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Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie 

W stulecie powstania Związku OSP RP 
pragniemy przybliżyć społeczeństwu stra-
żackie sylwetki, przedstawiając ich życiory-
sy. Dlatego przygotowaliśmy pierwszy tom 
Słownika biograficznego polskich strażaków. 
Tym dziełem inaugurujemy prezentację 
wybitnych i bohaterskich postaci. Chcemy 
utrwalić w naszej zbiorowej pamięci histo-
rię ich służby bliźnim i Ojczyźnie. 

Losy Rzeczypospolitej to pełna poświę-
cenia historia patriotycznej dobrowolnej 
służby strażackiej. Strażacy działają w  na-
szych małych ojczyznach, w tysiącach miej-
scowości. Na co dzień chronią ludzkie zdro-
wie i życie, często z narażeniem własnego. 
W  czasie zaborów remizy były miejscem 
ochrony wiary i  mowy, przygotowywania 
kadr dla długo oczekiwanej wolnej Polski. 
Strażacy przelewali krew w  zwycięskim 
powstaniu wielkopolskim, powstaniach 
śląskich i wojnie polsko-bolszewickiej. Gdy 
już umocnili podstawy niepodległej Polski, 
zjednoczyli się sto lat temu, w  roku 1921, 
w jeden Główny Związek Straży Pożarnych 
RP. Podczas II wojny światowej ginęli na 
polu walki z  hitlerowskimi najeźdźcami, 
w niemieckich obozach śmierci i z rąk so-
wieckich oprawców w Katyniu. 

Strażacy w swych dążeniach zawsze kie-
rowali się zasadami demokratycznego pań-
stwa, samorządności, wolności. Szlachetna 
służba dla bliźnich nieraz w historii napo-
tykała przeszkody, w tym ograniczanie sa-
morządności i  samodzielności, a nawet li-
kwidację ich Związku. Czasy współczesne: 
katastrof klimatycznych, pandemii i wojny 
dowodzą, jak bardzo strażak ochotnik jest 
potrzebny, codziennie i wszędzie.

W  Słowniku nakreśliliśmy sylwetki 
przedstawicieli wielu zawodów, od osób 
prosto ,,z ludu” po działaczy państwowych 
i luminarzy polskiej inteligencji. W naszym 
ruchu miejsce było i  jest dla wszystkich. 
Chcemy upamiętnić tych, którzy poświęce-
niem i pracą wnieśli swój wkład w rozwój 
miejscowości, regionów, budowali strażac-
kie remizy, ratowali mienie i  ludzi, ginęli 

w akcjach ratowniczych czy w czasie woj-
ny. Prezentujemy członków OSP będących 
często zasłużonymi działaczami Związku. 
Przedstawiamy strażaków ze wszystkich 
warstw społecznych, narodowości i  wy-
znań. 

W pierwszym tomie zamieściliśmy 154 
biogramy przygotowane przez 50 autorów. 
Do pracy nad tym dziełem udało się za-
prosić pracowników naukowych z różnych 
ośrodków w kraju oraz tych, którzy po raz 
pierwszy podjęli się takiego zadania. W po-
wstaniu Słownika ważną rolę odegrała 
Rada Naukowa z prof. Tadeuszem Olejni-
kiem na czele oraz zespół redakcyjny pod 
kierownictwem dr. Mariana Zalewskiego. 
Wszystkim wyrażam słowa wdzięczności, 
mając nadzieję, że podjęte dzieło będzie 
w  przyszłości kontynuowane. O  tym, kto 
znajdzie się w  kolejnych tomach, zależy 
także od Państwa – potencjalnych autorów 
biogramów. 
Zachęcam do lektury i współpracy.

Waldemar Pawlak, prezes ZG ZOSP RP
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p r Z e d M o W a

Wspaniałe tradycje polskiego pożarnic-
twa, największego w naszych nowożytnych 
i najnowszych dziejach ruchu społecznego, 
u  którego podstaw powstania i  działalno-
ści leżały szlachetne idee służby bliźniemu 
i wzajemnej pomocy, a w trudnych warun-
kach polskiej rzeczywistości narodu ujarz-
mionego przez zaborczych sąsiadów także 
dążenie do zrzucenia jarzma niewoli i od-
zyskania niepodległego bytu państwowego, 
ukształtowały w  jego szeregach wielu wy-
bitnych działaczy, którzy chlubnie zapisali 
się nie tylko w  annałach polskiego ruchu 
strażackiego, lecz także na kartach naszych 
narodowych dziejów. 

W  2021 r. przypada stulecie powsta-
nia pierwszego niezależnego od zaborców 
ogólnopolskiego związku strażackiego. 
Z  tej więc okazji narodziła się wśród mi-
łośników dziejów ruchu strażackiego sku-
pionych w  Komisji Historycznej przy Za-
rządzie Głównym Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP idea opracowania 
Słownika biograficznego polskich strażaków. 
Inicjatywa ta spotkała się z pełnym popar-
ciem ZG ZOSP RP z jego prezesem, druhem 
Waldemarem Pawlakiem, który skierował 
w  tej sprawie apel do straży pożarnych 
z  wezwaniem do wsparcia tej inicjatywy, 
gromadzenia materiałów i opracowywania 
biogramów zasłużonych strażaków i  dzia-
łaczy polskiego ruchu strażackiego. 

Z  inicjatywy druha dr. Mariana Za-
lewskiego, wicedyrektora Zarządu Wy-
konawczego ZOSP RP, powołana została 
w 2018 r. Rada Naukowa w składzie: dr Ja-
nusz Gmitruk, prof. Stanisław Kunikowski, 
dr Krzysztof Latocha, prof. Piotr Matusak, 
prof. Stanisław Tadeusz Olejnik, prof. Ta-
deusz Pilch, mgr Maria Smoleń, dr Tadeusz 
Skoczek, prof. Władysław Tabasz, dr Ma-
rian Zalewski, dr Zdzisław Zasada, która 
pod kierunkiem niżej podpisanego i  Ma-
riana Zalewskiego zebrała się kilka razy 
w celu omówienia założeń programowych 
projektowanej publikacji, spraw edytor-
skich, jednolitej formy sporządzania bio-
gramów, wykorzystania literatury i źródeł. 

Celem Słownika jest przede wszystkim 
dostarczenie rzetelnej informacji o  lu-
dziach strażackiej służby, działaczach pol-
skiego pożarnictwa, uchronienie ich od 
niepamięci, utrwalenie w  słowie pisanym 
ich zasług zarówno dla kraju, jak i poszcze-
gólnych regionów oraz dla lokalnej spo-
łeczności. Przypomnienie ludzi, którzy po-
święcili się Ojczyźnie w służbie szlachetnej 
idei wzajemnej pomocy, którzy swą ofiarną 
pracą budowali, umacniali i  rozwijali pol-
ską ochronę przeciwpożarową. 

Największym bowiem bogactwem każ-
dego narodu, obok ziemi i  bogactw natu-
ralnych, są przede wszystkim jego ludzie. 

Autorami biogramów są zarówno zawo-
dowi historycy z  renomowanych wyższych 
uczelni, muzealnicy, jak i  pasjonaci pożar-
nictwa. Efektem ich pracy jest pierwszy tom 
Słownika biograficznego polskich strażaków, 
w którym znalazły się 154 biogramy. Część 
już opracowanych biogramów, ze względu 
na wymagane uzupełnienia, opublikowana 
będzie w kolejnych tomach. 

Choć w  ostatnich latach ukazało się 
wiele opracowań naukowych i popularno-
naukowych z  zakresu dziejów polskiego 
pożarnictwa, tego wielkiego ruchu spo-
łecznego, jakim były w przeszłości i  są po 
dzień dzisiejszy ochotnicze straże pożarne, 
to jednak odczuwalny jest deficyt infor-
macji o  ludziach, którzy kładli podwaliny 
pod rozwój tego ruchu w  latach niewoli 
narodowej, w  Polsce Odrodzonej, którzy 
w latach zagrożenia bytu narodowego pod 
niemiecką i  sowiecką okupacją walczyli 
w strukturach zbrojnych Polskiego Państwa 
Podziemnego. 

Słownik będzie istotnym uzupełnie-
niem dziejów naszego wielkiego ruchu 
społecznego, będzie budował jego tożsa-
mość, a  także umacniał świadomość spo-
łeczną i  narodową kolejnych strażackich 
pokoleń. Uprzytomni on współczesnym, 
a  także następnym generacjom polskiego 
ruchu strażackiego ciągłość następujących 
po sobie pokoleń, które przekazują mło-
dym generacjom wypracowany w  ciągu 
wieków depozyt takich wartości, jak miłość  



8

Ojczyzny i  ofiarna dla niej praca, troska 
o  dobro wspólne i  poszanowanie histo-
rycznego dziedzictwa. Uświadomi też, że 
współczesność wyrasta z  przeszłości, że 
postawy ideowe i  moralne reprezentowa-
ne przez takich działaczy polskiego ruchu 
strażackiego, jak Bolesław Chomicz, Józef 
Tuliszkowski, Stanisław Taczak, Bolesław 
Wójcikiewicz, Klemens Matusiak, Józef 
Mikuła, Wincenty Witos i  wielu innych, 
są dziedziczone przez pokolenia współcze-
snych strażaków, dają im poczucie zakorze-
nienia w  historycznej ciągłości następują-
cych po sobie generacji. Poprzez biogramy 
ludzi strażackiej służby, bez względu na ich 
pochodzenie społeczne, klasowe i narodo-
we, pokazujemy historię polskiego pożar-
nictwa, na którą składają się działania tych 
właśnie ludzi. Są tu ludzie nauki, kultury, 
przedsiębiorcy i  działacze społeczno-poli-
tyczni, jednakże podstawowym kryterium 
umieszczenia w Słowniku ich biogramów 
była ich działalność na polu pożarnictwa 
krajowego. Przyjęliśmy również zasadę, że 
zamieszczamy biogramy osób, które prze-
kroczyły już mityczną rzekę Styks. 

W Słowniku znajdują się nie tylko bio-
gramy ludzi, którzy sprawowali kierowni-
cze funkcje w  korporacjach strażackich, 
kładli podwaliny pod polskie nowożytne 
pożarnictwo, lecz także biogramy zasłużo-
nych działaczy strażackich z miast, miaste-
czek i wsi z całej Polski, którzy swą ofiarną 
pracą dla ogólnego dobra budowali dobro-
byt naszej Ojczyzny w  jej historycznych 
granicach, a  niejednokrotnie w  służbie 
strażackiej idei poświęcali swe życie. Nie-
którzy z nich, szczególnie zasłużeni dla kra-
ju i  strażackiej społeczności, jak Bolesław 
Chomicz, Józef Tuliszkowski, doczekali się 
już solidnych opracowań biograficznych, 
pamiątkowych medali, spiżowych tablic 
epitafijnych. 

Na przykładzie zamieszczonych 
w  Słowniku biogramów chcemy uświado-
mić polskiej braci strażackiej, że szlachet-
na, ofiarna praca dla wspólnego dobra nie 
pójdzie w  niepamięć. Bowiem, jak pisał 
czołowy przedstawiciel polskiego sarma-

tyzmu, poeta, moralizator i filozof Wacław 
Potocki: 

Próżna ufność w marmurze, 
próżna i w żelezie,
to trwa do skonu świata, 
co na papier wlezie. 

Pielęgnowanie i  dokumentowanie na-
szych tradycji, będących także tradycjami 
naszej narodowej kultury i naszej narodo-
wej tożsamości, to nasz moralny i obywa-
telski obowiązek. 

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy 
tom Słownika biograficznego polskich straża-
ków, a  więc ludzi, których dewizą działania 
jest sentencja: Bogu na chwałę – ludziom na 
pożytek, którzy swymi dokonaniami zapisali 
się chlubnie w  dziejach polskiego pożarnic-
twa. Są to biogramy ludzi, którzy nie tylko 
budowali zręby ochrony przeciwpożarowej 
naszego kraju, którzy działaniami swymi 
wpływali na rozwój organizacyjny polskiego 
pożarnictwa, kształtowali wzorzec osobowy 
polskiego strażaka, lecz także wnosili swój 
wkład w  upowszechnianie polskiej narodo-
wej kultury, a w okresie germanizacji i rusy-
fikacji krzewili polski język i polską kulturę. 
W  warunkach braku własnej państwowości 
budowali zręby jej przyszłych struktur, wal-
czyli o  odrodzenie polskiej państwowości 
w  szeregach Legionów Polskich, stanowili 
podstawowy trzon Polskiej Organizacji Woj-
skowej, walczyli w  szeregach Armii Ochot-
niczej w obronie zagrożonego bytu narodo-
wego w walce z nawałą bolszewicką, o polski 
Poznań i polski Lwów. W latach niemieckiej 
i sowieckiej agresji na nasz kraj walczyli z bro-
nią w  ręku w  obronie zagrożonej Ojczyzny, 
a następnie działali w zbrojnych strukturach 
Polskiego Państwa Podziemnego. 

Jest rzeczą charakterystyczną, że wśród 
działaczy strażackich było też wiele osób 
duchownych, przedstawicieli inteligencji 
twórczej, ale także działaczy ludowych wy-
wodzących się ze środowiska chłopskiego, 
związanych zarówno z  ruchem ludowym, 
jak i  narodowym. Prześledzenie losów 
wybitnych jednostek ruchu strażackiego, 
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upamiętnienie ich czynów, wkładu do wiel-
kiego ruchu społecznego, ale także wpływu 
na losy ich małych ojczyzn, miast, mia-
steczek i  wsi przyczyni się do pogłębienia 
świadomości narodowej i historycznej, bę-
dzie istotnym impulsem dla współczesnego 
pokolenia polskich strażaków do angażo-
wania się w  służbie publicznej, współtwo-
rzenia materialnych, społecznych i  kultu-
rowych podstaw rozwoju naszej Ojczyzny. 

Jest to pierwsze wydanie Słownika, two-
rzonego tzw. systemem holenderskim, któ-
ry zakłada, że w  każdym kolejnym tomie 
biogramy umieszczane są w układzie alfa-
betycznym. Wydany w  stulecie powstania 
naszego Związku stanie się kołem zama-
chowym dla rozwijania badań naukowych 
nad dziejami polskiego pożarnictwa. Mamy 
również nadzieję, że będzie on zachętą dla 
młodych adeptów historii do zgłębiania ba-
dań nad dziejami tego wielkiego ruchu. 

Poczytuję sobie za wielki zaszczyt, iż 
dane mi jest przewodniczyć wspaniałemu 
zespołowi koleżanek i  kolegów z  różnych 
ośrodków naszego kraju, którzy opracowy-
wali biogramy. Ich nazwiska znajdziemy na 
kartach Słownika. Odpowiedzieli na apel 
prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP, dru-
ha Waldemara Pawlaka, o wspólne tworze-
nie Słownika: „Weźmy sobie inicjatywę do 
serca, jesteśmy to winni naszym poprzed-
nikom w strażackim ochotniczym dziele”.

Pragnę złożyć wyrazy serdecznego 
podziękowania wszystkim osobom, któ-
re przyczyniły się opracowania i  wydania 
pierwszego tomu Słownika biograficznego 
polskich strażaków: autorom biogramów, 
recenzentom, konsultantom i  adiustato-
rom. Szczególne słowa podziękowań kie-
ruję pod adresem dr. Mariana Zalewskiego, 
ducha sprawczego monumentalnych dzieł 
poświęconych dziejom i  współczesności 
polskiego pożarnictwa oraz niniejszego 
Słownika. 

Prof. dr hab. Stanisław Tadeusz Olejnik,
przewodniczący Rady Naukowej 
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W Y K a Z  s K r Ó t Ó W

AAN – Archiwum Akt Nowych 
abp – arcybiskup
Am W – Archiwum miasta Włocławek 
APDOP – Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej
arch. – archiwum
AK – Armia Krajowa 
AP Łódź – Archiwum Państwowe Łódź
APW – Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku 
bp – biskup
CK – Cesarsko-Królewski
COWP – Centralny Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego (nazwa szkoły w latach  

1938-1939 oraz 1948-1950; w latach 1950-1955 – Centralna Oficerska  
Szkoła Pożarnicza) 

CRS ,,Samopomoc Chłopska” – Centrala Rolnicza Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska”
CSP – Centralna Szkoła Pożarnicza
CTIF – Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów
d. – (z) domu 
gen. – generał 
GZSP RP – Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
im. – imienia 
inż. – inżynier
IPN – Instytut Pamięci Narodowej
KG PSP – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
KG SP – Komenda Główna Straży Pożarnych
kpt. poż. – kapitan pożarnictwa
ks. – ksiądz
KZOSP – Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie Galicji 

i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim 
LN – Liga Narodów 
LOK – Liga Obrony Kraju
LOP – Liga Ochrony Przyrody
LPŻ – Liga Przyjaciół Żołnierza
LTN-K – Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne
LWP – Ludowe Wojsko Polskie 
LZS – Ludowe Zespoły Sportowe
MDP – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
MHPRL – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej
MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MZSP – Miejska Zawodowa Straż Pożarna
NAC – Narodowe Archiwum Cyfrowe 
nadbryg. – nadbrygadier
NKWD – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR (ros. Народный 

комиссариат внутренних дел СССР)
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NSW – Najwyższy Sąd Wojskowy
OHP – Ochotnicze Hufce Pracy
ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
OSP – Ochotnicza Straż Pożarna
PAN – Polska Akademia Nauk 
passim – w wielu miejscach (książki, publikacji)
PCK – Polski Czerwony Krzyż
PKP – Polskie Koleje Państwowe 
PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
płk – pułkownik
POW – Polska Organizacja Wojskowa
pow. – powiat
PPS – Polska Partia Socjalistyczna 
PRN – Powiatowa Rada Narodowa
ps. – pseudonim 
PSB – Polski Słownik Biograficzny
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe 
PSL ,,Piast” – Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
PSP – Państwowa Straż Pożarna
PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
PZD – Polski Związek Działkowców
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
PZU – Państwowy Zakład Ubezpieczeń 
PZUW – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych 
PZZ – Polskie Zakłady Zbożowe 
red. – (pod) redakcją 
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa
SD – Stronnictwo Demokratyczne
SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
SL – Stronnictwo Ludowe
SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej
SOP – Szkoła Oficerów Pożarnictwa
SP – Straże Pożarne 
SPW – Starostwo Powiatowe Włocławek
SRO ,,Skała” – Strażacki Ruch Oporu ,,Skała”
st. bryg. – starszy brygadier 
sygn. – sygnatura
TSOO – Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej
TUL – Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych
USC – Urząd Stanu Cywilnego
woj. – województwo 
WOSP – Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza
WP – Wojsko Polskie
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WSO – Warszawska Straż Ogniowa 
ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
ZEiRP – Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa 
ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego 
ZHRL – Zakład Historii Ruchu Ludowego
ZMP – Związek Młodzieży Polskiej 
ZMW – Związek Młodzieży Wiejskiej
ZOSP RP – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
ZOW – Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 
ZWZ – Związek Walki Zbrojnej
ZWZ-AK – Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa 
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ARCZYŃSKI STANISŁAW 
(1879-1956)

Pierwszy naczelnik Związku Floriań-
skiego, ochotnik w  wojnie polsko-bolsze-
wickiej 1920  r., członek Rady Naczelnej 
GZSP RP, wiceprezes Związku Straży Po-
żarnych Województwa Warszawskiego, 
wieloletni członek Komitetu Redakcyjnego 
„Przeglądu Pożarniczego”, naczelnik War-
szawskiego Urzędu Probierczego.

Stanisław Arczyński, syn Kazimierza 
(notariusza) i  Kazimiery z  d. Żdżarskiej, 
urodził się 29 września 1879 r. w Skiernie-
wicach. Po ukończeniu Łowickiej Szkoły 
Realnej podjął studia na Politechnice War-
szawskiej i  studiował tam przez siedem 
semestrów. Brał aktywny udział w  kon-
spiracyjnej działalności młodzieży akade-
mickiej oraz wśród młodzieży robotniczej. 
W  1903  r. został oskarżony o  przechowy-
wanie nielegalnych wydawnictw, aresztowa-
ny i osadzony w Cytadeli Warszawskiej. Po 
wyjściu na wolność pozostał pod nadzorem 
carskiej policji. Nie powstrzymało go to od 
aktywności patriotycznej, zwłaszcza w  la-
tach 1905-1906. W  1908 r. skończył studia 
na Wydziale Mechaniczno-Elektrotechnicz-
nym Politechniki w czeskiej Pradze.

 Pierwszą pracę podjął jeszcze w  tym 
samym roku jako konstruktor w  Biurze 
Technicznym „Dr. W. P. Kłobukowski” 
w Warszawie – firmie produkującej opaten-

towane urządzenia grzewcze. Pracował tam 
pół roku. Z uwagi na konspiracyjną działal-
ność niepodległościową został aresztowany 
i deportowany do czeskiej Pragi, gdzie od 
16  grudnia 1909 r. do 18 czerwca 1910 r. 
był zatrudniony jako praktykant w  To-
warzystwie Akcyjnym Budowy Maszyn 
„Breitfeld i Danek”. Po uzyskaniu zgody na 
powrót do kraju od lipca do października 
1910 r. pracował w  charakterze zastępcy 
majstra warsztatowego w  Fabryce Maszyn 
J. Arkuszewski w  Łodzi. Kolejnym eta-
pem jego pracy zawodowej, od 1 stycznia 
1911 r. do 1 maja 1916 r., była Huta Żelaza 
„B. Hantke” w Rakowie pod Częstochową, 
gdzie zajmował stanowiska konstruktora 
i asystenta walcowni. W tym okresie wstą-
pił do Ochotniczej Straży Ogniowej w Ra-
kowie, zostając wkrótce jej naczelnikiem. 
Po zakończeniu zatrudnienia w  hucie od 
maja 1916 r. podjął pracę we Wzajem-
nych Ubezpieczeniach Budowli od Ognia 
w  Warszawie jako pomocnik taksatora na 
powiat włoszczowski.

W  dniach 8-10 września 1916 r. na 
I Ogólnokrajowym Zjeździe Straży Ognio-
wych w  Warszawie powołano Związek 
Floriański (ZF) z  prezesem Bolesławem 
Chomiczem na czele. Na pierwszym posie-
dzeniu zarządu w dniu 11 września 1916 r. 
postanowiono powołać stałe biuro w  celu 
wykonywania uchwał Zarządu, prowadze-
nia prac organizacyjnych, opracowywania 
regulaminów, planów kursów i  zjazdów, 
obsługi korespondencji, zbierania wiado-
mości z dziedziny pożarnictwa, udzielania 
porad, wskazówek i  informacji fachowych 
oraz prowadzenia wszystkich innych prac 
pozostających w gestii Związku. Ogłoszono 
konkurs na stanowisko naczelnika biura, 
w  którym wpłynęło 16 ofert, lecz zarząd 
uznał, „że żadna z  nich nie czyni zadość 
warunkom konkursu”. Wówczas do obję-
cia stanowiska powołano inż. Stanisława 
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Arczyńskiego, „który niezależnie od dzia-
łalności zawodowej na polu technicznem, 
brał czynny udział w  pracy straży ognio-
wych na prowincji, ostatnio zaś był komen-
dantem straży ogniowej ochotniczej w Ra-
kowie pod Częstochową”.

ZF odegrał ważną rolę w integrowaniu 
i  rozwijaniu ochotniczych straży na zie-
miach pod zaborem rosyjskim. Przeprowa-
dzano liczne kursy i  lustracje straży. Zało-
żono własną Składnicę Strażacką, opartą na 
zasadach korporacyjnych. Powołano organ 
prasowy „Przegląd Pożarniczy”, w którym 
przez szereg kolejnych lat Arczyński był 
członkiem Komitetu Redakcyjnego oraz 
publikował na jego łamach artykuły m.in. 
o  organizacji straży ogniowych ochot-
niczych i  ich wyposażeniu. Był autorem 
dwóch rozdziałów I  Rocznika Związku 
Floriańskiego za rok 1917 poświęconych 
zjazdom strażackim i kursom pożarniczym 
oraz kilku publikacji „Przyrządy ratunko-
we oraz chroniące od dymu i żaru” (1919).

W  1917 r. opracował „Instrukcję dla 
jednomiesięcznych kursów pożarniczych” 
oraz „Program letnich kursów pożarni-
czych” i objął ogólne kierownictwo kursów 
prowadzonych przez ZF. Zasiadał w  ko-
misjach egzaminacyjnych, a  kilkakrotnie 
należał do grona wykładowców: na kursie 
w  okresie od 11 kwietnia do 26 czerwca 
1918 r. (pod nazwą Pożarnictwo na kursie 
odbudowy wsi i miasteczek), od 19 maja do 
6 czerwca 1919 r. (tzw. warszawskie kursy 
pożarnicze letnie) oraz podczas dwutygo-
dniowego kursu pożarniczego dla instruk-
torów, który odbył się w Warszawie od 4 do 
18 kwietnia 1921 r. 

W 1918 r. w celu zapoznania się z no-
woczesną organizacją straży pożarnych 
został wydelegowany przez zarząd ZF do 
Krakowa, Galicji, Czech oraz Węgier.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej 
jako naczelnik biura ZF podpisał wraz 

z  prezesem zarządu Bolesławem Chomi-
czem odezwę z  8 lipca 1920 r. do straży 
ogniowych ochotniczych w obronie Ojczy-
zny z apelem o zgłaszanie się strażaków do 
biura ZF dla ratowania zagrożonej niepod-
ległości kraju. Odezwa została opubliko-
wana na łamach „Przeglądu Pożarniczego”. 
W tym wydawnictwie opublikowano także 
informację, że Główny Zarząd ZF oddał się 
pod rozkazy generała broni Józefa Hallera, 
przewodniczącego Obywatelskiego Ko-
mitetu Wykonawczego Obrony Państwa, 
i oczekuje na dalsze rozkazy. Arczyński dał 
odgórny przykład dla strażaków, dokonu-
jąc ochotniczego zaciągu wraz z  innymi 
członkami zarządu i  instruktorami: Tade-
uszem Brzozowskim, Marianem Waligórą, 
Alfredem Grohmanem, Ludwikiem Pięt-
ką, Konstantym Wysznackim, Edwardem 
Gasikiem, Stanisławem Pągowskim i Kon-
stantym Załęskim. Służył jako ochotnik 
w  Wojsku Polskim w  okresie od 14 lipca 
1920 r. do 31 stycznia 1921 r. (urzędnik 
wojskowy VIII rangi).

Arczyński włożył wiele wysiłku w pro-
ces zjednoczenia całego ruchu strażackiego 
w 1921 r. Jeszcze przed zjazdem ogólnokra-
jowym uczestniczył z  ramienia ZF w  po-
siedzeniu Rady Zawiadowczej Krajowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 
które odbyło się w  dniach 1-2 listopada 
1919 r. we Lwowie. W 1920 r. jako członek 
zarządu ZF brał udział w spotkaniach i pra-
cach Komitetu Międzydzielnicowego, gdzie 
uzgadniano zasadnicze wytyczne przyszłe-
go zjednoczenia związków strażackich. 

Stanowisko naczelnika biura ZF zajmo-
wał od 1 stycznia 1917 r. do momentu rezy-
gnacji z dniem 1 sierpnia 1921 r. Wówczas 
podjął służbę państwową w  Ministerstwie 
Przemysłu i  Handlu, początkowo w  cha-
rakterze urzędnika nieetatowego, a  już po 
miesiącu został mianowany naczelnikiem 
Wydziału Osobowego. W  1926 r. powie-
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rzono mu kierownictwo Wydziału Ogól-
nego, a w roku następnym został zastępcą 
dyrektora Departamentu Organizacyjnego. 
Od połowy marca 1931 r. kierował Wy-
działem Prezydialnym. W 1932 r. na okres 
kilku miesięcy powierzono mu pełnienie 
obowiązków Szefa Gabinetu Ministra. 
Uczestniczył w  pracach Państwowej Rady 
Ubezpieczeniowej, działał w różnorodnych 
komisjach resortu. Został powołany do 
Rady Zarządzającej Państwowej Kopalni 
Węgla Kamiennego ,,Brzeszcze”, jedynej 
przed II wojną światową kopalni państwo-
wej w kraju.

Pomimo rezygnacji z  zatrudnienia 
w  ZF i  dalszej pracy zawodowej poza po-
żarnictwem nadal aktywnie angażował 
się w  dzieło zjednoczenia straży pożar-
nych w niepodległej Polsce. Był jednym ze 
współtwórców statutu GZSP RP. Podczas 
zjazdu delegatów straży pożarnych w War-
szawie 8-9 września 1921 r. przewodniczył 
obradom plenarnym. Został wówczas, wraz 
z ówczesnym naczelnikiem biura Związku 
Bolesławem Pachelskim, upoważniony 
przez Zjazd do formalnego przeprowadze-
nia legalizacji statutu GZSP RP. 

W końcu 1923 r., gdy ZF koordynował 
działalność straży pożarnych jeszcze na te-
renie województw warszawskiego, wołyń-
skiego i poleskiego, S. Arczyński wchodził 
w skład jego zarządu jako członek koopto-
wany. 

14 września 1924 r. w wyniku reorgani-
zacji ZF powstał Związek Straży Pożarnych 
Województwa Warszawskiego. Na zebraniu 
organizacyjnym Arczyński został wybrany 
w tajnym głosowaniu do Rady tego Związ-
ku, a na jej pierwszym posiedzeniu 8 paź-
dziernika 1924 r. wraz ze Stanisławem Wa-
ligórskim zostali powołani do jego zarządu 
na stanowiska wiceprezesów. Funkcję pre-
zesa objął wówczas Stanisław Okulicz, se-
kretarza – Witold Chełmiński, skarbnika – 

Emil Balcer, a inspektorem Związku został 
Wacław Mierzanowski. Funkcję w  zarzą-
dzie oraz członkostwo w  Radzie Związku 
Straży Pożarnych Województwa Warszaw-
skiego pełnił do 28 września 1927 r.

Oprócz działalności na szczeblu wo-
jewódzkim Arczyński aktywnie uczestni-
czył w pracach Związku także na poziomie 
centralnym. Od 25 kwietnia 1925 r. wcho-
dził w skład Rady Naczelnej GZSP RP. Od 
1927 r. przewodniczył komisji organizacyj-
no-regulaminowej, potem statutowo-regu-
laminowej. Od 2 kwietnia 1928 r. ponow-
nie został członkiem Rady Naczelnej GZSP 
RP. W dniu 25 lutego 1928 r. Rada Naczel-
na, w  uznaniu jego zasług na polu pożar-
niczym, wyróżniła go Złotym Znakiem 
Związku. Wręczający mu to odznaczenie 
prezes Zygmunt Choromański zaznaczył, 
że działalność Stanisława Arczyńskiego 
„jest niejako kamieniem węgielnym zrze-
szonego strażactwa”.

Na początku 1934  r., w  związku ze 
zmianami prawno-organizacyjnymi wpro-
wadzonymi na mocy rozporządzenia 
Rady Ministrów z  28 listopada 1933  r., 
został przewodniczącym komisji powo-
łanej w  celu przeprowadzenia formalnej 
i  gospodarczej likwidacji agend dawnych 
związków o odrębnej osobowości prawnej, 
wchodzących w  skład GZSP RP, i  prze-
kształcenia ich – w  myśl nowego statutu 
– w okręgi wojewódzkie oraz oddziały po-
wiatowe ZSP RP. W  dniach 19-20 lutego 
1934 r. jako przewodniczący komisji likwi-
dacyjnej S. Arczyński uczestniczył w  po-
siedzeniu Zarządu GZSP RP w Warszawie. 
Obrady poświęcone były m.in. omówieniu 
spraw ustawy przeciwpożarowej, zarządzeń 
wykonawczych do statutu, a  szczególnie 
reorganizacji Związku. 26 marca 1934  r. 
na posiedzeniu Rady Naczelnej złożył 
sprawozdanie z przebiegu prac tej komisji. 
W  1936 r. został powołany na stanowisko 
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wiceprezesa Związkowego Sądu Honoro-
wego przy Zarządzie Głównym ZSP RP.

Inż. Stanisław Arczyński aktywnie dzia-
łał w  organizacjach wychowanków Szkoły 
Realnej w  Łowiczu. Uczestniczył w  Aka-
demickim Kole Łowiczan, zarejestrowa-
nym w ramach Politechniki Warszawskiej, 
oraz w  Kole b. Wychowańców Szkoły Re-
alnej w Łowiczu. W 1927 r. został wybra-
ny skarbnikiem zarządu tegoż Koła. Na 
zjeździe 19 czerwca 1937 r. w  Warszawie 
wszedł w skład zarządu (ówczesna nazwa: 
Koło Byłych Wychowańców i Wychowanek 
Średnich Szkół Łowickich). 

W tym okresie Arczyński zajmował sta-
nowisko naczelnika Warszawskiego Urzę-
du Probierczego, na które został mianowa-
ny z dniem 1 października 1933 r. W 1936 
r. minister spraw wewnętrznych powołał go 
na okres trzech lat na członka stałej komisji 
doradczej do spraw ochrony przed pożara-
mi i innymi klęskami. 

W czasie okupacji niemieckiej od 1 li-
stopada 1939 r. do wybuchu powstania 
warszawskiego Arczyński nieprzerwanie 
zajmował stanowisko naczelnika Warszaw-
skiego Urzędu Probierczego. Po wojnie, 18 
czerwca 1945 r., zgłosił się do służby pań-
stwowej w  tym samym urzędzie. Minister 
przemysłu z dniem 14 lipca 1945 r. powo-
łał go na stanowisko zajmowane od 1933 r. 
W styczniu 1946 r. został powołany do skła-
du Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej 
przy Ministerstwie Przemysłu. Naczelni-
kiem Warszawskiego Urzędu Probierczego 
Arczyński pozostawał łącznie przez 23 lata, 
aż do śmierci, która zastała go na stanowi-
sku pracy. Uchwałą Rady Państwa z dnia 2 
marca 1955 r. nr 0/359 – na wniosek Mini-
stra Handlu Wewnętrznego – został odzna-
czony „Medalem 10-lecia Polski Ludowej”.

Ordery i odznaczenia, odznaki: 
Krzyż  Oficerski Orderu Polonia Restituta, 
Krzyż Niepodległości, Medal Brązowy za 
Długoletnią Służbę, Złoty Krzyż Zasługi 
(1938, za zasługi na polu pracy społecznej), 
Medal 10-lecia Polski Ludowej (1955), Zło-
ty Znak Związku (1928).

Zmarł 9 lutego 1956 r. Pochowany 
w Warszawie na Starych Powązkach (kwa-
tera 284b, rząd 2, miejsce 15). 

Stanisław Arczyński był żonaty dwu-
krotnie. Z żoną Haliną z d. Dechaine (zm. 
1940) miał córkę Marię i syna, który zagi-
nął w czasie II wojny światowej. Po śmierci 
żony poślubił w 1941 r. urzędniczkę Jadwi-
gę z  d. Chmielowską (1910-1970). Z  dru-
giego małżeństwa urodziła się w  1942 r. 
córka Anna.
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Maria Smoleń, Marian Zalewski

BALCER EMIL 
(1863-1941)

Kupiec, działacz społeczny, inicjator 
zjednoczenia straży pożarnych Królestwa 
Polskiego, działacz Związku Floriańskiego, 
prezes OSP w Łowiczu, organizator struk-
tur pożarnictwa w powiecie łowickim.

Urodził się 13 marca 1863 r. w  Reszlu 
na Warmii, syn Józefa i Wilhelminy z Kru-
czyńskich. W 1867 r. przybył wraz z rodzi-
cami do Łowicza, gdzie ukończył 4-klasowe 
progimnazjum, kursy handlowe i  księgo-
wości, a  pod opieką ojca odbył praktykę 
handlową. Dwuletnią praktykę handlową 
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odbył również w  Berlinie. W  wieku 22 lat 
rozpoczął w  Łowiczu działalność kupiecką 
i przemysłową. W 1898 r. założył skład żela-
za i wyrobów żelaznych, materiałów budow-
lanych i  narzędzi rolniczych. Propagował 
handel, rzemiosło i  przemysł, zdobywając 
opinię pioniera kupiectwa polskiego na pro-
wincji. Profesją kupiecką zajmował się przez 
35 lat. 

Jako znany kupiec i  przedsiębiorca 
czynnie angażował się w  życie społecz-
ne i kulturalne miasta i regionu. Był m.in. 
członkiem zarządu Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego, współorga-
nizatorem w  1909 r. Towarzystwa Higie-
nicznego, założycielem w 1916 r. dokształ-
cającej szkoły rzemieślniczej w  Łowiczu, 
prezesem założonego przez niego w 1919 r. 
Stowarzyszenia Kupców Polskich w  Łowi-
czu, założycielem w 1921 r. i prezesem Sto-
warzyszenia Właścicieli Nieruchomości. 
W latach I wojny światowej, od 17 grudnia 
1914  r., był mianowanym przez niemiec-
kiego komendanta miasta burmistrzem 
Łowicza. Skutecznie występował wobec 
okupantów w  obronie ludności, chroniąc 
też od zniszczenia kościoły i ratując cenne 
zbiory sztuki ludowej ziemi łowickiej z ko-
lekcji Anieli Chmielińskiej i zbiory pożar-
nicze z Muzeum Starożytności Władysława 
Tarczyńskiego. Za swą działalność, uznaną 
przez niemieckich okupantów za wrogą, 
20 czerwca 1915 r. został po raz trzeci aresz-
towany i po kilku tygodniach przetrzymy-
wania w areszcie deportowany do Bytowa. 
Do Łowicza wrócił dopiero w maju 1916 r. 
W obliczu zagrożenia najazdem bolszewic-
kim niepodległego bytu odrodzonej Polski 
brał czynny udział w organizowaniu Komi-
tetu Rady Obrony Państwa, był pełnomoc-
nikiem tegoż Komitetu na powiat łowicki.

Najwięcej społecznej energii poświę-
cił powstałej w 1879 r. Ochotniczej Straży 
Ogniowej w  Łowiczu. Był jej członkiem 

od momentu jej powstania. Służbę rozpo-
czął w  II oddziale ratunkowym. Przeszedł 
niemal wszystkie szczeble hierarchii stra-
żackiej: w  1896 r. został prądownikiem, 
w latach 1900-1904 był członkiem komisji 
rewizyjnej, a  w  1905 r. objął funkcję po-
mocnika dowódcy oddziału i  gospodarza. 
W  okresie 1908-1914 był pomocnikiem 
naczelnika, a  następnie do 1923 r. wice-
prezesem. Funkcję prezesa OSP Łowicz 
piastował dwukrotnie: w latach 1923-1928 
oraz 1937-1938.

Przez kilkadziesiąt lat w  służbie miej-
scowej OSP przyczynił się wydatnie do 
udoskonalenia tej placówki pod względem 
organizacji, wyekwipowania i podniesienia 
jej sprawności bojowej. W 1905 r. na jego 
wniosek wprowadzono w  straży łowickiej 
język polski. W  następnym roku sprowa-
dził do straży nauczyciela gimnastyki, by 
poprzez realizację wzorów Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” pracować nad 
tężyzną fizyczną strażaków, tak istotną 
w czasie akcji i ćwiczeń. Od 1910 r. wpro-
wadził dla wszystkich członków stałe kursy 
warunkujące otrzymywanie stopni podofi-
cerskich i oficerskich. W tym właśnie roku 
na zjeździe we Włocławku Straż Łowicka 
pod jego komendą zajęła pierwsze miejsce 
w  ćwiczeniach konkursowych. Zajmował 
się ulepszaniem narzędzi i  pojazdów stra-
żackich. Wprowadzał własne rozwiązania 
i  upowszechniał zdobycze techniki pożar-
niczej z innych krajów. W 1912 r. zbudował 
według własnego pomysłu wóz pogotowia 
mieszczący niezbędne narzędzia, zaprojek-
tował też i wykonał trzyprzęsłową drabinę 
rozsuwaną.

Należał do inicjatorów powołania ogól-
nokrajowego związku jednoczącego straże 
ogniowe w Królestwie Polskim. Na zjeździe 
we Włocławku w  1910 r. wszedł w  skład 
komisji organizacyjnej, mającej na celu 
przygotowanie instrukcji i  regulaminu dla 
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straży ogniowych, które zostały przyjęte na 
zjeździe delegatów we Włocławku w sierp-
niu 1912 r. Tam wygłosił też szereg refera-
tów. Po tym zjeździe prowadził wykłady 
z  pożarnictwa na pierwszych kursach po-
żarniczych: w 1912 r. w Warszawie (na kur-
sach dla mechaników wiejskich), w Często-
chowie w 1913 r. i w Łodzi w 1914 r. Był też 
inicjatorem i  współorganizatorem zjazdu 
przedstawicieli straży ogniowych w  Łowi-
czu w 1913 r. W tym samym roku zasiadał 
w  sądzie konkursowym na zjeździe straży 
powiatu błońskiego odbywającym się pod-
czas wystawy przemysłowo-rolniczej w Mi-
lanówku. Należał do najaktywniejszych 
działaczy strażackich w Królestwie Polskim. 
Gdy w 1916 r. na pierwszym ogólnokrajo-
wym zjeździe delegatów straży ogniowych 
b. Kongresówki został powołany Związek 
Floriański, Emil Balcer został wybrany na 
członka zarządu i  pozostawał nim przez 
10 lat, aż do likwidacji Związku w 1926 r. 
W  1917 r. zorganizował zjazd konkurso-
wy straży powiatu łowickiego, na którym 
zgłosił projekt zorganizowania Oddziału 
ZF. Oddział powstał, a  Balcer został jego 
prezesem. Choć okupanci oddziału nie za-
twierdzili, jednakże podejmował on prace 
pożarnicze w  powiecie, organizując nowe 
straże, lustrując już istniejące i  przepro-
wadzając kursy. Swym autorytetem wspie-
rał powstawanie wiejskich ochotniczych 
straży ogniowych, dzięki czemu Łowickie 
posiadało najgęściej rozwiniętą sieć straży 
w Królestwie Polskim. Na walnym zjeździe 
delegatów 15 lutego 1920 r. ponownie pod-
jęta została uchwała o utworzeniu Oddzia-
łu ZF, a  Balcer po raz drugi objął funkcję 
prezesa, którą piastował jeszcze krótko po 
reorganizacji na Okręgowy Związek Stra-
ży Pożarnych, do momentu rezygnacji 
z przyczyn zdrowotnych w czerwcu 1925 r. 
W tym samym czasie zrzekł się też mandatu 
członka zarządu Związku Straży Pożarnych 

Województwa Warszawskiego, pozostając 
tylko członkiem rady, a w 1931 r. otrzymał 
godność członka honorowego tego Związ-
ku. W 1932 r. został powołany w skład pre-
zydium walnego zjazdu delegatów straży 
pożarnych w Warszawie. W grudniu 1935 r. 
powołano go na członka Sądu Honorowe-
go Warszawskiego Okręgu Wojewódzkiego 
ZSP. Był też fundatorem sztandaru dla OSP 
w  Radomiu (1935 r.), wspierał finansowo 
Kasę Pomocy OSP w  Częstochowie, zna-
cząco wsparł budowę w 1936 r. nowoczes-
nej remizy dla łowickiej straży.

Emil Balcer jako korespondent czaso-
pism pożarniczych: „Strażak”, „Przegląd 
Pożarniczy” i  „Gazeta Strażacka” dzielił 
się na ich łamach swymi doświadczeniami 
praktycznymi i  efektami pracy. W  latach 
1917-1925 był członkiem Komitetu Redak-
cyjnego „Przeglądu Pożarniczego”. 

Jako zięć znanego w  Łowiczu działacza 
pożarniczego i  twórcy Muzeum Starożyt-
ności, Władysława Tarczyńskiego, wspólnie 
z  nim ratował w  1915 r. zbiory, przewożąc 
je z  budynku Towarzystwa Wzajemnego 
Kredytu do swego domu. Po śmierci W. 
Tarczyńskiego w  1918 r. zaopiekował się 
zbiorami Muzeum Starożytności, pozosta-
jąc jego dożywotnim opiekunem. Był go-
rącym orędownikiem utworzenia w  Polsce 
muzeum pożarniczego. W tej sprawie pisał 
w 1939 r. na łamach „Gazety Strażackiej”, że 
przyszłe muzeum pożarnicze winno groma-
dzić porządki ogniowe, instrukcje dotyczące 
pożarnictwa, fotografie, roczniki czasopism 
pożarniczych, umundurowanie, dystynkcje, 
uzbrojenie osobiste strażaków, dawne przy-
rządy ratownicze i alarmowe, sprzęt ratun-
kowy. Zgromadził też bogaty księgozbiór, 
w tym druki i czasopisma łowickie. 

Był inicjatorem i członkiem trzyosobo-
wego Komitetu Honorowego ufundowania 
dla Matki Boskiej Częstochowskiej wo-
tum od zrzeszonego strażactwa polskiego.  
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Listę składek na ten cel otworzył swą ofia-
rą. Złożenie wotum w Kaplicy Cudownego 
Obrazu nastąpiło podczas zjazdu straży po-
żarnych w Częstochowie 18 czerwca 1939 r.
Odznaczenia, odznaki, wyróżnienia:
Złoty Krzyż Zasługi (1930), Złoty Znak 
Głównego Związku Straży Pożarnych 
(1927), Złoty Znak Związku Floriańskiego 
(1924), medal „Za Długoletnią i  Nieska-
zitelną Służbę” (1921), Dyplom Uznania 
Straży Łowickiej (1912) i  tytuł Członka 
Honorowego Straży Łowickiej. 

Emil Balcer zmarł bezpotomnie 
23 grudnia 1941 r. Pochowany na cmenta-
rzu Emaus w Łowiczu. 

Po śmierci pierwszej żony (Olgi Lefler) 
ponownie ożenił się 21 czerwca 1913 r. z Ja-
dwigą z Tarczyńskich (1875-1969).
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Tadeusz Olejnik, Maria Smoleń

BARBAROWICZ FELIKS 

(1929-1998)

Wicewojewoda słupski, członek po-
wiatowych, wojewódzkich oraz krajowych 
władz ZOSP. Pracownik KG SP, dyrektor 
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, re-
daktor ,,Muzealnego Rocznika Pożarnicze-
go, st. bryg. poż., mgr prawa.

Urodził się 10 grudnia 1929 r. we wsi 
Janowo na Wileńszczyźnie w  rodzinie 
chłopskiej Józefa i  Adeli. Okres II wojny 
światowej spędził w  domu rodzinnym. 
Po przyłączeniu Wileńszczyzny do ZSRR, 
w  ramach akcji repatriacyjnej w  sierpniu 
1946 r. ostatnim transportem samotnie 
przyjechał do Polski. Władze ZSRR zablo-
kowały dalszą repatriację do Polski i  naj-
bliższa rodzina nie zdążyła podążyć jego 
śladem. Zamieszkał w Giżycku, gdzie pra-
cował jako robotnik drogowy. Od jesieni 
1946 r. przez krótki okres przyuczał się do 
zawodu piekarza w miejscowości Człopa na 
Pomorzu Zachodnim. Od 7 lutego 1947 r. 



2 1

B

zatrudniony jako robotnik rolny w majątku 
Państwowych Nieruchomości Ziemskich 
w Czaplicach koło Człopy. Był tam człon-
kiem Związku Zawodowego Pracowników 
Rolnictwa. 

Członek Polskiej Partii Socjalistycznej, 
a  od 1948 r. Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej. W 1950 r. podjął pracę zawo-
dową w aparacie partyjnym na stanowisku 
instruktora, następnie kierownika Wydzia-
łu Propagandy, a od sierpnia 1953 r. sekre-
tarza ds. propagandy w Komitecie Powiato-
wym PZPR w Wałczu. W początkach lat 60. 
członek Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Koszalinie i I sekretarz Komitetu Powia-
towego PZPR w  Świdwinie. Od czerwca 
1975 r. do czerwca 1981 r. członek Egze-
kutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Słupsku. 

W  trakcie pracy zawodowej podnosił 
swoje kwalifikacje zawodowe. W  1961  r. 
ukończył szkołę średnią wieczorową, 
a  w  1970 r. zaoczne studia prawnicze na 
Wydziale Prawa i  Administracji Uniwer-
sytetu Poznańskiego, uzyskując dyplom 
magistra. Przez następne lata zatrudniony 
w administracji terenowej. W latach 1963-
1975 przewodniczący Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej w Złotowie, a w latach 
1975-1983 wicewojewoda słupski. 

Od 1960 r. związał się z  działalnością 
ochotniczych straży pożarnych. W struktu-
rach tych pełnił wiele zaszczytnych funkcji. 
W latach 1964-1975 był prezesem Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP w  Złotowie 
i członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP 
w  Koszalinie. W  latach 1975-1984 pełnił 
funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP w Słupsku, a w latach 1976-1986 był 
członkiem ZG ZOSP. W 1983 r. przeszedł do 
pracy w  Wydziale Polityczno-Wychowaw-
czym Komendy Głównej Straży Pożarnych. 

Stanowisko dyrektora Muzeum Po-
żarnictwa w Mysłowicach objął 1 sierpnia 

1988 r. i piastował je do chwili przejścia „na 
wieczną wartę” w 1998 r. Położył duże za-
sługi w organizacji placówki, jej urządzaniu 
i rozbudowie. Dzięki jego osobistemu zaan-
gażowaniu, przychylności władz zwierzch-
nich i  umiejętności zjednania strażackiej 
braci dla tej szczytnej idei w 1993 r. prze-
kształcono placówkę w Centralne Muzeum 
Pożarnictwa. Z  jego inicjatywy pracow-
nicy Muzeum od 1990 r. zaczęli wydawać 
naukowy periodyk poświęcony historii 
polskiego pożarnictwa zatytułowany „Mu-
zealny Rocznik Pożarniczy”. Dosłużył się 
stopnia pułkownika pożarnictwa (starsze-
go brygadiera pożarnictwa).

Prezes Zarządu Miejskiego ZOSP RP 
w Mysłowicach, a od 1996 r. prezes Zarzą-
du Wojewódzkiego ZOSP RP w  Katowi-
cach. Od 1997 r. wiceprzewodniczący Ko-
misji Historycznej ZG ZOSP RP. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
(wraz z żoną Genowefą, 1998). Złoty Znak 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
(1979). 

Zmarł 12 lipca 1998 r. w Katowicach.
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wicz (1929-1998), Muzealny Rocznik Pożarniczy, t. 8, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1998, 
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czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”, t. 3 
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Strony www: 
Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych i  pań-
stwowych PRL, Instytut Pamięci Narodowej,
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Barbarowicz 
[dostęp: 20.11.2020].
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BICZKOWSKI ROMAN 
(1931-2018)

Działacz strażacki i  samorządowy. Na-
czelnik (1956-1964) i  prezes (1963-2011) 
OSP Żukowo, pow. kartuski. Strażak ochot-
nik o 70-letniej społecznej aktywności.

Roman Biczkowski urodził się 6 grudnia 
1931 r. w  Żukowie, pow. kartuski. Rodzice: 
Paweł i Maria z d. Karwat. Pasję aktywności 
strażackiej przejął w  ramach tradycji rodzin-
nej. Jego ojciec Paweł był działaczem tej jed-
nostki oraz pierwszym komendantem powia-
towym straży pożarnych w  Kartuzach po II 
wojnie światowej. R. Biczkowski wstąpił do 
OSP w Żukowie jako członek czynny OSP 1 
lutego 1948 r. Strażacką dobrowolną służbę 
pełnił przez 70 lat, do końca życia. Od 1956 r. 
pełnił funkcję naczelnika straży, a od 1963 r. 
do 2011 r. – tj. przez 47 lat – prezesa jednostki. 
Nieprzerwanie w tym okresie był też kierowcą 
mechanikiem. Z  chwilą zakończenia czynnej 
służby przez Romana Biczkowskiego strażacy 
OSP Żukowo powierzyli funkcję prezesa jego 
wnukowi Dawidowi, a  jemu samemu walne 
zebranie nadało tytuł Honorowego Prezesa. 

W swojej społecznej działalności w ochro-
nie przeciwpożarowej R. Biczkowski dopro-
wadził do wysokiego poziomu gotowość bo-
jową jednostki. Dbał o właściwe wyszkolenie 
jej członków i czynił starania na rzecz odpo-
wiedniej bazy lokalowej z częścią operacyjną 
z 4 boksami garażowymi. To z jego inicjatywy 

i dzięki jego zaangażowaniu rozpoczęto w czy-
nie społecznym w  roku 1971 budowę nowej 
strażnicy, którą oddano do użytku w  roku 
1973. W 2000 r. strażnica ta została zmoder-
nizowana i wyremontowana. Wieloletnie sta-
rania zaowocowały całkowicie nowoczesną 
strażnicą, którą oddano do użytku 18 czerwca 
2016 r., dzięki wsparciu i zaangażowaniu władz 
samorządowych gminy Żukowo.

Jego fachowe umiejętności oraz troska 
o  powierzony sprzęt ratowniczo-gaśniczy 
wielokrotnie były sprawdzane i  potwierdza-
ne podczas akcji w  ratowaniu zagrożonego 
życia i  zdrowia ludzi i  zwierząt oraz mienia 
o znacznych wartościach. Biorąc w nich udział 
średnio 200 razy w  ciągu roku, systematycz-
nie i  sumiennie oraz na bieżąco uczestniczył 
w  różnych formach szkolenia ze sprzętem 
technicznym na obiektach i  w  zdarzeniach 
drogowych. Jako aktywny strażak uczestni-
czył w  kilkudniowych, wielkich akcjach po-
żarowych torfowisk w  Karwińskich Błotach 
w  1993  r., w  akcji ratowniczej po wypadku 
autobusu w Kokoszkach w 1994 r. z dużą licz-
bą osób poszkodowanych oraz w wielkiej ak-
cji przeciwpowodziowej miasta Kościerzyna 
i w Gdańsku w 1999 r. Biczkowski był przy-
kładem ofiarności i sumienności oraz wzorem 
dla strażaków ochotników młodego pokolenia 
na terenie miejsca zamieszkania oraz gminy 
Żukowo, docenionym przez władze Związku 
OSP i  władze samorządowe. W  roku 2017 
obchodził swoje 70-lecie społecznej służby na 
rzecz drugiego człowieka, realizowania dobro-
wolnie przyjętych na siebie obowiązków. 

Aktywny działacz Związku OSP RP. Pełnił 
funkcję prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP, 
przyczynił się również do założenia nowych 
OSP w  gminie. Udzielał im wszechstronnej 
pomocy organizacyjnej, w pozyskaniu sprzętu, 
odpowiedniej bazy lokalowej i w szkoleniach. 
Powierzono mu również funkcję wiceprezesa 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Kartuzach. 



2 3

B

Działalność społeczną umiejętnie łączył 
z  pracą zawodową. Pracował w  Państwowym 
Ośrodku Maszynowym w Żukowie jako samo-
dzielny inspektor ds. eksportu, w późniejszych 
latach również jako diagnosta oraz   kierowca 
mechanik w OSP, zatrudniony przez gminę. 

Każdy z nas jest tyle wart, ile może pomóc 
drugiemu człowiekowi – i takie wartości re-
prezentował Roman Biczkowski. Swoją pasję 
pomocy drugiemu człowiekowi przekazał 
wnukowi Dawidowi. Dodatkowo, jako dzia-
łacz społeczny, działał w Samorządzie Gmi-
ny jako radny Rady Miejskiej w  Żukowie, 
a z chwilą powstania powiatów dwie kadencje 
był radnym Rady Powiatu Kartuskiego.

Władze państwowe i  związkowe, wy-
rażając wdzięczność i  podziękowanie za 
jego poświęcenie w  społecznym działaniu 
i uznaniu jego zasług, uhonorowały go licz-
nymi odznaczeniami.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1992), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1985), Złoty, Srebrny i Brązowy 
Krzyż Zasługi (1978, 1972, 1963), Złoty 
Znak Związku OSP RP (2001), Medal Hono-
rowy im. Bolesława Chomicza (1998), Złoty 
(1971), Srebrny (1966) i  Brązowy Medal 
(1963) „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, odzna-
ka „Za Wysługę 65 Lat” (2013). Rada Miej-
ska w Żukowie uchwałą z dnia 9.02.1998 r. 
nadała Romanowi Biczkowskiemu Hono-
rowe Obywatelstwo Gminy Żukowo jako 
wyraz najwyższego wyróżnienia i  uznania. 
Roman Biczkowski zmarł 21 stycznia 2018 r. 

Żonaty, żona Elżbieta, dwójka dzieci 
(Janusz i Ewa). 

BIBLIOGRAFIA
Archiwum OSP w Żukowie; Archiwum OW ZOSP RP 
w Gdańsku. 

Grzegorz Pladzyk 

BIENIAS ANTONI 
(1946-2017)

Komendant rejonowy SP i PSP oraz pre-
zes ZOP ZOSP RP w Nowym Sączu, członek 
władz wojewódzkich i krajowych ZOSP RP. 
Prezes koła Związku Emerytów i Rencistów 
Pożarnictwa RP. Wychowawca młodzieży 
strażackiej. Młodszy brygadier. 

Urodził się 16 lipca 1946 r. w  Gołko-
wicach Górnych, pow. nowosądecki. Syn 
Franciszka i Marii z d. Janur, którzy utrzy-
mywali się z  gospodarstwa rolnego. Miał 
sześcioro rodzeństwa (trzy siostry i  trzech 
braci). Szkołę podstawową ukończył 
w  Gołkowicach Górnych. Absolwent Li-
ceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu. 
Służbę wojskową rozpoczął 20 październi-
ka 1965 r. w Brzegu nad Odrą w Pierwszym 
Pułku Pontonowym. 1 września 1967 r. 
rozpoczął naukę w Szkole Oficerów Pożar-
nictwa w Warszawie. We wrześniu 1969 r. 
odbywał praktykę w  ramach SOP w  Ko-
mendzie SP dla powiatu i  miasta Nowy 
Sącz. 12 września 1970 r., po promocji ofi-
cerskiej, skierowany został do dyspozycji 
KW SP, a następnie do pracy w Komendzie 
SP dla miasta Nowego Sącza. Od 1 paź-
dziernika 1970 r. do 31 lipca 1974 r. pełnił 
służbę na stanowisku oficera ds. operacyj-
no-szkoleniowych. Wtedy to rozpoczął 
aktywną współpracę z  ochotniczymi stra-
żami pożarnymi Sądecczyzny. Od 1 sierp-
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nia 1974 r. na własną prośbę przeniesiony 
został do pracy w Zakładowej Zawodowej 
SP Rafinerii Nafty Glimar w Gorlicach. 

Do pracy w Komendzie wrócił 1 grudnia 
1975 r. i  w  stopniu porucznika pożarnictwa 
rozpoczął służbę na stanowisku komendan-
ta rejonowego Straży Pożarnych w  Nowym 
Sączu. Komenda liczyła 9 osób, a Zawodowa 
Straż Pożarna 56 osób. Na wyposażeniu jed-
nostki było tylko 5 samochodów. W  rejonie 
funkcjonowały 74 OSP. Jako komendant re-
jonowy współpracował ze strażami ochotni-
czymi i darzył strażaków ochotników wielkim 
szacunkiem. Podejmował wiele starań na rzecz 
budowy remiz OSP, m.in. współdziałał w tym 
zakresie z  PZU. Był bezpartyjny, co było źle 
widziane przez Komitet Miejski PZPR w No-
wym Sączu i  utrudniało realizację podejmo-
wanych inicjatyw. Mimo to w 1979 r. pozyskał 
m.in. samochód operacyjny wołga z  Urzędu 
Wojewódzkiego w Nowym Sączu. Dzięki jego 
staraniom 11 stycznia 1980 r. ZSP w Nowym 
Sączu otrzymała drabinę mechaniczną SD-
30 marki IFA. Była to pierwsza drabina me-
chaniczna na ziemi sądeckiej, która służyła 
do 2009 r. W 1980 r. rozpoczął modernizację 
i  rozbiórkę starych koszar ZSP. Na począt-
ku lat 90. ubiegłego stulecia w  Komendzie, 
którą kierował komendant Antoni Bienias, 
rozpoczęły funkcjonowanie specjalistyczne 
grupy ratownicze: wysokościowa, wodno- 
-nurkowa oraz poszukiwawczo-ratownicza, 
która w  późniejszym czasie poprzez udział 
w działaniach poza granicami kraju przyniosła 
chwałę Państwowej Straży Pożarnej oraz No-
wemu Sączowi. 

Sądeccy strażacy nie posiadali sztanda-
ru, gdyż poprzedni zaginął podczas II woj-
ny światowej. W  styczniu 1992 r. A. Bie-
nias powołał komitet fundacji sztandaru, 
a 9 maja 1992 r. na Sądeckim Rynku odbyła 
się uroczystość poświęcenia i  wręczenia 
sztandaru dla Zawodowej Straży Pożarnej. 
Sztandar wręczał ówczesny komendant 

główny straży pożarnych płk. poż. Feliks 
Dela, a  odebrał go komendant rejonowy 
straży pożarnych mjr Antoni Bienias. Wy-
pracowana szata graficzna sztandaru była 
wzorem dla sztandarów powstałej 1 lipca 
1992 r. Państwowej Straży Pożarnej. 

27 marca 1993 r. obronił pracę magi-
sterską na Uniwersytecie Śląskim. W maju 
1993 r. uczestniczył w pielgrzymce straża-
ków do Rzymu i 27 maja brał udział w au-
diencji polskich strażaków u Ojca Świętego 
Jana Pawła II. 29 lutego 1996 r. odszedł na 
emeryturę. Po odejściu ze służby założył 
koło Związku Emerytów i  Rencistów Po-
żarnictwa RP w Nowym Sączu, którego był 
przez wiele lat prezesem. 

Po przejściu na emeryturę bardzo ak-
tywnie i  z  całkowitym poświęceniem oddał 
się ochotniczym strażom pożarnym. Wpro-
wadzenie 1 stycznia 1999 r. reformy admi-
nistracyjnej kraju spowodowało utworzenie 
powiatów. Do nowego podziału administra-
cyjnego trzeba było dostosować struktury 
organizacyjne ZOSP RP i  powołać zarządy 
powiatowe. W 1998 r. na terenie powiatu no-
wosądeckiego działało 97 OSP zrzeszonych 
w 13 zarządach oddziałów gminnych i miej-
sko-gminnych. 3 grudnia 1998 r. w  remizie 
OSP Stadła odbyło się posiedzenie organiza-
cyjne tymczasowego Zarządu Powiatowego 
Związku OSP RP w Nowym Sączu, na którym 
Antoni Bienias został wybrany na prezesa 
tego zarządu. Funkcję tę druhowie powierzali 
mu jeszcze pięć razy, ostatni raz w listopadzie 
2016 r., i pełnił ją aż do śmierci. Z jego inicja-
tywy 6 października 2000 r. w Mniszku nad 
Popradem zostało podpisane porozumienie 
pomiędzy Zarządem Powiatowym Związku 
OSP RP w Nowym Sączu a Okresnym Vybo-
rem Dobrowolnej Poziarnej Ochrany w Sta-
rej Lubowli na Słowacji (odpowiednik ZP 
ZOSP RP) o współpracy i wzajemnej pomocy 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
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Jako prezes był orędownikiem pracy 
z  młodzieżą i  inicjatorem oraz organizato-
rem wielu przedsięwzięć dla młodzieży stra-
żackiej. Były to powiatowe obozy dla człon-
ków młodzieżowych drużyn pożarniczych, 
które odbywały się nad morzem, m.in. 
w Dąbkach i Ustroniu Morskim, powiatowe 
turnieje tenisa stołowego, piłki nożnej. Od 
2013 r. zloty MDP oraz od 2015  r. halowe 
zawody sportowo-pożarnicze według au-
torskiego regulaminu, które po jego śmierci 
zostały nazwane jego imieniem. 

Koordynował zabezpieczenie uroczysto-
ści religijnych, jak: wizyta Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Krakowie w 2002 r., wizyta papieża 
Benedykta XVI w Krakowie w 2006 r. (z po-
wiatu nowosądeckiego w  zabezpieczaniu 
każdej z tych wizyt uczestniczyło po 300 stra-
żaków OSP), uroczystości żałobne po śmier-
ci Jana Pawła II w  kwietniu 2005  r., ingres 
ks. kard. Stanisława Dziwisza w  Krakowie. 
W 2000 r. zainicjował pielgrzymkę strażaków 
na odpust Przemienienia Pańskiego w  No-
wym Sączu do Bazyliki św. Małgorzaty. 

Pełniąc funkcję prezesa Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP 
w Nowym Sączu, przyczyniał się do popra-
wy bazy lokalowej, wyposażenia oraz wy-
szkolenia OSP poprzez wdrażanie wspólnie 
ze Starostwem Powiatu Nowosądeckiego 
nowatorskiego pomysłu organizacji powia-
towego magazynu przeciwpowodziowego 
w oparciu o ochotnicze straże pożarne. Po-
zwoliło to na zakup i przekazywanie sprzę-
tu do OSP przez Starostwo Powiatowe. 

