy społecznego filaru ochrony przeciwpożarowej. 

Wizytacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Napromie podczas zjazdu gminnego w Ostródzie
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Pierwszego maja 1987 r. miał miejsce pożar lasu w nadleśnictwie Jedwabno. Pomimo 
niesprzyjającej pogody – opadów deszczu ze śniegiem – w nadleśnictwie Jedwabno spło-
nęło ponad 20 hektarów lasu. Było to ewidentne podpalenie z użyciem płynów łatwopal-
nych rozlanych na powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych sosnowego młod-
nika. Byliśmy tym pożarem zaskoczeni ze względu na warunki pogodowe oraz bardzo 
niedostępny teren, na którym podpalacz dokonał tego zbrodniczego podpalenia. Pomimo 
usilnych działań operacyjnych nie udało się ustalić sprawcy, który dość profesjonalnie 
zaplanował i zrealizował to przestępstwo.

W  dniu 16 maja 1987 r. w  Szkole Głównej Służby Pożarniczej w  Warszawie odby-
wały się krajowe uroczystości Dnia Strażaka. Dla ochotniczego strażactwa województwa 
olsztyńskiego była to szczególna uroczystość. Zdobyliśmy pierwsze miejsce we współ-
zawodnictwie krajowym i  sztandar przechodni Ministra Spraw Wewnętrznych, a  także 
znaczną nagrodę pieniężną na działalność statutową zarządu wojewódzkiego. Sztandar 
wręczył naszej delegacji (w składzie: prezes zarządu wojewódzkiego Józef Mucha, członek 
prezydium wicewojewoda Józef Surowiec i ja) wiceminister spraw wewnętrznych gen. Za-
czkowski. Gdy składał mi gratulacje, stwierdził: „Szkoda, że nie mogliśmy bezpośrednio 
współpracować”. Ja odpowiedziałem: „Może to i szkoda, ale nie mielibyśmy wówczas tego 
sztandaru”.

W czerwcu 1987 r. olsztyńscy strażacy wraz z kursantami Wojewódzkiego Ośrodka 
Szkolenia Pożarniczego w Olsztynie-Gutkowie uczestniczyli pod moim kierownictwem 
w akcji oczyszczania rzeki Łyny. Pracowaliśmy na najdłuższym i najtrudniejszym odcinku 
rzeki na terenie miasta, od mostu św. Jana Nepomucena w Śródmieściu do Wojewódzkie-
go Domu Kultury przy alei Wojska Polskiego na końcu miasta. Praca była bardzo trudna 
i niebezpieczna, bo rzeka na tym odcinku miała bardzo silny nurt oraz była bardzo zanie-
czyszczona różnymi przedmiotami i odpadami, a także przyblokowana krzewami i wy-
wróconymi drzewami. Ale były to bardzo dobre zajęcia i sprawdzian sprawności, szcze-
gólnie dla kursantów przygotowywanych do pożarniczej służby. Czegóż my z tej pięknej 
olsztyńskiej rzeki nie wyciągnęliśmy... Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, połamane 
ławki parkowe i meble, elementy ogrodzeń, płyty budowlane i chodnikowe, krawężniki 
i cegły, wiadra, kosze na śmieci, buty i szmaty różnego rodzaju oraz inne „skarby” olszty-
nian. Po zakończeniu akcji otrzymaliśmy od prezydenta Olsztyna bardzo cenny dyplom 
z podziękowaniem za wyczyszczenie koryta Łyny.

 27 czerwca 1987 r. miał miejsce VIII Wojewódzki Zjazd Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Zjazd odbył się tradycyjnie w  sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego 
w Olsztynie z udziałem delegatów ze wszystkich zarządów gminnych i miejsko-gminnych 
województwa olsztyńskiego. Uczestniczyli w  nim także przedstawiciele władz politycz-
nych i administracyjnych województwa oraz organizacji i instytucji współpracujących ze 
Związkiem, a także delegacja pożarników radzieckich z Kaliningradu i delegacje z sąsied-
nich województw. Zjazd wybrał władze Związku w naszym województwie na następną 
kadencję. Prezesem zarządu wojewódzkiego pozostał nadal Józef Mucha, ja wszedłem 
w skład prezydium.

Dni 27 i 28 października 1987 r. to czas wizytacji komendanta głównego straży pożar-
nych. W tych dniach komendant główny straży pożarnych płk poż. mgr Andrzej Stefa-
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nowski przeprowadził wizytację terenowych i zakładowych jednostek ochrony przeciwpo-
żarowej, a także wybranych ochotniczych straży pożarnych w województwie olsztyńskim. 
Zapoznał się z warunkami lokalowymi oraz działalnością komendy wojewódzkiej, a także 
komend rejonowych w Olsztynie, Mrągowie, Nidzicy, Kętrzynie i Szczytnie. Sprawdził go-
towość bojową zawodowych straży pożarnych podległych wspomnianym komendom oraz 
zakładowych straży pożarnych w olsztyńskim „Stomilu” i na węźle kolejowym w Olszty-
nie. Wizytował kilka jednostek OSP, m.in. w Stawigudzie, gdzie oddano do użytku nową 
strażnicę. Strażacy z  tej jednostki poprosili komendanta o przydział nowego samocho-
du i taką obietnicę uzyskali. Została ona zrealizowana bardzo szybko. Jeszcze w 1987 r. 
w  nowej strażnicy garażowany został nowy samochód pożarniczy Star-226-GMB-2/8. 
Komendant główny spotkał się także z wojewodą olsztyńskim Sergiuszem Rubczewskim 
i przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej płk. Mazurkiem, dowódcą Centrum 
Szkolenia WOP w Kętrzynie. Przekazał im swoją wysoką ocenę stanu ochrony przeciwpo-
żarowej i realizacji zadań przez komendy i jednostki pożarnicze w województwie olsztyń-
skim. Wizytację płk A. Stefanowski zakończył spotkaniem – w  obecności wojewody – 
z kierowniczą kadrą dowódczą, informując o bardzo dobrej ocenie i zadaniach stawianych 
w najbliższych latach przed krajową ochroną przeciwpożarową. Ja uzupełniłem jego wy-
stąpienie o zadania w naszym województwie przyjęte w programie na lata 1986-1990.

W dniu 13 listopada 1987 r. miała miejsce „słynna” narada partyjno-służbowa kadry 
kierowniczej pożarnictwa, zorganizowana w Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie 
przez komendanta głównego straży pożarnych. Poświęcona była ona dalszemu upolitycz-
nieniu pożarnictwa. Wytyczne w tym zakresie przekazał nam osobiście płk Stefanowski oraz 
towarzysze z Komitetu Centralnego PZPR i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Między in-
nymi ci, którzy „egzaminowali” mnie 21 stycznia 1987 r. w Komitecie Centralnym.

W dniach 11-13 grudnia 1987 r. miał miejsce Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Zjazd ten odbywał się w domu kultury Zakładów im. Marcelego No-
wotki w  Warszawie. Delegacja olsztyńska pod kierownictwem prezesa Zarządu Woje-
wódzkiego Związku Józefa Muchy liczyła 11 osób. Zakwaterowani byliśmy w bursie Szko-
ły Głównej Służby Pożarniczej przy ul. Karabeli.

Spotkanie i narada komendanta 
głównego z kierowniczą kadrą 
dowódczą ochrony przeciw-
pożarowej województwa 
olsztyńskiego
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Zjazd nie wyróżnił się jakimś szczególnym przebiegiem i programem, pomimo nara-
stania już pewnych dążeń do zmian. Wszystko było przygotowane, uzgodnione i wcze-
śniej zaklepane. Prezesem Zarządu Głównego wybrano ponownie Anatola Adamskiego, 
prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Prezes naszego zarządu J. Mucha wszedł do 
Prezydium tego Zarządu.

1988 – Pogrzeb Naczelnika Jana Gołoty. Wycieczka do Kaliningradu. Olsztyńskie OSP 
najlepsze w kraju. Uroczystości grunwaldzkie 

Piętnastego lutego 1988 r. odbył się pogrzeb Jana Gołoty, naczelnika OSP w Nowych 
Kiejkutach. To on namówił mnie w 1952 r. na Oficerskie Technikum Pożarnicze w Wie-
liczce. Do śmierci pełnił funkcję naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Kiej-
kutach. Był jej założycielem na przełomie lat 1946 i 1947 i dowodził nią ponad 40  lat. 
Podoficer 27 Pułku Ułanów w  Nieświerzu, żołnierz kampanii wrześniowej, urodzony 
przywódca i  społecznik, oddany bez reszty strażackiej służbie. Odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” 
i najwyższym odznaczeniem strażackim – Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych.

Wyprowadziliśmy Naczelnika z jego domu w Nowych Kiej-
kutach pod krzyż, który postawił wraz innymi osiedleńcami 
w centrum wsi w 1945 r. Zawyła strażacka syrena, gromadząc na 
pożegnanie całą wieś. Potem przejazd na cmentarz w Szczytnie, 
gdzie odbył się strażacki ceremoniał pogrzebowy. I moje prze-
mówienie, w które włożyłem wielki szacunek i uznanie dla tego 
człowieka i całe moje strażackie serce. Potem cisza, ukradkiem 
ocierane łzy wzruszenia, jękliwy głos syren samochodów po-
żarniczych i głuche uderzenia grud ziemi rzucanych na trumnę. 
Naczelnik Jan Gołota skończył swoją strażacką służbę z hono-
rami, w asyście szpaleru strażackich pododdziałów z kilkunastu 
OSP, dużej liczby wieńców i wiązanek kwiatów oraz czerwonych 
zniczy. Obok jego grobu jest grób mojego ojca. Znów są razem, 
jak wówczas, gdy zakładali w Nowych Kiejkutach OSP.

W dniach 18-20 kwietnia 1988 r. przebywałem w Kaliningradzie. Pobyt zorganizowa-
ny został dla przedstawicieli tzw. resortów siłowych – prokuratura, sądy, więziennictwo, 
straż pożarna – pod opieką wydziału administracyjnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Olsztynie. Pojechaliśmy na wymianę doświadczeń, ale faktycznie to nic nie zwiedzi-
liśmy i nie rozmawialiśmy o sprawach i problemach merytorycznych. Uczestniczyliśmy 
natomiast w kilku spotkaniach „alkoholowych” pod nadzorem opiekuna z KGB. Pozna-
łem szefa kaliningradzkich strażaków, płk. Mołofiejewa i  jego miłą małżonkę oraz ich 
gościnność, ale nie udało mi się zobaczyć żadnej strażnicy, oddziału bojowego ani komen-
dy straży pożarnej. Mogłem natomiast bez żadnych ograniczeń dokonać niedozwolonych 
zakupów i przywieźć je do kraju – nie byliśmy kontrolowani na granicy. Jedyna korzyść 
z  tego wyjazdu to przekonanie o  dużej serdeczności Rosjan, a  także pewna szczerość 
w prywatnych rozmowach o tym, że nie jest w ZSRR zbyt dobrze.

Jan Gołota – naczelnik OSP 
w Nowych Kiejkutach 
w latach 1947-1988
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W dniu 26 maja 1988 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie odbyły się 
centralne uroczystości Dnia Strażaka. Województwo olsztyńskie ponownie zajęło pierw-
sze miejsce we współzawodnictwie OSP. Sztandar przechodni Ministra Spraw Wewnętrz-
nych wręczył nam wiceminister Dankowski. Przeszedł on (sztandar) już na własność na-
szej wojewódzkiej organizacji strażackiej.

W dniu 22 lipca 1988 r. OSP w Pawłowie (gmina Olsztynek) uzyskała nową strażnicę. 
W uroczystości jej przekazania uczestniczyliśmy razem z komendantem rejonowym stra-
ży pożarnych w Olsztynie płk. poż. Tadeuszem Dryją. Oficjalne przekazanie kluczy, trady-
cyjne przecięcie wstęgi, zwiedzenie obiektu przez mieszkańców i gości. A potem strażacka 
gościna i zabawa „ludowa”.

OSP w Pawłowie powstała pierwotnie w czasach niemieckich w 1922 r. W Polsce reak-
tywowana została w 1973 r. Spełnia ona zadania ratownicze na terenie gminy Olsztynek, 
a także na Szlaku Grunwaldzkim.

Delegacja przejmująca sztandar. 
Od lewej: S. Mikulak, 
J. Mucha i J. Surowiec



StaniSław Mikulak

436

Dwudziestego trzeciego lipca 1988 r. uhonorowano sztandarem Zawodową Straż Po-
żarną w  Lidzbarku Warmińskim. Uroczystość odbyła się w  siedzibie jednostki oraz na 
terenie miasta w formie defilady strażackich pododdziałów i  imprezy artystycznej w li-
dzbarskim amfiteatrze. Wręczenia sztandaru dowódcy jednostki por. poż. Grzegorzo-
wi Knieflowi dokonał, z  upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych, wicewojewoda 
olsztyński dr Józef Surowiec.

ZSP, teraz JRG (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej) powsta-
ła na bazie ochotniczej straży pożarnej założonej w tym mieście w okresie niemieckim 
w 1899 r. i reaktywowanej w Polsce w 1945 r. Obecnie obydwie jednostki stacjonują w no-
woczesnej strażnicy przy ul. Olsztyńskiej.

W dniach 15-22 lipca 1988 r. odbyły się uroczystości grunwaldzkie, zorganizowane 
głównie przy pomocy wojska i harcerzy, symbolizujące jedność Polaków i ustabilizowa-
nie sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Zabezpieczaliśmy tę imprezę pod względem 
ochrony przeciwpożarowej, zarówno od strony prewencyjnej – uzgadniając wymogi bez-
pieczeństwa pożarowego na bardzo dużym zgrupowaniu harcerskim, jak i od strony in-
terwencyjnej – w postaci polowego pożarniczego oddziału bojowego. W czasie trwającej 
przez tydzień imprezy pola grunwaldzkie były odwiedzane przez rzesze turystów oraz 
przedstawicieli cywilnych i  wojskowych władz centralnych i  wojewódzkich. Był wśród 
nich między innymi komendant główny straży pożarnych płk poż. Andrzej Stefanowski.

Dwudziestego pierwszego lipca 1988 r. miała miejsce główna uroczystość z udziałem 
Wojciecha Jaruzelskiego – premiera, ministra obrony narodowej i pierwszego sekretarza 
KC PZPR w  jednej osobie. Uczestniczyli w  niej także ministrowie, dowódcy rodzajów 
wojsk, dostojnicy partyjni i inni wysocy dygnitarze z Warszawy oraz pełny garnitur władz 
partyjnych i administracyjnych z naszego województwa. Byłem w tym składzie i obserwo-
wałem system zabezpieczenia przez służby specjalne przyjazdu „wodza” i zapewnienia mu 
bezpieczeństwa. Było sporo zamieszania przy ustawieniu się szpaleru osobistości, z któ-
rymi generał miał się osobiście powitać. Powstał dość długi szereg tych najważniejszych 
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z Warszawy i Olsztyna, była rywalizacja i przepychanka w ustawieniu się. Każdy starał się 
przesunąć do przodu i zająć jak najlepsze miejsce. Ja i generał Huszcza – były dowódca 
okręgu pomorskiego w Bydgoszczy – nie uczestniczyliśmy w tej rywalizacji i w ten sposób 
zostaliśmy na końcu – generał przedostatni, a  ja ostatni. Nadjechała kawalkada samo-
chodów, minęła szpaler dygnitarzy i  zatrzymała się około 10 metrów za mną. Wysiadł 
otoczony ochroną Wojciech Jaruzelski, podszedł i  przywitał się ze mną i  Huszczą jako 
pierwszymi. Znany z dowcipu gen. Huszcza stwierdził: „Powitanie zgodne z ewangelią, 
»ostatni będą pierwszymi«”. Ja dodałem: „Nie wiedziałem, że generał jest taki wierzący”.

Data 6 sierpnia 1988 r. to dzień przekazania nowej remizy strażackiej w Linowie. Li-
nowo to nieduża miejscowość sołecka w gminie Dźwierzuty, w powiecie szczycieńskim, 
oddalona od „moich” Nowych Kiejkut o 5 kilometrów. OSP powstała w Linowie w okre-
sie niemieckim w 1902 r. i reaktywowano ją po wojnie spośród napływowych mieszkań-
ców. Nowa strażnica i pożarniczy Żuk umożliwiły tej jednostce skuteczniejszą działalność 
ratowniczą i zmobilizowały do aktywniejszej działalności statutowej. Z dużą satysfakcją 
uczestniczyłem w tej uroczystości.

Uroczystości grunwaldzkie w 1989 r.

Uroczyste oddanie remizy OSP w Linowie
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W dniach 23-26 sierpnia 1988 r. w Łodzi rozegrano mistrzostwa Polski w sporcie po-
żarniczym. Wzięły w nich udział reprezentacje zawodowe straży pożarnych ze wszystkich 
(49) województw oraz szkół pożarniczych – razem 52 drużyny. Mistrzostwa odbywały się 
w czterech bardzo trudnych konkurencjach: wejście po drabinie hakowej (hakówce) na 
trzecie piętro wspinalni, 100-metrowy indywidualny tor przeszkód, sztafeta 4×100 me-
trów na torze z przeszkodami i ćwiczenie bojowe z podaniem dwóch prądów wody do 
tarcz z pojemnikami. Reprezentacja olsztyńska pod dowództwem ppłk. poż. Leszka Dusz-
kiewicza i por. poż. Stanisława Mikołajczyka oraz funkcjonariuszy pożarnictwa (straża-
ków) z Zawodowych Straży Pożarnych w Olsztynie: A. Kozłowskiego, P. Pawłowskiego, 
K. Szymańskiego, K. Zabielskiego, R. Majchrzaka, A. Butowicza, R. Bączaja i M. Kowal-
skiego uzyskała w klasyfikacji generalnej IV miejsce. Był to duży sukces na tle tradycyjnie 
liczących się w kraju reprezentacji z takich województw, jak Warszawa, Łódź, Katowice, 
Gdańsk, Opole, Rzeszów, Lublin, Kielce, Wrocław, Kraków, Bydgoszcz czy nawet Tarno-
brzeg i Słupsk. Trenerem, a zarazem najlepszym 
z naszych zawodników był ppor. poż. mgr wy-
chowania fizycznego Jan Dąbrowski.

Największym zaskoczeniem (rewelacją) 
zawodów było zajęcie I  miejsca i  zdobycie 
mistrzostwa i  rekordu Polski z  czasem 14,49 
sekund w konkurencji wejścia po drabinie ha-
kowej na trzecie piętro wspinalni przez Wie-
sława Klonowskiego z  Kolejowej Zawodowej 
Straży Pożarnej w  Olsztynie. Wyczyn naszego 
zawodnika nie tylko zdeklasował rywali, ale 
także zaskoczył organizatorów. Uwidoczniło się 
to w komunikacie z mistrzostw (m.in. w telewi-
zji), w którym podano, że jest on (W. Klonow-
ski) reprezentantem Opola.

W innej indywidualnej konkurencji – dwu-
boju pożarniczym – V miejsce zajął także olsz-
tyniak, Andrzej Kozłowski. Wyniki reprezenta-
cji olsztyńskiej, zarówno te indywidualne, jak 
i drużynowe w klasyfikacji generalnej były naj-
lepszymi w dotychczasowych siedmiu startach 
w mistrzostwach Polski.

W dniach 27-28 października 1988 r. gościliśmy w Olsztynie pożarników z Lublina. 
Zarówno w Bydgoszczy, jak i w Olsztynie utrzymywałem bardzo bliskie kontakty z ko-
mendantem wojewódzkim straży pożarnych w  Lublinie płk. poż. Stanisławem Macho-
wiczem. Ceniliśmy się nawzajem za racjonalizm i osiągnięcia w służbie pożarniczej oraz 
odpowiedzialne kierowanie ochroną przeciwpożarową w naszych – przodujących w kraju 
– województwach. W związku z tym bardzo często wymienialiśmy doświadczenia indy-
widualne i zespołowe z kadrą dowódczą, wcześniej w Bydgoszczy i później w Olsztynie. 

Zwycięzca „hakówki” – Wiesław Klonowski
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Tak było także w październiku 1988 r., gdy odwiedziła nas wycieczka pożarników z woje-
wództwa lubelskiego pod kierownictwem S. Machowicza.

Spotkanie merytoryczne z wymianą doświadczeń i dyskusją o najważniejszych spra-
wach ochrony przeciwpożarowej w  kraju i  naszych województwach odbyliśmy 27 paź-
dziernika 1988 r. w Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Olsztynie-Gutkowie, gdzie była 
zakwaterowana wycieczka lubelska. Natomiast 28 października pokazaliśmy lubliniakom 
pola grunwaldzkie i Wilczy Szaniec, tj. kwaterę Adolfa Hitlera w Gierłoży k. Kętrzyna.

Siedemnastego listopada 1988 r. wojewoda olsztyński Sergiusz Rubczewski wręczył mi 
bardzo wysokie odznaczenie państwowe – Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski. Dokonał 
tego kameralnie w swoim gabinecie, bez udziału innych osób. Przeprosił, że nie może tego 
dokonać na jakiejś uroczystości z udziałem moich współpracowników i większego grona 
osób spoza urzędu. Powodem tego były zastrzeżenia towarzyszy z komitetu wojewódz-
kiego PZPR i komendanta wojewódzkiego MO gen. Dudka. W ogóle sugerowano mu, by 
odwołał to odznaczenie ze względu na moją „wpadkę” związaną z niepowołaniem na sta-
nowisko komendanta głównego, lecz nie zgodził się na to. Odpowiedziałem, że w związku 
z  tym, iż obaj możemy mieć z  tego powodu nieprzyjemności, mogę tego odznaczenia 
nie przyjąć i pozostanie to między nami. Wyjaśnił, że moja odmowa narazi nas na jesz-
cze gorsze reakcje tych, którzy byli przeciwni przyznaniu mi tego odznaczenia na jego 
wniosek. Ponadto oświadczył szczerze, że jestem jednym z nielicznych spośród tych, któ-
rym wręczał takie odznaczenie, którzy naprawdę na nie zasłużyli. Zapewnił, bym się nie 

Wycieczka z Lublina w Gierłoży – drugi od lewej w dolnym rzędzie S. Machowicz
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przejmował i nadal pracował z dotychczasowym zaangażowaniem. Spotkanie kończymy 
symboliczną lampką koniaku i zapewnieniem S. Rubczewskiego, że dopóki on będzie wo-
jewodą, to nic złego mi się nie stanie. I tak rzeczywiście było.

1989 – Kongres CTIF. Wycieczka do Republiki Estońskiej. Protesty w służbie pożarniczej
W  dniach 20-21 maja 1989 r. odbywały się krajowe uroczystości strażackie w  Lu-

blinie. Były to ostatnie uroczystości nienawiązujące do patrona strażaków św. Floriana, 
przypadające tradycyjnie na dzień 5 maja. Impreza zorganizowana została z rozmachem 
i przesycona elementami ideologicznymi socjalistycznego państwa i socjalistycznego po-
żarnictwa. Ponadto na ten rok przypadała 45. rocznica powołania Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego – PKWN. Licznie reprezentowana na uroczystościach władza 
czuła się pewnie i jakby zapomniała o strajkach i protestach w 1980 r. i ich następstwach. 
Prawie 10 lat od tamtych zdarzeń nic nie nauczyło rządzących. Refleksja przyszła czwarte-
go czerwca tego roku, po sromotnie przegranych wyborach parlamentarnych tzw. koalicji. 
Niektórzy „towarzysze” nie mogli zrozumieć, jak to się stało.

Dwudziestego siódmego maja 1989 r. odbyły się mistrzostwa wojewódzkie w sporcie 
pożarniczym, zorganizowane w Iławie na stadionie Jezioraka, z udziałem terenowych i za-
kładowych zawodowych straży pożarnych województwa olsztyńskiego. W klasyfikacji ge-
neralnej I miejsce zdobyła jednostka olsztyńska, II – Kolejowa Straż Pożarna w Olsztynie 
i III – Zawodowa Straż Pożarna w Lidzbarku Warmińskim.
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W dniach 24-30 lipca 1989 r. odbywał się Światowy Kongres Pożarniczy CTIF – mię-
dzynarodowe zawody straży pożarnych w Warszawie. CTIF to skrót francuskiej nazwy Co-
mité Technique International de Prévention du Fue, organizacji powstałej w 1900 r. w Pary-
żu, Międzynarodowego Komitetu Prewencji Zwalczania Pożarów. Jest to międzynarodowe 
stowarzyszenie, którego głównym celem jest inicjowanie, wspieranie i unowocześnianie 
działań w zakresie zwalczania pożarów i  skutków klęsk żywiołowych oraz ratownictwa 
medycznego, technicznego i  ekologicznego. Kongresowi towarzyszą organizowane co 
4 lata międzynarodowe sportowe zawody pożarnicze zawodowych i ochotniczych straży 
pożarnych oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych, tzw. olimpiada CTIF.

Imprezie tej – organizowanej po raz pierwszy zarówno w Polsce, jak i w krajach so-
cjalistycznych – nadano szczególną rangę. Zależało na tym bardzo ówczesnemu komen-
dantowi głównemu straży pożarnych gen poż. Andrzejowi Stefanowskiemu, „walczące-
mu” o  przetrwanie na stanowisku. Stąd też wynikało bardzo duże jego zaangażowanie 
w przyznanie Polsce tej imprezy oraz jej rozmach organizacyjny i propagandowy. Kongres 
z udziałem ponad 40 delegacji zagranicznych członków CTIF odbył się w Pałacu Kultury 
i Nauki (PKiN), a zawody z udziałem 71 drużyn na stadionie klubu Gwardia. Imprezę za-
kończono imponującym bankietem w restauracji „Kongresowa” w PKiN. Uczestniczyłem 
w tej imprezie podobnie jak wszyscy komendanci wojewódzcy i muszę przyznać, że była 
bardzo dobrze zorganizowana, chociaż także kosztowna.