W  2008 r. jako wieloletni komendant 
rejonowy straży pożarnych oraz prezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP za-
proponował, aby w  2009 r. uczcić 135-lecie 
funkcjonowania ZSP w  Nowym Sączu oraz 
10-lecie Zarządu OP ZOSP RP w Nowym Są-
czu poprzez nadanie im sztandarów. 31 maja 
2009 r. na Sądeckim Rynku odbyła się uro-
czystość, podczas której zostały poświęco-

ne i wręczone sztandary dla KM PSP i ZOP 
ZOSP RP. Sztandar dla Zarządu Oddziału Po-
wiatowego odebrał z rąk wiceprezesa Zarzą-
du Głównego Zbigniewa Meresa prezes An-
toni Bienias. Jako jedyny strażak Sądecczyzny 
odbierał dwa ufundowane sztandary: dla ZSP 
w 1992 r. i dla Zarządu OP ZOSP RP w 2009 
r. Jednym z ostatnich jego przedsięwzięć była 
realizacja zabezpieczenia Światowych Dni 
Młodzieży w  Krakowie w  2016  r., na które 
udało się 200 strażaków. 

Był też długoletnim członkiem Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kra-
kowie. Pełnił w nim m.in. funkcję wicepre-
zesa oraz członka Prezydium. W  kadencji 
2012-2017 był członkiem Głównej Komisji 
Rewizyjnej ZOSP RP.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(2010), Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi (2002, 
1996), Złoty Znak Związku OSP (1992). 

Antoni Bienias zmarł 21 marca 2017 r. po 
ciężkiej, kilkumiesięcznej chorobie w szpitalu 
w Limanowej. Pochowany został na cmenta-
rzu komunalnym w Nowym Sączu.

17 kwietnia 1971 r. zawarł związek mał-
żeński z Bernadetą Gwiżdż; syn Krzysztof 
(ur. 1983). 
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BOERNER EDWARD 
(1833-1910)

Pastor parafii ewangelicko-augsburskiej 
w Zduńskiej Woli (1856-1910). Założyciel 
i wieloletni prezes OSP w Zduńskiej Woli. 

Urodził się 1 marca 1833 r. w  Wyszo-
grodzie. Był synem miejscowego pastora 
i jego żony Teresy z d. Lempke. Po śmierci 
zduńskowolskiego pastora Georga Wend-
ta w  1856 r. konsystorz ewangelicko-au-
gsburski mianował na administratora 
parafii Edwarda Boernera, który następ-
nie  w  1858  r. został wybrany na stałego 
duszpasterza parafii. 

Prawdopodobnie był drugim powstań-
czym naczelnikiem miasta Zduńska Wola 
w 1863 r. Za głoszenie patriotycznych kazań 
wyrażających solidarność i poparcie dla po-
wstania na pewien czas był odsunięty od ad-
ministrowania parafią, a 14 sierpnia 1863 r. 
aresztowany. Dzięki znajomości z  czasów 
studenckich z naczelnikiem wojennym mia-
sta Łodzi, gen. Aleksandrem Bremzenem, 
uniknął większych prześladowań. 

Przyczynił się do wzniesienia kościoła 
w  Zduńskiej Woli (1866-1868), w  1895 r. 
rozpoczął budowę szkoły i domu parafial-
nego. W  1878 r. był założycielem Ochot-
niczej Straży Ogniowej w  tym mieście 
i  długoletnim (od 1882 r.) prezesem rady 
nadzorczej (zarządu). Ze względu na to, że 
był polskim patriotą, cieszącym się wielką 

popularnością, i współdziałał w nauczaniu 
po polsku w miejscowej ewangelickiej szko-
le parafialnej, w 1897 r. gubernator kaliski 
Michaił Pietrowicz Daragan odmówił za-
twierdzenia go na stanowisko członka rady 
nadzorczej. Jak pisano w  „Kaliszaninie”, 
jako „organizator tutejszej straży i od chwi-
li jej założenia rokrocznie jednogłośnie 
do zarządu wybierany, przez cały przeciąg 
istnienia pełnił obowiązki prezydującego, 
a nadto w roku 1894 przez tegoż Guberna-
tora osobnym jego rozporządzeniem został 
w  tej godności zanominowanym oświad-
czył, iż pod naciskiem niekonsekwentnej 
władzy składa ten urząd, upraszając Radę 
o  wykreślenie go z  listy członków zduń-
skowolskiej straży ogniowej ochotniczej”. 
Na znak protestu przeciwko takiej decyzji 
gubernatora pastor E. Boerner złożył na 
posiedzeniu rady nadzorczej 30 lipca swój 
urząd i jednocześnie rezygnację z członko-
stwa w straży. 

Po tym przykrym incydencie rozstania 
się jej organizatora ze strażą pozostawała 
ona bez prezesa. Wybrana w roku następ-
nym rada nadzorcza straży, doceniając za-
sługi pastora dla tej organizacji, poleciła 
straży „udać się w  pełnym komplecie do 
Księdza Pastora Boernera i złożyć Mu po-
dziękowanie za długoletnie, prawie ćwier-
ćwiekowe przewodzenie Straży Ogniowej 
w charakterze jej założyciela i prezydujące-
go w Radzie Nadzorczej”. 

W  1905  r., wobec żądań strażaków 
wprowadzenia w straży zamiast języka nie-
mieckiego języka polskiego, sprawujący 
kierownicze funkcje w straży niemieccy fa-
brykanci złożyli rezygnacje z piastowanych 
funkcji. Walne zebranie straży 16  lipca 
1905 r. powierzyło godność prezesa zarzą-
du straży ogniowej pastorowi Boernero-
wi. Jednakże na znak protestu przeciwko 
przeprowadzonym przez władze areszto-
waniom kilku czołowych działaczy straży 
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i usunięciu ze stanowiska naczelnika OSO 
Romana Kaspariego, 28 sierpnia 1907 r. na 
walnym zebraniu prezes pastor E. Boerner 
powiadomił zebranych, że zarówno on, jak 
i  wszyscy członkowie zarządu straży i  ich 
zastępcy zrzekają się swych funkcji. 

Edward Boerner zmarł 12 lutego 1910 r. 
w Zduńskiej Woli i tam został pochowany 
na starym cmentarzu. 

Z żoną Marią wychowywał w duchu pa-
triotycznym ośmioro dzieci.

Na budynku Domu Pomocy Społecznej 
w  Zduńskiej Woli odsłonięto 16 września 
2018 r. tablicę pamiątkową poświęconą ks. 
E. Boernerowi.
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BOGUSZEWSKI JÓZEF 
(1901-1986)

Instruktor pożarnictwa Związku Floriań-
skiego i  w  PZUW, współzałożyciel zakonnej 
OSP w Niepokalanowie, rejonowy komendant 
straży pożarnych w powstaniu warszawskim, 
komendant Centralnej Szkoły Pożarniczej, 
redaktor naczelny „Przeglądu Pożarniczego”, 
działacz społeczny.

Urodził się 1 marca 1901 r. w  Warsza-
wie w  rodzinie Szymona i  Anny z  Sitkow-
skich. Po ukończeniu państwowej szkoły 
powszechnej podjął naukę w Średniej Szkole 
Handlowej Zgromadzenia Kupców w  m.st. 
Warszawie. W 1917 r. wstąpił do harcerstwa. 
Jako zastępowy XIX Warszawskiej Druży-
ny Harcerskiej im. L. Narbutta brał czynny 
udział w  rozbrajaniu niemieckich oku-
pantów w  Warszawie w  listopadzie 1918 r. 
Pierwszą pracę po ukończeniu szkoły podjął 
w 1919 r. w Urzędzie Pocztowo-Telegraficz-
nym Warszawa 2 w  charakterze urzędnika 
kontraktowego. Po powołaniu do wojska od 
1 lutego do 30 listopada 1920 r. odbył służbę 
w  Kompanii Telegraficznej Lokalnego Do-
wództwa Okręgu Generalnego Warszawa. 
Po zdemobilizowaniu wrócił do podjętej rok 
wcześniej pracy i kontynuował ją do 1921 r. 

W  kwietniu 1921 r. ukończył dwutygo-
dniowy kurs pożarniczy dla instruktorów 
w  Warszawie. Po uzyskaniu niezbędnych 
kwalifikacji został zaangażowany 1 czerwca 
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1921 r. na stanowisko lotnego instruktora 
do spraw pożarnictwa przy Zarządzie Głów-
nym Związku Floriańskiego. W 1922 r. został 
ponownie powołany do odbycia służby woj-
skowej i przydzielony do 6 Pułku Ułanów Ka-
niowskich w Stanisławowie. Stamtąd oddele-
gowano go do Szkoły Podchorążych Rezerwy 
Kawalerii przy Dowództwie Okręgu Korpu-
su VI  w  Brodach, którą ukończył w  marcu 
1923  r. w  stopniu plutonowego podchorą-
żego. Po odbyciu służby powrócił na zajmo-
wane wcześniej stanowisko w ZF, obejmując 
swą działalnością powiaty: łukowski, garwo-
liński, radzyński i węgrowski. Przeprowadzał 
lustracje, szkolenia i  kursy pożarnicze. Na 
początku 1924 r. został mianowany starszym 
instruktorem, natomiast w  roku następnym 
objął stanowisko p.o. inspektora ZF na woje-
wództwa poleskie i wołyńskie. Latem 1925 r. 
wraz z delegacją polskich strażaków zwiedzał 
straż pożarną w Wiedniu, wystawę przeciw-
pożarową w Salzburgu, a następnie poznawał 
organizację i stan pożarnictwa we Włoszech, 
Jugosławii i na Węgrzech. Od połowy 1926 r. 
zaczął pracować jako instruktor pożarniczy 
w  Polskiej Dyrekcji Zakładu Ubezpieczeń 
Wzajemnych. W  grudniu 1926 r. ukończył 
trzytygodniowy kurs uzupełniający dla in-
struktorów w  Warszawie. W  1928 r. jako 
jeden z delegatów wziął udział w międzyna-
rodowym kongresie strażackim, towarzyszą-
cym ogólnokrajowemu zjazdowi czechosło-
wackich straży pożarnych w czeskiej Pradze. 

Był współzałożycielem jedynej w Polsce 
zakonnej OSP w  Niepokalanowie, utwo-
rzonej w  1931 r. w  klasztorze franciszka-
nów. Delegowany przez PZUW, przepro-
wadził zajęcia teoretyczne i praktyczne na 
kursie podstawowym dla kandydatów do 
służby w tej straży. Wykładał także na wielu 
kursach pożarniczych organizowanych dla 
uczniów szkół rolniczych, innych szkół za-
wodowych i słuchaczy seminariów nauczy-
cielskich.

W związku z rozwojem techniki i mo-
toryzacji Boguszewski ukończył w  1935  r. 
kurs uzupełniający dla członków Korpu-
su Technicznego w  Łodzi. Od 1 kwietnia 
1937 r. został awansowany na stopień pod- 
inspektora. W drugiej połowie lat 30. XX w. 
prowadził także wykłady i  ćwiczenia po-
żarnicze na harcerskich kursach pożarni-
czych (w Kaletach – 1936 r., w Augustowie 
– 1938 r.). W czerwcu 1939 r. wziął udział 
w  ogólnopolskim zlocie harcerskich od-
działów pożarnych w  Swarzędzu, zasiada-
jąc w sądzie konkursowym.

We wrześniu 1939 r. zgłosił się na ochot-
nika do służby przeciwpożarowej w  ob-
lężonej Warszawie. W  latach 1942-1943 
jako pracownik PZUW prowadził wykłady 
w Centralnej Szkole Pożarniczej i w Ośrod-
ku Szkoleniowo-Badawczym Społecznej 
Spółdzielni Pracy w Wawrze według autor-
skiego skryptu „Dzieje pożarnictwa polskie-
go”. Działał w konspiracji – od marca 1942 r. 
w Armii Krajowej, a od 1944 r. – w Polskiej 
Armii Ludowej (ps. „Szczerbiec”).

Na początku powstania warszawskiego 
został powołany na stanowisko rejonowego 
komendanta straży pożarnych i batalionów 
techniczno-roboczych w  rejonie III Śród-
mieście Północne, gdzie organizował obro-
nę przeciwpożarową i  prace ratownicze. 
Po upadku powstania wraz ze strażakami 
opuścił swój rejon i po kilku dniach spędzo-
nych w obozie przejściowym w Pruszkowie 
udało mu się wraz z  żoną i  córką wydo-
stać stamtąd, znajdując schronienie w OSP 
w  Brwinowie.  Następnie, po krótkim po-
bycie w  Nieborowie, zamieszkał z  rodziną 
w  Łodzi, gdzie kontynuował zatrudnienie 
w  PZUW. W  okresie 1945/1946 dorywczo 
kierował nowo utworzonym Wojewódz-
kim Ośrodkiem Wyszkolenia Pożarniczego 
w Kożuszkach pod Sochaczewem.

W  1946 r. zrezygnował z  pracy 
w PZUW. W 1946 r. został zweryfikowany 
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w grupie członków Korpusu Technicznego 
Związku i zakwalifikowany w stopniu pod-
pułkownika pożarnictwa. Został mianowa-
ny na stanowisko komendanta odbudowy-
wanej ze zniszczeń wojennych Centralnej 
Szkoły Pożarniczej i  pozostał na tym sta-
nowisku do 14 marca 1947 r. Od momentu 
reaktywowania Związku Straży Pożarnych 
RP pełnił równocześnie funkcję kierowni-
ka Wydziału Wyszkolenia Biura Zarządu 
Przymusowego. W  latach 1947-1948 był 
redaktorem naczelnym wznowionego po 
wojnie „Przeglądu Pożarniczego” i  przez 
krótki okres „Gazety Strażackiej”. W  tym 
czasie kierował również Wydziałem Wy-
dawniczym ZSP RP, publikując na łamach 
obu tytułów prasowych wiele artykułów 
dotyczących historii ochrony przeciwpoża-
rowej, szkolenia pożarniczego, powojennej 
odbudowy ze zniszczeń i działalności stra-
ży pożarnych w większych miastach Polski 
w  pierwszych latach powojennych. Jako 
zamiłowany bibliofil dążył też do populary-
zowania czytelnictwa książek i  czasopism 
wśród członków straży pożarnych.

Tuż po wojnie podjął pierwsze prace 
zmierzające do utworzenia ogólnopolskie-
go muzeum pożarniczego w odbudowywa-
nym ze zniszczeń Domu Strażactwa Pol-
skiego na Żoliborzu w Warszawie.

W  okresie rozpoczynającej się sowie-
tyzacji kraju i  licznych prób wciągnięcia 
ZSP RP w orbitę oddziaływania PPR Józef 
Boguszewski został od października 1948 r. 
zawieszony na stanowisku kierownika Wy-
działu Wydawniczego Związku za rzekomą 
działalność na szkodę ustroju, czyli sprze-
daż przedwojennych śpiewników strażac-
kich, wydanych przez Związek w  1939 r. 
W 1949 r. pod naciskiem władz partyjnych 
i Departamentu Politycznego Ministerstwa 
Administracji Publicznej zwolniono go 
z  pracy w  Związku. Postawiono mu także 
zarzut klerykalizmu w związku z utrzymy-

waniem stałych kontaktów i  popieraniem 
OSP w Niepokalanowie oraz opracowaniem 
publikacji poświęconej jej historii i działal-
ności pt. W  walce z  pożarami. W  ślad za 
tym usunięto go z  Korpusu Technicznego 
Związku. Od tej pory pracował wyłącznie 
w  pożarnictwie resortowym. W  okresie 
1949-1953 był zatrudniony w CRS „Samo-
pomoc Chłopska”, a  1953-1954 – w  Cen-
tralnym Zarządzie Przemysłu Cukierni-
czego na stanowisku starszego inspektora 
ochrony przeciwpożarowej. Od 1954 r. do 
przejścia na emeryturę w 1966 r. pracował 
jako inspektor ochrony przeciwpożarowej 
w  Zakładach Przemysłu Cukierniczego 
im. 22 Lipca w Warszawie, a  jednocześnie 
aktywnie działał społecznie w sferze kultu-
ralno-oświatowej i turystyczno-krajoznaw-
czej. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 
zakładowego Klubu Oficerów Rezerwy, 
wiceprezesa sekcji fotograficznej, członka 
kolegium redakcyjnego gazety zakładowej 
„Sygnały” oraz członka zakładowej komi-
sji rozjemczej. Od 1955 r. prowadził spo-
łecznie zakładowe Koło PTTK, będąc jego 
prezesem. Był m.in.: Członkiem Honoro-
wym PTTK, Honorowym Przewodnikiem 
PTTK, Honorowym Przodownikiem Tury-
styki Górskiej oraz Pieszej. Prowadził także 
wykłady na kursach PTTK, organizował 
i oprowadzał wycieczki jako przewodnik. 

Józef Boguszewski do końca życia 
utrzymywał kontakty z  OSP Niepokala-
nów, której był członkiem honorowym od 
1951  r., uczestniczył w  jubileuszach, spo-
tkaniach opłatkowych i  innych wydarze-
niach tej zakonnej straży pożarnej. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1978), Krzyż Walecznych (dwukrot-
nie – 1947), Złoty Krzyż Zasługi (rozkaz 
Powstania nr 7/44), Srebrny Krzyż Zasłu-
gi (1959), Brązowy Medal za Długoletnią 
Służbę (1938), Medal Wojska (czterokrot-
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nie – 1948), Krzyż Armii Krajowej (1974), 
Krzyż Partyzancki (1947), Medal za War-
szawę 1939-1945 (1947), Warszawski Krzyż 
Powstańczy (1983), Medal Pamiątkowy za 
Wojnę 1918-1921 (1930), Medal Niepodle-
głości (1933), Medal Zwycięstwa i Wolno-
ści (1946), złota odznaka „Zasłużony Dzia-
łacz Turystyki” (1966), Krzyż Waleczności 
Armii gen. Bułak-Bałachowicza (1922), 
Honorowy Krzyż Harcerski z  Czasów 
Walk o  Niepodległość (1939), Odznaka 
Grunwaldzka (dwukrotnie – 1947, 1972), 
Złota Honorowa Odznaka PTTK (1958), 
złota odznaka „Zasłużony Działacz LOK” 
(1966), Medal im. Aleksandra Janowskie-
go (1969), Medal ZG PTTK „Za wybitne 
zasługi w  krzewieniu idei krajoznawstwa”, 
Złoty Medal Strażactwa „w  X-leciu Od-
rodzenia Polski 1918-1928” (1932), Złoty 
Znak Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych (1986), Złoty Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” (1946, 1971), odznaka Cen-
tralnej Szkoły Pożarniczej (1946). 

Józef Boguszewski zmarł w  Łodzi 
14 grudnia 1986 r. i tam został pochowany 
na cmentarzu komunalnym „Doły” (kwa-
tera XXIII, rząd 24, grób 12). 
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BOJAŃCZYK WINCENTY ALBRECHT 
(1850-1926)

Przemysłowiec, działacz niepodległo-
ściowy, naczelnik i honorowy członek Sto-
warzyszenia Straży Ogniowej Ochotniczej 
we Włocławku.

Urodził się 5 kwietnia 1850 r. we Wło-
cławku, był synem Rafała (1824-1885) – 
znanego w  środowisku włocławskim bro-
warnika – i Eleonory Ludwiki z d. Albeter 
(1826-1886). Jego bratem był Leon, później-
szy właściciel największych na Kujawach 
wschodnich: cegielni parowej i  przedsię-
biorstwa budowlanego. Dzieciństwo spę-
dził we Włocławku. Jako syn majętnego 
przemysłowca podstawowe wykształcenie 
oraz przysposobienie do zawodu piwowa-
ra otrzymał w  domu. Pogłębiając je, odbył 
kilkuletnią praktykę w  Warszawie. Prowa-
dzenie własnej działalności gospodarczej 
W. Bojańczyk rozpoczął w  1876 r. od uru-
chomienia karczmy na terenie folwarku 
Łanieszczyzna koło Włocławka. W  1879 r. 
ojciec przekazał mu swój – wtedy już dyna-
micznie rozwijający się – browar przy ulicy 
Łęgskiej we Włocławku. Początkowo W. Bo-
jańczyk odnosił w jego prowadzeniu znacz-
ne sukcesy. Rozwój firmy zatrzymał, na pe-
wien czas, kryzys gospodarczy lat 80. XIX w. 
oraz okres I wojny światowej.

Od około 1905 r. w kierowaniu oraz za-
rządzaniu przedsiębiorstwem pomagał mu 

syn Jerzy Zygmunt – późniejszy prezydent 
Włocławka i  prezes Włocławskiej Ochot-
niczej Straży Ogniowej. Z  powodu pro-
blemów zdrowotnych w 1907 r. W. Bojań-
czyk zaprzestał działalności gospodarczej, 
przekazując prowadzenie firmy Jerzemu 
Zygmuntowi. Jednocześnie uaktywnił się 
w życiu społecznym Włocławka.

W. Bojańczyk już jako młody człowiek 
zaangażował się w  pracę na rzecz powsta-
łego 11 lipca 1874 r. Stowarzyszenia Straży 
Ogniowej Ochotniczej (SSOO) we Wło-
cławku. Mając 24 lata, został mianowany 
jednym z pięciu dziesiętników, dowodzącym 
oddziałem toporników. W  latach następ-
nych podejmował próby objęcia wyższych 
stanowisk w Stowarzyszeniu. Między inny-
mi w 1879 r. kandydował na naczelnika stra-
ży. Spośród siedmiu kandydatów otrzymał 
wtedy najmniejszą liczbę głosów. Sytuacja 
zmieniła się w drugiej ćwierci XIX w., kie-
dy w 1888 r. wygrał wybory na „Naczelnika 
Ochotników”. Funkcję tę pełnił przez wiele 
lat. Jako dowodzący strażackim korpusem 
wielokrotnie osobiście kierował akcjami ga-
śniczymi. Szczególnie zadbał o środki finan-
sowe na wyposażenie w narzędzia ratowni-
cze i  umundurowanie strażaków. W  1890 
r. dzięki jego zaangażowaniu i  sfinansowa-
niu zakupienia instrumentów z  własnych 
funduszów przy straży powstała orkiestra 
dęta, która za przyzwoleniem administracji 
carskiej brała udział w uroczystościach stra-
żackich i  miejskich. W  1893  r. – w  dowód 
uznania za zasługi wniesione w  działalno-
ści Stowarzyszenia – otrzymał od znanych 
i  szanowanych członków straży puchar pa-
miątkowy, który oprócz sztandaru jest jed-
nym z  cenniejszych eksponatów z  historii 
włocławskiej straży pożarnej zdeponowa-
nych w miejscowym muzeum. Po kilku la-
tach dynamicznej działalności między 1891 
a 1896 r. obdarzony został godnością Człon-
ka Honorowego SSOO we Włocławku. 
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Równolegle z  działalnością pożarniczą 
W. Bojańczyk pełnił też szereg innych funkcji 
społecznych. Między innymi w 1887 r. wybra-
ny został na członka Włocławskiego Komite-
tu Leśnego. Był również współzałożycielem 
i  członkiem powstałego w  1905 r. Włocław-
skiego Towarzystwa Rzemieślników i  Prze-
mysłowców. Niekwestionowane zasługi miał 
w utworzeniu we Włocławku na początku XX 
w. 7-klasowej Szkoły Handlowej. W  tym też 
okresie przez jakiś czas piastował funkcję pre-
zesa dozoru kościelnego włocławskiej parafii 
rzymskokatolickiej, czyli zarządu parafii. 

Wincenty Albrecht Bojańczyk zmarł 
26 stycznia 1926 r. i został pochowany w ro-
dzinnym grobowcu na cmentarzu komu-
nalnym we Włocławku (sektor 36, rząd 1, 
nr 11). Razem z nim spoczywają: Jerzy Zyg-
munt, Leon, Helena, Irena, Michał Zefiryn.

Małżeństwo zawarł 13 lipca 1880 r. z He-
leną Marianną Anną Kocent Zielińską, córką 
ziemianina Antoniego Kocenta, właściciela 
Kościelnej Wsi na Kujawach. Z tego związku 
urodzili się: Jerzy Zygmunt, Irena Aniela, Łu-
cja Barbara, Maria Klotylda, Michał Zefiryn.
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Zdzisław Jan Zasada

BOJKO JAKUB 
(1857-1943)

Działacz ruchu ludowego i strażackiego 
w Galicji, publicysta, pisarz ludowy, samo-
rządowiec. Poseł do galicyjskiego Sejmu 
Krajowego i austriackiej Rady Państwa, po-
seł na Sejm Ustawodawczy i na Sejm II ka-
dencji oraz senator I i III kadencji Sejmu.

Urodził się 7 lipca 1857 r. w Gręboszo-
wie. Pochodził z rodziny chłopskiej. Był sy-
nem zbiega z Kongresówki Gabriela i  jego 
drugiej żony – Elżbiety Kamysz, rodem 
z Woli Rogowskiej. 

W  roku 1866 rozpoczął naukę w  trzy-
letniej miejscowej szkole ludowej. Był do-
brym uczniem. Podczas pracy we własnym 
gospodarstwie rolnym czas wolny poświę-
cał na samokształcenie. Czytał książki. 
Prenumerował gazetki ludowe: „Chatę 
Czasopismo Ludowe Ku Nauce i Rozrywce 
Dla Starszych i Dzieci” i „Nowiny” – gazeta 
codzienna. Wpływ na jego ideowy rozwój 
wywierał wtedy ks. prałat Henryk Otowski, 
proboszcz w  Gręboszowie, a  potem Tade-
usz Dybowski, były powstaniec 1863 roku.
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Bojko szybko został sierotą. Mając 16 lat, 
został zupełnie sam, ponieważ gdy miał 
12 lat, zmarła mu matka, a cztery lata póź-
niej ojciec. Aby przeżyć, musiał najmować 
się do pracy u bogatych gospodarzy i Żyda. 
Następnie samodzielnie zdobyta wiedza po-
mogła mu otrzymać posadę wiejskiego na-
uczyciela w  szkole w  Biskupicach, a  latem 
dorabiał jako flisak, płynąc nawet do Gdań-
ska. Podróże te nie tylko dały mu zarobek, 
ale też pozwoliły poznać kraj i jego zabytki. 
Efektem tych wypraw była książeczka Flis 
do trzeciego króla – wspomnienia wyda-
na w 1907 r. W roku 1879 rozpoczął pracę 
jako nauczyciel w  szkole ludowej w  Woli 
Żelichowskiej. W  tym też roku odbył swą 
niezwykłą pieszą podróż do Krakowa. Rok 
1879 dał mu też pewną samodzielność, ku-
pił bowiem dwumorgowe gospodarstwo. 
W tym samym roku ten ambitny chłop pra-
cował jako nauczyciel we wsi Kozłów i Hu-
bienice, a potem w Samocicach. 

Praca nauczyciela, wspólne czytanie 
prasy oraz dyskutowanie z  chłopami dały 
Bojce szacunek wśród ludności wiejskiej, co 
zaowocowało w  1879 r. powierzeniem mu 
do zawodowego wykonywania obowiązków 
pisarza gminnego w kilku wsiach jednocze-
śnie. W roku 1891 osiągnął kolejny, wyższy 
stopień w  ówczesnej hierarchii społecznej, 
gdyż został wybrany wójtem w  Gręboszo-
wie. Pełnił tę funkcję aż do 1918 r. 

Jakub Bojko podejmował działania na 
rzecz ustawowego uregulowania ubezpie-
czeń od pożarów. Występował w  Sejmie 
Krajowym galicyjskim w  kwestii wprowa-
dzenia przymusowych ubezpieczeń budyn-
ków od ognia. Problem ten był mu znany, 
ponieważ w  młodości piastował funkcję 
subagenta Towarzystwa Asekuracyjnego 
pod wezwaniem św. Floriana „Florianki”. 
W roku 1904 wystąpił z wnioskiem sprawie 
upowszechnienia i  wprowadzenia przy-
musowego ubezpieczenia od ognia, m.in. 

wskazując, że ten wniosek jest już od pra-
wie 40 lat w Galicji uchwalony, a nie docze-
kał się urzeczywistnienia. Za koniecznością 
jego urzeczywistnienia przemawia drew-
niana zabudowa wsi galicyjskich i  duża 
liczba pożarów, jakie co roku w tym kraju 
wybuchają. Z  doświadczenia wiedział, że 
chłopom żal było pieniędzy na opłacenie 
rocznej składki. Temu należało przypisać 
fakt, że większość budynków chłopskich 
była nieubezpieczona. W razie pożaru na-
wet zamożni chłopi popadali w ruinę. Co-
rocznie „szło z  dymem nieubezpieczone 
mienie chłopskie warte miliony”. W swoim 
wystąpieniu Bojko wezwał Sejm Krajowy 
do szybkiego uchwalenia ustawy dotyczącej 
omawianej kwestii. Zwracał się również do 
wszystkich galicyjskich rad powiatowych, 
żeby udzielały pomocy gminom przez 
stworzenie wzajemnej „pomocy od ognia”. 
Wniosek nie został zrealizowany. 

Monopol „Florianki” w  dziedzinie 
ubezpieczeń chłopskich na wsi został zła-
many w  1908 r. W  roku tym ludowcy na 
czele z  Janem Stapińskim i  J. Bojko utwo-
rzyli Ludowe Towarzystwo Ubezpieczeń od 
Ognia „Wisła”, z siedzibą w Krakowie. Boj-
ko został członkiem jego rady nadzorczej. 
W „Wiśle” klientów chłopskich traktowano 
uczciwie i  z  szacunkiem. Agentami ubez-
pieczeniowymi byli tam działacze terenowi 
Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL).

Jakub Bojko był jednym z  głównych 
inicjatorów założenia w  1912 r. ochotni-
czej straży pożarnej w  Gręboszowie. Od 
razu wybudowano w tej miejscowości małą 
drewnianą remizę. Jedynym sprzętem, któ-
rym dysponowano ówcześnie, była pompa 
ręczna i kilkunastometrowy wąż, a później 
także ręczna sikawka, wiadra i  bosak. Do 
akcji wyjeżdżano wozem konnym pożyczo-
nym od miejscowych gospodarzy. Ta jed-
nostka ochotniczej straży pożarnej okazała 
się bardzo przydatna, gdy Gręboszów zna-
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lazł się w  sąsiedztwie linii działań wojen-
nych w okresie I wojny światowej. Strażacy 
gasili pożary i pomagali w porządkowaniu 
zgliszcz. W  kolejnych okresach dzięki ak-
tywności całego lokalnego społeczeństwa 
działalność tej ochotniczej straży pożarnej 
rozwijała się tak aktywnie, że umożliwiła jej 
funkcjonowanie współcześnie.

Bojko był aktywny na wielu polach. 
Włączył się w działalność lokalną w samo-
rządzie na poziomie swojego powiatu, Dą-
browy Tarnowskiej, gdzie został wybrany 
radnym Rady Powiatowej. W tym mieście 
był też członkiem, a potem prezesem tam-
tejszej Kasy Zaliczkowej, a także od 1899 r. 
członkiem Rady Nadzorczej Banku Parce-
lacyjnego. Pełnił również funkcję przewod-
niczącego Rady Szkolnej w  Gręboszowie. 
Już wcześniej rozpoczął też działalność 
w  Radzie Muzealnej Polskiego Muzeum 
w Rapperswilu, wtedy niewątpliwie jednym 
z  najważniejszych ośrodków opiniotwór-
czych na emigracji.

Te wszystkie aktywności zaważyły na 
dalszym rozwoju pozycji społecznej Jakuba 
Bojki, który wiązał się coraz bardziej z ru-
chem ludowym, dążącym do przywrócenia 
niepodległości przez wciągnięcie szerokich 
mas ludowych do tego wielkiego zadania. 
Od roku 1891 pisywał artykuły do szeroko 
czytanego na wsi pisma „Przyjaciel Ludu”, 
szerzącego idee pełnego uobywatelnienia 
chłopstwa. Poznał osobiście twórców ru-
chu ludowego w Galicji – Marię i Bolesława 
Wysłouchów. 

Bojko stał się następnie aktywnym dzia-
łaczem ludowym na terenie powiatu dą-
browskiego. Został wybrany delegatem na 
zjazd chłopski w Rzeszowie w lipcu 1895 r. 
Na tym zgromadzeniu utworzone zostało 
Stronnictwo Ludowe, którego prezesem 
został Karol Lewakowski, a  funkcję wice-
prezesa powierzono Bojce. W czasie walki 
wyborczej do Sejmu Krajowego wygrał on 

rywalizację ze szlacheckim kandydatem na 
posła hr. Męcińskim i w ten sposób po raz 
pierwszy został wybrany posłem. 

Jakub Bojko był posłem i  parlamen-
tarzystą wybieranym z  list wyborczych 
Stronnictwa Ludowego, a potem Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. W  Sejmie Krajo-
wym we Lwowie zasiadał w  latach 1895-
-1914. Był także posłem do austriackiej 
Rady Państwa w latach 1897-1918. 

Gdy w 1913 r. doszło do rozłamu w Pol-
skim Stronnictwie Ludowym, Bojko zo-
stał jednym z  organizatorów PSL „Piast”. 
Od roku 1913 do 1918 był prezesem tego 
Stronnictwa.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości 
było dla Bojki sygnałem rozpoczęcia pracy 
w wolnym kraju. W latach 1919-1922, wy-
brany z listy PSL „Piast”, był posłem do Sej-
mu Ustawodawczego i  jego wicemarszał-
kiem, a  w  latach 1922-1927 – senatorem 
i wicemarszałkiem Senatu. 

Po roku 1918 Bojko nie odgrywał już 
czołowej roli w  swoim Stronnictwie. Był 
członkiem zarządu głównego, a potem rady 
naczelnej. W  roku 1926 został honorowym 
prezesem partii. W roku 1927 odszedł wraz 
z trzema innymi posłami z „Piasta” i popie-
rając sanację, dokonał rozłamu, tworząc tzw. 
Zjednoczenie Ludu Polskiego (nie było ono 
popularne wśród ludności wiejskiej). Bojko 
sądził, że Piłsudski ukróci korupcję w niektó-
rych partiach i  zrealizuje żądania chłopów, 
przeprowadzając gruntowną reformę rolną. 

Bojko wstąpił też do Bezpartyjnego Blo-
ku Współpracy z Rządem (BBWR). W roku 
1927 został senatorem z  listy BBWR, był 
nim także w  latach 1930-1935. W  roku 
1928 był marszałkiem seniorem Sejmu 
II  kadencji (1928–1930), przeprowadzając 
wybór na marszałka Ignacego Daszyńskie-
go (lidera PPS). Z życia politycznego wyco-
fał się w 1935 r. 
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Resztę swego życia spędził w  rodzin-
nym Gręboszowie, pozostając w  izolacji 
politycznej. Cieszył się liczną rodziną ze 
związku z biedną wiejską dziewczyną Julią 
Świątkówną, która wniosła mu mórg pola 
w  posagu. Poślubił ją w  1880  r., zmarła 
w 1938 r.

Bojko dał się też poznać jako doskona-
ły mówca, występując na różnych uroczy-
stościach i  forum parlamentarnym. Pozo-
stawił po sobie spuściznę publicystyczną 
i  literacką. Oprócz licznych artykułów pu-
blikowanych w  czasopismach, początkowo 
w „Wieńcu” i „Pszczółce” od 1880 r., a po-
tem w „Przyjacielu Ludu”, dzienników, po-
lemik i mów, wierszy, gawęd, nowel napisał 
też dzieła większe, jak: Okruszyny z Grębo-
szowa (1911), Pisma i  mowy (1904), Anty-
chryst i dureń (1900), Z dziejowej chwili, Pod 
trzeciego króla (1905), O powstaniu listopa-
dowym (1910), Spisz – wrażenia z wyciecz-
ki do sąsiadów (1914). Największy rozgłos 
uzyskała praca publicystyczna Dwie Dusze 
w  której, analizując charakter chłopa pol-
skiego, ukazał jego dwie odmienne postawy 
życiowe – „dusze” – prawdziwie chłopską, 
pełną godności i żądzy wiedzy oraz pańsz-
czyźnianą – przywykłą do posłuszeństwa 
wobec panów. Działalnością literacką Bojki 
interesował się Stanisław Pigoń, a  Włady-
sław Orkan nazwał go „chłopskim Skargą”. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Komandorski z  Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski (1936), Krzyż Koman-
dorski Orderu Odrodzenia Polski. 

Jakub Bojko zmarł 7 kwietnia 1943 r. 
w Gręboszowie, tam też został pochowany.
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szawa 1996, s. 207, 213, 249, 266, 409, 418, 426, 435; 
Gaul J., Polonika w Archiwum Parlamentu w Wiedniu. 
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Mirosława Bednarzak-Libera
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BOROWY ZBIGNIEW 
(1902-1984)

Inspektor pożarnictwa Okręgu Wo-
jewódzkiego Związku Straży Pożarnych 
w Białymstoku (1934-1937). Obrońca War-
szawy w  1939  r., komendant Powstańczej 
Warszawskiej Straży Pożarnej, kawaler 
Krzyża Orderu „Virtuti Militari”. Pułkow-
nik pożarnictwa.

Urodził się 1 października 1902 r. 
w Brzeziu (ob. gm. Brześć Kujawski), pow. 
włocławski. Jego ojcem był Stanisław Bo-
rowy – nauczyciel, urzędnik państwowy, 
znany w  środowisku Włocławka i  w  pow. 
włocławskim działacz OSP, matką była Jó-
zefa z  d. Kawecka. O  jego młodzieńczych 
latach wiemy niewiele. W latach 1921-1923 
należał do ZHP. Jako syn nauczyciela po-
szedł w ślady ojca i w 1923 r. ukończył Se-
minarium Nauczycielskie we Włocławku, 
a  w  1926 r. – Szkołę Handlową w  Płocku. 
Służbę wojskową w stopniu podporucznika 
rezerwy ukończył w  1928 r. Po wyjściu do 
cywila swoje zainteresowania ukierunkował 
na dziedzinę pożarnictwa. W 1928 r. ukoń-
czył kurs dla instruktorów pożarnictwa, 
a w 1930 r. kurs uzupełniający dla oficerów 
pożarnictwa. W latach 1928-1933 zajmował 
stanowisko powiatowego instruktora pożar-
nictwa w Sierpcu, następnie przez rok – we 
Włocławku. W latach 1934-1937 był inspek-
torem pożarnictwa Okręgu Wojewódzkiego 

Związku Straży Pożarnych w  Białymstoku. 
W  1937 r. objął dowództwo IV Oddziału 
Warszawskiej Straży Ogniowej (WSO).

W  dniu 6 czerwca 1939 r. brał udział 
w  gaszeniu pożaru Dworca Głównego 
w  Warszawie. Strażakami dowodził ko-
mendant WSO Stanisław Gieysztor. Za 
prowadzenie akcji gaśniczej władze odzna-
czyły 62 strażaków. Ze względu na odnie-
sione obrażenia Złoty Krzyż Zasługi kpt. Z. 
Borowemu w szpitalu wręczył premier gen. 
Felicjan Sławoj-Składkowski.

WSO na kilka miesięcy przed wybu-
chem II wojny światowej włączono do 
obrony przeciwlotniczej miasta jako służbę 
przeciwpożarową stolicy na wypadek woj-
ny. Komendantem Ośrodka Pożarniczego 
w  czasie obrony Warszawy był kpt. poż. 
Stanisław Gieysztor (komendant WSO). Po 
podzieleniu stolicy w 1939 r. na trzy dziel-
nice obronne kpt. poż. Z. Borowy został 
szefem Dzielnicy „Północnej”. 

Na kilka tygodni przed wybuchem 
II  wojny światowej kilkudziesięciu war-
szawskich strażaków zostało powołanych 
do wojska. Kpt. poż. Z. Borowemu powie-
rzono uzupełnienie składów oddziałów do 
walki z pożarami. Jesienią 1939 r. Z. Boro-
wy współpracował z  Komendą Oddziału 
Włocławskiego Korpusu Obrońców Poko-
ju, udzielając pomocy osobom zagrożonym 
aresztowaniem i  osadzeniem w  obozach 
koncentracyjnych. Jednocześnie organi-
zował pomoc żywnościową z  tego terenu 
dla okupowanej Warszawy. W  tym czasie 
współpracował z Wacławem Wrześniakiem 
i Teofilem Hajdo z Włocławka.

Z. Borowy podczas wojny dowodził wie-
loma trudnymi akcjami ratowniczymi, m.in.: 
Teatru Wielkiego, Zamku Królewskiego, 
Elewatorów Zbożowych i  innych obiektów. 
W kilka dni po kapitulacji Warszawy wspól-
nie z podległymi mu strażakami uruchomił 
w koszarach IV oddziału kuchnię; gotowano 
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w  niej kawę i  posiłki, które podawano idą-
cym do niewoli polskim żołnierzom. W jego 
mieszkaniu przy ul. Chłodnej przez kilka 
miesięcy ukrywali się przed represjami wyso-
cy urzędnicy Zarządu Miasta Warszawy.

Jeszcze przed wybuchem powstania 
warszawskiego radykalnie wzrosła liczba 
pożarów w  mieście. Działające ówcześnie 
struktury WSO poczyniły liczne starania 
o  zwiększenie liczby strażaków oraz po-
szerzenie form przygotowania ich do zwal-
czania pożarów. W  tym celu dowództwo 
„Skały” uruchomiło w  Centralnej Szkole 
Pożarniczej przy ul. Słowackiego 8 kilka 
kursów oficerskich, na które przyjęto 60-70 
strażaków z całego Generalnego Guberna-
torstwa. Jednym z wykładowców był nowo 
mianowany mjr. poż. Z. Borowy.

Przed wybuchem powstania warszaw-
skiego WSO dzieliła się na pięć oddziałów 
mieszczących się na Nalewkach, w  Ra-
tuszu, przy ul. Polnej, na Pradze oraz przy 
ul. Chłodnej – oddz. IV, którym dowodził 
mjr poż. Z. Borowy ps. „Janina”. Kadrę ofi-
cerską stanowili ppor. poż. Kazimierz Sera-
fiński i por. poż. Kazimierz Jankowski oraz 
16 podoficerów.

Władze powstańcze desygnowały Z. Bo-
rowego na komendanta Powstańczej War-
szawskiej Straży. W dniu 1 sierpnia 1944 r. 
oddziały WSO przystąpiły do powstania, 
podejmując się obrony kilkudziesięciu waż-
nych zakładów i  obiektów przemysłowych. 
Swoimi decyzjami Z. Borowy spowodował 
zabezpieczenie kilkudziesięciu wozów stra-
żackich przed ich zaborem przez Niemców.

Siedziba dowództwa była zlokalizowa-
na w oddziale IV WSO przy ul. Chłodnej, 
gdzie mieszkał Z. Borowy i gdzie mieścił się 
jego sztab. Budynek ten przez pierwsze trzy 
dni powstania był pod ostrym ostrzałem 
Niemców, mimo to strażacy walczyli z po-
żarami plebanii i kościoła na ul. Chłodnej 
oraz Hali Mirowskiej i Wielopola.

Zgodnie z  rozkazem nr 1194/TV KG 
AK gen. T. Komorowskiego „Znicza”, 
„Bora” z  3 lipca 1944 r. strażacy w  czasie 
powstania mieli opanować fabryki, pla-
cówki telekomunikacji i  obiekty użytecz-
ności publicznej. W  tym celu utworzono 
podziemną strukturę OPL „Budowa”. W jej 
ramach zadania wykonywali płk poż. Mi-
chał Radwan i  szef służby przeciwpożaro-
wej na miasto Warszawę mjr poż. Z. Bo-
rowy. W  skład podległych im jednostek 
wchodziły straże fabryczne: Philipsa, Fra-
naszka, Pfeiffera, Dobrali, OSP Czerniaków 
i  Targówek oraz straże z  obwodów: Mo-
kotów, Ochota, Praga, Śródmieście, Wola 
i  Żoliborz. Razem było 680 strażaków, 
mających do dyspozycji 31 samochodów 
pożarniczych. W krótkim czasie „Budowa” 
w AK została rozwiązana, a służbę przeciw-
pożarową na okres powstania włączono do 
WSO, którą kierował mjr poż. Z. Borowy 
wraz z czterema oficerami.

W dniu 5 sierpnia 1944 r. wobec naporu 
Niemców na rozkaz mjr. poż. Z. Borowe-
go straż grupami została ewakuowana do 
Archiwum Akt Dawnych na ul. Długą 24, 
gdzie znajdował się sztab powstańczy WSO 
oraz przebywały grupy strażaków walczą-
cych z pożarami na Starówce.

W dniu 9 sierpnia 1944 r. mjr. poż. Z. 
Borowy, sprawując swoje obowiązki, wy-
dał rozkaz tworzący jedną dużą jednostkę 
służby przeciwpożarowej – brygadę, którą 
podzielono na dwie kompanie. Dziesięć 
dni później, 19 sierpnia, brygada zosta-
ła podzielona na dalsze dwie grupy. Jedną 
z nich, stacjonującą w Archiwum Akt Daw-
nych, dowodził mjr poż. Z. Borowy.

Po utworzeniu przez gen. Antoniego 
Chruściela ps. „Monter” warszawskiego 
Korpusu AK strażacką brygadę włączono 
do 72. pp 28. Dywizji Piechoty im. Macie-
ja Rataja dowodzonej przez płk. Edwarda 
Pfeiffera ps. „Radwan”.
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Chylące się ku upadkowi działania 
powstańcze spowodowały konieczność 
ochrony życia garstki walczących jeszcze 
strażaków. W dniu 30 sierpnia 1944 r. mjr 
poż. Z. Borowy podjął decyzję ewakuacji 
oddziałów pożarniczych walczących na 
Starówce kanałami do Śródmieścia.

Po upadku powstania miasto opusto-
szało, a  liczni strażacy zostali wywiezieni 
do obozów w  Pruszkowie lub w  Ursusie. 
Do pruszkowskiego obozu został depor-
towany Z. Borowy i  jego rodzina, która 
po kilku dniach za sprawą strażaków OSP 
w  Pruszkowie została z  kilkoma innymi 
współwięźniami uwolniona. Następnie 
przez ok. 5 miesięcy Z. Borowy ukrywał się 
w Krakowie i Bytomiu.

Po zakończeniu okupacji niemieckiej 
wielokrotnie zmieniał miejsce zamieszka-
nia oraz pracę zawodową, m.in.: w Fabryce 
Zapałek w Częstochowie był instruktorem 
straży, w  Bydgoszczy – pracownikiem in-
spektoratu wojewódzkiego straży. Potem 
osiedlił się w  Łodzi, gdzie w  latach 1947-
1949 piastował stanowisko dyrektora Cen-
trum Wyszkolenia Pożarniczego Central-
nego Zarządu Przemysłu Włókienniczego 
i w latach 1950-1951 – dyrektora Państwo-
wego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego przy 
ul. Tamka 10. Następnie w latach 1952-1953 
był inspektorem Ochrony Przeciwpożaro-
wej Przedsiębiorstwa Energomontażowe-
go Przemysłu Węglowego w  Katowicach. 
18 września 1981 r. przeprowadził się do 
Oświęcimia. Tam też otrzymał stanowi-
sko oficera ds. ochrony przeciwpożarowej 
w  Zakładach Chemicznych „Oświęcim” 
(ob. Firma Chemiczna Dwory S.A.).

Podczas obrony stolicy i  w  powstaniu 
warszawskim był pięciokrotnie ranny. Za 
zasługi położone w walce z okupantem hi-
tlerowskim oraz za działalność w  służbie 
pożarniczej był wielokrotnie odznaczany 
i nagradzany. 

Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Srebrny Orderu „Virtuti Militari” 
(1944), Złoty Krzyż Zasługi (1938, 1939), 
Medal za Wojnę 1918-1920, Krzyż Armii 
Krajowej (1968), Srebrny Medal „Za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa”. 

Zbigniew Borowy zmarł 6 czerwca 
1984 r. w  Oświęcimiu i  został pochowany 
na miejscowym cmentarzu komunalnym, 
sektor A, rząd A, nr grobu 24.

Ożenił się z  Heleną z  Zakrzewskich 
z  Włocławka. Z  tego związku mieli syna 
Kiejstuta. 
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Zdzisław Jan Zasada 

BROŃSKI JERZY 
(1906-1948)

Inżynier mechanik, absolwent i  wykła-
dowca Centralnej Szkoły Pożarniczej w czasie 
okupacji niemieckiej, żołnierz AK ps. „Dro-
gomir”, uczestnik powstania warszawskiego, 
szef Departamentu Kwaterunkowo-Budow-
lanego MON, skazany na karę śmierci; kpt. 
poż., płk WP, zrehabilitowany.

Urodził się 30 sierpnia 1906 r. w  No-
wej Czartorii (pow. żytomierski, gubernia 
wołyńska). Był synem lekarza wojskowego 

ppłk. Platona Brońskiego i Ireny z Glasber-
gów – nauczycielki języków obcych. Uczył 
się w  gimnazjum w  Kijowie. W  1926  r. 
ukończył Państwową Szkołę Budowy Ma-
szyn i Budownictwa w Grudziądzu. W 1928 
r. jako absolwent Szkoły Podchorążych Ka-
walerii w  Grudziądzu otrzymał przydział 
do 8 Pułku Strzelców Konnych w  Cheł-
mnie. Służył tam do 1930 r. Po przeniesie-
niu na własną prośbę do rezerwy podjął 
pracę w  charakterze asystenta w  Szkole 
Budowy Maszyn w Grudziądzu, jednocze-
śnie przygotowywał się eksternistycznie do 
matury. W tym samym roku zaczął studia 
na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Warszawskiej, zarabiając jednocześnie na 
swe utrzymanie jako robotnik w  fabryce 
Lilpop, Rau & Loewenstein i w Zbrojowni 
Warszawskiej, a potem jako sekretarz tech-
niczny Instytutu Technicznego Uzbrojenia 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Poli-
technikę Warszawską ukończył 23 stycznia 
1936 r. i  po okresie pracy przy budowie 
urządzeń poligonowych w  Zielonce pod-
jął zatrudnienie w  Państwowej Wytwórni 
Uzbrojenia – Fabryce Karabinów w  War-
szawie, kolejno jako asystent, kierownik 
obróbki termicznej i zastępca szefa inspek-
cji fabrycznej. Projektował nowe rozwią-
zania w  zakresie urządzeń strzelniczych 
i doświadczalnych, był autorem publikacji 
z  dziedziny mechaniki teoretycznej „Na-
prężenia krótkotrwałe w lufach broni ręcz-
nej i  maszynowej”. Ukończył kurs bezpie-
czeństwa pracy i przeciwpożarowy. 31 maja 
1936 r. ożenił się z  Czesławą z  Wolskich. 
Został awansowany do stopnia rotmistrza 
ze starszeństwem od 1 stycznia 1937 r. 
i przydzielony do Kadry Oficerskiej Okrę-
gu nr 1 Warszawa. W Fabryce Karabinów 
pracował do 1939 r. Będąc wyreklamowa-
ny przez fabrykę od służby wojskowej jako 
niezbędny do kierowania produkcją broni, 
nie został zmobilizowany. 
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We wrześniu 1939 r. pełnił funkcję 
dowódcy samochodowej kolumny ewa-
kuacyjnej Fabryki Karabinów z  Warszawy 
do Brześcia n. Bugiem i  przez Równe do 
Zbaraża. Stamtąd część dyrekcji i wszystkie 
samochody ewakuowały się do Rumunii, 
zaś Jerzy Broński, po kontuzji, wraz z grupą 
kilku pracowników fabryki przebijał się do 
Warszawy. Dołączył do oddziałów kawa-
leryjskich walczących w Grupie Operacyj-
nej gen. Kleeberga. Po ich rozbiciu przez 
Niemców, posiadając kartę zwolnienia, nie 
trafił do niewoli, lecz powrócił do Warsza-
wy. Nie chcąc wracać do pracy w Fabryce 
Karabinów przejętej przez zarząd niemiec-
ki, podjął pracę nauczyciela w dokształca-
jących szkołach zawodowych miejskich 
i jednocześnie dorabiał fizycznymi pracami 
remontowymi. Pomagał także dorywczo 
i  bezinteresownie w  pracach biura infor-
macyjnego PCK. W  okresie od 12 lutego 
1940 r. do 4 października 1944 r. działał 
w  konspiracji w  Związku Walki Zbrojnej/
Armii Krajowej w  Warszawie i  okolicach 
Garwolina. Był wykładowcą z  dziedziny 
broni w  tajnej podchorążówce, instrukto-
rem uzbrojenia i  służby samochodowej, 
tłumaczył instrukcje użytkowania niemiec-
kiej broni, pomagał w konserwacji broni.

Do Warszawskiej Straży Ogniowej zo-
stał przyjęty przed inwazją Niemiec na ZSRR 
w  1941 r. jako kierowca rezerwowego wozu 
strażackiego do pomocniczej służby pożar-
nej w  ramach obrony przeciwlotniczej, a  od 
7 lipca 1941 r. podjął zatrudnienie jako oficer 
techniczny, a  później kierownik warsztatów 
WSO. Dzięki pracy w  WSO niejednokrotnie 
wykorzystywał wozy strażackie do działalno-
ści konspiracyjnej – przewozu broni, amunicji 
i  innego sprzętu, a  przy akcjach gaśniczych 
umiejętnie kierował zaopatrzeniem wodnym, 
tak by przy gaszeniu obiektów niemieckich 
doprowadzać do większych strat (np. pożar 
składów materiałów pędnych przy ul. Gniew-

kowskiej i Sowińskiego, pożar gmachu poczty 
na placu Napoleona). Był absolwentem I kursu 
oficerskiego w  Centralnej Szkole Pożarniczej 
w okresie 20 września 1942 – 27 lutego 1943 r. 
z I lokatą, a następnie kursu dla oficerów tech-
nicznych w straży od 12 do 25 marca 1943 r., 
przeprowadzonego w  zakładach Mercedes 
Benz. Od 1  lipca 1943 r. awansowany został 
do stopnia kapitana pożarnictwa. Na II oku-
pacyjnym kursie oficerskim zorganizowanym 
w CSP, trwającym od 28 lutego do 30 czerwca 
1944 r., wykładał organizację służby bojowej. 

Po wybuchu powstania warszawskie-
go otrzymał od dowództwa AK Starego 
Miasta zadanie zorganizowania służby sa-
perskiej wraz z  obroną przeciwpożarową 
i  kierowania warsztatami rusznikarskimi. 
Pełnił funkcję szefa saperów Grupy „Pół-
noc” na Starym Mieście, a następnie – po 
przejściu kanałami – w  Śródmieściu. Brał 
udział jako dowódca odcinka w  kilku ak-
cjach bojowych baonu „Wkra” i  w  od-
działach zgrupowania „Radosław”. Dzięki 
dobrej znajomości języka niemieckiego, 
podawaniu mylących komend w  języku 
wroga i  umiejętnemu kierowaniu ogniem 
doprowadził do uszkodzenia dwóch nie-
mieckich czołgów, które zamierzały ostrze-
liwać powstańców w Szpitalu Maltańskim, 
a  utraciwszy orientację skierowały ostrzał 
na pozycje własnych oddziałów. Innym 
bohaterskim czynem kpt. Brońskiego było 
wyparcie ukraińskiego oddziału z kościoła 
kanoniczek przy Ratuszu oraz wyciągnięcie 
pilota z zestrzelonego nad ul. Miodową sa-
molotu alianckiego i wymontowanie z pło-
nącej maszyny działek szybkostrzelnych, 
które zostały w warsztatach rusznikarskich 
przystosowane prowizorycznie do strze-
lania naziemnego, oddając znaczne usługi 
w działaniach na Starówce. Dowodził także 
wieloma akcjami ratowniczo-gaśniczymi. 
Był jednym z  członków powstańczej Ko-
mendy WSO – połączonych oddziałów I, II 
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i IV, działających na Starym Mieście, a póź-
niej – po przejściu kanałami – w Śródmie-
ściu. Trzykrotnie został ranny. 

Po upadku powstania wyszedł wraz z lud-
nością cywilną i trafił do obozu przejściowe-
go w Pruszkowie. Po kilku dniach został wraz 
z  grupą dwudziestu skupionych wokół nie-
go strażaków przydzielony przez Niemców 
do podobozu Warszawa-Mokotów przy ul. 
Puławskiej, do tzw. Räumungskommando, 
gdzie pełnił funkcję tłumacza i kierował za-
opatrzeniem wodnym. Przed wkroczeniem 
Armii Czerwonej do Warszawy 15 stycznia 
1945 r. udało mu się, dzięki zastosowanemu 
fortelowi, wyprowadzić bezpiecznie całą gru-
pę strażaków poza Warszawę.

21 stycznia 1945 r. zgłosił się do Rejono-
wej Komisji Uzupełnień Warszawa-Praga 
i  dostał przydział do dyspozycji Wydziału 
Budownictwa, Remontu i Zakwaterowania 
Generalnego Kwatermistrzostwa Wojska 
Polskiego, obejmując początkowo stano-
wisko dowódcy kompanii samodzielnego 
baonu budowlano-remontowego, później 
stanowisko inspektora przeciwpożarowego 
i  zastępcy szefa w  Rejonowym Zarządzie 
Kwaterunkowo-Budowlanym Garnizonu 
m.st. Warszawy, a  następnie w  inspekcji 
przeciwpożarowej Departamentu Kwate-
runkowo-Eksploatacyjnego MON. 

W 1947 r. został zweryfikowany przez Ko-
misję Weryfikacyjno-Kwalifikacyjną dla człon-
ków Korpusu Technicznego Związku Straży 
Pożarnych RP w stopniu kapitana pożarnictwa 
ze starszeństwem od 28 marca 1943 r. 

Po okresie zajmowania stanowiska kie-
rownika sekcji zakwaterowania, następnie 
szefa Wydziału Kwaterunkowo-Eksploata-
cyjnego, w  listopadzie 1945 r. został mia-
nowany na stanowisko szefa Departamen-
tu Kwaterunkowo-Eksploatacyjnego, a  po 
reorganizacji ministerstwa – Departamen-
tu Kwaterunkowo-Budowlanego MON. 
W  krótkim czasie awansował do stopnia 

pułkownika (od 16 lipca 1946 r.). Był jed-
nym z  twórców Wojskowego Przedsiębior-
stwa Budowlanego. 

Dzięki zajmowanemu stanowisku udzie-
lał pomocy strażom pożarnym (m.in. w po-
staci materiałów do budowy remizy i  sali 
teatralnej w OSP w podwarszawskim Piasto-
wie) oraz przy odbudowie Centralnej Szkoły 
Pożarniczej na Żoliborzu, umożliwiając za-
angażowanie jeńców niemieckich z  obozu 
pracy na Polu Mokotowskim do odgruzo-
wywania budynku zburzonego częściowo 
w czasie powstania warszawskiego. 

Jerzy Broński oraz inni przedwojenni 
oficerowie o rodowodzie AK-owskim, po-
dejmujący po wojnie służbę w Wojsku Pol-
skim, od razu znajdowali się na celowniku 
ówczesnych władz jako element „reakcyjny 
i  sanacyjny”, a  rozpracowywaniem ich ży-
ciorysów i kontaktów oraz gromadzeniem 
rzeczywistych bądź spreparowanych mate-
riałów opartych na donosach, meldunkach 
agenturalnych, terrorze i prowokacji zajęła 
się Informacja Wojskowa WP. 

Broński został aresztowany 23 lutego 
1948 r. w czasie podróży służbowej do Wro-
cławia na kongres Związku Zawodowego 
Transportowców i osadzony w areszcie przy 
Głównym Zarządzie Informacji Wojskowej 
na ul. Oczki w  Warszawie. Postanowienie 
o  tymczasowym aresztowaniu I  Zastępca 
Naczelnego Prokuratora Wojskowego płk 
Antoni Skulbaszewski uzasadnił systema-
tycznym „sabotowaniem działalności De-
partamentu Kwaterunkowo-Budowlanego 
MON na odcinku budowlanym ze szkodą 
dla obronności państwa w  czasie 1945-
1948”. Już 2 marca 1948 r. Naczelny Sąd 
Wojskowy wydał postanowienie o  zajęciu 
mienia ruchomego i  nieruchomego oraz 
praw majątkowych Brońskiego. W  śledz-
twie o  numerze 20/48, prowadzonym na 
zlecenie i pod nadzorem Naczelnej Proku-
ratury Wojskowej (sygn. Pn 38/48) przez 
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Oddział IV Głównego Zarządu Informacji 
Wojska Polskiego, wydano postanowienie 
o  pociągnięciu go do odpowiedzialności 
karnej za „dopuszczenie się aktów sabota-
żu” poprzez m.in. popieranie i  faworyzo-
wanie „spekulacyjnych” firm prywatnych, 
utrudnianie prawidłowego funkcjono-
wania budownictwa wojskowego, dostaw 
sprzętu kwaterunkowego oraz zaopatrzenia 
materiałowego wojska. Z aktem oskarżenia 
sprawa została dalej skierowana w sierpniu 
1948 r. do Najwyższego Sądu Wojskowego 
i  zakończyła się wydaniem wyroku 3 li-
stopada 1948 r. (sygn. akt Sn 3/48). NSW 
zasądził na podstawie art. 3 p. 2 Dekretu 
z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szcze-
gólnie niebezpiecznych w okresie odbudowy 
państwa wobec płk. Jerzego Brońskiego 
i  pięciu współpodsądnych karę śmierci 
z utratą praw publicznych i obywatelskich 
praw honorowych na zawsze i  przepadek 
całego mienia, a  piętnastu innych skaza-
nych zostało na kary więzienia od doży-
wocia do 4 lat. W dniu zapadnięcia wyroku 
Jerzy Broński został przewieziony z aresztu 
na ul. Oczki do więzienia karno-śledczego 
nr 1 Warszawa-Mokotów przy ul. Rako-
wieckiej. Obrońcy skazanych złożyli skargi 
rewizyjne o  zmianę kwalifikacji i  zamia-
nę kary śmierci na karę więzienia, jednak 
postanowieniem Zgromadzenia Sędziów 
NSW (jako sądu II instancji) z 23 listopada 
1948 r. pozostawiono je bez uwzględnie-
nia, a wyrok utrzymano w mocy. Obrońca 
wojskowy Jerzego Brońskiego skierował 
29 listopada 1948 r. wniosek o  ułaskawie-
nie. Prezydent Bierut jednak zatwierdził 
7 grudnia 1948 r. wyrok Najwyższego Sądu 
Wojskowego. Wyrok na Jerzym Brońskim 
poprzez rozstrzelanie w areszcie mokotow-
skim wykonano 14 grudnia 1948 r. o godz. 
19.30. Miejsce pochówku nie jest znane. 
Grób symboliczny znajduje się na Cmen-
tarzu Wojskowym w Kwaterze „Na Łączce”.

Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Srebrny Orderu „Virtuti Militari” 
(1944), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1947), order Krzyż Grunwaldu 
III klasy (1946), Krzyż Walecznych (1944), 
Srebrny Krzyż Zasługi (1938), dwukrotnie 
Krzyż Partyzancki (1946), Medal za War-
szawę 1939-1945 (1945), Medal Zwycię-
stwa i Wolności (1945).

W  ramach odwilży październikowej 
wdowa po Jerzym Brońskim złożyła wniosek 
o wznowienie postępowania karnego. Jednak 
Najwyższy Sąd Wojskowy na dwóch posie-
dzeniach w  styczniu 1958 r. wniosek pozo-
stawił bez uwzględnienia. Czesława Brońska 
ponowiła w 1991 r. próbę doprowadzenia do 
rehabilitacji męża, występując z  wnioskiem 
do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowe-
go o  stwierdzenie nieważności orzeczenia 
Najwyższego Sądu Wojskowego z 3 listopada 
1948 r. na mocy ustawy z dnia 23 lutego 1991 
r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 
wobec osób represjonowanych za działalność 
na rzecz niepodległego bytu Państwa Pol-
skiego. W  toku postępowania przed Sądem 
Warszawskiego Okręgu Wojskowego w War-
szawie analogiczny wniosek o  unieważnie-
nie wyroku z 1948 r. w stosunku do innego 
ze skazanych – Władysława Magosa – złożył 
jego syn Marian. Postanowieniem z 9 marca 
1993 r. (sygn. Cs Un. 690/92) Sąd WOW nie 
uwzględnił wniosku, wskazując, że nie można 
zasadnie stwierdzić, że bezpośrednim powo-
dem skazania Brońskiego była działalność na 
rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 
w szeregach AK. Na to postanowienie sądowe 
Czesława Brońska wniosła w 1993 r. zażalenie 
do Sądu Najwyższego Izby Wojskowej, pod-
kreślając, że wyrok z 1948 r. został wydany na 
podstawie „fałszywych, kłamliwych i wymu-
szonych zeznań”, a jej mąż „stał się ofiarą me-
tod, celów i polityki ówczesnych władz śled-
czych”. Sąd Najwyższy Izba Wojskowa pod 
sygn. WZ 58/93 uznał zasadność zażalenia, 
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postanowił zaskarżone postanowienie uchy-
lić w całości i przekazać sprawę do ponow-
nego rozpoznania sądowi pierwszej instan-
cji. Ponowne postępowanie rehabilitacyjne 
o unieważnienie wyroku byłego Najwyższe-
go Sądu Wojskowego prowadzone w Sądzie 
Warszawskiego Okręgu Wojskowego pod 
sygn. Cs.Un 499/93 zakończono w  dniu 2 
października 1995 r. nieuwzględnieniem 
wniosków Czesławy Brońskiej i Mariana Ma-
gosa. 30 października 1995 r. Marian Magos 
wystąpił do Sądu Najwyższego o wznowienie 
postępowania, podkreślając nowe fakty i oko-
liczności ujawnione podczas postępowania 
rehabilitacyjnego. Ostatecznie w  rewizji Sąd 
Najwyższy wydał wyrok z  31 maja 1996 r. 
(sygn. akt WO 205/95) o  uniewinnieniu 
wszystkich 20 skazanych, a  w  uzasadnieniu 
podkreślił polityczne podłoże procesu doty-
czącego kręgu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska w Wojsku Polskim, wywodzących 
się z  przedwojennej kadry oficerskiej, pro-
cesu, który zapoczątkował serię haniebnych 
wyroków w Wojsku Polskim.