Dni 15-20 sierpnia 1989 r. to mój pobyt ze strażacką ekipą sportową w Estońskiej So-
cjalistycznej Republice Radzieckiej. W czasie pobytu w marcu tego roku z drużyną spor-
tową – dżudo – olsztyńskiej gwardii na międzynarodowych zawodach dżudo w  Tartu 
w Radzieckiej Republice Estońskiej nawiązałem współpracę z komendą główną straży po-
żarnych tej republiki. Uzgodniliśmy wzajemną wymianę doświadczeń poprzez obopólne 
przyjazdy kadry dowódczej i ekip sportowych.

Wynikiem tego uzgodnienia była pierwsza nasza wizyta w  Tallinie w  dniach 15-
20 sierpnia 1989 r. Ja przewodniczyłem polskiej ekipie, natomiast pożarników estońskich 
reprezentowali: zastępca komendanta głównego straży pożarnych Republiki Estońskiej 
płk Muna i komendant tallińskiej straży pożarnej płk Ripulk. W skład naszej ekipy wcho-
dziło poza mną jeszcze 3 oficerów: ppłk  Marian Kuczyński, ppłk Waldemar Ulatowski, 
por. Stanisław Mikołajczyk oraz 12 podoficerów i strażaków – najlepszych zawodników 
w sporcie pożarniczym naszego województwa.

Zwiedzaliśmy Tallin i poznaliśmy jego historię, zapoznaliśmy się z organizacją ochro-
ny przeciwpożarowej w republice i  jej stolicy. Była ona odmienna od naszej, oparta na 
zawodowych strażach pożarnych bazujących na zawodowej wojskowej kadrze pożarniczej 
oraz strażakach odbywających zasadniczą służbę wojskową. Jednostki pożarnicze – także 
w Tallinie – wyposażone były w przestarzały technicznie sprzęt produkcji krajowej. Wi-
doczny był wyraźnie konflikt między Estończykami i Rosjanami, brak dbałości o sprzęt 
oraz dyscypliny, brak etosu pożarniczej, strażackiej służby. Z dawnych społecznie zaanga-
żowanych ochotniczych straży pożarnych pozostały tylko nieliczne, reprezentujące raczej 
wartości historyczne związane z bardzo atrakcyjnym muzeum pożarniczym w Tallinie. 
W  ogóle były mocno poniżej naszego poziomu organizacyjnego i  technicznego. Nato-
miast Estończycy byli bardzo przyjaźni wobec nas, zazdrościli nam trwających w naszym 
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kraju pozytywnych zmian ustrojowych i „Solidarności”. Zapewniali pod nieobecność Ro-
sjan, że niedługo i  oni pozbędą się „rosyjskich przyjaciół”, szczególnie tych, którzy za-
władnęli kierowniczymi stanowiskami politycznymi i administracyjnymi na wszystkich 
szczeblach władzy i administracji.

W odbytych zawodach w sporcie pożarniczym wygraliśmy najtrudniejszą i najatrak-
cyjniejszą konkurencję – wejście po drabinie hakowej na II piętro wspinalni. Wygrał ją 
Wiesław Klonowski, mistrz Polski.

W sierpniu 1989 r. po powrocie z Estonii dowiedziałem się o rozpoczętym podczas 
mojej nieobecności ogólnopolskim proteście płacowym załóg zawodowych straży po-
żarnych. Trwał on w naszym województwie do 9 września 1989 r. By uspokoić sytuację, 
spotkałem się z przedstawicielami załóg i  związków zawodowych, m.in. „Solidarności” 
– i udaje się nam dojść do porozumienia i zakończenia protestu. Lecz wiedziałem, że kon-
flikt został tylko czasowo zażegnany i na pewno będzie postępowała nadal destabilizacja 
służby. W związku z tym zacząłem myśleć o rezygnacji z zajmowanego stanowiska.

Kierowanie pożarniczą służbą w warunkach jej niestabilności i codziennego niepoko-
ju oraz nieprzewidywalnych zachowań podwładnych nie odpowiadała mojemu charakte-
rowi i poczuciu dużej odpowiedzialności za sprawność tej służby.

We wrześniu 1989 r. po wielu staraniach rozpoczęła się budowa nowej remizy dla OSP 
w Sępopolu w rejonie (powiecie) bartoszyckim. Jednostka powstała w okresie panowa-
nia pruskiego w  1885 r. i  reaktywacji w  Polsce po wyzwoleniu tych terenów w  1945 r. 

Nasza reprezentacja w Estonii
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Spełniała ona ważną rolę w  zabezpieczeniu 
krańcowego terenu granicznego z obwodem 
kaliningradzkim.

Stara drewniana strażnica nie zapewnia-
ła podstawowych warunków operacyjnych 
i  socjalnych i  uniemożliwiała wyposażenie 
OSP w odpowiedni sprzęt ratowniczy. Dzięki 
staraniom władz gminnych i zaangażowaniu 
zarządu i członków OSP, a także znacznemu 
wsparciu środkami z wojewódzkiego fundu-
szu wspierania czynów społecznych budowa 
remizy stała się faktem.

Dwunastego września 1989 r. w  Józefowie odbyła się narada, w której uczestniczyli 
komendanci wojewódzcy i komendanci szkół pożarniczych oraz kadra Komendy Głów-
nej. Atmosfera była niezbyt przyjemna ze względu na sytuację konfliktową w jednostkach. 
Komendant główny gen. A. Stefanowski próbował załagodzić sytuację bliżej nieokreślo-
nymi obietnicami, lecz nie poprawiało to naszego nastroju i nie umniejszało oczekiwania 
konkretnych działań. Zabrałem głos w  imieniu komendantów i  w  ostrym wystąpieniu 
skrytykowałem upolitycznianie służby pożarniczej oraz podkreśliłem konieczność na-
tychmiastowej poprawy płac w jednostkach ratowniczych. Napiętnowałem także nie za-
wsze uzasadnione i nieodpowiedzialne protesty.

W dniu 28 grudnia 1989 r. odbyło się pożegnanie wojewody Sergiusza Rubczewskie-
go. Ostatnie spotkanie z odchodzącym na emeryturę wojewodą odbyło się w pensjonacie 
„Lalka” na terenie rządowego ośrodka w Łańsku k. Olsztyna. Wzięła w nim udział ka-
dra kierownicza Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Atmosfera była bardzo przyjemna 
i serdeczna. Zasłużył na nią nasz długoletni szef swoim autorytetem, profesjonalizmem 
i odpowiedzialnością, a także osiągnięciami województwa na arenie krajowej. Bardzo sza-
nowałem S. Rubczewskiego za jego rozumienie problemów ochrony przeciwpożarowej 
i pomoc w ich rozwiązywaniu. Nigdy nie czekałem w sekretariacie jego gabinetu na umó-
wione – nieraz także nagłe, nie umówione – spotkanie. Doceniał moje zaangażowanie 
i odpowiedzialność. Zawsze mogłem liczyć na jego pomoc i zrozumienie, a także obronę 
w sytuacjach dla mnie trudnych.

Wmurowanie kamienia węgielnego na budowie 
remizy OSP w Sępopolu
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Rozdział XIII. Olsztyn 1990-1992 
Historyczne zmiany w kraju i w służbie pożarniczej. wizyta papieża 
Jana Pawła II w Olsztynie. Rezygnuję ze stanowiska komendanta 
wojewódzkiego straży pożarnych

1990 – Rok 1990 to rok szczególny w historii Polski i życiu Polaków – pierwszy rok ocze-
kiwanych pozytywnych zmian i satysfakcji z dokonanej pokojowej rewolucji 

Postępująca w latach osiemdziesiątych erozja systemu komunistycznego, który utracił 
swą wewnętrzną siłę opartą na nieistniejącej już – rozwiązanej 6 czerwca 1989 r. – Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej i  konstytucyjnej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, 
zapoczątkowała pod koniec 1989 r. i nasiliła w 1990 r. zmiany polityczne, ustrojowe, spo-
łeczne i gospodarcze w naszym kraju. Były one możliwe dzięki wzrostowi obywatelskiej 
aktywności negującej siermiężną rzeczywistość i powstaniu ponad dziesięciomilionowego 
ruchu społecznego „Solidarność”. Ruchu wspieranego również z zewnątrz przez demokra-
tyczne państwa i społeczeństwa, a także światłych przywódców, w tym naszego papieża 
Jana Pawła II, Karola Wojtyłę. Jego pielgrzymki do kraju, szczególnie ta pierwsza w 1979 r. 
i  ta najdłuższa w  dniach 8-14 czerwca 1987 r., jego mądre ewangeliczne przesłania do 
Polaków, odpowiedzialne rozmowy z przedstawicielami władzy i opozycji skłaniające do 
porozumienia i  negujące konfrontację, miały wpływ na zwycięstwo polskiej pokojowej 
rewolucji. Rewolucji, która rozlała się na Europę Środkową i Wschodnią.

Najważniejsze z  tych zmian to: demokratyzacja stosunków społecznych, upodmio-
towienie obywateli, samorządność gmin i  stowarzyszeń, wolne, demokratyczne wybo-
ry władz, gospodarka rynkowa, prywatyzacja i  reprywatyzacja, wartościowy pieniądz, 
zniesienie ograniczeń emigracyjnych. Pierwsze pozytywne oznaki tych zmian nastąpiły 
już w  1990 r. w  postaci powołania demokratycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego, 
zrównoważonego budżetu, ograniczenia inflacji, szybkiej prywatyzacji, powstrzymania 
nieopłacalnego eksportu w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, zniesienia 
ograniczeń emigracyjnych.

W  przedterminowych wyborach prezydenckich – po rezygnacji W. Jaruzelskiego – 
prezydentem został legendarny przywódca „Solidarności” Lech Wałęsa.

Zmiany organizacyjne i merytoryczne oraz kadrowe rozpoczęły się także w ochronie 
przeciwpożarowej. Zaczęto od wymiany kadry kierowniczej – dowódczej – na szczeblu 
centralnym i wojewódzkim oraz w szkołach pożarniczych i przygotowywania nowego sys-
temu funkcjonowania pożarniczej służby jako podstawowej formacji ratowniczej w sytu-
acjach kryzysowych. System ten wprowadzony został w 1991 r. dwoma podstawowymi ak-
tami prawnymi – ustawami: o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej.

Wprawdzie komendant główny gen. poż. A. Stefanowski próbował jeszcze przy po-
mocy licznych narad terenowych i przypisywania sobie współautorstwa zmian utrzymać 
się na stanowisku, lecz były to tylko manipulacje i próba przylgnięcia do nowej władzy. 
Nie pomogła mu nawet upowszechniona w  telewizji modlitwa przed obrazem Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Myślał tylko o  sobie, nie reagował na bezprawne i  szkodliwe 
w wielu przypadkach zwolnienia zasłużonych w służbie pożarniczej dowódców. Przetrwał 
jeszcze na stanowisku 1991 rok, ale praktycznie nie kierował już polskim pożarnictwem.  
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Od 1992 r. zastąpił go płk poż. Feliks Dela, komendant Szkoły Chorążych Pożarnictwa 
w Nowej Hucie, przewodniczący do spraw zorganizowania Państwowej Straży Pożarnej, 
jeden z inicjatorów nowego systemu ochrony przeciwpożarowej i pierwszy realizator tego 
systemu w praktyce.

Generał brygadier pożarnictwa Feliks Dela – komendant główny Państwowej Straży 
Pożarnej w latach 1992-1997, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w War-
szawie i  Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, pierwszy dwu-
gwiazdkowy generał w polskim pożarnictwie, przewodniczący zespołu opracowującego 
w 1991 r. nowy system ochrony przeciwpożarowej i zasady jego funkcjonowania.

Urodził się 04.10.1943 r. we wsi Kalina Mała w powiecie miechowskim w Małopol-
sce. Służbę zawodową rozpoczął na stanowisku zastępcy komendanta miejskiego straży 
pożarnych w Bytomiu, następnie komendanta rejonowego i wykładowcy w Szkole Chorą-
żych Pożarnictwa w Nowej Hucie. W latach 1984-1992 był komendantem tej szkoły.

Będąc komendantem głównym, współuczestniczył w stworzeniu nowoczesnego syste-
mu służb ratowniczych w Polsce opartego na krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym 
oraz Państwowej Straży Pożarnej. Dowodził w tym czasie także działaniami ratowniczy-
mi podczas masowych zagrożeń spowodowanych: w 1992 r. pożarem przestrzennym la-
sów w rejonie Kuźni Raciborskiej, w 1996 r. wybuchem gazu w wieżowcu mieszkalnym 
w Gdańsku i w 1997 r. powodzi tysiąclecia w Polsce południowej i zachodniej.

Po przejściu w 1998 r. na emeryturę nadal udzielał się aktywnie w opracowywaniu 
programów bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, pełniąc obowiązki dy-
rektora Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego. Działał także aktywnie w Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Był współtwórcą i długoletnim 
dyrektorem i wspomożycielem Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Za zasługi dla kraju i ochrony przeciwpożarowej odznaczony został Krzyżem Koman-
dorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

W dniu 31 marca 1990 r. doszło do katastrofy kolejowej w Klewkach. Na łuku toru kolejo-
wego trasy kolejowej Olsztyn-Szczytno w pobliżu przystanku w miejscowości Klewki wypadły 
z toru (wykoleiły się) dwie cysterny napełnione płynnym propanem-butanem, o pojemności 
około 50 metrów sześciennych (50 000 litrów) każda. Cysterny przewróciły się na skarpę ni-
skiego nasypu, na szczęście na stronę wyższą nasypu i bez uszkodzeń powodujących wyciek 
skroplonego gazu. Osunięcie na drugą stronę spowodowałoby ich kilkumetrowy spadek z du-
żym prawdopodobieństwem poważnych uszkodzeń systemu spustowego, uwalniającego skro-
ploną łatwo zapalną mieszaninę tworzącą z powietrzem mieszankę wybuchową.

Powszechnie używany w postaci płynnej jako paliwo gaz propan-butan, określany tak-
że symbolem LPG (Liquefied Petroleum Gas), to produkt uboczny przy rafinacji ropy 
naftowej, mieszanina skroplonych węglowodorów, bardzo niebezpieczna ze względu na 
niską dolną granicę wybuchowości (1,9% w stosunku z powietrzem) i gęstość (ciężar wła-
ściwy) dwukrotnie wyższą od powietrza. Uwolniony ze zbiornika natychmiast zamienia 
się w fazę gazową, tworząc z powietrzem mieszaninę skrajnie łatwopalną i wybuchową, 
przemieszczającą się z wiatrem w postaci przyziemnej chmury i gromadzącą się w zagłę-
bieniach terenu, także w podziemnych kanałach itp. instalacjach. Wystarczy mała iskra, by 
zainicjować wybuch niszczący infrastrukturę terenową – budynki, urządzenia itp. 



StaniSław Mikulak

446

W opisywanej sytuacji w Klewkach mogło dojść w niekorzystnej sytuacji do uwolnienia 
z dwóch kolejowych cystern około 100 tysięcy litrów skroplonego propanu-butanu i wybu-
chu przestrzennego, zagrażającego miejscowości Klewki, pobliskiemu lasowi, a nawet po-
łudniowej dzielnicy Olsztyna. Sytuacja taka mogła nastąpić zarówno w trakcie wykolejenia 
i przewrócenia się cystern, jak i w trakcie podnoszenia pierwszej cysterny, gdy zerwała się 
jedna z lin kolejowego dźwigu i cysterna spadła na torowisko. Był to najbardziej krytycz-
ny i dramatyczny moment w działaniach. Na szczęście nie doszło do uszkodzeń cysterny 
powodujących uwolnienie się skroplonego gazu. Działania prowadzone na miejscu kata-
strofy polegały na: ewakuacji składu pociągu towarowego, wstrzymaniu ruchu kolejowego, 
monitorowaniu ruchu na przebiegającej w  pobliżu drodze wojewódzkiej, zabezpieczeniu 
terenu przed dostępem osób postronnych, ściągnięciu dźwigu kolejowego o unosie ponad 
50 ton, podniesieniu i ustawieniu cystern na torze oraz ich odholowaniu. Przygotowano tak-
że w bazie CPN w Olsztynie-Gutkowie cysterny i sprzęt do ewentualnego przepompowania 
skroplonego gazu. Działania prowadzone były przez kilka dni przez ekipy ratownicze PKP 
pod kierownictwem dyrektora technicznego Dyrekcji Okręgowej PKP w Gdańsku. Uczest-
niczyła w nich także Kolejowa Zawodowa Straż Pożarna w Olsztynie pod dowództwem ma-
jora Wojciecha Bastka. W Olsztynie postawiliśmy także w stan pełnej gotowości kompanię 
ciężkich samochodów gaśniczych. Ja osobiście nadzorowałem przebieg akcji i na bieżąco 
informowałem wojewodę oraz Komendę Główną Straży Pożarnych.

Czwartego maja 1990 r. odbyła się pierwsza uroczystość świętego Floriana w Olsztynie, 
połączona z Dniem Strażaka i dniami ochrony przeciwpożarowej. W PRL nie pozwalano 
obchodzić strażakom tradycyjnego święta z  okazji swojego patrona, przypadającego na 
dzień 4 maja. Wprowadzono natomiast Dzień Strażaka w pierwszą niedzielę po 15 maja 
i trwający po tym dniu Tydzień Ochrony Przeciwpożarowej. Nie nadawano także sztanda-
rów z figurą świętego Floriana. Strażacy jednak nie w pełni zastosowali się do tych zmian 
i w wielu jednostkach obchodzili św. Floriana w kościołach i na sztandarach umieszczali 
swojego patrona. Po zmianach ustrojowych powszechnie powrócono do tradycji.

Pierwszą uroczystość poświęconą uczczeniu świętego Floriana i zarazem strażackiego 
święta w  Olsztynie zorganizowaliśmy 
w obiektach Zawodowej Straży Pożar-
nej w Olsztynie w dniu 4 maja 1990 r., 
w  postaci mszy polowej i  spotkania 
władz i  mieszkańców z  olsztyńskimi 
strażakami. Mszę przy polowym oł-
tarzu urządzonym na samochodzie 
pożarniczym odprawił biskup diecezji 
warmińskiej Edmund Piszcz. W  uro-
czystości oraz w  późniejszym spotka-
niu z załogą olsztyńskiej „zawodówki” 
wzięli także udział przedstawiciele 
olsztyńskich władz, z pierwszym soli-
darnościowym wojewodą olsztyńskim 
Romanem Przedwojskim na czele.

Polowa msza święta w dniu św. Floriana na placu Zawo-
dowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Mszę odprawił biskup 
diecezji warmińskiej Edmund Piszcz.
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Dwudziestego czwartego maja 1990 r. wojewoda olsztyński podjął decyzję o przeka-
zaniu komendzie wojewódzkiej stacji obsługi technicznej sprzętu w  Olsztynie przy ul. 
Augustowskiej, eksploatowanej dotychczas przez Komitet Wojewódzki PZPR. Nareszcie, 
dzięki usilnym moim staraniom i rozwiązaniu rządzącej w PRL partii, uzyskaliśmy nie-
zbędne zaplecze techniczne umożliwiające naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu 
technicznego, eksploatowanego w jednostkach zawodowych i ochotniczych straży pożar-
nych województwa olsztyńskiego. Obiekt ten w czasie pełnienia obowiązków komendanta 
wojewódzkiego przez Grzegorza Kniefla wyremontowano i zmodernizowano. Była szansa 
na jego utrzymanie i racjonalne wykorzystanie, także dla potrzeb technicznych krajowej 
ochrony przeciwpożarowej. Niestety, brak wyobraźni i strategicznego myślenia oraz nie-
uzasadnione wysokie koszty utrzymania spowodowały rezygnację z niego i przekazanie 
nieodpłatne urzędowi miejskiemu w Olsztynie.

W dniach 14-19 czerwca 1990 r. gościła w Olsztynie, w ramach nawiązanej współpra-
cy, ekipa pożarników estońskich pod dowództwem zastępcy komendanta głównego straży 
pożarnych Republiki Estońskiej płk. Muny i komendanta tallińskiej straży pożarnej płk. 
Ripulka.

Zakwaterowaliśmy ich w naszym ośrodku szkolenia w Olsztynie-Gutkowie, pokazali-
śmy zabytki i atrakcyjne miejsca w Olsztynie oraz rozegraliśmy na obiektach ośrodka za-
wody w sporcie pożarniczym według polskiego regulaminu. Goście zwiedzili także nasze 
jednostki zawodowe w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim oraz OSP w Olsztynku – pod-
czas wyjazdu na miejsce historycznej bitwy z wojskami zakonu krzyżackiego pod Grun-
waldem w 1410 r. W dniu 17 czerwca 1990 r. kibicowali naszym strażakom-sportowcom 
podczas wojewódzkich mistrzostw w  sporcie pożarniczym w  Lidzbarku Warmińskim. 
Wizyta przebiegła w bardzo przyjaznej atmosferze i zakończyła się serdecznym, biesiad-
nym pożegnaniem przy ognisku, śpiewie i dużej ilości alkoholu polskiego i estońskiego. 
Usatysfakcjonowani wizytą Estończycy zostawili nam radzieckie czapki strażackie, twier-
dząc, że niedługo nie będą już im potrzebne.

Msza polowa 4 maja 1990 r.. Obok mnie wojewoda 
Roman Przedwojski

Spotkanie po mszy świętej 4 maja 1990 r.. 
Od lewej: wojewoda Przedwojski, biskup E. Piszcz, 
S. Mikulak, L. Duszkiewicz
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Rano 21 sierpnia 1990 r. otrzymałem bardzo przykrą wiadomość – zmarła moja matka 
Genowefa Mikulak z domu Łukaszewska. Śmierć przyszła w nocy, nieoczekiwanie. Miała 
76 lat i problemy zdrowotne z sercem, płucami i zwyrodnieniem stawów, ale nie narzekała 
i nie spodziewaliśmy się, że już odejdzie. Bardzo ją lubiłem i ceniłem za jej szczególną 
troskę o rodzinę i heroiczną walkę o przetrwanie podczas niemieckiej okupacji. Poniżanie 
przez niemieckich żołnierzy, wyczerpujące prace polowe u polskich rolników i katorżni-
cze kopanie rowu przeciwczołgowego łączącego Narew z Orzycem, przecinającego naszą 
wieś. To była jej okupacyjna codzienność.

Potem zagospodarowanie doszczętnie pustego domu w Nowych Kiejkutach i codzien-
na troska o to, czym nakarmić rodzinę. Pamiętam jak razem chodziliśmy po opuszczo-
nych gospodarstwach – głównie kolonijnych – i ściągaliśmy resztki tego, czego nie zabrali 
wcześniej szabrownicy i  Rosjanie. Było to bardzo niebezpieczne zajęcie ze względu na 
ukrywających się zbiegów niemieckich i liczne gwałty czerwonoarmistów.

Gdy sytuacja już się unormowała, musiała ciężko pracować w polu i w domu, wspomagając 
ojca w utrzymaniu licznej rodziny, która się jeszcze powiększyła o dwie moje siostry i dwóch 
braci. Mama była mi bardzo bliską i kochaną osobą, byłem z Nią bardzo związany ze względu 
na jej szczególną troskę o moje – niezbyt dobre – zdrowie oraz dość wczesne opuszczenie 
rodzinnego domu i wyjazd na drugi koniec Polski. Odpisywała regularnie na moje listy i przy-
syłała paczki żywnościowe, wiedząc, jak trudne warunki mieliśmy w tej strażackiej szkole.

Potem, gdy zostałem oficerem pożarnictwa i  systematycznie awansowałem, była ze 
mnie bardzo dumna i prosiła, bym pomagał młodszemu rodzeństwu w ich startach ży-
ciowych. Bardzo przeżyła moje przejście do służby w Bydgoszczy i ucieszyła się z powro-
tu do Olsztyna. Mogłem Ją znów częściej odwiedzać i pomóc w leczeniu w olsztyńskich  

Ja i płk Muna 
na zawodach 
w Lidzbarku Warmińskim
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szpitalach choroby serca i  płuc. Gdy chciałem, by po leczeniu przynajmniej na krótko 
zamieszkała z nami w Olsztynie, odmówiła, twierdząc, że najlepiej jest jej w Kiejkutach, 
gdzie ma dobre warunki i serdeczną opiekę syna Leszka i synowej Grażyny. Po śmierci do-
łączyła do męża we wspólnym grobie na szczycieńskim cmentarzu, gdzie Ją pochowaliśmy 
w obecności licznej rodziny i mieszkańców Nowych Kiejkut.

W dniu 9 grudnia 1990 r. odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Legendarny 
przywódca ponad 10-milionowego ruchu związkowego „Solidarność” Lech Wałęsa zo-
staje wybrany prezydentem Rzeczypospolitej. To nie był wtedy mój prezydent, chociaż 
potem zmieniłem zdanie.

1991 – Wizyta papieża Jana Pawła II w  Olsztynie. Wyjazd do Republiki Federalnej 
Niemiec. Rezygnuję ze stanowiska komendanta wojewódzkiego straży pożarnych. 
Pobyt w Rzymie

W  dniach 4-28 stycznia 1991 r. przebywałem w  Republice Federalnej Niemiec, gdzie 
uzgadniałem zakup dla Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie pierwszego w naszym wo-
jewództwie samochodu specjalnego do ratownictwa technicznego i drogowego. Miał być on 
wykonany i  wyposażony w  niezbędne narzędzia ratownicze w  zakładzie specjalistycznym 
Wolfganga Schmitza w Wilnsdorfie, pow. Siegen Wittgenstein w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Schmitza poznałem wcześniej w czasie targów sprzętu pożarniczego i  ratowniczego 
w Białymstoku. Wystawiał tam samochody specjalne dla służb ratowniczych zabudowy-
wane w jego zakładzie w Wilnsdorfie na wybranych lub dostarczonych przez zamawiają-
cego podwoziach. My dysponowaliśmy terenowym podwoziem polskiej produkcji Tarpa-
na Honkera i na nim uzgodniliśmy wykonanie samochodu do ratownictwa technicznego 
drogowego. Uzgodniliśmy również, że szczegóły techniczne i  kompletne wyposażenie 
ustalimy na miejscu – stąd mój wyjazd do RFN. Ponadto W. Schmitz, gdy dowiedział się, 
że jestem z Olsztyna, zdradził mi, że jest zauroczony Mazurami i chciałby zakupić w tym 
regionie jakąś małą posiadłość i wybudować na niej ośrodek wypoczynkowy dla rodziny 
i pracowników.