Swoją długoletnią walkę o przywrócenie 
dobrego imienia Jerzego Brońskiego 90-let-
nia już wówczas wdowa zakończyła w 1998 r., 
gdy doczekała odszkodowania i zadośćuczy-
nienia za bezprawne skazanie jej męża na karę 
śmierci, przyznanego przez Wojskowy Sąd 
Okręgowy w Warszawie (sygn. Żo 448/96).
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BRZOZOWSKI TADEUSZ 
(1886-1941)

Członek Zarządu Łódzkiej Straży 
Ogniowej Ochotniczej, naczelnik Oddzia-
łu V, w składzie pierwszego polskiego do-
wództwa Warszawskiej Straży Ogniowej, 
Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Pożar-
niczego”, Komisji Technicznej Głównego 
Związku Straży Pożarnych RP. Inspektor 
pożarnictwa Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń 
Wzajemnych. Autor sukcesu polskich stra-
żaków na Międzynarodowych Zawodach 
Strażackich w Turynie w 1928 r.

Tadeusz Brzozowski, syn Bronisława, 
urodził się 25 marca 1886 r. w  Łowiczu. 
12 kwietnia 1905 r. wstąpił do miejscowej 
Straży Ogniowej Ochotniczej, gdzie swą 
strażacką służbę rozpoczął jako szerego-
wiec – topornik. Od początku wyróżniał 
się młodzieńczą werwą, zapałem i  brawu-
rą, co wkrótce zaowocowało stopniem ofi-
cerskim. Po przeprowadzce do Sosnowca 
stanął na czele zakładowej straży Towa-
rzystwa Akcyjnego Zakładów Kotlarskich 
i Mechanicznych „W. Fitzner i K. Gamper”, 
którego jednym z  udziałowców był Karol 
Scheibler – właściciel kompleksu fabrycz-
nego na Księżym Młynie – gdzie przypadły 
najbardziej owocne lata strażackiej pracy 
inż. Brzozowskiego. W  latach 1915-1918 
był związany z Warszawską Strażą Ognio-
wą. W  stopniu porucznika należał do jej 

pierwszego polskiego dowództwa. Był 
kierownikiem Inspektoratu Pożarnictwa 
w  Zarządzie Ubezpieczeń Wzajemnych. 
Tam, rozwijając swe zdolności, jednocze-
śnie prowadził liczne fachowe szkolenia 
pożarnicze dla strażaków, co wydatnie 
przyczyniło się do rozrostu powstałego 
wówczas Związku Floriańskiego. W 1916 r. 
został powołany przez Zarząd Związku Flo-
riańskiego w skład Komitetu Redakcyjnego 
„Przeglądu Pożarniczego”. W  komitecie 
tym byli również m.in. Bolesław Chomicz 
i Józef Tuliszkowski. Był członkiem Zarzą-
du Związku Floriańskiego. 

Brał udział w  Zjeździe Straży Pożar-
nych w  Łęczycy, który odbył się 2 wrze-
śnia 1917 r. Razem z Bolesławem Chomi-
czem brał również udział w  Pierwszym 
Zjeździe Delegatów Straży Ogniowych 
Ochotniczych Ziemi Dobrzyńskiej, co 
może świadczyć o  jego wkładzie w  prace 
nad zjednoczeniem polskiego strażactwa 
w  jeden związek. Zachęcał i  doradzał, jak 
organizować straże ogniowe, dzieląc się 
swoją wiedzą i  bogatym doświadczeniem. 
W  1917 r. nakładem Instytucji Ubezpie-
czeń Wzajemnych Budowli od Ognia 
w Królestwie Polskim wydał książkę Straże 
ogniowe we wsiach i miasteczkach. Książkę 
tę słowem wstępnym opatrzył inny znany 
polski pionier pożarnictwa, inż. Józef Tu-
liszkowski. Słowa Tuliszkowskiego odnoszą 
się nie tylko do wspomnianej publikacji, 
ale również do jej autora: „(…) Nie jest to 
wprawdzie podręcznik wyczerpujący cały 
dział pożarnictwa (…) ale dużo praktycz-
nych wskazań, jak zapoczątkować pracę, 
jak przemówić do ludzi i  zachęcić ich do 
zorganizowania straży (…) Wszystko, co tu 
napisane, płynie z dobrego, szczerego serca 
tych, co umiłowali zawód pożarniczy (…)”.

W  ramach konsolidowania i  ujedno-
licania straży w  kraju, jako przedstawiciel 
Związku Floriańskiego, 16 maja 1918 r. 
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Tadeusz Brzozowski poprowadził jedno-
dniowy kurs pożarniczy dla czterdziestu 
członków straży płockiej i  liczących się 
straży z  powiatu. Inż. Tadeusz Brzozow-
ski w dniach od 21 do 29 maja 1918 r. był 
kierownikiem ośmiodniowego kursu po-
żarniczego w  Płocku. Prowadził zarówno 
wykłady, jak i  ćwiczenia. W  prowadzeniu 
ćwiczeń wspierał go pomocnik naczelnika 
płockiej straży Stanisław Żółtowski, a przy 
wykładach z  zakresu pomocy w  nagłych 
wypadkach – dr Eugeniusz Dobaczewski.

Z  inicjatywy Związku Floriańskiego, 
przy współudziale Straży Ogniowej z Płocka, 
22 września 1918 r. odbył się zjazd powiatowy 
straży i zawody, w których brały udział oko-
liczne straże z  Bielska, Bonisławia, Borzewa 
(obecnie Bożewo), Drobina, Grotkowa, Le-
lic, Płocka, Radziwia, Rembowa, Słomkowa, 
Staroźreb, Woźnik i Wyszogrodu. Poza kon-
kursem płocka straż pod dowództwem inż. 
Tadeusza Brzozowskiego zaprezentowała 
akcję ratowniczą na wspinalni. Na zawodach 
wykorzystano również aparaty gazo-dymo-
we, które były wówczas nowością.

W  okresie wojny polsko-bolszewickiej 
organizował straże ogniowe do walki z  ro-
syjskim najeźdźcą. Zgłosił się do oddziału 
armii ochotniczej. Gdy okazało się, że jego 
oddział nie został wysłany na front, gorą-
co i  skutecznie zabiegał o  przeniesienie do 
oddziału frontowego, w  którym nie unikał 
niebezpieczeństw i nie opuszczał odcinków 
bojowych.

Na Pierwszym Ogólnopaństwowym 
Zjeździe Delegatów Straży Pożarnych 
w  Warszawie, odbywającym się w  dniach 
8-9 września 1921  r., Brzozowski wygłosił 
referat „W sprawie zawodów strażackich”. 

Wkrótce po bolszewickim najeździe 
związał się z Łódzką Strażą Ogniową Ochot-
niczą, a dokładnie z  jej V oddziałem, mają-
cym siedzibę w fabryce Karola Scheiblera na 
Księżym Młynie (późniejsze Zjednoczone 

Zakłady Przemysłowe Scheiblera i Grohma-
na). Był członkiem Zarządu Związku Łódz-
kiego Straży Pożarnych (m.in. członkiem 
Rady Sztabowej oraz członkiem Małej Rady 
Sztabowej i wielu komisji). W łódzkiej straży 
pełnił między innymi funkcję adiutanta oraz 
naczelnika. Szkolił strażaków i  przygotowy-
wał ich na różnego rodzaju zawody, konkursy 
i pokazy. Dowodził oddziałami ćwiczebnymi, 
między innymi: 8 września 1921 r. na pierw-
szym Ogólnopaństwowym Zjeździe w Parku 
Sobieskiego w Warszawie, 4 lipca 1925 r. na 
Ogólnopaństwowym Zjeździe we Lwowie 
oraz 26 czerwca 1927 r. na Ogólnopaństwo-
wym Zjeździe w  Poznaniu. Poza prowadze-
niem szkoleń wykazywał się wieloma inicja-
tywami, np. organizował zajęcia sportowe 
i  gimnastyczne, utworzył chór śpiewaczy. 
Wynikami jego pracy były sukcesy osiągane 
na zjazdach zarówno lokalnych, jak i  ogól-
nokrajowych, gdzie dowodzeni przez niego 
strażacy zajmowali I miejsca.

W  Łodzi 9 kwietnia 1924 r. doszło do 
tragicznego pożaru przędzalni Angersteina, 
w którym zginęło trzech strażaków (Wawrzy-
niec Kamiński, Ludwik Bogus, Klemens Was-
serling) z V Oddziału. Tadeusz Brzozowski, by 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia takiej sytuacji 
w  przyszłości, doskonalił z  łódzkimi straża-
kami samoratowanie z  zakratowanego okna. 
Cztery lata później w trakcie pokazów w Tu-
rynie wyniki ćwiczeń pozytywnie zaskoczyły 
nawet międzynarodowe gremium strażackie. 
W  1927 r. był członkiem Rady Naczelnej 
Głównego Związku Straży Pożarnych RP. 
W listopadzie 1927 r. do Łodzi dotarła wia-
domość o mającym się odbyć w dniach od 
1 do 4 września 1928 r. Zjeździe Delegatów 
Pożarnictwa Krajów Europy i Ameryki oraz 
towarzyszących mu Międzynarodowych 
Zawodach Straży Pożarnych w  Turynie 
(Włochy). Zarząd Łódzkiej Straży Ogniowej 
Ochotniczej, na wniosek komendanta Alfre-
da Grohmana, powierzył Brzozowskiemu 
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skompletowanie i  przygotowanie drużyny 
na te zawody. Inż. Brzozowski opracował 
koncepcję przygotowań, metody szkole-
niowe oraz program pokazu. Miał do tego 
zarówno wiedzę teoretyczną, jak i ogromne 
doświadczenie praktyczne. W  1909 r. ob-
serwował zawody w  Częstochowie, uczest-
niczył jako zawodnik w  ćwiczeniach kon-
kursowych w  Sosnowcu w  1910 i  1911  r., 
w Częstochowie w 1912 i 1913 r., w Łowiczu 
w 1913 r., w Warszawie w 1921 r., we Lwowie 
w 1925 r. W charakterze sędziego brał udział 
w konkursach m.in. w regionach: lubelskim, 
radomskim, łęczyckim, dąbrowieckim, 
łódzkim, łowickim. Wnosił uwagi do regu-
laminów zawodów w celu ulepszania ich po-
przez usunięcie nieżyciowych zapisów, stwo-
rzenie możliwości obiektywnej oceny przez 
sędziów, umożliwienie udziału orkiestr, co 
dopingowałoby zarówno zawodników da-
nej straży podczas ćwiczenia, jak i  straże 
nieposiadające orkiestr do ich zakładania. 
Podejście Brzozowskiego do przygotowania 
na zawody w Turynie budziło jednak duże 
zastrzeżenia inż. Józefa Tuliszkowskiego, 
ówczesnego przewodniczącego Głównej 
Komisji Technicznej, co doprowadziło do 
ostrej polemiki pomiędzy nimi na łamach 
„Przeglądu Pożarniczego”. Ostatecznie Brzo-
zowski na zawodach w Turynie zrealizował 
swoją koncepcję, która przyniosła zwycię-
stwo i  chwałę polskiemu pożarnictwu na 
arenie międzynarodowej zaledwie dziesięć 
lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści. Brawurowo i bardzo szybko przeprowa-
dzono akcję gaszenia budynku od wewnątrz 
z wykorzystaniem drabin hakowych (czas 9 
min w porównaniu do drugiego najlepszego 
wyniku 32 min) oraz pokaz samoratowania 
się całej drużyny przez kratę okienną za-
montowaną w  oknie wieży (polski zespół 
20-osobowy potrzebował poniżej 3 min, 
dla porównania tyle czasu potrzebował je-
den strażak włoski). Polacy wygrali również 

2:0 próbny mecz towarzyski w piłkę wodną 
(tzw. hydroball) z Włochami, a w oficjalnym 
rewanżu zremisowali 0:0. 

O  randze tego sukcesu mogą również 
świadczyć gratulacje od samego Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej, Ignacego Mo-
ścickiego, oraz wypowiedź Brzozowskiego: 
„Rzeczywistość przeszła jednak najśmiel-
sze oczekiwania”. Wielki sukces osiągnięty 
w  Turynie nie przyćmił późniejszej dzia-
łalności Brzozowskiego. Świadczy o  tym 
m.in. artykuł opublikowany w „Strażactwie 
Zawodowym” przez inż. Józefa Tuliszkow-
skiego w  1930 r. Pisał on bardzo pozy-
tywnie o  nowych pomysłach komendanta 
Brzozowskiego odnoszących się do „(…) 
ulepszeń i pracy nad podniesieniem trud-
nej obrony gmachów fabrycznych”. Słowa te 
są tym bardziej cenne, że wypowiedział je 
pionier polskiego pożarnictwa, który wcze-
śniej nie zgadzał się z koncepcją Brzozow-
skiego odnośnie do zawodów w Turynie.

W  środowisku strażackim był dobrze 
znaną postacią, cechowała go szczególna 
pogoda ducha, wielka życzliwość do ota-
czających go ludzi, prawość charakteru 
oraz niewymuszona prostota w obcowaniu. 
Cechy te sprawiały że cieszył się uznaniem, 
sympatią i szacunkiem. 

W dniu 26 kwietnia 1940 r. Tadeusz Brzo-
zowski został przywieziony pociągiem do nie-
mieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau 
(Konzentrationslager Dachau). Tam otrzymał 
numer więźnia 6029. W  obozowych doku-
mentach zanotowano również jego ostatni ad-
res zamieszkania: Lodsch Pfaffendorf 12 (Łódź 
Księży Młyn 12, a według spisu ludności mia-
sta Łodzi do 7 lipca 1921 r. mieszkał przy ul. 
Fabrycznej 17). W dniu 5 czerwca 1940 r. zo-
stał przetransportowany do Mauthausen-Gu-
sen, gdzie 7 lipca 1941 r. o 15.30 został bestial-
sko zamordowany przez Niemców.
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Sławomir Józefowicz

BURCZYK KAZIMIERZ 
(1928-2013) 

Sekretarz i członek honorowy OSP Sta-
rogard Gdański, strażak Zawodowej Straży 
Pożarnej w  tym mieście, autor publikacji 
i wystaw strażackich, kronikarz.

Urodził się 31 sierpnia 1928 r. w rodzinie 
wielodzietnej. Syn Jana i Reginy. Rozpoczął 
edukację w  szkole powszechnej polskiej, 
a  następnie niemieckiej w  trakcie okupacji 
hitlerowskiej. W wieku 16 lat został wcielo-
ny do armii niemieckiej. W  trakcie zawie-
ruchy wojennej trafił do Anglii, gdzie uda-
ło mu się przedostać do Polskiej Kompanii 
Wartowniczej. Po wojnie wrócił do kraju 
i rozpoczął pracę w 1947 r. w fabryce obu-
wia „Neptun” w Starogardzie Gd. W 1949 r. 
wstąpił w szeregi Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Starogardzie Gd. Najpierw służył jako 
szeregowiec, następnie od 1958 r. jako do-
wódca plutonu. Od 1964 do 1974 r. sekretarz 
ZOP ZOSP, a od 1974 do 1981 r. naczelnik 
ZOSP „Polmos”. Tutaj w 1981 r. został człon-
kiem honorowym OSP. W latach 1987-2001 
sekretarz OSP Starogard Gd. oraz sekretarz 
ZM ZOSP (tę funkcję pełnił do 2011 r.). 
W latach 2001-2011 był kronikarzem OSP. 

Kazimierz Burczyk całe swoje życie – tak 
społeczne, jak i zawodowe – związał ze służ-
bą strażacką. W 1951 r. wraz z powstaniem 
Zawodowej Straży Pożarnej w Starogardzie 
Gd. został jednym z pierwszych pracowni-
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ków komendy. Zaczął intensywne szkolenie, 
kończąc kurs podoficerski i zajmując kolejno 
stanowiska od strażaka do dowódcy zmiany. 
W 1974 r. rozpoczął pracę w Starogardzkich 
Zakładach Przemysłu Spirytusowego „Pol-
mos”, aktywnie uczestnicząc w działalności 
OSP przy Zakładach. W 1981 r. przeszedł na 
zaopatrzenie emerytalne. Nadal aktywnie 
działał w ruchu strażackim w OSP Starogard 
Gd. Wybrany został do zarządu OSP Staro-
gard Gd. Będąc sekretarzem OSP i zarządu 
Oddziału Miejskiego ZOSP opiekował się 
Młodzieżową Drużyną Pożarniczą. 

Historia pożarnictwa była jego pasją. Ka-
zimierz Burczyk pomimo swoich sędziwych 
lat i nękających go chorób był nadzwyczaj ak-
tywny. Jako naoczny świadek wielu wydarzeń 
stworzył archiwum OSP od początku powsta-
nia straży. Jego dzieło stanowiła również izba 
pamięci i tradycji, której kustoszem był przez 
wiele lat. Stworzył również bibliotekę z bogaty-
mi zbiorami literatury pożarniczej krajowej, ale 
też obcojęzycznej. Ponadto był autorem wielu 
publikacji o starogardzkiej straży zarówno za-
wodowej, jak i ochotniczej. Organizator wielu 
wystaw strażackich. Ostatnim jego dziełem 
była otwarta 10 maja 2012 r. w Ratuszu Miej-
skim wystawa „Straż Pożarna w Starogardzie 
na przestrzeni wieków”. Burczyk był aktywny 
w miejscu zamieszkania, pełniąc funkcję prze-
wodniczącego Rady Osiedla Mikołaja Koper-
nika, członka Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Kociewie”.

Za swoją działalność zarówno zawo-
dową, jak i społeczną został uhonorowany 
wieloma odznaczeniami.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
(2012), Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski (1993), Złoty Krzyż Zasługi 
(1979), Odznaka Honorowa Zasłużony 
Ziemi Gdańskiej (1971), Medal „Za zasługi 
dla Starogardu Gdańskiego” (1997), Srebr-
na Odznaka Honorowa CZSBM [Central-

nego Związku Spółdzielczości Budownic-
twa Mieszkaniowego] (1989), Złoty Znak 
Związku OSP RP (1996), Medal Honoro-
wy im. Bolesława Chomicza (1999), Złoty, 
Srebrny i  Brązowy Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” (1990, 1972, 1969), odznaka 
„Za Wysługę 50 Lat” (1999). Ponadto został 
wyróżniony złotym medalem Niemieckiego 
Związku Straży Pożarnych, odznaką „Zasłu-
żony Działacz Ruchu Spółdzielczego”. 

Zmarł 25 czerwca 2013 r. 
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Grzegorz Pladzyk 

CABEL BOLESŁAW 
(1920-2010)

Rzemieślnik, organizator młodzieżowej 
drużyny pożarniczej. Gospodarz, naczelnik 
i  Honorowy naczelnik OSP Drezdenko, 
pow. strzelecko-drezdenecki. 
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Urodził się 7 lipca 1920 r. w  Budzyniu, 
pow. chodzieski, woj. wielkopolskie. Wycho-
wał się w  rodzinie wielodzietnej – rodzice: 
Franciszek i Łucja z d. Kłos, dwóch braci i pięć 
sióstr. Rodzice prowadzili gospodarstwo rol-
ne. Szkołę powszechną ukończył w Budzyniu, 
a następnie uczęszczał do szkoły zawodowej, 
którą ukończył z dyplomem rzeźnika. Do OSP 
w  Budzyniu wstąpił tuż przed wybuchem II 
wojny światowej. Całą okupację przepracował 
w Chodzieży w zakładzie masarskim. Po woj-
nie, w 1947 r., osiedlił się na stałe w Drezden-
ku. Tu prowadził zakład masarniczy. Decyzją 
Miejskiej Rady Narodowej w  Drezdenku 
został zobowiązany do świadczenia nieod-
płatnej pracy na rzecz ochrony przeciwpoża-
rowej i  udziału w  akcjach gaszenia pożarów. 
Cech rzemieślniczy współtworzył po wojnie 
w  Drezdenku tzw. straż obowiązkową. Pod 
koniec lat 40. z inicjatywy B. Cabla przekształ-
cono straż obowiązkową w Ochotniczą Straż 
Pożarną w  Drezdenku. Liczyła ona wówczas 
ok. 20 strażaków. W  latach 50. B. Cabel był 
mechanikiem i  społecznym kierowcą. W  tej 
OSP już na początku lat 50. organizowane 
były całodobowe dyżury kierowców. B. Cabel 
uczestniczył w większości akcji gaśniczych na 
terenie Drezdenka i okolic. Na początku lat 60. 
zorganizował pierwszą drużynę młodzieżową. 
W  regionie była to jedna z  pierwszych mło-
dzieżowych drużyn. Jej członkowie stawali się 
członkami OSP. W 1963 r. B. Cabel wybrany 
został do zarządu OSP i pełnił funkcję gospo-
darza. W 1965 r. objął funkcję członka Komisji 
Rewizyjnej. W  latach 70. był współorganiza-
torem dziewczęcej drużyny młodzieżowej. 
W  tym czasie OSP Drezdenko z  sukcesami 
uczestniczyła we współzawodnictwie strażac-
kim. Drużyny młodzieżowe wielokrotnie brały 
udział w zawodach na poziomach gminnym, 
rejonowym (powiatowym) i  wojewódzkim. 
W 1969 r. został wybrany na naczelnika OSP 
oraz zatrudniony jako kierowca – konserwator 
sprzętu. W 1980 r. objął funkcję komendanta 

miejsko-gminnego w  Drezdenku i  pełnił ją 
przez 10 lat, do roku 1990. W 1983 r. za wybit-
ne zasługi dla ochrony przeciwpożarowej na-
dano mu tytuł Honorowego Naczelnika OSP 
Drezdenko. W 1996 r. B. Cabel zrezygnował 
z funkcji naczelnika, ale z ochotniczym pożar-
nictwem związany był do końca życia, uczest-
nicząc jako senior w uroczystościach strażac-
kich oraz walnych zebraniach i zjazdach.
Odznaczenia, odznaki:
Złoty Krzyż Zasługi (1984), Odznaka Ho-
norowa ,,Za Zasługi dla Województwa 
Gorzowskiego” (1982 i  1990), Odznaka 
Honorowa ,,Za Zasługi w Rozwoju miasta 
Drezdenka” (1978), Medal Honorowy im. 
Józefa Tuliszkowskiego (2003), Złoty Znak 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
(1983), Medal Honorowy im. Bolesława 
Chomicza (1998), Złoty i  Srebrny Medal 
,,Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1973, 1967), 
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej (1993).

Bolesław Cabel zmarł 19 sierpnia 
2010 r. w Drezdenku i tam został pochowa-
ny na cmentarzu komunalnym. 

Żona Jadwiga z d. Mikoś, córka Janina 
ur. 1954, syn Lech ur. 1956. Syn Lech kon-
tynuował tradycję strażacką – był między 
innymi prezesem OSP Drezdenko, preze-
sem gminnym, powiatowym oraz wicepre-
zesem oddziału wojewódzkiego ZOSP RP. 
Wnuk Wojciech – także strażak ochotnik, 
kierowca OSP Drezdenko.

BIBLIOGRAFIA
Źródła archiwalne: Archiwum OSP w  Drezdenku; 
Archiwum Urzędu Miasta Drezdenko; Archiwum do-
mowe autora. 

Lech Cabel
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CHODAKOWSKI MIROSŁAW 
ARCYBISKUP MIRON 

(1957-2010) 

Arcybiskup Miron (Mirosław Choda-
kowski), biskup Polskiego Autokefaliczne-
go Kościoła Prawosławnego, doktor nauk 
teologicznych, generał dywizji, ordynariusz 
Prawosławnego Ordynariatu Wojska Pol-
skiego, biskup wikariusz diecezji warszaw-
sko-bielskiej z  tytułem biskupa hajnow-
skiego, duszpasterz strażaków PSP i  OSP 
w latach 1998-2010. 

Urodził się 21 października 1957 r. 
w Białymstoku, syn Jana i Marii z d. Iliaszuk. 
Tam ukończył szkołę podstawową, następ-
nie rozpoczął edukację w  Prawosławnym 
Seminarium Duchownym w  Warszawie, 
kontynuował ją od 1976 r. w  Jabłecznej 
(woj. lubelskie), w seminarium przy Klasz-
torze Męskim św. Onufrego. 

Śluby mnisze złożył 17 grudnia 1978 r. 
w  Klasztorze Męskim św. Onufrego w  Ja-
błecznej. Święcenia diakonatu otrzymał 26 
grudnia 1978 r., prezbitra – 15 lutego 1979 r. 
W listopadzie 1979 r. z rąk metropolity Ba-
zylego Doroszkiewicza przyjął postrzyżyny 
małej schimy z  imieniem Miron. 25 listo-
pada 1979 r. o. Miron został podniesiony 
do godności przełożonego Klasztoru Mę-
skiego św. Onufrego w Jabłecznej. Funkcję 
tę pełnił przez pięć lat. W latach 1984-1998 
stał na czele wspólnoty zakonnej Klasztoru 

Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu. 
10 maja 1998 r. w soborze św. Marii Mag-
daleny w Warszawie został wyświęcony na 
biskupa wikariusza diecezji warszawsko- 
-bielskiej z  tytułem biskupa hajnowskiego. 
Dziesięć lat później, 10 maja 2008 r., został 
podniesiony do godności arcybiskupa. 

15 sierpnia 1998 r. z rąk prezydenta RP 
Aleksandra Kwaśniewskiego biskup Miron 
otrzymał nominację na stopień generała 
brygady. 21 października 1998 r. biskup 
hajnowski Miron został ordynariuszem 
Prawosławnego Ordynariatu Wojska Pol-
skiego. Otoczył opieką duszpasterską służ-
by mundurowe, w tym strażaków Państwo-
wej Straży Pożarnej i  Ochotniczej Straży 
Pożarnej. W latach 1998-2010 jako prawo-
sławny ordynariusz wojskowy odbył szereg 
wizyt duszpasterskich w  jednostkach PSP 
i OSP, przewodniczył modlitwie w intencji 
strażaków, uczestniczył w  uroczystościach 
krajowych, wojewódzkich i  powiatowych 
z okazji Dnia Strażaka oraz nadania sztan-
darów. Przyczynił się do rozwoju struktur 
duszpasterskich w straży pożarnej.

W  2003 r. obronił rozprawę „500-lecie 
Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu”, 
uzyskując tytuł doktora teologii. Otrzymał 
szereg nagród kościelnych, w 1986 r. Palicę, 
w 1989 r. Krzyż z Ozdobami, a w 1990 r. zo-
stał podniesiony do godności archimandry-
ty. 15 lutego 1999 r. w soborze św. Mikołaja 
w Białymstoku został odznaczony Orderem 
Świętej Równej Apostołom Marii Magdale-
ny I  stopnia – najwyższym odznaczeniem 
nadawanym przez Polski Autokefaliczny 
Kościół Prawosławny.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski (pośmiertnie, 2010), Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski (2001), 
Złoty Medal „Za zasługi dla obronności 
kraju” (1999), Złota Odznaka  „Zasłużony 
dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2008), 
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srebrna odznaka honorowa „Podlaski Krzyż 
Floriański” (2009), Komandoria Missio 
Reconciliationis (pośmiertnie, 2010), ty-
tuł „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” 
(2010), wyróżnienie wraz z odznaką „Zasłu-
żony dla Warszawy” (pośmiertnie, 2010). 

Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastro-
fie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. 
Pochowany 19 kwietnia 2010 r. w krypcie 
cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu. 15 
kwietnia 2010 r. został pośmiertnie awan-
sowany do stopnia generała dywizji. 

Uchwałą Rady Miejskiej Hajnówki ron-
do u zbiegu ulic Stefana Batorego, ks. Anto-
niego Dziewiatowskiego i Sportowej nazwa-
no imieniem Mirona (Chodakowskiego); 
Rada Miejska Supraśla nadała jego imię czę-
ści ulicy Stanisława Konarskiego, przylega-
jącej do murów monasteru; Uchwałą Rady 
Miejskiej Białegostoku rondo u zbiegu ulic 
Andersa i Wasilkowskiej otrzymało imię ar-
cybiskupa Mirona. Publiczne Gimnazjum 
w Narwi nosi imię arcybiskupa Mirona.

W  pierwszą rocznicę śmierci arcybi-
skupa Mirona w  soborze Świętej Trójcy 
w Hajnówce została odsłonięta tablica jego 
pamięci. 10 sierpnia 2014 r. na terenie mo-
nasteru w  Supraślu otwarto Izbę Pamięci 
Arcybiskupa Mirona. 15 sierpnia 2014  r. 
popiersie arcybiskupa Mirona zostało od-
słonięte w  Panteonie Bohaterów Sanktu-
arium Narodowego na Cmentarzu Pole-
głych w Bitwie Warszawskiej w Ossowie. 

9 kwietnia 2022 r. na terenie monasteru 
w Supraślu został odsłonięty pomnik arcy-
biskupa Mirona, wieloletniego przełożonego 
Monasteru Supraskiego. Pomnik znajduje 
się przy wejściu do Pałacu Archimandrytów 
(część wschodnia kompleksu klasztornego), 
przy ulicy poświęconej arcybiskupowi.

BIBLIOGRAFIA
Publikacje: Nieść pokój, kochać ludzi. Arcybiskup ge-
nerał dywizji Miron (Chodakowski) 1957-2010, red. A. 
Radziukiewicz, Warszawa 2011.

Czasopisma: Nominacja generalska dla Jego Ekscelencji 
Biskupa Mirona, „Polski Żołnierz Prawosławny” nr 4 
(17) (październik-listopad-grudzień 1998), s. 3; Syl-
wetki nowych biskupów, „Przegląd Prawosławny” nr 
4 (154), s. 3. 
Strony www: 
https://powp.wp.mil.pl/pl/galleries/video-4-galeria
-video/drogi-arcybiskupa-mirona-a;
https://monaster-suprasl.pl; 
https://bialystok.wyborcza.pl/bialy-
stok/1,35241,7752853,Arcybiskup_Miron_Choda-
kowski__Prawoslawny_Ordynariusz.html; 
http://www.polskieradio24.pl/5/3/Arty-
kul/198774,Arcybiskup-Miron-Chodakowski; 
http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archi-
wum/1,0,7294383,20101007BI-DLO,Arcybiskup_Miron_
Chodakowski_patronem_szkoly_w_Narwi,zwykly.html; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miron_(Chodakowski) 

o. Sergiusz (Bogdan Matwiejczuk)

CHOJNACKI ZDZISŁAW 
(1944-2008) 

Działacz strażacki i  samorządowy. 
Członek OSP Połczyn-Zdrój, pow. świd-
wiński. Prezes ZOW ZOSP RP Wojewódz-
twa Koszalińskiego i  Województwa Za-
chodniopomorskiego. Wieloletni członek 
ZG ZOSP RP, a w latach 2001-2002 członek 
Prezydium ZG ZOSP RP. 

Urodził się 21 lutego 1944 r. w miejsco-
wości Kaliszki (były pow. gostyniński, woj. 
warszawskie, obecnie woj. mazowieckie). 
Syn Józefa Chojnackiego i  Zofii Chojnac-
kiej z d. Lewandowskiej. Był absolwentem 
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Akademii Rolniczej w  Szczecinie, zawód 
wyuczony inż. rolnik. Ukończył również 
studia podyplomowe z zakresu administra-
cji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu.

Pełniąc stanowisko naczelnika miasta 
i gminy Bobolice, w 1973 r. rozpoczął dzia-
łalność w szeregach Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych jako prezes Zarządu Od-
działu Miejsko-Gminnego Związku OSP 
w  Bobolicach. Funkcję tę pełnił do roku 
1983. Z chwilą objęcia 1 marca 1983 r. stano-
wiska naczelnika miasta i gminy Połczyn- 
-Zdrój (1983-1990, w 1990 r. burmistrza), 
został wybrany na prezesa Zarządu Od-
działu Miejsko-Gminnego Związku OSP 
RP w Połczynie-Zdroju i był nim do 2006 r. 
W  latach 1999-2006 był starostą powiatu 
świdwińskiego, a od 17 listopada 2001 r. 
do 13 stycznia 2008 r. – prezesem Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP Powiatu Świdwińskiego. Członek OSP  
Połczyn-Zdrój. 

W kolejnych latach (1991-1994) praco-
wał zawodowo jako dyrektor ELAN Poł- 
czyn International Sp. z o.o. oraz w Funda-
cji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 
w Warszawie. W  latach 1999-2006 starosta 
świdwiński. Ostatnie stanowisko zajmowa-
ne przed śmiercią to dyrektor Ośrodka Edu-
kacji Ekologicznej w Lipiu, pow. świdwiński.

Zdzisław Chojnacki był samorządow-
cem, a przede wszystkim strażakiem, dzięki 
któremu w Połczynie-Zdroju wybudowano 
m.in. nową remizę OSP i posterunek poli-
cji, a także Międzygminny Zakład Gospo-
darki Odpadami w  Wardyniu Górnym. 
Był znany z  tego, że pomagał, zwłaszcza 
w  pozyskiwaniu środków finansowych na 
remonty, rozbudowy i  budowy strażnic 
oraz zakupy samochodów i  sprzętu po-
żarniczego. Środki pozyskiwał głównie 
z Funduszu Ochrony Środowiska i Komen-
dy Głównej PSP. Z jego inicjatywy i dzięki 

pozyskanym przez niego środkom finanso-
wym w  Połczynie-Zdroju został wybudo-
wany w 1997 r. zbiornik przeciwpożarowy 
w Sanatorium „Gryf ”, służący do dziś rów-
nież jako zewnętrzny basen kąpielowy. Na 
tamte czasy był to jeden z najpiękniejszych 
basenów przeciwpożarowych w  Polsce, 
a może nawet w Europie.  

Po zmianie od 1999 r. struktury orga-
nizacyjnej Związku OSP RP związanej ze 
zmianą podziału administracyjnego kraju 
i  utworzeniu 16 zarządów wojewódzkich 
Związku OSP RP oraz zwiększeniu liczby 
członków Prezydium ZG ZOSP RP Zdzi-
sław Chojnacki został członkiem tego gre-
mium i  funkcję tę pełnił od 26 kwietnia 
2001 r. do 20 października 2002 r. W Za-
rządzie Głównym był przez 12 lat.

Przez dwie kadencje był członkiem Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP w  Koszalinie. W  trakcie trzeciej 
kadencji 29 października 1992 r. został wy-
brany na prezesa tego Zarządu. Wybór ten 
potwierdzono na Zjeździe 6 grudnia 1996 r. 
Zdzisław Chojnacki funkcję tę pełnił do 
powstania województwa zachodniopo-
morskiego, kiedy został wybrany na wice-
prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP Województwa Zachod-
niopomorskiego (1999-2000). Od 21 marca 
2007 r. do 13 stycznia 2008 r. był członkiem 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP Województwa 
Zachodniopomorskiego. Był bardzo ak-
tywnym działaczem ZOSP RP na terenie 
byłego woj. koszalińskiego i obecnego woj. 
zachodniopomorskiego.

Działalność strażacka nie była jedyną 
płaszczyzną aktywności Z. Chojnackiego. 
Interesował się on również łowiectwem, 
będąc wieloletnim członkiem Okręgowej 
Rady Łowieckiej i Koła Łowieckiego „Sza-
rak” w  Połczynie-Zdroju, a także działal-
nością na rzecz nowoczesnego rolnictwa, 
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Ludowych Zespołów Sportowych oraz 
obronnością kraju.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
(2002), Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski (1986), Złoty Krzyż Zasłu-
gi (1979), Złoty Znak Związku OSP RP 
(1994), Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” (1987), Medal Honorowy im. Józe-
fa Tuliszkowskiego (1999), Brązowy Medal 
„Za Zasługi dla Realizacji Zadań Polskiego 
Łowiectwa” (2002), odznaka „Za Zasługi 
dla Związku Kombatantów Rzeczypospo-
litej Polskiej i  Byłych Więźniów Politycz-
nych” (2000), odznaka Zasłużony Działacz 
LZS (1980), odznaka honorowa „Zasłu-
żony dla Rolnictwa”, srebrna odznaka „Za 
Zasługi dla Obrony Cywilnej”, odznaka 
honorowa „Zasłużony dla województwa 
koszalińskiego”, Odznaka Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej, Odznaka Honorowa 
Sybiraka, Honorowa Odznaka Ruchu Przy-
jaciół Harcerstwa, medal „Zasłużony dla 
Akademii Rolniczej w Szczecinie”.

Zdzisław Chojnacki zmarł 13 stycznia 
2008 r. w  Szczecinku, w  wyniku obrażeń 
odniesionych podczas wypadku drogowe-
go. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
17 stycznia 2008 r. w kościele pw. św. Józe-
fa w  Połczynie-Zdroju. W  ostatniej drodze 
towarzyszyli mu mieszkańcy Połczyna- 
-Zdroju, druhowie z terenu woj. zachodnio-
pomorskiego oraz poczty sztandarowe stra-
ży pożarnych woj. zachodniopomorskiego, 
policji i wojska, w tym Kompania Honoro-
wa 21 Bazy Lotniczej w Świdwinie, orkiestra 
dęta OSP Ząbrowo, kameralny Chór Mie-
szany ,,Cantus”. Pochowany został na cmen-
tarzu komunalnym w Połczynie-Zdroju. 

Związek małżeński zawarł w  1968 r. 
w Bobolicach z Janiną Fijałkowską. Dzieci: 
Arkadiusz (ur. 1970) i Piotr (ur. 1976). 

BIBLIOGRAFIA 
Źródła archiwalne: Kronika OSP Połczyn, woj. za-
chodniopomorskie; Archiwum Starostwa w  Świdwi-
nie.
Czasopisma: Odeszli z  naszych szeregów, „Strażak” 
nr 2, luty 2008, s. 57.

Danuta Ewa Raniowska

CHOMICZ BOLESŁAW 
(1878-1959)

Jeden z najwybitniejszych działaczy pol-
skiego ruchu strażackiego, prezes Związku 
Floriańskiego i  Głównego Związku Stra-
ży Pożarnych RP, jeden z  organizatorów 
Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”, prezes 
Tymczasowego Zarządu Przymusowego 
Związku Straży Pożarnych RP, pionier in-
stytucji ubezpieczeń społecznych w Polsce. 

Urodził się 27 maja 1878  r. w  Jarosze-
wie, w ziemi nowogródzkiej. Jego rodzica-
mi byli Mojżesz Adalbert i  Idalia z  Jaku-
bowskich Chomiczowie. Miał pięciu braci: 
Kaliksta, Leonarda, Paulina, Jana i  Józefa. 
Po ukończeniu gimnazjum filologicznego 
w Grodnie podjął studia prawnicze na Uni-
wersytecie w  Kijowie. Po ich ukończeniu 
w  1901  r. i  uzyskaniu dyplomu magistra 
prawa rozpoczął w 1902 r. pracę w Dyrek-
cji Ubezpieczeń Wzajemnych Budowli od 
Ognia w  Królestwie Polskim. W  1905  r. 
uczestniczył w  manifestacjach patriotycz-
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nych w Warszawie. Jako współorganizatora 
strajku, którego uczestnicy wysuwali żą-
dania spolszczenia Instytucji Ubezpieczeń 
Wzajemnych, usunięto go z  pracy i  uwię-
ziono. Pracował następnie w  szkolnictwie 
w Łodzi, współpracując jednocześnie z ka-
tolickimi gazetami („Zorza”, „Gazeta Świą-
teczna”), pisywał też artykuły do dodatku 
ekonomicznego „Biblioteki Warszawskiej”. 
W 1908 r. wspólnie z braćmi Janem i Ka-
likstem założył firmę „Bracia Chomicz”, 
której był kierownikiem administracyj-
nym. Wkrótce jednak powrócił do pracy 
w instytucji ubezpieczeń. Był inspektorem 
Zarządu Ubezpieczeń Wzajemnych w  Ja-
nowie Podlaskim, zaś w  latach 1909-1915 
– sekretarzem Dyrekcji Warszawskiego 
Towarzystwa Ubezpieczeń. Z  jego inicja-
tywy w instytucji tej powstała sekcja prze-
ciwpożarowa. Delegowany został na studia 
uzupełniające na Wydziale Asekuracyjno
-Pożarniczym Politechniki w  Akwizgranie 
(Aachen), połączone z praktyką w tamtej-
szym zakładzie ubezpieczeń, a  następnie 
na praktykę do Paryża. Po jego powrocie 
do kraju magistrat miasta Warszawy dele-
gował go do komisji mającej zreorganizo-
wać Warszawską Straż Ogniową. W 1913 r. 
uczestniczył wraz z inż. Józefem Tuliszkow-
skim w  zjeździe straży ogniowych w  Lip-
sku. W 1915 r. zorganizował w Warszawie 
pierwszą rządową instytucję ubezpieczeń 
wzajemnych, przekształconą następnie 
w  Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wza-
jemnych. Ze stanowiska prezesa tej insty-
tucji ustąpił 1 maja 1923  r., nadal jednak 
był kierownikiem sekretariatu Rady i radcą 
prawnym. PZUW delegował go do Rady 
Naczelnej GZSP RP. 

Po wycofaniu się z ziem Królestwa Pol-
skiego zaborczych władz rosyjskich zaist-
niała szansa powołania do życia związku 
strażackiego, dotąd skutecznie blokowana 
przez zaborcze władze. W 1916 r. Bolesław 

Chomicz zwołał w  Warszawie zjazd straży 
ogniowych z  ziem byłego Królestwa Pol-
skiego, na którym powołano Związek Flo-
riański, którego został pierwszym prezesem. 
Od tego czasu na całe niemal życie związał 
się z  ochotniczym pożarnictwem, stał się 
jednym z  najwybitniejszych jego przedsta-
wicieli. W  Polsce Odrodzonej był inicjato-
rem zjednoczenia dzielnicowych związków 
strażackich. Na zwołanym do Warszawy 
w  1921  r. I  Ogólnokrajowym Zjeździe De-
legatów Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej utworzono Główny Związek Stra-
ży Pożarnych RP. Wybrany na jego prezesa, 
piastował to stanowisko do 1926 r. 

Celem zjazdu zjednoczeniowego było, 
jak pisał Chomicz, aktywne włączenie stra-
żactwa polskiego w  budowę silnego pań-
stwa polskiego, „zjednoczenie organizacji 
strażackich w  imię wielkiej idei nieroze-
rwalności wskrzeszonej Ojczyzny oraz ze-
spolenie wszystkich sił duchowych i fizycz-
nych narodu w dobie jej budowy”. 

Chomicz był zdecydowanym przeciw-
nikiem przenoszenia interesów partyjnych 
nad interesy kraju jako dobra wspólnego. 
Dał temu wyraz, pisząc na łamach „Przeglą-
du Pożarniczego” nr 15 z 1921 r.: „Parę ty-
sięcy rozluźnionych na różne ugrupowania 
i  związki – podług byłych jeszcze dzielnic 
zaborczych – organizacji społecznych zlało 
się w jedną potężną na całe państwo korpo-
rację, a  zrzeszeniu temu przyświecać będą 
nie partyjne porachunki i cele, lecz wiecznie 
ożywcza idea wiązania obywateli bez różni-
cy ich stanu, wyznania i zawiści klasowych 
w posterunki służby publicznej, a bezintere-
sownej, na podłożu posłuchu i poszanowa-
nia dla władz, z wyboru powoływanych”.

Wielką zasługą Bolesława Chomicza 
dla polskiego pożarnictwa było założenie, 
wspólnie z  Józefem Tuliszkowskim i  Jaku-
bem Konem, fachowego pisma pożarnicze-
go – „Przeglądu Pożarniczego”, którego był 
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w latach 1912-1919 pierwszym redaktorem 
naczelnym. W  swych artykułach publiko-
wanych na łamach tegoż pisma przedstawiał 
wizję ochrony przeciwpożarowej w  Polsce, 
której zasadniczymi filarami były: budow-
nictwo ogniotrwałe, ubezpieczenia od ognia 
oraz rozbudowany system straży pożarnych. 
Odegrał też znaczącą rolę w  kształtowa-
niu strażackiej świadomości obywatelskiej, 
wzorca osobowego polskiego strażaka 
ochotnika, propagował rozwój straży ognio-
wych, szczególnie w  środowisku wiejskim, 
oraz budownictwo ogniotrwałe. Redaktorzy 
pisma, Bolesław Chomicz i Józef Tuliszkow-
ski, najwybitniejsi działacze polskiego ruchu 
strażackiego, byli gwarantami jego wysokie-
go poziomu merytorycznego. 

W okresie inwazji bolszewickiej na Pol-
skę Chomicz jako prezes Związku Floriań-
skiego wystąpił 8 lipca 1920  r. z  gorącym 
apelem do polskich strażaków o wstępowa-
nie do armii ochotniczej dla odparcia wro-
ga i obrony bytu niepodległego Ojczyzny. 

Już po kilku latach od odzyskania nie-
podległości zarysowały się w  Polsce ostre 
podziały polityczne, w  wyniku których 
doszło w  maju 1926  r. do zamachu stanu. 
Ponieważ B. Chomicz był zdecydowanym 
przeciwnikiem rządów autokratycznych, 
z  tych przyczyn był stopniowo odsuwany 
na margines życia społecznego. W 1925 r. 
przestał być prezesem Polskiej Dyrekcji 
Ubezpieczeń Wzajemnych. Gdy w  grud-
niu tegoż roku Rada Naczelna GZSP RP 
nie udzieliła mu wotum zaufania, złożył 
w 1926 r. rezygnację z funkcji prezesa. Za-
stąpił go na tym stanowisku działacz obozu 
sanacji – Zygmunt Choromański.

Po 1926  r. był m.in. organizatorem 
i  pierwszym naczelnikiem Komunalnej 
Kasy Oszczędności Powiatu Warszawskie-
go, od 1932 r. był prezesem Komunalnych 
Kas Oszczędności w Warszawie, piastował 
też stanowisko przewodniczącego Komite-

tu Opieki Społecznej w Pruszkowie, udzie-
lał się również jako adwokat. 

We wrześniu 1939  r. walczył w  obro-
nie Warszawy, był ranny. Już w  grudniu 
1939  r. był jednym z  organizatorów Stra-
żackiego Ruchu Oporu „Skała” i dowódcą 
(ps. „Dziadek”) okręgu warszawsko-lubel-
sko-białostockiego. W latach okupacji peł-
nił też obowiązki prezesa konspiracyjnego 
Związku Straży Pożarnych. W  swej pod-
warszawskiej posiadłości ukrywał Żydów. 

Po wojnie, gdy w  1945  r. reaktywowa-
no Związek Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej i  ustanowiono w  1946  r. 
jego Tymczasowy Zarząd Przymusowy, 
na prezesa zarządu powołano Bolesława 
Chomicza. Z  wielkim zaangażowaniem 
przystąpił do odbudowy polskiego pożar-
nictwa z ogromnych zniszczeń wojennych, 
odbudowano powiatowe i  wojewódzkie 
ogniwa korporacyjne. Gdy stopniowo za-
częto usuwać ze Związku przedwojennych 
działaczy strażackich, ograniczać samo-
dzielność Związku w  realizacji jego zadań 
statutowych oraz podejmowano działania 
zmierzające do upolitycznienia straży po-
żarnych, kształtowania wśród członków 
ideologii marksistowsko-leninowskiej, po-
dejmowano próby powiązania działalności 
straży pożarnych z  ORMO, Chomicz zre-
zygnował w 1947 r. z funkcji prezesa Tym-
czasowego Zarządu Przymusowego. Nie 
znajdując w  nowych warunkach społecz-
no-politycznych możliwości działania na 
niwie społecznej, ograniczył się do pracy 
w swojej firmie ogrodniczej. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Oficerski Komandorski Odrodzenia 
Polski (1923), Złoty Znak Związku (1921), 
znak członka honorowego Francuskiego 
Związku Straży Pożarnych (1924), godność 
Honorowego Obywatela Janowa Podlaskiego.

Bolesław Chomicz zmarł w Warszawie 
15 maja 1959 r. i został pochowany na war-
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szawskich Powązkach w rodzinnym grobie 
z braćmi Kalikstem, Paulinem i Janem. 

Jego żoną była Honorata Zofia z  d. 
Rysowska. Miał pięcioro dzieci: Aldonę  
(ur. 1906), Mariannę (ur. 1909), Tadeusza 
(ur. 1911), Jadwigę (ur. 1913) i  Halinę (ur. 
1915). 

Jego patriotyczna postawa w latach nie-
woli narodowej, w okresie najazdu bolsze-
wickiego, pod niemiecko-sowiecką okupa-
cją, oddanie służbie publicznej dla dobra 
Polski docenione było w Polsce Odrodzo-
nej oraz po odzyskaniu bytu niepodległego 
w  III Rzeczypospolitej. W  uznaniu zasług 
Bolesława Chomicza dla instytucji ubez-
pieczeń staraniem PZU ufundowano na 
jego grobie tablicę pamiątkową, odsłoniętą 
11 listopada 1988  r. przez córkę – Halinę 
Chomicz-Markową. 

W  75. rocznicę powstania ZOSP RP 
w dowód uznania i uhonorowania jego nie-
kwestionowanych zasług dla polskiego ru-
chu strażackiego władze naczelne Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP uchwa-
łą z dnia 27 czerwca 1996 r. ustanowiły Me-
dal Honorowy im. Bolesława Chomicza. 
Jest on nadawany przez ZG ZOSP RP za-
służonym strażakom w uznaniu ich zasług 
na polu pożarnictwa. 

W dniu 12 września 2004 r. z inicjatywy 
naczelnych władz ZOSP RP w kościele pw. 
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych 
na Chomiczówce w Warszawie odsłonięto 
tablicę pamiątkową ku czci Bolesława Cho-
micza z wizerunkiem jego popiersia.

Z okazji 140. rocznicy jego urodzin ZG 
ZOSP RP ogłosił rok 2018 Rokiem Bolesła-
wa Chomicza, a w miesięczniku „Strażak” 
powstała cykliczna rubryka poświęcona 
myślom wizjonera wolnej i  niepodległej 
Polski. W  dniu 16 kwietnia 2018  r. ZG 
ZOSP RP zorganizował w sali sejmowej im. 
Konstytucji 3 Maja ogólnopolską konfe-
rencję „Rola strażaków w walce o niepod-

ległość Polski” z  udziałem przedstawicieli 
straży pożarnych z  całej Polski. W  dniu 
6 maja 2018 r. w kościele pw. Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych na Chomi-
czówce w  Warszawie odbyła się uroczy-
stość z  udziałem naczelnych władz ZOSP 
RP, rodziny B. Chomicza, licznej rzeszy 
strażaków z całej Polski. 
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Tadeusz Olejnik

CHWALIŃSKI PIOTR 
(1888-1958)

Działacz społeczny, samorządowy i po-
lityczny, organizator biblioteki gromadzkiej, 
prezes kółka rolniczego. Jeden z założycieli 
OSP w Krzyworzece, pow. wieluński; radny 
gminy Mokrsko, pow. wieluński.

Urodził się 15 marca 1888 r. w Krzywo-
rzece, w rodzinie chłopskiej. Był synem An-
drzeja i  Józefaty z  Chwalińskich. W  Krzy-
worzece ukończył szkołę elementarną. Od 
16. roku życia przez kilka lat pracował jako 
robotnik w Niemczech, w Belgii i Holandii. 
Przed wybuchem I  wojny światowej po-
wrócił do Krzyworzeki i  objął w  posiada-
nie gospodarstwo rolne, zajmował się rów-
nież pszczelarstwem. Od roku 1917 pełnił 
funkcję sołtysa, a  w  Polsce odrodzonej był 
radnym gminy Mokrsko. W  maju 1917  r. 
był jednym z założycieli Ochotniczej Straży 
Ogniowej w  Krzyworzece i  biblioteki gro-
madzkiej, był też prezesem kółka rolniczego. 

W czasie I wojny światowej wstąpił do 
Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwo-
lenie”, a  od roku 1919 był członkiem PSL 
„Piast”. Będąc czołowym działaczem tegoż 
stronnictwa w Wieluńskiem, został człon-
kiem Rady Naczelnej i Zarządu Głównego 
SL (1931-1939). W  latach 1922-1927 był 
posłem na Sejm RP I  i  II kadencji. Jako 
przeciwnik polityczny obozu sanacji, wie-
lokrotnie aresztowany. Należał do czoło-
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wych działaczy strażackich w  Krzyworze-
ce i w gminie Mokrsko. Gdy w 1935 r. na 
mocy rozporządzenia Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych z  14 stycznia tegoż roku 
wprowadzono w  ochotniczych strażach 
pożarnych nowy, powszechnie obowiązu-
jący statut, z  inicjatywy P. Chwalińskiego, 
wówczas przywódcy Stronnictwa Ludowe-
go w  powiecie wieluńskim, straż w  Krzy-
worzece, zdominowana przez członków SL, 
wypowiedziała się przeciwko przyjęciu te-
goż statutu, uznano bowiem, iż ograniczał 
on swobody demokratyczne. Stanowisko 
takie zajęła na dwóch kolejnych walnych 
zebraniach. W  zaistniałej sytuacji starosta 
wieluński, Tadeusz Niżankowski, wystąpił 
5 sierpnia 1935  r. do Wydziału Społecz-
no-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi z wnioskiem o rozwiązanie straży. 
Urząd Wojewódzki w  Łodzi decyzją z  29 
stycznia 1936 r. rozwiązał Ochotniczą Straż 
Pożarną w  Krzyworzece, a  Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych decyzję tę zatwier-
dziło 26 września 1936 r. Jej majątek odda-
no pod opiekę sołtysa. 

W  miejsce rozwiązanej Ochotniczej 
Straży Pożarnej 13 listopada 1936  r. po-
wstało nowe stowarzyszenie o tej samej na-
zwie. W  1939  r. OSP liczyła 38 członków, 
a jej prezesem był Piotr Chwaliński. 

Podczas okupacji hitlerowskiej P. Chwa-
liński zorganizował w październiku 1943 r. 
konspiracyjne zebranie Stronnictwa Ludo-
wego, mające na celu powołanie w powie-
cie wieluńskim organizacji zbrojnej ruchu 
ludowego. Aresztowany przez Niemców, 
był deportowany do KL Auschwitz. 

Po wojnie aktywnie włączył się w nurt 
pracy społecznej i  politycznej. Piastował 
stanowisko prezesa Zarządu Powiatowego 
reaktywowanego przez Stanisława Miko-
łajczyka Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Od 1947  r. był posłem do Sejmu Ustawo-
dawczego. W maju 1949 r. wykluczono go 

z  Rady Naczelnej PSL, a  w  1950  r. zrezy-
gnował z mandatu poselskiego. Od 1949 r. 
działał w strukturach ZSL. Był także zaan-
gażowany w  działalność Związku Straży 
Pożarnych i  Stowarzyszenia Plantatorów 
Buraka Cukrowego. Na zjeździe tegoż Sto-
warzyszenia w  1958  r. w  Warszawie wy-
głosił płomienne przemówienie krytyczne 
wobec władz PRL, które spotkało się z bar-
dzo napastliwym atakiem na jego osobę ze 
strony działaczy PZPR. 

Piotr Chwaliński zmarł 10 stycznia 
1958  r. w  Warszawie, w  niewyjaśnionych 
okolicznościach. Pochowany został na 
cmentarzu w rodzinnej Krzyworzece. 

BIBLIOGRAFIA
Źródła archiwalne: Archiwum Państwowe w  Łodzi 
Oddział w Sieradzu; Akta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krzyworzece, sygn. 901.
Publikacje: Słownik biograficzny działaczy ruchu ludo-
wego, Warszawa 1989; Kto był kim w Drugiej Rzeczy-
pospolitej, pod red. J.M. Majchrowskiego, Warszawa 
1934; Rzepeccy T. i L., Sejm i senat 1928-1933, Poznań 
1929; 750 lat Krzyworzeki 1264-2014. Monografia wsi, 
pod red. S.T. Olejnika, Mokrsko-Krzyworzeka-Wie-
luń 2014; Monografia gminy Mokrsko, red. T. Olejnik, 
Wieluń 2004. 

Tadeusz Olejnik



5 9

C

CIEŚLICKI GUSTAW 
(1902-1966)

Instruktor powiatowy ZSP RP w Opato-
wie w latach 1929-1945, inspektor Okręgu 
Wojewódzkiego Związku OSP w Gdańsku 
w  latach 1957-1966. Działacz ludowy, re-
presjonowany po II wojnie światowe; major 
pożarnictwa.

Urodził się w  Zochcinie k. Opatowa 
30 listopada 1902 r. w rodzinie chłopskiej. 
Ojciec Roman, matka Marianna z Piotrow-
skich. W wieku 5 lat utracił ojca. W roku 
1917 podczas nauki w opatowskim gimna-
zjum wstąpił do harcerstwa. Do roku 1929 
pełnił społecznie funkcję sekretarza w Ko-
mendzie Hufca ZHP. Mając 16 lat, w roku 
1918 wstąpił do Drużyny Młodzieżowej 
„malców” przy Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Opatowie, a w latach 1921-1929 był 
komendantem tej drużyny. Od roku 1919 
zatrudniony był w Starostwie w charakterze 
urzędnika. W  roku 1925 powierzono mu 
społeczną funkcję sekretarza Okręgowego 
Związku Straży Pożarnych RP w Opatowie. 

W  roku 1929 ukończył kurs zawodo-
wych oficerów pożarnictwa i został powoła-
ny na stanowisko powiatowego instruktora 
Związku Straży Pożarnych RP w Opatowie. 
Z  pełnym oddaniem tworzył podstawy 
ochrony przeciwpożarowej na terenie po-
wiatu, organizując straże pożarne, zaopatru-
jąc je w sprzęt i prowadząc szkolenia. 

Na początku okupacji niemieckiej 
przystąpił do działalności konspiracyjnej. 
W  jego domu w roku 1940 odbyło się ze-
branie założycielskie pierwszej komórki 
ZWZ-AK w  Opatowie, stanowiącej bazę 
opatowskiego podobwodu ZWZ, a G. Cie-
ślicki objął funkcję kierownika organiza-
cyjnego, używając pseudonimu „Dąb”. Był 
także koordynatorem Strażackiego Ruchu 
Oporu „Skała”. W czasie okupacji w swoim 
domu ukrywał poszukiwane osoby, ratując 
im życie. W  ramach posiadanych możli-
wości wspierał materialnie rodziny osób 
aresztowanych oraz ochraniał przed wywo-
zem na roboty przymusowe do Rzeszy. 

Materiałowymi przydziałami dla straży 
dzielił się z oddziałami partyzanckimi. Do 
konspiracji należała cała rodzina Gustawa 
Cieślickiego i  jego przyszła żona Jadwiga 
Adamska ps. „Inka”.

Płk. poż. Józef Mikuła pełniący w cza-
sie okupacji funkcje inspektora dystryktu 
Radom, wspomina Cieślickiego w  swej 
pracy ,,Najtrudniejsze czasy” jako wybitne-
go oficera i patriotę, który między innymi 
uratowal grupę mieszkańców Ostrowca Św. 
od niechybnej śmierci jako zakładników, 
udowadniając Niemcom, poprzez powo-
łanie komisji i  posługując się sprowadzo-
ną z  Niemiec fachową literaturą, że pożar 
wielkiej sterty siana przeznaczonej dla 
niemieckich koni na froncie wschodnim 
powstał w wyniku sampozapalenia. W rze-
czywistosci stertę podpalili partyzanci. Po 
wyzwoleniu Opatowa w  styczniu 1945  r. 
przystępuje niezwłocznie do reaktywowa-
nia straży pożarnych, ale jego działalność 
niepodległościowa w  czasie okupacji nie 
uszła uwadze nowych władz ludowych. 
W  marcu nastąpiło pierwsze aresztowa-
nie, przechodzi więzienia w Ostrowcu Św. 
i Kielcach. 

Po zwolnieniu wyjeżdża na Dolny Śląsk 
z nadzieją zatarcia po sobie śladów. W la-
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tach 1945-1948 pełnił funkcję powiatowego 
komendanta straży pożarnych w Wałbrzy-
chu. Tworzył tam zręby polskiego pożar-
nictwa, między innymi zorganizował Wo-
jewódzką Szkołę Pożarniczą. Pamięć o nim 
przetrwała na tamtym terenie do dzisiaj.

Organy bezpieczeństwa nie zapomnia-
ły o  jego działalności niepodległościowej 
z czasów okupacji, w roku 1948 ponownie 
został aresztowany, tym razem ze swo-
ją żoną Jadwigą, z  którą wcześniej zawarł 
związek małżeński w tymże roku. Po kilku 
miesiącach aresztu wychodzi na wolność 
bez prawa zatrudnienia w  strukturze ko-
mend. Jak wielu przedwojennych oficerów 
pożarnictwa z jego pokolenia, odsuniętych 
na bok przez władzę ludową, podejmuje 
pracę w  zakładowych strażach pożarnych, 
pracując przez kolejnych osiem lat w  cu-
krownictwie w  Świdnicy. Cieślicki był 
członkiem PSL, a następnie ZSL. 

Po odwilży politycznej 1956 roku i  re-
aktywowaniu Związku OSP, w  roku 1957 
zgłosił się do ulubionej pracy i  został za-
trudniony na stanowisku inspektora Okręgu 
Wojewódzkiego Związku OSP w  Gdańsku, 
gdzie w  pełni wykorzystywał swoje bogate 
społeczne doświadczenie. Ponownie z  du-
żym zaangażowaniem i pozytywnymi wyni-
kami organizował tam od podstaw struktury 
Związku na szczeblu wojewódzkim i w po-
wiatach. Niestety, lata ciężkiej pracy, stres, 
dały o sobie znać. Zmorzony ciężką chorobą 
umiera nagle w roku 1966, pochowany zo-
stał w  strażackim mundurze. W  tym trud-
nym okresie jego osieroconej rodzinie po-
zostawionej w  ciężkiej sytuacji materialnej 
dużej pomocy udzielili ówcześni działacze 
gdańskiego okręgu Związku OSP. 

Gustaw Cieślicki był wybitnym synem 
ziemi opatowskiej, zasłużonym oficerem 
i patriotą. Dzięki jego zaangażowaniu stra-
żactwo tego powiatu należało w przeszłości 
do przodujących w kraju, a w latach następ-

nych wydało liczną grupę działaczy OSP, 
oficerów i aspirantów.
Odznaczenia, odznaki:
Krzyż za Ratowanie Ginących (1936), Złoty 
Krzyż Zasługi (1959), Złoty Znak Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych (1966), 
Brązowy, Srebrny i Złoty Medal „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”, odznaka Wzorowy Stra-
żak (1960), Odznaka Tysiąclecia (1966).

Zmarł 16 grudnia 1966 r. w Gdyni.
Żona Jadwiga Halina z  Adamskich. 

Dwójka dzieci: Marek i Jadwiga. 

BIBLIOGRAFIA
Źródła archiwalne: Archiwum Komendy Głównej 
PSP, Teczka personalna Gustawa Cieślickiego; Doku-
menty i zdjęcia udostępnione przez Marka Cieślickie-
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213-pamiopionierach.
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DELONG ALFRED LUDWIK 
(1902-1939)

Nauczyciel, działacz społeczny, zało-
życiel OSP w Kunach, pow. turecki, oficer 
WP. Zginął podczas kampanii wrześniowej 
1939 r. 

Urodził się 14 grudnia 1902  r. w  Tłu-
maczu (obecnie Ukraina). Rodzicami jego 
byli Jan i  Julia z  Hübshów. Miał również 
brata, jednakże nieznane jest jego imię ani 
data urodzenia. Ukończył 6 klas gimna-
zjum w Tłumaczu.

W wieku 17 lat przerwał naukę i wstą-
pił do Polskiej Organizacji Wojskowej, 
brał udział w  walkach w  obronie Lwowa 
w  1918  r. Został ranny, trafił do niewoli 
ukraińskiej, w  której przebywał od 11 li-
stopada 1918 r. do 9 maja 1919 r. Po uwol-
nieniu wstąpił do 13 Pułku Strzelców Ka-
niowskich, przemianowanego później na 
28 Pułk Strzelców Kaniowskich. Brał udział 
w walkach przeciwko Ukraińcom. Walczył 
pod Tłustym i  Borszczowem. Odbył rów-
nież sześciotygodniowy kurs w szkole pod-
oficerskiej w  Jeziorzanach. Brał też udział 
w bitwach na froncie litewskim. Na własną 
prośbę został przeniesiony do 7 Pułku Pie-
choty. Powodem przeniesienia była chęć 
służby w  jednej jednostce z  bratem. Prze-
szedł również kurs dowódcy taboru baono-
wego. Wcześniej w dowództwie pułku peł-
nił funkcję furażera.

Został zdemobilizowany w  1921  r. 
w stopniu kaprala. W 1926 r. został awan-
sowany do stopnia podporucznika rezerwy 
i przydzielony do 68 Pułku Piechoty.