Z Białegostoku wracaliśmy razem przez Mazury (Ełk, Giżycko, Mrągowo) do Olsztyna 
i krajobrazowe widoki przekonały Niemca do podjęcia decyzji zakupu i prośby, bym mu 
w tym pomógł.

Zostałem dziadkiem. Jedenastego stycznia 1991 r. za sprawą syna Dariusza i jego żony 
Bożeny studiujących w Bydgoszczy na świat przychodzi nasza pierwsza wnuczka – Barba-
ra. Spotkaliśmy się z nią – ja i żona – pierwszy raz 23 lutego w akademiku Akademii Tech-
niczno-Rolniczej w  bydgoskim Fordonie. Miała niespełna 1,5 miesiąca i  niezbyt dobrą 
perspektywę wychowywania się w bardzo trudnych warunkach studenckiego środowiska. 
Zapadło więc postanowienie zabrania jej jak najszybciej razem z ojcem do Olsztyna, gdzie 
nowo upieczony mgr inż. elektryk Dariusz Mikulak otrzymał zatrudnienie w zakładzie 
energetycznym. Młoda mama musiała jeszcze ponad rok studiować medycynę w  Byd-
goszczy i jak najczęściej przyjeżdżać do swego maleństwa. Wnuczka jednak wyniosła ze 
swego studenckiego poczęcia i początkowego wychowania wśród studentów zdolności do 
aktywnego i skutecznego pokonywania poszczególnych stopni kształcenia od szkoły pod-
stawowej do studiów doktoranckich w Polskiej Akademii Nauk.
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Dwunastego marca 1991 r. zorganizowaliśmy w Olsztynie, na polecenie komendanta 
głównego gen. A. Stefanowskiego, naradę kierowniczej kadry dowódczej z ośmiu woje-
wództw północno-wschodniej Polski. Narada nie miała charakteru merytorycznego, ale 
raczej miała na celu pokazanie, że A. Stefanowski panuje nad sytuacją w polskim pożar-
nictwie i jest akceptowany przez zmieniającą się władzę. Próbował jeszcze manipulować 
faktami i swoją pozycją, lecz były to oceny subiektywne. Wiadomo już było powszechnie, 
że jego kierowanie ochroną przeciwpożarową się kończy i nikt z terenu nie będzie go bro-
nił, bo na to nie zasłużył. Natomiast jego poplecznicy z Komitetu Centralnego „jedynie 
słusznej partii” i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, łącznie z generałem Kiszczakiem, 
faktycznie już nic nie znaczyli.

Po naradzie odprowadzałem kurtuazyjnie A. Stefanowskiego poza granice Olsztyna 
i gdy zamierzaliśmy rozstać się na trasie wyjazdowej do Warszawy, generał zaproponował 
mi zatrzymanie się w pobliskim barze „U Leszka” i tradycyjne pożegnanie, jak wówczas, 
gdy byliśmy przyjaciółmi. Nie miałem na to specjalnej chęci, gdyż przyjaźń nasza zakoń-
czyła się już dawno. Ale szanując wolę przełożonego, przystałem na propozycję i wstąpili-
śmy do wspomnianego baru, wywołując szczególne zainteresowanie niezbyt wyszukanych 
jego gości. Byliśmy obydwaj w mundurach z dystynkcjami – on generała, ja pułkownika. 
Pobyt ograniczyliśmy do skonsumowania na stojąco jakichś zimnych przekąsek i zalicze-
nia po 4 setki alkoholu (4×100) na mój koszt (rachunek zachowałem na pamiątkę). I takie 
było moje pożegnanie z  byłym przyjacielem, późniejszym rywalem do stanowiska ko-
mendanta głównego i ostatecznie zaliczonym bezpodstawnie przez A. Stefanowskiego do 
grona jego wrogów.

Niefortunne połączenie stanowisk kierowania 
Trzynastego lutego 1991 r. płk Leszek Duszkiewicz i mjr Wojciech Bastek przedsta-

wili mi projekt-koncepcję połączenia stanowisk dysponowania i  kierowania działania-
mi ratowniczymi i zabezpieczającymi na szczeblu wojewódzkim straży pożarnej, policji 
i pogotowia ratunkowego. Poinformowali, że sprawa jest już wstępnie uzgodniona z kie-
rownikami tych instytucji, potrzebna była tylko moja akceptacja. Wyraziłem zdziwienie,  

Narada służbowa pod przewodnic-
twem KGSP gen. Stefanowskiego
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że wcześniej nie przedyskutowali tej koncepcji ze mną, i zastrzeżenie, że jest ona moim 
zdaniem nieracjonalna ze względu na znaczne różnice organizacyjne, merytoryczne 
i kompetencyjne tych służb. Oni potem ten projekt zrealizowali i okazało się, że w prak-
tyce się nie sprawdził. Chociaż był to pierwowzór późniejszych centrów powiadamiania 
ratunkowego CPR powołanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 
o systemie powiadamiania ratunkowego, uprawnionych do przyjmowania wszelkich in-
formacji i  zgłoszeń o  zagrożeniach cywilizacyjnych i  dysponowania odpowiednich sił 
i  środków ratowniczych do likwidacji tych zagrożeń i  ich skutków, działają one jednak 
teraz na innych zasadach organizacyjnych i merytorycznych, wykorzystując nowoczesną 
technikę i zintegrowany system łączności oparty zarówno na dotychczasowych numerach 
alarmowych, jak i na jednolitym numerze międzynarodowym 112. Centrum takie funk-
cjonuje w Olsztynie w obiektach państwowej straży pożarnej przy ul. Niepodległości 16.

Prowokacyjne spotkanie i ogłoszenie prasowe 
Piętnastego marca 1991 r. oficer ds. transportu naszej komendy kpt. Janusz Antono-

wicz zorganizował nieformalne zebranie wybranych członków „Solidarności”, na któ-
re zostałem zaproszony w ostatniej chwili bez podania jego celu i tematyki. W zasadzie 
ograniczyło się ono do zadania mi przez wspomnianego oficera prowokacyjnego pytania: 
Czy zamierzam ustąpić z zajmowanego stanowiska? Odpowiedziałem, że odpowiem na to 
pytanie, jeżeli ktoś mi powie, dlaczego mam ustąpić. J. Antonowicz coś tam dywagował 
o nowej fali i licznych zmianach kadrowych, mając chyba na myśli swój awans na wyższe 
stanowisko pod nowym szefem. Zebranie zakończyło się bez żadnych wniosków i ustaleń, 
natomiast w następnych dniach ukazała się w „Gazecie Olsztyńskiej” notatka o ogłosze-
niu konkursu na stanowisko komendanta wojewódzkiego straży pożarnych w Olsztynie. 
Gdy rozmawiałem na ten temat z wojewodą olsztyńskim Romanem Przedwojskim, poin-
formowałem go, że stanowisko komendanta wojewódzkiego nie jest obsadzane w drodze 
konkursu, lecz mianowania przez wojewodę w  uzgodnieniu z  komendantem głównym 
straży pożarnych i że może tego dokonać w każdej chwili. Wojewoda odciął się od wszel-
kich spekulacji na ten temat i jego działania w tym zakresie. Zapewnił mnie także o pozy-
tywnej ocenie działalności komendy wojewódzkiej i podległych jej jednostek zawodowych 
i ochotniczych straży pożarnych. Było to równoznaczne z uznaniem mojej przydatności 
na zajmowanym stanowisku i nieplanowaniem w najbliższym czasie jakichkolwiek zmian. 
Innego zdania był natomiast dyrektor Urzędu Wojewódzkiego – członek kierownictwa 
tego urzędu – niejaka pani Kmieć-Baranowska, która nagabywała mnie nawet na kory-
tarzu pytaniami i  stwierdzeniami, że jestem ostatnim dyrektorem z  poprzedniej ekipy. 
Wiadomo było, że usilne starania o  to stanowisko czynił komendant miasta i  powiatu 
straży pożarnych w Olsztynie płk Leszek Duszkiewicz. W związku z tym przeprowadzi-
łem z nim w dniu 19 marca 1991 r. wyjaśniającą rozmowę i zadałem konkretne pytanie: 
Czy chce zostać komendantem wojewódzkim, a jeżeli tak, to dlaczego podejmuje starania 
poza moimi plecami? Z początku nie dawał mi odpowiedzi i wyjaśniał, że nie ma żadnych 
zastrzeżeń do mojego kierowania ochroną przeciwpożarową województwa, jak również 
osobiście do mnie jako swojego przełożonego. Gdy mu jednak wyjawiłem, że zamierzam 
zrezygnować z zajmowanego stanowiska, szczerze przyznał, że chce zostać komendantem 
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wojewódzkim i ma w tym względzie poparcie zarówno wojewody, jak i związku „Solidar-
ność”, a także części pożarniczej kadry dowódczej naszego województwa. 

Zdawałem sobie sprawę, że powyższe okoliczności spowodują coraz większe utrudnie-
nia w mojej służbie na zajmowanym stanowisku, jak również wpłyną ujemnie na stan sa-
mopoczucia i zdrowia. Złożyłem rezygnację z pełnionej funkcji. Dokonałem tego w dniu 
25 marca 1991 r., przedkładając wojewodzie odpowiedni raport uzgodniony wcześniej 
z komendantem głównym gen. A. Stefanowskim. Jego aprobata wynikała z tego, że chciał 
utrzymać jak najdłużej własne stanowisko i zgodził się bez zastrzeżeń na problematyczne 
zmiany kadrowe w podległych jednostkach. Wojewoda natomiast zachował się odmiennie 
niż w czasie naszego ostatniego spotkania. Przyjął raport, wyraził zgodę na moje odejście 
na proponowanych warunkach (m.in. utrzymanie na nowym stanowisku dotychczasowe-
go wynagrodzenia), nie ustalił jednak daty zmiany i osoby przejmującej moje obowiązki. 
Obdarzył mnie natomiast szczególnym zadaniem i zaufaniem, powierzając zorganizowa-
nie i  kierownictwo specjalnego zespołu operacyjnego zabezpieczającego pobyt papieża 
w Olsztynie w dniach 5-6 czerwca 1991 r.

W skład zespołu wchodzili kierownicy zakładów i służb specjalnych i komunalnych 
(straż pożarna, zakład energetyczny, zakład gazowniczy, wodociągi i kanalizacja) dyspo-
nujący niezbędnymi siłami i środkami (m.in. pogotowiami) do sprawnej i natychmiasto-
wej likwidacji ewentualnych zdarzeń, awarii i zagrożeń. Opracowaliśmy i zrealizowaliśmy 
w tym zespole precyzyjny plan działania – PERŁA – zyskując uznanie władz cywilnych 
i kościelnych. Ja otrzymałem w związku z tą oceną pamiątkowy medal papieski.

Program wizyty papieża Jana Pawła II w Olsztynie 5-6 czerwca 1991 r. 
Środa, 5 czerwca 1991 r., około godziny 19.00 – przylot na lotnisko aeroklubu w Olsz-

tynie (Dajtkach). Przejazd ulicami Sielską, Jagiellończyka, Kozłowskiego, Śliwy, Moch-
nackiego, Grunwaldzką, Bałtycką, Wczasową, Hozjusza do Seminarium Duchownego 
w Olsztynie-Redykajnach. Poświęcenie nowego Seminarium Duchownego w kaplicy se-
minaryjnej.

Czwartek, 6 czerwca 1991 r., około godziny 8.00 – przejazd do Szpitala Pediatryczne-
go (dziecięcego) na ulicy Żołnierskiej. Spotkanie z pacjentami i personelem, okoliczno-
ściowe przemówienie. Przejazd na miejsce głównej uroczystości (celebry) przy stadionie 
„Stomilu”, przejazd wśród wiernych. Godzina 10.00 – Msza Święta – homilia. Około go-
dziny 15.00 – przejazd samochodem panoramicznym do katedry w Olsztynie, spotkanie 
z laikatem katolickim. Około godziny 17.00 odlot helikopterem z lotniska w Dajtkach do 
Włocławka.

W dniu 6 czerwca uczestniczyłem w spotkaniu z Janem Pawłem II w katedrze olsztyń-
skiej i dopisało mi szczególne szczęście w postaci uścisku dłoni i błogosławieństwa Ojca 
Świętego. Myślałem, że będzie to zwyczajowy uścisk dłoni, lecz się myliłem. Papież przy-
trzymał moją rękę i patrzył mi w oczy. Była w tym spojrzeniu jakaś głębia miłości, zaufa-
nia, dobroci. Wrażenie z tego spotkania pozostanie we mnie do końca życia.
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Czas mijał, a wojewoda Przedwojski nie podejmował decyzji w sprawie mojego odejścia 
ze stanowiska komendanta wojewódzkiego. Bardzo mnie denerwowało takie zawieszenie 
w próżni, tym bardziej że w sierpniu moja córka Joanna wychodziła za mąż we Włoszech i pla-
nowaliśmy z żoną dłuższy wyjazd do tego kraju. W związku z tym 18 lipca 1991 r. – w czasie 
urlopu wojewody – wymusiłem na wicewojewodzie Baranowskim podjęcie decyzji i wreszcie 
pozbyłem się tego „komendantowania”, przekazując obowiązki swojemu następcy płk. poż. 
Tadeuszowi Jakubikowi. Wziąłem dwa miesiące zaległego urlopu i wyjechaliśmy z żoną do 
Rzymu na ślub córki z Mariuszem Borlikiem (bydgoszczaninem), który wcześniej wyemigro-
wał do Włoch. Ślub odbył się 3 sierpnia 1991 r. w Watykanie w kościele św. Anny. Młodzi mieli 
potem audiencję u naszego Papieża. My zwiedzaliśmy Rym, zachwycając się jego zabytkami.

Dziewiątego września 1991 r. wróciłem do służby. Komendantem wojewódzkim był 
od 15 sierpnia płk poż. Leszek Duszkiewicz, a komenda wojewódzka została przeniesiona 
z Urzędu Wojewódzkiego do obiektów zawodowej straży pożarnej przy ul. Niepodległości 
16. Zgodziłem się na propozycję płk. Duszkiewicza powołania mnie na stanowisko star-
szego oficera specjalisty (z dotychczasowymi poborami) do koordynacji współdziałania 
komendy wojewódzkiej i komend rejonowych straży pożarnych z Zarządem Wojewódz-
kim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i  podległymi mu ogniwami gminnymi, 
a także z samorządami gminnymi. Odpowiadało mi to, a także mojemu nowemu przeło-
żonemu, gdyż sytuacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a szczególnie działalności 
ochotniczych straży pożarnych w gminach, była trudna ze względu na nowe uregulowania 
prawne wprowadzone ustawami: o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Po-
żarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r., a także ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
Zmiany były wręcz rewolucyjne, zarówno w ustroju politycznym, jak i organizacyjnym, 
kompetencyjnym, ekonomicznym, a ich znajomość i tryb wprowadzania bardzo zróżni-
cowane. Odbijało się to negatywnie na działalności OSP, które stały się samorządnymi 
stowarzyszeniami z finansowaniem ich działalności ratowniczej przez gminy.

Z płk. Duszkiewiczem współpracowało mi się dobrze, przydzielił mi jednoosobowy pokój 
i zapewnił pełną samodzielność w realizacji powierzonych zadań. Uzgodniliśmy, że niezbędne 
będzie skontrolowanie wszystkich gmin w celu wyjaśnienia wójtom i burmistrzom nowej sy-
tuacji prawnej ochrony przeciwpożarowej, stanowiącej zadanie własne gmin. Dokonałem tego 
poprzez wizytację większości urzędów miejskich i gminnych oraz uczestnictwo w gminnych 
zjazdach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Uczestniczyli w nich także burmistrzo-
wie i wójtowie oraz zaangażowani działacze OSP. Udało nam się w ten sposób uniknąć niepo-
rozumień i trudności związanych z wprowadzaniem reformy w ochronie przeciwpożarowej 
i zapewnieniem pełnej zdolności do działań ratowniczych jednostek OSP.

Siódmego grudnia 1991 r. odbył się w  Olsztynie zjazd oddziału wojewódzkiego 
Związku, na którym wybrano nowy, 31-osobowy zarząd wojewódzki z  prezesem Janu-
szem Michałowskim (dyrektorem oddziału wojewódzkiego PZU), dwoma wiceprezesa-
mi, Stanisławem Mikulakiem i Józefem Kilisiem (zastępca burmistrza w Nidzicy i prezes 
powiatowy naszego Związku), sekretarzem Wiesławem Zakrzewskim i skarbnikiem Ta-
deuszem Jackiewiczem z Zalewa. Spośród członków ustępującego zarządu większość zre-
zygnowała z kandydowania i nie uczestniczyła w zjeździe. Byli w wśród nich także bardzo 
aktywni i zaangażowani działacze.
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1992 – Zmiany organizacyjne i kadrowe w jednostkach pożarniczych. Zjazd Krajowy 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Zmiany społeczno-polityczne, gospodarcze i prawne zapoczątkowane w naszym kraju 
w 1989 r. miały także wpływ na organizację i  funkcjonowanie ochrony przeciwpożaro-
wej. Dwie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej i o Państwo-
wej Straży Pożarnej – wprowadziły nowe uregulowania prawne i organizacyjne, zarówno 
w zawodowych, jak i ochotniczych strażach pożarnych. Pierwsze pozostały państwowymi 
jednostkami (PSP) natomiast te drugie (OSP) i ich związek uzyskały status samodzielnych 
stowarzyszeń działających na podstawie prawa o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7 kwiet-
nia 1989 r.) i  odrębnych statutów (związkowy i  każdej OSP) uchwalanych przez walne 
zebrania wyborcze i krajowe zjazdy związku, zrzeszające te organizacje. Nowością było 
ustawowe powołanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), stanowiącego 
główny filar przyszłego systemu ochrony ludności i ratownictwa podczas pożarów, klęsk 
żywiołowych, a  także innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu ludzi oraz 
środowisku naturalnemu.

Moja działalność w  tym czasie związana była głównie z  przekształceniem struktur 
związkowych oraz zapewnieniem przez samorządy gminne jednostkom OSP niezbędnych 
warunków do działań ratowniczych. Wykorzystałem do tego celu bardzo dobre rozezna-
nie w terenie (znałem wszystkie OSP). Uczestniczyłem w spotkaniach gminnych i zebra-
niach OSP, wyjaśniając nowe zasady funkcjonowania, a szczególnie finansowania ochrony 
przeciwpożarowej i ochotniczych straży pożarnych.

W dniach 4-5 kwietnia 1992 r. w zespole szkół rolniczych w Miętnym w wojewódz-
twie siedleckim odbył się zjazd krajowy – przełomowy dla Związku i zrzeszonych w nim 
ochotniczych straży pożarnych.

Najważniejsze postanowienia tego zjazdu to:
- przywrócenie polskiemu strażactwu ochotniczemu tradycji religijnych i związku z Ko-

ściołem; obrady zjazdu rozpoczęła uroczysta polowa msza święta,
- powrót do nazwy: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

– ZOSP RP,
- uchwalenie nowego statutu Związku, uwzględniającego zaistniałe zmiany organizacyj-

ne i prawne,
- opracowanie w czasie trwania zjazdu programu działania na lata 1992-1996 z priory-

tetem poprawy wyposażenia OSP w sprzęt ratowniczy, m.in. w samochody pożarni-
cze. Byłem współautorem tego programu, pracując w jednej z komisji zjazdowych. To 
wówczas powstał także program karosacji samochodów pożarniczych na podwoziach 
pozyskiwanych z wojska i różnych instytucji.
Wybrano także nowe władze krajowe Związku z Waldemarem Pawlakiem jako preze-

sem Zarządu Głównego, składającego się głównie z przedstawicieli zarządów wojewódz-
kich. Nasze – olsztyńskie – województwo reprezentował w tym zarządzie Janusz Micha-
łowski.

W czerwcu 1992 r. doszło do zmiany na stanowisku komendanta wojewódzkiego stra-
ży pożarnych w Olsztynie. Starszego brygadiera Leszka Duszkiewicza zastąpił młodszy 
brygadier Grzegorz Kniefel (nastąpiła zmiana nazewnictwa stopni), komendant rejonowy 
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straży pożarnych w Lidzbarku Warmińskim. Jest to w pewnym sensie mój wychowanek, 
absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie i uczestnik głośnego straj-
ku podchorążych tej szkoły na przełomie listopada i grudnia 1981 r.

Mianowałem go komendantem w Lidzbarku Warmińskim, zapewniając mu dużą sa-
modzielność działania i doceniając potem sprawność i efektywność kierowania ochroną 
przeciwpożarową w tym rejonie, a także troskę o ochotnicze straże pożarne.

Wiedziałem, że będziemy dobrze współpracować z nowym komendantem, lecz zda-
wałem sobie zarazem sprawę, że moje poprzednie stanowisko i wysoki stopień służbowy 
mogą krępować G. Kniefla i utrudniać wprowadzanie zmian organizacyjnych i kadrowych 
w komendzie wojewódzkiej i komendach rejonowych. Ponadto moja społeczna funkcja 
wiceprezesa zarządu wojewódzkiego Związku i zarazem stanowisko tylko starszego ofi-
cera w  komendzie wojewódzkiej stwarzały pewien dysonans w  układzie kierowniczym 
ochrony przeciwpożarowej w województwie. W związku z powyższym, a także pod wpły-
wem dość dużego zmęczenia psychicznego przeżyciami w ostatnich latach, postanowiłem 
przejść na emeryturę.

Ja z kapitanem Grzegorzem Knieflem
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Rozdział XIV. Olsztyn 1993-2005 
Emerytura i praca w ZOSP RP

Z  dniem 1 października 1992 r. „uwolniłem się” od zawodowej służby pożarniczej, 
z emeryturą ponad 6 338 000 zł. Byłem milionerem – chociaż w obecnych złotówkach 
wynosiłoby to niespełna 640 zł. Przeszedłem w stan spoczynku i poświęciłem się głównie 
działalności w strażactwie ochotniczym. Najpierw jednak wyjechałem na ponadmiesięcz-
ny odpoczynek do córki do Włoch i zachwycałem się urokami i zabytkami Rzymu, Wene-
cji, Florencji, Neapolu, Verony, Pizy, Asyżu, Padwy.

Uczestniczyłem również w dwóch spotkaniach z naszym papieżem Janem Pawłem II 
i poznałem także naocznie ślady tragicznej erupcji w 70 r. Wezuwiusza i zniszczenie Pom-
pei. Zwiedziłem Wenecję i jej straż pożarną dysponującą tylko pływającymi nawodnymi 
środkami transportowymi.

1993 – Usprawnienie działalności Biura Zarządu Wojewódzkiego. Problemy zdrowotne
Pierwsze miesiące 1993 r. poświęciłem na usprawnienie pracy biura zarządu woje-

wódzkiego, którym kierował niekompetentny oficer pożarnictwa kpt. Wiesław Zakrzew-
ski z Ostródy. Nie dość, że pracował nieefektywnie, to jeszcze umyślnie skłócał działaczy 
i składał w terenie nierealne obietnice dotyczące głównie odznaczeń. Był to funkcjona-
riusz byłego urzędu bezpieczeństwa (UB), nieodpowiedzialnie zaangażowany do pracy 
w Związku. Jego „zasługą” było m.in. lekkomyślne zniszczenie dokumentów archiwalnych 
zarządu wojewódzkiego.

Wspomniane biuro mieściło się w dwóch małych pokojach w komendzie wojewódz-
kiej i nie miało żadnego zaplecza do działalności gospodarczej, z której powinno utrzy-
mywać się po obcięciu dotacji budżetowej na wynagrodzenia pracowników. Problem ten 
udało się rozwiązać poprzez pozyskanie pomieszczeń w zabytkowym budynku komendy 
wojewódzkiej straży pożarnych, przekazanym pod koniec lat osiemdziesiątych przez wo-
jewodę Rubczewskiego, na moją prośbę. Urządziliśmy w tych pomieszczeniach magazyn, 
a zarazem sklep ze sprzętem i wyposażeniem dla OSP i zaczęliśmy zarabiać na wynagro-
dzenia trzech pracowników. Sprawę W. Zakrzewskiego rozwiązaliśmy z prezesem Micha-
łowskim polubownie, odsyłając go na niezasłużoną emeryturę.

Praca biura i działalność zarządu wojewódzkiego zaczęła układać się pomyślnie i zy-
skała skuteczne poparcie komendanta wojewódzkiego i komendantów rejonowych oraz 
zarządów gminnych Związku i ochotniczych straży pożarnych. I wówczas dotknął mnie 
dramat zdrowotny w postaci zawału serca w dniu 25 lutego 1993 r., w czasie pogrzebu 
znanego olsztyńskiego rajdowca Mariana Bublewicza. 

W związku z  tym marzec spędziłem w olsztyńskiej poliklinice pod opieką znanego 
kardiologa doktora Płatka, a  potem rekonwalescencja, pobyt w  sanatorium w  Sopocie 
i powrót do strażackiej działalności dopiero pod koniec 1993 r.
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1994 – Pogrzeb Józefa Muchy
Stopniowo wyzbywałem się stresu pozawałowego i wracałem do działalności w Związ-

ku OSP RP, a także w Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa. Zacząłem faktycznie 
kierować działalnością zarządu wojewódzkiego i  jego biura, pełniąc etatowo obowiązki 
kierownika. Zakrzewski przygotowywał kolejne nieporozumienia i prowokacje przeciwko 
mnie i prezesowi Michałowskiemu. Był jednak skompromitowany i musiał odejść. Próbo-
wał jeszcze bezskutecznie interweniować w Zarządzie Głównym w Warszawie, ale nic mu 
to nie pomogło.

17 maja 1994 r. zmarł po ciężkiej chorobie Józef Mucha, który przez 6 kadencji peł-
nił funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku w naszym województwie. Był także 
członkiem Zarządu Głównego. Jego zasługi dla ochotniczego strażactwa Warmii i Mazur 
są niepodważalne. Odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP. Był żegnany przez 
najbliższych i przyjaciół oraz dziesiątki pododdziałów strażackich ze sztandarami, został 
pochowany na cmentarzu komunalnym w Olsztynie przy ul. Poprzecznej.

1995 – Kampania sprawozdawczo-wyborcza w Związku
W  1995 r. przeprowadziliśmy kampanię sprawozdawczo-wyborczą w  ochotniczych 

strażach pożarnych i oddziałach gminnych. Wybierane były władze OSP – zarządy i ko-
misje rewizyjne oraz delegaci na zjazdy gminne i przedstawiciele do zarządów gminnych 
Związku, a na szczeblach gminnych zarządy gminne oraz delegaci na zjazd wojewódzki 
i przedstawiciele do zarządu wojewódzkiego. Aktywnie uczestniczyłem w tych zebraniach, 
dopilnowując przestrzegania demokratycznych procedur wyborczych oraz wyjaśniając 
druhom wiele problemów i  spraw związanych z  nowymi warunkami organizacyjnymi 
i prawnymi.

Dekoracje zasłużonych 
działaczy strażackich 
z okazji Dnia Strażaka. 
Składam gratulacje bryg. 
Janowi Rybakowi, 
komendantowi rejono-
wemu straży pożarnych 
w Iławie
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1996 – Pobyt w Rzymie – kontakty z rzymską komendą straży pożarnej. Atrakcyjny wy-
jazd do Niemiec

W styczniu 1996 r., w czasie pobytu u córki w Rzymie, nawiązałem kontakty z komen-
dą rzymskiej państwowej straży pożarnej. Spotkałem się z jej komendantem i rzecznikiem 
prasowym. Odwiedziłem także 
kilka oddziałów, w  tym dwa na 
międzykontynentalnym lotnisku 
Fiumicino. Były one – te lotni-
skowe – bardzo dobrze wyposa-
żone, między innymi w  nowo-
czesne samochody pożarnicze 
Tukan i  samochody techniczne 
z  przesuwanymi platformami 
operatorskimi. W jednym z tych 
oddziałów zgotowano mi miłe 
przyjęcie z poczęstunkiem uroz-
maiconym włoską grapą (wódka 
z winogron) i zakąską z ośmior-
nicy.

Samochód techniczny straży lotniskowej na międzykontynental-
nym lotnisku Fiumicino

Spotkanie z nowo wybranym zarządem gminnym w Świętajnie
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W kwietniu uczestniczyłem w atrakcyjnym wyjeździe do Niemiec, zorganizowanym 
przez biuro Zarządu Głównego Związku. Spotykaliśmy się z działaczami Niemieckiego 
Związku Straży Pożarnych, wymieniając obopólnie doświadczenia pożarnicze. Odwiedzi-
liśmy kilka ochotniczych straży pożarnych, powiatowy ośrodek szkolenia pożarniczego, 
muzeum pożarnicze w Fuldzie oraz podziwialiśmy zabytki Wartburga, Marburga i No-
rymbergi.

Siódmego grudnia 1996 r. w  sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbył się 
z udziałem 104 delegatów X Zjazd Wojewódzki Związku OSP Województwa Olsztyńskie-
go. Wybrano na nim 52-osobowy zarząd na czele z prezesem Krzysztofem Fabiańskim, 
wicewojewodą olsztyńskim, oraz 10-osobowe prezydium i 7-osobową komisję rewizyjną. 
Ja zostałem wybrany wiceprezesem i przedstawicielem do Zarządu Głównego. Wybrano 
także czterech delegatów na zjazd krajowy: K. Fabiańskiego, S. Mikulaka, Bożenę Judycką 
i Stanisława Gorczycę.

Spotkanie ze straża-
kami ratownikami 
oddziału lotniskowego

 Z wizytą u przedstawicieli Niemieckiego Związku Straży Pożarnych
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1997 – Zjazd krajowy Związku. Uroczystości strażackie w Lipowcu. 50-lecie OSP w No-
wych Kiejkutach

To był dla mnie szczególnie pracowity rok ze względu na przygotowania i  udział 
w X Krajowym Zjeździe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, realizację priory-
tetowych zadań związanych z aktywizacją młodzieżowego ruchu strażackiego oraz zaku-
pem nowych i karosowaniem uzyskanych z wojska i milicji samochodów ciężarowych na 
samochody pożarnicze. Był to także rok dużej liczby rocznic pięćdziesięciu lat działalności 
OSP w powojennej Polsce na Ziemiach Odzyskanych.

W wakacje prowadziliśmy na szeroką skalę szkolenia dla młodzieży działającej w mło-
dzieżowych drużynach pożarniczych. Było ich 180 i  skupiały ponad 1800 dziewcząt 
i chłopców. Zorganizowaliśmy osiem obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, w tym je-
den zagraniczny w Republice Federalnej Niemiec, z udziałem 30 uczestników. Najważ-
niejsze z nich odbyły się w Kikitach w re-
jonie biskupieckim (3 turnusy z udziałem 
157 dziewcząt i chłopców) i w Faltiankach 
w rejonie ostródzkim.

W  dniach 27-29 czerwca 1997 r. od-
był się w  Warszawie w  domu Związku 
Nauczycielstwa Polskiego X Zjazd Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 
W jego przygotowaniu i obradach brałem 
aktywny udział, m.in. w  komisji uchwał 
i  wniosków. Prezesem Zarządu Główne-
go Związku został po raz drugi wybrany 
Waldemar Pawlak, ja zostałem wybrany 
do tego zarządu jako przedstawiciel woje-
wództwa olsztyńskiego.

W 1997 r. ponad trzydzieści OSP z naszego województwa obchodziło 50-lecie swej 
działalności w powojennej Polsce. Pierwotnie działalność wywodziły one z okresu nie-
mieckiego, czyli ponad 100 lat wcześniej. Uczestniczyłem w tych uroczystościach w wielu 
OSP, przypominając o ich rodowodzie i misji wypisanej na sztandarach: „Bogu na chwa-
łę, ludziom na ratunek”. Z tych najważniejszych pragnę wymienić Olsztynek, Barczewo 
i Gutkowo w rejonie olsztyńskim oraz Spychowo, Lipowiec i „moje” Nowe Kiejkuty w re-
jonie szczycieńskim.

Najokazalsza uroczystość odbyła się 10 maja w Lipowcu, gdzie przekazano OSP nową 
strażnicę, wręczono sztandar i wiele odznaczeń dla zasłużonych działaczy i członków OSP. 
Uczestniczyli w niej m.in. prezes Zarządu Głównego Związku Waldemar Pawlak, wicewo-
jewoda olsztyński Krzysztof Fabiański i arcybiskup Edmund Piszcz.

W tym roku trafiły także do OSP pierwsze nowe samochody pożarnicze wyposażo-
ne w zbiorniki wodne (beczkowozy). Ciężki Jelcz GCBA-6/32 otrzymała OSP w Reszlu. 
W jego przekazaniu uczestniczył komendant główny straży pożarnych gen. pożarnictwa 
Ryszard Korzeniewski.

Zjazd Krajowy w 1997 r.: S. Mikulak, Regina Rokita – 
rzecznik prasowy ZOSP RP, generał Zygmunt Jarosz
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Drugi – średni – Star 244-GBA-2,5/16 pozyskała OSP w Pieckach. Wywalczył go dłu-
goletni prezes tej jednostki, jeden z najbardziej zasłużonych działaczy pożarniczych na 
Warmii i Mazurach, Jan Kołakowski. Kilka OSP, m.in. Korsze, Biesal, Miłomłyn, Małdyty 
i Barczewo, wyposażonych zostało w przekarosowane średnie samochody pożarnicze.

Jubileusz 50-lecia OSP w Nowych Kiejkutach
W dniu 4 października 1997 r. odbyła się uroczystość 50-lecia działalności w Polsce 

kiejkuckiej OSP. Strażnica wyglądała jak nowa, sala udekorowana i  przygotowana na 
strażackie rodzinne spotkanie z udziałem mieszkańców i wielu zaproszonych gości. Były 
przygotowane liczne odznaczenia i wyróżnienia. W Nowych Kiejkutach czuło się strażac-
kie święto. Uroczystość rozpoczęła się raportem i moim wystąpieniem, przedstawiającym 
życie w Nowych Kiejkutach w trudnych latach powojennych oraz historię OSP. Następnie 
wręczyłem najstarszym i szczególnie zasłużonym członkom OSP odznaczenia strażackie. 
Byli to: Franciszek Dudek, Wincenty Gajek, Dominik Chrzanowski i Stanisław Bazych, 
którzy otrzymali Złote Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, kilkunastu osobom wręczo-
no odznaki wzorowego strażaka.

Natomiast cała jednostka otrzymała przyznany przez Zarząd Główny Związku Złoty 
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Potem odbyła się wspaniała zabawa do białego rana.
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1998 – Józef Kiliś prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Uroczystości strażackie 
w Pasymiu. Dostosowanie jednostek Związku do nowego podziału administracyjnego

Dnia 13 maja 1998 r. wicewojewoda olsztyński Krzysztof Fabiański przeszedł do pracy 
w delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie i zrezygnował z funkcji prezesa Za-
rządu Wojewódzkiego Związku OSP RP. Zarząd wybrał jednogłośnie na tę funkcję wice-
prezesa Józefa Kilisia, dyrektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

16 maja 1998 r. uczestniczyłem w jubileuszu 50-lecia działalności – w okresie powo-
jennym – Ochotniczej Straży Pożarnej w  Pasymiu. Pierwotnie powstała ona w  okresie 
niemieckim w 1889 r. Była to (i nadal jest) bardzo zasłużona jednostka w strażackiej służ-
bie i została uhonorowana sztandarem, który wręczyłem na pasymskim rynku naczelni-
kowi OSP druhowi Stefanowi Kuczyńskiemu, a on przekazał go pocztowi sztandarowemu. 
Sztandar został ufundowany przez samorząd oraz mieszkańców miasta i gminy Pasym.

W uroczystości oprócz władz gminnych uczestniczyli także liczni goście ze Szczytna 
i Olsztyna, a także dyrektor biura Zarządu Głównego Marian Rędzioch.

Ja z weteranami kiejkuckiej OSP – Wincentym 
Gajkiem i Franciszkiem Dudkiem

50-lecie założenia i wręczenie sztandaru OSP 
w Pasymiu

Sztandar przejmuje naczelnik OSP w Pasymiu Stefan 
Kuczyński

Ja z żoną Jadwigą na uroczystości 50-lecia OSP 
w Nowych Kiejkutach
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1999 – Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku OSP RP
Początek roku przeznaczamy w zarządzie wojewódzkim na wdrożenie tymczasowych 

zarządów powiatowych ZOSP RP do merytorycznej działalności i współdziałania z za-
rządami gminnymi i ochotniczymi strażami pożarnymi, a także z komendantami powia-
towymi Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie to, jak również plan działania na rok 1999, 
przedstawiłem na naradzie zorganizowanej wspólnie z komendantem wojewódzkim PSP 
z udziałem aktywu ochotniczego pożarnictwa i kadry dowódczej PSP w dniu 23 lutego 
1999 r. Wzięli w niej udział także komendant główny PSP nadbrygadier Zbigniew Meres, 
wojewoda warmińsko-mazurski i marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

W dniu 23 marca 1999 r. uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym w Centrum 
Badawczo-Rozwojowym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Warszawy, poświę-
conym standaryzacji wyposażenia OSP. W swoim wystąpieniu podkreśliłem konieczność 
wyegzekwowania powołania w  każdej zdolnej do działań ratowniczych OSP Jednostki 
Operacyjno-Technicznej (JOT – na wzór JRG w  PSP) i  wprowadzenia podstawowych 
procedur ratowniczych dla tych jednostek.

Złożyłem także propozycję współdziałania w opracowaniu normatywów standardów 
wyposażenia JOT w podstawowy sprzęt transportowy, gaśniczy i ratowniczy. Zadanie to 
rozpracowaliśmy później w komisji ratowniczej działającej pod moim przewodnictwem 
w  Zarządzie Głównym Związku. Natomiast procedur ratowniczych Komenda Główna 
PSP, odpowiedzialna za działania ratownicze jednostek straży pożarnych, dotychczas nie 
opracowała. Wynikały z tego liczne nieporozumienia, np. w dysponowaniu jednostek nie 
włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w udziale jednostek specjali-
stycznych OSP w ratownictwie wodnym i innych działaniach i sytuacjach.

Dwudziestego trzeciego października w  Centrum Szkoleniowym w  Jachrance pod 
Warszawą odbył się nadzwyczajny zjazd ZOSP RP. Uczestniczyli w nim delegaci wybrani 
na X zjazd krajowy, który odbył się w 1997 r. Z naszego województwa byli to: Stanisław 
Mikulak, Bożena Judycka, Stanisław Gorczyca i Grzegorz Kniefel. Zjazd dokonał zmian 
w  statucie w  związku z  powołaniem zarządów powiatowych oraz powołał Główny Sąd 
Honorowy Związku OSP RP.

W 1999 r. rozpoczęliśmy szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedlekarskiej – „ratowników medycznych”. W Wojewódzkim Ośrod-
ku Szkolenia Pożarniczego w Olsztynie-Gutkowie odbyły się w październiku dwa kursy 
z zakresu tego ratownictwa. Ratownictwo medyczne stało się nowym zadaniem dla ochot-
niczych straży pożarnych.

2000 – Uroczystości strażackie w Napiwodzie. Przegląd Orkiestr Strażackich. Wizytacja 
OSP w gminie Dubeninki

Czternastego maja 2000 r. miała miejsce szczególna uroczystość w Napiwodzie w po-
wiecie nidzickim. Powołana pierwotnie w okresie niemieckim w 1923 r. i reaktywowana 
po wojnie w tej miejscowości Ochotnicza Straż Pożarna wprowadziła się do nowej straż-
nicy i otrzymała w uznaniu za swoje zasługi sztandar. W uroczystości uczestniczyli: arcy-
biskup Edmund Piszcz, komendant wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Kniefel, delegacje 
z sąsiednich OSP i liczni mieszkańcy. Sztandar wręczył prezes Zarządu Wojewódzkiego 
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ZOSP RP Józef Kiliś, ja natomiast przekazałem naczelnikowi OSP kluczyki do nowo ska-
rosowanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Stara 266.

W dniu 25 czerwca 2000 r. zorganizowaliśmy w Lidzbarku Warmińskim Wojewódzki 
Przegląd Orkiestr Strażackich. Uczestniczyło w nim 5 orkiestr: z Ełku, Płośnicy i Lidzbar-
ka z powiatu działdowskiego, Turznicy z powiatu ostródzkiego i Lubawy z powiatu iław-
skiego. Pierwsze miejsce zajęła Płośnica, drugie Turznica, a trzecie Lidzbark Welski.

W lipcu 2000 r. wizytowałem OSP w gminie Dubeninki w powiecie oleckim (obec-
nie gołdapskim). Jest to granicząca z Białorusią, najbardziej oddalona od Olsztyna gmi-
na z sześcioma prężnie działającymi jednostkami w: Dubeninkach, Błąkałach, Cisówku, 
Czarnym, Pluszkiejmach i Żytkiejmach. Ta ostatnia, położona przy samej granicy w Żyt-
kiejmach, jest mi szczególnie bliska ze względu na wyjątkowe zaangażowanie jej członków 
w budowę nowej strażnicy i moją pomoc w realizacji tego zadania. Duże zasługi położone 
w  efektywną działalność dubenińskich 
OSP ma długoletni komendant gminny 
Związku w Dubeninkach i aktywny dzia-
łacz ochotniczego strażactwa Ryszard 
Makarewicz.

Korzystając z  pobytu w  gminie Dube-
ninki, odwiedziłem słynne Stańczyki, gdzie 
z położonych na trasie nieczynnej linii ko-
lejowej dwóch bardzo wysokich wiaduktów 
skaczą na linach młodzi chłopcy i  dziew-
częta, ryzykując nawet swoim życiem.

2001 – Uroczystości strażackie w Szczytnie. OSP w Lidzbarku (Welskim)
Rok 2001 rozpoczęliśmy kampanią sprawozdawczo-wyborczą Związku OSP RP. 

Uczestniczyłem w kilkudziesięciu zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP oraz zjaz-
dach gminnych i powiatowych Związku. Jeżeli chodzi o mój udział w zebraniach OSP, 
to szczególnie ważne były wizyty w Mikołajkach, Ornecie, Lidzbarku, Krutyni, Barcze-
wie, Nowej Wsi (powiat olsztyński) i Dobrym Mieście. Jednostki te, charakteryzujące się 
aktywną działalnością i  znaczącym wkładem w  system ratowniczy, lecz borykające się 
z  trudnościami organizacyjno-technicznymi, wymagały podjęcia pilnych i  skutecznych 
działań naprawczych. W Mikołajkach powołano jedyną w naszym województwie gmin-
ną zawodową straż pożarną. Ta ograniczona kadrowo jednostka zawodowa, niedysponu-
jąca (zgodnie z wymogami) odpowiednią remizą i  sprzętem, doprowadziła praktycznie 
do upadku OSP i poważnych trudności finansowych gminy. Trzeba było ją zlikwidować, 
przywrócić rangę OSP i przeznaczyć zaoszczędzone środki na modernizację remizy i za-
kup sprzętu. W pozostałych jednostkach były potrzeby budowy lub niezbędnej rozbudowy 
i modernizacji remiz oraz poprawy wyposażenia OSP w nowoczesny sprzęt. Korzystając 
z uczestnictwa w tych zebraniach przedstawicieli władz gminnych, udało mi się ich prze-
konać do zaplanowania i wykonania tych zadań także przy pomocy Związku i komend 
Państwowej Straży Pożarnej. 
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Bardzo ważnym zebraniem było dla mnie także zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
w jednej z najbardziej zasłużonych w olsztyńskim pożarnictwie OSP – w Lidzbarku (Wel-
skim). W jednostce tej funkcjonowało muzeum pożarnicze, któremu groziło zamknięcie 
działalności z powodu bardzo złych warunków lokalowych i trudności organizacyjnych. 
Ponadto OSP – mająca szczególne znaczenie w systemie ratowniczym powiatu działdow-
skiego – nie dysponowała odpowiednim wyposażeniem i posiadała nieodpowiedni zarząd 
i dowódców.

Zebranie to, na którym wybrano nowy zarząd pod kierownictwem Jana Raczyńskiego 
i uzyskano zrozumienie jej potrzeb ze strony samorządu miejskiego i powiatowego, od-
mieniło OSP nie do poznania. W następnych latach została wyposażona w nowoczesne 
samochody i sprzęt ratowniczy. Dokona-
no także niezbędnej modernizacji i  re-
montu obiektów remizy. 

Ze zjazdów powiatowych na szczegól-
ne wyróżnienie zasługuje zjazd w  Piszu, 
który odbył się 4 kwietnia 2001 r. Był to 
pierwszy zjazd powiatowy w  tej kampa-
nii, zarówno w naszym województwie, jak 
i w kraju. Uczestniczyliśmy w nim razem 
z  komendantem wojewódzkim st. bryg. 
Grzegorzem Knieflem – z dużą satysfak-
cją. Prezesem powiatowym został wybra-
ny starosta Marek Konopka – późniejszy 
długoletni senator ziemi piskiej.

Rok 2001 to także rok przerejestrowania OSP jako stowarzyszeń do Krajowego Reje-
stru Sądowego. Było z tym sporo pracy i problemów, z których najważniejszym był fakt 
dotychczasowego funkcjonowania tych jednostek na jednym wzorcowym statucie, wyda-
nym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

W dniach 4-5 maja 2001 r. odbyły się w Szczytnie wojewódzkie obchody Dnia Straża-
ka. Wybór Szczytna na to strażackie święto uzasadniony był osiągnięciami tego powiatu 
(wcześniej rejonu) w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej zawodowej i ochot-
niczej służby pożarniczej kierowanej przez doświadczonego dowódcę – komendanta po-
wiatowego starszego brygadiera Jana Zajączkiewicza. To ja go „skaperowałem” w połowie 
lat dziewięćdziesiątych z Kędzierzyna-Koźla, pomimo sprzeciwu komendanta wojewódz-
kiego w Opolu, mojego serdecznego przyjaciela płk. Zdzisława Filingiera, zażegnując kry-
zys kadrowy w szczycieńskiej jednostce.

Uroczystości, w  których uczestniczył komendant główny straży pożarnych generał 
brygadier Zbigniew Meres, rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w parafialnym kościele, 
a potem przeniosły się na plac Juranda, gdzie w asyście kompanii honorowych komendant 
główny wręczył komendzie powiatowej sztandar nadany przez Ministra Spraw Wewnętrz-
nych. Sztandar odebrał komendant Zajączkiewicz i przekazał załodze komendy.

Zjazd gminny w Dobrym Mieście, kwiecień 1991 r.



Moja strażacka służba − wspomnienia z lat 1945-2020

467

Strażackiej imprezie towarzyszyły: pokazy sprawności, występy artystyczne i wystawa 
z okazji 50-lecia straży pożarnej w Szczytnie w państwie polskim oraz 80-lecia Związku 
OSP.

2002 – Kataklizm w Puszczy Piskiej. Jubileusz 50-lecia strażackiej służby
28 kwietnia 2002 r. odbył się w Olsztynie zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. 

Uczestniczyli w  nim delegaci i  przedstawiciele wybrani na zjazdach powiatowych oraz 
zaproszeni przedstawiciele władz wojewódzkich i orga-
nizacji współdziałających z  naszym oddziałem. Zarząd 
Główny reprezentował prezes Waldemar Pawlak. Po 
przyjęciu sprawozdania ustępującego zarządu i  udzie-
leniu mu absolutorium wybrano nowe władze Od-
działu Wojewódzkiego w  składzie: 49-osobowy zarząd 
z 15-osobowym prezydium oraz komisja rewizyjna i sąd 
honorowy, a także przedstawicieli do Zarządu Głównego 
i delegatów na zjazd krajowy.

Prezesem zarządu oddziału wojewódzkiego zo-
stał Józef Kiliś, wiceprezesami: Stanisław Mikulak, Jó-
zef Maciejewskí, Wacław Olszewski i  Lech Rogowski, 
przewodniczącym komisji rewizyjnej Piotr Piotrowski, 
a  przewodniczącym sądu honorowego Henryk Milew-
ski. Delegatami na zjazd krajowy zostali wybrani: Józef 
Kiliś, Jan Antochowski, Grzegorz Kniefel, Irena Petryna, 
Marian Podlecki, Jan Przyborski i  Lech Rogowski. Do 
Zarządu Głównego zostali wybrani: Stanisław Mikulak 
i Józef Maciejewski.

Kataklizm w Puszczy Piskiej
Najstarsi mieszkańcy Pisza i okolicy nie pamiętali takiego zdarzenia. W słoneczny, gorący 

dzień 4 lipca 2002 r. przed południem w mieście zapanowały ciemności. Wiatr pędził z szyb-
kością około 300 km na godzinę, lunął niesamowity deszcz, a po nim grad. Czarne niebo 
przecinały co chwilę błyskawice. Ryk nawałnicy mieszał się z  łomotem walących się drzew 
i różnych elementów architektury miejskiej. Mieszkańców i wczasowiczów sparaliżował strach 
i panika – „koniec świata”... Na wieży kościoła w Piszu zegar zatrzymał się na godzinie 11.20. 

O tej samej godzinie dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania st. ogn. Dariusz 
Jarczyński wysłał pierwsze zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej w Piszu i powiadomił komendanta powiatowego PSP st. bryg. Mirosława Czyża 
oraz starostę piskiego Marka Konopkę. Przystąpiono do powołania sztabu kryzysowego 
i organizacji działań ratowniczych na niespotykaną dotychczas skalę.

Nawałnica trwająca 15 minut objęła swym zasięgiem ponad 30 tysięcy hektarów Pusz-
czy Piskiej i Boreckiej, z czego 16 tysięcy hektarów zniszczyła zupełnie. W ciągu kwadran-
sa zniszczona została praca dwóch pokoleń leśników. Straty obliczono na ponad 300 mi-
lionów złotych. Wszystkie drogi w okolicy były nieprzejezdne, ulice w Piszu zalane wodą, 

Uczestnicy zjazdu wojewódzkiego 
Stanisław Mikulak i Józef Kiliś
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z wielu budynków pozrywane zostały dachy, powywracane i zniesione jachty i łodzie na 
jeziorach. Ale nikt nie zginął, chociaż ludzie miotani byli i przewracani, a nawet przeno-
szeni kilkanaście metrów. Drzewa, krzewy, dachy, namioty fruwały w powietrzu. Nie było 
prądu ani łączności telefonicznej.

Strażacy pierwsi pospieszyli z pomocą, jednostki OSP na swoich terenach działania 
bez żadnego rozkazu i wezwania alarmowego przystąpiły do działań ratowniczych i zabez-
pieczających. W bezpośredniej akcji trwającej ponad tydzień brało udział ponad 900 stra-
żaków ratowników (w tym 570 z OSP), jej koszt obliczono na 164 tysiące zł. Przez wiele 
tygodni po huraganie w Puszczy Piskiej trwał najwyższy stopień zagrożenia pożarowego 
i całkowity zakaz wstępu na zniszczony obszar. Leśnicy i strażacy monitorowali ten obszar 
i zabezpieczali najbardziej narażone miejsca. Pomimo mojego długoletniego doświadcze-
nia w działaniach ratowniczych, wizytując z ówczesnym komendantem wojewódzkim st. 
bryg. Grzegorzem Knieflem tereny dotknięte przez huragan, byłem zszokowany ogromem 
zniszczeń i zagrożeniem pożarowym, jakie wystąpiło na tym obszarze.

Na początku września 2002 r. uczestniczyłem w atrakcyjnym wyjeździe do Republiki 
Federalnej Niemiec i Szwajcarii organizowanym przez Zarząd Główny Związku i firmę 
Stihl. Razem z innymi dyrektorami biur zarządów wojewódzkich zwiedzaliśmy zakłady 
produkujące piły mechaniczne (spalinowe i elektryczne) do cięcia drewna, a także betonu 
i stali. Były one powszechnie używane przez jednostki pożarnicze w naszym kraju w cza-
sie działań ratowniczych. Przy okazji zwiedziliśmy Stuttgart (m.in. fabrykę Mercedesa 
z muzeum samochodów sportowych), źródła Renu i największy wodospad na tej rzece 
oraz zabudowę turystyczną zachodniego wybrzeża Jeziora Bodeńskiego.