1 września 1921 r. otrzymał posadę na-
uczyciela w szkole w Kunach, wówczas le-
żącej w powiecie konińskim, w gminie Pio-
runów (obecnie to gmina Władysławów, 
powiat turecki). Żeby jednak móc praco-
wać w zawodzie nauczycielskim, zobowią-
zany był uzupełnić kwalifikacje. Przyczynił 
się do budowy domu ludowego, w którego 
gmachu znalazło się miejsce dla szkoły. 
Delong był przewodniczącym Komitetu 
Budowy Szkoły. Założył w szkole drużynę 
harcerską męską im. Tadeusza Kościuszki.

W 1922 r. założył straż pożarną w Ku-
nach i  został jej naczelnikiem. Przyczynił 
się do budowy remizy, w której funkcjono-
wała także piekarnia. Strażacy prowadzili 
również własną betoniarnię. Od 1923  r. 
był członkiem władz konińskiego oddzia-
łu powiatowego Związku Floriańskiego. 
Do tego gremium wybierany był również 
w kolejnych latach. Od 1927 r. był zastęp-
cą naczelnika rejonu siódmego, zaś w po-
łowie lat trzydziestych został naczelnikiem 
rejonu Władysławów, skupiającego siedem 
jednostek straży. Często również występo-
wał w roli sędziego na zawodach organizo-
wanych przez władze powiatowe Związku. 
Politycznie związany był z  obozem sana-
cyjnym. Za swoją działalność wojskową, 
oświatową i  społeczną, w  tym strażacką, 
otrzymał kilka odznaczeń.
Odznaczenia, odznaki:
Srebrny Krzyż Zasługi 1932, Medal Nie-
podległości, Medal Pamiątkowy za Wojnę 
1918-1921, Medal Dziesięciolecia Odzy-
skanej Niepodległości, Wojskowa Odznaka 
Honorowa za Rany i Kontuzje, Srebrny Me-
dal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Jego działalność oświatową i  strażacką 
przerwała II wojna światowa. Został zmo-
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bilizowany 24 sierpnia 1939 r. i przydzielo-
ny do III batalionu. Brał udział w walkach 
o  Sochaczew. Zginął 18 września 1939  r. 
w  wieku 37 lat. Początkowo pochowano 
go na polu, na którym poległ, potem ciało 
miało być przeniesione na warszawskie Po-
wązki. Ostatecznie jednakże spoczywa na 
cmentarzu parafialnym w Kunach.

Alfred Delong był żonaty. Jego żona 
miała na imię Stanisława. 

BIBLIOGRAFIA
Źródła archiwalne: Centralne Archiwum Wojskowe 
w  Warszawie-Rembertowie, Akta Personalno-Od-
znaczeniowe, Alfred Delong, sygn. 5640; Archiwum 
Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach.
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nie Września, Września 2019; Gołdyn P., Ochotnicze 
straże pożarne powiatu konińskiego w  latach 1921- 
-1939. Studium historyczne na podstawie „Głosu Ko-
nińskiego”, Kalisz 2021; Szewczyński P., Alfred Delong, 
[w:] Turek i okolice. Słownik biograficzny, Turek 2011; 
Szewczyński P., Alfred Delong, [w:] Słownik biogra-
ficzny nauczycieli Wielkopolski Wschodniej, t. 1, red. P. 
Gołdyn, Konin 2012; Walczak M., Nauczyciele wielko-
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Piotr Gołdyn

DMOWSKA-SAWONI MARTA 
(1943-2016)  

Wieloletni pracownik biura ZG ZOSP, 
członek prezydium ZG ZOSP (1983-1988). 
Współzałożycielka ośrodków opieki nad 
niewidomymi dziećmi. 

Urodziła się 29 października 1943  r. 
w  Warszawie. Córka Kazimierza i  Janiny 
z d. Kwiatkowskiej. Jej ojciec, dr Kazimierz 
Dmowski, znany żoliborski lekarz wetery-
narii, jako zmobilizowany oficer 11  Puł-
ku Ułanów Legionowych im. Marszał-
ka Edwarda Śmigłego-Rydza brał udział 
w  wojnie obronnej 1939  r. i  w  powstaniu 
warszawskim. 

Wychowała się wraz z  czworgiem ro-
dzeństwa na warszawskim Marymoncie. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej uczyła 
się w Liceum Ogólnokształcącym im. Ste-
fanii Sempołowskiej. W 1961 r. zdała ma-
turę i rozpoczęła studia na Wydziale Peda-
gogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. 
Z  powodu złych warunków materialnych 
na pół roku przed otrzymaniem dyplomu 
magistra w  lutym 1966  r. podjęła pracę 
w biurze ZG ZOSP. W swojej karierze za-
wodowej przeszła przez wszystkie stanowi-
ska: od instruktora do dyrektora. Zawsze 
starała się być osobą odpowiedzialną, rze-
telną i twórczą. Na VII Krajowym Zjeździe 
Związku OSP w  1983  r. powierzono jej 
funkcję urzędującego członka Prezydium 
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ZG ZOSP. Wyróżniła się jako animatorka 
ogólnokrajowej działalności kulturalno-
-wychowawczej, prowadzonej w  środowi-
skach strażackich „małych ojczyzn”. Szcze-
gólną troską otaczała funkcjonujące przy 
OSP orkiestry dęte i  zespoły artystyczne. 
Położyła duże zasługi w  popularyzowaniu 
zagadnień szeroko pojętej ochrony prze-
ciwpożarowej, inspirując działaczy Związ-
ku i młodzież zrzeszoną w młodzieżowych 
i  harcerskich drużynach pożarniczych do 
aktywnej działalności w tym obszarze. In-
spirowała działania wydawnicze mające 
na celu utrwalenie chlubnych kart dziejów 
polskiego pożarnictwa ochotniczego, na-
wiązywała owocną współpracę z  innymi 
organizacjami społecznymi. 

W  kwietniu 1970  r. zawarła związek 
małżeński z  Jerzym Maciejem Sawonim, 
oficerem pożarnictwa. Praca zawodowa 
była jej ogromną pasją, co w zdecydowany 
sposób opóźniło decyzję o macierzyństwie. 
W  1976  r. urodziła syna Ryszarda, u  któ-
rego zdiagnozowano trwałe uszkodzenie 
nerwu wzrokowego, co wiązało się z utratą 
wzroku, z czasem stwierdzono również au-
tyzm. W trosce o właściwą opiekę nad do-
rastającym, całkowicie niepełnosprawnym 
synem Dmowska-Sawoni zdecydowała się 
w 1990 r. przejść na wcześniejszą emeryturę.

W jej życiu zawsze było miejsce na dzia-
łalność służącą innym ludziom, szczególnie 
tym skrzywdzonym przez los. Z  autopsji 
wiedziała, jakie problemy mają rodzice 
dzieci niewidomych z dodatkowymi obcią-
żeniami i dlatego włączyła się intensywnie 
w działalność społeczną na rzecz tego śro-
dowiska. Była współzałożycielką i pierwszą 
dyrektorką warszawskich ośrodków opieki 
nad dziećmi niewidomymi. Współorgani-
zowała Stowarzyszenie Rodziców i Przyja-
ciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 
„Tęcza” oraz Fundację „Tęczowy Dom”. Bar-
dzo pracowite życie przerwały powikłania 

po leczeniu reumatoidalnego zapalenia sta-
wów. Swoim życiem dowiodła, że – jak pi-
sał prof. Władysław Bartoszewski – „warto 
być przyzwoitym człowiekiem”. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1989), Złoty Krzyż Zasługi (1984), Me-
dal 40-lecia PRL (1984), Złoty Znak Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych (1991), 
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza 
(1997), Złoty Medal „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa” (1977), Złoty Krzyż „Za Zasłu-
gi dla ZHP” (1975). Ponadto wyróżniona 
szeregiem odznak resortowych krajowych 
oraz wyróżnień zagranicznych (Zasłużony 
Działacz Kultury (1975), Odznaka Hono-
rowa PCK IV stopnia (1973), złota odznaka 
,,Za Zasługi dla OHP” (1987), odznaka ,,Za 
Zasługi dla Obrony Cywilnej Kraju” (1982), 
srebrna odznaka ,,Za Zasługi w  Ochronie 
Porządku Publicznego” (1980), medal ,,Za 
zasługi dla obronności kraju”, wyróżnienia 
radzieckie, czeskie i inne).

Zmarła 22 czerwca 2016 r. Pochowana 
jest w  grobie rodzinnym na warszawskim 
cmentarzu na Wawrzyszewie, kwatera 4a-
-4-14. 
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DOERING EUGENIUSZ 
(1900-1989)

Główny inspektor pożarnictwa Mini-
sterstwa Administracji Publicznej w randze 
generała pożarnictwa. Naczelnik Wydziału 
Ochrony przed Pożarami w  tym resorcie. 
Główny konstruktor polskich powojen-
nych samochodów strażackich.

Eugeniusz Doering, syn Augusta i Zo-
fii z d. Remus, urodził się 3 grudnia 1900 r. 
w  łódzkiej rodzinie inteligenckiej. W  ro-
dzinnym mieście ukończył Gimnazjum 
Męskie Bogumiła Brauna, a następnie Wy-
dział Mechaniczny średniej Państwowej 
Szkoły Włókienniczej. W latach 1919-1921 
ochotniczo pełnił służbę w  1 Pułku Czoł-
gów, który początkowo, od czerwca 1919 r., 
stacjonował w  Łodzi. Uczestniczył w  woj-
nie polsko-bolszewickiej. Zamierzał podjąć 
zawodową służbę wojskową, ale na prze-
szkodzie stanął jego słaby wzrok. W efek-
cie zdecydował się na studia na Wydziale 
Mechanicznym Wyższej Szkoły Technicz-
nej w  Köthen (Niemcy, Saksonia-Anhalt). 
Dyplom inżyniera budowy samochodów 
uzyskał w 1925 r. Po powrocie ze studiów 
podjął pracę w  Szkole Kierowców Samo-
chodowych YMCA (Związek Młodzieży 
Chrześcijańskiej) w  Łodzi jako wykła-
dowca, instruktor nauki jazdy i kierownik 
warsztatów. W latach 1928-1931 prowadził 
własny warsztat samochodowy i produko-

wał nadwozia samochodowe, pełniąc rów-
nocześnie funkcję rzeczoznawcy do spraw 
samochodowych w  Poznańsko-Warszaw-
skim Towarzystwie Ubezpieczeń. Później, 
do 1933 r., pracował jako kierownik tech-
niczny w przedstawicielstwie na wojewódz-
two łódzkie samochodów „Morris” oraz 
motocykli „Norton” i „New Imperial”.

W  1929  r. wstąpił do Łódzkiej Stra-
ży Ogniowej Ochotniczej. Po kilku latach 
służby w  straży został skierowany przez 
inspektora Związku Straży Pożarnych 
Województwa Łódzkiego – podinspek-
tora pożarniczego Mieczysława Kulę – na 
instruktorski (oficerski) kurs pożarniczy 
VII stopnia dla kandydatów do Korpusu 
Technicznego Głównego Związku Straży 
Pożarnych RP w  Lublinie. Kurs trwał od 
1 marca do 10 maja 1933 r., a jego organi-
zatorem był Zarząd Główny GZSP RP. Po 
ukończeniu kursu od 1 czerwca 1933 r. pra-
cował jako referent – specjalista w zakresie 
samochodowym w Wydziale Technicznym 
Biura ZG GZSP RP. Otrzymał wtedy pierw-
szy stopień oficerski – aspiranta pożarni-
czego Korpusu Technicznego GZSP RP 
(28 listopada 1933 r. nazwę Główny Zwią-
zek Straży Pożarnych RP zmieniono na 
Związek Straży Pożarnych RP). Następnie, 
w randze instruktora, zajmował stanowisko 
kierownika wspomnianego wydziału. Był 
też rzeczoznawcą i  odbiorcą technicznym 
sprzętu pożarniczego. W latach 1935-1936 
zajmował stanowisko zastępcy kierownika 
Wydziału Wydawniczego, będąc zastępcą 
redaktora „Przeglądu Pożarniczego” i „Ga-
zety Strażackiej”. Pisał artykuły poświęcone 
samochodom pożarniczym, drabinom po-
żarniczym i problemom dotyczącym zaple-
cza technicznego straży. Był współredak-
torem „Kalendarza oficera strażackiego”. 
Awansowany został przez Radę Naczelną 
ZSP RP do stopnia starszego instruktora, 
ze starszeństwem od 1 kwietnia 1937 r. Do-
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kładnie rok wcześniej został kierownikiem 
i głównym konstruktorem w Biurze Tech-
nicznym Strażackich Zakładów Przemysło-
wych w Warszawie na Pradze, ul. Koleńska 
3. W firmie tej produkowano wyposażenie 
dla straży pożarnych: nadwozia samocho-
dów pożarniczych, sikawki, motopompy, 
beczkowozy, konne wozy rekwizytowe, 
narzędzia i  sprzęt pożarniczy oraz węże 
pożarnicze. Tam pracował do wybuchu po-
wstania warszawskiego.

Na przełomie lat 1936-1937 powrócił 
na krótko do pracy w  Biurze ZG ZSP RP 
z zadaniem przeprowadzenia reorganizacji 
Wydziału Technicznego oraz opracowa-
nia długofalowego programu rozwinięcia 
motoryzacji polskich straży pożarnych. 
W latach 1933-1939 i przez kilka lat powo-
jennych zasiadał w Podkomisji Pożarniczej 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Podczas okupacji inż. Eugeniusz Do-
ering nie należał do żadnej z podziemnych 
organizacji antyhitlerowskiego ruchu opo-
ru, ale ustawicznie je wspierał. Wystawiał 
młodym Polakom działającym w  podzie-
miu nieodpowiadające stanowi faktycz-
nemu zaświadczenia o  ich zatrudnieniu 
w  firmie, w  której pracował. Zapobiegało 
to w wielu przypadkach m.in. wywiezieniu 
ich na roboty przymusowe do hitlerow-
skiej Rzeszy lub pomagało w  uniknięciu 
aresztowania. Nie podpisał tzw. volkslisty, 
co w  jego sytuacji było aktem niezwykłej 
odwagi ze względu na jego niemieckie ko-
rzenie. Więźniem obozów koncentracyj-
nych Auschwitz i Buchenwald był jego syn 
Karol, student, urodzony 21 maja 1922  r. 
w Köthen. Karol z kolei działał w podzie-
miu. Z  tej przyczyny osadzono go w śled-
czym więzieniu policyjnym na Pawiaku. 
Z tej katowni został wywieziony do KL Au-
schwitz. Miał tam numer 138 876. Po pew-
nym czasie przeniesiono go do KL Buchen-
wald. Syn przetrwał obozową gehennę.

Gdy w  prawobrzeżnej Warszawie zaczął 
funkcjonować Zarząd Miasta, inż. E. Doering 
zdecydował się na pracę w charakterze człon-
ka grupy operacyjnej. Został skierowany na 
odpowiedni kurs do Lublina, który prowa-
dzony był od 23 do 30 września 1944 r.

Po oswobodzeniu wschodnich terenów 
Polski i  powstaniu PKWN zaistniała pilna 
potrzeba budowy od podstaw polskiej or-
ganizacji ochrony przeciwpożarowej. Już 
w sierpniu 1944 r. w gronie oficerów pożar-
nictwa wypracowano jej założenia organiza-
cyjne. Był wśród nich inż. Doering. Jego wi-
zja ochrony przeciwpożarowej zyskała uzna-
nie w oczach kierownictwa Resortu Admi-
nistracji Publicznej PKWN i  wytypowano 
go na głównego inspektora pożarnictwa. 

22 listopada 1944 r. inż. Eugeniusz Do-
ering został mianowany przez mgr. Adama 
Ostrowskiego, zastępcę kierownika Re-
sortu Administracji Publicznej Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego, na 
stanowisko głównego inspektora pożar-
nictwa i  awansowany do stopnia generała 
pożarnictwa – pierwszego w  polskim po-
żarnictwie. Nominacja na stopień generała 
pożarnictwa, choć pozbawiona podstaw 
prawnych, była wyrazem ważnej roli pol-
skiej – jeszcze wojennej – ochrony przeciw-
pożarowej w państwie.

Inż. Eugeniusz Doering 1 grudnia 
1944  r. stanął na czele Głównego Inspek-
toratu Pożarnictwa PKWN, przemianowa-
nego dnia 31 grudnia 1944 r. na Minister-
stwo Administracji Publicznej w  Rządzie 
Tymczasowym RP. Główny Inspektorat Po-
żarnictwa, którego organizatorem był Do-
ering, stał się pierwszym centralnym orga-
nem administracji ds. ochrony przeciwpo-
żarowej w  historii polskiego pożarnictwa. 
Do jego zadań należało: organizowanie 
administracji pożarniczej i  pożarniczych 
grup operacyjnych na Ziemiach Odzyska-
nych, zaopatrzenie straży w  sprzęt pożar-
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niczy – zwłaszcza w  samochody i  pompy, 
w tym sprowadzanie tego sprzętu z amery-
kańskiego demobilu, rewindykacja polskie-
go sprzętu zrabowanego przez okupanta, 
polityka kadrowa, współdziałanie z  ad-
ministracją, organizowanie działalności 
szkoleniowej, tworzenie norm prawnych 
w  zakresie pożarnictwa. Zarządzeniem 
wewnętrznym z  5 marca 1946  r. minister 
administracji publicznej, w  ramach reor-
ganizacji, zlikwidował Główny Inspektorat 
Pożarnictwa i  powołał w  Departamencie 
Administracyjnym Ministerstwa Admini-
stracji Publicznej Wydział Ochrony przed 
Pożarami i  innymi Klęskami. Doering jest 
uważany za twórcę organu administracji 
ochrony przeciwpożarowej w  postaci po-
wiatowych komend straży pożarnych, któ-
re wprowadził zarządzeniem z 10 stycznia 
1945 r. Na czele Wydziału Ochrony przed 
Pożarami Ministerstwa Administracji Pu-
blicznej stał do końca sierpnia 1947 r. 

Po zwolnieniu ze służby państwowej 
we wrześniu 1947  r. podjął pracę w  Zjed-
noczeniu Przemysłu Motoryzacyjnego, 
najpierw jako inspektor produkcji nadwozi 
samochodowych, przyczep i  naczep sio-
dłowych, a  potem w  charakterze doradcy 
w  Centralnym Biurze Konstrukcyjnym 
Przemysłu Motoryzacyjnego. Współpraco-
wał z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjne-
go w Mielcu. Od maja 1953 r. do początków 
1954 r. pracował jako projektant w Biurze 
Projektowania Zakładów Przemysłu Meta-
lowego i Elektro-Technicznego „Prozamet” 
w  Warszawie. Następnie, do lipca 1956  r., 
był projektantem w pracowni nadwozi spe-
cjalnych w  Biurze Projektów Budownic-
twa Komunalnego. Od lipca do września 
1956 r. pracował jako kierownik sekcji bu-
dowy nadwozi specjalnych w Biurze Kon-
strukcyjnym Przemysłu Motoryzacyjnego.

Inż. E. Doernig był głównym konstruk-
torem pierwszych polskich powojennych 

samochodów gaśniczych na podwoziu 
Ford V-8 typu GM-8. Pojazdy te produko-
wano w WSK w Mielcu, w Zakładach Sa-
mochodowych w  Kaliszu i  w  warsztatach 
samochodowych kilku zawodowych straży 
pożarnych.

Karierę zawodową inż. E. Doeringa 
wieńczy praca w Komendzie Głównej Stra-
ży Pożarnych, w której pracował od 1 paź-
dziernika 1956 r. jako rzeczoznawca i star-
szy konstruktor w  Wydziale Technicznym 
(Służbie), a od 1963 r. w Służbie Normali-
zacji i  Informacji Techniczno-Ekonomicz-
nej KGSP. Na emeryturę przeszedł 31 grud-
nia 1965 r.

Podczas okupacji kpt. poż. inż. E. Do-
ering uczył na I  okupacyjnym kursie ofi-
cerskim w  Centralnej Szkole Pożarniczej 
(20 września 1942  r. – 28 lutego 1943 r.) 
zagadnień związanych z  samochodami 
pożarniczymi i  motopompami. Uczył też 
na kursach mechaników motopomp, kie-
rowców mechaników oraz dla podoficerów 
i strażaków zawodowych. 

Inż. Eugeniusz Doernig, jako jedyny 
szef polskiej ochrony przeciwpożarowej – 
w okresie od 1 grudnia 1944 r. do 31 grud-
nia 1968  r. – był wykształconym zawodo-
wym oficerem pożarnictwa. Pozostałych 
pięciu było cywilnymi lub wojskowymi 
urzędnikami.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1984), Złoty Krzyż Zasługi (1959), Me-
dal 40-lecia Polski Ludowej (1984).

Zmarł w Warszawie 15 stycznia 1989 r. 
E. Doering był żonaty z Marią z d. Lisiak.
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Roman Świst

DROŻDŻEŃSKI 
STANISŁAW ZEFIRYN 

(1898-1954) 

Inspektor wojewódzki Nowogródzkie-
go Okręgu Wojewódzkiego ZSP RP. Ko-
mendant Okręgu Stołecznego Strażackie-
go Ruchu Oporu „Skała” (ps. „Kostek”). 
Komendant Miejskiej ZSP w  Kielcach, 
komendant CSP w Warszawie. Represjono-
wany po II wojnie światowej.

Płk poż. Stanisław Zefiryn Drożdżeń-
ski, syn Bronisława i  Heleny z  Kaweckich 
urodził się 28 sierpnia 1898  r. w  Batu-

mi nad Morzem Czarnym, „Chrzczony 
w  Baku 9.05.1899  r. przez księdza Wizy-
tatora kościoła R-K na Kaukazie”. W  jego 
wczesnym dzieciństwie do rodziców spro-
wadzają się dziadkowie ze strony matki. 
Dziadek kształtował jego światopogląd, 
opowiadając o  swoim udziale w  walkach 
powstańczych, o  swym stosunku do cara-
tu, o prześladowaniach. W roku 1905 wraz 
z  rodzicami przyjechał na urlop do War-
szawy, gdzie zastała ich rewolucja i  strajk 
kolejowy. Tu jako 7-letni chłopiec podczas 
jednej z manifestacji, którą rozpędzali Ko-
zacy (ul. Miodowa), otrzymał nahajką razy 
przez plecy.

W  roku 1909 wstąpił do gimnazjum 
realnego w  Stawropolu, zamieszkał w  in-
ternacie kolejowym. Wśród kolegów wy-
rabiał się jego hart i stosunek do obowiąz-
ku. W domu było coraz trudniej, mizerne 
pobory ojca nie wystarczały na utrzymanie 
kilkorga osób i wydatki związane z nauką, 
tak że matka w końcu 1912 r. wyjeżdża do 
Warszawy na kurs położnych i szczepienia. 
Po roku wraca, pomaga ojcu w utrzymaniu 
domu. Tocząca się wojna światowa wyraź-
nie daje o sobie znać. Przybywa dużo wy-
siedlonych i  uciekinierów z  Polski, biedy 
jest coraz więcej, wzmaga się opór bierny 
przeciw władzom. Powstają kółka patrio-
tyczne. Wygłaszane są referaty o  odpo-
wiednim nastawieniu przeciwrządowym. 
Jako uczeń starszych klas bierze w  nich 
udział. Gimnazjum ukończył w 1916 r. Za-
pisał się na Nowoczerkaską Politechnikę, 
lecz z powodu długotrwałej choroby (zapa-
lenie płuc) studia przerwał.

W  latach 1916-1919 pracował jako to-
karz w  warsztatach mechanicznych przy 
monopolu spirytusowym w  Stawropolu. 
Pracuje tam do końca kwietnia 1919  r. 
początkowo jako pomoc w hali tokarskiej, 
a już wkrótce jako tokarz przyuczony.
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W  międzyczasie w  maju 1917  r. wstą-
pił do Aleksandrowskiej Szkoły Wojskowej 
w Moskwie na skrócony kurs oficerski i je-
sienią tegoż roku wraz z kompanią szkolną 
został wysłany na front austriacki w  stop-
niu podporucznika. Ranny, został zwolnio-
ny na urlop zdrowotny.

Jesienią 1918  r. wstępuje do 4 Dywizji 
Strzelców W.P. gen. Żeligowskiego na Ku-
baniu. Bierze udział w  wojnie polsko-bol-
szewickiej. 

Zwolniony ze służby podjął studia na 
Politechnice Warszawskiej na Wydziale 
Mechanicznym. Po odbyciu dwóch lat stu-
diów w  okresie sierpień-wrzesień 1921  r. 
odbył praktykę w kopalni ropy „Dąbrowa” 
przy remontach i naprawach samochodów 
oraz w  elektrowni obsługującej kopalnię. 
Ulegając namowom (ze względu na stan 
zdrowia, przepracowanie i  konieczność 
intensywniejszych studiów), przenosi się 
w  roku akademickim 1922/23 do Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie na Wydział Leśny, gdzie studiuje 
trzy i pół roku. Podczas rozpracowywania 
jednego z tematów studiów (szkody losowe 
w  lasach) styka się z  zagadnieniem szkód 
leśnych powstałych na skutek pożarów. 
Szukając materiałów i  danych do tego te-
matu, trafia do biura Głównego Związku 
Straży Pożarnych RP, tam styka się z pożar-
nictwem. Studia łączy z  pracą zawodową, 
najpierw w charakterze technika kreślarza 
w  Fabryce Maszyn, Urządzeń Ogrzewni-
czych i Zdrowotnych w Warszawie (1921-
-1925).

Namówiono go, by zapisał się na kurs 
instruktorski pożarniczy. Miał on być zor-
ganizowany po zebraniu odpowiedniej 
liczby kandydatów w  roku 1926. W  tym 
czasie (pod koniec 1925 r.), widząc bez-
nadziejność sytuacji w  biurze firmy z  za-
legającymi poborami, zaczął rozglądać 
się za inną pracą. Wówczas zdecydował 

się poważnie zająć pożarnictwem. Studia 
leśnicze, które odbywał, nie rokowały po 
ukończeniu ich takich warunków, jakich 
początkowo w 1922 r. się spodziewał. Aby 
jednak na kurs pożarniczy przyjść już 
z pewnym zapasem wiadomości praktycz-
nych i  teoretycznych, postanowił odbyć 
wstępną praktykę w  Zawodowej Straży 
Ogniowej w  Warszawie. Początkowo jego 
prośba o  przyjęcie spotkała się u  ówcze-
snego komendanta ze stanowczą odprawą, 
popartą jeszcze tym, że brak było wakatów. 
Nie zniechęcił się tym jednak. Po pewnym 
czasie złożył kolejne prośby i w pierwszych 
dniach grudnia 1925  r. został przyjęty na 
stanowisko czasowego zastępcy woźnego 
w Sztabie WSO przy ul. Nalewki 3. W ten 
sposób rozpoczął służbę w  pożarnictwie. 
Woźnym był do dnia 31 stycznia 1926  r. 
Z dniem 1 lutego 1926 r. został przyjęty do 
WSO w charakterze strażaka z przydziałem 
do linii w  I  Oddziale. Jednocześnie nadal 
studiował w  SGGW. Był już wówczas na 
siódmym semestrze, lecz musiał odrabiać 
duże zaległości w  pracach seminaryjnych 
oraz w  egzaminach. Uczył się nie tylko 
w domu, lecz również podczas służby w go-
dzinach wolnych od zajęć. Jednocześnie 
zdobywał potrzebne w  przyszłości arkana 
pożarnicze. Kurs instruktorski zorganizo-
wany został przez Główny Związek Stra-
ży Pożarnych RP i  trwał od 15 marca do 
15 czerwca 1927  r. Stanisław Drożdżeński 
był słuchaczem kursu z jednoczesnym peł-
nieniem wszystkich obowiązków strażaka 
w pododdziale bojowym.

W  latach 1928-1929 był powiatowym 
instruktorem pożarnictwa na terenie po-
wiatów Kalisz i Turek, a następnie do 1931 r. 
tylko pow. kaliskiego. W latach 1931-1937 
pełnił obowiązki inspektora wojewódzkie-
go Nowogródzkiego Okręgu Wojewódzkie-
go Związku Straży Pożarnych RP, awansując 
kolejno na: mł. instr. poż. (1928), instr. poż. 
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(1929), st. instr. poż. (1931) i podinsp. poż. 
(1933) do stopnia starszego podinspektora 
po ukończeniu w 1935 r. kursu uzupełnia-
jącego w Łodzi, odbywając w tymże czasie 
praktykę bojową w  3 Oddziale Łódzkiej 
Straży Ogniowej Ochotniczej. Bezpośred-
nio po tym organizuje pierwszy w  Polsce 
kurs unitarny miesięczny w  zakresie po-
łączonych programów od I  do VI stopnia 
wyszkolenia pożarniczego. Kurs przepro-
wadzony tytułem próby w  Barabowiczach 
dał nadzwyczaj dobre rezultaty, a terenowi 
doszło 40 należycie wyszkolonych oficerów 
straży miejskich i naczelników rejonowych. 
W  tym okresie otrzymuje Srebrny Krzyż 
Zasługi za działalność na polu pożarni-
czym oraz związkowe medale zasługi, brą-
zowy i srebrny. W latach 1935 i 1936 (lub 
1936-1937) wyjeżdża w ramach wycieczek 
oficerów sztabowych K.T. do Paryża na 
Wystawę Międzynarodową oraz do Drezna 
na wystawę sprzętu ppoż. i zapoznanie się 
z zagadnieniami ppoż. za granicą.

Od 1937 r. był dowódcą oddziału I i peł-
nił te obowiązki do 1944 r. Podczas okupa-
cji uczy na kursach podoficerskich i oficer-
skich w Centralnej Szkole Pożarniczej kilku 
przedmiotów: taktyki pożarniczej, pla-
nowania obrony przeciwpożarowej miast 
i  obiektów, inspekcji przeciwpożarowych, 
badania pogorzelisk, służby wewnętrznej, 
psychologii strażaka i dowódcy.

Jak wspomina prof. dr. Janusz Ostrow-
ski, udzielający pomocy Żydom w  getcie 
i  uczestnik powstania warszawskiego: „Po 
co najmniej 10 godzinach pracy gaszenia – 
ochraniania, głodni wielce, odkryliśmy ma-
gazyny herbatników i  marmolady. Zaczęła 
się więc uczta. Trzech strażaków odłączyło 
się; naładowali torby od masek przeciwga-
zowych paczkami jedzenia i pojechali w kie-
runku Stawek. Domyślano się, choć nikt 
tego nie mówił, że zawieźli to powstańcom. 
Natomiast do nas ucztujących przyszedł 

major pożarnictwa Drożdżeński, dowódca 
naszego oddziału. Major był uosobieniem 
prawości, uczciwości; był srogi i  wymaga-
jący, ale i  sprawiedliwy. Wszedł, popatrzył 
na to, co jemy. Był z nami cały dzień, a więc 
i głodny jak każdy z nas. Całe nasze jedzenie 
ktoś przekazywał – nie wiem jak – Żydom. 
Kapral podaje mu herbatniki. A  on: »Nie, 
dziękuję, dajcie mi trochę wody«. Innego je-
dzenia nie tknął. Postawa Majora pozostanie 
w  mej pamięci na zawsze”. [Gasiłem getto, 
„Polityka” 2009/42]

Tuż przed wybuchem II wojny świato-
wej S. Drożdżeński został członkiem szta-
bu obrony przeciwpożarowej Warszawy. 
W  czasie wojny w  stopniu kpt. poż. był 
pierwszym komendantem Okręgu Stołecz-
nego Strażackiego Ruchu Oporu „Skała” 
(ps. „Kostek”) – jednego z najlepiej zorga-
nizowanych ośrodków ruchu strażackiego. 
Wraz z  innymi strażakami niósł pomoc 
Żydom z  warszawskiego getta. Od lipca 
1944  r. przebywa w  sanatorium w  Busku
-Zdroju, gdzie leczy zadawnioną kontuzję 
kolana, którą odniósł w  styczniu 1940  r. 
podczas gaszenia pożaru, potem jakiś czas 
pozostaje bez pracy. W okresie 1.04.1945-
14.03.1947 był pierwszym komendantem 
Miejskiej ZSP w Kielcach w stopniu majora, 
skąd został przeniesiony na stanowisko ko-
mendanta Centralnej Szkoły Pożarniczej, 
a później Centralnego Ośrodka Wyszkole-
nia Pożarniczego. Uczy tych samych przed-
miotów co w  okresie okupacji, a  ponadto 
organizacji pożarnictwa i  pracy biurowej. 
Placówką tą kierował do 1950  r., będąc 
jednocześnie kierownikiem Wydziału Wy-
szkolenia ZSP RP. Z dniem 6 lutego 1947 r. 
awansowany do stopnia podpułkownika 
pożarnictwa. Od maja do 31 października 
p.o. naczelnika Wydziału Inspekcji w nowo 
utworzonej Komendzie Głównej Straży 
Pożarnych, później, do 10 czerwca 1950 r., 
pracuje jako kierownik Oddziału III w Wy-



7 0

d

dziale Akcji Zapobiegawczej KG SP, na-
stępnie zostaje przeniesiony na stanowisko 
starszego inspektora w Wydziale Szkolenia 
Zawodowego KG SP. Z  dniem 31 marca 
1954  r., mimo że ciężko chory przebywa 
w szpitalu, w wyniku represji stalinowskich 
zostaje zwolniony z pracy. Zmarł 4 kwiet-
nia 1954 r. Został pochowany na Cmenta-
rzu Powązkowskim w Warszawie. Płk. poż. 
Stanisław Z. Drożdżeński jest autorem pię-
ciu skryptów wydanych w  formie maszy-
nopisu powielonego: Taktyka pożarnictwa 
(1943), Planowanie obrony przeciwpożaro-
wej miast i  obiektów, Badanie pogorzelisk, 
Inspekcje przeciwpożarowe obiektów, Psy-
chologia strażaka i  dowódcy, Wychowanie 
i  dowodzenie (1943), z  których korzystali 
słuchacze kursów oficerskich w CSP, a tak-
że współautorem publikacji Wskazówki 
do obrony przeciwgazowej biernej (Kalisz, 
1931).
Odznaczenia, odznaki:
Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi (1936, 1939 – 
za udział w gaszeniu pożaru Dworca Głów-
nego w Warszawie), Medal Niepodległości 
(1933), Srebrny Medal „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa”, Medal Strażacki X-lecia Odro-
dzenia Polski 1918-1928 (1928).

Rodzice: ojciec Bronisław Józef Droż-
dżeński (ur. 18.08.1869 w  Tartaku – zm. 
18.09.1942 w  Lublinie), matka Helena 
Anna z d. Kawiecka (ur. 6.08.1880 w Kowlu 
– zm. 6.07.1949). Ślub 22 listopada 1896 r. 
w Baku na Kaukazie. 

Żona Jadwiga Cecylia z  d. Wojcie-
chowska (ur. 22.11.1897 w  Warszawie 
– zm. 22.09.1969 w  Warszawie). Ślub ka-
tolicki z  Jadwigą Cecylią Wojciechowską 
22(23).06.1923 w  parafii Nawiedzenia 
NMP w Warszawie (w kościele pobazyliań-
skim, obecnie greckokatolickim). Dzieci: 
bliźnięta Andrzej Zbigniew i  Maciej Jerzy 
ur. 28 lipca 1924 r. w Warszawie, obaj zwią-
zani zawodowo z ruchem strażackim.

BIBLIOGRAFIA
Publikacje: Jaworski A., Wilczur J.E., Strażacka wier-
ność. Z dziejów strażackiego antyhitlerowskiego ruchu 
oporu w  okupowanej Warszawie w  latach 1939-1945, 
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z ziemi nowogródzkiej, „Gazeta Strażacka” 1934, nr 6, s. 6.
Strony www: 
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Joanna Szczepańska

DRYJA JULIAN 
(1924-2012)

Komendant wojewódzki SP w Bydgosz-
czy, komendant rejonowy SP w Olsztynie, 
organizator jednostek OSP, pięciokrotny 
delegat na Zjazd Krajowy ZOSP, działacz 
społeczny, pułkownik pożarnictwa.

Julian Dryja urodził się 6 stycznia 
1924 r. w Sędziszowie Małopolskim (aktu-
alnie powiat ropczycko-sędziszowski), woj. 
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podkarpackie. Jako 14-letni chłopiec wstę-
puje do orkiestry strażackiej w Sędziszowie, 
a następnie czynnie uczestniczy w działal-
ności tutejszej OSP. Strażakiem jest także 
w czasie II wojny światowej. Po wyzwoleniu 
w październiku 1944  r. wstąpił do 10 Dy-
wizji Sudeckiej II Armii LWP, a następnie 
walczył w  jej szeregach nad Nysą i  Spre-
wą. Patrolując teren Wrocławia w styczniu 
1945 r., został ranny, w konsekwencji czego 
jako inwalida wojenny w 1946 r. został zde-
mobilizowany. 

Po demobilizacji od 1946  r. rozpoczął 
pracę jako kierownik ochrony przeciw-
pożarowej w  Zakładach Energetycznych 
w  Zgorzelcu. W  krótkim czasie podjął 
edukację strażacką w Szkole Podoficerskiej 
Pożarnictwa, którą ukończył w  1947 r., 
a następnie w Szkole Oficerskiej (ukończył 
ją w  1949 r.). Podjęta w  tym czasie decy-
zja o  związaniu się zawodowo z  ochroną 
przeciwpożarową zaowocowała jego póź-
niejszą karierą w  pożarnictwie na terenie 
województw wrocławskiego, bydgoskiego 
i  olsztyńskiego. W  roku 1953 został po-
wołany na komendanta wojewódzkiego 
SP w  woj. bydgoskim, gdzie pracował do 
1957  r. W  1957  r. zamieszkał z  rodziną 
w  Olsztynie. Do przejścia na emeryturę 
w  1981  r. pracował na różnych stanowi-
skach (jako komendant powiatowy, miej-
ski, rejonowy oraz inspektor w  stopniu 
pułkownika w Komendzie Wojewódzkiej). 

Pracując jako strażak zawodowy, wspie-
rał ruch ochotniczy, będąc także aktywnym 
działaczem ZOSP. Wsparł utworzenie ok. 
40 jednostek OSP. Jego osobistą pasją była 
praca z  młodzieżą strażacką. Wychował 
wielu strażaków i dowódców, w  tym swo-
jego syna Tadeusza, który przejął pałeczkę 
po ojcu i w latach 1982-1988 pełnił funkcję 
komendanta rejonowego straży pożarnych 
w Olsztynie. 

Julian Dryja był także aktywnym spo-
łecznikiem, m.in. od roku 1962 do 1974 
był przewodniczącym Okręgowego Sądu 
Honorowego ZOSP. Od roku 1983 do 
1991 wybierany do Prezydium ZW ZOSP 
w  Olsztynie. Pięciokrotnie wybierany de-
legatem na Zjazd Krajowy Związku OSP 
(w  latach: 1962, 1966, 1970, 1974 i  1979). 
W kadencjach 1983-1987 i 1987-1991 czło-
nek prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP. 

J. Dryja działał społecznie także 
w  Związku Inwalidów Wojennych, Towa-
rzystwie Miłośników Olsztyna, Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1973), Złoty Krzyż Zasługi (1964), Me-
dal „Zasłużonym na Polu Chwały”, „Medal 
Za Odrę, Nysę, Bałtyk”, medal „Za udział 
w  walkach o  Berlin”, radziecki medal „Za 
zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Woj-
nie Ojczyźnianej 1941-1945”, Złoty Znak 
Związku Ochotniczych Straży Pożarncych 
(1977). 

Zmarł 20 grudnia 2012 r. Pochowany 28 
grudnia na cmentarzu komunalnym przy 
ul. Poprzecznej w Olsztynie.

Żona Helena. Dzieci: Tadeusz i Barbara.
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Grzegorz Matczyński
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DYDEK STANISŁAW 
(1926-2002)

Nauczyciel akademicki i  w  szkole 
średniej, technolog, publicysta. Członek 
Zarządu Głównego ZOSP w  Warszawie 
(1983-1987). Twórca Muzeum Pożarnictwa 
w Starej Wsi, pow. brzozowski.

Urodził się w  Starej Wsi k. Brzozowa 
8 kwietnia 1926  r. w  rodzinie Jana Dydka, 
stolarza w  Sa nockiej Fabryce Wagonów, 
i  Wiktorii z  d. Nagay. Podstawy edukacji 
zdobył w  rodzinnej miejscowości w  szkole 
powszechnej (1932-1939) i  w  ośrodku taj-
nej oświaty w  kolegium jezuickim, gdzie 
w  1943  r. zdał małą maturę. Egzamin doj-
rzałości złożył w 1946 r. w Liceum Ogólno-
kształcącym w Brzozowie, następnie podjął 
studia na Wydziale Komunikacji Akademii 
Gór niczo-Hutniczej w  Krakowie. Już po 
pierwszym roku studiów został zatrudniony 
w  charakterze nauczyciela akademickiego. 
Równolegle ze studiowaniem pracował jako 
asystent w Katedrze Mechaniki Teoretycznej 
(1947-1950) i  w  Ka tedrze Silników Samo-
chodowych i Lotniczych (1950-1951). Uzy-
skał stopień magistra inżyniera mechanika 
i  na krótki czas został asystentem w  Kate-
drze Mechaniki Wojskowej Akademii Tech-
nicznej w Warszawie. Jednak wiosną 1952 r., 
w  atmosferze panującego stalinizmu, za 
przywiązanie do wartości religijnych i naro-
dowych został zwolniony ze stanowiska. 

Podjął pracę jako nauczyciel w Techni-
kum Budowy Samochodów w Sanoku, gdzie 
uczył wiodących przedmiotów: mechaniki, 
budowy samochodów i  budowy silników 
samochodowych. Kolejny raz ze względów 
politycznych zmienił pracę i w 1958 r. jako 
ceniony profesjonalista przeszedł do pracy 
w Sanockiej Fabryce Autobusów w Sanoku. 
Pełnił kolejno funkcję kierownika Działu 
Organizacji i  Za rządzania, Prototypowni 
i  Badań, Działu Lakierniczo-Wykończe-
niowego i  Wydziału Tłoczni, a  następnie 
głów nego technologa, szefa zespołu do 
spraw rozwoju przedsiębiorstwa, głównego 
specjalisty do spraw rozwoju i przygotowa-
nia inwestycji oraz zastępcy dyrektora do 
spraw zaopatrzenia i  kooperacji. Podczas 
pracy w Autosanie zorganizował w Sanoku 
studia zaoczne Politechniki Krakowskiej 
i nimi kierował.

Po przejściu na emeryturę oddał się 
sprawom społecznym w  miejscu zamiesz-
kania – w  Starej Wsi k. Brzozowa. Będąc 
członkiem OSP, udzielał się zwłaszcza 
w  staraniach o  rozbudowę domu straża-
ka (1982-1989). Podjął się tworzenia Mu-
zeum Pożarnictwa w  Starej Wsi. Po wielu 
latach osiągnął swój cel, a muzeum, którego 
otwarcie nastąpiło w 1986 r., jest placówką, 
której eksponaty liczą się w kraju. Zbierając 
je, odwiedzał setki ludzi związanych z po-
żarnictwem. Pracowitość zapewniła mu 
autorytet wśród braci strażackiej, stąd też 
w  strukturach Związku OSP pełnił funk-
cje członka Zarządu Miejsko-Gminnego 
Związku OSP w  Brzozowie (1983-1991), 
następnie wiceprezesa (1991-1996), człon-
ka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
w  Krośnie (1983-1996) i  członka Zarządu 
Głównego w Warszawie (1983-I987). 

Realizował się z  upodobaniem w  pu-
blicystyce, która była dla niego namiastką 
przerwanej w  młodości pracy naukowej. 
Napisał kilkanaście książek i broszur, m.in.: 
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Stulecie kopalnictwa naftowego w Starej Wsi 
1892-1992 (1992), Brzozowskie tra dycje po-
żarnicze (1994), Stara Wieś. Z dziejów wsi 
i sanktuarium (1996), Szkoła obywatelskiej 
służby. Z  dziejów Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Brzozowie 1874-1994 (1999), Lu-
dzie spod znaku św. Floriana. Zarys dziejów 
ochrony przeciwpożarowej ziemi brzozow-
skiej na tle Podkarpacia i  kraju 1865-2001 
(2001). Zamieścił ponad 300 artykułów 
w  opracowaniach zbiorowych, a  także na 
łamach czasopism naukowych, regional-
nych i lokalnych, m.in.: „Muzealnego Rocz-
nika Pożarniczego”, „Nowego Podkarpacia”, 
„Pod Parnasem”, „Przeglądu Pożarniczego”, 
„Rolnika Polskiego”, „Strażaka”, „Wiado-
mości Brzozowskich”, „Zeszytów Brzozow-
skich”, „Zeszytów Strażackich” i  „Zielone-
go Sztandaru”. Zawsze pełen optymizmu 
i  energii, był wyróżniany wieloma odzna-
czeniami państwowymi i strażackimi.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
(2002), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1982), Srebrny Krzyż Zasługi 
(1971), odznaka „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej” (2001), odznaka „Za-
służony Działacz Kultury” (1985), Zło-
ta Odznaka „Za zasługi dla rozwoju prze-
mysłu maszynowego” (1977), odznaka 
honorowa „Zasłużony dla województwa 
krośnieńskiego” (1982), odznaka „Zasłu-
żony dla Sanoka” (1981), Złota Odzna-
ka  Stowarzyszenia Inżynierów i  Mechani-
ków Polskich (1978), Złoty Znak Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP (1994), 
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza 
(1999), Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” (1981).

Stanisław Dydek zmarł 17 listopada 
2002  r., spoczywa w  kwaterze rodzinnej 
na cmentarzu w Starej Wsi. Uchwałą Rady 
Miejskiej w Brzozowie z 24 czerwca 2008 r. 
jego imię zostało nadane Muzeum Pożar-

nictwa w  Starej Wsi – Oddział Muzeum 
Regionalnego w Brzozowie.
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Władysław Tabasz 

DYŚ KRYSTYNA 
(1935-2013)

Nauczycielka, harcerka, działaczka sa-
morządowa. Prezes Zarządu Gminnego 
ZOSP w Siemyślu, członek Zarządu Woje-
wódzkiego ZOSP w Koszalinie. 

Krystyna Dyś (z d. Januszewska), córka 
Salomei i Kazimierza, urodziła się 13 mar-
ca 1935 r. w miejscowości Długie, w powie-
cie rypińskim. Wychowywała się z braćmi 
Ignacym i Grzegorzem oraz siostrą Danie-
lą. Po ukończeniu Liceum Pedagogiczne-
go w  Wymyślinie w  powiecie lipnowskim 
w 1953 r. przyjechała do Charzyna, powiat 
kołobrzeski, z  nakazem pracy w  miejsco-
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wej szkole podstawowej w  charakterze 
nauczycielki geografii. Jako instruktor 
Związku Harcerstwa Polskiego i żona stra-
żaka w roku 1959 założyła w swojej szkole 
pierwszą w gminie Harcerską Drużynę Po-
żarniczą.

W  1961  r. została pełnoprawnym 
członkiem OSP Charzyno. Od roku 1969 
do 1987 (do przejścia na emeryturę), była 
dyrektorem Szkoły Podstawowej w  Cha-
rzynie. Oprócz pracy zawodowej i społecz-
nej w OSP i Związku OSP pełniła funkcję 
przewodniczącej Gromadzkiej Rady Na-
rodowej w  Siemyślu. Tematyką ochrony 
przeciwpożarowej zainteresowała radnych, 
z  których wielu wstąpiło do ochotniczej 
straży pożarnej. Przez dwie kadencje była 
wiceprezesem, a przez cztery prezesem Za-
rządu Gminnego ZOSP w  Siemyślu. Trzy 
kadencje była członkiem Zarządu Woje-
wódzkiego ZOSP w Koszalinie. Druhowie 
powierzyli jej mandat delegata na zjazdy 
wojewódzkie Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w 1979 i 1983 r. oraz na zjazd 
krajowy w 1997 r. 

Jako pedagog i wychowawca miała nie-
zwykłą umiejętność współpracy z młodzie-
żą. Oddawała się bez reszty pracy przy or-
ganizacji zawodów dla MDP i poszczegól-
nych edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
O młodzieżowych drużynach pożarniczych 
z Charzyna słychać było nie tylko w regio-
nie, ale i w całym kraju. I  słynęły one nie 
tylko z  tego, że były liczne, zajmowały 
wysokie lokaty w  zawodach pożarniczych 
i turniejach, ale przede wszystkim z tego, że 
realizowały bardzo bogate formy działalno-
ści. Cykliczne akcje: „Leśne patrole”, „Nasze 
rady na odpady”, „Las naszym wspólnym 
dobrem”, wycieczki „Szlakiem remiz stra-
żackich”, konkursy plastyczne, pogadanki 
i zabawy edukacyjne przyciągały młodzież 
nie tylko z Charzyna, lecz również z wielu 
pobliskich miejscowości.

Krystyna Dyś szczególnie upodobała 
sobie ochotniczą straż pożarną, bo wie-
działa doskonale, jak wiele dobrego można 
zrobić dla lokalnego środowiska, działając 
w tej organizacji. Mundur i tradycje pożar-
nicze darzyła zawsze głębokim szacunkiem 
i poważaniem. Uczyła młodzież, przypomi-
nała dorosłym, że to wielki zaszczyt i honor 
być strażakiem ochotnikiem. Wyróżniała 
się zamiłowaniem i  pasją do pracy spo-
łecznej wśród strażaków ochotników. Była 
zawsze dyspozycyjna, chętna do podejmo-
wania działań na rzecz poprawy wyposa-
żenia straży, poprawy warunków służby 
i  wyszkolenia. W  swoim życiu nie plano-
wała rzeczy wielkich. Umiała cieszyć się 
nawet malutkimi osiągnięciami i  sukcesa-
mi, na przykład wtedy, kiedy załatwiła kil-
ka mundurków dla młodzieżowej drużyny 
pożarniczej, kilka węży dla OSP czy drobne 
pieniądze na remonty w  remizie. Zawsze 
dumna była z  tego, że mogła coś zrobić 
dla swojej straży i  miejscowości. Niezwy-
kłą pasją do pożarnictwa zaraziła nie tylko 
rodzinę, ale też niezliczone rzesze młodych 
ludzi. Brat Krystyny Dyś, Grzegorz (strażak 
i działacz OSP), w Związku OSP był m.in. 
komendantem gminnym OSP w  Siemyślu 
oraz prezesem Zarządu Oddziału Powia-
towego w Kołobrzegu. Córka Grażyna była 
kronikarzem w  OSP Charzyno. Wnuczki 
Anna Dyś i Ewa Dyś były wielokrotnie fi-
nalistkami OTWP „Młodzież zapobiega 
pożarom” na różnych poziomach (w  tym 
centralnym w 1999 r. – Anna). 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1980), Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej (1979), Odznaka Honorowa „Za 
Zasługi w  Rozwoju Województwa Kosza-
lińskiego” (1983), złota Odznaka Honoro-
wa Gryfa Zachodniopomorskiego (2005), 
Złoty Znak Związku OSP RP (1995), Me-
dal Honorowy im. Bolesława Chomicza 
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(2000), Złoty i Srebrny Medal „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” (1977, 1973).

Krystyna Dyś zmarła 17 grudnia 2013 r. 
w  Kołobrzegu. Została pochowana na 
cmentarzu w Charzynie.

Krystyna Januszewska (nazwisko pa-
nieńskie) w 1954 r. wyszła za mąż za dzia-
łacza społecznego i  strażackiego Edwarda 
Dysia, który w miejscowej OSP pełnił funk-
cję sekretarza. Owocem ich małżeństwa są: 
córka Grażyna (ur. 1955) i  syn Waldemar 
(ur. 1958).

BIBLIOGRAFIA
Źródła archiwalne: Materiały Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Kołobrzegu; Kronika OSP Charzyno; Ma-
teriały własne autora.
Publikacje: Danecki Z.L., Ocalić od zapomnienia, Ko-
szalin 1985.

Jerzy Bartnik

DZIDA HALINA 
(1951-1971)

Dowódca drużyny żeńskiej OSP Ma-
zańcowice, pow. bielski. Zginęła w  akcji 
ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru Ra-
finerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach. 

Urodziła się 21 lutego 1951 r. w Komo-
rowicach k. Bielska-Białej w rodzinie stra-
żackiej. Była córką Józefa i Emilii Dzidów. 
Jej ojciec był prezesem OSP w  Mazańco-
wicach. Halina Dzida z  dużym zaanga-
żowaniem uczestniczyła w  pracach OSP 
Mazańcowice. W wieku 12 lat wstąpiła do 
drużyny młodzieżowej OSP. Po zdaniu ma-
tury uczestniczyła w obozie szkoleniowym 
dla drużynowych młodzieżowych drużyn 
pożarniczych oraz ukończyła kurs strażacki 
pierwszego stopnia. W wieku 14 lat zosta-
ła powołana na dowódcę drużyny żeńskiej 
OSP Mazańcowice. Była wielką nadzieją 
strażaków i  rodziców. Jako córka komen-
danta straży posiadła szereg umiejętności 
od obsługi stacji motopomp po przeszkole-
nie mechanika motopomp. Zaangażowana 
w  działalność Związku Młodzieży Wiej-
skiej. Do ZMW wstąpiła 16 marca 1968 r. 

W  akcji ratowniczo-gaśniczej Rafine-
rii Nafty w  Czechowicach-Dziedzicach 
uczestniczyła razem z całą swoją OSP. Pod-
czas wielogodzinnych działań obsługiwała 
motopompę. Zginęła 27 sierpnia 1971  r. 
na skutek wybuchu zbiornika i  wyrzutu 
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płonącej ropy. W akcji ratowniczej zginęło 
37 strażaków (ochotników i zawodowych). 
Pochowana została na cmentarzu parafial-
nym pw. św. Marii Magdaleny w Mazańco-
wicach. 

Jej śmierć upamiętnia tablica na budyn-
ku OSP Mazańcowice. Dla jej upamiętnie-
nia w  rocznicę tragicznej śmierci organi-
zowany jest dla członków młodzieżowych 
drużyn pożarniczych z powiatu bielskiego 
Memoriał im. Haliny Dzidówny. Klub Ho-
norowych Dawców Krwi przy OSP Mazań-
cowice nosi imię Haliny Dzidówny. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
(pośmiertnie, 1971), Złota Honorowa Od-
znaka Związku Młodzieży Wiejskiej (po-
śmiertnie, 1971). 

BIBLIOGRAFIA
Publikacje: Kobiela M., Tym, którzy odeszli, KM PSP 
w Bielsku Białej, Czechowice-Dziedzice 2013; Kobiela 
M., Album Wciąż widzą tamten ogień, ZOP ZOSP RP 
w  Bielsku-Białej, 2017; Pożar Rafinerii Nafty w  Cze-
chowicach-Dziedzicach, KGSP, Warszawa, grudzień 
1971; Pomnik Strażaków Poległych w Akcji – Księga 
Pamięci, płk. poż. w st. spocz. S. Mikulak, ZOW ZOSP 
RP w Olsztynie; Kijonka T., Sześćdziesiąt dziewięć cze-
chowickich godzin, MON, Warszawa 1972; Bogu na 
chwałę, ludziom na pożytek. 125 lat ,,Strażaka”, ZG 
ZOSP RP, Warszawa 2007. 
Czasopisma: Czechowice-Dziedzice, „Strażak” 1971, 
nr 15 (347), s. 1 i nast.; Ciąg dalszy relacji z Czechowic, 
„Strażak” 1971, nr 16 (348), s. i nast.; Współczesny bo-
hater – Zofia Zabierowska, „Strażak” 1971, nr 23 (353). 
Strony www: 
https://dziennikzachodni.pl/pozar-rafinerii-w-cze-
chowicach-ludzie-ploneli-jak-pochodnie-biegnac
-przed-siebie-zdjecia/ar/990733;
https://osp.pl/artykuly/47-lat-temu-wybuch-ogromny
-pozar-rafinerii-w-czechowicach-dziedzicach-zgineo-
37-ratownikow-reportaz,13448;
https://www.czecho.pl/wiadomosci/10464-40-roczni-
ca-wybuchu-pozaru-czechowice-dziedzice;
https://www.sadistic.pl/pozar-rafinerii-czechowice-
dziedzice-vt495824.htm;
https://www.youtube.com/embed/_jrgSmL8QbE” 
frameborder=”0” allow=”accelerometer; autoplay; 
clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture

-in-picture” allowfullscreen></iframe>;
https://www.academia.edu/33747249/Red_Book_of_
Fires_CZERWONA_KSI%C4%98GA_PO%C5%B-
BAR%C3%93W_;
http://www.bielskialmanach.pl/fotografia-z-archi-
wum/pozar-rafinerii-w-czechowicach-dziedzicach;
https://www.grupa-wolff.eu/baza-wiedzy/wciaz-wi-
dza-tamten-ogien-47-rocznice-pozaru-rafinerii-ropy
-naftowej-czechowicach-dziedzicach/.

Marian Zalewski

EMINOWICZ WINCENTY  
HERBU DOŁĘGA

(1832-1906) 

Naczelnik Ochotniczej Straży Ogniowej 
w  Krakowie, pierwszy komendant Miej-
skiej ZSP w Krakowie. 

Wincenty Eminowicz urodził się 
w  1832 r. w rodzinie ormiańskiej. Był na-
czelnikiem Ochotniczej Straży Ogniowej 
w  Krakowie i  pierwszym komendantem 
Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej Kra-
kowa. Wokół krakowskiej OSO ogromadził 
wiele liczących się mieszczan i  studentów, 
a  straż stała się centrum życia obywatel-
skiego i  narodowego. Był autorem pierw-
szego projektu nowej ustawy ogniowej, 
zgłoszonej w  1878  r., ale nieprzyjętej do 
realizacji ze względu na spodziewane wy-
sokie koszty. W. Eminowicz proponował 
ustanowienie obowiązku utrzymywania 
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w  gminach oddziałów straży ogniowej, 
powołanie krajowych inspektorów odpo-
wiedzialnych za rozwój straży w  terenie. 
Chciał dotychczasowy wyłącznie społecz-
ny ruch przeciwpożarowy upowszechnić 
w administracji państwowej i lokalnej. Jako 
człowiek mający największe doświadczenie 
28 kwietnia 1873 r. został powołany przez 
pierwszego prezydenta miasta Krakowa dra 
Józefa Dietla na funkcję komendanta straży 
miejskiej. Podstawę prawną dla przyszłego 
rozwoju tego typu instytucji stanowił re-
gulamin obrony pożarowej miasta Krako-
wa z 1867 r., wydany na podstawie ustawy 
ogniowej z dnia 6 maja 1855 r., w którym 
miał swój przyczynek także W. Eminowicz. 
Jeszcze przez ponad 5 lat Kraków był zdany 
na obronę ze strony oddziału ochotniczego 
dowodzonego przez W. Eminowicza, choć 
od 1867 r. miał do dyspozycji w Ratuszu na 
Kazimierzu sikawki i  inny sprzęt pożarni-
czy zakupiony przez Radę Miejską. 

W. Eminowicz był wcześniej oficerem 
armii austriackiej, jednocześnie z  głębo-
kim poczuciem polskości. Za udział w po-
wstaniu styczniowym został skazany przez 
Austriaków na karę śmierci, którą zamie-
niono następnie na półroczne więzienie na 
krakowskim Zamku. Swoje predyspozycje 
strażackie i dowódcze wykazał podczas po-
żaru Krakowa w 1850 r., a następnie w cią-
gu 40-letniej działalności w  straży pożar-
nej ochotniczej i  zawodowej, jak również 
w organizacjach i instytucjach społecznych 
działających w  Krakowie w  końcu XIX w. 
Na odbywającym się w dniach 29-30 wrze-
śnia 1883 r. II Krajowym Zjeździe Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych naczelni-
kiem został książę Adam Sapieha, zaś jego 
zastępcą W. Eminowicz. Jeszcze w  roku 
1878 W. Eminowicz przygotował i  opu-
blikował książkę, która okazała się bardzo 
przydatna dla nowo tworzonych drużyn. 
W pracy pt. Policja ogniowa u nas i za gra-

nicą autor przekazywał wiedzę o  znanych 
już w Europie rozwiązaniach przeciwpoża-
rowych, jednocześnie dokonywał instruk-
tażu, jak taka obrona ma funkcjonować 
w gminach miejskich i wiejskich ówczesnej 
Galicji. Jako komendant straży krakowskiej 
wykazał się talentem organizatorskim i do-
wódczym, a  brawurowo przeprowadzone 
akcje gaśnicze, m.in. przy pożarze fabryki 
Zieleniewskiego i Peterseima czy groźnym 
pożarze dachu w Rynku Głównym, a także 
przy kilkunastu wielkich pożarach w okoli-
cy Krakowa i podczas powodzi, stały się na 
długie lata przykładami podręcznikowymi.

Zmarł 15 stycznia 1906  r. i  został po-
chowany w  Krakowie na Cmentarzu Ra-
kowickim (pas 8, rząd płd. po str. prawej). 
Był dwukrotnie żonaty. Miał dziesięcioro 
dzieci. 

BIBLIOGRAFIA
Publikacje: Eminowicz Wincenty (1832-1906), orga-
nizator i  naczelnik krakowskiej Straży Pożarnej, po-
wstaniec 1863/4, kw. 8, gr. rodz., [w:] Spis osób po-
chowanych na Cmentarzu Rakowickim w  Krakowie 
(osoby pochowane do 1939 r.). 
Strony www: 
http://wiki.ormianie.pl/index.php?title=Wincenty_
Dołega-Eminowicz;
https://www.gosc.pl/doc/1433046.Emin-zwany-Ge-
neralem;
http://www.psp.krakow.pl/historia3.php.

Władysław Tabasz
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FIEDLER JERZY 
(1925-2017)

Żołnierz AK, komendant Portowej SP 
w  Szczecinie, wojewódzki komendant SP 
w Poznaniu. Pułkownik pożarnictwa.

Urodził się 10 maja 1925 r. w Stanisła-
wowie – mieście wojewódzkim na Kresach 
Wschodnich. Syn Gustawa – nauczycie-
la i  oficera pożarnictwa. Do OSP wstąpił 
prawdopodobnie w  1940  r. jako mieszka-
niec Samsonowa k. Kielc. Tam działał – ps. 
„Jur” – w zbrojnej organizacji podziemnej 
Kadra Polski Niepodległej. Z  czasem we-
szła ona w  skład AK. Bazą tej organizacji 
była remiza OSP w Samsonowie. Przeszedł 
wojskowe szkolenie podoficerskie. 

W  maju 1943  r. rozpoczął zawodową 
służbę pożarniczą w  OSP w  Sandomierzu 
(dystrykt Radom, pow. Opatów-Sando-
mierz). Jeszcze tego roku odbył kolejno 
kursy: mechaników motopomp i  pod-
stawowy dla podoficerów zawodowych 
(20 sierpnia – 20 listopada) w  Centralnej 
Szkole Pożarniczej w  Warszawie. Po nich 
był instruktorem wyszkoleniowym w swo-
jej straży. W  okresie sierpień-październik 
1944  r. walczył z  Niemcami w  szeregach 
4. kompanii II batalionu 4 pułku piechoty 
AK. Po rozwiązaniu pułku do 17 stycznia 
1945 r. pełnił służbę w MZSP w Skarżysku
-Kamiennej (woj. kieleckie). Niebawem, bo 
5 lutego 1945  r., został aresztowany przez 

funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa w Kielcach. 

Po wyjściu na wolność zaciągnął się do 
Pożarniczej Grupy Operacyjnej Głównego 
Inspektoratu Pożarnictwa (także: Inspek-
torat Pożarnictwa Urzędu Pełnomocnika 
Rządu RP na Okręg Administracyjny Dolny 
Śląsk). Od 21 kwietnia 1945 r. znajdował się 
w  składzie grupy operacyjnej w  Trzebnicy 
k. Wrocławia. Pełnił tam służbę w  polskiej 
straży pożarnej, którą tworzyli członkowie 
grupy/inspektoratu. Dnia 10 czerwca 1945 r. 
podjął pełnienie obowiązków powiatowe-
go i  grodzkiego komendanta straży pożar-
nych w  Jeleniej Górze. Miał wtedy stopień 
plutonowego pożarnictwa. Od 15 sierpnia 
1945 r. do 30 października 1947 r. był tam 
zastępcą powiatowego komendanta straży 
pożarnych. Na V kurs oficerski w Centralnej 
Szkole Pożarniczej w Warszawie został skie-
rowany przez wojewódzkiego inspektora 
pożarnictwa, kierownika Oddziału Ochrony 
przed Pożarami i Innymi Klęskami mjr. poż. 
Stefana Meyera „Larissę”. Kurs ten ukończył 
z  dniem 6 października 1946  r. z  siódmą 
lokatą. Od 1 listopada 1947 r. do 30 czerw-
ca 1950  r. był powiatowym komendantem 
straży pożarnych w  Jeleniej Górze i  jedno-
cześnie powiatowym instruktorem pożar-
nictwa ZSP RP. Jako powiatowy komendant 
SP w Jeleniej Górze był kilkakrotnie delego-
wany do kierowania kursami w wałbrzyskiej 
Wojewódzkiej Szkole Pożarniczej. Prowa-
dził w niej też zajęcia. 