W fabryce firmy Stihl w Stuttgarcie, RFN

Szwajcaria, Jezioro Bodeńskie, wrzesień 2002 r.

Muzeum Mercedesa, bolid Hakkinena

Szwajcaria, wodospad na Renie, wrzesień 2002 r.



Moja strażacka służba − wspomnienia z lat 1945-2020

469

Niepowetowana strata
Dwudziestego września 2002 r. nagła śmierć zabrała z naszych szeregów druha Józe-

fa Kilisia – prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP województwa warmiń-
sko-mazurskiego w Olsztynie. Pochodził z Mazowsza – urodził się 10 września 1942 r. 
w miejscowości Świniary k. Przasnysza, skąd wyemigrował razem z rodziną na Ziemie 
Odzyskane do Nidzicy w województwie olsztyńskim. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Rol-
niczej w Olsztynie podjął pracę w kombinacie rolnym „Łyna” w Nidzicy. Pomimo zaan-
gażowania w pracy nie awansował zawodowo, bo nie był zwolennikiem socjalistycznego 
ustroju. Wyraził to m.in. odmową przyjęcia Krzyża Zasługi. Przyjął go dopiero w szere-
gach OSP po zmianie PRL na RP. Pierwszego września 1990 r. został wybrany na zastępcę 
burmistrza Nidzicy i wówczas związał się także z pożarnictwem ochotniczym, docenia-
jąc wartości społeczne ochotniczych straży pożarnych. Strażacy, odwzajemniając jego 
zaangażowanie, wybrali go na prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Nidzicy. 
Na IX i X Zjeździe Wojewódzkim Związku (lata 1991 i 1996) został wybrany na wicepre-
zesa zarządu wojewódzkiego, a w latach 1998 i 2002 na prezesa tego zarządu. Od marca 
1993 r. był prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Łączył racjonalnie tę 
funkcję i społeczne zaangażowanie oraz społeczną misję i potrzeby strażackiej humani-
tarnej służby. Przyczynił się do usprawnienia systemu finansowania OSP przez samorządy 
terytorialne oraz niedopuszczania do nadgorliwości kontrolnej i nadużywania kompeten-
cji kontrolerów finansowych wobec urzędów gmin i OSP.

Z Józefem Klisiem współpracowałem od roku 1990. Obaj pochodziliśmy z Mazowsza 
i darzyliśmy się pełnym zaufaniem, szacunkiem i zrozumieniem. Zawsze jako wiceprezes 
i etatowy dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Związku mogłem liczyć na jego pomoc 
i współdziałanie. Wzorowo wywiązywał się ze swoich społecznych obowiązków, aktyw-
nie uczestniczył w działalności zarządów gminnych i OSP. Działacze i strażacy ochotnicy 
zawsze mogli liczyć na jego pomoc. Był bardzo szlachetnym człowiekiem, cieszącym się 
uznaniem i szacunkiem, zarówno w środowisku zawodowym, jak i strażackim. 

Strażacy Warmii i Mazur, a także kraju, utracili w nim oddanego naszej służbie działa-
cza, a także profesjonalnego pomocnika w sprawach dotyczących finansowania OSP przez 
samorządy i państwo. Ja utraciłem serdecznego przyjaciela i aktywnego wspomożyciela 
mojej działalności.

Wymiarem jego popularności był wspaniały pogrzeb z udziałem wielu mieszkańców 
Nidzicy i okolic oraz licznych delegacji strażackich z powiatów i gmin naszego wojewódz-
twa z pocztami sztandarowymi i żałobnymi wieńcami. Uczestniczył w nim także prezes 
Zarządu Głównego Związku OSP RP druh Waldemar Pawlak, wygłaszając wzruszające 
pożegnalne przemówienie i dekorując pośmiertnie odchodzącego na wieczną służbę Jó-
zefa Kilisia najwyższym strażackim odznaczeniem – Złotym Znakiem Związku. Józef Kiliś 
spoczywa na cmentarzu komunalnym w Nidzicy.

50-lecie powołania Oficerskiego Technikum Pożarniczego (OTP) w Wieliczce
We wrześniu 1952 r. grupa 41 chłopców i 3 dziewczyn rozpoczęła naukę w powoła-

nym przez Komendę Główną Straży Pożarnych 4-letnim Oficerskim Technikum Pożarni-
czym w Wieliczce. Wśród nich byłem także ja – jedyny z Warmii i Mazur. Szkoła mieściła 
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się w jednopiętrowym budynku na terenie kopalni soli w Parku Kingi nr 4. Drugie takie 
technikum rozpoczęło szkolenie przyszłych oficerów pożarnictwa we Wrocławiu przy ul. 
Borowskiej 138/144. Był to swego rodzaju eksperyment naśladujący zlikwidowane szkoły 
kadetów wojskowych. Pozyskaliśmy nawet mundury z tych szkół. 

Chcąc przypomnieć znaczenie technikum wielickiego dla polskiego pożarnictwa i losy 
jego absolwentów z trzech roczników (przyjętych w latach 1952-53 i 1954), w pięćdziesię-
ciolecie jego powołania zorganizowaliśmy w dniach 6-8 września 2002 r. przyjacielskie 
spotkanie. Wzięło w nim udział 30 uczestników spośród 71 absolwentów wspomnianych 
roczników. Niektórzy z nas już odeszli na „wieczną służbę”, pozostali byli emerytami. 

Pierwszy dzień poświęciliśmy Wieliczce oraz zapoznaniu się ze szkołą aspirantów 
pożarnictwa w Nowej Hucie, gdzie nocowaliśmy i do późnej nocy przy znacznej ilości 
alkoholu snuliśmy wspomnienia z minionych 50 lat. W drugim dniu – spacer po Kra-
kowie i wycieczka do muzeum pożarnictwa w Mysłowicach. Trzeci dzień rozpoczęliśmy 
od uczestnictwa w mszy świętej w katedrze wrocławskiej, a potem odbyło się spotkanie 
w  obiektach byłego OTP przy ul. Borowskiej. To tam nas przeniesiono z  Wieliczki we 
wrześniu 1954 r., a z kolei tych z OTP wrocławskiego przeniesiono do Poznania, do obiek-
tów zlikwidowanej pożarniczej szkoły podoficerskiej.

Koledzy powierzyli mi zaszczyt wygłoszenia zarówno w Wieliczce, jak i we Wrocławiu 
okolicznościowych przemówień na oficjalnych spotkaniach z komendantami wojewódz-
kimi PSP i towarzyszącą im kadrą dowódczą oraz działaczami ochotniczego pożarnictwa 
województw małopolskiego i dolnośląskiego. Mówiłem o tym, jak duże zmiany nastąpiły 
w polskim pożarnictwie od 1952 r. oraz o naszym – absolwentów OTP – szczególnym 
oddaniu tej służbie. O wkładzie na różnych stanowiskach w rozwój i powszechne uznanie 
dla strażackiej służby, a także o osobistej satysfakcji z wyboru i pełnienia tej służby.

OTP wydały 210 absolwentów i przyczyniły się w znacznej mierze do poprawy kadry 
oficerskiej w pożarniczej służbie. Pełniliśmy służbę praktycznie na wszystkich oficerskich 
stanowiskach, zarówno w jednostkach terenowych, jak i zakładowych.

Rozstaliśmy się w Wrocławiu z dużym żalem, ale także i z uznaniem wartości naszego 
spotkania i zapewnieniem o ponownym spotkaniu w 2004 r., z okazji 50-lecia wypusz-
czenia pierwszych absolwentów OTP. Odbyło się ono w gościnnych murach byłego OTP, 
a obecnie Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu przy ul. Czechosłowackiej z udzia-
łem absolwentów wszystkich roczników.

50-lecie OTP – główny budynek 
wrocławskiego OTP, a teraz Komendy 
Wojewódzkiej Straży Pożarnych
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Wieliczka, 2002 r. – z córką Mariana Banasika

Wieliczka, 2020 r., przed budyn-
kiem byłego OTP nr 1, obecnie 
Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia 
Pożarniczego. Od lewej: komen-
dant wojewódzki PSP w Krakowie, 
komendant WOSzP 
w Wieliczce, absolwenci Krystyna 
Bojczuk, Stanisław Mikulak, Jan 
Wyleciał



StaniSław Mikulak

472

50-lecie mojej służby
Pięćdziesięciolecie OTP to także pół wieku mojej pożarniczej służby. Moi olsztyńscy 

przyjaciele, koledzy i współþracownicy pamiętali o tym i 18 października 2002 r. zorgani-
zowali uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyłem razem z małżonką. Inicjatorem był 
mój podwładny i wyróżniający się w służbie komendant rejonowy, a potem komendant 
wojewódzki st. bryg. Grzegorz Kniefel, a także komendanci powiatowi. Były podziękowa-
nia, życzenia i wspomnienia z przeżytych wspólnie lat oraz prezenty i upominki, a tak-
że duży tort w postaci miniatury samochodu pożarniczego. Szczególną pamiątką z tego 
spotkania jest oprawiony dokument – rodzaj dużego dyplomu z piękną dedykacją: „Na 
pamiątkę Jubileuszu 50-lecia działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej z wyrazami 
najwyższego szacunku, zaszczyceni możliwością współpracy w przeszłości i obecnie z naj-
serdeczniejszymi życzeniami wszelkiej pomyślności” – podpisany przez kilkudziesięciu 
uczestników spotkania. 

2003 – 75-lecie OSP w Sząbruku – wspomnienia z wojny
W 2003 r. rozpoczęliśmy starania o znaczącą poprawę wyposażenia OSP w nowocze-

sne samochody ratowniczo-gaśnicze poprzez dofinansowanie ich zakupu przez samorzą-
dy gminne i wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Odbywało się to dwiema ścieżka-
mi, związanymi z ochroną środowiska i bezpieczeństwem na drogach. Przygotowaliśmy 
wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP niezbędne procedury i dokumenty zaakceptowane 
– przy aktywnym wsparciu marszałka województwa Andrzeja Ryńskiego – przez Zarząd 
i Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zwiększone środki na to przedsięwzię-
cie zapewnił, zarówno w skali krajowej, jak i wojewódzkiej, także Zarząd Główny ZOSP 
RP z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i firm ubezpieczeniowych. Był to przełomowy 
rok, jeśli chodzi o zapewnienie OSP nowych samochodów pożarniczych. 

23 czerwca 2003 r. odbyła się uroczystość 75-lecia OSP w  Sząbruku, w  powiecie 
olsztyńskim. Można byłoby powiedzieć, że to kolejna uroczystość z tych, w których brałem 
udział. Jednak było to dla mnie szczególne zdarzenie. W tej miejscowości mój ojciec był 
„niewolnikiem” – jeńcem wojennym w latach 1939-1940 u niemieckiego właściciela duże-
go majątku rolnego, niejakiego Hermana. W czasie spotkania z miejscowymi strażakami 
udekorowałem odznakami związkowymi trzech członków OSP z kilkudziesięcioletnim 

Z żoną Jadwigą przy okolicznościowym torcie Uroczyste spotkanie z okazji 50-lecia służby
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stażem: Herberta Loberta, Franciszka 
Jabłońskiego i  Jana Chmielewskiego. 
Byli autochtonami – Warmiakami, 
pamiętali czasy hitlerowskie i  nie-
wolników pracujących u  Hermana. 
Także mojego ojca, z tego względu, że 
był kowalem, a oni jako mali chłopcy 
kręcili się przy kuźni. Pokazali mi ten 
obiekt, odwiedziliśmy także miejsco-
wy kościół, w którym polscy niewol-
nicy, oznaczeni literą „P”, mogli stać 
tylko w kruchcie. Z proboszczem, przy 
kawie, rozmawialiśmy o  zmienności 
historii i  życia ludzkiego. Potem gościnne spotkanie ze strażakami, którym prezesował 
druh Józef Greifenberg (także Warmiak), a dowodził jego syn, oficer pożarnictwa.

W dniach 12-14 września 2003 r. uczestniczyłem w zawodach krajowych OSP w Toru-
niu na stadionie „Apatora”. Z naszego województwa wystartowały drużyny z OSP w Miłako-
wie (drużyna kobieca) oraz z Jedwabna i Miłomłyna (drużyny męskie). Zajęły one czołowe 
miejsca w zawodach wojewódzkich odbytych w dniu 30 sierpnia w Grudkach w powiecie 
działdowskim. W Toruniu jedynie dziewczęta z Miłakowa odniosły zadowalający sukces, 
zajmując szóste miejsce. Natomiast druhowie z Jedwabna i Miłomłyna „dali plamę”, zajmu-
jąc ostatnie miejsca, 31 i 32. Potem się wydało, że w przeddzień zawodów oblewali przy-
szłe sukcesy. Uczestniczyłem w tych zawodach na zasadzie gościa i obserwatora i było mi 
niemiło wracać z takimi wynikami naszych drużyn, a potem tłumaczyć się na prezydium 
zarządu wojewódzkiego – chociaż to nie ja odpowiadałem za przygotowanie tych drużyn, 
lecz komendanci powiatowi PSP i wyznaczeni przez nich strażacy zawodowi. 

Na koniec 2003 r. w województwie warmińsko-mazurskim działało: 600 ochotniczych 
straży pożarnych, w  tym 478 typu „S” (80%) wyposażonych w  samochody pożarnicze 
i 135 (22,5%) włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

2004 – Pogrzeb płk. Józefa Groby. Obchody 115-lecia OSP w Lidzbarku Welskim i 80-le-
cia powołania w tej jednostce orkiestry dętej

W dniu 29 stycznia 2004 r. odbył się pogrzeb płk. poż. dr. Józefa Groby, mojego ser-
decznego przyjaciela. Był absolwentem II rocznika Oficerskiego Technikum Pożarniczego 
we Wrocławiu, wychowankiem ziemi mazurskiej, na której w Kętrzynie osiedlili się jego 
rodzice, emigrujący po wojnie z Republiki Litewskiej.

Po ukończeniu wrocławskiego OTP Józef Groba musiał jeszcze, jak i wszyscy „otepo-
wcy”, ukończyć także Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. Służbę zawodową roz-
począł praktyką w Komendzie Miejskiej w Olsztynie w 1959 r., skąd został przeniesiony 
na zastępcę komendanta powiatowego w Giżycku, a w 1961 r. na komendanta powiato-
wego i pełnił tę funkcję do 1969 r. Na przełomie lat 1969 i 1970 był zastępcą komendanta 
wojewódzkiego w Olsztynie, ale z powodu braku mieszkania przeszedł do Gdańska na 
stanowisko komendanta miejskiego. W czasie prawie dziesięcioletniej służby w Gdańsku 
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ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim i uzyskał tytuł doktora eko-
nomii. Pozwoliło mu to awansować na zastępcę komendanta Wyższej Oficerskiej Szkoły 
Pożarniczej w Warszawie i później – w 1982 r. – na komendanta-rektora tej szkoły. Stało 
się to wkrótce po zmianie nazwy szkoły, po słynnym strajku podchorążych w listopadzie 
1981 r., na Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Funkcję tę pełnił do roku 1986, kiedy to na 
wniosek nowego komendanta głównego płk. poż. Andrzeja Stefanowskiego (mianującego 
się wcześniej „przyjacielem”), został „zdegradowany funkcyjnie” na stanowisko komen-
danta ośrodka szkolenia pożarniczego stołecznej komendy straży pożarnych. Po przej-
ściu na emeryturę pracował jeszcze w latach 1993-1997 w Zarządzie Głównym ZOSP RP 
na stanowisku dyrektora biura tego zarządu. Pochowany został w grobie rodzinnym na 
Cmentarzu Północnym w Warszawie. 

Trzydziestego kwietnia 2004 r. uczestniczyłem w uroczystej sesji Warmińsko-Mazur-
skiego Sejmiku Wojewódzkiego z  okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Najpierw 
były obrady, potem bankiet w restauracji „Przystań” nad jeziorem Ukiel (Krzywym).

Ósmego maja 2004 r. Ochotnicza Straż Pożarna w  Lidzbarku Welskim obchodziła 
115-lecie swojej działalności i jednocześnie 80-lecie powołania w tej jednostce orkiestry dę-
tej. Główna uroczystość odbyła się w lidzbarskim domu kultury, potem OSP i jej orkiestra 
zaprezentowały się w przemarszu mieszkańców i na zorganizowanym dla nich pikniku.

Z dniem 31 października 2004 r. zrezygnowałem ze stanowiska dyrektora Biura Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie, ze względu na zbyt duże obciążenie 
obowiązkami służbowymi oraz związanymi z pełnieniem także funkcji wiceprezesa zarzą-
du wojewódzkiego. Połączenie tych dwóch funkcji było korzystne dla zarządu i pozwoliło 
mi wyprowadzić sprawy Związku w województwie warmińsko-mazurskim z zaniedbań 
i trudności powstałych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Jednak zdrowie nie pozwalało na dalsze „ciągnięcie” w tym trybie faktycznego kie-
rownictwa oddziału wojewódzkiego. Postanowiłem zatem skupić się na społecznej funkcji 
wiceprezesa, a na dyrektora biura zatrudniony został na mój wniosek były zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego straży pożarnych w Olsztynie, emerytowany starszy brygadier 
pożarnictwa (były pułkownik i mój zastępca) Tadeusz Jakubik. Miałem do niego pełne 
zaufanie, łączyło nas wiele lat wspólnej strażackiej służby zarówno zawodowej, jak i spo-
łecznej w pożarnictwie ochotniczym.

2005 – Wizyta w tajemniczym ośrodku. Narada działaczy Związku w Waplewie. Uroczysto-
ści strażackie w Dąbrowach. Dziwne rekolekcje. Odznaczenie Krzyżem Komandorskim

Dwudziestego dziewiątego stycznia 2005 r. wspólnie z  komendantem powiatowym 
PSP w Szczytnie st. bryg. Józefem Zajączkiewiczem spotkaliśmy się z komendantem i kwa-
termistrzem najbardziej tajnego w naszym województwie obiektu, ośrodku szkolenia kadr 
kontrwywiadu w Starych Kiejkutach, sławnego z nielegalnego przetrzymywania i przesłu-
chiwania w nim terrorystów islamskich. Powodem spotkania była prośba o dofinansowa-
nie kwotą 20 000 zł ponownej karosacji samochodu ratowniczo-gaśniczego Jelcza 315-
GCBA-/32 OSP w Nowych Kiejkutach („mojej” OSP). Jednostka ta była zlokalizowana 
w odległości 2 kilometrów od ośrodka i w wypadku pożaru byłaby pierwszą w udzieleniu 
pomocy. Spotkanie odbyło się w ustronnym budynku w kompleksie leśnym. Było bardzo 
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przyjemnie, z obiadem i poczęstunkiem. Zakończyło się obietnicą przekazania ww. sumy 
dla OSP. Kwota ta po kilku dniach rzeczywiście wpłynęła na konto jednostki i pozwoliła 
na przekazanie samochodu do karosacji firmie specjalistycznej w Olsztynie.

W dniach 23-25 czerwca 2005 r. uczestniczyłem w naradzie prezesów i dyrektorów biur 
oddziałów wojewódzkich oraz członków prezydium Zarządu Głównego Związku. Narada od-
była się w naszym województwie, w wojskowym ośrodku wczasowym w Waplewie k. Olsz-
tynka i miała także związek z moim odejściem (pożegnaniem) ze stanowiska dyrektora Biura 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie. Uczestniczyli w nim m.in. prezes Waldemar 
Pawlak i dyrektor biura Zarządu Głównego Janusz Bonecki, a z naszej, olsztyńskiej strony – 
prezes oddziału wojewódzkiego (marszałek województwa) Jacek Protas i komendant woje-
wódzki PSP st. bryg. Grzegorz Kniefel, a także nowy dyrektor biura Tadeusz Jakubik. 

W pierwszym dniu narady, rozpoczętym powitaniem przez J. Protasa, zapoznałem ze-
branych z naszą „małą ojczyzną” – Warmią i Mazurami. Jej ciekawą i dramatyczną histo-
rią, walorami przyrodniczymi i krajoznawczymi, stosunkami ludnościowymi, gospodarką 
i ochroną przeciwpożarową oraz działalnością ochotniczego pożarnictwa. Wykład spotkał 
się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, z których wielu uważało ten region za marginal-
ny w skali krajowej i nie rozróżniało podziału terytorialnego i historycznego między War-
mią i Mazurami. Uzupełnieniem wykładu była wycieczka na pola grunwaldzkie i zwie-
dzenie muzeum bitwy z wojskami Zakonu Krzyżackiego w lipcu 1410 r..

W drugim dniu, po omówieniu spraw organizacyjnych i merytorycznych związanych 
z bieżącą działalnością Związku, jego oddziałów i członków ochotniczych straży pożar-
nych, odbył się przyjacielski wieczór poświęcony mojemu odejściu ze stanowiska dyrek-
tora Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie. Było wiele przemówień i to-
astów, podziękowań za współpracę, życzeń i  upominków, zachęt do dalszej społecznej 
i  efektywnej strażackiej działalności. Szczególnym toastem i  życzeniem zaskoczył mnie 
i rozbawionych uczestników spotkania mój serdeczny przyjaciel, prezes Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Zdzisław Dąbrowski. Toast był następujący: Kochany 
Staszku, życzę Ci, by drzewo, z którego będzie wykonana dla Ciebie trumna – sala ucichła 
– nie zostało jeszcze posadzone – sala rozbrzmiała śmiechem i oklaskami. Dąbrowski wy-
jaśnił, że jest to dość powszechny toast w Gruzji. Potem zabawa trwała do późnych godzin 
nocnych, a  na drugi dzień do śniadania był dodatek – do wyboru piwo lub czerwony 
barszcz, pożegnanie i powrót do swoich jednostek.

W dniu 29 maja 2005 r. świętowaliśmy 80-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbro-
wach (gm. Rozogi, pow. szczycieński). To miejscowość położona na pograniczu Mazur 
i Kurpiowszczyzny, do 1945 r. przygraniczna (po polskiej stronie, granicząca z niemiecką 
prowincją Prusy Wschodnie). Duże zasługi w założeniu w niej OSP w 1925 r. miała rodzi-
na Sandomierskich, która w większości wyemigrowała po wojnie do USA. Spotkałem się 
z nimi w czasie mojego pobytu w USA w 1976 r. w New Haven w stanie Connecticut. Jej 
ostatni przedstawiciel w Dąbrowach, Mieczysław Sandomierski, był (w 2005 r.) długolet-
nim zasłużonym naczelnikiem tej jednostki, odznaczonym Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski i Złotym Znakiem Związku OSP RP. Z OSP w Dąbrowach współ-
pracowałem na początku mojej służby w 1956 r. oraz po powrocie Dąbrów do naszego 
województwa w 1999 r. ze zlikwidowanego województwa ostrołęckiego. 
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Z okazji 80-lecia oraz w uznaniu szczególnych zasług dla ochrony przeciwpożarowej 
i lokalnej społeczności samorząd gminy ufundował OSP sztandar, który z dużą satysfakcją 
wręczyłem M. Sandomierskiemu, a  on przekazał go pocztowi sztandarowemu. W  uro-
czystości uczestniczyli liczni mieszkańcy Dąbrów oraz jednostki OSP z  powiatu szczy-
cieńskiego, a także komendant wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Kniefel i komendant 
powiatowy st. bryg. Józef Zajączkiewicz.

W dniach 11 i 13 września 2005 r. w kościele parafialnym w Napiwodzie k. Nidzicy 
oraz w pobliskim ośrodku wypoczynkowym „GAWRA” odbyły się krajowe rekolekcje dla 
„kapelanów strażackich”. Przewodniczył im kapelan krajowy oraz nasz kapelan – woje-
wódzki – ksiądz Bawirisz, proboszcz parafii w Napiwodzie. W spotkaniu uczestniczył tak-
że były zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Maciej Schroeder, autor książki 
Sto pytań do kapelana strażackiego. W uroczystym 
zakończeniu rekolekcji wziąłem udział razem z bi-
skupem pomocniczym diecezji warmińskiej Jac-
kiem Jezierskim. Byliśmy zaskoczeni wystawnym 
wieczorem pożegnalnym zakrapianym mocnym 
alkoholem oraz niewybrednymi dowcipami podpi-
tych kapelanów.

16 września 2005 r. to szczególny dla mnie 
dzień. Na naradzie kadry kierowniczej Państwowej 
Straży Pożarnej i działaczy związku z naszego wo-
jewództwa zostałem odznaczony Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie 
wręczył mi senator RP Janusz Lorenz. Odznaczenie 
to jest ukoronowaniem mojej zaangażowanej, po-
nad 50-letniej służby pożarniczej, zarówno zawo-
dowej, jak i ochotniczej.
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Rozdział XV. Olsztyn 2006-2020 
Najważniejsze wydarzenia. Działalność w komisjach związkowych

W latach 2006-2020 ze względu na ograniczenia zdrowotne oraz zmiany organizacyj-
ne w  Związku – powołanie etatowych zarządów wykonawczych na szczeblu krajowym 
i wojewódzkim – ograniczyłem swoją działalność do uczestniczenia tylko w najważniej-
szych wydarzeniach i pracy w komisjach związkowych.

2006 
W lutym 2006 r. odszedł ze stanowiska warmińsko-mazurskiego komendanta woje-

wódzkiego PSP starszy brygadier Grzegorz Kniefel. Pełnił tę funkcję przez 15 lat i przy-
czynił się znacznie do rozwoju ochrony przeciwpożarowej na Warmii i Mazurach, a szcze-
gólnie do budowy i modernizacji strażnic PSP oraz poprawy wyposażenia i wyszkolenia 
zawodowych i ochotniczych jednostek pożarniczych. Uroczyste pożegnanie zasłużonego 
komendanta odbyło się 16 marca 2006 r. w hotelu „Warmiński”. Wygłosiłem na nim prze-
mówienie, podkreślając zasługi G. Kniefla i dziękując mu za długotrwałą owocną współ-
pracę ze Związkiem OSP oraz życząc aktywnej emerytury. 