Zweryfikowany w stopniu ppor. poż. ze 
starszeństwem od 1 października 1946  r. 
Uczestnik kursu II° dla dowódców sekcji 
OSP, który odbył się 17 listopada 1949  r. 
w  Wojewódzkiej Szkole Pożarniczej ZSP 
RP. Po utworzeniu Wojewódzkiej Komen-
dy Straży Pożarnych we Wrocławiu został 
kierownikiem Oddziału Organizacyjno
-Operacyjnego i był nim do końca sierpnia 
1956  r. Następnie objął stanowisko woje-
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wódzkiego komendanta straży pożarnych 
w  Szczecinie. Z  powodu konfliktu z  kie-
rownikiem Urzędu Spraw Wewnętrznych 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej w  Szczecinie oddał się do dyspozycji 
ministra spraw wewnętrznych i niebawem 
odszedł na stanowisko komendanta Porto-
wej Straży Pożarnej w tym mieście. Stano-
wisko to zajmował do 31 grudnia 1966  r., 
po czym 17 stycznia 1967  r. został woje-
wódzkim komendantem straży pożarnych 
województwa poznańskiego (od 1 stycz-
nia 1957 r. do 31 maja 1975 r. Poznań był 
miastem wydzielonym z województwa po-
znańskiego na prawach województwa). Od 
1 czerwca 1975 r. do 29 grudnia 1989 r. był 
komendantem wojewódzkim straży pożar-
nych w Poznaniu, po czym odszedł w stan 
spoczynku, w  stopniu pułkownika pożar-
nictwa. Będąc komendantem, aktywnie 
uczestniczył w rozbudowie strażnic, a także 
w rozwoju ochotniczych straży pożarnych, 
m.in. OSP Ratownictwa Wodnego Mistral 
w Poznaniu, OSP w Kórniku, OSP Kościan, 
OSP Mosina. W 1978 r. ukończył Wydział 
Prawa i  Administracji Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu i uzyskał tytuł 
magistra administracji. 

Wydał publikację Ochrona przeciwpo-
żarowa w powiecie jeleniogórskim w  latach 
1945-1950 (2005). Był wielokrotnie odzna-
czany. Zasiadał w pierwszej kapitule Meda-
lu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1983), Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski (1975), Krzyż Walecznych 
(1945), Krzyż Armii Krajowej (1994), 
Krzyż Partyzancki (1959), Medal „Za 
Ofiarność i Odwagę” (1972), Złota Odzna-
ka Pamiątkowa Gryfa Pomorskiego (1962), 
odznaka honorowa „Za Zasługi w Rozwoju 
Województwa Poznańskiego” (1974), Od-
znaka Honorowa Miasta Poznania (1974), 

odznaka honorowa „Za Zasługi dla Wo-
jewództwa Konińskiego” (1977), odznaka 
„Za Zasługi dla Województwa Wielkopol-
skiego” (2004), Medal Honorowy im. Józefa 
Tuliszkowskiego (1993), Złoty Znak Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych (1977).

Zmarł 15 lutego 2017 r. i został pocho-
wany na cmentarzu Junikowo. 

BIBLIOGRAFIA
Publikacje: Fiedler J., Ochrona przeciwpożarowa w po-
wiecie jeleniogórskim w  latach 1945-1950, Warszawa 
2005.
Czasopisma: Wywiad płk poż. w st. spocz. Wł. Pilaw-
skiego, jakiego udzielił st. bryg. St. Mazurowi, „Prze-
gląd Pożarniczy” nr 3/2000, s. 14-16; Odeszli z naszych 
szeregów, „Przegląd Pożarniczy” nr 3/2016, s. 51; Tem-
pus fugit, „Przegląd Pożarniczy” 3/1995, s. 26, 31.
Strony www: 
https://psp.wlkp.pl/?art=17215 – strona KW PSP 
w Poznaniu; 
http://www.straz.walbrzych.pl/kartka_z_kalendarza_
listopad.html;
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktual-
nosci/Zmarl-plk-poz.-Jerzy-Fiedler-wieloletni-ko-
mendant-wojewodzki-Strazy-Pozarnej-w-Poznaniu/
idn:35848;
http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/137.html;
https://gloswielkopolski.pl/kronika-osp-w-wielkopol-
sce-ochotnicza-straz-pozarna-ratownictwa-wodne-
go-mistral-w-poznaniu/ar/13559395.

Joanna Szczepańska
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FILINGIER ZDZISŁAW 
(1922-2015)

Harcerz, żołnierz AK ps. „Roszak”, in-
struktor szkoleniowy, a następnie zastępca 
komendanta Szkoły Podoficerów Pożarnic-
twa w  Nysie. Komendant wojewódzki SP 
w Opolu, działacz Związku OSP RP.

Urodził się 2 stycznia 1922  r. w  War-
szawie-Międzylesiu, tam też spędził swo-
je wczesne lata młodzieńcze. Miał dwie 
młodsze siostry. Jego ojciec Aleksander był 
sołtysem gromady Międzylesie, prowadził 
też w Warszawie cukiernię i sklep z artyku-
łami spożywczymi. Matka Leokadia pocho-
dziła z domu Paprockich.

Z. Filingier chodził w  Międzylesiu do 
siedmioletniej publicznej szkoły powszech-
nej, którą ukończył w  roku 1935. Naukę 
kontynuował w  gimnazjum o  profilu ma-
tematyczno-przyrodniczym w  Warszawie, 
które ukończył w 1939 r. Wychowywany był 
w  duchu tradycji patriotycznych, dlatego 
też 25 maja 1933 r. wstąpił do harcerstwa, 
w którym m.in. pełnił funkcję zastępowego 
zastępu pożarniczego. W 1939 r. rozpoczął 
swoją pierwszą pracę – w  gazowni miej-
skiej w Warszawie. Pracował i jednocześnie 
uczył się w szkole technicznej (Wawelber-
ga) na Wydziale Budowy Maszyn przy uli-
cy Mokotowskiej 6 (kontynuował naukę 
w czasie wojny).

W momencie wybuchu II wojny świato-
wej Z. Filingier pełnił funkcję drużynowe-
go 91. Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej 
im. Tadeusza Kościuszki. Ponieważ spraw-
dzał się jako dowódca drużyny, skierowany 
został do Szkoły Podchorążych i Podofice-
rów. Wykłady w szkole odbywały się głów-
nie w mieszkaniach rodzin poszczególnych 
podchorążych, także i u państwa Filingie-
rów. Absolwentów przydzielano prawie za-
wsze do Oddziałów Specjalnych Dywersji 
Bojowej – Kedywu, tam też trafił Z. Filin-
gier, gdzie uczestniczył w wielu akcjach dy-
wersyjnych i sabotażowych.

Podczas przeprowadzania jednej z nich 
wpadł w  zasadzkę, z  której udało mu się 
wydostać. Niestety został rozpoznany. Ge-
stapo aresztowało jego rodziców i  siostrę. 
Zdzisławowi i  jego drugiej siostrze udało 
się uciec, ukrywali się jakiś czas u  znajo-
mych. Zagrożony aresztowaniem Z. Filin-
gier opuścił Warszawę i wyruszył w okoli-
ce Gór Świętokrzyskich, gdzie dołączył do 
działających tam oddziałów partyzanckich. 
W latach 1944-1945 (do 14 stycznia) pełnił 
służbę w 25. Pułku Piechoty Armii Krajo-
wej Ziemi Piotrkowskiej na terenach zie-
mi kieleckiej i Gór Świętokrzyskich, gdzie 
udzielał się w  konspiracji pod pseudoni-
mem „Roszak”.

Po 14 stycznia 1945  r. w  stopniu plu-
tonowego podchorążego z  wnioskiem na 
podporucznika powrócił do Międzylesia, 
gdzie odnalazł całą swoją rodzinę, któ-
ra przeżyła wojnę. Wkrótce musiał znów 
uciekać, tym razem przed polskim UB i ro-
syjskim NKWD, które szukały go z powo-
dów politycznych, m.in. za udział w przed-
wojennym harcerstwie oraz za działalność 
konspiracyjną. W marcu 1945 r. uciekł na 
Śląsk (do Bytomia), gdzie (w kwietniu) roz-
począł pracę w tworzonej tam Zawodowej 
Straży Pożarnej na stanowisku podoficera 
do spraw technicznych.
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W  tym samym roku w  Bytomiu wziął 
ślub z Anną (córką strażaka płk. Eugeniu-
sza Rusickiego), z  którą znali się od naj-
młodszych lat. Razem wychowali trzy cór-
ki: Małgorzatę, Joannę i Barbarę.

Wkrótce Z. Filingier rozpoczął naukę 
w szkołach pożarniczych, cały czas dosko-
naląc się w tym fachu. W 1949 r. ukończył 
Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie 
i  rozpoczął pracę na stanowisku dowódcy 
zmiany. W tym samym roku ukończył rów-
nież szkołę dla leśniczych, jednakże pracy 
w tym zawodzie nie podjął.

Dnia 1 listopada 1949 r. został przenie-
siony służbowo do Podoficerskiej Szkoły 
Pożarniczej w Nysie na stanowisko oficera 
szkoleniowego. W latach 1956-1959 pełnił 
funkcję zastępcy komendanta Szkoły Pod-
oficerów Pożarnictwa nr 1 w Nysie.

W 1951  r. ukończył Szkołę Techników 
Mechaników Pożarnictwa w Bielsku-Białej 
z  prawem do wykonywania zawodu po-
żarniczego technika mechanika. W 1958 r. 
ukończył Liceum Ogólnokształcące dla 
pracujących w Nysie.

W  1959  r. decyzją władz centralnych 
szkoła pożarnicza w Nysie została rozwią-
zana i  przeniesiona do nowo utworzonej 
szkoły w  dzielnicy Krakowa – Nowej Hu-
cie. Po likwidacji Podoficerskiej Szkoły Po-
żarniczej w Nysie Z. Filingier został prze-
niesiony służbowo na stanowisko zastępcy 
komendanta do spraw operacyjnych w KW 
SP w Opolu. Pełniąc tam służbę, ukończył 
Szkołę Oficerów Pożarnictwa. Uzyskał 
kwalifikacje oficera Korpusu Techniczne-
go Pożarnictwa (1966 r.) oraz specjalizację 
oficerów Korpusu Technicznego Pożar-
nictwa w  zakresie operacyjno-taktycznym 
(1963 r.), a także technicznym (1967 r.).

Z dniem 1 maja 1968 r. został powołany 
na stanowisko wojewódzkiego komendanta 
straży pożarnych w Opolu. Pozostawał na 
nim do 30 czerwca 1989 r., kiedy to został 

zwolniony ze służby i przeniesiony w stan 
spoczynku. Kierował ochroną przeciwpo-
żarową w  województwie opolskim przez 
ponad 21 lat.

Jednym z  jego osiągnięć było opraco-
wanie systemu szkolenia na terenie Opolsz-
czyzny oraz stworzenie bazy szkoleniowej 
dla kadry pożarniczej. Dla słuchaczy szkół 
pożarniczych opracował i  opublikował 
dwie książki: Działalność straży pożarnych 
w  akcji przeciwpowodziowej (1959) i  Po-
radnik mechanika motopomp OSP (wydany 
przez ZG ZOSP w 1965 r.).

Z. Filingier był prekursorem nowo-
czesnych rozwiązań zarówno w  budowie 
powiatowych punktów alarmowo-dys-
pozycyjnych, jak i  punktów konserwacji 
sprzętu silnikowego o zasięgu ogólnokrajo-
wym. Dzięki jego osobistemu zaangażowa-
niu i perspektywicznej wizji w kierowaniu 
ochroną przeciwpożarową województwa 
opolskiego komendant Filingier uczynił 
z  zawodowych i  ochotniczych straży po-
żarnych dobrze wyposażone i mobilne jed-
nostki, zaliczane do jednych z najlepszych 
w  kraju. Podległe jednostki straży pożar-
nych doprowadził wówczas do bardzo wy-
sokiego poziomu gotowości bojowej i wy-
posażył je w nowoczesny sprzęt ratowniczy 
oraz transportowy. Z. Filingier wielokrot-
nie brał udział w akcjach ratowniczo-gaśni-
czych o zasięgu krajowym. W czasie poża-
ru rafinerii w  Czechowicach-Dziedzicach 
w 1971 r. był jednym z dowódców (szefem 
sztabu). W  akcji ratowniczej w  Karlinie 
w  1980  r. dowodził odcinkiem bojowym. 
Po tej akcji uznany został za autora nowa-
torskiej metody opanowania erupcji ropy 
naftowej, nazwanej „polską”. W działaniach 
przeciwpowodziowych w Płocku w 1982 r. 
udział brały straże pożarne z województw: 
katowickiego, opolskiego i  wrocławskiego. 
Z. Filingier osobiście dowodził siłami z wo-
jewództwa opolskiego, m.in. organizując 
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usuwanie wody z  zalanych miejscowości 
w rejonie Płocka. Po katastrofie w Armenii 
organizował służbę kwatermistrzowską dla 
polskiej ekipy ratowniczej – były to pierw-
sze doświadczenia strażaków w  pomocy 
zagranicznej dla krajów dotkniętych trzę-
sieniem ziemi.

Z. Filingier dużo uwagi poświęcał roz-
wojowi kultury fizycznej i  sportu wśród 
strażaków zawodowych, jak również wśród 
ochotników. W  1964  r. rozkazem komen-
danta głównego straży pożarnych mjr poż. Z. 
Filingier otrzymał pochwałę i podziękowa-
nie za należyte przeprowadzenie Pierwszych 
Krajowych Zawodów Pożarniczych w  Za-
brzu. W  1975  r. pełnił funkcję kierownika 
reprezentacji straży pożarnych wojewódz-
twa opolskiego i Polski na Zawodach Spor-
towo-Pożarniczych Krajów Socjalistycznych 
w  Magdeburgu. Komendant główny straży 
pożarnych wielokrotnie powierzał płk. poż. 
Z. Filingierowi kierownictwo nad reprezen-
tacją polskiego pożarnictwa na zawodach 
międzynarodowych CTIF.

Z. Filingier w 1984 r. rozkazem komen-
danta głównego straży pożarnych został 
wpisany do Honorowej Księgi Zasłużonych 
dla Ochrony Przeciwpożarowej za wzo-
rową służbę i  pracę w  pożarnictwie oraz 
szczególne zasługi dla ojczyzny. Wpisany 
został także do Księgi Ludzi Zasłużonych 
dla Śląska Opolskiego, a w 1987 r. do Księgi 
Zasłużonych Pracowników Urzędów Tere-
nowych Organów Administracji Państwo-
wej Województwa Opolskiego.

W województwie opolskim był znanym 
i  cenionym wieloletnim działaczem spo-
łecznym w PCK, Aeroklubie i LOK-u. Do 
życiowych pasji płk. Filingiera, obok pracy 
w  pożarnictwie, należały: biała broń oraz 
lotnictwo. Udało mu się zostać pilotem na-
wigatorem. Po rozpoczęciu służby w Opolu 
czynił starania, aby wykorzystać lotnictwo 
do celów rozpoznawczych i pomocniczych 

przy kierowaniu akcjami pożarniczymi 
w  zwalczaniu pożarów lasów. To właśnie 
w Opolu wykorzystywano je po raz pierw-
szy na tak dużą skalę. Promował wśród le-
śników europejskich metodę gaszenia po-
żarów lasów z użyciem samolotów. Z  jego 
pozytywnych doświadczeń skorzystało 
później wielu innych komendantów.

Kolejnym żywiołem, z jakim płk Filin-
gier się mierzył, była woda. Posiadał pa-
tenty: żeglarski, sternika motorowodnego 
i płetwonurka. Przy komendzie wojewódz-
kiej z jego inicjatywy powstał klub płetwo-
nurków, który wkrótce został przekształ-
cony w  oddział ratownictwa wodnego. 
Dzięki jego kreatywności w 1984  r. na Je-
ziorze Srebrnym w Turawie zorganizowano 
pierwsze ogólnopolskie zawody strażaków 
płetwonurków.

Podczas pełnienia służby w  straży po-
żarnej, jak również po jej zakończeniu, bę-
dąc na emeryturze, udzielał się społecznie 
w  wielu organizacjach. Pełnił m.in. funk-
cję wiceprezesa Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP w Opolu. Od 
2002 r. był honorowym prezesem Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Przez 
15 lat był członkiem Prezydium Zarzą-
du Wojewódzkiego Polskiego Czerwone-
go Krzyża (pełniąc w  międzyczasie różne 
funkcje). Był również członkiem Komisji 
Historycznej Związku Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i  Byłych Więźniów 
Politycznych. Od 1993  r. był członkiem 
Kapituły Medalu Honorowego im. Józefa 
Tuliszkowskiego. Jako pierwszy (i  jeden 
z  nielicznych) został wyróżniony i  odzna-
czony tym medalem za wybitne zasługi 
dla pożarnictwa. W 1996 r. był współzało-
życielem struktur wojewódzkich Związku 
Emerytów i  Rencistów Pożarnictwa RP. 
W 2002 r. został Honorowym Obywatelem 
Miasta Korfantów, który to tytuł nadała mu 
Rada Miejska Korfantowa.
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Dnia 19 stycznia 2012 r. w ośrodku wy-
poczynkowym „Wodnik” w Turawie odbył 
się benefis płk. poż. w st. spocz. Z. Filingie-
ra z okazji jego 90. rocznicy urodzin, w celu 
uhonorowania jego działalności i zasług dla 
ochrony przeciwpożarowej. Podczas bene-
fisu członkowie Klubu Generalskiego przy-
znali Jubilatowi Honorowe Członkostwo 
w Klubie i wręczyli mu replikę pierścienia 
generalskiego.

Podczas swojej 44-letniej służby w stra-
ży pożarnej, w tym 40-letniej w wojewódz-
twie opolskim, znacząco wpływał na roz-
wój ochrony przeciwpożarowej.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż 
Walecznych, Medal za Ofiarność i Odwagę, 
Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzanc-
ki, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Medal 
Zwycięstwa i Wolności, Medal Rodła, Me-
dal 10-lecia Polski Ludowej, Złoty Medal 
„Za zasługi dla obronności kraju”, odznaka 
tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, odzna-
ka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, 
odznaka „Zasłużony dla Województwa 
Opolskiego”, Medal Honorowy im. Józe-
fa Tuliszkowskiego, Złoty Znak Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Medal 
Honorowy im. Bolesława Chomicza, Złoty 
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Złoty 
Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”, Odznaka Ho-
norowa PCK.

Płk poż. w st. spocz. Zdzisław Filingier 
zmarł 10 listopada 2015 r. w wieku 93 lat.
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FOLUSIAK HENRYK 
(1923-1996)

Długoletni komendant powiatowy i re-
jonowy SP w  Sieradzu. Członek Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP w Sieradzu. 

Henryk Folusiak urodził się 30 sierpnia 
1923  r. we wsi Nadolna, pow. brzeziński. 
Był synem Józefa i Marianny. W 1926 r. jego 
rodzice przenieśli się do Łowicza, gdzie 
w 1939 r. ukończył szkołę powszechną. 

W  1944  r. wywieziony na roboty przy-
musowe na Litwę i  do Prus Wschodnich. 
Po wyzwoleniu od 1947 r. pracował jako ro-
botnik na kolei. W 1949 r. rozpoczął pracę 
w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych 
w Łowiczu. W tymże roku ukończył w Szko-
le Pożarniczej w  Nysie podstawowy kurs 
z  zakresu pożarnictwa i  został mianowany 
zawodowym plutonowym pożarnictwa. 
15 listopada 1949  r. został awansowany do 
stopnia sierżanta pożarnictwa. W  okresie 
od 1 września 1949 r. do 30 kwietnia 1952 r. 
był zastępcą komendanta powiatowego, 
a  następnie powiatowym komendantem 
straży pożarnych w  Łowiczu. Następnie 1 
maja 1952 r. objął stanowisko komendanta 
powiatowego straży pożarnych w Sieradzu. 
W 1967 r. ukończył 3-letnią Szkołę Oficerów 
Pożarnictwa. W 1975 r. został awansowany 
do stopnia majora pożarnictwa. 

Na stanowisku komendanta powiato-
wego straży pożarnych w  Sieradzu pra-

cował do 31 maja 1975  r., a  następnie od 
15  lipca 1981  r. w  Wojewódzkiej Komen-
dzie Straży Pożarnych w Sieradzu z siedzi-
bą w Zduńskiej Woli. W latach 1980-1981 
był też zatrudniony w niepełnym wymiarze 
czasu pracy jako specjalista do spraw po-
żarnictwa w  Zakładach Przemysłu Dzie-
wiarskiego „Terpol” w Sieradzu.

Walnie przyczynił się do rozwoju ochro-
ny przeciwpożarowej w Sieradzkiem. Przez 
kilka lat był kwatermistrzem strażackich 
obozów dla płetwonurków w Anastazewie 
k. Powidza. Z  racji życzliwego stosunku 
do podkomendnych zwany był przez nich 
„Tatą” lub „Dziadkiem”. Kilkudziesięcio-
letnią służbę w pożarnictwie zakończył 31 
grudnia 1981 r. 

Z  jego doświadczeń korzystały także 
ochotnicze straże pożarne. Był członkiem 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w  Siera-
dzu, wchodził w  skład Wojewódzkiej Ko-
misji Propagandy i Współzawodnictwa.

Za zasługi dla ochrony przeciwpożaro-
wej odznaczony wysokimi odznaczeniami 
państwowymi i korporacyjnymi.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1972), Złoty Krzyż Zasługi (1966), Me-
dal 30-lecia Polski Ludowej (1974), Medal 
10-lecia Polski Ludowej (1955), Odznaka 
Tysiąclecia Państwa Polskiego (1961), Brą-
zowy Medal „Za zasługi dla obronności 
kraju” (1969), Złoty i  Srebrny Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” (1966, 1959). 

Henryk Folusiak zmarł 18 listopada 
1996  r. w Sieradzu. Spoczął na sieradzkiej 
nekropolii. Jego pogrzeb z udziałem kilku-
dziesięciu pocztów sztandarowych ochot-
niczych straży pożarnych był manifestacją 
jedności ruchu strażackiego. 

W  1942  r. Henryk Folusiak ożenił się 
z Wacławą Masłowską, z którą miał pięcio-
ro dzieci. Żona pracowała w stopniu pod-
oficera w  Komendzie Powiatowej Straży 
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Pożarnych w  Sieradzu jako kwatermistrz, 
często też jako dyspozytor. Jego zięć, płk. 
poż. Bogusław Śliwiński, absolwent Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej, był komen-
dantem powiatowym straży pożarnych 
w Wieluniu, a następnie komendantem wo-
jewódzkim straży pożarnych w Sieradzu. 

BIBLIOGRAFIA
Źródła archiwalne: Archiwum Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnych w Sieradzu – akta osobowe majora 
poż. H. Folusiaka.
Publikacje: II Zjazd Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych, Sieradz 1979; Wasylik J., XXX-lecie Zawodo-
wego Pożarnictwa w  Sieradzu, Sieradz 2009; Olejnik 
T., Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w  wo-
jewództwie sieradzkim w  latach 1975-1996, Sieradz 
1996; Biblioteka Powiatowa w  Sieradzu – Teki Jana 
Matusiaka (wycinki prasowe dotyczące H. Folusiaka).
Strony www: 
www.polskie-cmentarze.com/Sieradz/zasłużeni.php.

Tadeusz Olejnik

GAŁKA EUGENIUSZ 
(1897-1939)

Działacz społeczno-polityczny i  nie-
podległościowy. Żołnierz Legionów Józefa 
Piłsudskiego. Pomocnik komendanta OSP 
w Wieluniu, w  latach 1935-1939 powiato-
wy instruktor SP w Sieradzu. Rozstrzelany 
przez Niemców w 1939 r. 

Urodził się 31 stycznia 1897  r. w Kuź-
nicy Błońskiej. Wychowanek gimnazjum 
wieluńskiego, działacz społeczno-politycz-
ny i  niepodległościowy. W  1915  r. wraz 
grupką ochotników z  Wielunia pospieszył 
do Legionów Piłsudskiego, służył w I Bry-
gadzie. Od 17 kwietnia do 11 listopada 
1918  r. był komendantem „bojówki” Pol-
skiej Organizacji Wojskowej w  Wieluniu, 
a  następnie wstąpił jako ochotnik do for-
mującego się w Częstochowie 27 pp. Woj-
ska Polskiego. 

Od 7 października 1920 r. był oficerem 
instrukcyjnym przysposobienia wojskowe-
go w  Wieluniu, a  od roku 1921 kierował 
Obwodową Komendą Związku Strzeleckie-
go. Organizacja ta pod jego kierownictwem 
aktywnie włączyła się w akcję szkoleniową 
mającą na celu przygotowanie jej członków 
do militarnego wsparcia powstania na Ślą-
sku, prowadziła też działalność propagan-
dową w związku z plebiscytem na Górnym 
Śląsku oraz gromadziła środki na jej wspar-
cie. Po wybuchu III powstania śląskiego 
E. Gałka był organizatorem pierwszych 
oddziałów ochotników z  powiatu wieluń-
skiego, którzy wspomagali powstańców 
śląskich w Oleskiem i Opolskiem. W uzna-
niu zasług w  walce o  przyłączenie Śląska 
do Macierzy sztandar kierowanej przez 
Eugeniusza Gałkę Obwodowej Komendy 
Związku Strzeleckiego odznaczono Śląskim 
Krzyżem Zasługi i Waleczności. 

W  1922  r. był współorganizatorem 
Związku Inwalidów Wojennych RP w Wie-
luniu, działał też w  Wieluńskim Towarzy-
stwie Muzycznym „Lutnia”. W  roku 1926 
wybrano go na pomocnika komendan-
ta OSP w  Wieluniu i  funkcję tę pełnił do 
9  grudnia 1929  r. W  roku 1933 rodzina 
Gałków wyprowadziła się z Wielunia do Sie-
radza. W  tym mieście E. Gałka nadal pro-
wadził aktywną działalność społeczno-po-
lityczną. W 1933 r. wchodził w skład Rady 
Powiatowej Bezpartyjnego Bloku Współ-
pracy z  Rządem (BBWR) i  piłsudczykow-
skiej organizacji Związku Legionistów Pol-
skich. W latach 1935-1939 był powiatowym 
instruktorem straży pożarnych w Sieradzu. 
W  dniu 10 listopada 1939  r. aresztowany 
przez Niemców wraz z  grupą sieradzkiej 
inteligencji i osób zajmujących kierownicze 
stanowiska jako zakładnik. Mimo że 11 li-
stopada nie doszło w  Sieradzu do żadnych 
antyniemieckich wystąpień, kilka dni póź-
niej (14 listopada) rozstrzelano 20 zakład-
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ników na cmentarzu żydowskim. Wśród 
nich był Eugeniusz Gałka i jego 17-letni syn 
Jakub. Po wojnie zwłoki pomordowanych 
ekshumowano i  pogrzebano na sieradzkiej 
nekropolii. W roku 1961 na mogile pomor-
dowanych wzniesiono pomnik. 

BIBLIOGRAFIA
Publikacje: Olejnik T., Gałka Eugeniusz, [w:] Leksykon 
miasta Wielunia, wyd. II, Wieluń 2007, s. 87; Olejnik 
T., Wieluń. Dzieje miasta 1793-1945, Łódź-Wieluń 
2008; Sieradz. Dzieje miasta od 1939 roku, pod red. 
K. Lesiakowskiego, Łódź-Sieradz 2014, s. 105-106; 
Sieradz. Dzieje miasta w latach 1793-1939, pod red. J. 
Kity i M. Nartonowicz-Kot, Łódź-Sieradz 2014, s. 294 
i 376; Pietrzak J., Szubzda J., Sieradzcy zakładnicy, Sie-
radz 2011, s. 25-39; Olejnik T., Upamiętnione miejsca 
walki i męczeństwa w województwie sieradzkim 1939- 
-1945, Warszawa 1979, s. 42-43. 
Czasopisma: Olejnik T., Udział ziemi wieluńskiej 
w walkach o zjednoczenie Śląska z Macierzą w latach 
1919-1921, „Kwartalnik Opolski” 1971, nr 3, s. 92-110; 
Książek J., Związek Strzelecki w  powiecie wieluńskim 
w latach 1921-1939, „Rocznik Wieluński”, t. 2 (2002), 
s. 81-122; Szubzda J., Sieradzcy zakładnicy w 1939 r., 
„Na sieradzkich szlakach” 2007, nr 4, s. 10. 

Tadeusz Olejnik 

GĘSIKOWSKI ZBIGNIEW KONRAD 
(1919-1993) 

Wybitny działacz społeczny, farma-
ceuta, inżynier chemik, oficer pożarnictwa, 
prezes OSP Alwernia (1959-1991), twór-
ca Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa 
w Alwerni.

Urodził się 11 lutego 1919  r. we Wro-
cławiu w  rodzinie lekarza Ignacego Gęsi-
kowskiego i Janiny z d. Maciejewskiej. Miał 
trzech braci: Bohdana (1916), Zdzisława 
(1921), Bogumiła (1928) oraz siostrę Bogu-
miłę Marię (1920). Ukończył Gimnazjum 
Księży Salezjanów w Poznaniu, a następnie 
Wydział Lekarski na Uniwersytecie Poznań-
skim. Gdy wybuchła II wojna światowa, wal-
czył na przedmieściach Warszawy w stopniu 
kaprala podchorążego. W latach 1943-1945, 
mieszkając w  Nowym Targu, uczestniczył 
w ruchu oporu; będąc członkiem AK, awan-
sowany został na podporucznika. Po wojnie 
ukończył studia na Wydziale Farmacji Uni-
wersytetu Poznańskiego (1948), następnie 
na Wydziale Chemii Spożywczej na Poli-
technice Łódzkiej (1958). W  późniejszych 
latach ukończył także Szkołę Oficerów Po-
żarnictwa (1960-1969) oraz Podyplomowe 
Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim (1973-1975). Przez lata pra-
cował w  Kapitule Towarzystwa Przyjaciół 
Książki oraz Stowarzyszeniu Inżynierów 
i Techników Chemików.
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Ogromną energię społecznika poświę-
cił Alwerni, inicjując budowę takich in-
westycji jak gazociąg i  wodociąg. Walczył 
o  przywrócenie praw miejskich tej miej-
scowości, co stało się w 1993 r. Pasją jego 
życia było jednak pożarnictwo. Odrodził 
działalność Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Alwerni. W latach 1959-1991 był jej pre-
zesem. W 1960  r. zainicjował zbudowanie 
wielofunkcyjnego Domu Strażaka z  dużą 
salą widowiskową i  garażami. Obiekt od-
dano do użytku w 1966 r. W 1979 r. z jego 
inicjatywy zbudowano pierwszą w  woj. 
małopolskim wieżę przeciwpożarową dla 
gospodarki leśnej i pożarnictwa. 

Wielką pasją Zbigniewa Gęsikowskiego 
było gromadzenie strażackich eksponatów 
(pamiątek, sprzętu ratowniczego, doku-
mentów, kronik, czasopism, plakatów). 
Z jego inicjatywy już w 1953 r. zaczęto two-
rzyć Muzeum Pożarnictwa. To najstarsza 
tego typu placówka w  Polsce. Jest w  nim 
zgromadzonych ok. 25 tys. eksponatów ar-
chiwalnych nie tylko z  terenu Małopolski, 
ale także ze Lwowa, Tarnowa, Poznania. 
Jego najcenniejszym eksponatem jest sa-
mochód strażacki marki Mercedes z 1926 r. 
oraz fiat z  1936  r. W  zbiorach są liczne 
sztandary, wozy konne, zbiory odznaczeń, 
gaśnice, motopompy, hełmy, toporki… 
Słowem, w  czasie kilkudziesięciu lat jego 
strażackiej aktywności zorganizował jed-
no z  największych strażackich muzeów. 
Do końca życia uczestniczył w  licznych 
konferencjach i sympozjach historycznych. 
W bieżącej pracy w ramach OSP w Alwerni 
oraz w  wielu wyjazdach pomagał mu syn 
Stanisław, który działał w  ZHP jako kie-
rownik Inspektoratu Pożarnictwa w  Ko-
mendzie Chorągwi w Krakowie.

Ludowiec; aktywnie uczestniczył w ży-
ciu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego 
a następnie PSL-u. 

Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Krzyż Walecznych z  Mieczami, Złoty 
Znak Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych, złota odznaka „Za Zasługi dla Ziemi 
Krakowskiej”.

Zbigniew Gęsikowski zmarł 4 stycznia 
1993 r. Spoczywa na Cmentarzu Rakowic-
kim w  Krakowie. W  uznaniu jego zasług 
główną ulicę miasta Alwerni nazwano jego 
imieniem. Od 2000 r. muzeum w Alwerni 
nosi nazwę Małopolskie Muzeum Pożar-
nictwa w Alwerni im. Zbigniewa Gęsikow-
skiego.

Żona Halina z  d. Cegiełko. Dzieci: 
Zbigniew (1951) – absolwent, a  następnie 
wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie 
i  Stanisław (1954) – pracownik drukarni 
wydawniczej, działacz harcerski.
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GOŁUCHOWSKI 
AGENOR WOJCIECH

(1888-1960) 

Prezes Związku Straży Pożarnych RP. Po-
seł do sejmu, senator, wojewoda lwowski.

Agenor Wojciech Gołuchowski, hra-
bia herbu Leliwa, urodził się 13 września 
1888  r. w  Bukareszcie (Rumunia) w  ro-
dzinie Agenora Gołuchowskiego, mini-
stra spraw zagranicznych Austro-Węgier 
i  II  ordynata na Skałce oraz księżniczki 
Anny z Muratów. W 1911 r. ukończył stu-
dia na wydziale prawa Uniwersyte tu Jana 
Kazimierza we Lwowie. Po utworzeniu 
w wolnej Polsce Związku Straży Pożarnych 
RP został I  wiceprezesem (1933-1936), 
a  następ nie prezesem Związku Straży Po-
żarnych RP (1936-1939). Od 1930  r. pia-
stował funkcję przewodniczącego komisji 
do spraw zagranicznych, utworzonej w ra-
mach Związku. Jako I wiceprezes Związku 
Straży Pożarnych RP był równocześnie pre-
zesem Rady Okręgowej ZSP RP lwowskie-
go okręgu wojewódzkiego, któremu podle-
gało 27 oddziałów powiatowych: bóbrecki, 
brzozowski, dobromilski, drohobycki, gró-
decki, jarosławski, jaworowski, kolbuszow-
ski, krośnieński, leski, lubaczowski, lwow-
ski grodzki, lwowski, łańcucki, mościcki, 
niżański, prze myski, przeworski, rawski, 
rudecki, rzeszowski, samborski, sanocki, 
sokalski, tarnobrzeski, turczański i  żół-

kiewski. W  tym czasie prezesem zarządu 
Lwowskiego Okręgu Wojewódzkiego był 
wicewojewoda Ludwik So chański, a człon-
kami zarządu okręgu: Mikołaj Antoniszyn, 
dr Gustaw Bruchnalski, Roman Frankow-
ski, Stanisław Januszewski, Jan Potocki, 
Włady sław Wojtowicz. Inspektorem okrę-
gu był Stanisław Błaszczyk. Za sprawą W. 
Gołuchowskiego z byłego okrę gu Związku 
nr V – sanockiego – po rozwiązaniu Ma-
łopolskiego Związku Straży Pożar nych po-
wołano do życia trzy samodzielne oddziały 
powiatowe: w  Brzozowie, Lesku i  Sanoku. 
W czasie I woj ny światowej W. Gołuchow-
ski walczył na froncie rosyjsko-austriackim 
(1914-1918) jako poddany Austro-Węgier. 
W 1920 r. brał udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej, zweryfikowany do Armii Pol-
skiej w  stopniu rotmistrza kawalerii. Peł-
nił zaszczytne funkcje, m.in. wojewody 
lwowskie go (1928-1930), posła do sejmu 
i  senatora (1935-1939). Był zaangażowany 
w działalność Polskiego Czerwonego Krzy-
ża, Polskiego Towarzystwa Ło wieckiego 
oraz Związku Ziemian w  Małopolsce. 
Był także członkiem Rady Głównej To-
warzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich 
(w  1939  r.) oraz prezesem honorowym 
Małopolskiego Strażackiego Klubu Spor-
towego „Leopolia”. Wyróżniał się, będąc 
kawalerem wielu odznaczeń krajowych 
i zagranicznych. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski (1930), Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka 
Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża 
I stopnia (1935), Oficer Orderu Palm Aka-
demickich (Francja), Wielki Oficer Orderu 
Gwiazdy (Rumunia 1929) i Krzyża Wielkie-
go Orderu Korony (Rumunia, 1929). 

Wojciech Gołuchowski zmarł 20 czerw-
ca 1960 r. w Warszawie. Spoczywa na war-
szawskich Powązkach (kwatera 303-1-23).
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Władysław Tabasz 

GÓRNY WŁADYSŁAW 
(1923-2015) 

Inżynier, konstruktor motopomp i nad-
wozi samochodów pożarniczych w  Wy-
twórni Sprzętu Mechanicznego w  Bielsku
-Białej. Kronikarz, autor publikacji, członek 
honorowy OSP Rybarzowice, pow. bielski.

Władysław Górny urodził się 19 czerw-
ca 1923 r. w Rybarzowicach. Syn Walentego 

i  Marii z  d. Faber. Do wybuchu II wojny 
światowej ukończył 6-letnią Szkołę Po-
wszechną w  Rybarzowicach, klasę siódmą 
ukończył w  Buczkowicach, a  ósmą w  Biel-
sku. Naukę w  Gimnazjum Mechanicznym 
Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku 
przerwała agresja Niemiec w  dniu 1  wrze-
śnia 1939  r. i  włączenie Bielska do Rzeszy. 
W czasie okupacji początkowo pomagał ro-
dzicom w gospodarstwie. Po roku zatrudnił 
się w bielskiej firmie wykonującej urządze-
nia grzewcze. Pracował tu w  latach 1940-
1944, skąd przeniósł się w 1944 r. do Fabryki 
Lokomotyw w Chrzanowie. Dopiero w roku 
1946, po zakończeniu wojny, ukończył 4-let-
nie Gimnazjum Mechaniczne w  Bielsku, 
a  w  1949  r. 3-letnie Liceum Mechaniczne, 
uzyskując tytuł technika mechanika.

Ukończona Podoficerska Szkoła Po-
żarnicza oraz zawód technika mechanika 
i praktyka zawodowa w fabrykach w Biel-
sku i  Chrzanowie umożliwiły mu podję-
cie w  1949  r. pracy w  fabrycznym biurze 
konstrukcyjnym Wytworni Sprzętu Me-
chanicznego w Bielsku, przejętej od władz 
rosyjskich w  czerwcu 1945  r. Fabryka ta 
powstała na bazie działającej od 13 lutego 
1907  r. Fabryki Maszyn „Karol Ochsner 
i Syn”, produkującej od 1932 r. motopom-
py Silesia. Miały one największą spraw-
ność z  motopomp dopuszczonych do ob-
rotu przez Komisję Techniczną Głównego 
Związku Straży Pożarnych RP.

Władysław Górny 1 stycznia 1950 r. został 
przeniesiony do pracy w działającym w Bielsku 
Oddziale nr 5 Centralnego Biura Konstrukcyj-
nego w  Warszawie, a  od lipca 1950  r. został 
konstruktorem wiodącym i jednocześnie kie-
rownikiem działu zajmującego się konstrukcją 
motopomp i autopomp. W latach 1950-1951 
skonstruował motopompę szlamową MS-
1000, typ P11, produkowaną seryjnie od końca 
1951 r. Była ona używana przez straże pożarne 
podczas powodzi i  wypompowywania wody 
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z  zalanych piwnic oraz do napełniania auto-
cystern. Opracował też konstrukcję wózka ga-
śniczego przeznaczonego do przewozu moto-
pompy i wyposażenia pożarniczego. W latach 
1951-1953 opracował konstrukcję nadwozia 
samochodu pożarniczego marki Star 20 oraz 
przeniesienia napędu i  autopompy do opra-
cowanego nadwozia marki Star 21, jako typ 
GBA (gaśniczy beczkowóz z  autopompą). 
W latach 1956-1957 opracował dokumentację 
motopompy M-800, typ PO3 Polonia z  roz-
rusznikiem elektrycznym, produkowanej do 
1972  r. W  1958  r. opracował dokumentację 
konstrukcyjną motopompy M-400, typ P25, 
której produkcję uruchomiono w roku 1962. 
Jako współtwórca nowego tłumika wydechu 
do silników spalinowych typu S261 otrzymał 
19 września 1960 r. patent nr 10545. W latach 
1960-1961 wspólnie z  Politechniką Łódzką 
opracował motopompę T-3000, napędzaną 
turbiną spalinową, o  wydajności 3000 l/min 
przy wysokości podnoszenia 120 metrów słu-
pa wody. 

Inż. Władysław Górny i inż. Władysław 
Imielski wykonali w  latach 1966-1967 do-
kumentację konstrukcyjną samozasysającej 
motopompy 101MS, typ P14 z  silnikiem 
wysokoprężnym S201, o wydajności 1200 l/
min. Pompę samozasysającą zamontowano 
także w motopompie szlamowej 100MS, typ 
P12. Współtwórcy pompy samozasysają-
cej, mgr inż. Fryderyk Blümke i Władysław 
Górny, otrzymali patenty nr 46507 z dnia 28 
września 1962 r. Dużym osiągnięciem zakła-
dowego biura konstrukcyjnego było opraco-
wanie konstrukcji motopompy samozasysa-
jącej M-400, typ P26, za którą konstruktorzy 
W. Górny, T. Cichowski, A. Drożdż oraz 
inż. E. Lejczak otrzymali nagrodę Komite-
tu Nauki i Techniki. Dziełem Górnego była 
motopompa M-800, typ PO5, skonstruowa-
na w 1967 r. Prototyp i badania wykonano 
w latach 1968-1969, lecz uruchomienie pro-
dukcji seryjnej nastąpiło dopiero w 1973 r. 

w Zakładach Urządzeń Technicznych w Gli-
wicach, ponieważ w  Bielsku uruchomiono 
produkcję samochodów Syrena.

Pracując w biurze konstrukcyjnym, Wła-
dysław Górny ukończył zaocznie studia na 
Politechnice Śląskiej i uzyskał tytuł inżynie-
ra mechanika. W  latach 1951-1953 oprócz 
pracy zawodowej prowadził zajęcia w  Ofi-
cerskiej Szkole Pożarniczej w zakresie budo-
wy, obsługi i naprawy motopomp. W latach 
1957-1963 prowadził dodatkowo zajęcia na 
kursach mechaników sprzętu pożarniczego 
w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożar-
niczego Zawodowej Straży Pożarnej w Biel-
sku-Białej. W  roku 1966 Komitet Nauki 
i Techniki przyznał inż. Władysławowi Gór-
nemu nagrodę za udział w realizacji ważnej 
dla gospodarki narodowej pracy w zakresie 
rozwoju nauki i techniki.

Inż. Władysław Górny należał do naj-
zdolniejszych konstruktorów przedsię-
biorstwa, był specjalistą w  zakresie pomp. 
Uchwałą KSR z dnia 15.05.1967 r. nadano 
mu tytuł „Zasłużony Pracownik Wytwórni 
Sprzętu Mechanicznego w  Bielsku-Białej”. 
W  roku 1983 Rada Pracownicza i  Dyrek-
cja Fabryki Samochodów Małolitrażowych 
w  Bielsku-Białej nadała mu List okolicz-
nościowy z  okazji zakończenia produkcji 
samochodu Syrena, składając wyrazy uzna-
nia i podziękowania za wieloletnią wzoro-
wą i ofiarną pracę przy uruchomieniu i roz-
woju produkcji samochodu Syrena oraz 
za duży osobisty wkład i  zaangażowanie 
w dalszy rozwój fabryki. Dyrektor Ośrod-
ka Badawczo-Rozwojowego Samochodów 
Małolitrażowych powierzył mu 1.03.1986 r. 
stanowisko specjalisty konstruktora. 

Władysław Górny z  pożarnictwem 
ochotniczym związał się już w roku 1946, 
kiedy to OSP Rybarzowice zakupiła moto-
pompę i urządziła uroczystość jej poświę-
cenia. Wielokrotnie wyjeżdżał do pożarów 
i  tam instruował mechaników motopomp, 



9 1

G

jak należy się z nimi obchodzić, uczył stra-
żaków ich uruchamiania i obsługi, a w razie 
potrzeby pomagał im usuwać różne usterki. 
W  roku 1965 został członkiem Komitetu 
Budowy Remizy w Rybarzowicach i uczest-
niczył w  jego pracach. Remizę oddano do 
użytku w roku 1966. W 1999 r. został po-
wołany do Komitetu Obchodów 100-lecia 
OSP Rybarzowice. Na tę okoliczność opra-
cował folder. Jest autorem sześciu tomów 
kroniki OSP Rybarzowice. Był członkiem 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Bielsku-Białej. Pracował również w Ko-
misji Historycznej Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP. W 2008 r. brał udział 
w przygotowaniu pierwszego powiatowego 
przeglądu kronik strażackich powiatu biel-
skiego. Jest współautorem kilku publikacji 
historycznych o Rybarzowicach.
Odznaczenia, odznaki:
Srebrny Krzyż Zasługi (1969), medal „Za 
Zasługi dla Województwa Katowickiego” 
(1980), medal „Za Zasługi dla Województwa 
Bielskiego” (1986), Medal Honorowy im. Bo-
lesława Chomicza (2009), Złoty Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” (2000), godność 
Członka Honorowego OSP Rybarzowice za 
ponad 65 lat społecznej służby (2011).

Inż. Władysław Górny zmarł 24 paź-
dziernika 2015 r.
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pożarniczych w  Bielsku-Białej, ilustrowanej zdjęciami; 
Prace biura konstrukcyjnego Wytwórni Sprzętu Me-
chanicznego w  Bielsku-Białej w  latach 1945-1972, opr. 
Władysława Górnego (rękopis); Produkcja motopomp 
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Zbigniew Todorski

GROHMAN ALFRED WILHELM 
(1874-1934) 

Łódzki przedsiębiorca, filantrop, stra-
żak, żołnierz. Przeszedł cały szlak bojowy 
w wojnie polsko-bolszewickiej.

Alfred Wilhelm Grohman pochodził 
z  rodziny tkaczy, właścicieli fabryki włó-
kienniczej z  miejscowości Sebnitz koło 
Drezna w  Niemczech. Jego pradziadkami 
byli Christian Traugott Grohmann i Chri-
stiana Dorothea z  d. Wolff lub Wolffin, 
dziadkami Traugott (1785-1874) i  Anna 
Maria Weinbrecht, a  rodzicami Ludwik 
(1826-1889) i Paulina Trenkler. W połowie 
XIX w. Traugott z rodziną przybył do Pol-
ski, osiedlając się w Łodzi. Jego syn i wnu-
kowie, identyfikując się z  nową ojczyzną, 
nazwisko skrócili do jednego „n”.

Ze związku Ludwika i Pauliny urodziło 
się sześcioro dzieci: Henryk Karol (1862-
1939), Anna Melania Julia (1864-1945), 
Paweł (1865-1866), Karol Adolf (1868-
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1911), Alfred Wilhelm (1874-1934) i Leon 
Edmund (1878-1937). 

W wyniku przemyślanych decyzji oraz 
koniunktury na wyroby włókiennicze 
i  przejęcia w  1842  r. terenu „Posiadło La-
mus”, na którym wybudowali wielką przę-
dzalnię bawełny, Grohmanowie stali się 
bardzo majętnymi łodzianami. Po śmierci 
Traugotta Ludwik, jego jedyny syn, został 
naturalnym sukcesorem i  zarządcą firmy. 
Dążąc do zapewnienia ochrony przed skut-
kami pożarów w swojej fabryce, założył on 
w 1874 r. pierwszą w Łodzi fabryczną straż 
ogniową. Dbając o  skuteczność jej dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych, wyposażył ją 
w  urządzenia i  narzędzia do gaszenia po-
żarów, a  strażaków zaopatrzył w  bojowe 
mundury. Dwa lata później wraz z członka-
mi towarzystwa Lodzer Bürger-Schützen-
gilde (Leopoldem Zonerem i  Robertem 
Wergauem) został założycielem i Głównym 
Komendantem  Łódzkiej Straży Ogniowej 
Ochotniczej. Jej utworzenie i  działanie ze 
względu na przeszkody ze strony władz 
carskich nie było sprawą łatwą. Wprowa-
dzone obostrzenia prawne, regulaminowe, 
zakaz noszenia mundurów i  oznak, prze-
ciąganie załatwiania spraw administracyj-
nych, a nawet obowiązek okazywania przez 
strażaków zaświadczeń moralności – to 
wszystko musiało wymagać od dowództwa 
straży wiele zabiegów i poświęcenia.

Rodzinne predyspozycje do prowadze-
nia biznesu, działalności charytatywnej 
oraz społecznej na rzecz Łodzi i pożarnic-
twa przejął oraz rozwijał czwarty z  synów 
Grohmanów – urodzony 24 maja 1874  r. 
w Łodzi Alfred Wilhelm.

Alfred szkołę średnią ukończył na Ło-
twie, a  po odbyciu służby wojskowej stu-
diował na wydziale chemii Uniwersytetu 
w Berlinie. Studia ukończył w 1900 r. Na-
ukę kontynuował na Uniwersytecie Ludwi-
ka i  Maksymiliana w  Monachium, gdzie 

po obronie 1 maja 1900  r. dysertacji uzy-
skał stopień doktora nauk filozoficznych. 
W tym też roku powrócił do kraju i podjął 
się funkcji dyrektora do spraw pracowni-
czych w rodzinnej fabryce. Jako osoba ma-
jętna i wpływowa zaangażował się w dzia-
łalność kilku organizacji. Od 1910 r. pełnił 
funkcję przewodniczącego zarządu Pedia-
trycznego Szpitala Anny Marii w  Łodzi 
(ob. Ośrodek Pediatryczny im. dr. Janusza 
Korczaka w Łodzi). Po ewakuacji władz ro-
syjskich w 1914 r. zaangażował się w prace 
na rzecz miasta, działając w Głównym Ko-
mitecie Obywatelskim, który zastępował 
administrację miejską do czasu wkroczenia 
do miasta wojsk niemieckich. Tam zajmo-
wał się zaprowiantowaniem miasta, robo-
tami publicznymi, szkolnictwem, bezpie-
czeństwem publicznym, finansami miej-
skimi oraz niesieniem pomocy biednym. 
Przewodniczył Wydziałowi Finansowemu 
Magistratu. Kierował Komitetem Pomocy 
Więźniom, organizował pomoc dla głodu-
jących łodzian, przyczynił się do wznowie-
nia działalności poczty.

Widząc zbliżające się zakończenie pierw-
szej wojny światowej, w 1918 r. zorganizował 
w swojej rezydencji skład broni i amunicji, 
która była wykorzystana w późniejszym cza-
sie. Jej przemycanie z  zaboru austriackiego 
odbywało się na pojazdach i wozach strażac-
kich. W momencie ogłoszenia klęski wojsk 
niemieckich podjął wspólnie z  podległymi 
mu strażakami akcje rozbrajania okupan-
tów, a  po opuszczeniu przez nich miasta 
w przejętych obiektach zapewnił nadzór nad 
bezpieczeństwem pożarowym oraz ochroną 
miejskiego majątku. 

W  końcu 1919  r. nastąpiło przekształ-
cenie Sekcji Przemysłu Włóknistego okrę-
gu łódzkiego Rosyjskiego Towarzystwa 
Popierania Przemysłu i Handlu w Związek 
Przemysłu Włókienniczego w  Państwie 
Polskim z siedzibą w Łodzi, przy czym A. 
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Grohman był jednym z  jego założycieli 
i  aktywnych działaczy. Organizacja broni-
ła interesów fabrykantów przed ingeren-
cją państwa, prowadziła pertraktacje han-
dlowe, regulowała stosunki pracodawców 
z robotnikami. Do 1939 r. odgrywała także 
ważną rolę w życiu społecznym Łodzi, or-
ganizując wiele akcji oświatowych, kultu-
ralnych i filantropijnych. 

Na wieść o  zagrożeniu granic Polski 
w 1920 r. Grohman przekazał straż ognio-
wą do dyspozycji łódzkich władz wojsko-
wych, a  sam jako oficer rezerwy udał się 
z wojskiem na front. Tam też przeszedł cały 
szlak bojowy w  wojnie polsko-bolszewic-
kiej. 

Po powrocie z  wojny ponownie zaan-
gażował się w  działalność kilku łódzkich 
organizacji. W  dniu 30 marca 1922  r. po 
zatwierdzeniu statutu Związku Młodzieży 
Chrześcijańskiej „Polska YMCA” wszedł 
w  skład Miejskiego Komitetu, któremu 
przez pierwsze dwa lata przewodniczył. Był 
współfinansującym budowę gmachu or-
ganizacji. Łódzkie Ognisko YMCA umoż-
liwiało swoim członkom wszechstronny 
rozwój. Mogli oni uzupełniać wiedzę oraz 
zdobyć nowy zawód. Funkcjonujące klu-
by i  koła skupiały członków o  zaintereso-
waniach: muzycznych, filatelistycznych, 
fotograficznych, radiotechnicznych, że-
glarskich, turystycznych, szachowych, nar-
ciarskich, tenisowych i kajakowych. Dzięki 
jego kontaktom z  wieloma fabrykantami 
z  terenu kraju podobne ogniska powstały 
w kilku miastach Polski.

W  wyniku wyborów odbytych 9 paź-
dziernika1927  r. Alfred Grohman, startu-
jąc z  listy Zrzeszenia Gospodarczego przy 
Resursie Rzemieślników, wszedł do Rady 
Miejskiej, w której zasiadał do jej rozwiąza-
nia 10 lipca 1933 r. Był działaczem Chrze-
ścijańskiego Towarzystwa Dobroczynności 
w  Łodzi, wiceprezesem Domu Miłosier-

dzia, prezesem Związ ku Oficerów Rezer-
wy oraz wielu innych organizacji. Wiele 
nabytej podczas studiów wiedzy przekazał 
łódzkiemu szkolnictwu technicznemu. Był 
fundatorem corocznych kolonii letnich dla 
dzieci pracowników jego fabryki. Wiele 
czasu – jako zwolennik życia sportowego 
– poświęcił tej dziedzinie. Był założycie-
lem i  stanął na czele pierwszego Zarządu 
Łódzkiego Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej, w latach 1920-1923 obejmującego: 
Kalisz, Konin, Łowicz, Ozorków, Radom, 
Skierniewice, Wieluń i Włocławek. Dzięki 
niemu i  jego rodzinie w  Łodzi rozwinęła 
się piłka nożna, tenis ziemny, kajakarstwo 
i  szachy. Na prowadzoną ożywioną dzia-
łalność sportową i  społeczną przeznaczał 
dużą część swoich dochodów.

Alfred Grohman zamiłowanie do waż-
nych prac dla kraju – w  szczególności na 
polu pożarnictwa, które było jego pasją 
– przejął po swym ojcu Ludwiku. W  tej 
dziedzinie zdobył doświadczenie, nadzo-
rując fabryczną straż ogniową w zakładach 
Grohmanów, co zostało wkrótce dostrze-
żone przez kierownictwo ŁSOO. W 1913 r. 
wybrany został na jej wicekomendanta, 
a w1915 r. – po śmierci swojego poprzedni-
ka, Leopolda Zonera – powołany został na 
stanowisko komendanta straży, które pełnił 
do końca życia, przez 29 lat. Jego pożarni-
cze doświadczenie oraz chęć służby w stra-
ży pożarnej i  dla łodzian sprawiły, że kie-
rowana przez niego organizacja stworzyła 
wzorową strukturę organizacyjną, która 
pozwalała na osiąganie wysokiej sprawno-
ści strażaków podczas działań ratowniczo-
gaśniczych. Ponadto jego hojność w  dofi-
nansowaniu zakupu sprzętu pożarniczego 
spowodowała, że łódzcy strażacy byli jedną 
z  najlepiej wyposażonych straży w  kraju. 
Na zachowanych fotografiach widzimy Al-
freda Grohmana w  strażackim mundurze, 
który nosił nie tylko na służbie, ale i pod-
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czas pełnienia funkcji społecznych oraz 
reprezentowania straży na zewnątrz. Pod 
jednym z nich napisano: „Zdjęcie w mun-
durze i w binoklach nie pokazuje nam wnę-
trza tego wspaniałego obywatela naszego 
miasta. Ten doktor filozofii poświęcał cały 
swój czas i  pieniądze na rzecz drugiego 
człowieka, a oprócz swojej ukochanej stra-
ży pożarnej kochał także piękne kobiety”.

Podczas sprawowania funkcji komen-
danta przez Grohmana łódzcy strażacy 
odnieśli największy sukces na międzynaro-
dowych zawodach strażackich w  Turynie, 
które odbyły się 4 października 1928 r. Ich 
zwycięstwo nad 36 reprezentacjami straży 
miejskich i fabrycznych z Ameryki i Euro-
py porównywane było z sukcesami polskich 
olimpijczyków. 

Szczególnym wyróżnieniem, oprócz 
innych honorów, było dla ŁSOO przyzna-
nie jej dyplomu przez Prezydium Komitetu 
I Ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów Straży 
Pożarnych RP, odbytego w dniach 8-9 wrze-
śnia 1921 r. w Warszawie. W latach 20. XX w. 
Łódzka Straż Ogniowa Ochotnicza była naj-
silniejszą strażacką formacją w kraju.

Aktywność Grohmana miała też wy-
miar krajowy i przyczyniła się do utworze-
nia w kwietniu 1915 r. Towarzystwa Świę-
tego Floriana, które podczas Ogólnokrajo-
wego Zjazdu Straży Ogniowych, odbytego 
w dniach 8-10 września 1916 r., przekształ-
cono w  Związek Floriański. Na czele wy-
branego zarządu stanęli: Bolesław Chomicz 
– prezes, Józef Tuliszkowski – wiceprezes, 
Alfred W. Grohman – skarbnik. 

Grohman przyczynił się również wydat-
nie do powstania we wrześniu 1921 r. Głów-
nego Związku Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Od utworzenia w  1923  r. 
strażackich struktur pełnił funkcję wicepre-
zesa ZSP Województwa Łódzkiego.

Został wyróżniony najwyższymi od-
znaczeniami państwowymi, m.in.: Orde-

rem Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, 
Złotym Krzyżem Zasługi. Złotym Znakiem 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 
Medalem za „Dzielność i Odwagę”, Wiedeń-
skim Znakiem za Zasługi na Polu Pożarnic-
twa i  Społeczeństwa, Francuskim Znakiem 
za Zasługi na Polu Pożarnictwa, Belgijskim 
Znakiem za „Dzielność i Odwagę”.

Dr Alfred Grohman zmarł 13 marca 
1934 r. w Bad Nauheim w Niemczech i zo-
stał pochowany w rodzinnym grobowcu na 
Starym Cmentarzu Ewangelickim przy ul. 
Ogrodowej w  Łodzi. Kondukt pogrzebo-
wy – oddając cześć zmarłemu – przeszedł 
głównymi ulicami Łodzi, zatrzymując się 
przed siedzibami straży ogniowych. 

Z  małżeńskiego związku Alfreda W. 
Grohmana i  Gabrieli Schroth urodzili się 
Felicitas Luiza i Alfred Ludwik.
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łu Związku Młodzieży Chrześcijańskiej (YMCA) w la-
tach 1920–2002, [w:] Prace naukowe Akademii im. 
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Łódź, która odeszła, Odbitka z  „Dziennika Zarządu 
Miejskiego w  Łodzi”, Łódź 1938, s. 122-123; Tacza-
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Historia i  tradycje, „Przegląd Pożarniczy”, https://
www.ppoz.pl/zajrzyj-do-srodka/historia-i-tradycje/
1158-rocznicowe-skarby [dostęp: 25.01.2021]; 
Lajdenfrost A., Straż pożarna w Łodzi, 13 marca 2012, 
AP w  Łodzi - https://www.lodz.ap.gov.pl/art,48,straz
-pozarna-w-lodzi; 
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Monik@, Alfred Grohman, „Beadeker łódzki”, http://
baedekerlodz.blogspot.com/2017/04/alfred-grohman
-strazak.html [dostęp: 25.01.2021]; 
Źródlak W., Skorowidz osobowy ikonografii łódzkiej do 
„Łodzi w  ilustracji” (dodatek ilustrowany do „Kurje-
ra Łódzkiego” w okresie 24 VIII 1924 – 27 VIII 1939, 
http://lodz.wilustracji.kowner.pl/Osob_B.pdf.

Zdzisław Jan Zasada 

GRZESIK TOMASZ 
(1950-1975)

Członek OSP Sieradz i  chorąży w  KP 
SP w  Sieradzu. Zginął na skutek obrażeń 
doznanych podczas wypadku samochodu 
pożarniczego jadącego na miejsce akcji ga-
śniczej.

Urodził się 28 września 1950  r. Syn 
Józefa, naczelnika sieradzkiej Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Od najmłodszych lat 
realizował swoją pasję bycia strażakiem 
jako członek Ochotniczej Straży Pożar-
nej. W 1971 r. podjął służbę w Powiatowej 
Komendzie Straży Pożarnych w  Sieradzu, 
a  rok później rozpoczął naukę w  Szkole 
Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, którą 
ukończył w roku 1974.

Był pierwszym chorążym w  sieradz-
kiej OSP, w  której zajmował się sprawami 
operacyjno-szkoleniowymi. Dał się poznać 
jako aktywny działacz społeczny i wzorowy 
funkcjonariusz pożarnictwa.

Zmarł 26 lipca 1975 r. w szpitalu w Ło-
dzi na skutek licznych obrażeń, jakich do-
znał w  wypadku samochodu strażackiego 
jadącego na miejsce akcji gaśniczej. Pocho-
wany w Sieradzu.

Pośmiertnie wpisany do Księgi Honoro-
wej Zasłużonych dla Ochrony Przeciwpoża-
rowej (1989). Dla jego upamiętnienia jedną 
z  sieradzkich ulic nazwano imieniem To-
masza Grzesika i Romana Piwnika. Roman 
Piwnik to także młody członek OSP Sieradz, 
który zginął w tym samym wypadku. Przed 
gmachem Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnych w Sieradzu, która mie-
ści się przy ul. Tomasza Grzesika i Romana 
Piwnika, znajduje się obelisk poświęcony 
pamięci obu tragicznie zmarłych strażaków. 

Odznaczony Brązowym Medalem „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”.
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2018, s. 312-314.
Strony www: 
www.polskie-cmentarze.com/Sieradz/zasłużeni.php. 

Tadeusz Olejnik
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GRZESZCZAK WŁADYSŁAW 
(1885-1948)

Działacz niepodległościowy, członek 
Polskiej Organizacji Wojskowej ps. „Dro-
gomir”, strażak OSP Kowalewo.

Urodził się w 1885 r. w Kowalewie, tam 
też spędził lata młodzieńcze. Był synem 
Piotra, miejscowego rolnika, i  Apolonii, 
która pochodziła z  Wrąbczyna. Jego dom 
rodzinny od zawsze przepełniony był pa-
triotyczną troską.

Młody Władysław wzorował się na 
ojcu, często mu towarzysząc oraz bacznie 
przysłuchując się rozmowom z  gośćmi 
odwiedzającymi ich rodzinny dom. Wni-
kliwie czytał książki naszych wieszczów. 
Mając 20 lat, wyjechał uczyć się do Łęczycy, 
gdzie jako uczeń Seminarium Nauczyciel-
skiego w 1905 r. brał udział w ruchach nie-
podległościowych, w walce o polską szkołę 
i w akcji odmowy uczenia się w języku ro-
syjskim. Za swą uporczywą działalność był 
prześladowany, a następnie wydalony z se-
minarium, co zaskutkowało koniecznością 
powrotu do Kowalewa. Aktywnie uczest-
niczył w strajku w miejscowej szkole, za co 
jego ojciec Piotr został ukarany przez wła-
dze rosyjskie grzywną, a on sam otrzymał 
tzw. wilczy bilet, przez co żadna ze szkół, do 
których się zgłaszał, nie chciała go przyjąć 
w poczet uczniów. Z upływem lat nasilały 
się w jego osobowości uczucia patriotyczne 

i wolnościowe, a walka z wrogiem stawała 
się celem nadrzędnym.

16 lutego 1916  r. wstąpił do organi-
zacji POW, gdzie otrzymał pseudonim 
„Drogomir”. Przez kilka miesięcy przeby-
wał w Łodzi, ale regularnie przyjeżdżał do 
Kowalewa. „Czy już w  Łodzi wiedział, że 
trzeba tę organizację tworzyć, czy dopiero 
w Kowalewie?” – zastanawiała się po latach 
jego żona, Józefa z Czaplińskich Grzeszcza-
kowa. Bo to właśnie Grzeszczak w tamtym 
czasie wysunął się na czołowego działacza 
POW w słupeckim regionie. 

W Kowalewie wstąpił do nowo powsta-
łej Ochotniczej Straży Pożarnej. W  kon-
spiracji pod strażacką przykrywką orga-
nizowali zbiórki peowiaków. Zbiórki, jak 
wspomina Helena Antonowicz (mieszkan-
ka Kowalewa z zespołu teatralnego działa-
jącego przy OSP), odbywały się co tydzień, 
w strażackich mundurach, na placu remizy 
strażackiej w Kowalewie. Zorganizowali też 
koło młodzieżowe. Także konspiracyjnie 
odbywały się spotkania młodzieży. Obo-
wiązywała ścisła reguła komunikowania się 
pod pseudonimami (sama miała pseudo-
nim „Zalewska”). Czytano książki, słucha-
no wykładów, a dr Gutowski ze Słupcy (za-
łożyciel Straży Ogniowych w  Kowalewie, 
Lądku i Słupcy) przyjeżdżał uczyć, jak wy-
konuje się prawidłowo opatrunki na rany.