W dniach 24 i 25 czerwca 2006 r. uczestniczyłem w uroczystościach w Olsztynie po-
święconych 115-leciu powstania olsztyńskiej straży pożarnej i  nadania sztandaru War-
mińsko-Mazurskiej Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Ich inicjato-
rem i zaangażowanym organizatorem był nowy komendant wojewódzki starszy brygadier 
Józef Zajączkiewicz, dotychczasowy komendant powiatowy w  Szczytnie. Uroczyste na-
danie i wręczenie sztandaru odbyło się na starym rynku w Olsztynie z udziałem władz 
wojewódzkich i  miejskich, strażackiej kompanii honorowej, reprezentacyjnej orkiestry 
strażackiej z Płośnicy, kadry dowódczej Państwowej Straży Pożarnej, działaczy Związku 
OSP, pododdziałów pożarniczych i  licznie przybyłych mieszkańców Olsztyna. Sztandar 
wręczał uczestniczący w  imprezie zastępca komendanta głównego Państwowej Straży  
Pożarnej – późniejszy komendant główny – brygadier Leszek Suski. Odbierał zaś komen-
dant J. Zajączkiewicz, który przekazał go pocztowi sztandarowemu. Sztandar uhonoro-

Krzyż Komandorski wręczył mi senator Janusz Lorenz
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wany został przez Zarząd Główny Związku OSP RP Złotym Znakiem Związku. Dekoracji 
dokonał prezes zarządu wojewódzkiego Andrzej Ryński. Drzewce sztandaru uhonorowa-
ne zostały licznymi pamiątkowymi „gwoździami”. 

Z okazji 115-lecia olsztyńskiej straży pożarnej odbyła się na zamku olsztyńskim, pod 
przewodnictwem znanego historyka olsztyńskiego profesora Achremczyka, historyczna 
konferencja i promocja książki Tadeusza Prusińskiego Straże pożarne na Warmii i Mazu-
rach. Było to pierwsze opracowanie monografii służby strażackiej i organizacji ochrony 
przeciwpożarowej w naszym regionie. 

Na zakończenie oficjalnej uroczystości odbyła się defilada i przemarsz przez śródmie-
ście Olsztyna pododdziałów z OSP i PSP oraz przejazd pojazdów pożarniczych, także hi-
storycznych z zaprzęgiem konnym.
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Jedenastego września 2006 r. odsłoniliśmy uroczyście pomnik poświęcony strażakom 
poległym w działaniach ratowniczych od 1945 r. Poświęcony on został nie tylko naszym, 
tj. z Warmii i Mazur, strażakom, ale także tym z całego świata, którzy oddali swe życie 
ratując bliźnich. Obiekt składa się z dwóch części: pomnika głównego przedstawiającego 
ginącego strażaka na drabinie, która ma zniszczone szczeble zejściowe, i 4 tablic (steli) 
z nazwiskami strażaków z Warmii i Mazur. Data odsłonięcia pomnika i późniejsze co-
roczne apele przy nim związane są z terrorystycznym atakiem na wieżowce World Trade 
Center w Nowym Jorku w dniu 11 września 2001 r. W czasie tej tragedii zginęło ponad 
2600 osób, w tym 343 nowojorskich strażaków. 

Inicjatorem i „motorem” przedsięwzięcia oraz pomysłodawcą budowy pomnika był ów-
czesny komendant miejski PSP brygadier Grzegorz Matczyński. Pomnik powstał według 
projektu olsztyńskiej artystki Agnieszki Janek-Maślanki. Figurę strażaka na drabinie wyko-
nał Jacek Walewski – olsztyński metaloplastyk. Środki na budowę zgromadzono z darowizn 
jednostek OSP i PSP oraz firm i instytucji wspomagających, a także ze strażackich składek. 
W uroczystym odsłonięciu pomnika wzięli udział: przedstawiciel ambasady Stanów Zjedno-
czonych, władze cywilne i kościelne, delegacje strażackie z województwa, rodziny strażaków, 
którzy zginęli, i mieszkańcy Olsztyna. Odsłonięcia pomnika dokonali: wojewoda Adam Supeł, 
marszałek województwa Andrzej Ryński i prezydent Olsztyna Czesław Jerzy Małkowski. Na-
tomiast poświęcenia dokonał arcybiskup dr Edmund Piszcz. Napis na cokole pomnika brzmi:

Ten jest większy między ludźmi, kto umie służyć 
i poświęcać siebie dla innych.

Pierwszego września 2006 r. odszedł na 
„przymusową” emeryturę komendant wo-
jewódzki st. bryg. Józef Zajączkiewicz. Za-
służony dowódca, wzorowy komendant po-
wiatowy, zaangażowany działacz strażacki, 
zapewniający sprawne kierowanie ochroną 
przeciwpożarową w naszym województwie. 
Niepasujący jednak do układu polityczne-
go reprezentowanego przez Prawo i  Spra-
wiedliwość. Zastąpił go niedoświadczony 
i nieszanujący podwładnych, apodyktyczny 
oficer z  komendy wojewódzkiej mł. bryg. 
Dariusz Przeradzki. „Pokomendantował” 
on niespełna 2 lata, zwolnił wielu doświad-
czonych oficerów, obniżył zaangażowanie 
kadry dowódczej i współdziałanie ze związ-
kiem OSP i dotrwał po 2 latach do zmiany 
układu politycznego. Gdy władzę przeję-
ła Platforma Obywatelska, komendantem 
wojewódzkim został popierający nowy 
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układ polityczny komendant powia-
towy z  Nowego Miasta bryg. Marek 
Szczech. Ta „karuzela polityczna” 
rozpoczęła się w 2006 r. i trwa nadal. 
Na pewno nie sprzyja to sprawności 
funkcjonowania systemu ochrony 
przeciwpożarowej w naszym kraju. 

27 października 2006 r. uczestni-
czyłem w uroczystym oddaniu straż-
nicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kruklankach w powiecie giżyckim. 
Jest to jedna z najładniejszych strażnic w naszym województwie, zlokalizowana w cen-
trum tej pięknej turystycznej mazurskiej miejscowości. Kosztorys inwestycji opiewał na 
sumę 440 tysięcy zł, ale dzięki szczególnemu zaangażowaniu się w tę budowę wójta oraz 
pomocy Powiatowego Urzędu Pracy, Nadleśnictwa i mojej, a także społecznej pracy miej-
scowych strażaków, udało się zmniejszyć koszty do 320 tysięcy zł. „Duszą” tej budowy był 
prezes OSP druh Grzegorz Fedyk, z którym zostałem sfotografowany na tej uroczystości, 
podczas gdy wręczałem mu pamiątkową statuetkę.

2007  
W dniu 31 marca 2007 r. odbył się tradycyjnie w Olsztynie w Urzędzie Wojewódzkim 

kolejny – już drugi – zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. Delegaci z wszystkich powiatów zatwierdzili skład nowego za-
rządu oddziału wojewódzkiego, wybrali wojewódzką komisję rewizyjną oraz delegatów 
na zjazd krajowy. Przyjęli także Program Działania na nową kadencję trwającą do 2012 r. 
Nowy zarząd liczył 45 osób – przedstawicieli z wszystkich zarządów oddziałów powiato-
wych i organizacji współpracujących ze Związkiem. Prezesem zarządu został marszałek 
województwa Jacek Protas, wiceprezesami: Grzegorz Kniefel z Olsztyna, Józef Maciejew-
ski z Sorkwit, Wacław Olszewski z Olecka, Andrzej Ochlak z Kurzętnika i Krzysztof Gry-
go z Elbląga. Sekretarzem został dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jaku-
bik. Ja zrezygnowałem z propozycji powołania na funkcję wiceprezesa. Zadowoliłem się 
wyborem na członka prezydium i delegata na zjazd krajowy razem z Grzegorzem Mat-
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czyńskim, Andrzejem Ochlakiem, Mieczysławem 
Grynhagelem z Młynar, Aleksandrem Gawrylukiem 
z  Miłakowa i  posłem Zbigniewem Włodkowskim 
z Orzysza. Przedstawicielami do Zarządu Głównego 
wybrano Grzegorza Kniefla i Józefa Maciejewskiego. 
W  zjeździe uczestniczył prezes Zarządu Głównego 
Związku Waldemar Pawlak, który w  swoim wystą-
pieniu bardzo pozytywnie ocenił działalność zarów-
no oddziału wojewódzkiego, jak i jego władz, lokując 
nas w  czołówce krajowej. Zjazdowi sprawnie prze-
wodniczył prezes Oddziału Powiatowego Związku 
w Giżycku – starosta giżycki Wacław Strażewicz.

30 września 2007 r. odbył się w Centrum Kongresowym w Warszawie XII Krajowy 
Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem de-
legatów i przedstawicieli z wszystkich województw oraz zaproszonych gości. W zjeździe 
brak było, mimo zaproszenia, przedstawicieli rządu i  Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych, co niezbyt dobrze świadczyło o  docenianiu przez władzę tak bardzo zasłużone-
go dla naszego kraju strażactwa ochotniczego. Władzę w  tym czasie trzymało nieżycz-
liwe dla polskich strażaków Prawo i  Sprawiedliwość, które w  tym dniu w  tym samym 
obiekcie miało swoją konwencję. Zjazd odbył się bez szczególnych postanowień, poza 
wymaganiami statutowymi. Prezesem Zarządu Głównego został ponownie wybrany 
Waldemar Pawlak, nie było także istotnych zmian w  składzie prezydium. Mnie pro-
ponowano funkcję wiceprezesa, ale z  tej propozycji zrezygnowałem na rzecz przedsta-
wiciela z  Gdańska druha Tomczonka. Zgodziłem się natomiast i  zostałem wybrany do 
Głównej Komisji Rewizyjnej Związku. Z  naszego województwa do Zarządu Głównego  
weszli Józef Maciejewski i Grzegorz Kniefel, którego wybrano także do Prezydium Zarzą-
du Głównego.
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28 października 2007 r. uczestniczyłem w uroczystościach w Ornecie z okazji 60-lecia 
orneckiej OSP i przekazania jej nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Ornecie to jedna z najstarszych jednostek na Warmii i Mazurach i najak-
tywniejsza w działaniach ratowniczych. Corocznie ma ponad 300 wyjazdów do pożarów 
i  innych zagrożeń zarówno w  Ornecie, jak i  w  powiecie lidzbarskim. Uroczystość roz-
poczęła się zgodnie ze strażacką tradycją mszą świętą w zabytkowym kościele z XIV w. 
pw. świętego Jana Chrzciciela. Potem przeniosła się na stare miasto, gdzie odsłonięto pa-
miątkową tablicę. Jednym z punktów programu uroczystości było wmurowanie kamienia 
węgielnego na budowie nowej remizy dla tej zasłużonej jednostki, powołanej pierwotnie 
w 1888 r. i reaktywowanej po wojnie w 1947 r. Odbyła się także sesja historyczna w sali 
wystaw orneckiego ratusza i spotkanie integracyjne w gospodarstwie agroturystycznym.

2008 
31 maja 2008 r. strażacy w Nowych Kiejkutach zorganizowali atrakcyjny piknik dla 

mieszkańców, by podziękować im za poparcie ich społecznej służby. Dotyczyło to szcze-
gólnie młodych rodzin, których ojcowie wolne chwile poświęcali często strażackim spra-
wom. Najpierw była polowa msza święta odprawiona przez dźwierzuckiego proboszcza, 
a potem pokazowe ćwiczenia i konkurencje sprawnościowe. Były także atrakcje dla naj-
młodszych, szczególnie możliwość jazdy samochodem pożarniczym i rozwijanie pożar-
niczych węży. Uczestniczyłem z przyjemnością w tej imprezie, spotykając się ze starszymi 
osobami, rówieśnikami z  okresu mojej młodości. Na zakończenie imprezy wszyscy jej 
uczestnicy poczęstowani zostali tradycyjnie strażacką grochówką.

Delegacja olsztyńska na zjeździe z prezesem W. Pawlakiem. Od lewej: Grzegorz Kniefel, Józef Maciejewski, 
Grzegorz Matczyński, Andrzej Ochlak, Waldemar Pawlak, Stanisław Mikulak, Mieczysław Grynhagel, 
Aleksander Gawryluk, Tadeusz Jakubik
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W dniach 4-5 września 2008 r. dokonaliśmy z ramienia Głównej Komisji Rewizyjnej 
kontroli działalności pomorskiego (gdańskiego) oddziału Związku. Kontrolowaliśmy za-
równo zarząd oddziału wojewódzkiego i wojewódzką komisję rewizyjną, jak i oddział po-
wiatowy w Kartuzach i kilka ochotniczych straży pożarnych. Wyniki kontroli były pozy-
tywne dla kontrolowanych i potwierdzały zaangażowaną działalność organów kierujących 
społeczną ochroną przeciwpożarową Pomorza, a także osiągnięcia wyróżniające ją w skali 
kraju. W znacznej mierze były to zasługi dyrektora zarządu wykonawczego oddziału wo-
jewódzkiego Grzegorza Pladzyka. Dzięki jego zaangażowaniu i  sprawnemu kierowaniu 
oddziałem posiadł on własną bazę lokalo-
wą z ośrodkiem szkoleniowym w Pruszczu 
Gdańskim i  ośrodek szkoleniowo-wypo-
czynkowy w górach.

Przy okazji pobytu w terenie okazyjnie 
zwiedziliśmy Centrum Promocji Woje-
wództwa Pomorskiego w  Szymbarku. Jest 
tam wiele atrakcyjnych obiektów i urządzeń 
oraz piękny zabytkowy kościółek. Jest także 
najdłuższa w Europie surowa deska służąca 
jako stół biesiadny oraz dom postawiony 
na dachu.

W grudniu 2008 r. Biuro Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie przeniosło się do no-
wej siedziby w wyremontowanym i zmodernizowanym zabytkowym budynku na terenie 
zarządzanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16. 
Zawdzięczamy to zrozumieniu ze strony przyjaznego nam, tzn. Związkowi, komendan-
towi wojewódzkiemu st. bryg. Józefowi Zajączkiewiczowi, który podpisał uzgodnione 
wcześniej dokumenty. Jego następca mł. bryg. Dariusz Przeradzki próbował je podważyć, 
ale po interwencji naszego prezesa, marszałka województwa Jacka Protasa, zrezygnował.

W 2008 r. OSP w naszym województwie wzbogaciły się o 65 samochodów ratowniczo-
gaśniczych, w tym: 11 nowych, 5 skarosowanych na podwoziach samochodów ciężaro-
wych i 49 używanych, sprowadzonych z zagranicy oraz zbywanych przez jednostki PSP. 

Ja z bratem Leszkiem – prezesem OSP 
– przy strażackim Jelczu

Albo ten dom stoi na dachu, albo my do góry nogami
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2009 
W dniu 15 sierpnia 2009 r. uczestniczyłem w uroczystości nadania sztandaru Ochot-

niczej Straży Pożarnej w  Żabinach (gm. Rybno, pow. działdowski). Jednostka powoła-
na została w  1922 r., może pochwalić się bogatą historią swojej działalności. Był w  tej 
historii także dramatyczny dzień – 15 sierpnia 1966 r. Tego dnia około godziny 14.00 
zawyła trzykrotnie syrena, wzywając strażaków do pożaru ścierniska i słomy pokombaj-
nowej w miejscowości Gralewo w pobliżu stacji kolejowej. Pożar był bardzo intensywny, 
paliły się pokosy słomy na obszarze kilku hektarów. Słup dymu widoczny był z odległo-
ści kilkunastu kilometrów. Bezpośrednio zagrożony był kompleks leśny i budynek stacji 
kolejowej. Z żabińskiej jednostki wyjechała do akcji wysłużonym Starem 25 6-osobowa 
załoga strażaków ratowników w składzie: Mieczysław Włodarczyk, Józef Ślesiński, Paweł 
Kruszewski, Stanisław Gross, Mariusz Cybulski i Roman Erdman. Wróciło tylko czterech.

Paweł Kruszewski i Stanisław Gross zginęli, ratując Józefa Ślesińskiego. Został on pora-
żony prądem elektrycznym z zerwanego przewodu linii energetycznej, od którego powstał 
pożar. Strażacy nie wiedzieli, że część terenu objętego pożarem znajduje się pod napięciem 
elektrycznym. Gdy zauważyli, że kolega operujący prądem gaśniczym upadł, postanowili 
go ratować przy pomocy ułożonej na ziemi drabiny. Ślesiński wyczołgał po niej i przeżył. 
Paweł i Stanisław, którzy chcieli mu pomóc, natrafili na będący pod napięciem zerwany 
przewód elektryczny. Zginęli na miejscu. Zostali pochowani na miejscowym cmentarzu 
i uhonorowani na pamiątkowej tablicy przy olsztyńskim pomniku strażaków poległych 
w akcji.

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości udaliśmy się z nadanym OSP sztandarem na 
cmentarz, by złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach tych, którzy utracili życie w stra-
żackiej humanitarnej służbie.

2010 
15 maja 2010 r. Zarząd Gminny 

Związku OSP RP w  Dobrym Mieście 
w  powiecie olsztyńskim połączył do-
roczne obchody strażackiego święta 
i piątej rocznicy śmierci naszego wiel-
kiego rodaka papieża Jana Pawła II 
w  bardzo piękną uroczystość strażac-
ką i religijną w Głotowie (nazywanym 
także Glotowo). Inicjatorem i głównym 
organizatorem uroczystości był ówcze-
sny prezes Zarządu Gminnego Związ-
ku, zasłużony działacz strażacki An-
drzej Abako, obecny starosta powiatu 
olsztyńskiego i prezes Zarządu Powia-
towego Związku w  Olsztynie. Uczest-
niczyłem w  tej uroczystości i  wynio-
słem z niej niezapomniane wrażenia.
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Głotowo to nieduża wieś, odległa 4 km od Dobrego Miasta, wzmiankowana historycz-
nie już w 1290 r. Słynie ona z Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Kalwarii Warmiń-
skiej, a także licznych od XV w. pielgrzymek i uzdrowień uczestniczących w nich wier-
nych. Historia (legenda) głosi o cudownym zdarzeniu na początku XIV w., związanym ze 
znalezieniem przez miejscowego rolnika podczas orki naczynia ze Świętą Hostią. Zostało 
ono zakopane wcześniej celem niedopuszczenia do jej sprofanowania przez pogańskich 
Litwinów i Prusów najeżdżających te tereny. Znalezioną w ziemi hostię przekazano do 
kościoła w Dobrym Mieście, ale ona z niego zniknęła i znaleziono ją ponownie na głotow-
skim polu. W związku z tym uznano to miejsce za święte i wybudowano na nim pierwot-
nie mały drewniany kościół. Później, w 1776 r., powstała tu barokowa piękna świątynia, 
posiadająca bogate wnętrze ukazujące teologię Eucharystii. W głównym ołtarzu świątyni 
dominuje symbolika Najświętszego Sakramentu i  umieszczona na jego szczycie mon-
strancja adorowana przez anioły. W  ołtarzu tym jest także obraz strażackiego patrona 
– świętego Floriana, który miał strzec mieszkańców przed pożarami.

Najciekawszym jednak elementem zespołu świątynnego w Głotowie jest Droga Krzy-
żowa, zwana Kalwarią Warmińską, a także Jerozolimską – ze względu na wiernie odtwo-
rzony przebieg jerozolimskiej drogi Chrystusa na Golgotę. Budowa kalwarii rozpoczęła 
się w 1878 r. i trwała przez 16 lat. W pracach uczestniczyło około 70 tysięcy wiernych, któ-
rzy ręcznie pogłębili i ukształtowali wąwóz rzeczki Kwieli z wiernym oddaniem topografii 
jerozolimskiej Drogi Krzyżowej. W wąwozie wybudowano z kamienia i cegły czternaście 
kaplic Męki Pańskiej z postaciami naturalnej wielkości jej „pozorowanych uczestników”. 
Inicjatorem budowy był bogaty mieszkaniec Głotowa Johannes Merten, który po odbyciu 
pielgrzymki do Jerozolimy wykupił 7 hektarów ziemi przy miejscowym kościele, na któ-
rych wykonano Drogę Krzyżową. Merten przywiózł także z Jerozolimy kamyki z poszcze-
gólnych stacji jerozolimskich i  umieszczono je pod szklanymi kloszami w  kapliczkach 
Drogi Krzyżowej w Głotowie.

Strażacy podczas uroczystości uczestniczyli w dziękczynnej mszy świętej odprawianej 
w sanktuarium oraz w Strażackiej Drodze Krzyżowej w Kalwarii Warmińskiej, kończąc ją 
pod krzyżem postawionym w roku 2005.
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Data 23 maja 2010 r. to szczególny dzień dla Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej PSP, a także Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrągowie. Komenda otrzymała 
sztandar, JRG obchodziła 60-lecie zawodowej służby pożarniczej na ziemi mrągowskiej, 
a OSP 140. rocznicę swojej działalności. Powstała ona w państwie pruskim na przełomie 
lat 1880 i 1881 i reaktywowana została w Polsce po wyzwoleniu tych ziem w 1945 r.

Inicjatorem i głównym organizatorem uroczystości był komendant powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, starszy kapitan Jan Pałubiejko, związany ze służ-
bą pożarniczą w Mrągowie od 1984 r. Wspomagał go liczny komitet honorowy, któremu 
przewodniczyli: starosta powiatowy Dominik Tarnowski i  burmistrz Mrągowa Otolia 
Siemieniec. Miałem zaszczyt być członkiem tego komitetu i aktywnie wspierałem J. Pału-
biejkę w pracach organizacyjnych oraz dotyczących napisania przez niego ciekawej mo-
nografii pt. 60 Lat Zawodowej Służby Pożarniczej na Ziemi Mrągowskiej. Opracowanie to 
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pokazuje rozwój tej służby od kilkuosobowego posterunku pożarniczego utworzonego 
w 1950 r. do aktualnej, w pełni profesjonalnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, z obsadą 
ponad 30 strażaków ratowników.

Komenda powiatowa i działająca przy niej zawodowa i ochotnicza jednostka ratowni-
cza wegetowały przez kilkadziesiąt lat w poniemieckiej parterowej remizie (baraku) wy-
budowanej w 1906 r. dla straży konnej i zakładu oczyszczania miasta. Przełom nastąpił 
w 2001 r. po oddaniu nowoczesnej, funkcjonalnej remizy z garażem na kilkanaście stano-
wisk sprzętowych oraz niezbędnymi pomieszczeniami socjalnymi dla załogi i biurowymi 
dla komendy. Szczególne zasługi w wybudowaniu tego obiektu mieli: burmistrz Mrągo-
wa Otolia Siemieniec, posłanka na Sejm Irena Petryna, komendant wojewódzki st. bryg. 
Grzegorz Kniefel i oczywiście komendant Pałubiejko. Trudną decyzję o wprowadzeniu 
budowy do zamkniętego już portfela inwestycyjnego Komendy Głównej PSP w Warsza-
wie podjął ówczesny komendant główny nadbrygadier Ryszard Korzeniewski. Uczynił to 
po wysłuchaniu nieustępliwego i racjonalnego stanowiska delegacji olsztyńskiej w sierp-
niu 1997 r. w składzie: Irena Petryna, Otolia Siemieniec, Grzegorz Kniefel i Stanisław Mi-
kulak. Generał Korzeniewski był przyjazny naszemu województwu, bo w nim się urodził 
i rozpoczął pożarniczą służbę w Bartoszycach, po ukończeniu pożarniczej szkoły oficer-
skiej.

Uroczystości w dniu 23 maja 2010 r. odbyły się na terenie mrągowskiej siedziby PSP 
oraz na placu Unii Europejskiej i w Mrągowskim Centrum Kultury. Warmińsko-mazur-
ski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej brygadier Jan Słupski wręczył 
sztandar komendantowi powiatowemu Janowi Pałubiejce, a  on przekazał go pocztowi 
sztandarowemu. Komendant Słupski udekorował także Jana Pałubiejkę Srebrną Odznaką 
Zasłużonych dla Ochrony Przeciwpożarowej. Ja otrzymałem Honorową Odznakę za Za-
sługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przyznał mi ją Sejmik, a wręczył jego 
przewodniczący Julian Osiecki.

Moja odznaka i komendant Pałubiejko ze sztandarem
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W  2010 r. przy zaangażowaniu środków z  budżetu Urzędu Marszałkowskiego oraz 
naszego Związku, a  także gmin, wybudowano lub zmodernizowano kilkadziesiąt remiz 
strażackich. Nowe, funkcjonalne remizy uzyskały OSP w: Ornecie, Suszu, Radomnie, 
Bartągu, Piasutnie, Zwierznie, Górnym i Drogoszach. Zakupiono także 70 samochodów 
ratowniczo-gaśniczych, w tym 38 nowych. Był to dotychczas najlepszy rok pod względem 
poprawy warunków lokalowych i sprzętowych dla strażackich jednostek na Warmii i Ma-
zurach.

2011 
22 czerwca 2011 r. odbyliśmy wyjazdowe posiedzenie prezydium zarządu oddziału wo-

jewódzkiego w Giżycku. Jest to stosowana forma współdziałania z zarządami oddziałów 
powiatowych i oceny ich statutowej działalności. Posiedzeniu przewodniczył wiceprezes 
naszego oddziału Grzegorz Kniefel, a ze strony gospodarzy prezes oddziału powiatowego 
starosta giżycki Wacław Strażewicz. Uczestniczył w nim także komendant powiatowy PSP 
st. bryg. Jerzy Kunicki. W powiecie giżyckim działa tylko dziesięć OSP, lecz mają one za-
pewnione dobre warunki do działalności statutowej i działań ratowniczych. „Decyduje ja-
kość, a nie ilość” – mówią giżyccy działacze strażaccy i komendant powiatowy. Przodujące 
jednostki to: Ryn, Wydminy i Spytkowo dysponujące statkiem i sprzętem do ratownictwa 
wodnego. Na odbytym posiedzeniu prezydium oceniło bardzo dobrze działalność zarów-
no zarządu oddziału powiatowego Związku, jak i komendy powiatowej SP. Wyraziło także 
podziękowanie staroście Giżyckiemu i komendantowi Kunickiemu.

Nowa remiza strażacka w Mrągowie
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2012  
29 kwietnia 2012 r. odbył się III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Wojewódz-

twa Warmińsko-Mazurskiego. Przed rozpoczęciem obrad w  Urzędzie Wojewódzkim 
delegacja w składzie: prezes ZG Waldemar Pawlak, zastępca komendanta głównego PSP 
nadbrygadier Piotr Kwiatkowski i prezes zarządu oddziału olsztyńskiego Jacek Protas, zło-
żyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze pod pomnikiem „Strażakom Poległym w Akcji”. 

W zjeździe uczestniczyli oprócz wymienionych gości z Warszawy także parlamenta-
rzyści olsztyńscy oraz wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski i komendant 
wojewódzki policji nadinspektor Józef Gdański, jak również warmińsko-mazurski ko-
mendant wojewódzki bryg. Jan Słupski, komendanci powiatowi PSP i prezesi oddziałów 
powiatowych Związku. Zjazdowi przewodniczyli: Stanisław Mikulak i  Andrzej Ochlak. 
Na zjeździe zatwierdzono 50-osobowy zarząd z 20-osobowym prezydium. Prezesem za-
rządu pozostał marszałek województwa Jacek Protas, wiceprezesami: Grzegorz Kniefel 
(Olsztyn), Józef Maciejewski (Mrągowo), Ryszard Harasim (Ostróda), Ryszard Zagalski 
(Elbląg). Na przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybrano ponownie 
Piotra Piotrowskiego z  pow. węgorzewskiego, a  na przewodniczącego Wojewódzkiego 
Sądu Honorowego Krzysztofa Hanuszewskiego z pow. mrągowskiego. Zjazd wybrał także 
delegatów na zjazd krajowy, którymi zostali: Aleksander Gawryluk (Ostróda), Mieczy-
sław Grynhagel (Elbląg), Wacław Strażewicz (Giżycko), Julian Lemiech (Iława), Andrzej 
Ochlak (Nowe Miasto) i Stanisław Mikulak.

Na zjeździe wręczono odznaczenia pożar-
nicze i odznaki związkowe, mnie prezes 
Pawlak uhonorował odznaką z okazji 
60-lecia służby strażackiej
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Dzień 19 maja 2012 r. to szczególny dzień dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie. Otrzymaliśmy sztandar ufundowa-
ny przez Wojewodę Olsztyńskiego i Sejmik Wojewódzki. Uroczystość wręczenia sztanda-
ru została rozpoczęta mszą świętą w bazylice katedralnej w Olsztynie, odprawioną przez 
arcybiskupa warmińskiego seniora Edmunda Piszcza. Po mszy pododdziały i goście prze-
szli ulicami Olsztyna na plac Solidarności. Za nimi przejechała kolumna nowoczesnych 
i zabytkowych samochodów pożarniczych. Sztandar z rąk przewodniczącego fundacyjne-
go komitetu honorowego – Mariana Podziewskiego, wojewody warmińsko-mazurskiego 
– przejął honorowy gość uroczystości, członek prezydium Zarządu Głównego Związku 
Zdzisław Dąbrowski, i wręczył go prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Jackowi 
Protasowi, a on przekazał go pocztowi sztandarowemu.

Uroczystość odbyła się w ramach wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka oraz 20-le-
cia Państwowej Straży Pożarnej. Uczestniczyły w  niej delegacje strażackie z  powiatów 
z licznymi pocztami sztandarowymi oraz mieszkańcy Olsztyna, dla których zorganizowa-
no strażacki piknik. Każdy mógł wypróbować swoje siły i możliwości w strażackiej pro-
fesji, zmagając się z zabytkową sikawką, linią gaśniczą i aparatem oddechowym. Można 
było także posiedzieć w samochodzie pożarniczym i pojechać w górę w koszu drabiny 
mechanicznej.

Siódmego i ósmego października 2012 r. świętowaliśmy 50-lecie naszego pożycia mał-
żeńskiego. Z tej okazji otrzymaliśmy z żoną Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Wręczyła 
nam je na uroczystym spotkaniu w olsztyńskim ratuszu w dniu 5 października 2012 r. se-
kretarz urzędu miejskiego w Olsztynie pani Hanna Mikulska-Bojarska. Uczestniczyliśmy 
także z okazji tej rocznicy w dziękczynnej mszy świętej w olsztyńskiej katedrze. Z rodziną 
obchodziliśmy to nasze święto w restauracji zamkowej w Olsztynie i w domu. Było miło 
i wesoło, ale towarzyszyła nam także refleksja i zdziwienie, że to tak szybko minęło. Pięć-
dziesiąt lat to przecież pół wieku.
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2013
27 czerwca 2013 r., korzystając z gościnności władz Lidzbarka (Welskiego) i tamtejszej 

OSP oraz jej muzeum, zorganizowaliśmy sympozjum historyczne poświęcone ochotni-
czym strażom pożarnym na Warmii i Mazurach, z uwzględnieniem również okresu pru-
skiego. Dokonaliśmy także prezentacji monograficznego opracowania przedstawiającego 
genezę i działalność straży pożarnych od pierwszej OSP powołanej w 1968 r. w Bartoszy-
cach i Wschodniopruskiego Związku Straży Pożarnych powstałego w 1875 r. Książka pt. 
Ochotnicze Straże Pożarne na Warmii i Mazurach. Historia, tradycja, organizacja, zawiera-
jąca ponad 200 stron, autorstwa Stanisława Mikulaka, Grzegorza Matczyńskiego, Krzysz-
tofa Hanuszewskiego i Jerzego Kuszelnickiego, dokumentuje nie tylko historię i teraźniej-
szość organizacji strażackich, ale także bogatą i unikalną przyrodę i infrastrukturę (także 
architekturę) tego pięknego regionu. W sympozjum uczestniczyli działacze i kronikarze 
OSP, a także zawodowi pożarnicy parający się kronikarstwem strażackim. Gośćmi hono-
rowymi byli: wicemarszałek województwa i doradca komendanta głównego PSP – znany 
w kraju rzecznik prasowy st. bryg. Paweł Frątczak, a także starosta działdowski i burmistrz 
Lidzbarka. Honory gospodarzy pełnili: prezes OSP w Lidzbarku Jan Raczyński i społecz-
ny kustosz lidzbarskiego muzeum pożarnictwa druh Marek Kłosowski. Referaty wpro-
wadzające wygłosili: Stanisław Mikulak, Grzegorz Matczyński, dr nauk humanistycznych 
Władysław Maria Świeczkowski oraz Marek Kłosowski. W aktywnej dyskusji uczestnicy 
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sympozjum wyrażali dużą satysfakcję z doczekania się tego bestsellerowego opracowania 
oraz przekazywali wyrazy uznania i podziękowania autorom, a także organizatorom sym-
pozjum.
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W programie sympozjum było także zwiedzanie utworzonego w 1968 r. Muzeum Po-
żarnictwa, powstałego z inicjatywy długoletniego naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lidzbarku druha Maksymiliana Angiera. Jest to jedna z najstarszych placówek tego typu 
w Polsce. Jest często odwiedzana przez turystów przybywających do historycznego mia-
steczka i korzystających z atrakcyjnych terenów i dobrej bazy wypoczynkowej.

2014 
Początek roku 2014 nie był dla mnie pomyślny ze względu na komplikacje spowo-

dowane spóźnionym usunięciem w  2012 r. pęcherzyka żółciowego i  wytworzeniem się 
ropnia na wątrobie oraz groźnym zapaleniem dróg moczowych. Sporo czasu spędziłem na 
leczeniu domowym i hospitalizacji w szpitalu miejskim i poliklinice olsztyńskiej.

W  kwietniu wyjechaliśmy z  żoną do Włoch i  uczestniczyliśmy w  dniu 27 kwietnia 
2014 r. w uroczystości kanonizacyjnej dwóch błogosławionych papieży – Jana XXIII i Jana 
Pawła II. Odbyła się ona w Rzymie na placu św. Piotra z udziałem wiernych z całego świa-
ta. Potem modliliśmy się w czasie mszy świętej odprawianej w języku polskim przy grobie 
naszego papieża w kaplicy św. Sebastiana w Bazylice św. Piotra. Gdy w pewnym momencie 
odwróciłem się i spojrzałem do tyłu, zauważyłem modlącego się także Jarosława Kaczyń-
skiego. Do tej kaplicy przeniesiono grób Jana Pawła II z Grot Watykańskich.

Potem zwiedziłem jeszcze Lombardię, Ligurię, Piemont i Aostę oraz największe miasta 
tych regionów – Mediolan, Genuę i Turyn. Szczególne miejsca i obiekty, które pozostały mi 
w pamięci, to: katedra, opera La Scala i stadion San Siro w Mediolanie, dom Kolumba, pi-
racki statek z filmu Piraci Romana Polańskiego w Genui, stadion Juventusu i katedra z ca-
łunem turyńskim w Turynie oraz Mont Blanc i tunel pod Alpami w Aoście. W niektórych 
z tych miast zwiedzałem także obiekty strażackie i spotykałem się ze strażakami. Były to 
jednostki zawodowe podległe ministerstwu spraw wewnętrznych o oficjalnej historycznej 
nazwie „Vigili del Fuoco”, co oznacza „Strażnicy ognia”. Bardzo serdeczne spotkanie zor-
ganizowali mi strażacy z prowincjonalnego oddziału państwowej straży pożarnej w Ivrei 
(region piemoncki) z  komendantem Raffaelo Vessiccho na czele. Strażacy tego miasta 
dysponują sprzętem gaśniczym oraz do ratownictwa technicznego i wodnego, mają także 
psa – owczarka ratowniczego. Służą w systemie 24×48 godzin. Ugościli mnie regionalny-
mi potrawami i symbo-
licznym toastem włoską 
grappą. Ivrea to piękne 
średniowieczne miasto 
piemonckie z  zabytko-
wym odbudowanym 
rynkiem, na którym 
odbywają się corocznie 
słynne bitwy na poma-
rańcze. 
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25 października 2014 r. uczestniczyłem w przekazaniu Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rumach (gm. Dźwierzuty, pow. szczycieński) nowej remizy. Była to szczególna dla mnie 
satysfakcja, gdyż podjąłem wiele starań, by pomóc tej jednostce w zapewnieniu właści-
wych warunków do realizacji zadań statutowych i prowadzenia skutecznych działań ra-
towniczych. Wyjednałem jej także pomoc finansową z naszego Związku.

Rumy to jedna z największych wsi na Mazurach, posiadająca jedną ulicę o długości 
3 kilometrów zabudowaną zabytkowymi i nowoczesnymi budynkami. W okresie niemiec-
kim podzielona była na dwa sołectwa i  działały w  niej dwie OSP – pierwsza powstała 
w 1901 r. Po wojnie, już pod koniec 1945 r., reaktywowano OSP z udziałem zarówno au-
tochtonów (Mazurów), jak i osiedleńców. Dysponowała ona czterokołową sikawką konną 
i skromną poniemiecką remizą, mieszczącą tylko tę sikawkę i podręczny sprzęt. OSP nie 
miała potem warunków do rozwoju z powodu braku zainteresowania – zarówno miesz-
kańców, jak i władz – oraz małej aktywności samych strażaków. 



Moja strażacka służba − wspomnienia z lat 1945-2020

495

W 2012 r. sytuacja zaczęła się zmieniać po mojej wizytacji dźwierzuckich jednostek 
i  zapewnieniu naczelnika OSP w  Rumach Tadeusza Witczaka i  członków tej jednostki 
o aktywnym włączeniu się w prace związane z rozbudową i dostosowaniem poniemiec-
kiego zdewastowanego budynku w  centrum wsi. Miał on stać się funkcjonalną remizą 
strażacką z  dwoma stanowiskami garażowymi i  odpowiednim zapleczem socjalnym. 
Udało mi się przekonać do realizacji tego zadania wójta gminy Dźwierzuty ś.p. Czesława 
Wierzuka i w 2013 r. prace budowlane zostały rozpoczęte, a w połowie 2014 r. ukończone. 
Po zagospodarowaniu terenu i  pomieszczeń remizy została ona uroczyście przekazana 
strażakom 25 października 2014 r. Uroczystość rozpoczęto poświęceniem budynku i mszą 
świętą odprawioną przez proboszcza z  Bartołt oraz zebraniem OSP z  udziałem miesz-
kańców, podsumowującym realizację przyjętego w 2012 r. zadania. Potem była strażacka 
„gościna” i zabawa taneczna dla gości, strażaków z rodzinami i mieszkańców.

Aktualnie Ochotnicza Straż Pożarna w Rumach to bardzo aktywna i profesjonalna or-
ganizacja ratownicza z Jednostką Operacyjno-Techniczną (JOT) II kategorii, dysponująca 
dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi i sprzętem do ratownictwa technicznego oraz 
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Do obsługi posiadanego wyposażenia i pro-
wadzenia skutecznych działań OSP posiada wyszkolonych strażaków ratowników i dowód-
ców na czele z zasłużonym działaczem pożarniczym druhem Tadeuszem Witczakiem. 

2015 – Ogólnopolskie obchody Dnia Strażaka w Olsztynie
Piętnastego maja 2015 r. odbyły się w Olsztynie główne strażackie uroczystości zwią-

zane z Ogólnopolskimi Obchodami Dnia Strażaka, połączone z jubileuszem 70-lecia Za-
wodowej Straży Pożarnej w Olsztynie i nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. 

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem wieńców pod pomnikiem Strażaków Poległych 
w Akcji przez delegacje: służby pożarniczej, władz państwowych i samorządowych oraz 
parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej. Następnym elementem była msza święta 
w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem św. Jakuba w Olsztynie oraz poświęcenie sztanda-
ru przez arcybiskupa seniora księdza dr. Edmunda Piszcza.

Po mszy nastąpił przemarsz gości i pododdziałów pożarniczych ulicami Olsztyna na 
plac Solidarności, gdzie odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru Komendzie Miejskiej 
PSP i udekorowanie go Złotym Znakiem Związku OSP RP przez prezesa Zarządu Głów-
nego Waldemara Pawlaka. Fundatorem sztandaru był Społeczny Komitet działający pod 
przewodnictwem prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Sztandar wręczył z upoważ-
nienia Ministra Spraw Wewnętrznych komendant główny Państwowej Straży Pożarnej 
gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, odebrał komendant miejski PSP w Olsztynie bryg. 
Andrzej Górzyński i przekazał pocztowi sztandarowemu.

Następnie strażacy pod przewodnictwem gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza 
przemaszerowali do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej na uroczystą akademię i wrę-
czanie odznaczeń, awansów i wyróżnień, a także uroczysty koncert w wykonaniu artystów 
filharmonii.

W tym czasie na placu Solidarności trwał piknik, w czasie którego strażacy prezen-
towali samochody i  sprzęt oraz prowadzili pokazy swojej sprawności przy akompania-
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mencie strażackiej orkiestry dętej. Dzieci mogły wziąć udział w atrakcyjnych konkursach 
z nagrodami. 

W uroczystości wzięli udział: goście honorowi, m.in. minister Łaszkiewicz z Kancela-
rii Prezydenta RP, przedstawicielka MSW Edyta Muszyńska, parlamentarzyści, kierownic-
two Komendy Głównej PSP z komendantem głównym generałem brygadierem Lesławem 
Leśniakiewiczem, prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, władze 
wojewódzkie z  wojewodą Marianem Podziewskim i  marszałkiem województwa Gusta-
wem Markiem Brzezinem oraz kierownictwo Komendy Wojewódzkiej PSP i  Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie z komendantem wojewódzkim 
st. bryg. Mirosławem Ruteckim i  prezesem Jackiem Protasem, delegacje pożarnicze ze 
wszystkich województw, komendanci powiatowi PSP i prezesi zarządów oddziałów po-
wiatowych Związku OSP RP, przedstawiciele olsztyńskich służb mundurowych i instytucji 
współdziałających.

Udział w uroczystości wzięły dwie strażackie orkiestry dęte: z Lidzbarka pod batutą 
Grzegorza Orłowskiego i z Płośnicy pod batutą Janusza Klonowskiego, a także dwie repre-
zentacyjne kompanie honorowe: Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej.

Nie zawiedli strażaków również mieszkańcy Olsztyna, licznie uczestniczący w obcho-
dach strażackiego święta.

„Generałowie pożarnictwa” pod Pomnikiem Strażaków Poległych w Akcji
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2016 – Nadzwyczajny zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej

Statutowa kadencja władz związku trwa pięć lat. Dotyczy to także najwyższego organu 
władzy związkowej, tj. zwyczajnego zjazdu delegatów. Do jego kompetencji należy m.in. 
wybór pozostałych władz (Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego), 
zatwierdzanie składu Zarządu Głównego, zmiany statutu i uchwalanie programu działa-
nia na okres kadencji. 

Statut przewiduje także zwołanie zjazdu nadzwyczajnego, w przypadku jego narusze-
nia. Sytuacja taka wystąpiła w 2016 r. Czwartego czerwca został zwołany i odbył się zjazd 
nadzwyczajny wprowadzający zmiany w  statucie, które dotyczyły osobowości prawnej 
oddziałów, zwiększenia kompetencji zarządów wykonawczych, wprowadzenia instytucji 
członków honorowych, możliwości udzielania pomocy (także finansowej) członkom i ro-
dzinom członków OSP, mediacji w sądach honorowych, ograniczenia członkostwa w za-
rządach i wielu innych, mniej istotnych spraw. 

Czoło  kolumny marszowej. Od lewej: 
st. bryg. Mirosław Rutecki, gen. bryg. Wiesław 
Leśniakiewicz, wojewoda Marian Podziewski, 
marszałek Gustaw Marek Brzezin, prezes Waldemar 
Pawlak, prezes Jacek  Protas, st. bryg. Grzegorz 
Matczyński

Uroczyste wręczenie sztandaru

Goście na trybunie honorowej. Od lewej: Stanisław 
Mikulak, nadbryg. Marek Kowalski, gen. bryg 
Wiesław Leśniakiewicz, minister Łaszkiewicz, 
Waldemar Pawlak, były wiceminister MSW 
Sosnowski

Poczty sztandarowe salutujące wręczenie 
sztandaru  
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Uczestniczyłem w tym zjeździe i w dyskusji pozytywnie odniosłem się do propono-
wanej przeze mnie wcześniej sprawy pomocy Zarządu Głównego dla członków OSP i ich 
rodzin, a także negatywnie w sprawie zwiększenia kompetencji zarządów wykonawczych 
i ograniczenia członkostwa w zarządach. Przebieg i decyzje zjazdu oraz zmiany wprowa-
dzone w statucie przedstawiłem szczegółowo członkom prezydium naszego oddziału na 
posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2016 r. w Olsztynie.

2017 – 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Kiejkutach
Siódmego maja 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Kiejkutach (gm. Dźwie-

rzuty, pow. szczycieński) obchodziła uroczyście 121 lat istnienia – w tym 70 lat w powo-
jennej Polsce. Z dokumentów poniemieckich wiadomo tylko, że OSP powołano w 1896 r. 
i że przyczyniła się ona do rozwoju Nowych Kiejkut. Uroczystość w związku z tym po-
święcona była 70-letniej powojennej działalności po odzyskaniu przez Polskę Warmii 
i Mazur. Połączono ją z gminnymi obchodami dni ochrony przeciwpożarowej i strażac-
kim świętem, przypadającym tradycyjnie na dzień świętego Floriana.

Głównymi inicjatorami reaktywacji OSP po wojnie (w  latach 1946-1947) byli: Jan 
Gołota, Gustaw Kacprzyński, Aleksander Mikulak i Władysław Woźniak oraz ponad 20 
mieszkańców z Nowych i Starych Kiejkut, a także Jabłonki. Na początku jednostka dyspo-
nowała czterokołową ręczną sikawką konną i bardzo małą remizą zlokalizowaną w cen-
trum wsi. W 1971 r. strażacy wprowadzili się do nowej remizy, wybudowanej w znacz-
nej mierze własnymi siłami, a rok później otrzymali na wyposażenie pożarniczego Żuka. 
W następnych latach jednostka była sukcesywnie wzbogacana nowym sprzętem i przygo-
towywana do poszerzonego zakresu działań.

W 2016 r. OSP została wyróżniona najwyższym strażackim odznaczeniem – Złotym 
Znakiem Związku OSP RP, a z dniem 1 maja 2017 r. włączona decyzją komendanta głów-
nego PSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – elitarnej pożarniczej formacji 
ratowniczej.

W  2017 r. jednostka dysponowała ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym oraz 
sprzętem specjalistycznym do ratownictwa drogowego, udzielania pierwszej pomocy medycz-
nej i usuwania miejscowych zagrożeń wodnych, a także radiowym systemem zdalnego alar-
mowania i dysponowania. Zrzesza ponad 40 członków czynnych i honorowych, w tym kilku-
nastu wyszkolonych i wyposażonych w środki ochrony indywidualnej strażaków ratowników. 
Dowodzi nimi naczelnik Michał Soliwoda, a Krzysztof Więcek jest prezesem zarządu OSP.

W gminnej strażackiej uroczystości, rozpoczętej polową mszą świętą, raportem oraz 
hymnem narodowym i  podniesieniem flagi państwowej, uczestniczyli poza jubilatami 
także strażacy z pozostałych OSP w gminie: z Dźwierzut, Rańska, Miętkich, Rum, Targo-
wa i Linowa. Przybyli również goście w osobach: wicemarszałek województwa Sylwia Ja-
skulska, starosta i zarazem prezes oddziału powiatowego związku OSP Jarosław Matłach, 
komendant powiatowy PSP st. bryg. Mariusz Gęsicki i wójt gminy Dźwierzuty Marianna 
Szydlik. Obecni byli także liczni mieszkańcy, zarówno ci starsi (także najstarsi – pamięta-
jący lata czterdzieste), jak i ci najmłodsi, kibicujący wiernie strażakom. Były odznaczenia 
i wyróżnienia dla zasłużonych strażaków oraz atrakcyjne pokazy i konkursy dla uczestni-
ków uroczystości, a także dla wszystkich strażacka grochówka.
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Ja przedstawiłem barwną i ciekawą historię OSP w Nowych Kiejkutach od momentu 
jej reaktywowania i mój związek z nią od 1947 r. 

Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Dźwierzutach kierowany przez Jolantę Łomiak, komendant gminny Konrad Podpora 
oraz zarząd OSP w Nowych Kiejkutach i zrzeszeni w tej jednostce strażacy ochotnicy. 

Naczelnik i prezes OSP oraz honorowi goście. Od le-
wej: Michał Soliwoda, Krzysztof Więcek, komendant 
powiatowy PSP st. bryg. Mariusz Gęsicki, przedsta-
wicielka Sejmiku Wojewódzkiego Sylwia Jaskulska, 
płk Stanisław Mikulak i starosta szczycieński Jarosław 
Matłach

Raport komendanta gminne-
go Związku OSP RP 
Konrada Podpory składany 
płk. Mikulakowi



StaniSław Mikulak

500

Dziewiątego września 2017 r. odbył się w  Warszawie XIV Zjazd Krajowy Związku 
OSP RP z udziałem delegatów wybranych na walnych zebraniach w OSP, a następnie na 
zjazdach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Przybyliśmy do Warszawy, by wziąć 
udział w zjeździe krajowym, będącym najwyższą władzą Związku. Jechaliśmy z nadzie-
ją, że będzie to zjazd przełomowy, powstrzymujący marginalizację Związku przez wła-
dze centralne naszego państwa. Że będą na nim kompetentni przedstawiciele tych władz 
i usłyszą, a  także zrozumieją nasze argumenty i problemy. Że Zarząd Główny Związku 
odpowiedzialnie rozliczy się ze swej działalności w minionej kadencji i realizacji uchwały 
programowej. Że wyjaśni bierną postawę wobec destrukcyjnych działań władz w stosun-
ku do tak niezbędnej państwu i obywatelom społecznej organizacji ratowniczej.

Niestety, główni adresaci naszej krytyki, tj. minister spraw wewnętrznych i komendant 
główny Państwowej Straży Pożarnej, byli na zjeździe nieobecni, pomimo otrzymania imien-
nych zaproszeń. A zatem krytyczne wystąpienia i wypowiedzi pod ich adresem były przysło-
wiowym wołaniem pomocy na pustyni. Zlekceważyli reprezentantów ponad 700-tysięcznej 
rzeszy członków ochotniczych straży pożarnych, służących na co dzień krajowi.

Nie było także wypowiedzi samokrytycznych ze strony bieżącego kierownictwa Związ-
ku, tj. Zarządu Głównego i prezesa Waldemara Pawlaka. Zabrakło wyjaśnienia bierności 
wobec pogarszającej się sytuacji w naszej organizacji.

Zaprzyjaźniony z OSP bocian bacznie obserwuje 
przebieg uroczystości

Strażacka remiza 
w Nowych Kiejkutach

Pułkownik S. Mikulak razem z J.  Matłachem dekoru-
ją odznakami zasłużonych członków OSP
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Zaproponowano natomiast strategię – program „Florian 2050” – nawet bez wstępnego 
racjonalnego jej zdefiniowania i merytorycznego zakresu. Podjęcie tego zadania bez do-
celowej znajomości negatywnych zmian zachodzących w naszym kraju rządzonym przez 
zjednoczoną prawicę jest po prostu nierealne.

Ale zjazd się odbył, zatwierdzono bez większych zmian skład osobowy Zarządu Głów-
nego z prezesem Waldemarem Pawlakiem na czele i przyjęto hasłowy program na pię-
cioletnią kadencję. Zjazd ten na pewno nie przejdzie z pozytywną oceną do strażackiej 
historii. 

2018 – Rok 1918 to najważniejszy rok w historii Polski 
Rok, w którym po 123 latach „niebytu” Polska powróciła na mapy Europy i świata. 