W  Kowalewie środki finansowe po-
zyskiwane na peowiacką działalność po-
chodziły m.in. od sympatyków Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Ofiary były zbiera-
ne za specjalnymi kwitariuszami i  tak tra-
fiały za pośrednictwem Ochotniczej Straży 
Pożarnej do POW zaopatrzone pieczęcią 
„Skarb Polski”.

W Kowalewie zbiórki szkoleniowe od-
bywały się poszczególnymi sekcjami, nie 
tylko w  remizie, ale także w  prywatnych, 
zamkniętych i  zaciemnianych domach 
i  stodołach, a  całej organizacji lokalnej 
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pod osłoną nocy na polach wsi Kowalewo. 
Zbiórki prowadził komendant Grzeszczak 
lub jego zastępca, zaś zajęcia poszczegól-
nych sekcji prowadzili sekcyjni.

Władysław Grzeszczak brał czynny 
udział w  manifestacji październikowej 
1918 r. w Słupcy i w rozbrajaniu Niemców 
w dniach 11-13 listopada 1918 r. oraz obsa-
dzaniu obiektów obozowych w Strzałkowie 
i wyzwalaniu obozu. 12 listopada przedsta-
wiciele IV Obwodu POW rozpoczęli per-
traktacje z powstałą w oddziale niemieckim 
Radą Żołnierską, w wyniku których doszło 
do rozejmu. Kompania wartownicza cofnę-
ła się do obozu pod Strzałkowem. Peowiacy 
weszli do Słupcy w  tryumfalnym pocho-
dzie pod dowództwem druha Grzeszczaka, 
który prowadził oddział na koniu należą-
cym do jego brata.

Władysław Grzeszczak jako zastępca 
komendanta 4 obwodu POW wraz z podle-
głymi mu peowiakami stacjonowali w bu-
dynku dawnej komory celnej w  Słupcy, 
tworząc w  1918  r. pierwszą ekspozyturę 
Starostwa Słupeckiego.

W  roku 1926 jego nazwisko figuruje 
w  spisie urzędników Wydziału Powiato-
wego jako kancelisty. Po likwidacji Staro-
stwa Słupeckiego w 1932 r. przeniósł się do 
Urzędu Powiatowego w Koninie. W czasie 
okupacji od 1940 r. był wysiedlony do Kra-
snego Stawu (woj. przemyskie), gdzie wstą-
pił do AK. Jego dom był miejscem spotkań 
członków miejscowej organizacji.

Zmarł 21 kwietnia 1948 r. Pomimo upo-
rczywego zimna w  ten kwietniowy dzień 
swojego dowódcę żegnali licznie zgroma-
dzeni druhowie strażacy, koledzy z organi-
zacji, której był całym sercem oddany, tłum 
ludzi i rodzina.

Nad trumną przemawiał Czesław Ma-
ciejewski – działacz strażacki, ludowiec 
i  peowiak z  Kowalewa, Maksymilian Ro-
man – peowiak i wójt gminy Lądek, a także 

w  imieniu rodziny dr Roman Grzeszczak. 
Ceremonię pogrzebową uświetniła strażac-
ka orkiestra dęta.

Żona Józefa z  d. Czaplińska. Córki: 
Drogomira i Władysława.
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Eugeniusz Grzeszczak 

HAMANKIEWICZ JANUSZ HENRYK 
(1921-1980)

Żołnierz AK, członek Strażackiego Ru-
chu Oporu „Skała”. Absolwent wojennego 
kursu oficerskiego w Centralnej Szkole Po-
żarniczej, zastępca komendanta Portowej 
SP w Gdyni, kapitan pożarnictwa.

Urodził się 18 września 1921 r. w Sosnow-
cu (woj. kieleckie). Syn Henryka – podoficera 
Warszawskiej Straży Ogniowej. Absolwent 
gimnazjum. Walczył w  kampanii wrześnio-
wej w szeregach 7 DP (dowództwo w Często-
chowie) jako ochotnik. Na początku okupacji 
działał na terenie Częstochowy w  Szarych 
Szeregach. Potem przeniósł się do Warszawy 
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i pełnił zawodową służbę w Oddziale II War-
szawskiej Straży Ogniowej, na pl. Teatralnym. 
Od czerwca 1941  r. pracował w  Oddziale 
Doświadczalnym Centralnej Szkoły Pożarni-
czej. Ukończył I kurs podstawowy dla zawo-
dowych podoficerów, przeprowadzony w tej 
szkole w  okresie 18.08.1942 – 18.11.1942, 
oraz III kurs podstawowy dla podoficerów 
zawodowych pożarnictwa w  CSP w  okresie 
24.08.1942 – 17.11.1942 r. Pierwszego wrze-
śnia 1942 r. pod dowództwem por. T. Glazera 
brał udział w akcji gaśniczej pożaru budyn-
ku mieszkalnego na ul. Rozbrat, powstałego 
po nalocie radzieckim. Po I  okupacyjnym 
kursie oficerskim, który odbył się w okresie 
20.11.1942 – 28.02.1943 w Centralnej Szko-
le Pożarniczej w Warszawie, będąc w stopniu 
ppor. poż., pełnił służbę jako dowódca pluto-
nu/zmiany służbowej Oddziału IV przy ul. 
Chłodnej 3. Podczas powstania żydowskie-
go w  getcie warszawskim działał w  ramach 
ochrony przed rozprzestrzenianiem się po-
żarów. Od 10 września 1943 r. studiował na 
Wydziale Mechanicznym tajnej Politechniki 
Warszawskiej. Należał do AK i  Strażackie-
go Ruchu Oporu „Skała”. Wchodził w skład 
kompanii ochrony Sztabu Obszaru Warszaw-
skiego AK „Koszta” i był zastępcą dowódcy 
1 drużyny 1 plutonu (numer legitymacji 41). 
W powstaniu warszawskim – kpr. pchor. rez. 
/ ppor. rez., ps. „Kulik” – prowadził działania 
na terenie Śródmieścia. Jego pluton wchodził 
w  skład zgrupowania mjr. „Sokoła” i  pod-
legał komendzie Korpusu Bezpieczeństwa. 
Zasłynął z  podpalenia PAST-y – należał do 
przeciwpożarowego oddziału por. „Jarząbka”. 
Na niego spadł główny ciężar przygotowań 
i przeprowadzenia akcji podpalenia obiektu, 
która miała zmusić hitlerowców do kapitula-
cji. Przygotował dwie motopompy: jedną do 
podawania paliwa (zgromadzono około 3 t 
ropy, nafty i benzyny), drugą do gaszenia po-
żaru, i tak od ul. Zielnej szturmem podpalił 
PAST-ę. Plan się powiódł – PAST-a  została 

zdobyta z dniem 20 sierpnia 1944 r. Pozostała 
w rękach powstańców – wraz z otaczającym 
budynek obszarem Śródmieścia Północnego 
– do dnia kapitulacji.

J. Hamankiewicz dowodził blokowym 
oddziałem przeciwpożarowym w  rejonie 
pl. Napoleona, Poczty Głównej, „Adrii”, 
PAST-y, ul. Sienkiewicza i Moniuszki. Na-
pisał wspomnienia o  ataku strażaków-po-
wstańców na budynek PAST-y – Strażacy 
w  ataku na gmach „Pasty”. Ze wspomnień 
Powstania Warszawskiego („Przegląd Po-
żarniczy” 1947, nr 1, s. 9). Przejął dowódz-
two plutonu „Rataja”, który poległ, zaś 
sam por. poż. Hamankiewicz został ranny 
7 września 1944 r. na ul. Świętokrzyskiej. 

Po wojnie był powiatowym komendan-
tem straży pożarnych, instruktorem po-
wiatowym ZSP RP w Tarnowskich Górach 
(woj. śląsko-dąbrowskie). Zweryfikowany 
w  stopniu por. poż. ze starszeństwem od 
6 lutego 1947 r. Pierwszy komendant OSP 
Tarnowskie Góry. Uchwałą Prezydium Kra-
jowej Rady Narodowej powziętą na posie-
dzeniu w dniu 18 stycznia 1946 r. w uzna-
niu zasług dla pożytku Rzeczypospolitej 
Polskiej w dziele pracy organizacyjnej przy 
utworzeniu administracji państwowej i sa-
morządu, uruchomienia uczelni i odbudo-
wie demokratycznej państwowości polskiej 
na ziemiach województwa śląskiego odzna-
czony został Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
Z dniem 21 września 1947 r. zostaje miano-
wany na stanowisko zastępcy komendanta 
Portowej Straży Pożarnej w Gdyni. Na sku-
tek złego stanu zdrowia w 1975 r. przeszedł 
w  stan spoczynku w stopniu kapitana po-
żarnictwa. 
Odznaczenia, odznaki:
Krzyż Walecznych (1945), Srebrny Krzyż 
Zasługi (1946), Odznaka Grunwaldzka 
(1945), Srebrna Odznaka Ligi Obrony Kra-
ju (1962), Złoty i Srebrny Medal „Za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa”.
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Zmarł 17 sierpnia 1980  r. Pochowany 
został na cmentarzu Północnym w Warsza-
wie – kwatera W-II-3.
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Joanna Szczepańska

HOLEWIŃSKI ZYGMUNT 
(1898-1989)

Instruktor pożarnictwa Związku Flo-
riańskiego i  Głównego ZSP RP, członek 
Komisji Technicznej GZSP RP, wiceprezes 
Zarządu Przymusowego ZSP, oficer KW 
SP w Warszawie, prezes OSP w Ożarowie. 
Żołnierz WP i AK ps. „Ostoja”, więzień nie-
mieckich obozów koncentracyjnych.

Urodził się 1 czerwca 1898 r. w Warsza-
wie jako syn inż. Felicjana Holewińskiego 
i  Jadwigi z Muliewiczów. Ukończył Szkołę 
Handlową T. Niklewskiego i  5 semestrów 
Wyższej Szkoły Ogrodniczej w Warszawie. 
3 czerwca 1918 r. uzyskał dyplom ukończe-
nia ośmiotygodniowych kursów pożarni-
czych zorganizowanych przez Związek Flo-
riański. We wrześniu 1918 r. został przyjęty 
w poczet członków Związku Floriańskiego. 
W tym samym roku rozpoczął służbę stra-
żacką jako topornik w  Ochotniczej Straży 
Ogniowej w  Wołominie, lecz już 13 listo-
pada 1918  r. jako ochotnik dołączył do  1 
pułku piechoty Legionów. Wziął udział 
w  obronie Lwowa, za co w  marcu 1919  r. 
odznaczony został  odznaką pamiątkową 
„Orlęta”.

Przez rok był referentem pożarniczym 
garnizonu Jabłonna-Legionowo. Później 
walczył w  bitwach pod Sokołem,  Oły-
ką, Surażem, Daniłowem, Paprociami. Wal-
cząc w 7 kompanii 201 ochotniczego pułku 
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piechoty, 4 sierpnia 1920  r. został ranny 
pod Pęchratką Polską. 6 września awanso-
wał, uzyskując stopień  kaprala. W  czasie 
gdy był urlopowany z  wojska, ukończył 
w  1922  r. siedmiotygodniowy kurs pożar-
niczy ZF w Łodzi i z dniem 1 listopada tego 
roku rozpoczął zawodową służbę, obejmu-
jąc funkcję instruktora pożarniczego ZF, 
a od początku 1923 r. przeszedł na tożsame 
stanowisko w GZSP RP. Uchwałą Rady Na-
czelnej GZSP RP z 30 czerwca 1924 r. zo-
stał mianowany inspektorem. W tym czasie 
czynnie uczestniczył w  organizacji i  prze-
prowadzeniu Ogólnokrajowego Zjazdu 
Straży Pożarnych w sierpniu 1924 r. w War-
szawie, za co otrzymał pisemne podzięko-
wanie Prezydium GZSP RP. W  związku 
z rezygnacją Bolesława Pachelskiego prezes 
Zarządu GZSP RP Bolesław Chomicz po-
wierzył insp. Z. Holewińskiemu pełnienie 
obowiązków naczelnika Biura Głównego 
Związku do czasu posiedzenia Rady Na-
czelnej, które odbyło się 8 marca 1925  r. 
Był również członkiem Komisji Technicz-
nej GZSP RP. W  1926  r. ukończył kurs 
dokształcający dla instruktorów pożarnic-
twa w  zakresie automobilizmu w  strażach 
pożarnych, przysposobienia wojskowego 
i wychowania fizycznego.

Od 1 października 1926  r. został prze-
niesiony w stan nieczynny na własną proś-
bę, rezygnując z  zajmowanego stanowiska, 
lecz czasami udzielał się w charakterze wy-
kładowcy na kursach dokształcających dla 
instruktorów (np. w grudniu 1926 r.). Pod-
jął pracę w Strażackim Biurze Technicznym 
Sp. z o.o., założonym wspólnie z Henrykiem 
Płóciennikiem – instruktorem technicznym 
ZF. Początkowo, zanim ruszyła własna pro-
dukcja narzędzi pożarniczych i  sikawek, 
SBT współpracowało z  Fabryką Maszyn 
Rzewuski i Spółką IGNIS w Warszawie. 

Na mocy wprowadzonej w  życie 
w 1932 r. tzw. pragmatyki służbowej, czyli 

przepisów o podstawowych prawach i obo-
wiązkach członków Korpusu Technicznego 
Głównego Związku Straży Pożarnych RP, 
Z. Holewiński na wniosek Komisji Kwali-
fikacyjnej został zweryfikowany i  uchwałą 
Rady Naczelnej GZSP RP z  dnia 22 maja 
1932 r. przyjęty w poczet członków Korpu-
su Technicznego. Od 18 września 1932  r. 
sprawował funkcję prezesa OSP w Ożaro-
wie, wydatnie przyczyniając się do jej roz-
woju i zmotoryzowania jednostki w 1935 r.

Z dniem 1 lutego 1937 r. został zaanga-
żowany na stanowisko komendanta straży 
fabrycznej Sp. akc. Norblin, Bracia Buch 
i T. Werner w Warszawie.

Po wybuchu  II wojny światowej Z. 
Holewiński nie został objęty mobilizacją. 
Chcąc dostać się do wojska, udał się do 
Lublina i  zgłosił do organizowanego tam 
batalionu ochotniczego. W  czasie prze-
marszu do Łucka batalion rozbił się na 
mniejsze jednostki, a  16 września 1939  r. 
został rozformowany.   W  Łucku  otrzymał 
rozkaz powrotu do miejsca zamieszkania. 
W listopadzie 1939 r. z inicjatywy instruk-
tora poż. powiatu warszawskiego Teodora 
Ozdobińskiego włączył się pod pseudoni-
mem „Ostoja” w  organizowanie w  Ożaro-
wie konspiracyjnych struktur organizacji 
wojskowej. Podstawę stanowiła miejscowa 
straż pożarna, której był prezesem, lecz 
werbowane były także zaufane osoby spo-
za szeregów strażackich. Naczelnik OSP 
st.  sierż.  rez. Eugeniusz Kwiatkowski ps. 
„Wilk” utworzył 29 listopada 1939  r. ob-
wód Związku Odbudowy Rzeczpospolitej 
(ZOR), którego został komendantem. Do 
komendy ZOR weszli również Z. Hole-
wiński, Władysław Wodzyński i  Stanisław 
Wierzba, a  do organizacji – pięciu straża-
ków z OSP Ożarów. Od lutego 1940 r. bata-
lion ożarowski pod nazwą Folwark Rynie-
wo podporządkował się Związkowi Walki 
Zbrojnej, następnie wszedł w  skład Armii 
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Krajowej, w  ramach Rejonu VII Ożarów 
„Jaworzyn”. Kilku członków straży objęło 
funkcje w sztabie batalionu, a Z. Holewiń-
ski został jego kwatermistrzem. W ramach 
tej formacji brano udział w  szeregu akcji 
o  znaczeniu wojskowym, jak: przerzuty 
broni i leków, kolportaż prasy podziemnej, 
przewóz prasy przez posterunki żandarme-
rii. W remizie gromadzono sprzęt wojsko-
wy i sanitarny. U Z. Holewińskiego została 
ukryta ręczna maszyna drukarska. 3 marca 
1943 r. został on aresztowany przez Gesta-
po  w  swoim gospodarstwie w  Ożarowie 
i osadzony na Pawiaku. 28 kwietnia 1943 r. 
jako więzień polityczny został przewie-
ziony do  obozu koncentracyjnego Au-
schwitz,  gdzie nadano mu numer 119270. 
W czasie pobytu w obozie jako jeden z kil-
kunastu więźniów przeżył tzw. „styczniową 
noc wigilijną 1943”, podczas której tysiące 
więźniów przez całą noc było polewanych 
wodą na mrozie. 3 marca 1944 r. Z. Hole-
wiński został przeniesiony do obozu kon-
centracyjnego Bruttig nad Mozelą, gdzie 
więźniowie budowali w  tunelu fabrykę 
amunicji. Jeszcze przed jej uruchomieniem, 
wobec wkroczenia wojsk amerykańskich 
do Luksemburga, na jesieni 1944 r. fabryka 
została rozmontowana, a więźniowie prze-
wiezieni do obozu  Mittelbau-Dora, gdzie 
w kompleksie podziemnych sztolni praco-
wali przy montażu rakiet V1 i V2. Ostatnim 
z jego wojennych etapów był obóz koncen-
tracyjny Ravensbrück, gdzie trafił w ostat-
nich dniach kwietnia 1945 r. Wraz z innymi 
więźniami tego obozu został oswobodzony 
przez żołnierzy amerykańskich. W  maju 
1945 r. powrócił do Ożarowa. W miejsco-
wej OSP ponownie objął funkcję prezesa, 
którą pełnił do 1950 r.

Po powojennym reaktywowaniu dzia-
łalności Związku Straży Pożarnych RP 
w 1946 r. został na mocy zarządzenia mi-
nistra administracji publicznej członkiem 

pierwszego Zarządu Przymusowego Związ-
ku, obejmując funkcję wiceprezesa.

W toku prac Komisji Kwalifikacyjno-We-
ryfikacyjnej rozpatrującej sprawy ustalenia 
stopni oficerów czynnych uznany został 
w  1946  r. za niepodlegającego weryfikacji. 
Zweryfikowany i zakwalifikowany w stopniu 
podpułkownika pożarnictwa został w 1948 r. 
ze starszeństwem od 1 października 1926 r.

Na przełomie lat 40. i  50. pracował 
w pożarnictwie resortowym jako inspektor 
ochrony przeciwpożarowej w  Centralnym 
Zarządzie Zakładów Zbożowych PZZ, a od 
1957 r. jako st. oficer w Komendzie Woje-
wódzkiej Straży Pożarnych w Warszawie.
Odznaczenia, odznaki:
Złoty Krzyż Zasługi (1948), Medal Wojska 
(czterokrotnie – 1948), Krzyż Armii Kra-
jowej (1975), Krzyż Oświęcimski (1987), 
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 
[Medal „Polska Swemu Obrońcy”], Złoty 
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Od-
znaka honorowa za rany i kontuzje (1920), 
Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1970), 
Odznaka pamiątkowa „Orlęta” (1919), Od-
znaka Grunwaldzka (1971).

Zygmunt Holewiński zmarł 27 maja 
1989 r. i został pochowany w grobie rodzin-
nym na Starych Powązkach (kw. 41, rz. 6, 
m. 28, 29).

Był żonaty z Wandą z Rabków, z którą 
miał córkę Elżbietę.
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Maria Smoleń

JACORZYŃSKI ZBIGNIEW 
(1921-1996)

Nauczyciel i  harcerz. Wychowawca ka-
dry podoficerskiej i  młodzieży strażackiej. 
Komendant Szkoły Pożarniczej w  Mielenku 
w  województwie koszalińskim, Podoficer-
skiej Szkoły Pożarnictwa nr 5 w Wałbrzychu, 
Szkoły Podoficerów Pożarnictwa w Krakowie 
– Nowej Hucie; starszy inspektor do spraw 
szkolenia i doskonalenia zawodowego w Ko-
mendzie Wojewódzkiej SP w Bielsku-Białej. 

Zbigniew Jacorzyński urodził się 8 sierp-
nia 1921 r. w Cieszynie. Jego ojciec był ko-
mendantem Szkoły Podchorążych przy 4. 
Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. 
W 1932 r. został przeniesiony razem z rodzi-
ną do Stanisławowa, do 48. Pułku Piechoty. 
Matka Zbigniewa, Elżbieta (z  d. Weingart-
ner), nie pracowała zawodowo – zajmowała 
się domem i wychowywaniem dzieci.

W  wieku sześciu lat Z. Jacorzyński 
rozpoczął naukę w  szkole podstawowej 
w  Cieszynie. Po ukończeniu tej czterolet-
niej szkoły podjął naukę w gimnazjum, po 
ukończeniu którego zdał tzw. małą matu-
rę. W 1937 r. stanął do poboru, w wyniku 
którego dostał przydział do broni pancer-
nej. W  1939  r. ukończył liceum o  profilu 
matematyczno-fizycznym, następnie odbył 
obowiązkową sześciotygodniową służbę 
w Junackich Hufcach Pracy w Równym (na 
granicy Polesia i Wołynia).

Od 17 września 1939 r., kiedy to Sowieci 



1 0 3

J

przekroczyli granicę polską, cały hufiec zo-
stał zmobilizowany do 84. Pułku Piechoty 
i następnie skierowany na odsiecz Brześcia 
nad Bugiem, zajętego wówczas przez Niem-
ców. Po drodze polscy żołnierze zostali 
otoczeni przez Rosjan, rozbrojeni i  wzięci 
do niewoli. Wywieziono ich do Ostaszko-
wa. Z powodu napływającej coraz większej 
liczby jeńców zaczęło tam brakować miej-
sca, w wyniku czego grupę Jacorzyńskiego 
przewieziono do miejscowości Talica (300 
km na północny wschód od Moskwy). Z. 
Jacorzyński, pracując w tamtejszym obozie 
przy wyrębie tajgi, zachorował – przeziębił 
się, miał też problemy z nogami. Trafił do 
szpitala, w którym po wyleczeniu pracował 
jako sanitariusz.

W listopadzie 1939 r. podpisane zostało 
porozumienie pomiędzy III Rzeszą a ZSRR, 
dotyczące wymiany więźniów w ramach łą-
czenia rodzin. Z. Jacorzyński jako członek 
personelu szpitala opiekujący się chorymi 
razem z nimi przedostał się do Generalnej 
Guberni. Znalazł się w Stalagu 2E w Gross
-Born (obecnie Borne Sulinowo), wielkim 
obozie jenieckim zbudowanym specjalnie 
dla Polaków.

Pracował przy wyrębie lasu. Podczas 
przygotowywania jednego z  transportów 
drewna schował się pomiędzy szczapami 
drewna w wagonie kolejowym i w ten spo-
sób udało mu się zbiec z obozu. Po uciecz-
ce rozpoczął poszukiwania rodziny, którą 
ostatni raz widział przed wybuchem wojny. 
W Krakowie odnalazł ojca, z którym wyje-
chał do Pińczowa (w  dawnym wojewódz-
twie kieleckim).

W  Pińczowie Z. Jacorzyński po raz 
pierwszy spotkał się ze strażą pożarną. Za-
pisał się tam do Ochotniczej Straży Pożar-
nej, która oprócz ćwiczeń strażackich pro-
wadziła również działalność konspiracyjną. 
Była to jednostka Szarych Szeregów, która 
w  1944  r. została wcielona do Armii Kra-

jowej. Na przełomie lipca i sierpnia w 1944 r. 
– podczas wycofywania się Niemców i przy-
bliżania się frontu – Z. Jacorzyński brał udział 
w  wyzwalaniu tzw. Republiki Pińczowsko
-Kazimierskiej. Po wkroczeniu Rosjan ich 
służba bezpieczeństwa zaczęła interesować 
się osobami będącymi w ruchu oporu i oso-
bami, które przed wojną były zaangażowane 
w  działalność patriotyczną. Jacorzyński, aby 
uniknąć aresztowania, powrócił do rodzin-
nego Cieszyna. Długo tam nie pozostał, gdyż 
z  powodu niepewnej sytuacji został zmu-
szony do wyjazdu na tzw. tereny odzyskane. 
Początkowo na Dolny Śląsk, następnie na 
Pomorze Zachodnie do Koszalina, w  któ-
rym 15 sierpnia 1945 r. (oficjalnie 20 sierpnia 
1945 r.) rozpoczął pracę w Wojewódzkim In-
spektoracie Pożarnictwa.

W lipcu 1946 r. wyjechał do Warszawy 
do Centralnej Oficerskiej Szkoły Pożarni-
czej na pierwszy turnus kursu oficerskiego 
pożarnictwa. Ukończył ów kurs z pierwszą 
lokatą, uzyskując średnią 4,8. Po ukoń-
czeniu szkoły wrócił do Koszalina, skąd 
niebawem został przeniesiony do Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie. Tam powie-
rzono mu m.in. organizowanie szkoleń 
pożarniczych. Realizując zadania wynika-
jące z  powierzonej mu funkcji, jeździł do 
wszystkich komend powiatowych i inspek-
toratów na terenie województwa szczeciń-
skiego, w których przeprowadzał szkolenia 
i nadzorował ich przebieg.

Pierwszą akcją pożarniczą, w  której 
brał udział Z. Jacorzyński, była operacja 
przeciwpowodziowa w  1947  r. w  Szczeci-
nie. W  tym samym roku doszło do poża-
ru lasu pod Dębiem Szczecińskim, gdzie 
ogień objął obszar około 400 ha. Akcję 
utrudniały pozostałości po II wojnie świa-
towej, tj. sprzęt wojskowy, amunicja, miny 
itp., a  pasy pożarowe były pozarastane. 
Podczas tej akcji zginęło czterech cywilów 
biorących w niej udział. Z. Jacorzyński jako 
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dowodzący akcją gaśniczą po raz pierwszy 
zastosował tzw. przeciwogień, znany mu 
dotychczas tylko z teorii.

Kolejnymi wielkimi akcjami pożarni-
czymi, w których uczestniczył Z. Jacorzyń-
ski, były: pożar fabryki terpentyny w Tuszy 
koło Szczecina, który trwał przeszło trzy 
tygodnie, oraz pożar Rafinerii Nafty w Cze-
chowicach-Dziedzicach.

W kwietniu 1948 r. straż pożarna prze-
jęła byłą szkołę pożarniczą w  Mielenku 
koło Drawska. Obiekt był zdewastowany 
i  rozgrabiony. Warunki lokalowe w  nim 
były bardzo złe. Z. Jacorzyński i  trzej inni 
oficerowie wraz ze  swoimi rodzinami 
mieszkali w jednym pokoju – każda rodzi-
na w swoim kącie.

Z. Jacorzyński w  Mielenku służył do 
1953 r., a następnie został przeniesiony do 
Szkoły Podoficerów Pożarnictwa mieszczą-
cej się w Poznaniu, gdzie pełnił obowiązki 
dowódcy kompanii.

Dnia 3 kwietnia 1953 r. Z. Jacorzyński 
został powołany na stanowisko komendan-
ta Ośrodka Szkolenia Pożarniczego Szkoły 
Podoficerów Pożarnictwa w  Wałbrzychu. 
Na tym stanowisku pozostawał do 3 grud-
nia 1957  r. Po likwidacji szkoły przez rok 
pracował w ZSP w Wałbrzychu jako oficer 
do spraw specjalnych, zajmując się: szkole-
niem, prewencją, sprawami wojskowymi, 
opiniowaniem dokumentacji tajnej.

W tym okresie zaczął działać społecznie 
w  Lidze Przyjaciół Żołnierza, brał udział 
w zajęciach klubu motorowego. W ramach 
pracy w  klubie wyremontował swój sta-
ry motocykl SHL-kę i  zaczął uczestniczyć 
w motorowych rajdach. W jednym z nich, 
podczas Pucharu Polski, otrzymał dyplom 
za zajęcie III miejsca w  rajdzie motocykli 
o pojemności do 125 cm³.

Z. Jacorzyński 7 lutego 1959 r. ukończył 
w Szkole Oficerów Pożarnictwa w Warsza-
wie – z  wynikiem bardzo dobrym – sze-

ściotygodniowy kurs specjalizujący I stop-
nia o profilu pedagogicznym.

W  1960  r. Szkołę Podoficerów Pożar-
nictwa przeniesiono z Nysy do Krakowa – 
Nowej Huty. Będąc już w stopniu kapitana, 
Z. Jacorzyński został mianowany na stano-
wisko zastępcy komendanta krakowskiej 
szkoły. W  międzyczasie ukończył Szkołę 
Oficerów Pożarnictwa w Warszawie i zdo-
był kwalifikacje oficera Korpusu Technicz-
nego Pożarnictwa.

W  1966  r. komendant krakowskiej 
szkoły pożarniczej Eugeniusz Rusiecki 
przeszedł do Komendy Głównej Straży Po-
żarnej, a Zbigniew Jacorzyński awansował 
na jego miejsce. W 1973 r. Szkoła Podofi-
cerów Pożarnictwa została przemianowana 
na Szkołę Chorążych Pożarnictwa. 

Służbę w  Komendzie Wojewódzkiej 
Straży Pożarnej w Bielsku-Białej zakończył 
na stanowisku starszego inspektora woje-
wódzkiego (odpowiednik drugiego zastęp-
cy komendanta), na którym pracował do 
31 sierpnia 1981  r., kiedy to przeszedł na 
emeryturę. Przez wiele lat był jeszcze za-
trudniony w Komendzie Wojewódzkiej na 
pół etatu jako oficer do spraw specjalnych 
– zajmował się planami mobilizacyjnymi, 
planami obrony na wypadek wojny itp. 
W 1990 r., mając prawie siedemdziesiąt lat, 
ostatecznie przeszedł w stan pozasłużbowy.

Zasłużoną emeryturę spędził w  Biel-
sku-Białej. Często odwiedzał tamtejszą 
Komendę Wojewódzką, wspierając radą 
młodszych kolegów.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Ar-
mii Krajowej (Londyn), Złoty Znak Związku 
OSP, Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Pułkownik poż. w  st. spocz. Zbigniew 
Jacorzyński zmarł 24 sierpnia 1996  r. 
w wieku 75 lat.

Żoną Z.  Jacorzyńskiego została Anna 
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z  d. Korzeniowska, urodzona 21 września 
1924  r. Ślub cywilny wzięli 25 czerwca 
1946 r. w Cieszynie, a kościelny w 1948 r.
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Krzysztof Sobkowicz

JAROSZEWSKI SZYMON 
(1890-1942)

Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, 
inspektor pożarnictwa Związku SP Woje-
wództwa Nowogródzkiego, naczelny in-
spektor GZSP RP.

Urodził się 28 października 1890  r. 
w Warszawie jako syn Stanisława i Anasta-
zji z  Ukińskich. Początkowo wychowywał 
się na Ukrainie. W  1905  r. przeniósł się 
do Warszawy, gdzie wziął udział w strajku 
szkolnym jako uczeń Szkoły Rzemieślni-
czej Jerzego Kühna. Naukę kontynuował 
w Średniej Szkole Mechaniczno-Technicz-
nej M. Mittego (później H. Wawelberga i S. 
Rotwanda). Tam zaangażował się w działal-
ność niepodległościową w tajnej organiza-
cji Związek Młodzieży Postępowo-Niepod-
ległościowej oraz w Korporacji Studentów 
Lechia, zajmował się kolportażem pism 
i zbieraniem funduszy na Skarb Narodowy. 
W  latach 1906-1907 był członkiem Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Od 1912 r. do wybuchu I wojny świato-
wej przebywał we Francji, gdzie studiował 
przez dwa lata na Wydziale Mechanicznym 
Uniwersytetu w Nancy. W tym czasie kon-
tynuował działalność jako członek zarządu 
Związku Młodzieży Postępowo-Niepod-
ległościowej. Wstąpił w  szeregi  Związku 
Strzeleckiego (ps. „Ordon”), pełnił funkcję 
zastępcy komendanta oddziału w  Nancy 
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i  komendanta szkoły podoficerskiej. Od 
sierpnia 1914  r. do stycznia 1916  r. służył 
w 133 i 42 pp. wojsk rosyjskich. Na okres 
kolejnych dwóch lat, do stycznia 1918 r., zo-
stał przydzielony do fabryki metalurgicznej 
w Kamienskoje na Ukrainie w charakterze 
przyjmującego granaty dla armii. Tam roz-
począł służbę w szeregach OSP. W okresie 
1917-1918 zaangażował się w  działalność 
POW na Ukrainie. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści, po kilkumiesięcznej służbie w Milicji Lu-
dowej – formacji o charakterze wojskowym, 
podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
– w  1919  r. zaciągnął się ochotniczo do 
Wojska Polskiego. Walczył najpierw w  28, 
a następnie w 29 Pułku Strzelców Kaniow-
skich, jako dowódca kompanii, w  stopniu 
podporucznika. Służbę wojskową zakoń-
czył w październiku 1921 r. i osiadł na kilka 
lat w Zdzięciole (woj. nowogródzkie). Tam 
w okresie 1921-1925 w miejscowej ochotni-
czej straży pożarnej był dowódcą oddziału, 
potem jej naczelnikiem. Podjął zatrudnienie 
na stanowisku kierownika Działu Miejskie-
go Gminy Zdzięcioł.

W  1925  r. ukończył w  Krakowie kurs 
podstawowy Głównego Związku Straży Po-
żarnych RP dla kandydatów na instrukto-
rów pożarnictwa oraz zdał egzamin przed 
komisją przy Tymczasowym Wydziale 
Samorządowym we Lwowie w  zakresie 
wiadomości potrzebnych do objęcia sta-
nowiska instruktora straży. Od 1 czerwca 
1925 r. został zaangażowany na stanowisko 
instruktora Związku Straży Pożarnych Woj. 
Łódzkiego na powiat Radomsko, przyjmu-
jąc jednocześnie funkcję instruktora-sekre-
tarza Rady Sztabowej OSP w Radomsku. Już 
w roku następnym, od 1 kwietnia 1926 r., 
Szymonowi Jaroszewskiemu, początkowo 
pozostającemu jeszcze w stopniu instrukto-
ra, zostało powierzone pełnienie obowiąz-
ków inspektora Związku Straży Pożarnych 

Woj. Nowogródzkiego. W grudniu 1926 r. 
ukończył dokształcający kurs dla instrukto-
rów pożarnictwa. Po nominacjach kolejno 
na stopnie starszego instruktora i  podin-
spektora w  październiku 1927  r. otrzymał 
nominację na stopień inspektora. Na stano-
wisku inspektora wojewódzkiego wydatnie 
przyczynił się do zwiększenia liczby straży 
pożarnych na podległym sobie terenie oraz 
doprowadził do obsadzenia wszystkich po-
wiatów instruktorami pożarnictwa. 

Od 1 października 1928 r. został dokoop-
towany do składu Komisji Technicznej dzia-
łającej przy GZSP RP. Także w okresie pracy 
na Kresach był aktywny społecznie – pełnił 
funkcję kierownika okręgu Związku Strze-
leckiego na województwo nowogródzkie i se-
kretarza zarządu wojewódzkiego komitetu 
Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.

Szymon Jaroszewski 26 października 
1929 r. został wybrany przez Radę Naczel-
ną na stanowisko naczelnego inspektora 
GZSP RP, które zajmował od 15 listopada 
1929 r. do 30 listopada 1936 r. Na stanowi-
sku naczelnego inspektora zasłużył się jako 
animator powołania referatu drużyn żeń-
skich. W 1930 r. ukończył kurs sędziowski, 
uprawniający do sędziowania we wszyst-
kich grupach ćwiczebnych i na wszystkich 
zawodach pożarniczych. Był orędowni-
kiem podnoszenia kwalifikacji i uzbrajania 
straży w  nowoczesny sprzęt, szczególnie 
dbającym o  kadrę inżynierską, która mo-
głaby przebudowywać techniczne wyposa-
żenie straży. 

Po kapitulacji Warszawy we wrześniu 
1939 r. Jaroszewski został przyjęty do War-
szawskiej Straży Ogniowej na stanowisko 
szefa sztabu Komendy WSO. Należał do 
grona założycieli i  pierwszego kierownic-
twa Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”. 
Na zebraniu organizacyjnym odbytym 
23  grudnia 1939  r. został wybrany na za-
stępcę szefa sztabu tej organizacji. 
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W dniu 4 czerwca 1940 r. został areszto-
wany przez Gestapo  wraz z  komendantem 
WSO Stanisławem Gieysztorem oraz innymi 
strażakami i osadzony na Pawiaku, a stamtąd 
14 sierpnia tego roku wywieziony do niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1928), Krzyż Walecznych (1921), Złoty 
Krzyż Zasługi (1932), Medal Pamiątkowy 
za Wojnę 1918-1921, Medal Dziesięciolecia 
Odzyskanej Niepodległości (1931), Krzyż 
Legionowy (1934). 

Szymon Jaroszewski zmarł 25 czerwca 
1942 r. w niemieckim obozie koncentracyj-
nym Auschwitz.

BIBLIOGRAFIA
Źródła archiwalne: Archiwum KG PSP – Akta osobo-
we, sygn. 35/69; Archiwum Muzeum Powstania War-
szawskiego: Relacja Hieronima Bajona, Strażacki Ruch 
Oporu [b.r.], [w:] Spuścizna po Januszu Wiśniewskim 
[materiały dot. działalności konspiracyjnej Korpusu 
Bezpieczeństwa i Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”], 
nr P/7720/13.
Publikacje: Jaworski A., Wilczur J.E., Strażacka wier-
ność. Z dziejów strażackiego antyhitlerowskiego ruchu 
oporu w  okupowanej Warszawie w  latach 1939-1945, 
MON, Warszawa 1977, s. 68-69, 74, 75, 134, 232, 240; 
Matusak P., Straż Pożarna. Warszawskie Termopile 
1939-1945, Warszawa 2014, s. 118, 120, 130, 131, 139; 
Pilawski W., Strażacki Ruch Oporu „Skała”, Czarnków 
2012, s. 9, 10; W jedności siła. Bogu na chwałę, ludziom 
na pożytek, praca zbiorowa pod red. dr. M. Zalewskie-
go, ZG ZOSP RP, Warszawa 2018, s. 144-145, 196, 205.
Czasopisma: „Przegląd Pożarniczy”: 1928, nr 5-6, s. 
112; 1928, nr 49-52, s. 746; 1930, nr 9/10, s. 186; 1930, 
nr 30, s. 509; 1932, nr 6, s. 191; 1932, nr 11, s. 347; 
1948, nr 1, s. 10; „Gazeta Strażacka”: 1933, nr 12, s. 1; 
1933, nr 13, s. 4; 1933, nr 24, s. 2.
Strony www: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Jaroszewski; 
http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o
-wiezniach/; 
http://www.muzeum-niepodleglosci.pl/pawiak/karto-
teka-online/?id=10797/.

Maria Smoleń 

JARZĘBSKI AUGUST PIOTR 
(1847-1926)

Farmaceuta, współzałożyciel, skarbnik 
i prezes oraz Honorowy Prezes OSP w Ko-
walu, pow. włocławski.

Urodził się w  1 października 1847  r. 
w Nieborowie k. Łowicza (ob. woj. łódzkie) 
w  rodzinie szlacheckiej jako syn Juliana 
i  Marianny z  d. Życińskiej. Dyplom apte-
karza otrzymał w 1879 r. na Uniwersytecie 
Cesarskim w Warszawie.

Jego nazwisko, jak i  innych 115 osób, 
widnieje w  dokumencie z  dn. 27 czerwca 
1902 r., w którym deklarowano wolę utwo-
rzenia oddziału pożarniczego w  Kowalu. 
W  odpowiedzi na wniosek kowalskiego 
środowiska w dn. 28 maja 1903 r. naczelnik 
Oddziału Miasta Włocławka zatwierdził 
skład pierwszego zarządu. A. Jarzębskiemu 
powierzono funkcję skarbnika (kasjera), 
którą pełnił do 1917 r. W wyniku kolejnych 
wyborów zarządu kowalskiej straży pożar-
nej w 1917 r. powierzono mu funkcję pre-
zesa, którą pełnił do 1919 r. oraz ponownie 
w latach 1923-1925. Dzięki jego aktywno-
ści jednostka OSP uporządkowała szereg 
spraw organizacyjno-formalnych, zdyscy-
plinowała swoich członków, zakupiła kilka 
ważnych dla celów gaśniczych urządzeń 
oraz walnie przyczyniła się do powstania 
OSP w  Rakutowie. Za zasługi wniesio-
ne podczas prezesowania w  ciągu trzech 
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kadencji walne zebranie członków straży 
nadało mu 21 lutego 1926  r. tytuł Prezesa 
Honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kowalu. 

August Jarzębski zmarł 5 maja 1926  r. 
w  Kowalu i  spoczywa na miejscowym 
cmentarzu parafialnym.

Jego żoną była Stefania Józefa z Łapiń-
skich, mgr farmacji i  właścicielka apteki 
w Kowalu. Mieli córkę Marię.
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Zdzisław Jan Zasada 

JARZYŃSKI PROSPER PAWEŁ 
(1859-1925)

Pedagog, wychowawca, działacz spo-
łeczny, prezes Towarzystwa Straży Ognio-
wej Ochotniczej w Radomiu.

Prosper Paweł Jarzyński urodził się 
25 czerwca 1859  r. w  Siedlcach w  rodzi-
nie urzędniczej. Ukończył z  wyróżnie-
niem rosyjskie progimnazjum w Chełmie, 
a  w  1881  r. studia na Wydziale Fizyczno
-Matematycznym Uniwersytetu w  Peters-
burgu. To w  latach szkolnych spotkał się 
z  zaciekłą rusyfikacją zaborcy, gnębiącego 
ducha polskiej młodzieży. W  czasie stu-
diów związany był z działającymi tam pa-
triotycznymi kręgami młodzieży polskiej. 
W 1881 r. przybył do Radomia, a od 1882 r. 
podjął pracę w Gimnazjum Męskim w Ra-
domiu jako nauczyciel matematyki i fizyki. 

W  latach 1903-1904 wśród polskiej 
młodzieży szkół radomskich toczyła się 
walka o wprowadzenie nauczania w języku 
polskim. W  szkołach działały tajne kółka 
konspiracyjne, swoją działalność przeno-
sząc poza mury szkoły. W  dniu 1 lutego 
1905 r. wybuchł strajk młodzieży szkolnej. 
Wybitną rolę w  walce o  polskość szkoły 
odegrał Prosper P. Jarzyński, przyczynia-
jąc się do wydania nowej „ustawy szkolnej” 
oraz przemianowania statusu szkoły rzą-
dowej na prywatną szkołę handlową mę-
ską z  polskim językiem nauczania. Został 
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pierwszym polskim dyrektorem tej szkoły. 
W pracy pomagała mu żona, Wanda Stefa-
nia Jarzyńska z d. Ettingier. 

Władze carskie z  całą konsekwencją 
stosowały dotkliwe represje wobec uczniów 
i nauczycieli. Dyrektor szkoły Prosper P. Ja-
rzyński wraz z  wieloma patriotycznie na-
stawionymi nauczycielami wykształcił całe 
zastępy młodzieży, która marzyła o wolnej 
Polsce i  rwała się do walki o  jej niepodle-
głość. To ta młodzież stanęła do walki na 
śmierć i  życie w wojnie światowej, forma-
cjach legionowych oraz Polskiej Organi-
zacji Wojskowej, przynosząc Polsce upra-
gnioną niepodległość. 

W  dniu 1 sierpnia 1914  r. ogłoszono 
w  całej guberni radomskiej stan wojenny 
i  zarządzono mobilizację. W  latach 1914- 
-1915 wskutek wszechświatowej zawieru-
chy Radomska Straż Ogniowa poniosła 
olbrzymie straty. Wycofujący się z  Rado-
mia Rosjanie przymusowo „ewakuowali” 
wszystkie wozy strażackie wraz z  zaprzę-
gami konnymi, sikawki gaśnicze, kaski, 
drabiny itp. Ewakuacją przymusową objęto 
też prezesa straży Zygmunta Słomińskiego 
i  naczelnika straży Bolesława Łażewskie-
go. Zastępstwo za ewakuowanego prezesa 
straży powierzono Prosperowi P. Jarzyń-
skiemu. W działaniach wojennych zginęło 
lub dostało się do niewoli wielu strażaków. 
Pozostali oprócz gaszenia pożarów pełnili 
też inne obowiązki, m.in. w milicji obywa-
telskiej, straży bezpieczeństwa, chroniąc 
magazyny żywnościowe i  przemysłowe. 
Musieli bronić przed rekwizycją konie i na-
rzędzia ogniowe. 

Pierwsza informacja o powołaniu z wy-
boru Prospera P. Jarzyńskiego do zarządu 
Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej 
w Radomiu pochodzi z zebrania, które od-
było się 16 czerwca 1907  r. Fakt ten znaj-
duje potwierdzenie w sprawozdaniu TSOO 
z dnia 11 czerwca 1911 r. W kolejnym spra-

wozdaniu – z marca 1916 r. – czytamy, że 
ogólne zebranie strażackie wybrało nowy 
zarząd w składzie: Jarzyński Prosper, Przy-
łęcki Tadeusz, dr. Kelles-Krauz Stanisław. 
Obowiązki prezesa TSOO objął mecenas 
Karol Staniszewski. Na funkcję prezesa 
TSOO w  Radomiu walne zgromadzenie 
członków powołało dh. Prospera P. Jarzyń-
skiego 10 maja 1917 r. Podjął się on dzieła 
odbudowy straży pożarnej będącej w  głę-
bokiej zapaści. W  kasie strażackiej brako-
wało środków z  powodu braku wpłat go-
tówki z nieruchomości i dotacji magistratu. 
Stopniowo odbudował zagrabiony przez 
Rosjan tabor strażacki. Przywrócił alarmo-
wą łączność telefoniczną w  mieście oraz 
odbudował stan osobowy jednostki straży. 

W grudniu 1915 r. utworzono w Rado-
miu Seminarium Nauczycielskie kształcą-
ce młodzież męską i  żeńską. Wykładowcą 
był m.in. Prosper. P. Jarzyński. To z  jego 
inicjatywy utworzono uczniowskie dru-
żyny pożarnicze męskie i  żeńskie. Myślą 
przewodnią ich tworzenia było kształcenie 
kadry dowódczej, która trafiała następnie 
do jednostek straży ogniowych na tere-
nach wiejskich. W seminarium rozpoczęto 
prowadzenie kursów dla dowódców stra-
ży ogniowych. Wdrożono również system 
szkoleń letnich w strażach ogniowych. 

Osiągnięcia w  odbudowie i  rozwoju 
Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej 
w  Radomiu Prosper P. Jarzyński zawdzię-
cza również aktywnej działalności w  Ko-
mitecie Obywatelskim w Radomiu w latach 
1914-1915 oraz pracy w  Komisji Szkolnej 
Ziemi Radomskiej, a  następnie na stano-
wisku prezesa Wydziału Szkół Średnich. Po 
odzyskaniu w 1918 r. Niepodległości orga-
nizował szkolnictwo na ziemi radomskiej. 

Na walnym zebraniu TSOO w  Rado-
miu, odbywającym się 29 kwietnia 1917 r., 
na wniosek prezesa Prospera P. Jarzyńskie-
go przyjęto jednogłośnie uchwałę o  przy-
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stąpieniu do nowo utworzonego Oddziału 
Związku Floriańskiego w Radomiu. Jedno-
cześnie delegowano kilku doświadczonych 
działaczy do zorganizowania zjazdu zało-
życielskiego. 

Ważnym wydarzeniem, a  zarazem 
sukcesem organizacyjnym za prezesury 
Prospera P. Jarzyńskiego była organiza-
cja jubileuszu 40-lecia Radomskiej Straży 
Ogniowej, który odbył się w dniach 29-30 
czerwca 1917 r. Z tej okazji przeprowadzo-
no zawody straży ogniowych. W uroczysto-
ściach i zawodach udział wzięło 51 drużyn 
i delegaci z Królestwa Polskiego. Najwyżej 
oceniano drużyny z Bartodziejów, Olkusza 
i Skaryszewa. 

Prosper P. Jarzyński odegrał ważną rolę 
w  przeprowadzeniu zjazdu założycielskie-
go Związku Floriańskiego, który odbył się 8 
grudnia 1917 r. Jego organizacja w głównej 
mierze spoczywała na radomskiej straży 
ogniowej. Uczestniczyły w  nim delegacje 
straży ogniowych z  całej guberni radom-
skiej, skupiającej siedem powiatów. Wy-
brano władze Związku z prezesem Karolem 
Staniszewskim na czele. 

W niepodległej Polsce uczestniczył ak-
tywnie w działalności straży ogniowej jako 
członek czynny Oddziału V Weteranów 
Straży Ogniowej pod dowództwem naczel-
nika Józefa Wojdackiego, kpt. Wojska Pol-
skiego, powstańca 1863 r.

W aktywnym życiu zawodowym i spo-
łecznym poświęcił się dwóm pasjom. Przez 
40 lat pracy nauczycielskiej wychował setki 
absolwentów szkół. Jego wychowankowie 
swoim patriotyzmem, osiągnięciami zawo-
dowymi, a  niekiedy bohaterstwem dawali 
wspaniałe świadectwo swojemu nauczycie-
lowi i wychowawcy. Odegrał też, jako prezes 
Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej 
w  Radomiu, ważną rolę w  jej odbudowie 
ze zniszczeń po I  wojnie światowej. Jako 
znakomity pedagog nadał właściwą rangę 

szkoleniu pożarniczemu poprzez systemo-
we organizowanie kursów i szkoleń kształ-
cących kadrę dowódczą i oficerską na bazie 
Seminarium Nauczycielskiego, Szkoły Rze-
miosł, Szkoły Rolniczej na Wacynie, a także 
w jednostce wojskowej 72 p.p. w Radomiu. 
Wprowadzając straże ogniowe do Oddziału 
Związku Floriańskiego w  Radomiu, przy-
czynił się do rozwoju ochrony przeciwpo-
żarowej ziemi radomskiej w okresie II Rze-
czypospolitej Polskiej. 

Zmarł 27 marca 1925  r. w  Radomiu. 
Pochowany jest na cmentarzu przy ul. Li-
manowskiego, kw. 4B. Jak pisano we wspo-
mnieniach: „Jego kondukt pogrzebowy 
był pochodem wdzięczności serc młodych 
i całego Radomia”, w tym licznych delegacji 
i pocztów sztandarowych straży pożarnych. 
Jego imię nosi jedna z radomskich ulic. 

Żona Wanda Stefania Jarzyńska z d. Et-
tingier. Prospera P. Jarzyńskiego dotknęła 
osobista tragedia, śmierć syna Tadeusza.
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JAWORSKI AUGUSTYN 
(1909-1991)

Strażak, członek Strażackiego Ruchu 
Oporu „Skała”, uczestnik powstania war-
szawskiego, działacz PSL (mikołajczykow-
skiego), dowódca Oddziału VI Warszaw-
skiej Komendy SP, twórca i wieloletni ku-
stosz Muzeum Pożarnictwa w  Warszawie. 
Płk. pożarnictwa. 

Augustyn Jaworski urodził się 28 sierp-
nia 1909  r. w  Żytomierzu (obecnie Ukra-
ina) w  rodzinie inteligencji pracującej. 
Ojciec Grzegorz był urzędnikiem poczto-
wym, a matka Łucja prowadziła gospodar-
stwo domowe.

Pod koniec 1914  r. w  zawierusze wo-
jennej zginęli jego rodzice. Osierocony 
chłopiec początkowo wychowywał się 
w  zakładzie dobroczynnym, a  po jego li-
kwidacji w  1915  r., w  zamian za skromne 
wyżywienie i  kwaterę u  chłopa na jednej 
z wiosek ciężko pracował na roli i pasł by-
dło. W 1920 r. wraz z dwoma rówieśnikami 
przedostał się przez „zieloną granicę” do 
Polski i znalazł się w bursie dla młodzieży 
robotniczej w Warszawie. 

W  1932  r. Augustyna Jaworskiego po-
wołano do odbycia dwuletniej czynnej służ-
by wojskowej w I Pułku Saperów w Modli-
nie. W 1933 r. ukończył szkołę podoficer-
ską, otwierającą nowe możliwości awansu 
zawodowego. Pod koniec służby wojskowej 

został zwerbowany w szeregi Warszawskiej 
Straży Ogniowej. Już 15 września 1934  r. 
zgłosił swój akces do służby pożarniczej. 
Rozkazem komendanta Straży Ogniowej 
m.st. Warszawy 21 stycznia 1935 r. powo-
łany został do pracy w I Oddziale przy ul. 
Nalewki 3. 

We wrześniu 1939 r. włączył się w nurt 
aktywnej walki z  niemieckim najeźdźcą. 
Plutonowy Augustyn Jaworski ps. „Woj-
ciech” został szefem grupy sabotażowej 
Strażackiego Ruchu Oporu „Skała” w  re-
jonie Starego Miasta. Prowadził szkolenia 
dla młodych adeptów pożarnictwa mające 
na celu propagowanie akcji sabotażowo-
dywersyjnych, oznaczonych kryptonimem 
„gaśnica”. Od kwietnia 1940  r. działał 
w  strukturach Związku Walki Zbrojnej, 
a od lutego 1942 r. w Armii Krajowej.

Mimo licznych zajęć nie ustawał w pod-
noszeniu swoich kwalifikacji zawodowych. 
W 1943 r. otrzymał świadectwo tzw. małej 
matury w zakresie ukończenia 4 klas gim-
nazjum tajnego nauczania u prof. Zygmun-
ta Korzeniewskiego przy ul. Złotej 55. 

Podczas powstania, które wybuchło 
1  sierpnia 1944 r. w Warszawie, Augustyn 
Jaworski jako członek Wojskowej Służby 
Ochrony Powstania pełnił na terenie Woli, 
Starego Miasta i  Śródmieścia funkcję do-
wódcy sekcji pożarniczej. 

Po wyzwoleniu Warszawy już 18 stycznia 
1945 r. jako jeden z pierwszych strażaków po-
wrócił do stolicy i podjął służbę w pierwszej 
odrodzonej po wojnie sekcji Warszawskiej 
Straży Ogniowej, w Oddziale IV. W 1946  r. 
Jaworski bez akceptacji Stołecznej Komendy 
Straży podjął samodzielnie edukację na trzy-
miesięcznym kursie oficerskim, zorganizowa-
nym w  Centralnej Szkole Pożarniczej. Stało 
się to pretekstem do prześladowania go przez 
pracodawców, przede wszystkim z  powo-
du jego niepokorności wobec upartyjnienia 
kierownictwa oraz przekonań politycznych. 
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W okresie tym A. Jaworski był organizatorem 
i przez krótki okres prezesem Dzielnicowego 
Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego 
(mikołajczykowskiego) w Warszawie w dziel-
nicy Śródmieście. W latach 1946-1948 nale-
żał do Polskiej Partii Socjalistycznej, a potem 
był bezpartyjny. 

7 maja 1946 r. podjął pracę w Dyrekcji 
Wodociągów i  Kanalizacji. Został zatrud-
niony na stanowisku komendanta Zakłado-
wej Straży Pożarnej. Już 31 maja komendant 
Straży Ogniowej m.st. Warszawy wystąpił 
o ponowne jego odkomenderowanie do prac 
w stołecznym Wydziale Straży Ogniowej. Ja-
worski nie stawił się do pracy w WSO, gdyż 
w  tym czasie uczęszczał na kurs oficerski. 
Wobec niewyrażenia przez zwierzchników 
zgody na jego naukę na kursie odpowiedział, 
że nie wróci do pracy w warszawskiej straży. 
Ostatecznie arbitraż szefa Resortu Bezpie-
czeństwa i Porządku zakończył sprawę po-
myślnie dla Jaworskiego. 

Augustyn Jaworski od młodych lat 
uprawiał kolarstwo, reprezentując robotni-
czy Klub Sportowy „Świt”. Startował w wie-
lu wyścigach kolarskich, zdobywając meda-
le i puchary. W październiku 1957 r. został 
wytypowany do uczestnictwa w  rajdzie 
motorowym na trasie Warszawa – Lenino 
– Warszawa, zorganizowanym w  celu po-
brania i  przewiezienia prochów poległych 
bohaterów, złożonych potem pod pomnik 
Bohaterów Warszawy. 

W okresie swojej działalności pożarniczej 
Augustyn Jaworski poświęcił się także pracy 
społecznej przy organizowaniu Towarzystwa 
Przyjaciół Żołnierza. Przez wiele lat pracował 
jako sekretarz w stołecznym ZOSP. W 1955 r. 
należał do inicjatorów zorganizowania OSP 
w  Henrykowie (obecnie Warszawa Białołę-
ka). Jako uczestnik II wojny światowej brał 
aktywny udział w  działalności Związku Bo-
jowników o Wolność i Demokrację. 

W trudnym okresie przemian 1956 r. Au-
gustyn Jaworski był szefem Wydziału Szko-
lenia Zawodowego strażaków i  podoficerów. 
W lipcu 1956 r. został mianowany na stopień 
kapitana pożarnictwa. Stale doskonalił swoją 
osobowość i  rozwijał swoje pasje historycz-
ne, zbierając nieocenionej wartości pamiątki 
strażackie. 5 listopada 1957  r. awansował na 
stanowisko dowódcy Wydziału Operacyjne-
go. Komendant Warszawskiej Straży Pożarnej 
w pełni docenił zainteresowania swojego pod-
władnego i  1  grudnia 1958  r. powierzył mu 
obowiązki starszego oficera do spraw organi-
zacji Muzeum Pożarniczego. 1 września 1959 r. 
został komendantem Oddziału I  WKSP na 
Pradze Północ, co było przyczyną odwołania 
go od prowadzenia prac organizacyjnych nad 
muzeum. 10 października 1962  r. rozkazem 
komendanta Warszawskiej Straży Pożarnej 
jako członek Korpusu Technicznego Pożar-
nictwa został powołany do pełnienia służby 
operacyjno-inspekcyjnej na terenie m.st. War-
szawy. Z dniem 15 stycznia 1968 r. przeniesio-
ny został na stanowisko dowódcy Oddziału 
VI Warszawskiej Komendy SP. 3 maja 1974 r. 
mianowany na stopień pułkownika. 

Prace organizacyjne nad powstaniem 
muzeum uległy spowolnieniu z  powodu 
braku odpowiednich pomieszczeń i  środ-
ków finansowych. Z  dniem 1 września 
1974  r. Augustyn Jaworski przeszedł na 
emeryturę i przekazał zebrane przez siebie 
zbiory Komendzie Stołecznej SP z nadzieją 
uruchomienia przez nią muzeum. Do uro-
czystego otwarcia Muzeum Pożarnictwa 
doszło 21 maja 1983 r. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari 
(1971), Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski (1969), Krzyż Walecznych 
(1939), Złoty Krzyż Zasługi (1964), Srebrny 
Krzyż Zasługi (1939 – za pracę społeczną, 
1946 – za zasługi w walce z Niemcami i za 
pracę zawodową), Brązowy Krzyż Zasługi 
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(1934 – za zasługi w  akcji przeciwpowo-
dziowej i 1939 – za zasługi w pracy zawo-
dowej), Krzyż Partyzancki (1947), Medal 
za Warszawę 1939-1945 (1946), Medal 
Zwycięstwa i Wolności (1946 – w uznaniu 
zasług położonych w wojnie z Niemcami), 
Brązowy Medal „Za zasługi dla obronno-
ści kraju” (1966), Srebrna Odznaka Ho-
norowa m.st. Warszawy (1966), Odznaka 
Grunwaldzka (1947), Złoty Znak Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych (1982).

Augustyn Jaworski zmarł w  Warsza-
wie 24 stycznia 1991  r. Pochowany został 
na Cmentarzu Powązkowskim w kwaterze 
strażackiej SRO „Skała”.
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JERKA KLEMENS 
(1896-1945)

Działacz strażacki, społeczny i niepod-
ległościowy. Instruktor powiatowy ZSP RP 
w Sandomierzu w  latach 1932-1943. Wię-
zień Auschwitz. Kapitan pożarnictwa.

Urodził się 23 listopada 1896 r. w miej-
scowości Ruda (obecnie gmina Lubowidz), 
pow. Mława jako syn Wincentego i Elżbie-
ty. W  roku 1913 ukończył średnią szkołę 
w  Płocku, gdzie był współorganizatorem 
harcerstwa. Od 1916 r. brał czynny udział 
w pracach Polskiej Organizacji Wojskowej, 
używając pseudonimu „Powała”. Od stycz-
nia 1917  r. do czerwca 1918  r. studiował 
w  szkole Wawelberga i  Rotwanda w  War-
szawie. W dniu 10 listopada 1918 r. wstąpił 
do 36 pp. jako ochotnik, skąd przeniesio-
ny został w grudniu 1918 r. do Pułku Uła-
nów w Białymstoku. Brał udział w walkach 
z  Niemcami pod Bielskiem Grodzieńskim 
oraz z  bolszewikami pod Wołkowyskiem 
i Słomieńcem w styczniu 1919 r. 

W tym czasie zachorował na tyfus pla-
misty i przebywał w szpitalu. Po wyjściu ze 
szpitala jako rekonwalescent szkolił rekru-
tów. W  październiku 1919  r. powrócił na 
front. Brał udział w bitwach swego plutonu 
w  ofensywie nad Dnieprem. Uczestniczył 
w całej kampanii wojny polsko-bolszewic-
kiej w roku 1920. Od września 1920 r. bez-
terminowo urlopowany. Od 16 maja 1921 r. 
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prowadził kancelarię pułku. Z  dniem 
17 kwietnia 1923 r. zwolniony do rezerwy 
w  stopniu wachmistrza. Do października 
1929  r. pracował we własnym gospodar-
stwie rolnym i w młynie w Lubowidzu, pro-
wadząc jednocześnie aktywną działalność 
społeczną. Sprawował wtedy m.in. nastę-
pujące funkcje społeczne: członek Sejmiku 
Mławskiego, członek Rady Gminy Ziele-
niec, sekretarz komitetu POW i  PWiWF 
w Mławie, prezes Kasy Stefczyka w Lubo-
widzu, naczelnik OSP w Lubowidzu.

Od roku 1929 związał się z  pożarnic-
twem zawodowym. Po ukończeniu kursu 
instruktorów straży pożarnych w  Krako-
wie w okresie od 29 stycznia 1930 r. do 15 
września 1932 r. pełnił funkcję instruktora 
pożarnictwa (komendanta powiatowego) 
w pow. Mława. Z dniem 15 września 1932 r. 
skierowany został na podobne stanowisko 
w  Sandomierzu. Tu pracował niezwykle 
ofiarnie, często przebywał w  terenie, za-
kładał ochotnicze straże pożarne, pomagał 
przy zaopatrywaniu w  sprzęt i  budownic-
twie remiz. Organizował kursy stacjonarne 
dla kadry OSP w strażnicy w Sandomierzu, 
a po roku 1939 ukrywał strażaków poszu-
kiwanych przez Niemców, zatrudniając ich. 
Na początku okupacji niemieckiej Klemens 
Jerka jako jeden z  pierwszych włączył się 
do działalności konspiracyjnej i był współ-
organizatorem pierwszej organizacji nie-
podległościowej na terenie Sandomierza. 
Jesienią 1939  r. wraz z  ppor. Michałem 
Markowskim (policjantem), F. Bujakiem 
(byłym posłem) oraz Antonim Misiudą 
z  Winiar utworzyli „Polską Organizację 
Wojskową”. Dowódcą organizacji był por. 
Klemens Jerka ps. „Podkowa”, który w roku 
1940 nawiązał kontakt ze Związkiem Wal-
ki Zbrojnej w Ostrowcu Św. i zorganizował 
komendę obwodu ZWZ-AK w Sandomie-
rzu. W  latach 1941-1942 pełnił funkcję 
szefa referatu I organizacyjnego Komendy 

Obwodu ZWZ-AK Sandomierz „Wyżyny”. 
Jego terenowy charakter pracy ułatwiał or-
ganizowanie struktur ZWZ-AK na terenie 
powiatu. Równolegle był także aktywnym 
działaczem Strażackiego Ruchu Oporu 
„Skała”. Gdy okupant trafił na ślad działal-
ności konspiracyjnej sandomierskiej orga-
nizacji AK, w dniu 8 marca 1943 r. K. Jerka 
został aresztowany przez Niemców, a  na-
stępnie wywieziony do obozu koncentracyj-
nego w Auschwitz. Zmarł 26 lutego1945 r. 
podczas ewakuacji obozu w  Neuen- 
gamme. Jego rodzinne tradycje strażackie 
kontynuował syn Krzysztof, oficer pożar-
nictwa. W Sandomierzu z inicjatywy Wie-
sława Chmielewskiego utworzono salę tra-
dycji w siedzibie komendy powiatowej PSP 
imienia kpt. poż. Klemensa Jerki.

Żona Barbara. Dzieci: Krysztof, Tade-
usz, Halina. 
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1 1 5

J

JÓŹWIAK FELIKS 
(1896-1969)

Nauczyciel, uczestnik wojny polsko- 
-sowieckiej 1920  r. Prezes OSP w  Golinie 
i burmistrz w tym mieście.