Wcześniej tylko „potop szwedzki” w XVII w. zagroził nam utratą niepodległości, ale upo-
raliśmy się z  tym zagrożeniem. Protestanccy Szwedzi opuścili nasze ziemie, chociaż je 
mocno okroili, zniszczyli i ograbili. Gdyby I wojna światowa zakończyła się zwycięstwem 
Niemiec i Austro-Węgier oraz gdyby nie było rewolucyjnych zmian w Rosji, to nie wia-
domo jak długo jeszcze bylibyśmy germanizowani i rusyfikowani. Ale na szczęście nasi 
zaborcy ponieśli klęskę i otworzyły się możliwości, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrz-
ne, do odzyskania niepodległości i budowy nowoczesnego państwa polskiego. Nie zmar-
nowaliśmy okazji i czasu, by dokonać tego, co jeszcze w 1914 r. wydawało się niemożliwe. 
Stało się to możliwe, bo mieliśmy doskonałego przywódcę, stratega, polityka i  patriotę 
Józefa Piłsudskiego i grono wspierających go działaczy, dla których sprawy państwa były 
ważniejsze od osobistych poglądów politycznych i  ambicji. Ignacy Paderewski, Roman 
Dmowski, Jędrzej Moraczewski, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty, Józef Haller, Win-
centy Witos to obok Józefa Piłsudskiego „ojcowie” naszej niepodległości. Oczywiście, 
skutki militarne i polityczne I wojny światowej, które spowodowały rozpad ładu europej-
skiego, a także pomoc polityczna i wojskowa Francji oraz konsekwentne stanowisko pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona dotyczące utworzenia nie-
podległego państwa polskiego z dostępem do morza miały duże znaczenie dla odzyskania 
niepodległości. Ale zadecydowały także warunki wewnętrzne: nasze Polaków przygoto-
wanie mentalne, polityczne i zbrojne oraz szybkość działania wykorzystująca te sprzyja-
jące warunki. Nie czekaliśmy z założonym rękami, aż inni zapewnią nam niepodległość, 
lecz przygotowaniem politycznym i zbrojnym oraz skuteczną dyplomacją wywalczyliśmy 
nasze powojenne państwo.

Dlatego też tak ważna dla nas jest pamięć o tych czasach i ich bohaterach, tych zna-
nych i nieznanych, tych, którzy walczyli w powstaniu wielkopolskim i powstaniach ślą-
skich, którzy pokonywali trudności organizacyjne, ekonomiczne i  prawne wynikające 
z przynależności do różnych państw zaborczych. Temu służy między innymi najważniej-
sze nasze święto państwowe – Narodowe Święto Niepodległości – ustanowione ustawą 
z dnia 15 lutego 1989 r. i obchodzone 11 listopada każdego roku, a w 2018 r. szczególnie 
uświetnione z okazji setnej rocznicy. Data 11 listopada powiązana jest z dwoma znaczą-
cymi wydarzeniami: zakończeniem I wojny światowej i zawarciem pokoju w Compiegne 
oraz powierzeniem przez tymczasowy rząd polski – Radę Regencyjną – Józefowi Piłsud-
skiemu naczelnego dowództwa nad polskimi siłami zbrojnymi. 
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Znaczący wkład w  działalność niepodległościową, a  także w  walkę zbrojną 
w 1918 i 1919 r. miały ochotnicze straże pożarne zorganizowane w związkach regional-
nych w Małopolsce, Wielkopolsce, na Mazowszu, Pomorzu i Śląsku. By pokazać ten wkład 
i przybliżyć go obecnym członkom i działaczom oraz naszym sympatykom, a także god-
nie uczcić stulecie odzyskania niepodległości, nasze narodowe święto, władze Związku 
przygotowały specjalny program skierowany do jednostek OSP i ogniw Związku. Był on 
bardzo potrzebny także z  tego względu, że centralne władze państwowe pominęły nas 
(Związek i zrzeszone w nim OSP) w obchodach i uroczystościach centralnych tej rocznicy 
i święta w dniu 11 listopada 2018 r.

Nasz strażacki program łączył uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości z 40. 
rocznicą wyboru ks. kardynała Karola Wojtyły na papieża – Jana Pawła II. Honorowy 
patronat nad tymi uroczystościami objął metropolita warszawski ks. kardynał Kazimierz 
Nycz. Spośród wielu zadań zawartych w  programie i  skierowanych do ogniw Związku 
i OSP najważniejsza była uroczystość w dniu 18 listopada w Warszawie z udziałem de-
legacji wojewódzkich oraz wybranych OSP. Obejmowała ona złożenie przez delegacje 
wojewódzkie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy na grobach i pod pomnikami oraz ta-
blicami upamiętniającymi wielkich Polaków, uroczystą dziękczynną mszę świętą w Świą-
tyni Opatrzności Bożej w Wilanowie i koncert pieśni patriotycznych pod hasłem „My-
śląc Ojczyzna”. Z naszego warmińsko-mazurskiego województwa w ww. uroczystościach 
uczestniczyła delegacja członków prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego w  skła-
dzie: Gustaw Marek Brzezin, Stanisław Mikulak, Ryszard Harasim i Grzegorz Matczyński. 
Złożyliśmy kwiaty pod pomnikami Ignacego Daszyńskiego i Romana Dmowskiego. Były 
także dwie OSP: z Lubawy i Lidzbarka (Welskiego) z orkiestrą. Mszę w Świątyni Opatrz-
ności Bożej celebrował osobiście ks. kardynał Kazimierz Nycz, przekazując w  homilii 
podziękowania i  uznanie strażackiej społecznej służbie za wypełnianie misji „Bogu na 
chwałę, ludziom na ratunek”.

Niezapomniane wrażenia pozostawił uczestnikom uroczystości wspaniały koncert 
pieśni patriotycznych, żołnierskich i ludowych w wykonaniu artystów scen warszawskich. 
Kilkadziesiąt utworów zaczynających się Bogurodzicą i kończących Mazurkiem Dąbrow-
skiego, a między nimi: Boże coś Polskę, Rota (Nie rzucim ziemi), Warszawianka, Czerwony 
pas, Ostatni mazur, Czerwony sztandar, Jak długo w sercach naszych, My, Pierwsza Bryga-
da, Białe róże, Morze, nasze morze, Rozszumiały się wierzby płaczące, Serce w plecaku, Hej, 
chłopcy, bagnet na broń, Oka, Czerwone maki, Barka i  inne przypomniały nam historię 
i patriotyzm rodaków i pozostały na długo w pamięci.

Na zakończenie tej niepowtarzalnej uroczystości prezes Zarządu Głównego Związku 
OSP RP udekorował zasłużonego przyjaciela polskich strażaków ks. kardynała Kazimierza 
Nycza największym wyróżnieniem strażackim – Złotym Znakiem Związku.
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2019 
Czwartego kwietnia 2019 r. odbył się w  Olsztynie Wojewódzki Zjazd Delegatów 

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP (ZEiRP RP) Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego. Związek powstał na bazie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatel-
skiego w wyniku zmian ustrojowych po roku 1989. Głównym inicjatorem jego powstania 
był emerytowany pułkownik pożarnictwa i serdeczny mój przyjaciel, były komendant wo-
jewódzki straży pożarnych w Białymstoku Klemens Dziermański. Opracował on statut, 
który został następnie zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku 18 września 
1994 r. Ustanowił on m.in. strukturę organizacyjną Związku i jego władze w postaci zarzą-
du głównego, zarządów wojewódzkich i zarządów kół terenowych wybieranych na cztero-
letnie kadencje przez zjazdy delegatów i członków kół.

Zjazd olsztyński z 4 kwietnia 2019 r. dokonał wyboru zarządu wojewódzkiego i wo-
jewódzkiej komisji rewizyjnej na kadencję 2019-2023. W związku z  tym, że długoletni 
prezes zarządu wojewódzkiego starszy brygadier w  stanie spoczynku Tadeusz Jakubik 
kategorycznie odmówił kandydowania, zostałem jednogłośnie wybrany na jego miejsce, 
pomimo mojej obawy związanej z wiekiem i pogarszającym się stanem zdrowia. Wziąłem 
jednak pod uwagę opinię najbliższych i życzliwych mi kolegów oraz moje współdziałanie 

Warszawa: R. Harasim, M. Brzezin, S. Mikulak pod 
pomnikiem Ignacego Daszyńskiego

S. Mikulak w Świątyni Opatrzności Bożej

Strażacy w Świątyni Opatrzności Bożej

S. Mikulak przy tablicy nagrobnej prezydenta 
Kaczorowskiego
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z T. Jakubikiem od powołania naszego zarządu. Było to także konieczne dla utrzymania za-
angażowanego działania związku dla dobra emerytów i rencistów w naszym województwie. 
Nie mogliśmy zatracić osiągnięć wypracowanych pod kierownictwem Tadeusza Jakubika 
i przodującej pozycji w kraju. Uznając jego niepodważalny wkład i zaangażowanie w dzia-
łalność związku, zjazd przyznał mu tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego.

W skład Zarządu Wojewódzkiego wybranego 4 kwietnia 2019 r. weszli: wiceprezesi – 
Wojciech Bastek z Olsztyna i ś.p. Jan Cyroniuk z Braniewa, sekretarz – Stanisław Pabijanek 
z Olsztyna, skarbnik – Teresa Żbik-Osenkowska z Olsztyna, członkowie prezydium – Ry-
szard Kaszuba i Grzegorz Matczyński z Olsztyna, a także ośmiu członków zarządu, przed-
stawicieli kół terenowych. Wybrano także Wojewódzką Komisję Rewizyjną z przewodni-
czącą Teresą Ciechowską z Lidzbarka Warmińskiego, wiceprzewodniczącym Ryszardem 
Kaliszukiem z Biskupca, sekretarzem Jackiem Komolą z Olsztyna i członkami: Tadeuszem 
Wasilewskim z Biskupca i Januszem Jarzynką z Działdowa. Zjazd uchwalił także program 
działania na lata 2019-2023 oraz wybrał czterech delegatów na zjazd krajowy.

Zjazd krajowy odbył się 5-6 czerwca 2019 r. w Augustowie z udziałem 49 delegatów 
wybranych na zjazdach wojewódzkich i  prezesów zarządów wojewódzkich oraz człon-
ków Zarządu Głównego. Zakwaterowanie i obrady zapewniono uczestnikom w pięknie 
położonym nad Jeziorem Augustowskim Oficerskim Yacht Klubie „Pacifik”. Głównymi 
zadaniami zjazdu był wybór władz krajowych Związku i uchwalenie nowego statutu. Po-
zytywne elementy zjazdu to miejsce, czas, piękna pogoda i koleżeńska atmosfera – poza 
przebiegiem obrad – zakończona pożegnalnym spotkaniem, na którym emeryci odpo-
wiednio uszanowali „strażackie tradycje”. Negatywne to brak przedstawicieli komendan-
ta głównego PSP, nieprofesjonalne prowadzenie obrad z chaotyczną i nieodpowiedzialną 
dyskusją oraz uchwalenie nowego statutu bez poprawek proponowanych zarówno przed 
zjazdem, jak i na zjeździe. Statut wprowadził m.in. oddziały wojewódzkie z obowiązko-
wą osobowością prawną, obciążając je niepotrzebną biurokracją i  trudnościami, głów-
nie w prowadzeniu spraw finansowych. Zamiast proponowanych przez doświadczonych 
działaczy Związku (m.in. honorowych prezesów zarządu głównego: Klemensa Dziermań-
skiego i Jana Całę) poprawek dotychczasowego statutu, ułatwiających działalność ogniw 
Związku, przyjęto dokument utrudniający tę działalność i powodujący frustrację wśród 
działaczy. Wracaliśmy (delegaci olsztyńscy) z tego zjazdu przeświadczeni o czekających 
nas trudnościach organizacyjnych i kadrowych oraz z wątpliwą satysfakcją, że nie głoso-
waliśmy za przyjęciem tego dokumentu. Dowodem na to, że popełniono kardynalny błąd, 
jest fakt, że po upływie roku od obowiązywania nowego statutu tylko 6 z 16 zarządów 
wojewódzkich zarejestrowało w Krajowym Rejestrze Sądowym osobowość prawną oraz 
że Zarząd Główny zaproponował dyskusję nad zmianami statutu.

Czwartego maja 2019 r., w dniu świętego Floriana, zorganizowaliśmy w Stoczku Klasz-
tornym (Warmińskim, gm. Kiwity, pow. lidzbarski) wojewódzkie uroczystości strażackie. 
Było to połączenie oficjalnej uroczystości ze strażacką pielgrzymką do Sanktuarium Matki 
Pokoju w tej miejscowości. Sanktuarium to (z bazyliką mniejszą) ma bogatą historię się-
gającą średniowiecza. Jego powstanie (w dzisiejszej formie) związane jest ze szwedzkim 
najazdem na Polskę w XVII w. Biskup warmiński Mikołaj Szyszkowski, widząc, jak bardzo 
ucierpiała Polska i  jego diecezja od protestanckich Szwedów i  jak niepewny okazał się 
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rozejm zawarty w 1635 r. w Sztumskiej Wsi, zbudował – spełniając wcześniejsze śluby – 
w latach 1639-1641 okrągłą świątynię (rotundę) na wzór rzymskich bazylik, jako dar dla 
Matki Boskiej Królowej Pokoju. W 1641 r. sprowadził z Rzymu z bazyliki Santa Maria 
Maggiore (Święta Maria Większa) kopię obrazu Matki Bożej „Salus Populi Romani” (Zba-
wicielka Ludu Rzymskiego) i umieścił go w głównym ołtarzu świątyni. Za rządów biskupa 
Michała Radziejewskiego słynący cudownymi uzdrowieniami obraz pokryto srebrną su-
kienką – wotum za zwycięstwo króla Sobieskiego pod Wiedniem.

Stoczek Klasztorny to nie tylko warmińska perła architektury sakralnej, ale także wy-
jątkowa przyroda, a  w  szczególności piękny ogród przyklasztorny – ostoja ciszy i  spo-
koju. To także miejsce szczególnego upokorzenia polskiego kościoła poprzez uwięzienie 
w opustoszałym klasztorze Prymasa Tysiąclecia, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Więziony był tu w  latach 1953 i  1954, znosił bardzo trudne warunki bytowe i  gorliwą 
opiekę licznych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. W kościele znajduje się tablica 
dedykowana prymasowi następującej treści: „W  celi klasztornej Stoczka Warmińskiego 
przebywał więzień Kardynał Stefan Wyszyński 12.10.1953 – 08.12.1954”. Są także pamiąt-
ki związane z patronem strażaków świętym Florianem – jego figura i relikwie. 

Nasza uroczystość odbywała się w dwóch częściach. Podczas pierwszej – strażackiej 
– pokazaliśmy wkład Związku i zrzeszonych w nim OSP w zapewnienie bezpieczeństwa 
obywateli. Podziękowania za ten wkład przekazał delegacjom strażackim z powiatów pre-
zes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, marszałek województwa Marek Gustaw Brzezin. 
Były także wyróżnienia i odznaczenia dla aktywnych strażaków i zasłużonych działaczy. 
Część druga – religijna – to uczestnictwo w dziękczynnej mszy świętej odprawionej przez 
kustosza sanktuarium i wysłuchanie jego homilii nawiązującej także do historii sanktu-
arium. Uczestniczyliśmy razem z żoną z dużą przyjemnością zarówno w pierwszej, jak 
i w drugiej części, wywożąc niezapomniane wrażenia z poznania pomieszczeń więzien-
nych prymasa oraz jego osobistych rzeczy i pamiątek przekazanych sanktuarium.
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2020 
Rok 2020 zapisze się w historii naszego kraju dwoma tragicznymi wydarzeniami:

- katastrofalnym pożarem przestrzennym w Biebrzańskim Parku Narodowym,
- pandemią wirusa COVID-19 nazwanego potocznie „koronawirusem”.

Wiosenne pożary w dolinie Biebrzy na Podlasiu powodowane bezmyślnym wypalaniem 
traw są niestety regułą. Tak było i tegorocznej, bardzo suchej wiosny. Do połowy kwietnia 
naliczono 12 lokalnych pożarów ugaszonych w małych rozmiarach. Ale ten zauważony 19 
kwietnia w godzinach wieczornych nie dał się zlokalizować miejscowym strażakom i leśni-
kom. Płonęły na znacznej powierzchni gęste trzcinowiska, łozy i krzaki. Późne zauważenie 
(dopiero wieczorem) pożaru i opóźnione wprowadzenie – w dodatku niewystarczających 
– sił i środków ratowniczych spowodowało szybkie rozprzestrzenienie się pożaru na duży 
obszar parku, w tym także na kompleks leśny stanowiący jego otulinę. Dopiero po zaan-
gażowaniu jednostek pożarniczych z całego województwa oraz z województw sąsiednich 
i centralnego odwodu, a także samolotów i helikopterów gaśniczych, udało się po siedmiu 
dniach zlokalizować pożar i przystąpić do zabezpieczenia pożarzyska.

Spłonęło 5266 hektarów palnej powierzchni parku (w tym 900 hektarów lasu), tj. oko-
ło 10% tego największego w Polsce chronionego skarbu przyrodniczego, jednego z naj-
lepiej zachowanych torfowisk w Europie. Na szczęście nie doszło do przejścia ognia na 
pokłady torfowe.

W działaniach gaśniczych brało udział ponad tysiąc ratowników i osób ich wspoma-
gających.

Straty materialne spowodowane pożarem są znaczne. Dotyczą głównie spalonego lasu, 
doszły do tego również koszty działań gaśniczych i zabezpieczenie pożarzyska. Ale naj-
ważniejsze są niepowetowane straty przyrodnicze. Zniszczone zostały cenne przyrodni-
czo tereny bagienne, ostoja wielu gatunków ptaków wodno-błotnych oraz innych zwierząt 
– mieszkańców parku. Ratownicy po ugaszeniu pożaru znajdywali ich spalone szczątki. 
Czas pożaru to sezon rozrodu ptaków. Ogień zniszczył ich gniazda oraz legowiska: jeleni, 
saren, łosi. Upłyną długie lata, zanim przyroda parku wróci do stanu sprzed pożaru.
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Pandemia „koronawirusowa”
Początek roku 2020 nie zapowiadał tragicznych zdarzeń w  opiece zdrowotnej spo-

wodowanych przez nowego wirusa powstałego pod koniec grudnia 2019 r. w Chinach. 
Wprawdzie docierały do Europy i  do Polski wiadomości o  jakiejś zaraźliwej chorobie 
w jednej z prowincji Chin, konkretnie w mieście Wuhan, ale były niekonkretne, sprzeczne 
i blokowane przez władze chińskie. Problem zaczął się wyłaniać pod koniec stycznia 2020 
r., gdy pojawiły się pierwsze zakażenia wirusowe przeniesione z Chin do Francji i Włoch. 
W lutym zaczęły się lawinowe zakażenia i liczne zgony we Włoszech, Francji, Hiszpanii 
i w Niemczech. Wirus, rozpoznany już w Chinach i nazwany potocznie – ze względu na 
swój kształt – „koronawirusem”, paraliżował życie z dnia na dzień. W Lombardii 24 lutego 
zanotowano już 220 zakażeń i pierwsze zgony. W trzeciej dekadzie marca we Włoszech 
było ponad 100 tysięcy zakażeń i ponad 13 tysięcy zgonów. Dramatyczna sytuacja była już 
w południowej i zachodniej Europie oraz w Wielkiej Brytanii i USA. Jedenastego marca 
2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię, tj. stan choroby zakaź-
nej obejmujący populację całego świata. Choroby wywołanej przez nowo rozpoznanego 
koronawirusa (SARS-CoV-2) powodującego chorobę zakaźną COVID-19 układu odde-
chowego, przenoszoną głównie drogą kropelkową.

W Polsce pierwszy przypadek zanotowano u pacjenta „0” 4 marca 2020 r. w Zielo-
nej Górze. Osoba ta powracała autobusem z Niemiec. W następnych dniach stwierdzono 
kolejne przypadki u osób korzystających z tego autobusu. Dalszy rozwój choroby nie był 
tak gwałtowny i tragiczny, jak w innych krajach europejskich. Świadczą o tym poniższe 
fragmentaryczne dane:

Spalony teren parku (pożarzysko) – kataklizm przyrodniczy
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W następnych miesiącach i latach trwał nadal duży wzrost zakażeń i zgonów zarówno 
w Europie, jak i na kontynencie amerykańskim, azjatyckim i afrykańskim. Na świecie na 
koniec maja było niespełna 6 milionów zakażeń, na koniec czerwca ponad 7 milionów za-
każeń i ponad 401 tysięcy zgonów, a w czasie pisania tych danych, tj. 19 sierpnia – ponad 
22 miliony 200 tysięcy zakażeń i 782 tysiące zgonów.

W Polsce na skutek podjęcia dość szybko niezbędnych działań prawnych, administra-
cyjnych, ekonomicznych i propagandowych nie doszło do dużego wzrostu zakażeń i zgo-
nów. Jednak po poluzowaniu ograniczeń pod koniec lipca sytuacja uległa pogorszeniu 
i zaczęliśmy notować coraz większe przyrosty. Obrazują to poniższe dane z 2020 r.: 
30 kwietnia – 12 877 zakażeń i 644 zgony, 
30 maja – 24 165 zakażeń i 1074 zgony, 
30 czerwca – 34 993 zakażenia i 1463 zgony, 
30 lipca – 45 688 zakażeń i 1716 zgonów, 
19 sierpnia – 58 611 zakażeń i 1913 zgonów. 

Niepokojący jest fakt, że po okresowym powolnym spadku zakażeń w Europie i Polsce 
w czerwcu i lipcu, w sierpniu nastąpił gwałtowny ich wzrost.

Jednak podstawowym problemem są tragedie ludzkie i  negatywny wstrząs psycho-
logiczny, jakiego dokonał i  nadal dokonuje „koronawirus” na ludzkości oraz regresja 
ekonomiczna, kulturalna, oświatowa i  naukowa, a  także drastyczne pogorszenie opieki 
zdrowotnej.

Mamy także problemy w  naszej – szczególnie tej społecznej – służbie pożarniczej. 
Dotyczą one zarówno spraw organizacyjnych (ograniczenie spotkań zbiorowych) i coraz 
większych trudności finansowych, jak i braku odpowiednich zabezpieczeń strażaków ra-
towników z OSP w czasie działań ratowniczych.

Ze względu na pandemię i stan zagrożenia tradycyjne centralne uroczystości obcho-
dzone w dniu naszego patrona, św. Floriana – 4 maja – ograniczone zostały do złożenia 
wieńców przez przedstawicieli władz Związku razem z  funkcjonariuszami Państwowej 
Straży Pożarnej przy tablicy upamiętniającej poległych strażaków i przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza.

Czas Kraj Liczba zakażeń Liczba zgonów

Koniec 
marca
2020

Włochy ponad 110 tysięcy ponad 13 tysięcy

Francja ponad 100 tysięcy ponad 10,8 tysięcy

Hiszpania ponad 135 tysięcy ponad 13,8 tysięcy

Niemcy ponad 105 tysięcy ponad 2 tysiące

POLSKA ponad 2300 tylko 33
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Gdy na początku 2015 r. zacząłem przepisywać na czysto ten pamiętnik, korzystając 
z prowadzonych od 1956 r. codziennych notatek oraz osobistych życiowych doświadczeń, 
myślałem, że zakończę go optymistyczną prognozą. Że Związek będzie nadal ostoją OSP 
i kreatorem pozytywnych zmian w strażactwie ochotniczym. Że nie osłabnie humanita-
ryzm tej społecznej służby ratowniczej i  strażacka solidarność. Że państwo nie powtó-
rzy błędów z lat pięćdziesiątych i nie będzie ograniczać samodzielności i samorządności 
ochotniczych straży pożarnych oraz ich związku z samorządami terytorialnymi. Że jeżeli 
nie będzie wystarczająco pomagać, to przynajmniej nie będzie przeszkadzać.

Niestety ta prognoza okazała się błędna. Ostatnie lata – te po 2015 r. – nie napawają 
optymizmem dotyczącym przyszłości Związku OSP RP i  zrzeszonych w nim OSP. Na-
stąpiło podważenie podstawowych wartości tej społecznej służby ratowniczej. Za sprawą 
nieodpowiedzialnych decyzji „na górze” obniża się zaangażowanie społeczne członków 
OSP i zanika strażacki solidaryzm oraz troska o wspólne dobro, jakim jest nasz związkowy 
ruch.

Nie wystarczą nowe remizy i  nowoczesny sprzęt, które bez ludzi i  ich społecznego 
zaangażowania są martwą wartością.

Sytuacja bardzo niepokoi ludzi oddanych strażackiej służbie. Wyrażałem to zarówno 
w swoich wypowiedziach na forum krajowym, jak i w publikacjach w „Strażaku”. 
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Płk poż. Stanisław Mikulak urodził się 19 grud-
nia 1936  r. w  miejscowości Raki na terenie 
dzisiejszego województwa mazowieckiego. Po 
wojnie, po powrocie ojca z niewoli niemieckiej 
przeprowadził się z  rodziną do Nowych Kiejkut 
(woj. warmińsko-mazurskie), gdzie jego ojciec 
współtworzył miejscową ochotniczą straż pożar-
ną. Strażackie doświadczenia z  dzieciństwa za-
owocowały w dorosłym życiu. W 1956 r. ukończył 
Oficerskie Technikum Pożarnicze we Wrocławiu, 
uzyskując stopień oficerski aspiranta pożarnic-
twa, i rozpoczął zawodową służbę pożarniczą na 
stanowisku zastępcy komendanta powiatowego 
straży pożarnych w  Szczytnie. W  latach 1958- 
-1978 pełnił funkcję zastępcy komendanta miej-
skiego straży pożarnej w Olsztynie i kierownika 
Służby Operacyjnej w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Olsztynie. Kończy 
także w tych latach Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W la-
tach 1978-1985 był komendantem wojewódzkim straży pożarnych w Bydgoszczy, a na-
stępnie – do roku 1991 – komendantem wojewódzkim w Olsztynie. W 1986 r. otrzymał 
propozycję objęcia stanowiska komendanta głównego straży pożarnych, ale przed samą 
nominacją został „utrącony” przez towarzyszy z Komitetu Centralnego PZPR z powo-
du różnic światopoglądowych. Twierdzi, że tej wizyty 21 stycznia 1987 r. w KC PZPR 
w Warszawie i hipokryzji uczestniczących w niej działaczy partyjnych nigdy nie zapo-
mni. Wieloletni członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i Zarządu Głównego ZOSP RP. Wierny swej OSP w Nowych 
Kiejkutach. Zaangażowany w społecznej działalności w Związku Emerytów i Rencistów 
Pożarnictwa RP oraz w Stowarzyszeniu Polskich Dzieci Wojny. Wielokrotnie odzna-
czany za swoją działalność, m.in. Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem 
Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Zasługi dla 
Pożarnictwa, Złotym Znakiem Związku OSP RP, Medalem Honorowym im. Józefa Tu-
liszkowskiego i Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.