Feliks Jóźwiak urodził się 13 kwietnia 
1896 r. w Muchlinie (pow. turecki) jako syn 
Stanisława i Heleny Jóźwiaków. Nie zacho-
wały się informacje na temat jego edukacji, 
jednak z  dużym prawdopodobieństwem 
można powiedzieć, że uczęszczał do szko-
ły powszechnej w Cisewie lub w Turku. Na 
poziomie gimnazjalnym kształcił się praw-
dopodobnie w Kaliszu. Po zakończeniu tej 
nauki podjął pracę jako nauczyciel (tak 
wynika z przekazów rodzinnych), jednakże 
nie jest znane miejsce, w którym wykony-
wał ów zawód.

W  czasie wojny polsko-sowieckiej 
1920  r. zgłosił się jako ochotnik. Został 
ranny i stracił oko. Dzięki interwencji leka-
rzy w jednej z poznańskich klinik otrzymał 
sztuczne oko, jednakże to wyeliminowało go 
z pracy w szkole. Prowadził między innymi 
restaurację, był też kupcem. Od 1927 r. był 
burmistrzem Goliny. W czasie okupacji po-
został w Golinie, pracował w przedsiębior-
stwach należących do Niemców.

Z braku zachowanych materiałów źró-
dłowych trudno ustalić, kiedy dokładnie 
Feliks Jóźwiak wstąpił w szeregi straży po-
żarnej. Było to prawdopodobnie w  roku 

1922, bowiem w 1933 r. zarząd złożył wnio-
sek o przyznanie mu odznaki za dziesięcio-
letnią wysługę. 13 maja 1926  r. wszedł do 
ścisłego zarządu OSP w Golinie. Odpowia-
dał za przygotowanie statutu straży, znalazł 
się również w  komitecie, przed którym 
postawiono zadanie zaciągnięcia pożycz-
ki w  wysokości 25 tys. zł, przeznaczonej 
na budowę domu strażaka. Organizował 
również bezpłatne występy orkiestry stra-
żackiej. Po wyborach w 1929 r. pozostawał 
nadal członkiem zarządu golińskiej straży. 
Zawarł umowę na wynajęcie sali w remizie 
OSP na wyświetlanie projekcji „kinemato-
graficznych”. W  1932  r. był zaangażowany 
w  organizację Tygodnia Przeciwpożaro-
wego. Podobnie było w  następnym roku, 
kiedy to Jóźwiak został członkiem komisji 
odpowiedzialnej za organizację tych ob-
chodów. 3 maja 1933 r. odbyła się uroczy-
stość poświęcenia nowej sikawki dla OSP 
w  Golinie; jednym z  „ojców chrzestnych” 
był Feliks Jóźwiak. 13 maja 1933 r. ukonsty-
tuował się zarząd OSP, którego wicepreze-
sem został F. Jóźwiak. W tym samym roku 
jednym z  jego zadań było ustalenie liczby 
członków popierających golińską straż. 
Przyczynił się również do powstania żeń-
skiej drużyny pożarniczej, która swą dzia-
łalność zainicjowała we wrześniu 1933  r. 
W listopadzie tegoż roku wystąpił z wnio-
skiem o przyznanie drużynie 20 zł zapomo-
gi, z  przeznaczeniem na umundurowanie. 
Był członkiem komitetu, którego zadaniem 
było przygotowanie uroczystości poświęce-
nia świetlicy strażackiej. 15 lutego 1935  r. 
zgłosił postulat, aby wydzielić część remizy 
i  wybudować tam jatki rzeźnickie, z  wy-
najmu których straż mogłaby pozyskiwać 
360 zł rocznie. 21 lutego 1935 r. został wraz 
z prezesem ks. Edwardem Gocem upoważ-
niony do uzyskania pozwolenia na budowę.

Na prezesa straży w  Golinie został wy-
brany 11 maja 1935  r., a  wybór odbył się 
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przez aklamację. Starał się o  zwiększenie 
dochodów dla straży, a także pozyskanie no-
wych członków. Planował założenie zbiorni-
ka wodnego z przeznaczeniem do gaszenia 
pożarów. Starał się uczulać rodziców, aby 
pilnowali dzieci i nie pozwalali im „grupo-
wać się” przy pożarach, aby uchronić je od 
niebezpieczeństwa. W wyniku pewnych za-
wirowań w straży 13 grudnia 1935 r. odbyły 
się kolejne wybory zarządu, w konsekwencji 
których F. Jóźwiak ponownie został preze-
sem. Zachęcał wówczas druhów do korzy-
stania z czytelni zlokalizowanej w budynku 
remizy. 28 maja 1938 r. zainicjował przeka-
zanie 5 zł na zakup motopompy dla polskiej 
armii. Z  kolei 14 kwietnia 1939  r. wystąpił 
z wnioskiem przebudowy remizy, tak aby jej 
część przeznaczyć na mieszkania. Chodziło 
o pozyskanie pieniędzy na spłatę zaciągnię-
tego kredytu.

W okresie II wojny światowej golińska 
straż pożarna nie działała. Jej reaktywacja 
nastąpiła dopiero w roku 1947. Na prezesa 
ponownie wybrano Feliksa Jóźwiaka, któ-
ry przyjął to stanowisko pomimo słabego 
zdrowia i natłoku spraw osobistych. Był to 
wyraz szacunku wobec jednogłośnej decy-
zji druhów. 20 maja 1947 r., tłumacząc się 
pogarszającym się stanem zdrowia, próbo-
wał zrzec się funkcji prezesa, jednakże stra-
żacy namówili go do pozostania na stano-
wisku. Był inicjatorem majówki, która od-
była się 10 sierpnia 1947 r. W październiku 
tego samego roku zaproponował podjęcie 
starań o zakup sztandaru dla straży i stanął 
na czele komitetu, który miał się tym zająć. 
Działania podjęte w tym kierunku prowa-
dzone były dość dynamicznie i  już na 25 
kwietnia 1948 r. wyznaczono datę poświę-
cenia sztandaru. Jako prezes wraz z całym 
zarządem zaangażował się w  przygotowa-
nie wspomnianej uroczystości. 

30 maja 1948  r. zrzekł się ostatecznie 
funkcji prezesa, a swoją decyzję motywował 

pogarszającym się zdrowiem i utratą wzro-
ku. F. Jóźwiak pozostał jednakże zastęp-
cą prezesa. Jego aktywność w  OSP Golina 
z roku na rok słabła. Od 1952 r. nie uczest-
niczył już w posiedzeniach zarządu. Został 
jeszcze „ojcem chrzestnym” wozu strażac-
kiego Star 20, jaki otrzymała golińska straż.

Feliks Jóźwiak był aktywny również na 
niwie społecznej. Pełnił funkcję prezesa 
golińskiego Towarzystwa Sportowego „Po-
lonia”. W 1927 r. został wybrany na burmi-
strza miasta Golina. Wszedł również wów-
czas do Sejmiku Powiatowego Konińskie-
go. 17 maja 1934  r. wystartował w  wybo-
rach samorządowych z listy Powszechnego 
Bloku Wyborczego Pracy dla Samorządu. 
Ponownie został burmistrzem i  pełnił ten 
urząd do roku 1939. Jako burmistrz i dzia-
łacz społeczny angażował się w  organiza-
cję uroczystości patriotycznych w Golinie, 
m.in. obchodów kolejnych rocznic odzy-
skania niepodległości. Był w  gronie osób, 
które zainicjowały powstanie biblioteki 
publicznej w  Golinie jako wyrazu uczcze-
nia 16. rocznicy odzyskania niepodległo-
ści. Związany był również z Towarzystwem 
Przyjaciół Goliny. W lutym 1935 r. wszedł 
do Komitetu Jubileuszu Zlotu Harcerstwa 
Polskiego w Koninie. Był członkiem komi-
tetu wykonawczego. Był też subskrybentem 
Pożyczki Obrony Narodowej. W 1939 r. za-
deklarował przekazanie 300 zł.

W  1937  r. przystąpił do Obozu Zjed-
noczenia Narodowego. Często przemawiał 
do mieszkańców Goliny przy okazji obcho-
dów świąt państwowych. Działał w Powia-
towym Komitecie Pomocy Zimowej Bezro-
botnym w Koninie. 8 listopada 1937 r. po-
wołany został do Wydziału Wykonawczego 
Powiatowego Komitetu Pomocy Zimowej 
Bezrobotnym i  Najbiedniejszym w  Koni-
nie. Był też aktywnym członkiem Związku 
Strzeleckiego, w którym pełnił funkcję wi-
ceprezesa. Po zakończeniu II wojny świato-



1 1 7

K

wej zaproponowano mu ponownie stano-
wisko burmistrza, którego nie objął.
Odznaczenia:
Srebrny Krzyż Zasługi (1938), Medal Brą-
zowy za Długoletnią Służbę (1938).

Feliks Jóźwiak zmarł 22 grudnia 1969 r. 
w Poznaniu. Pochowany został na cmenta-
rzu parafialnym w Golinie.

Był trzykrotnie żonaty. Pierwszą jego 
żoną była Helena. Data ślubu nie jest zna-
na. Ze związku tego na świat przyszło troje 
dzieci: Zdzisława, Witold i Hanna. Jóźwiak 
drugi raz ożenił się 22 lutego 1930 r. z Lu-
cyną z  Olejniczaków Rybakową (wdową). 
Z  tego małżeństwa z kolei miał dwie córki 
– Marię i Grażynę. 10 marca 1951 r. wstąpił 
w związek małżeński ze Zdzisławą Zielińską, 
rok później na świat przyszła córka Halina.
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KALKSTEIN-STOLIŃSKI 
ZYGMUNT HERBU KOS 

(1899-1939)

Prezes Pomorskiego Okręgu Zarządu 
Wojewódzkiego SP w  latach 1935-1939, 
starosta powiatowy w  Starogardzie 
Gdańskim i  Wąbrzeźnie. Zamordowany 
przez Niemcow w 1939 r. 

Urodził się 22 kwietnia w 1899 r. w Wa-
lentynowie, pow. inowrocławski. Syn Sta-
nisława i  Pauliny (z  d. Zakrzewskiej). Oj-
ciec był dyrektorem cukrowni i  rafinerii 
cukru w Walentynowie na przedmieściach 
Żychlina koło Kutna. W  1899  r. odbył się 
chrzest Zygmunta w  kościele w  Żychlinie. 
Z. Kalkstein-Stoliński chodził do gim-
nazjum w  Trzemesznie oraz w  Pozna-
niu. W  tym czasie był także drużynowym 
w harcerstwie. Wtedy też jako uczeń gim-
nazjum, w  klasie maturalnej, brał udział 
w  stopniu podporucznika w  powstaniu 
wielkopolskim, które wybuchło 27 grudnia 
1918 r. w Poznaniu. Insurekcja zakończyła 
się zwycięstwem 16 lutego 1919 r. Po wypę-
dzeniu Niemców Kalkstein-Stoliński ruszył 
z dywizją wielkopolską na odsiecz Lwowa. 
Po walkach zakończonych oswobodzeniem 
Lwowa i  Wschodniej Małopolski pełnił 
służbę w 215 pułku ułanów w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej na froncie Jabłonowo- 
-Brodnica. Następnie przebywał na fron-
cie Wołkowysk-Mińsk. Służbę wojskową 
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zakończył w  stopniu podporucznika. Po 
zdaniu matury rozpoczął 1 października 
1919  r. studia na wydziale prawno-eko-
nomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. 
Ukończył je w  1923  r. Później pracował 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jako 
pracownik kontraktowy. Od marca 1926 r. 
do wybuchu II wojny światowej był prze-
wodniczącym wydziału prawno-ekono-
micznego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
i  Sztuki w  Gdańsku. Pracując w  Gdańsku 
i w Warszawie, zajmował się problematyką 
mniejszości niemieckiej. 

13 maja 1929  r. minister spraw we-
wnętrznych Felicjan Sławoj-Składkowski 
mianuje Zygmunta Kalksteina na stano-
wisko starosty powiatowego w  Starogar-
dzie Gdańskim. Kalkstein zaangażował się 
tam w  działalność OSP do tego stopnia, 
że 24 października 1931  r. został skarbni-
kiem Zarządu Związku Straży Pożarnych 
RP w  Okręgu Województwa Pomorskiego 
w  Toruniu. Następnie 17 stycznia 1932  r. 
został powołany na prezesa zarządu okrę-
gowego. W 1932 r. został powołany na sta-
nowisko starosty wąbrzeskiego. Obowiązki 
przejął 1 kwietnia 1932  r. Kontynuował 
wtedy działalność w strukturach OSP. Dnia 
10 marca 1934 r. na posiedzeniu Tymcza-
sowego Pomorskiego Zarządu Okręgu 
Wojewódzkiego ponownie został wybra-
ny na prezesa zarządu. 16 kwietnia 1934 r. 
w  biurze Okręgu Pomorskiego Związku 
Straży Pożarnych RP w  Toruniu przewod-
niczy posiedzeniu Zarządu Okręgu. 8 lipca 
1934 r. przewodniczył Konferencji Prezesów 
Zarządów Oddziałów Powiatowych Pomor-
skiego Okręgu Wojewódzkiego Związku 
w  Gdyni. Na konferencji scharakteryzował 
sytuację pożarnictwa w  Polsce ze specjal-
nym uwzględnieniem zadań prac pożarni-
czych na terenie Pomorza, na czoło których 
wybijają się zagadnienia wychowania oby-
watelskiego oraz obrony przeciwlotniczej 

i  przeciwgazowej biernej Straży Pożarnych 
RP. Wchodzi w  skład Komitetu Wykonaw-
czego „Tygodnia Strażackiego” w  okresie 
12-19 sierpnia 1934 r. Jako starosta powia-
towy i prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego 
Związku uczestniczył w zjeździe Straży Po-
żarnych I rejonu, połączonego z ćwiczenia-
mi, który odbył się w  Wąbrzeźnie w  okre-
sie 2-9 września 1934 r. 30 czerwca 1935 r. 
uczestniczy w Zjeździe Powiatowym Straży 
Pożarnych powiatu lubawskiego, który od-
był się w Nowym Mieście. 26 października 
1935  r. został wybrany przez radę naczel-
ną do Zarządu Głównego. Piastował także 
funkcję prezesa Rady Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP w Wąbrzeźnie. Był autorem 
wielu publikacji zamieszczanych na łamach 
„Strażaka Pomorskiego”. W  1936  r. pełni 
stanowisko skarbnika Zarządu Głównego 
Związku Straży Pożarnych RP. Przewodni-
czący zebrania Rady Okręgu, które odbyło 
się 23 lutego 1936 r. w Toruniu. W przemó-
wieniach przedstawił działalność Okręgu 
Pomorskiego w  1935  r. 2 kwietnia 1936  r. 
wchodzi w  skład Powiatowej Komisji Eg-
zaminacyjnej, której zadaniem było dbanie 
o  poziom wyszkolenia na terenie powiatu 
pomorskiego. Przewodniczy zebraniom za-
rządu Okręgu Pomorskiego, m.in. 30 stycz-
nia 1937 r., 28 listopada 1937 r. (złożył Ra-
dzie szczegółowe sprawozdanie z  prac wy-
konanych w  Okręgu za czas od 1 kwietnia 
1936 r. do 31 marca 1937 r., przedstawiając 
jednocześnie charakterystykę prac wyko-
nanych już w  okresie bieżącym). W  latach 
1937-1938 jest członkiem Komisji Organi-
zacyjno-Regulaminowej Związku Straży Po-
żarnych R.P. 30 stycznia 1938 r. uczestniczy 
w  zebraniu Rady Oddziału Powiatowego 
Związku Straży Pożarnych RP w  Wejhero-
wie. W  1938  r. Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej nadał Z. Kalksteinowi Złoty Krzyż 
Zasługi za osiągnięcia na polu pracy spo-
łecznej. 13 sierpnia 1939  r. w  Tucholi od-
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była się Rada Sprawozdawcza Pomorskiego 
Okręgu Wojewódzkiego, której przewodni-
czył Kalkstein. W 1939 r. z okazji zbliżające-
go się terminu „Tygodnia Obrony Przeciw-
pożarowej” starosta Z. Kalkstein na prośbę 
redakcji „Strażaka Pomorskiego”, chcąc dać 
świadectwo, jak pracują straże pożarne, wy-
głosił przemowę, zawartą w  „Strażaku Po-
morskim” 1939, r. 13, nr 9, o tym, co myślą 
i czują strażacy pomorscy. 

W  październiku 1939  r. policja nie-
miecka i  Selbstschutz przeprowadziły na 
terenie powiatu wąbrzeskiego i w Wąbrzeź-
nie obławę na przedstawicieli inteligencji 
oraz innych Polaków uznawanych za nie-
bezpiecznych dla okupanta. Łącznie ujęto 
ponad tysiąc osób. 17 października 1939 r. 
Zygmunt Kalkstein-Stoliński poszedł do 
starostwa prawdopodobnie w  celu odzy-
skania pozostałych w  tym budynku pry-
watnych mebli. Nigdy nie wrócił. Prawdo-
podobnie podczas wizyty w starostwie lub 
bezpośrednio po niej został zatrzymany 
wraz ze swoim przyjacielem Franciszkiem 
Waligórą i  innymi wąbrzeźnianami. Na-
stępnie, według Edwarda Leszcza, prze-
wodniczącego Powiatowego Komitetu 
Ochrony Pomników Walki i  Męczeństwa, 
z rynku zaprowadzono ich ze szpadlami na 
plecach, na oczach wszystkich mieszkań-
ców do lasu w Nielubiu. Tam wszyscy mieli 
zostać pogrzebani żywcem.

W  celu upamiętnienia mającego miej-
sce na terenie powiatu mordu Zarząd Po-
wiatowy ZOSP podjął program, dzięki 
któremu ustanowiono „Medal im. Zyg-
munta Kalksteina” dla zasłużonych straża-
ków i  partnerów społecznych wyróżniają-
cych się pracą „dla ludzi i idei strażactwa”. 
Pierwsi laureaci otrzymali je 17 paździer-
nika 2019  r. podczas gali w  Wąbrzeskim 
Domu Kultury.

Kalkstein publikował, pod nazwiskiem 
Zygmunt Stoliński, prace dotyczące biblio-

tek niemieckich. Były zamieszczane m.in. 
w periodyku „Sprawy Narodowe”. 

W roku 1924 Zygmunt Kalkstein wziął 
ślub z  Wiktorią Woszczerowicz (1902-
1992) w Grudziądzu. W Poznaniu w 1925 r. 
urodziła się córka Halina (zamężna ze Zbi-
gniewem Bielawskim). Rodzina wróciła do 
Gdańska. W  związku z  pracą Zygmunta 
w  MSW w  1926  r. zamieszkali w  Warsza-
wie – tam Kalkstein-Stoliński zajmował 
się badaniami nad mniejszością niemiec-
ką w Polsce. 9 sierpnia 1927 r. urodziła się 
druga córka, Emilia Janina (zamężna Ko-
seda). Zmarła 15.11.2003  r., pochowana 
na Cmentarzu Komunalnym Pólnocnym 
– Wólka Węglowa.

Zygmunt Kalkstein miał dwóch braci: 
Tadeusz Jacek Kalkstein-Stoliński, ur. 13 
sierpnia 1904 r., zginął zamordowany przez 
NKWD w 1940 r. w Charkowie; Jerzy Kal-
kstein-Stoliński, ur. 19 kwietnia 1896  r., 
zmarł 16 września 1962 r. 
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Joanna Szczepańska

KAŃSKI JORDAN WŁADYSŁAW 
(1840-1908) 

Pedagog, działacz społeczno-kulturalny 
i strażacki. Współorganizator OSP w Piotr-
kowie Trybunalskim i  jej prezes. Inicjator 
wydawania rocznika pożarniczego „Stra-
żak”. Prezes Piotrkowskiego Towarzystwa 
Dobroczynności.

Urodzony 13 lutego 1840 r. na Wołyniu. 
Syn Piotra Celestyna i Felicji z Płonowskich. 
Po ukończeniu w 1861 r. studiów w Kijowie 
pracował w szkołach średnich w Wieluniu 
i Płocku, a od roku 1865 w piotrkowskim 
gimnazjum wykładał matematykę i fizykę. 
Z  jego inicjatywy przeprowadzono w  la-
tach 1871 i  1882 jednodniowe spisy lud-
ności Piotrkowa, a ich wyniki opublikował 
w książce Rys statystyczny m. Piotrkowa na 
podstawie danych 2-go jednodniowego spisu 
(d. 1 kwietnia 1882), Piotrków 1883. 

Należał do organizatorów piotrkow-
skiej Ochotniczej Straży Ogniowej. Na jej 
pierwszym walnym zebraniu wybrano go 
do rady nadzorczej (zarządu), a  w  latach 
1879-1882 piastował stanowisko jej pre-
zesa. Straż piotrkowska stała się prężnym 
ośrodkiem kulturalnym, była organizato-
rem przedstawień amatorskich, koncertów, 
balów. J. Kański kierował sekcją kulturalną. 
W roku 1881 pod pretekstem gromadzenia 
środków na działalność straży zorganizo-
wał w Piotrkowie wystawę obrazów i staro-
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żytności, jedną z pierwszych w Królestwie 
Polskim. 

W  latach 1881 i  1882 był inicjatorem, 
współautorem i  współredaktorem pierw-
szego na ziemiach polskich periodyku 
pożarniczego – rocznika „Strażak”, dziś 
niezmiernie cennego źródła do dziejów 
ochotniczych straży ogniowych w  Króle-
stwie Polskim. Był też współpracownikiem 
lokalnego czasopisma „Tydzień” oraz pre-
zesem Piotrkowskiego Towarzystwa Do-
broczynności. 

Z  powodu jego bardzo aktywnej dzia-
łalności kulturalnej, w  której zaborcze 
władze dopatrywały się narodowo-patrio-
tycznego oddziaływania na społeczeństwo, 
był zmuszony przez władze gubernialne 
do ustąpienia ze stanowiska prezesa straży. 
Za tę działalność musiał też w 1885  r., na 
osobiste polecenie Aleksandra Apuchtina, 
kuratora warszawskiego okręgu szkolne-
go i  zaciekłego rusyfikatora szkolnictwa 
w  Królestwie Polskim, jako podejrzewany 
o  „nieprawomyślność” pożegnać się z  po-
sadą nauczyciela gimnazjalnego. Po usu-
nięciu ze szkoły pracował w urzędzie skar-
bowym. 

Jego pasją, obok meteorologii, fizyki 
doświadczalnej i  sztuki, była też historia. 
Jest autorem monografii piotrkowskiego 
szkolnictwa – Szkoły piotrkowskie. 

Jordan Władysław Kański zmarł 
21  maja 1908  r. w  Piotrkowie Trybunal-
skim. Na starym cmentarzu znajduje się 
jego pomnik nagrobny. 
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Tadeusz Olejnik 

KARSCH TEODOR 
(1843-1903)

Przemysłowiec, działacz społeczny, 
naczelnik Towarzystwa Straży Ogniowej 
w Radomiu (1877-1900).

Teodor Karsch urodził się 30 września 
1843  r. w  Radomiu. Postać Teodora Kar-
scha zasługuje na szczególną uwagę z  ra-
cji olbrzymich zasług dla rozwoju miasta 
i ochrony przeciwpożarowej, jakie ten prze-
mysłowiec, działacz społeczny i jego rodzi-
na położyli w II połowie XIX i na początku 
XX w. w  Radomiu. Założycielem i  ojcem 
rodziny był przemysłowiec garbarski przy-
były z  Nadrenii (Mozingen), ewangelik 
Ludwik Karsch (1806-1859), matką zaś Jó-
zefa z Nowakowskich, polska szlachcianka. 
W 1868 r. Teodor Karsch założył w Rado-
miu przy ulicy Stare Miasto 4/5 garbarnię, 
obok garbarni ojca, zatrudniając w 1875 r. 
25 pracowników. Firma pod jego nazwi-
skiem działała do roku 1904 i  zatrudniała 
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98 osób. Na przełomie XIX i XX w. rodzina 
Karschów posiadała trzy duże fabryki, ce-
gielnię i  hutę szkła „Lustrzanka”. Ponadto 
był właścicielem licznych posesji w Rado-
miu i w Kielcach. Zbudował okazały pałac 
przy placu Konstytucji 3 Maja, który był 
siedzibą rodziny, oraz kupił w 1892 r. bro-
war i dwór w Kielcach. Browarem zarządzał 
jeden z jego synów Edward Adam Karsch. 
Edward szybko zintegrował się z kieleckim 
środowiskiem, stając się znanym społecz-
nikiem, w  tym wieloletnim naczelnikiem 
Towarzystwa Kieleckiej Straży Ogniowej. 
W 1903 r. po śmierci ojca został właścicie-
lem dworu i browaru. 

W  1910  r. nowo uruchomiona garbar-
nia przy ul. Nowy Świat 12 była czwartą co 
do wielkości produkcji w Radomiu. Ponad 
80% produkcji wysyłano do Rosji. Składy 
znajdowały się m.in. w  Moskwie, Kijowie 
i Charkowie. 

Teodor Karsch wyróżniał się spośród 
przemysłowców rozległymi zainteresowa-
niami, dynamizmem działania i  przedsię-
biorczością. Należał do osób nie tylko bar-
dzo majętnych, ale był aktywnie zaangażo-
wany w prace na rzecz różnych organizacji 
społecznych, gospodarczych, finansowych 
i  dobroczynnych. Ta działalność zapew-
niła mu powszechny szacunek i  uznanie 
społeczności Radomia. Przez kilka lat był 
prezesem Kasy Pożyczkowej Przemysłow-
ców Radomskich, a  od 1898  r. do końca 
życia zajmował stanowisko starszego Zgro-
madzenia Kupców oraz członka Komitetu 
Nadzorczego Towarzystwa Kredytowego 
Miejskiego w Radomiu. Wspierał finanso-
wo parafię ewangelicko-augsburską oraz 
Towarzystwo Dobroczynności w Radomiu. 

Obrona przeciwpożarowa spoczywała 
na właścicielach nieruchomości zobowią-
zanych do dostarczenia do pożaru narzę-
dzi ogniowych w postaci sikawek, beczek, 
wiader, bosaków itp. Stan ten dotrwał do 

1874 r., kiedy Radom liczył 15 tys. ludno-
ści. Pomimo wyraźnej niechęci władz car-
skich od 1875  r. czyniono usilne starania 
mające na celu zmianę tego stanu rzeczy, 
zakończone sukcesem. W sierpniu 1877 r. 
utworzono Towarzystwo Straży Ogniowej 
Ochotniczej w Radomiu, określając jej obo-
wiązki i zadania stosownym statutem. Jed-
nym z  założycieli, a  następnie pierwszym 
naczelnikiem straży został Teodor Karsch.

Założycielami Towarzystwa Straży 
Ogniowej Ochotniczej w  Radomiu byli: 
Lutostański Seweryn, Karsch Ludwik, Za-
biełło Ignacy, Wąssowski Antoni, Frohlich 
Alexander, Karsch Teodor, Karsch Wil-
helm, Szumański Lucjan i  Modzelewski 
Władysław. 

Pierwszym naczelnikiem radomskiej 
straży został wybrany przemysłowiec gar-
barski, szanowany obywatel miasta, Teo-
dor Karsch. Na prezesa straży powołano 
Stanisława Przyłuskiego. Zgodnie z ustawą 
w skład Rady Zarządzającej wchodzili rów-
nież: Cennere Roman (prezydent Rado-
mia) i Tjagunow (policmajster).

Główny ciężar prowadzonej walki z po-
żarami spoczywał na barkach członków 
czynnych straży. W 1878 r. na wniosek na-
czelnika Teodora Karscha Rada Zarządzają-
ca, mając na celu osiągnięcie wyższej spraw-
ności bojowej TSOO oraz skrócenie czasu 
dojazdu do pożaru i  podjęcia działań ra-
towniczych, podzieliła teren miasta na sześć 
cyrkułów. Cyrkułami dowodzili wybierani 
starostowie i ich zastępcy, w skład cyrkułów 
wchodzili strażacy zamieszkujący teren mia-
sta określony przypisanymi im ulicami. 

W 1880 r. unowocześniono system alar-
mowania pożarowego oparty na dzwonach 
kościelnych i grzechotkach, zastępując je pię-
cioma, a następnie dwunastoma dzwonkami 
alarmowymi zainstalowanymi w  różnych 
punktach miasta. Straż radomska liczyła 171 
członków czynnych i 260 honorowych.



1 2 3

K

Organizacja szkoleń, ćwiczeń doskonalą-
cych oraz manewrów na obiektach należała 
do obowiązków naczelnika straży. Teodor 
Karsch posiadał wymagane przepisami wy-
szkolenie pożarnicze do zajmowania funkcji 
naczelnika TSOO miejskiej. Zadania te reali-
zował poprzez starostów cyrkułowych i  ich 
zastępców. Każdorazowo na ich przeprowa-
dzenie musiano uzyskać zgodę policmajstra. 
W 1884 r. chcąc poprawić wyszkolenie stra-
żaków, zatrudniono pozyskanego z warszaw-
skiej straży brandmajstra Kozłowskiego. 

Dotychczasowy magazyn sprzętu 
ogniowego mieszczący się w  ratuszu oka-
zał się niewystarczający. Decyzją Rady 
Zarządzającej wynajęto w 1884 r. pomiesz-
czenia odpowiadające wymaganiom remi-
zy w  domu Dutowa przy ul. Lubelskiej 9. 
Z polecenia naczelnika T. Karscha przepro-
wadzono tam cały tabor ogniowy, a  także 
zaprowadzono pierwszą parę koni będą-
cych własnością straży. W  warsztacie ślu-
sarsko-mechanicznym Romana Pruszaka 
zamówiono i otrzymano żelazne beczki na 
resorowych czterokołowych wozach, a tak-
że skonstruowano kilka sikawek stałych na 
czterokołowych wozach. Tabor ten służył 
straży przez wiele lat, a parametrami odpo-
wiadał sprzętowi fabrycznemu. 

Dużym ułatwieniem w  pracy straża-
ka było nabycie w  1886  r. pierwszego hy-
droforu do szybkiego napełniania wodą 
55-60-wiaderkowych beczek, co zastąpiło 
ich ręczne napełnianie. 

Pod dowództwem naczelnika straży 
w  rocznych planach pracy zamieszczono 
przeprowadzenie manewrów na obiek-
tach. Stosowne informacje ukazywały się 
w  prasie lokalnej. Gazeta Radomska nr 
31 z 18 kwietnia 1894 r. informowała: „Ćwi-
czenia straży odbędą się na Nowym Targu 
w Radomiu. W ćwiczeniach udział weźmie 
230 strażaków pod dowództwem Francisz-
ka Laskowskiego. Będą to improwizowane 

ćwiczenia – obrona domu Rottenbergów, 
a zarazem próba narzędzi ogniowych”. 

Służba strażacka w  tamtych czasach 
była niezwykle niebezpieczna. Na porząd-
ku dziennym w akcjach ratowniczych noto-
wano ciężkie poparzenia, uszkodzenia ciała 
oraz wypadki śmiertelne. Toteż z  inicjaty-
wy naczelnika pomoc rannym strażakom 
oraz rodzinom zmarłych strażaków oparto 
na zbiórkach publicznych, organizacji do-
chodowych pokazów i koncertów. 

Teodor Karsch jako najstarszy stażem 
naczelnik radomskiej straży ogniowej (od 
1877 do 1900 r.) oraz osoba zasiadająca 
w  kilku ważnych gremiach zarządzających 
towarzystwami i  organizacjami cieszył się 
wielkim poważaniem i szacunkiem. Należąc 
do elity miasta, poprzez swoją pozycję i oso-
biste zasługi miał bez wątpienia bardzo duży 
wpływ na wysoki prestiż i rangę dowodzonej 
operacyjnie radomskiej straży ogniowej. 

Zmarł w  Radomiu 10 stycznia 1903  r. 
Pochowany został na miejscowym cmenta-
rzu ewangelicko-augsburskim. Na miejsce 
wiecznego spoczynku odprowadziły go licz-
ne delegacje, poczty sztandarowe, orkiestra 
i pododdziały radomskich strażaków. 

Teodor Karsch ożenił się w  1866  r. 
z Wilhelminą Krause. Z tego związku uro-
dziło się ośmioro dzieci.
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KILIŚ JÓZEF 
(1942-2002)

Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP, prezes Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Olsztynie. 

Józef Kiliś urodził się 10 września 1942 r. 
w  Świniarach (aktualnie pow. przasnyski, 
woj. mazowieckie). Był absolwentem Wyż-
szej Szkoły Rolniczej w  Olsztynie. Po stu-
diach zamieszkał w Nidzicy i podjął pracę 
w  Kombinacie Rolnym „Łyna”. Pracował 
w nim do 1990 r. Tego roku został wybrany 
na zastępcę burmistrza Nidzicy. W marcu 
1993  r. powołany na prezesa Regionalnej 
Izby Obrachunkowej (RIO) w  Olsztynie. 
Tu pracował do śmierci w 2002 r. 

W  szeregi ochotniczej straży pożarnej 
wstąpił w 1990 r., przejmując jednocześnie 
funkcje prezesa Zarządu Miejsko-Gminne-
go ZOSP w Nidzicy. Poczynajac od 1991 r. 
jest wiceprezesem Zarządu Wojewodzkie-
go Związku (wybierany na zjazdach woje-
wódzkich w 1991 oraz 1995 r.). W grudniu 
1998  r. powierzono mu pełnienie funkcji 
prezesa Tymczasowego Zarządu Woje-
wódzkiego ZOSP RP nowo tworzonego 
województwa warmińsko-mazurskiego 
w Olsztynie. W trakcie I Zjazdu Wojewódz-
kiego ZOSP RP Woj. Warmińsko-Mazur-
skiego w  2002  r. przedstawiciele na Zjazd 
powołali go ponownie na prezesa Zarządu 
OW ZOSP RP.

J. Kiliś znakomicie łączył kompetencje 
zawodowe prezesa RIO i  społeczne zaan-
gażowanie w  ochotniczym ruchu strażac-
kim. Poprzez swoje osobiste umiejętności 
spowodował, że system finansowania OSP 
przez samorządy terytorialne stawał się 
przejrzysty i zrozumiały.

W  trakcie jego kadencji utrzymywana 
była ścisła współpraca pomiędzy ochot-
nikami i  funkcjonariuszami Państwowej 
Straży Pożarnej.

Wyróżniony Srebrnym Krzyżem Za-
sługi i  Srebrną Odznaką „Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożarowej”.

Zmarł nagle 20 września 2002 r. Pocho-
wany na cmentarzu komunalnym w Nidzi-
cy. W  trakcie uroczystości pogrzebowych 
prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Wal-
demar Pawlak odznaczył Józefa Kilisia Zło-
tym Znakiem Związku OSP RP. 

W  2003  r. został utworzony Fundusz 
im. Józefa Kilisia przyznający rokrocznie 
stypendia dla najlepszych studentów stu-
diów humanistycznych z  powiatu nidzic-
kiego.

Żona Wanda. Dzieci: syn Bogusław 
oraz córki Aleksandra i Katarzyna. 
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Grzegorz Jan Matczyński
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KLARNER JÓZEF SZYMON 
(1890-1940)

Założyciel OSP w  Krzu, pow. lubelski, 
i  jej naczelnik, aż do śmierci. Podporucz-
nik lekarz w  wojnie polsko-bolszewickiej. 
Członek władz wojewódzkich i  krajo-
wych ZSP RP. W 1930 r. delegat Głównego 
Związku SP RP w  obradach Międzynaro-
dowego Komitetu Technicznego w  Belgii. 
Zamordowany przez NKWD w Katyniu.

Urodził się 2 lipca 1890 r. w Bełżycach, 
powiat lubelski. Ojciec Szymon Marce-
li Klarner, doktor medycyny Wszechnicy 
Warszawskiej. Matka Maria z  Chełmoń-
skich była siostrą słynnego malarza okresu 
Młodej Polski Józefa Chełmońskiego. 

Klarner wychowywany był w  patrio-
tycznej rodzinie. Ojciec przyczynił się do 
rozwoju miasta, propagował oświatę zdro-
wotną i upowszechniał nowoczesną medy-
cynę. Organizował szkolnictwo w niepod-
ległej Polsce oraz był inicjatorem wielu spo-
łecznych akcji w Bełżycach. W 1905 r. był 
inicjatorem manifestacji narodowej „Jesz-
cze Polska nie zginęła” w okresie rewolucji 
1905-1907  r. Władze miasta uhonorowały 
go, nadając jego imię jednej z ulic w cen-
trum miasta. Józef Szymon Klarner poszedł 
w  jego ślady. Uczęszczał do szkoły śred-
niej w Lublinie, opuścił ją wskutek strajku 
szkolnego w 1905 r., dalszą naukę odbywał 
w gimnazjum gen. Pawła Chrzanowskiego 

w Warszawie (później im. Jana Zamoyskie-
go), studia wyższe ukończył na Wydziale 
Medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. 

W  1914  r. po powrocie do Bełżyc dr 
Józef Szymon Klarner wstępuje do Ochot-
niczej Straży Ogniowej w  Bełżycach jako 
adiutant, po czym rozpoczyna praktykę 
lekarską w pobliskim uzdrowisku w Nałę-
czowie. Po krótkim tam pobycie zapoznał 
Marię Napiórkowską z  Krza, powiat lu-
belski, po czym osiadł w tym folwarku na 
stałe, biorąc z  nią ślub. W  1917  r. umiera 
właściciel majątku i dworu, ojciec małżon-
ki – Antoni Napiórkowski i administrowa-
niem dobrze urządzonego i doskonale pro-
sperującego majątku zajął się Klarner wraz 
z żoną Marią. 

W 1918 r. organizuje w Krzu Ochotni-
czą Straż Ogniową, w której obejmuje sta-
nowisko naczelnika, pozostając nim aż do 
śmierci.

Klarner ochotniczo jako podporucz-
nik lekarz w  Samodzielnym Dywizjonie 
Ułanów 5 Brygady Syberyjskiej w licznych 
bojach prowadzonych przez V armię bierze 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-
1921. Pełniąc służbę wojskową w  stopniu 
podporucznika, był lekarzem garnizono-
wym w  Kraśniku i  naczelnym lekarzem 
Obozu Południowego w  Lublinie, później 
jako porucznik – ordynatorem Oddziału 
Wewnętrznego Okręgowego Szpitala Woj-
skowego w Lublinie i referentem w Depar-
tamencie Sanitarnym Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. We wrześniu 1921  r. został 
bezterminowo urlopowany z wojska i zwol-
niony do rezerwy z przydziałem do 2 baonu 
sanitarnego jako porucznik rezerwy.

Wrócił do Krza i  poświęcił się prowa-
dzeniu majątku. Okazał się bardzo dobrym 
gospodarzem, podtrzymywał i  rozwijał 
dobrą tradycję majątku. Wspaniale prospe-
rowała gorzelnia wykorzystująca uprawia-
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ny w  majątku chmiel. Owoce hodowane 
w  Krzu zdobywały medale na wystawach. 
Dr Klarner udzielał się społecznie – był 
prezesem Dozoru Szkolnego w gminie Beł-
życe, aktywnym działaczem ochrony prze-
ciwpożarowej. Bezpłatnie leczył rodziny 
pracujące w  jego majątku i  mieszkańców 
okolicznych wsi.

Jako naczelnik straży w  Krzu brał 
czynny udział w  akcjach przy wielu po-
żarach, wyróżniając się niezwykłą ener-
gią i  umiejętnością przy dużych pożarach 
w  dn. 31  maja 1923  r. w  Wojciechowie, 
17 października 1927 r. w Bełżycach, za co 
otrzymał list pochwalny oraz dwukrotny 
Srebrny Medal Zasługi dla Pożarnictwa od 
Głównego Związku Straży Pożarnych RP. 
Od 1923 do 1927 r. był wiceprezesem, a od 
1927  r. prezesem Związku Okręgowego 
w  Lublinie i  wiceprezesem Związku Wo-
jewódzkiego Straży Pożarnych w Lublinie. 
Od 1929  r. wiceprzewodniczącym, a  od 
1931  r. przewodniczącym Komisji Tech-
nicznej GZSP RP i członkiem Sądu Dyscy-
plinarnego przy Związku Głównym.

20 listopada1929  r. uczestniczył jako 
wiceprezes Zarządu Głównego ZSP RP 
oraz prezes ZSP Województwa Lubelskiego 
w audiencji władz naczelnych zarządu ZSP 
RP w Warszawie, na Zamku u prezydenta 
RP prof. Ignacego Mościckiego i w Belwe-
derze u Marszałka Polski i Ministra Spraw 
Wojskowych Józefa Piłsudskiego oraz 
w  Ministerstwach: Spraw Wewnętrznych, 
Spraw Wojskowych, Skarbu i  Komunika-
cji w celu złożenia memoriałów w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej przez admini-
strację państwową. 

Jako naczelnik OSP w  Krzu Klarner 
wprowadził w  1922  r. – dzięki instrukto-
rowi gimnastyki sokolej dh. Czesławowi 
Klarnerowi – ćwiczenia gimnastyczne. 
Były to: skoki gimnastyczne, skoki spor-
towe, wprowadzenie przyrządów – drążka 

i kółek. Ćwiczenia te były zademonstrowa-
ne na Zjeździe Wojewódzkim 24 września 
1922 r.

3 września 1923 r. do Lublina przyjechał 
prezydent RP Stanisław Wojciechowski, wi-
zytował wówczas Jastków i powiat lubelski. 
Powitała go delegacja powiatu lubelskiego 
pod dowództwem Klarnera złożona z dru-
żyn strażackich z Krza, Jastkowa i Bełżyc. 

W  dniu 16 września 1923  r. wspólnie 
z obchodami jubileuszu 50-lecia Lubelskiej 
Straży Zawodowej odbył się zjazd delega-
tów, na którym zorganizowano Związek 
Okręgowy – trzypowiatowy (lubartowski, 
puławski i lubelski). Dr Klarner został wy-
brany na członka Zarządu.

Podczas Wojewódzkiego Zjazdu Straży 
Pożarnych w  Lublinie 29 czerwca 1925  r. 
odbyły się wybory Zarządu; do Rady Woje-
wódzkiej Związku wybrano Klarnera jako 
naczelnika straży z Krza. Klarner zorgani-
zował w Krzu w sierpniu 1924 r. pierwsze 
zawody gimnastyczne i sportowe dla straży 
pożarnych na terenie Związku Lubelskiego, 
obejmujące pięciobój i bieg strażacki. 

25-29 czerwca 1927  r. odbył się III 
Ogólnopaństwowy Zjazd GZSP RP w  Po-
znaniu. Grupą drużyn i delegatów Związku 
województwa lubelskiego dowodził Klar-
ner – jako członek Zarządu Związku Lubel-
skiego i naczelnik OSP w Krzu. 

Jako wiceprezes Zarządu Głównego 
Związku dr Klarner przewodniczył Komi-
tetowi Zjazdowemu Wykonawczego Działu 
Programowego na Powszechnej Wystawie 
Krajowej w  Poznaniu, a  w  1930  r. był de-
legatem Głównego Związku, uczestnicząc 
w  obradach Międzynarodowego Komitetu 
Technicznego, który odbywał się w Belgii. 

Zasiadał w Komitecie Budowy „Domu 
Strażackiego” w  Lublinie w  latach 1928-
1931. Uczestniczył w poświęceniu „Domu 
Strażackiego”, które odbyło się w  Lublinie 
17 maja 1931 r.
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22 marca 1931  r. podczas posiedzenia 
Rady Związku został powołany do Komisji 
Organizacyjno-Technicznej oraz został wy-
brany na przedstawiciela do Rady Naczel-
nej. Od 1932 r. jako członek Zarządu Wo-
jewódzkiego zajmował się opracowaniem 
projektu statutu przygotowywanego dla 
Związku Głównego. W  Walnym Zjeździe 
Głównego Związku w dniach 14-15 sierp-
nia 1932  r. został powołany do Organiza-
cyjnego Komitetu Zjazdowego. Podczas V 
Ogólnopaństwowego Zjazdu Walnego De-
legatów Straży Pożarnych w  dniach 14-15 
sierpnia 1932 r. w Warszawie został powo-
łany do składu Sądu Konkursowego jako 
sędzia w  zawodach I, II i  III grupy prze-
prowadzanych podczas walnego zjazdu. 26 
marca 1934 r. na posiedzeniu Rady Naczel-
nej Związku Głównego w Warszawie doko-
nano wyborów Zarządu, powołano Komi-
sje Stałe i powołano Sąd Dyscyplinarny dla 
członków Korpusu Technicznego. Klarner 
został członkiem Sądu Dyscyplinarnego. 
Ponadto został powołany na przewodniczą-
cego Komisji Technicznej Wyszkoleniowej.

Pod koniec sierpnia 1939 r. został zmo-
bilizowany z przydziałem do 2. Okręgowe-
go Szpitala Wojskowego w Chełmie Lubel-
skim. Wraz ze szpitalem ewakuował się na 
wschód. W  nieznanych okolicznościach 
dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał 
w obozie w Kozielsku. 18 kwietnia 1940 r. 
został wywieziony do lasu katyńskiego 
i tam zamordowany. Miał 50 lat. 

Pamięć Józefa Klarnera uczcili kom-
batanci z Bełżyc, wmurowując we fronton 
kaplicy w Krzu tablicę o następującej treści: 
„Józef Klarner żył lat 50, porucznik rezerwy 
Wojska Polskiego, uczestnik wojny obron-
nej 1939 roku, więzień obozu w Kozielsku, 
zamordowany przez NKWD w  Katyniu, 
pokój jego duszy”. 

Józef Klarner był ostatnim właścicielem 
majątku w  Krzu. Po II wojnie światowej 

majątek został rozparcelowany, umieszczo-
no tam szkołę.
Odznaczenia, odznaki:
Złoty Medal Zasługi (1932), Srebrny Medal 
Zasługi (1927), Medal zasługi za dzielność 
i poświęcenie (dwukrotnie) – za uczestnic-
two i działania ratownicze w pożarze w Beł-
życach (1928), Order Palm Akademickich 
(oficerskie palmy akademickie – francuskie 
odznaczenie państwowe nadawane wybit-
nym naukowcom oraz postaciom świata 
kultury i szkolnictwa przez rząd francuski) 
(1932). 
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Piotr Szczurek 

KOBIELA ANTONI 
(1915-2003)

Prezydent Bielska-Białej, wicewojewo-
da bielski, prezes ZOW ZOSP RP w Bielsku- 
-Białej, działacz społeczny i samorządowy.

Urodził się 9 lutego 1915 r. w Jaworzu jako 
szóste dziecko Józefa i Teresy z d. Jaworskiej. 
Miał dwóch starszych braci oraz trzy starsze 
siostry. Ojciec z zawodu był cieślą. 

W  1935  r. ukończył Seminarium Na-
uczycielskie w Białej i podjął pracę w cha-
rakterze nauczyciela w Szkole Podstawowej 
w  Rydułtowach, w  powiecie rybnickim. 
Pracował tam do wybuchu wojny w 1939 r. 
z  roczną przerwą, w  czasie której odbył 
służbę wojskową.

Zmobilizowany do wojska w  1939  r. 
brał udział w kampanii wrześniowej wojny 
obronnej i dostał się do niewoli niemieckiej. 

Po wojnie od 1  sierpnia 1945  r. do 15 
października 1946 r. pracował w szkolnic-
twie polskim jako nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej w Lebach (Niemcy). Do rodziny 
w Jaworzu powrócił w październiku 1946 r. 
i  podjął pracę nauczyciela w  Szkole Pod-
stawowej w  Jaworzu Dolnym. W  1949  r. 
wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jaworzu.

Pracując, ukończył studia wyższe, uzy-
skując dyplom magistra filologii polskiej. 
W latach 1950-1960 pracował w charakte-
rze podinspektora szkolnego w Inspektora-
cie Szkolnym na powiat bielski. 

W 1960 r. objął stanowisko przewodni-
czącego Prezydium Powiatowej Rady Na-
rodowej w  Bielsku-Białej. W  maju 1972  r. 
został wybrany na przewodniczącego Miej-
skiej Rady Narodowej w  Bielsku-Białej. 
Z dniem 18 maja 1973 r. został prezyden-
tem miasta Bielsko-Biała i pracował na tym 
stanowisku do końca 1978  r. W  styczniu 
1978  r. objął stanowisko wicewojewody 
bielskiego i obowiązki te pełnił do przejścia 
na emeryturę 31 grudnia 1981 r. 

W 1960 r. została mu powierzona funk-
cja prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
i pełnił ją do roku 1975. Będąc wicewoje-
wodą bielskim, w latach 1978-1982 był pre-
zesem Zarządu Wojewódzkiego Związku 
OSP w  Bielsku-Białej, następnie do roku 
1991 wiceprezesem, a  do czasu likwidacji 
województwa bielskiego w  1999  r. człon-
kiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
Związku OSP RP. Od roku 1979 przez dwie 
kadencje był członkiem Zarządu Głównego 
Związku OSP. Oprócz zaangażowania spo-
łecznego w  Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych działał w  wielu innych organi-
zacjach społecznych.
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Mimo pracy na różnych odpowie-
dzialnych stanowiskach znajdował czas na 
działalność strażacką i  wspomagał straże 
w czasie budowy strażnic. Swym osobistym 
zaangażowaniem przyczynił się do podnie-
sienia prestiżu OSP wśród władz i  społe-
czeństwa. Częstym przebywaniem wśród 
strażaków w czasie różnych akcji ratowni-
czo-gaśniczych i  uroczystości strażackich 
zyskiwał wśród nich poważanie i autorytet.

Po likwidacji województwa bielskie-
go wszedł w  skład Prezydium Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w  Bielsku-Białej oraz w  skład Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku OSP RP Województwa Śląskiego z  sie-
dzibą w Katowicach. Po przebytym parali-
żu, w kwietniu 2002 r., z uwagi na zły stan 
zdrowia zrezygnował z  pełnienia funkcji 
we władzach Związku OSP RP. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1969), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski (1974), Złoty Medal „Za zasługi dla 
obronności kraju” (1979), Medal Honoro-
wy im. Józefa Tuliszkowskiego (1994), Złoty 
Znak Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych (1973), odznaka „Godność Członka 
Honorowego Związku OSP” (1983).

W  1973  r. został wpisany do „Księgi 
Zasłużonych dla Województwa Katowic-
kiego”, a w 1980 r. do „Księgi Ludzi Dobrej 
Roboty Województwa Bielskiego”. Z  kolei 
na podstawie uchwały Prezydium Zarządu 
Miejskiego Związku OSP w  Bielsku-Bia-
łej z  dnia 21 maja 1990  r. wpisany został 
do „Księgi Zasłużonych dla Ochotnicze-
go Pożarnictwa Miasta Bielsko-Biała”, zaś 
w 2009 r. pośmiertnie do „Księgi Zasłużo-
nych dla Pożarnictwa Powiatu Bielskiego”.

Antoni Kobiela zmarł 12 stycznia 
2003  r. w wieku 88 lat. Został pochowany 
na cmentarzu katolickim w  Bielsku-Białej 
przy ulicy Grunwaldzkiej.

W 1952 r. ożenił się z Janiną Szweda – 
nauczycielką przedszkolną, córką kolejarza 
z Czechowic. Młode małżeństwo zamiesz-
kało w Bielsku-Białej. 
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Marian Indeka

KOŁAKOWSKI JERZY 
(1919-2015)

Prezes OSP Piecki i  prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP w  Pieckach, pow. mrą-
gowski, delegat na Zjazd Krajowy Związku 
OSP. Prezes Gminnej Spółdzielni Samopo-
moc Chłopska. 

Urodził się 9 listopada 1919  r. w  Kra-
snosielcu (aktualnie pow. makowski, woj. 
mazowieckie). Długie i  aktywne życie za-
wodowe rozpoczął w wieku 16 lat. Był mię-
dzy innymi prezesem Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Pieckach i kie-
rownikiem składnicy maszyn rolniczych 
Powiatowego Związku Gminnych Spół-
dzielni PZGS. Praca zawodowa przeplatała 
się z pracą społeczną. Przez wiele kadencji 
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wybierany był do gminnej i  powiatowej 
rady narodowej, był także kuratorem sądo-
wym. Działał aktywnie w  Zjednoczonym 
Stronnictwie Ludowym, później Polskim 
Stronnictwie Ludowym, ale przede wszyst-
kim był strażakiem ochotnikiem.

Z  ochotniczymi strażami pożarnymi 
związał się w  wieku 16 lat. Jego pierwszą 
jednostką była OSP w  rodzinnej miejsco-
wości Krasnosielc. Został członkiem orkie-
stry strażackiej.

W  listopadzie 1945  r. osiedlił się wraz 
z  rodziną w  Pieckach (pow. mrągowski), 
gdzie zaczął organizować ochotniczą straż 
pożarną. 12 stycznia 1952  r. komendant 
wojewódzki straży pożarnych w Olsztynie 
powołał go do pełnienia funkcji komen-
danta OSP w Pieckach. 

W  Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych piastował wiele odpowiedzial-
nych funkcji we wszystkich instancjach. 
W grudniu 1956 r. brał udział w Krajowym 
Zjeździe Delegatów OSP w Warszawie, któ-
ry powołał Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Jerzy Kołakowski został wybra-
ny członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej 
na kadencję do 1961 r.

Przez siedem kadencji był prezesem 
Zarządu Gminnego, od III Zjazdu Zarzą-
du Gminnego Związku OSP w  Pieckach 
27 stycznia 1979  r. do 14 maja 2011  r. 
Jego wielkie zaangażowanie, pracowitość 
i  umiejętności organizacyjne sprawiły, że 
doprowadził oddział do rozkwitu. Był ini-
cjatorem budowy kilku remiz w  gminie 
Piecki. W  trakcie kierowania przez nie-
go Zarządem Gminnym ZOSP RP trzy 
jednostki zostały włączone do krajowe-
go systemu ratowniczo-gaśniczego. Wy-
chował setki młodych ludzi, dla których 
był mistrzem, a  dla mieszkańców gminy 
autorytetem. Jego obecność na posiedze-
niach zarządu oddziału wojewódzkiego 
była zauważalna dzięki wystąpieniom, któ-

re w  swoim przesłaniu niosły przekaz, że 
w ochotniczych strażach pożarnych nie ma 
rzeczy niemożliwych do wykonania. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
(2000), Medal Honorowy im. Józefa Tulisz-
kowskiego, Złoty Znak Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych (1982), Medal Ho-
norowy im. Bolesława Chomicza, odznaka 
„Za Wysługę 70 Lat”.

Jerzy Kołakowski zmarł 15 maja 2015 r., 
pochowany jest na cmentarzu w Pieckach.
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Grzegorz Jan Matczyński

KOPKA JAN ANTONI 
(1932-2018)

Strażak, pszczelarz, kolekcjoner, regio-
nalista. Założyciel jednostek OSP. Doku-
mentalista – autor wielu opracowań doty-
czących lokalnych historii. Tworca prywat-
nego muzeum. St. asp. pożarnictwa.

Urodził się 16 czerwca 1932 r. w Dzierz-
biętowie Dużym, gm. Łęczyca, woj. łódzkie 
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jako jeden z sześciu synów Stanisława i Sta-
nisławy z d. Krysiak. 

Jan Kopka w  1948  r. ukończył sied-
mioklasową Publiczną Szkołę Powszechną 
w  Leśmierzu. Następnie w  latach 1950- 
-1952 uczył się zawodu krawca, jednocze-
śnie uczęszczając do szkoły zawodowej 
w Łęczycy. 

Od 18 października 1952 r. do 22 paź-
dziernika 1954  r. odbywał zasadniczą 
służbę wojskową w  Jednostce Wojskowej 
nr 3610 w Komorowie koło Gubina. 

W roku 1956 rozpoczął swą wieloletnią 
służbę strażacką. Najpierw (1956 r.) jako 
młodszy podoficer komendy powiatowej 
w  Piotrkowie Trybunalskim, następnie 
w  służbie prewencji w  Komendzie Powia-
towej Straży Pożarnych w Łęczycy. Był sek-
cyjnym, młodszym ogniomistrzem pożar-
nictwa, stale podwyższając swoje kwalifika-
cje zawodowe. W 1975 r. ukończył Szkołę 
Chorążych Pożarnictwa w  Poznaniu, uzy-
skując tytuł technika pożarnictwa o  spe-
cjalności ochrona przeciwpożarowa (praca 
dyplomowa zatytułowana: „Zasady organi-
zacji oraz formy działań profilaktycznych 
stosowanych w przeciwpożarowym zabez-
pieczeniu wsi”) i  został awansowany do 
stopnia młodszego chorążego pożarnictwa. 
Od 1 marca 1976  r. pracował w  Komen-
dzie Zawodowej Straży Pożarnej w Łęczy-
cy na stanowisku inspektora ds. prewencji. 
W 1978 r. uczęszczał do Studium Pedago-
gicznego dla funkcjonariuszy pożarnic-
twa w  Towarzystwie Wiedzy Powszechnej 
– Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności 
w  Płocku. 12 maja 1979  r. został awanso-
wany do stopnia chorążego pożarnictwa. 
Od dnia 20 maja 1984 r. rozkazem Komen-
danta Głównego Straży Pożarnych nr 22/84 
z dnia 15 maja 1984 r. został awansowany 
do stopnia starszego chorążego pożarnic-
twa. Jako komendant miejsko-gminny 
straży pożarnych w Łęczycy w latach 1987-

1993 zajmował się m.in. koordynowaniem 
działalności OSP, współorganizowaniem 
nowych jednostek OSP, wspieraniem OSP 
w  zakresie wyszkolenia, organizowaniem 
ćwiczeń, współorganizowaniem zawodów 
sportowo-pożarniczych, kontrolą gotowo-
ści operacyjno-technicznej OSP, inicjowa-
niem działalności w zakresie popularyzacji 
zasad ochrony przeciwpożarowej. Z dniem 
1 lipca 1992 r. został mianowany na stano-
wisko starszego instruktora ds. kontrolno
-rozpoznawczych w  Komendzie Rejono-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie. 
W  Państwowej Straży Pożarnej pracował 
do emerytury – do 30 września 1992 r. 

Przez całe życie udzielał się społecznie. 
Jako piętnastoletni chłopak był członkiem 
amatorskiego zespołu przy OSP w  Dzierz-
biętowie. Należał do OSP w Chorkach, OSP 
„Aparel” w Topoli Królewskiej, OSP w ZAE 
Ema-Elester w Topoli Królewskiej oraz OSP 
w  Borucicach. W  1947  r. był założycielem 
OSP w Piaskach. W latach 1972-1987 piasto-
wał stanowisko komendanta gminnego stra-
ży pożarnych w  Grabowie. Był aktywnym 
społecznikiem i  autorytetem dla członków 
OSP i MDP. W roku 1981 był członkiem Ko-
misji Dyscyplinarnej dla Funkcjonariuszy 
Pożarnictwa przy Wojewodzie Płockim. Od 
dnia 1 marca 1984 r. był członkiem Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnic-
twa Oddział w Płocku. Dwukrotnie był rad-
nym Gminnej Rady Narodowej w Grabowie 
(kadencja od 1978 i  od 1984  r.). W  latach 
1987-1993 piastował stanowisko komen-
danta miejsko-gminnego straży pożarnych 
w  Łęczycy. W  latach 1991-1996 był człon-
kiem Wojewódzkiego Sądu Honorowego 
ZOSP RP. Również na emeryturze udzielał 
się społecznie: w latach 1999-2014 był pre-
zesem Związku Emerytów i Rencistów Po-
żarnictwa (Koło nr 4 w Łęczycy).

Udzielał się nie tylko na niwie pożar-
niczej, jego zainteresowania i praca po go-
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dzinach związane były z  pszczelarstwem. 
W  1976  r. zorganizował Gminne Koło 
Pszczelarzy w  Grabowie i  był jego pierw-
szym prezesem do roku 1986. W  dniu 28 
kwietnia 1976  r. uchwałą Państwowej Ko-
misji Egzaminacyjnej w Kościelcu (woj. ko-
nińskie) uzyskał tytuł mistrza pszczelarza. 
W  latach 1976-1979 był wiceprzewodni-
czącym Zarządu Wojewódzkiego Oddziału 
Polskiego Związku Pszczelarskiego w Koni-
nie z siedzibą w Kole. 

Jan Kopka był aktywnym członkiem 
Ligi Obrony Kraju, wielokrotnie odznacza-
nym za zasługi dla tej instytucji. Był rów-
nież regionalistą. Starał się upamiętniać 
historię swojego regionu, w  szczególności 
w zakresie pożarnictwa oraz pszczelarstwa. 
Był autorem prac: „Kronika OSP Dzierz-
biętów (1918-1990)”, „Kronika ‘Historia’ 
25 orkiestr z  powiatu łęczyckiego (1918-
2005)”, „Kronika wsi Chorki i  OSP Chor-
ki za lata 1918-1996”, „Kronika ‘Życiorys’ 
ojca Stanisława (1910-1989)”, „Życiorys 
żony Bogusławy (1933-2001)”, „Kronika 
Koła Emerytów i  Rencistów Pożarnictwa 
w Łęczycy (1987-2014)”, „Kronika pszcze-
larzy powiatu łęczyckiego (1939-2003)”, 
„Komendanci Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnych w  Łęczycy | Komendy Rejono-
wej Straży Pożarnej w Łęczycy | Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w  Łęczycy w  latach 1950-2015” (lipiec 
2015), „STRAŻACY z  terenu gminy Gra-
bów powiat łęczycki województwo łódzkie” 
(wrzesień 2016), Tablo Proboszczów Parafii 
w  Siedlcu pod wezwaniem Świętego Mar-
cina w  latach 1867-2015 oraz Organistów 
w latach 1903-2015 i Kościelnych w latach 
1945-2015, Tablo komendantów łęczyckiej 
straży pożarnej (grudzień 2015) oraz Tablo 
Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP miasta 
i gminy w Łęczycy w 1990 roku.

Prowadził prywatne muzeum o bardzo 
szerokiej tematyce. Najbardziej licznymi 

wśród jego zbiorów były: obrazki pry-
micyjne (za ich zbiór został zgłoszony do 
Księgi Rekordów Guinessa, w XI wydaniu 
Polskich Rekordów i  Osobliwości został 
wpisany jako „(…) największy na świecie 
kolekcjoner w zbieraniu obrazków prymi-
cyjnych (…)”. Wiele ze swych eksponatów 
nieodpłatnie przekazał m.in. do Muzeum 
przy OSP w Niepokalanowie oraz do Mu-
zeum i Skansenu w Tumie. 

Przez 36 lat pracy zawodowej i społecz-
nej również w okresie emerytalnym wielo-
krotnie nagradzany i odznaczany zarówno 
odznaczeniami państwowymi, jak i  resor-
towymi. Otrzymał kilkadziesiąt dyplomów, 
listów pochwalnych oraz odznaczeń. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1992), Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi 
(1983, 1978), Srebrna Odznaka „Zasłużony 
dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2011), 
Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkow-
skiego (2014), Medal 40-lecia Polski Ludo-
wej (1984), Odznaka Honorowa „Zasłużo-
ny Pracownik Państwowy” (1986), Złota, 
Srebrna i  Brązowa Odznaka „Za zasługi 
w  ochronie porządku publicznego” (1985, 
1979, 1974), Odznaka Honorowa „Zasłu-
żony Funkcjonariusz Pożarnictwa” (1986), 
Odznaka Honorowa ,,Za Zasługi dla Wo-
jewództwa Konińskiego” (1982), odznaka 
„Za Zasługi dla Województwa Płockiego” 
(1982), Złota, Srebrna i Brązowa Odznaka 
„Zasłużony Działacz LOK” (1987, 1985, 
1983), Statuetka księdza dr Jana Dzierżona 
(2018, najwyższe odznaczenie pszczelar-
skie), Złoty Znak Związku OSP RP (1997), 
Złoty, Srebrny i  Brązowy Medal „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa” (1978, 1974, 1966), 
godność Członka Honorowego Związku 
OSP (1991), odznaka „Strażak Wzorowy” 
(1965), odznaka „Za wysługę 35, 25, 15 Lat” 
(1988, 1978, 1969), Odznaka „Za Zasługi 
we Współzawodnictwie Przeciwpożaro-
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wym” (1986), Honorowe Wyróżnienie „Za 
zasługi w  rozwoju i  umacnianiu ochrony 
przeciwpożarowej z  okazji Jubileuszu XV
-lecia Państwowej Straży Pożarnej” (2007), 
Odznaka „Za Zasługi dla Związku Emery-
tów i Rencistów Pożarnictwa RP” (2013). 

Jan Kopka zmarł 21września 2018  r. Po-
chowany został na cmentarzu parafialnym 
w Siedlcu w rodzinnym grobowcu obok żony 
Bogusławy. Żegnały go tłumy: krewni, przyja-
ciele, sąsiedzi, znajomi, pszczelarze, samorzą-
dowcy, koledzy strażacy z  całego regionu ze 
sztandarami i orkiestrą. Była również delegacja 
z OSP Niepokalanów i ZSP ORLEN S.A. 

W  dniu 23 listopada 1958  r. ożenił się 
z  Bogusławą Krystyną Osińską – nauczy-
cielką z Chorek. Doczekali się dwójki dzieci: 
córki Emilii (ur. 1960), z męża Kubiak, oraz 
syna Grzegorza (ur. 1962). Żona zmarła 
4 lipca 2001 r. 
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Sławomir Józefowicz 

KORZEWNIKJANC LEON 
 (1896-1978)

Członek Korpusu Technicznego Straży 
Pożarnych Okręgu Pomorskiego. Komen-
dant ZSP w  Gdyni w  latach 1933-1939 
i  1945-1947. Szef sztabu Strażackiego Ru-
chu Oporu „Skała”, ps. „Doliwa”, „Leon”. 
Pułkownik WP.

Urodził się 7 stycznia 1896 r. w Mozdo-
ku − mieście w Republice Osetii Północnej 
– Alanii, w  południowej Rosji. Wywodził 
się z  rodziny o  korzeniach ormiańskich.  
Do Gdyni przybył w 1933 r. (niektóre zapi-
ski mówią, że był mieszkańcem od 1930 r.). 
O  jego nauce na poziomie podstawowym 
i średnim oraz innych działaniach niewiele 
wiemy. Wojskowe szlify oficerskie zdobył 
tuż przed wybuchem I  wojny światowej, 
której był uczestnikiem. W 1935 r. admirał 
Józef Unrug mianował go komendantem 
obrony przeciwlotniczej i  przeciwgazowej 
polskiego wybrzeża. Jednocześnie skiero-
wano go na specjalistyczne przeszkolenie 
w zakresie obrony przeciwlotniczej i prze-
ciwgazowej w Warszawie.

Zapewne jako już niemłody człowiek 
uzyskał odpowiednie wyszkolenie, by móc 
podjąć się także strażackiej służby. Uczest-
niczył w  szkoleniu pożarniczym i  zdobył 
jego siódmy stopień. Po otrzymaniu sto-
sownego zaświadczenia został zaliczony 
w poczet członków Korpusu Technicznego 
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Straży Pożarnych Okręgu Pomorskiego. Był 
jednym z najlepiej wyszkolonych strażaków 
na Pomorzu, a dzięki zdobytym kwalifika-
cjom przewodniczył powiatowej komisji 
egzaminacyjnej w zakresie pożarnictwa.

Zawodowa kariera pożarnicza L. Ko-
rzewnikjanca od tej pory przebiegała bar-
dzo szybko. Na podstawie uchwały Rady 
Miejskiej Gdyni (1 października 1933) 
w dniu 17 grudnia 1933 r. została powołana 
Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Gdy-
ni. Jej pierwszym komendantem został 
inspektor pożarnictwa L. Korzewnikjanc, 
który pełnił tę funkcję do 1939 r. oraz w la-
tach od 1945 do 1947. Wprowadzone przez 
niego rozwiązania organizacyjno-technicz-
ne spowodowały, że w 1937 r. gdyńscy stra-
żacy zostali zaliczeni do najlepiej zorgani-
zowanych zawodowych straży w Polsce. 

Dzięki jego staraniom i  życzliwości 
ppor. rezerwy WP Franciszka S. Sokoła, 
komisarza rządu RP, gdyńska straż zosta-
ła wyposażona – jako jedna z  pierwszych 
w Polsce – w urządzenia łączności bezprze-
wodowej, zainstalowane także na samocho-
dach autopogotowia. Budowa kolejnych 
ujęć hydrantowych w mieście, wyposażenie 
straży w  nowoczesne i  wydajne strażackie 
pompy miały duże znaczenie podczas wal-
ki z ogniem w portowym mieście. 

Przed wrześniem 1939 r. w kierowanej 
przez L. Korzewnikjanca jednostce nastą-
piły intensywne przygotowania do wojny. 
Wszyscy strażacy odbyli obowiązkowe 
zajęcia strzeleckie, nauki pływania i  nur-
kowania oraz ogólnorozwojowe. Jedno-
cześnie kadra dowódcza przeprowadziła 
liczne szkolenia w  gdyńskich zakładach 
pracy z zakresu powszechnej obrony prze-
ciwlotniczej oraz podobne w szkołach i na 
osiedlach. 

W pierwszych dniach wojny jedna część 
gdyńskich strażaków walczyła z  pożarami 
w mieście, a druga część pod dowództwem 

komendanta L. Korzewnikjanca dysloko-
wała się na Oksywie, gdzie pomagała w ga-
szeniu pożarów i obronie tej części miasta 
oraz portu wojennego. Po  kapitulacji, 19 
września 1939 r., ta właśnie część załogi zo-
stała wzięta do niewoli oraz deportowana 
do stalagu II D w  Stargardzie Pomorskim 
koło Szczecina, gdzie przebywała do 15 
marca 1945  r. Nieliczni strażacy, unikając 
represji, zbiegli na teren Generalnego Gu-
bernatorstwa. Służbę pożarniczą w  Fojer-
werze w  tym czasie sprawowali niemieccy 
strażacy i miejscowi folksdojcze.

W  wyniku ucieczki L. Korzewnikjanc 
dotarł do Warszawy. Tam też nawiązał 
kontakty z  dowództwem obrony stolicy, 
które skierowało go do oddziału związane-
go z  walką z  pożarami. Jako doświadczo-
ny oficer 23 grudnia 1939  r. wziął udział 
w siedzibie II Oddziału Warszawskiej Stra-
ży Ogniowej w  konspiracyjnym zebraniu 
20 osób, których celem było zawiązanie 
organizacji Strażacki Ruch Oporu „Ska-
ła”. Kpt. st. instr. L. Korzewnikjanc został 
mianowany pierwszym szefem sztabu tej 
organizacji. „Skała” prowadziła działalność 
wywiadowczą, rozpoznawczą, zdobywano 
broń, ostrzegano osoby zagrożone i udzie-
lano im pomocy, organizowano szkolenie 
wojskowe, przewożono broń oraz kolpor-
towano podziemne pisma i ulotki. Do naj-
skuteczniejszych, a zarazem najbardziej za-
konspirowanych należały strażackie akcje 
dywersyjno-sabotażowe, prowadzone pod 
kryptonimem „Gaśnica”. Polegały one na 
takim prowadzeniu działań ratowniczych, 
żeby zamiast gasić pożar, skutecznie go roz-
przestrzeniać.

W 1943 r. dowództwo Armii Krajowej 
dążyło do wchłonięcia okrzepłej w bojach 
organizacji do swoich struktur. Dowódz-
two „Skały”, nie chcąc podporządkować się 
AK, przyłączyło strażacką organizację do 
innych grup konspiracyjnych, m.in. do Or-
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ganizacji Wojskowej, Korpusu Bezpieczeń-
stwa, Zbrojnego Wyzwolenia oraz kilku 
innych działających na terenie okupowanej 
Polski. Od tej pory ugrupowania te wystę-
powały jako Korpus Bezpieczeństwa (KB), 
w którym mjr L. Korzewnikjanc został sze-
fem sztabu. W  międzyczasie KB nawiązał 
współpracę z  Armią Ludową i  Polską Ar-
mią Ludową. Ich zbrojna siła uzewnętrz-
niła się od chwili wybuchu powstania war-
szawskiego. W tych strukturach L. Korzew-
nikjanc był zastępcą dowódcy Połączonych 
Sił Zbrojnych AL, PAL i KB. Łącznie w po-
wstaniu warszawskim brało udział ponad 
4000 żołnierzy tych formacji.

Major L. Korzewnikjanc w czasie oku-
pacji hitlerowskiej był także zastępcą ko-
mendanta Ośrodka Szkolenia Pożarnicze-
go w Warszawie przy ul. Słowackiego, gdzie 
w jego warsztatach produkowano materia-
ły pirotechniczne i  elementy uzbrojenia, 
a za zgodą władz Ośrodka podchorążowie 
udzielali istotnej pomocy Żydom zamknię-
tym w warszawskim getcie.

Po upadku powstania L. Korzewnikjanc 
ze swoimi żołnierzami, przedostając się ka-
nałami w dzielnicach Wola – Stare Miasto 
– Śródmieście, wyszedł z Warszawy z lud-
nością cywilną. Następnie przebił się w re-
jon Częstochowy, gdzie nadal uczestniczył 
w walce z okupantem.

Po zakończeniu działań wojennych 
w  południowej Polsce powrócił do Gdy-
ni i  stał się jednym z  pierwszych straża-
ków, którzy już w  marcu 1945  r. zgłosili 
się do jednostki. Wtedy podpisywał się 
jako Leon Doliwa Korzewnikjanc – puł-
kownik. Wśród nich byli także: sierż. Józef 
Cieszyński, plut. Franciszek Wszelaki, kpr. 
Jan Ćwik, kpr. Bolesław Leliwa, kpr. Anto-
ni Ronczewski. Jednocześnie skład załogi 
uzupełniali nowi członkowie. W  dniu 30 
czerwca 1945 r. stan osobowy jednostki li-
czył 64 osoby.

Wracający do służby L.D. Korzew-
nikjanc zastał mocno zdewastowaną 
strażnicę. Na wyposażeniu jednostki było 
wówczas siedem koni, dwa wozy konne, 
motopompa i  węże. Organizowanie stra-
ży komendant zaczął niemal od  podstaw, 
wyszukując i zbierając w okolicy przydatny 
sprzęt, a gdyńscy strażacy z zaminowanych 
pól sprowadzili uszkodzone pojazdy, by na-
stępnie je remontować oraz  przystosowy-
wać do zadań gaśniczych.

Dnia 16 kwietnia 1945 r. pod komendą 
płk. L.D. Korzewnikjanca nastąpiła oficjal-
na reaktywacja gdyńskiej straży pożarnej. 
Jej strażacy służbę pełnili w  obiekcie ko-
mendy przy ul. Władysława IV oraz w pię-
ciu posterunkach mieszczących się w por-
cie handlowym na Grabówku, w Orłowie, 
w  Chyloni i  na Oksywiu. Taka organiza-
cyjna konstrukcja utrzymała się do 1946 r., 
gdy nastąpiło rozdzielenie straży pożarnej: 
odrębnej dla miasta i portu. 

Pierwsze powojenne lata, oprócz zadań 
gospodarczych związanych z  odbudową 
strażnicy, wypełniało pozyskiwanie i  re-
montowanie sprzętu, kompletowanie nowej 
załogi oraz jej szkolenie. Nie brakowało tak-
że pożarów. Tylko  w  1946  r. gdyńska straż 
brała udział w gaszeniu ponad 100 pożarów 
oraz w innych miejscowych zdarzeniach.

Znamienny dla gdyńskiej jednostki 
był 21 września 1947  r., kiedy to pionier 
gdyńskiego pożarnictwa, komendant Miej-
skiej Zawodowej Straży Pożarnej płk L.D. 
Korzewnikjanc opuścił piastowanie przez 
siebie stanowisko.  Odwołany – pozostał 
jednak związany z Gdynią. Od 1945 r. za-
siadał w  jej Radzie Miejskiej z  ramienia 
Stronnictwa Demokratycznego, gdzie był 
wiceprzewodniczącym Zarządu Miejskie-
go SD. Domniemaną przyczyną jego odej-
ścia ze straży było objęcie funkcji prezesa 
okręgowego Związku Uczestników Walki 
Zbrojnej o  Niepodległość i  Demokrację 
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1939-1945. Na uroczystości jego pożegna-
nia Rada Miasta Gdyni nadała mu tytuł 
Honorowego Komendanta. 

Istnieje odpis dokumentu z  Uchwały 
Rady Obrony Narodu z dnia 2 października 
1944 r., z którego wynika, że L.D. Korzew-
nikjanc jako Komendant Oddziałów Wal-
czących Korpusu Bezpieczeństwa w  Po-
wstaniu Warszawskim został awansowany 
do stopnia generała brygady: […] w uzna-
niu Jego zasług położonych w  bohaterskiej 
walce z  niemieckim okupantem o  Niepod-
ległość Ojczyzny i  Wolność Stolicy. Awans 
ten po wojnie nie został uznany, nawet sam 
Korzewnikjanc podczas weryfikacji stop-
nia wojskowego w  Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień nie wykazywał go w arkuszach 
weryfikacyjnych. Z relacji rodziny wynika, 
że jak przychodzili do niego koledzy m.in. 
z  powstania warszawskiego, to tytułowali 
go zawsze generałem. 

Przed śmiercią zamieszkał w  Warsza-
wie, gdzie podjął pracę w kolejnictwie.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Na zdjęciu (prawdopodobnie z  lat 1945- 
-1946) zamieszczonym w biogramie wystę-
puje w mundurze pułkownika Wojska Pol-
skiego z przywieszonymi: orderem Krzyża 
Grunwaldu III klasy (nadanym 31 sierpnia 
1945 r.), krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem 
Partyzanckim.

Płk Leon Doliwa Korzewnikjanc zmarł 
10 czerwca 1978  r. i  został pochowany na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 
(kw. B28, rz. 1, grób nr 14). Razem z nim 
spoczywa urodzona 26 czerwca 1896 r. jego 
żona Olga, która zmarła 3 marca 1969 r. 
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Zdzisław Jan Zasada

KOSIOROWSKI STANISŁAW 
WŁADYSŁAW 

(1929-2018) 

Działacz społeczny, założyciel OSP 
w  Nowej Wsi k. Kolbuszowej, wieloletni 
prezes i  Honorowy Prezes ZOP ZOSP RP 
w Kolbuszowej. 

Urodził się 26 lipca 1929  r. w  Kolbu-
szowej, zdobył wyższe wykształcenie w za-
kresie administracji i w okresie aktywności 
zawodowej pracował w  organach lokalnej 
administracji, wyróżniając się cechami 
społecznika. W roku 1956 był jednym z za-
łożycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w No-
wej Wsi k. Kolbuszowej i przez długi okres 
pełnił funkcję naczelnika tej jednostki. Bar-
dzo aktywnie działał w strukturach Związ-
ku OSP i  przez wiele lat społecznie pełnił 
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funkcję komendanta gminnego, aż do roku 
2006. W latach 1998-2011 sprawował funk-
cję członka Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP woj. podkarpackiego oraz 
funkcję prezesa Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Kolbuszowej, a od roku 
2011 funkcję Honorowego Prezesa ZOSP 
RP. W okresie 62-letniej służby w struktu-
rach OSP i Związku starał się nieść pomoc 
w realizacji zadań statutowych terenowych 
jednostek oraz zarządów gminnych na ob-
szarze powiatu kolbuszowskiego, uczestni-
czył w wielu walnych zebraniach jednostek 
OSP, propagował idee ochrony przeciw-
pożarowej, aktywnie wspomagał działania 
zmierzające do podnoszenia kwalifikacji 
strażaków ochotników, nawiązując ścisłą 
współpracę w  tej kwestii ze strukturami 
zawodowej straży pożarnej i Komendą Po-
wiatową PSP, czynił zabiegi związane z za-
opatrzeniem jednostek w sprzęt ratowniczy, 
budową i rozbudową remiz strażackich. Był 
autorem wielu artykułów o tematyce pożar-
niczej w  lokalnej prasie, a  także współau-
torem monografii Straże pożarne wczoraj 
i  dziś, przedstawiającej historię jednostek 
ochotniczych straży pożarnych z  terenu 
powiatu kolbuszowskiego. Był pomysło-
dawcą i wykonawcą obelisku poświęconego 
pamięci strażaków ochotników i strażaków 
zawodowych pow. kolbuszowskiego, posa-
dowionego na cmentarzu parafialnym przy 
Kolegiacie Kolbuszowskiej. Za jego stara-
niem kolbuszowskie Muzeum Kultury Lu-
dowej i Park Etnograficzny w Kolbuszowej 
wzbogaciły się o zbiory poświęcone histo-
rii pożarnictwa w  regionie, a  także sprzęt 
strażacki i  zabytkowe obiekty strażnic. 
W ostatnich latach życia, mimo podeszłego 
wieku, określany był wśród strażaków jako 
ambasador nowych pomysłów w  zakresie 
realizacji statutowych zadań z wykorzysta-
niem nowych technik. Za swoje zasługi był 
wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. 

Odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1992), Złoty, Brązowy Krzyż Zasługi 
(1984, 1979), Medal Honorowy im. Bole-
sława Chomicza (1997), Złoty Znak Związ-
ku OSP (1991), odznaka „Za Zasługi dla 
Ochrony Przeciwpożarowej”, Złoty, Srebr-
ny i  Brązowy Medal „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa”, odznaka ,,Zasłużony Pracownik 
Państwowy” (1976), odznaka „Zasłużony 
dla województwa rzeszowskiego” (1975), 
odznaka „Strażak Wzorowy” oraz wiele 
innych podziękowań i dyplomów uznania. 

Stanisław Kosiorowski zmarł w Kolbuszo-
wej 5 grudnia 2018 r. w wieku 89 lat. Spoczął na 
cmentarzu parafialnym, w kwaterze rodzinnej. 

BIBLIOGRAFIA
Źródła archiwalne: Archiwum ZOP ZOSP RP w Kol-
buszowej i OSP w Nowej Wsi.

Władysław Tabasz

KOT MIECZYSŁAW 
(1948-2019)

Działacz OSP i Związku OSP RP. Wice-
prezes ZOW ZOSP RP, dyrektor Biura ZW 
ZOSP RP Województwa Podkarpackiego 
z siedzibą w Rzeszowie. 

Urodził się 1 stycznia 1948 r. na Podkarpa-
ciu, w Medyni Głogowskiej, gdzie uczęszczał 
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do szkoły podstawowej. W  roku 1966 zdał 
wzorowo maturę w I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Łańcucie. Następnie rozpoczął stu-
dia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Po 
I roku studiów, ze względu na trudne warun-
ki ekonomiczne, rozpoczął pierwszą pracę 
zawodową w  Kopalni „Katowice”. Po półto-
rarocznej pracy w kopalni wrócił w rodzinne 
strony i podjął pracę w Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w  Rzeszowie jako referent 
Wydziału Gospodarki Komunalnej. W sierp-
niu 1969 r. po zawarciu związku małżeńskie-
go zamieszkał w Wólce Podleśnej, włączając 
się w życie społeczne lokalnego środowiska, 
w tym działalność pożarniczą. W roku 1971 
był przewodniczącym Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Jasionce, a w latach 1972-1973 
pełnił funkcję sekretarza Urzędu Gminy 
w Trzebownisku. Od lipca 1975 r. do 1980 r. 
pracował w  Urzędzie Gminy w  Trzebowni-
sku jako kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go. W  latach 1980-1989 był etatowym pra-
cownikiem Wojewódzkiego Komitetu ZSL 
w  Rzeszowie, jako sekretarz biura. Pracując 
zawodowo, w  roku 1984 rozpoczął studia 
w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie. Pracę magisterską obronił w li-
stopadzie 1988  r., uzyskując tytuł mgr. inż. 
ekonomii produkcji i obrotu rolnego. W la-
tach 1990-1991 jako prezes zarządu prowa-
dził z  powodzeniem Gminną Spółdzielnię 
Samopomoc Chłopska w  Jasionce, w  której 
do ostatnich swoich dni był członkiem zarzą-
du i rady nadzorczej. 

Społeczną działalność na rzecz bez-
pieczeństwa pożarowego i  ochrony prze-
ciwpożarowej rozpoczął po powrocie ze 
Śląska w  roku 1969, wstępując w  szeregi 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Pod-
leśnej, w gminie Trzebowisko k. Rzeszowa. 
W miejscowości tej bardzo wiele rodzin ma 
w swych życiorysach działalność w ochot-
niczej straży pożarnej. W  takim klimacie 
działał także Mieczysław Kot, który wespół 

z  innymi strażakami przewodził wszelkim   
inicjatywom środowiska, nadając ton ak-
tywności życia społecznego i gospodarcze-
go wsi. Byli oni przy budowie domu ludo-
wego, szkoły, domu nauczyciela, kościoła 
i kaplicy, przy modernizacji dróg, obiektów 
sportowych i  komunalnych. Nie zabrakło 
ich także w społecznych komitetach: budo-
wy wodociągów, kanalizacji, sieci gazowej, 
telefonizacji sołectwa. Prywatny czas po-
święcał na uczestnictwo w radzie parafial-
nej jako jej wieloletni przewodniczący, na 
kierowanie Komitetem Budowy Kościoła 
w  Wólce Podleśnej oraz na pracę w  Para-
fialnym Oddziale Akcji Katolickiej, które-
mu przewodniczył od 2005 r.

Działając przez pół wieku w  struktu-
rach OSP i  Związku OSP RP, sprawował 
wiele zaszczytnych, ale i odpowiedzialnych 
funkcji. Przez 10 lat (1981-1991) pełnił 
społeczną funkcję wiceprezesa Zarzą-
du Wojewódzkiego ZOSP w  Rzeszowie. 
W roku 1992 rzeszowscy strażacy i działa-
cze Związku powierzyli mu pełnienie eta-
towej funkcji sekretarza i kierownika Biura 
ZW ZOSP RP w Rzeszowie. Od 1 stycznia 
1999  r., po zmianach w  podziale admini-
stracyjnym kraju, Mieczysław Kot jako dy-
rektor Biura ZW ZOSP RP Województwa 
Podkarpackiego z  siedzibą w  Rzeszowie 
kierował pracami tego biura i  nadzoro-
wał prace biur terenowych Związku OSP 
RP w  Przemyślu, Krośnie i  Tarnobrzegu. 
W  roku 2008, po kolejnych zmianach or-
ganizacyjnych w  Związku OSP RP, został 
dyrektorem Zarządu Wykonawczego Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP RP Woje-
wództwa Podkarpackiego. Był wyjątkowo 
staranny w  prowadzeniu dokumentacji 
Związku. Wprowadził do praktyki biuro-
wej wydawanie cykliczne biuletynów na 
potrzeby członków władz Związku i  dzia-
łaczy w  terenie. Sprawował pieczę nad 
czterotomowym Albumem Zarządu Wo-
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jewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w  Rzeszowie. Był konsultantem 
pracy doktorskiej o  tematyce pożarniczej 
obronionej w 2001 r. na WSP w Rzeszowie 
i  inicjatorem fundacji sztandaru Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku w  Rzeszowie. 
Z  powodzeniem wykonywał zadania na 
odpowiedzialnym stanowisku dyrektora 
Biura Zarządu Wojewódzkiego Związku 
OSP RP w Rzeszowie do czasu przejścia na 
zasłużoną emeryturę w roku 2014. 

W  latach 1992-2011 był aktywnym 
członkiem władz krajowych, tj. Zarządu 
Głównego Związku OSP RP. Wielokrotnie 
był delegatem na zjazdy krajowe Związku. 
W  trakcie swojej długoletniej, bezinte-
resownej służby strażackiej zawsze pod-
kreślał, że „naszą służbę dla dobra innych 
najlepiej określa hasło wyhaftowane na 
strażackich sztandarach: Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek”. Za swoją pracę zawo-
dową i działalność społeczną uhonorowany 
wieloma odznaczeniami oraz tytułami: Za-
służony Działacz LOK, Zasłużony dla Wo-
jewództwa Rzeszowskiego.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski (2000), Złoty Krzyż Zasługi (1989), 
Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Ochro-
ny Przeciwpożarowej” (2001), Medal Ho-
norowy im. Józefa Tuliszkowskiego (2003), 
Złoty Znak Związku OSP RP (1994), Me-
dal Honorowy im. Bolesława Chomicza 
(2002), Złoty, Srebrny i Brązowy Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”, Złota Honorowa 
Odznaka ZMW (1972).

Mieczysław Kot zmarł 11 listopada 
2019 r. i spoczął 14 listopada na cmentarzu 
Parafii pw. św. Jadwigi Królowej w  Wólce 
Podleśnej, żegnany przez liczne delega-
cje OSP z  Podkarpacia i  władze krajowe 
Związku OSP RP. 
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Władysław Tabasz 

KOWALSKI EDMUND 
(1913-1998)

Żołnierz AK, twórca „cegiełek” na od-
budowę Centralnej Szkoły Pożarniczej, wy-
kładowca w Szkole Oficerów Pożarnictwa, 
zastępca komendanta Wyższej Oficerskiej 
Szkoły Pożarniczej w  Warszawie. Pułkow-
nik pożarnictwa.

Urodził się 27 listopada 1913 r. w Słom-
nikach k. Krakowa (w. Galicja, zabór au-
striacki). Syn Bogusława i  Leontyny (z  d. 
Górskiej). W 1933 r. ukończył w Krakowie 
Szkołę Ekonomiczno-Handlową (szkoła 
średnia). Do OSP w  Słomnikach wstąpił 
1 października 1934  r. Podczas kampanii 
wrześniowej walczył w Grupie Operacyjnej 
„Śląsk”. Działał w Armii Krajowej. W maju 
1942  r. podjął służbę w  Centralnej Szkole 
Pożarniczej. Odbył w  niej kursy podsta-
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wowe na zawodowego strażaka i podofice-
ra. 17 listopada 1942  r. ukończył III kurs 
strażacki w CSP. Następnie ukończył I oku-
pacyjny kurs oficerski, który miał miejsce 
w  okresie 20 listopada 1942 – 28 lutego 
1943  r. w  Centralnej Szkole Pożarniczej 
w  Warszawie. Egzamin oficerski odbył się 
w  obecności płk. Günthera i  płk. Buszy 
(następcy płk. Lgockiego). Po zdaniu egza-
minu otrzymał zaświadczenie tymczasowe 
ukończenia kursu i  prawo używania tytu-
łu i  odznak aspirantów do czasu uzyska-
nia stopnia podporucznika. Kurs oficerski 
ukończył z V lokatą. Był zastępcą komen-
danta II kursu podstawowego podoficerów 
zawodowych, który odbył się w okresie 20 
sierpnia – 20 listopada 1943  r. Na II kur-
sie oficerskim prowadził wyszkolenie for-
malne, a  w  drugiej jego części sprawował 
funkcję zastępcy komendanta kursu. Brał 
udział w  powstaniu warszawskim w  skła-
dzie strażackiego 259 plutonu w Obwodzie 
II Żoliborz – zgrupowanie „Żywiciela”, ps. 
„Baśka”. Początkowo był w  nim oficerem 
operacyjnym, a następnie dowódcą. Ranny 
podczas akcji uruchamiania studni głębi-
nowych na ul. Tucholskiej (Żoliborz). Po 
upadku powstania warszawskiego prze-
trzymywany był w obozach jenieckich. Nu-
mer jeniecki 46494. 

Po powrocie do kraju wiosną 1946 r. zo-
stał kierownikiem odbudowy zniszczonego 
gmachu dawnego Centralnego Ośrodka 
Wyszkolenia Pożarniczego, a  po powoła-
niu nowej Centralnej Szkoły Pożarniczej 
– zastępcą jej komendanta. Miał wówczas 
stopień porucznika pożarnictwa. Zweryfi-
kowany w stopniu kapitana pożarnictwa ze 
starszeństwem od 16 października 1947  r. 
Niezależnie od pracy dydaktycznej aktyw-
nie uczestniczył w odbudowie zniszczone-
go budynku szkoły, a dzięki jego osobistej 
inicjatywie (m.in. zorganizowanie fundu-
szu z  rozprowadzanych „cegiełek”) w  sto-

sunkowo szybkim czasie Szkoła osiągnęła 
pełną funkcjonalność. Prawie 40-letnia 
działalność pożarnicza, w tym 32 lata pracy 
zawodowej, związana była z  przygotowy-
waniem wysoko wykwalifikowanej kadry 
oficerskiej. W  Szkole Oficerów Pożarnic-
twa pełnił funkcje praktycznie wszystkich 
szczebli: od instruktora poprzez starszego 
wykładowcę i kierownika cyklu operacyjno- 
-technicznego, aż do funkcji zastępcy ko-
mendanta szkoły ds. nauczania. Od 1951 r. 
kolejno pracował na stanowiskach zwią-
zanych z ochroną przeciwpożarową w sto-
łecznym ZSS „Społem” i  w  Ministerstwie 
Handlu Wewnętrznego. W  latach 1956-
1966 był starszym oficerem w  Wydziale 
Szkolenia Zawodowego KGSP, a następnie 
w Służbie Szkolenia KGSP. Absolwent stu-
dium uzupełniającego w  Szkole Oficerów 
Pożarnictwa (1966). Następnie do 1 wrze-
śnia 1970 r. zajmował stanowisko zastępcy 
komendanta tej szkoły i  dyrektora nauk. 
Posiadał wtedy stopień podpułkownika po-
żarnictwa. W latach 1971-1975 był starszym 
wykładowcą w  Wyższej Oficerskiej Szkole 
Pożarnictwa aż do przejścia na emeryturę 
w  grudniu 1975  r. w  stopniu pułkownika 
pożarnictwa. Niezwykle aktywnie działał 
w PCK – w ruchu honorowego krwiodaw-
stwa, którego był też propagatorem. Za za-
sługi w tej dziedzinie otrzymał trzykrotnie 
Odznakę Honorową PCK I  stopnia (tzw. 
Kryształowe Serce). Był także wieloletnim 
ławnikiem sądowym i  aktywnym działa-
czem związków zawodowych. Autor (wraz 
z Władysławem Pilawskim) publikacji Cen-
tralna Szkoła Pożarnicza 1940-1944.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Wojska 
(londyński), Krzyż Armii Krajowej (1994), 
Medal za Warszawę 1939-1945, Złoty Znak 
Związku OSP (1976), Złoty Medal „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa” (dwukrotnie).
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Zmarł 16 lutego 1998 r. Żonaty z  Kry-
styną z  Pawłowskich (1922-1996), z którą 
miał troje dzieci: dwóch synów i córkę. Miał  
trzech braci: Stanisława, Romana Wirgiliu-
sza i Wiesława oraz siostrę Jadwigę. Jego syn 
Tomasz jest absolwentem SOP (Turnus XII). 
Brat Wiesław Kowalski (1920-2000) dosłu-
żył się stopnia pułkownika pożarnictwa. 
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Joanna Szczepańska

KREID FRANCISZEK 
(1905-1998)

Zastępca komendanta Wojewódzkiego 
Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w  Wał-
brzychu (1947-1950), komendant powia-
towy SP w Mielcu (1959-1962). Pułkownik 
pożarnictwa.

Urodził się 6 stycznia 1905  r. we wsi 
Orłów na terenie pow. mieleckiego (za-
bór austriacki, w  II RP woj. krakowskie 
– Schönanger, Galizien). Syn Edwarda 
i Emilii z d. Graba (Gröle). Po ukończeniu 
szkoły powszechnej w  Mielcu uczęszczał 
do państwowego gimnazjum w  tym mie-
ście. Z powodu trudnej sytuacji materialnej 
jego rodziny – a było to wtedy powszech-
ne – w 1922 r. przerwał edukację na klasie 
VI. W 1924 r. wstąpił do orkiestry 20 Puł-
ku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Rzeszowie. Od listopada 1926 r. do końca 
października 1928 r. pracował jako urzęd-
nik (elew, aspirant urzędniczy) w Dyrekcji 
Polskich Kolei Państwowych w Katowicach 
(woj. śląskie, autonomiczne), a  następnie 
w  jej ekspozyturze na terenie Mysłowic 
(pow. katowicki). Od 1 listopada 1928 r. do 
listopada 1930  r. pracował na stanowisku 
sekretarza Sądu Grodzkiego w Mielcu (woj. 
krakowskie). Potem został przeniesiony do 
Sądu Grodzkiego w Strzyżowie (woj. lwow-
skie). Pracował w nim do 8 maja 1938 r., po 
czym został przeniesiony do Sądu Grodz-
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kiego, a  z  niego do Sądu Okręgowego 
w  Tarnowie (woj. krakowskie, a  w  czasie 
okupacji Dystrykt Kraków). W 1937 r. zo-
stał odznaczony „Brązowym Medalem Za-
sługi”. W tym ostatnim sądzie pracował do 
1 lutego 1945 r. 

Działalność w  pożarnictwie Franci-
szek Kreid zaczynał w Mielcu, gdzie w  la-
tach 1922-1924 był adiutantem naczelnika 
straży, dra Andrzeja Dziadyka, a następnie 
sekretarzem stowarzyszenia Miejskiej OSP. 
Po kilku latach wrócił do funkcji sekretarza 
mieleckiej straży, w  której w  latach 1938- 
-1939 był dowódcą plutonu, a następnie na-
czelnikiem. Gdy w latach 1930-1938 miesz-
kał i pracował w Strzyżowie, pełnił funkcję 
tamtejszego naczelnika rejonowego. Nie 
posiadamy wiedzy co do terminów uzy-
skania formalnych uprawień do pełnienia 
funkcji w OSP. Z pewnością ukończył kursy 
wszystkich stopni do VI włącznie. Po do-
tarciu do Wałbrzycha (Okręg Administra-
cyjny Dolny Śląsk, a  następnie woj. wro-
cławskie) został 11 lipca 1945 r. kierowni-
kiem Referatu Kultury i Sztuki w Urzędzie 
Pełnomocnika Rządu RP na obwód/powiat 
ziemski w  Wałbrzychu). Za namową kpt. 
poż. Gustawa Cieślickiego – pierwszego 
powiatowego komendanta straży pożar-
nych w Wałbrzychu, którego biuro znajdo-
wało się w tym samym budynku, w którym 
mieścił się Referat Kultury i Sztuki – wstą-
pił do zawodowej służby pożarniczej i  już 
1 sierpnia 1945 r. objął stanowisko powia-
towego komendanta straży pożarnych, a po 
reaktywowaniu ZSP RP także instruktora 
powiatowego w Szprotawie (Okręg Admi-
nistracyjny Dolny Śląsk, a  następnie woj. 
wrocławskie). Po ukończeniu VI kursu 
oficerskiego dla kandydatów na zawodo-
wych oficerów pożarnictwa, który odbył 
się w  okresie 14.04-10.08.1947  r. w  Cen-
tralnej Szkole Pożarniczej w  Warszawie, 
został przeniesiony do Wałbrzycha, gdzie 

od 19 września 1947 r. zajmował stanowi-
ska zastępcy miejskiego komendanta straży 
pożarnych, zastępcy komendanta MZSP 
oraz zastępcy komendanta Wojewódz-
kiej Szkoły Pożarniczej / Wojewódzkiego 
Ośrodka Wyszkolenia Pożarniczego. Pro-
wadził w  tej placówce wykłady. Placówka 
podlegała ZOW ZSP RP we Wrocławiu. Po 
tym jak komendant główny SP wydał za-
rządzenie z dnia 14 kwietnia 1950 r. – Org. 
1/1, na podstawie którego przystąpiono do 
likwidowania spraw majątkowych struktur 
ZSP RP, został wyznaczony na likwidatora 
Oddziału Powiatowego ZSP RP w  Jeleniej 
Górze (woj. wrocławskie). Dnia 3 czerwca 
owego roku (oficjalnie – 1 tego miesiąca) 
objął stanowisko powiatowego komen-
danta straży pożarnych w  Jeleniej Górze. 
Posiadał wtedy stopień ppor. pożarnictwa. 
Jednak szybko z tego stanowiska zrezygno-
wał z uwagi na fakt niezapewnienia obieca-
nego mieszkania (jego rodzina liczyła wraz 
z nim cztery osoby) i we wrześniu powró-
cił do Wałbrzycha. Tu 1  września 1950  r. 
został oficerem szkoleniowym we wspo-
mnianej wcześniej placówce szkoleniowej. 
Za odważną postawę i swego rodzaju opór 
wobec ówczesnych przełożonych zawodo-
wych, a  pewnie bardziej władzy powiato-
wej, obniżono mu uposażenie o  połowę. 
Sytuacja materialna jego i  jego rodziny 
dramatycznie się wtedy pogorszyła i dlate-
go 7 marca 1951 r. podjął pracę na stano-
wisku referenta ochrony przeciwpożarowej 
Funduszu Wczasów Wypoczynkowych 
w  Lądku-Zdroju (pow. kłodzki, woj. wro-
cławskie), na którego terenie funkcjonował 
największy w Polsce zespół uzdrowiskowy 
Wojska Polskiego i Północnej Grupy Wojsk 
Armii Radzieckiej. I w tym miejscu nie za-
grzał długo, bowiem przeniósł się do Lu-
blina, gdzie od 1 maja 1951 r. podjął pracę 
jako inspektor ochrony przeciwpożarowej 
Lubelskiego Zjednoczenia Przemysłu Cu-
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krowniczego. Oznaczało to przeprowadz-
kę z  Wałbrzycha do Lublina. W  Lublinie 
pracował do czerwca 1954  r. i  z  powodu 
trudności mieszkaniowych odszedł. Kolej-
nym miejscem jego pracy była – najwięk-
sza w tym czasie w kraju – Rafineria Nafty 
w Trzebini (woj. krakowskie). Był w niej od 
czerwca do września 1954 r. technikiem po-
żarniczym. 15 września 1954 r. awansował 
na stanowisko st. technika pożarniczego 
w  Zarządzie Przemysłu Rafinerii (Rafine-
ryjnego) Nafty w Krakowie. Stanowisko to 
zajmował do 20 listopada 1955 r., po czym 
1 grudnia 1955  r. został przeniesiony na 
stanowisko zastępcy komendanta ochrony 
przeciwpożarowej w Rafinerii Nafty „Jasło” 
w Niegłowicach k. Jasła (woj. rzeszowskie). 
Pracując tam, ukończył w  1956  r. Kore-
spondencyjne Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych (egzamin maturalny we 
wrześniu tego roku) w  Krośnie (woj. rze-
szowskie). Od 1 listopada 1956 r. zajmował 
stanowisko starszego inspektora ochrony 
przeciwpożarowej w  Zarządzie Przemysłu 
Rafinerii Nafty w  Krakowie. W  grudniu 
1958 r. przeszedł na stanowiska kierownika 
ochrony przeciwpożarowej i  szefa Tereno-
wej Obrony Przeciwlotniczej największego 
wtedy w  kraju zespołu hut szkła – Kro-
śnieńskich Hut Szkła. W  1959  r. podjął 
starania o  powrót do terenowej ochrony 
przeciwpożarowej i  od 1 maja 1959  r. do 
30 marca 1962 r. w Mielcu (woj. rzeszow-
skie) zajmował stanowisko powiatowego 
komendanta straży pożarnych. Posiadał 
wtedy stopień kpt. poż.

Franciszek Kreid jest autorem dwóch 
cennych prac książkowych: Obrona i sprzęt 
przeciwgazowy w pożarnictwie (1952) oraz 
Przyczyny powstawania i  rozszerzania się 
pożarów na wsi (1958).

Niezależnie od wykonywania czynno-
ści zawodowych oraz społecznej służby 
w  towarzystwach OSP Franciszek Kreid 

udzielał się w związkach zawodowych: Pra-
cowników Sądowych, Pracowników Samo-
rządowych, Pracowników Przemysłu Spo-
żywczego oraz Górników. Należał do LPŻ. 
Nie był członkiem żadnej partii politycznej. 

Franciszek Kreid zmarł 13 listopada 
1998 r. i został pochowany w Warszawie.

Ślub wziął z Marią Kreid z d. Gromko 
18 czerwca 1932 r. w Strzyżowie (Galicja). 
Z  tego małżeństwa miał jedyną córkę Da-
nutę Kreid (1947-2011). Franciszek Kreid 
miał siedmioro rodzeństwa: siostry Hele-
nę, Emilię, Franciszkę, Marię i  Zofię oraz 
dwóch braci, w  tym Eugeniusza Kreida 
(1911-2008), który stał w latach 1949-1965 
na czele PZUW/PZU.
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KURKOWSKI JAN 
(1917-1993)

Działacz samorządowy, radny miejski 
w Solcu Kujawskim. Prezes Zarządu Miej-
sko-Gminnego Związku OSP w Solcu Ku-
jawskim i prezes OSP w tym mieście. 

Jan Kurkowski, syn Jana, urodził się 19 
września 1917 r. w Sterkrade (obecnie dziel-
nica Oberhausen – Niemcy). Po powro-
cie do Polski rodzice Jana Kurkowskiego 
zamieszkali w  Bydgoszczy, skąd w  1922  r. 
przenieśli się do Solca Kujawskiego. Po 
ukończeniu 15. roku życia, tj. w 1936 r., J. 
Kurkowski za przykładem ojca wstąpił do 
orkiestry strażackiej. 

Jako 20-latek w 1937 r. zaciągnął się do 
wojska. Brał udział w  walkach na różnych 
frontach II wojny światowej. Od 1946  r. 
równolegle z pracą zawodową w Zakładach 
Chemicznych ERG, gdzie pracował na sta-
nowisku komendanta straży przemysłowej, 
działał w szeregach Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Łęgnowie (obecnie dzielnica Byd-
goszczy). W  1959  r. podjął pracę w  Bazie 
Zaopatrzenia i Zbytu Przedsiębiorstwa Me-
chanizacji Rolnictwa w  Solcu Kujawskim. 
Z OSP Łęgnowo przeniósł się do OSP Solec 
Kujawski, gdzie w początkowym okresie grał 
w orkiestrze. Do Zarządu OSP został wybra-
ny w 1964 r. Duże zaangażowanie w działal-
ność społeczną, aktywna praca w szeregach 
OSP, występowanie z licznymi inicjatywami 

zaowocowały tym, że 2 lutego 1969  r. zo-
stał wybrany na funkcję prezesa OSP, którą 
pełnił do roku 1982. W  latach 1976-1980 
był wiceprezesem Zarządu Miejsko-Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Solcu Kujawskim, a od 1980 r. aż do 
śmierci prezesem tegoż Zarządu. 

Z  inicjatywy J. Kurkowskiego, przy 
dużym zaangażowaniu i  realnym pozyski-
waniu przez niego środków finansowych, 
wykonano wiele prac budowlanych i  mo-
dernizacyjnych na rzecz soleckiej OSP. 
Były to m.in.: rok 1964 – budowa wspi-
nalni, pomieszczenia socjalnego i  biura, 
remont i modernizacja świetlicy; rok 1970 
– nadbudowa II piętra na całym obiekcie, 
doprowadzenie wody, kanalizacji i budowa 
kotłowni, założenie centralnego ogrzewa-
nia; rok 1976 – dobudowanie dwóch bok-
sów garażowych do istniejącego obiektu. 
Budowa magazynów na sprzęt, nadbudowa 
dwóch pięter i modernizacja świetlicy. Wy-
konanie zaplecza socjalnego z  łazienkami, 
prysznicami i szatniami itp. 

Prezes Kurkowski jako członek PZPR 
(delegat na IV Zjazd PZPR w  1964 r.) ak-
tywnie współdziałał z  radami narodowymi 
w organizowaniu obrony przeciwpożarowej. 
Kładł m.in. duży nacisk na popularyzowanie 
pożarnictwa poprzez organizowanie kursów 
specjalistycznych, zawodów pożarniczych, 
szkoleń i ćwiczeń w OSP. Był współorganiza-
torem corocznego miejsko-gminnego współ-
zawodnictwa jednostek OSP. Jego działania 
prowadziły także do rozwoju młodzieżowych 
drużyn pożarniczych chłopców i  dziewcząt 
na terenie gminy Solec. OSP z gminy Solec 
Kujawski, uczestnicząc we współzawodnic-
twie na poziomie wojewódzkim, zajmowały 
I, II lub III miejsca. 

Jan Kurkowski z racji swoich umiejętno-
ści i zainteresowań muzycznych był jednym 
z tych ludzi, którzy czynili wiele, aby reakty-
wowana przy OSP Solec Kujawski w 1964 r. 
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orkiestra trwała, rozwijała się i  służyła spo-
łeczeństwu, dając przy tym możliwość sa-
morealizacji i  rozwoju zainteresowań mu-
zycznych zarówno dorosłym i młodzieży, jak 
i dzieciom w wieku szkolnym. Największymi 
osiągnięciami orkiestry były: zajęcie I miejsca 
w Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr 
Dętych w Pułtusku (1975) oraz zakwalifiko-
wanie się do udziału w  III Ogólnopolskim 
Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w  Koszali-
nie (1975), gdzie wśród najlepszych orkiestr 
w kraju solecki zespół zdobył V miejsce. Or-
kiestra uświetniała swoimi koncertami waż-
ne wydarzenia na terenie województwa, m.in. 
Centralne Dożynki w Bydgoszczy (1972).
Odznaczenia, odznaki:
Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi (1977, 1970), 
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino, me-
dal „Za udział w  wojnie obronnej 1939” 
(1988), Medal Wojny 1939-1945 (odzna-
czenie brytyjskie 1944), Gwiazda za Woj-
nę w  Italii (odznaczenie brytyjskie 1944), 
Krzyż Monte Casino (1944), Medal Woj-
ska Polskiego (1944), Złoty Znak Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Odznaka 
Honorowa 8  Pułku Strzelców Konnych 
(1936), Odznaka Honorowa 3 Pułku Pan-
cernego (1945), Zasłużony Obywatel Solca 
Kujawskiego (1975), Medal za Zasługi dla 
Województwa Bydgoskiego (1976).

Jan Kurkowski zmarł w sierpniu 1993 r. 
Z  pierwszą żoną – Cecylią z  d. Turańską 
(1917-1978) – miał córkę (imienia nie usta-
lono). Druga żona Czesława.
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Ewa Tabaczyńska

LEWOCZ WACŁAW 
(1932-2017)

Rolnik, pracownik spółdzielczości, 
działacz społeczny i strażacki. Przez ok. 70 
lat aktywny funkcyjny OSP Jaświły, pow. 
moniecki, członek honorowy jednostki. 
Członek władz gminnych, powiatowych 
i  wojewódzkich Związku OSP i  Związku 
OSP RP. Pasjonat historii straży pożarnych.

Urodził się 20 listopada 1932  r. w  Ja-
świłach w powiecie białostockim. Rodzice 
– ojciec Wincenty, matka Stefania z d. An-
drelczyk – prowadzili gospodarstwo rolne. 
Wacław miał jednego brata, o  osiem lat 
młodszego Antoniego.

Wybuch II wojny światowej przerwał na-
ukę rozpoczętą w szkole powszechnej w Ja-
świłach. W. Lewocz wspominał, że za czasów 
okupacji sowieckiej (koniec września 1939 r. 
– 22 czerwca 1941 r., za „pierwszego Sowie-
ta”) cofnięto jego rocznik znowu do klasy 
pierwszej, ale lekcje prowadzono w  języku 
rosyjskim. Po zakończeniu wojny kontynu-
ował naukę w polskiej szkole. Wacław trafił 
od razu do klasy czwartej, ponieważ umiał 
liczyć i  czytać. Naukę łączył z  pracą w  go-
spodarstwie rolnym rodziców.

W okresie od 24 listopada 1952 r. do 28 
stycznia 1953 r. odbywał zasadniczą służbę 
wojskową w Lublinie, skąd po interwencji 
rodziców został zwolniony do rezerwy jako 
tzw. jedyny żywiciel rodziny. 
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29 sierpnia 1966  r. rozpoczął kolejny 
etap nauki – w Liceum Ekonomicznym na 
Wydziale Zaocznym w Ełku. Uzyskał tytuł 
technik ekonomista o  specjalności handel 
spółdzielczy. Świadectwo dojrzałości otrzy-
mał 4 czerwca 1971 r. Trzeba zauważyć, że 
uzyskanie matury w owym czasie było du-
żym osiągnięciem, a w Jaświłach mało kto 
mógł się nią poszczycić. 

Przez większość swego życia starał się 
łączyć pracę na roli z funkcjami publiczny-
mi. W okresie od 1 października 1950 r. do 
23 listopada 1952 r. pracował w Prezydium 
Gminnej Rady Narodowej w Jaświłach jako 
referent podatkowy. Następnie na dłużej 
zadomowił się w Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska” w Jaświłach, gdzie od 
1 stycznia 1958 r. do 31 maja 1990 r. praco-
wał na różnych stanowiskach, poczynając 
od starszego referenta finansowego, po-
przez starszego księgowego, samodzielnego 
referenta ds. pracowniczych, aż po kierow-
nika sekcji ds. pracowniczych.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego, 
które przekazał synowi w 1989 r., i praca za-
wodowa to tylko część intensywnego życia 
Wacława Lewocza. Działalność społeczna, 
i to na kilku płaszczyznach, w zasadzie zdo-
minowała jego życie. Pierwszą jego miłością 
była Ochotnicza Straż Pożarna, której dziel-
nie służył przez trudno wyobrażalne 69 lat, 
pełniąc tam różne funkcje: od zastępcy ko-
mendanta ds. technicznych (5.03.1953 r. – 
04.12.1953 r.) przez kierowcę wozu bojowe-
go (05.07.1964 r. – 03.08.1982 r.), sekretarza 
OSP (04.12.1953 r. – 05.12.1969 r.), sekre-
tarza Komisji Rewizyjnej (31.01.1991  r. – 
13.01.1996 r.), członka Komisji Rewizyjnej 
(13.01.1996 r. – 20.01.2001 r.), po członka 
honorowego OSP Jaświły (od 29.01.2005 r. 
do śmierci).

Aktywnie działał w  Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych i  Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej. Wiceprezes Zarządu Gminnego 
(1972-1991), a  następnie od 30 paździer-
nika 1991 r. do 27 lutego 2001 r. skarbnik. 
Członek  Zarządu Powiatowego ZOSP RP 
w  okresie od 2 października 1998  r. do 
10 października 2001  r. Członek Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP RP (1975-1987), 
członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 
(1987-1992) oraz ponownie od 21 paź-
dziernika 1993  r. do 31 grudnia 1999  r. 
był członkiem zwyczajnym Zarządu Wo-
jewódzkiego. Uczestniczył w  VI Zjeździe 
Krajowym Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych, odbywającym się w Warszawie 
w dniach 19-20 maja 1979 r., jako delegat.

Początki jego działalności w  OSP tak 
opisał Jan Kupiński w opracowaniu Jaświły 
w XX wieku – mieszkańcy na tle historii:

,,W 1958 r. straż otrzymała motopom-
pę, a wraz z nią większą ilość węży tłocz-
nych i  ssawnych. W  gminnym »chlewku« 
zrobiło się za ciasno. I  tu właśnie Wacław 
Lewocz, młody chłopak i  strażak, rzucił 
hasło: »Chłopy, trzeba budować remizę!«. 
Hasło zostało podchwycone. Projekt opra-
cował Wacław Lewocz, nie mając do tego 
żadnych kwalifikacji formalnych, tylko 
zwykłą, otwartą chłopską głowę. Sprytnie 
zaprojektował (pod sceną) garaż na przy-
szły samochód, który pojawi się po 5 latach. 
(…)”. W  dalszej części pisze: „W  1965  r. 
OSP otrzymała pierwszy samochód. Był to 
supergrat i  tylko cierpliwość i  znajomość 
rzeczy Wacka Lewocza – który został kie-
rowcą – pozwoliła strażakom dojechać do 
pożaru, a czasem i wrócić”.

Bycie strażakiem dla W. Lewocza nie 
ograniczało się tylko do udziału w akcjach 
gaśniczych, dbania o  samochód strażacki 
czy podejmowania kolejnych inicjatyw bu-
dowlanych. To również on prowadził więk-
szość dokumentacji jednostki od połowy lat 
50. XX w. do końca roku 2003. Uczestniczył 
w szkoleniach pożarniczych, np. „Wyszko-
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lenie I  stopnia strażaka ochotnika” prze-
prowadzone przez Powiatową Komendę 
Straży Pożarnych w Mońkach 10 listopada 
1964  r. czy „Obsługa sprzętu motorowego 
w OSP” przeprowadzone w Wojewódzkim 
Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w  Ełku 
w terminie 3-14 marca 1964 r. 

Działalność Wacława Lewocza została 
dostrzeżona przez Związek OSP i otrzymał 
on listy pochwalne „Za ofiarną i  gorliwą 
działalność w zaszczytnej służbie pożarni-
czej” od Zarządu Okręgu Wojewódzkiego 
(9.05.1966 r.) i  od Zarządu Oddziału Po-
wiatowego (21.05.1972 r.).

Z  rąk komendanta rejonowego straży 
pożarnych w  Mońkach otrzymał 14 lute-
go1985  r. dyplom uznania „Za ofiarne za-
angażowanie i  duży wkład pracy na rzecz 
budownictwa pożarniczego”. Związane było 
to ze staraniami i  rozpoczęciem budowy 
nowej remizy. Uzgadnianie dokumentacji, 
wykonanie projektu, wprowadzenie budowy 
remizy do planu wojewódzkiego inwestycji, 
uzyskiwanie pozwoleń trwało 8  lat. Więk-
szość prac związanych z  budową wykonali 
strażacy społecznie. Poświęcili na to 3050 
godzin pracy własnych rąk i  777  godzin 
pracy ciągników z przyczepami. Wszystkim 
tym kierował Wacław Lewocz.

Ówczesny komendant rejonowy straży 
pożarnych w  Mońkach Mieczysław Kirej-
czyk wspomina go jako osobę bardzo do-
brze radzącą sobie w  sprawach organiza-
cyjnych i  cieszącą się dużym autorytetem. 
„Druh Wacław z  racji swoich predyspo-
zycji biurowych i  funkcji w zarządzie jed-
nostki przygotowywał wszelkie materiały 
do statutowego przebiegu zebrania i  nie 
miało ono żadnych potknięć, przebiegało 
sprawnie i  nie było zbędnie przedłużane. 
Rejon moniecki w tamtym czasie obejmo-
wał gminy: Mońki, Knyszyn, Jasionówkę, 
Jaświły, Krypno i  Tykocin. Każda z  gmin 
różniła się od innych, w tym także w środo-

wisku strażackim. Ton nadawali miejscowi 
działacze i  funkcyjni ochotniczych straży 
pożarnych, zwłaszcza na szczeblu zarzą-
dów miejsko-gminnych i  gminnych. Od 
ich charakterów i autorytetu zależało wiele, 
a w szczególności współpraca z komendan-
tem rejonowym. W mojej ocenie w ówczes-
nym czasie na terenie gminy Jaświły takim 
autorytetem był Druh Wacław Lewocz”.

25 lipca 1999  r. w  Jaświłach miała 
miejsce duża uroczystość – jednostka ob-
chodziła jubileusz 75-lecia istnienia. W jej 
trakcie otrzymała sztandar ufundowany 
przez lokalne społeczeństwo. W Komitecie 
Fundacji Sztandaru nie mogło zabraknąć 
Wacława Lewocza. Odgrywał on znaczącą 
rolę, koordynując wszystkie działania.

Po raz ostatni w  Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczym OSP Jaświły uczestniczył 
w 2011 r. W kolejnych latach ze względu na 
stan zdrowia nie brał już udziału w zebra-
niach. 

Wacław Lewocz w  straży nigdy nie 
sprawował najważniejszych funkcji; był 
skromny, pozostający zawsze w cieniu, ale 
z  jego opinią wszyscy się liczyli i bez jego 
akceptacji i  zaangażowania nic ważnego 
w OSP się nie działo.

Oprócz dynamicznej działalności 
w OSP pełnił także kilka bardzo odpowie-
dzialnych funkcji społecznych, takich jak: 
przewodniczący Komitetu Rodzicielskie-
go przy Szkole Podstawowej w  Jaświłach 
(1976-1984), przez dwie kadencje przewod-
niczący Gminnej Rady Narodowej w  Ja-
świłach (1984-1992), przez dwie kadencje 
przewodniczący Rady Gminy w  Jaświłach 
(1994-2002). Od 1976 r. należał do Zjedno-
czonego Stronnictwa Ludowego, a następ-
nie od 1990  r. do Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Jako przewodniczący Gminnej 
Rady Narodowej mocno zaangażował się 
w proces uzyskania pozwolenia na budowę 
nowego kościoła w Jaświłach. Od 3 marca 
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1962 r. był aktywnym członkiem Ludowych 
Zespołów Sportowych. Jedną z  jego pasji 
była historia, szczególnie ta lokalna. Zbierał 
informacje, dokumenty i relacje świadków 
ważnych wydarzeń związanych z  terenem 
gminy Jaświły.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1990), Srebrny Krzyż Zasługi (1982), 
Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), 
odznaka „Zasłużony Pracownik Handlu 
i  Usług” (1978), Złota i  Srebrna odznaka 
honorowa „Zasłużony Białostocczyźnie” 
(1984, 1978), medal „Za Zasługi dla Ruchu 
Ludowego im. Wincentego Witosa” (2004), 
Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych (1986), Medal Honorowy im. 
Bolesława Chomicza (1998), Złoty, Srebrny 
i Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” (1985, 1977, 1969), odznaka „Strażak 
Wzorowy” (1971), odznaka „Za Wysługę 65 
Lat” (2013), odznaka „Za Zasługi we Współ-
zawodnictwie Przeciwpożarowym” (1980).

Wacław Lewocz zmarł 29 listopada 
2017 r. w wieku 85 lat. W asyście strażackiej 
został pochowany w grobowcu rodzinnym 
na cmentarzu parafialnym w Jaświłach.

Związek małżeński zawarł 3 września 
1967  r. z  Leonardą Jóźwik z  Kamionki. 
Syn Jarosław (ur. 1969). Życie przesiąknię-
te zamiłowaniem do straży nie mogło nie 
wpłynąć na rodzinę. Strażackie tradycje 
kontynuuje syn Jarosław, pełniący funkcje 
kierowcy OSP, naczelnika, a następnie pre-
zesa OSP Jaświły i komendanta gminnego 
ZOSP RP, członka Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Mońkach, członka 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w  Białymstoku, funkcjonariusza Ko-
mendy Powiatowej PSP w  Mońkach (za-
stępcy dowódcy JRG). Kolejne pokolenie 
to wnuk Marek, również strażak ochotnik 
i absolwent Szkoły Głównej Służby Pożar-
niczej w Warszawie.
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Jarosław Lewocz

ŁABNO KAZIMIERZ 
(1899-1976)

Inspektor pożarnictwa, kierownik Od-
działu Ochrony przed Pożarami i  Innymi 
Klęskami UW w Olsztynie i Wrocławiu. In-
spektor ZOW ZSP RP w Olsztynie i Wro-
cławiu. Wojewódzki komendant SP we 
Wrocławiu. Podpułkownik pożarnictwa, 
kapitan szef. 

Urodził się 1 lutego 1899 r. we wsi Wi-
śniowa w  ówczesnym powiecie strzyżow-
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skim na Podkarpaciu (wtedy zabór au-
striacki). Jego ojciec Jan był nauczycielem 
i kierownikiem szkoły ludowej w rodzinnej 
wsi. Matka Jadwiga pochodziła z  rodziny 
Kłosińskich. Miał dziewięcioro rodzeń-
stwa, w tym o dziesięć lat młodszego brata 
Jana – urzędnika, ppor. rez. WP i instruk-
tora przysposobienia wojskowego. Podczas 
okupacji Jan został aresztowany przez nie-
miecką policję – prawdopodobnie przez 
Gestapo – w  kwietniu lub maju 1940  r., 
w ramach akcji A-B, wymierzonej przeciw-
ko polskiej inteligencji, i  został osadzony 
w więzieniu śledczym w Tarnowie. Następ-
nie wywieziono go do obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz, w pierwszym do niego 
transporcie – 14 czerwca 1940 r. Otrzymał 
numer więźniarski 149. W 1942 r. Jan Łab-
no został umieszczony w  obozie Maut- 
hausen (Mauthausen-Gusen). Katorgę 
obozową przetrwał. Inny brat – Włodzi-
mierz – został podczas okupacji zgładzony 
prawdopodobnie w Iwoniczu k. Krosna n. 
Wisłokiem.

Po ukończeniu szkoły ludowej i dwóch 
klas gimnazjum z  powodu trudnej sytu-
acji materialnej rodziny w  wieku 13 lat 
Kazimierz Łabno podjął pracę zarobkową 
w  jednym ze sklepów na terenie powiato-
wego Rzeszowa. Następnie przeniósł się do 
Krakowa, gdzie za tzw. utrzymanie i możli-
wość uczęszczania na dokształcające zawo-
dowe kursy handlowe pracował w sklepie. 
Skończył trzy kursy handlowe. Pod koniec 
1916 r. został wcielony do armii monarchii 
austro-węgierskiej. W  działaniach wojen-
nych nie uczestniczył, a jego jednostka sta-
cjonowała na terenie garnizonu Kraków. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
wstąpił do Wojska Polskiego i  służył ko-
lejno w  pierwszych baonach etapowych: 
w Krakowie, w Kielcach i ponownie w Kra-
kowie. Jego baony wykonywały w różnych 
miejscach zadania o  charakterze poli-

cyjnym, wartowniczym i  szkoleniowym, 
a  także przy zabezpieczaniu działań pol-
skich jednostek liniowych. Wspierały one 
administrację i  strzegły granic oraz linii 
demarkacyjnych. W  marcu 1922  r. został 
w  randze sierżanta przeniesiony do rezer-
wy i zdemobilizowany do cywila.

Kazimierz Łabno zawodową służbę 
pożarniczą rozpoczął 1 lipca 1922 r. na ofi-
cerskim stanowisku instruktora do spraw 
pożarnictwa / powiatowego instruktora 
pożarnictwa. Należał wtedy do persone-
lu inspekcyjno-instruktażowego Związku 
Floriańskiego. Jako instruktor zatrudniony 
był w  Starostwie Powiatowym w  Sarnach 
(w  II RP – woj. poleskie). Od 9 grudnia 
1922  r. miał stopień instruktora okręgo-
wego – najniższy w personelu urzędników 
Związku. Z  czasem, na podstawie regula-
minu zatwierdzonego 23 kwietnia 1926  r. 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
zmieniono nazwę personelu urzędników 
na korpus inspekcyjny Związku. Przed 
podjęciem służby odbył 6-tygodniowy kurs 
dla oficerów zawodowych w  Łodzi. Od 1 
marca 1923  r. Kazimierz Łabno pracował 
w  Wydziale Powiatowym w  Mławie. Jed-
nocześnie był instruktorem dla sąsiedniego 
powiatu pułtuskiego (oba powiaty w  woj. 
warszawskim). W 1926 r. zaczął pracę jako 
instruktor powiatowy w nowym miejscu – 
w Kutnie (wtedy woj. warszawskie). Praco-
wał tam do 1 października 1929 r. W mię-
dzyczasie awansował na starszego instruk-
tora – już nowo powstałego Związku Straży 
Pożarnych woj. Warszawskiego.

Kolejnym stanowiskiem służbowym, 
jakie objął st. inst. Kazimierz Łabno, było 
stanowisko komendanta Fabrycznej Straży 
Pożarnej Państwowej Fabryki Związków 
Azotowych w Mościcach k. Tarnowa – jed-
nej z  największych inwestycji gospodar-
czych II RP, zarazem sztandarowych fabryk 
ówczesnej Polski. Fabrykę uruchomiono 18 
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stycznia 1930  r., a  w  latach 1931-1935 jej 
dyrektorem był inż. Eugeniusz Kwiatkow-
ski. Kazimierz Łabno był organizatorem 
fabrycznej straży, która poza nielicznym 
personelem zawodowym miała w  swych 
szeregach strażaków ochotników rekrutu-
jących się z załogi fabryki. Straż należała do 
Krakowskiego ZSP. Kalendarz oficera stra-
żackiego na rok 1934 wymienia Łabnę na 
liście (s. 50) członków Korpusu Technicz-
nego (nazwa wprowadzona 23 kwietnia 
1930 r.) w stopniu podinspektora pożarni-
czego. W 1933 r. z powodu kryzysu gospo-
darczego straż pożarną scalono ze służbą 
fabryczną, która wykonywała czynności 
związane z  ochroną fabryki. Kazimierz 
Łabno został komendantem obu formacji. 
Od lata 1940  r. posiadał stopień mjr. poż. 
Stanowisko komendanta FSP zajmował do 
20 kwietnia 1945 r., przy czym od stycznia 
1945  r. fabryka – wobec wywiezienia ma-
szyn oraz instalacji technologicznych przez 
Niemców – stała nieczynna. W czasie oku-
pacji nie działał w antyhitlerowskim ruchu 
oporu albo nie przyznawał się do tego.

Dnia 20 lub 28 kwietnia 1945 r. mjr poż. 
K. Łabno, jak napisał w  swym życiorysie 
dnia 18 lutego 1954  r., został zatrudniony 
przez Tymczasowy Zarząd Miejski Szcze-
cina na stanowisku komendanta MZSP 
w tym mieście. Z uwagi na trwające walki 
o  lewobrzeżny Szczecin nie był w  stanie 
pełnić swojej roli i  dnia 18 maja 1945  r. 
odszedł do Głównego Inspektoratu Pożar-
nictwa w Ministerstwie Administracji Pu-
blicznej. 1 lipca 1945  r. objął stanowisko 
(wojewódzkiego) inspektora pożarnictwa 
w Urzędzie Pełnomocnika Rządu RP na IV 
Okręg Administracyjny Mazurski (Prusy 
Wschodnie), kierowanego przez Jakuba 
Prawina. Po utworzeniu woj. olsztyńskiego 
został inspektorem pożarnictwa w  Urzę-
dzie Wojewódzkim w  Olsztynie. Po znie-
sieniu wojewódzkich inspektoratów (na 

podstawie okólnika nr 63 z dnia 23 grudnia 
1946 r.) i utworzeniu oddziałów ds. ochro-
ny przed pożarami i innymi klęskami został 
powołany na stanowisko kierownika takie-
go oddziału w  Wydziale Administracyj-
nym UW w Olsztynie. Od 16 października 
1946  r. pełnił funkcję inspektora okręgu 
ZSP RP. 

W 1948 r. ppłk. poż. Kazimierz Łabno 
(stopień zweryfikowany na dzień 1 stycz-
nia 1948 r. ze starszeństwem od 5 listopada 
1946 r.) wyjechał na Dolny Śląsk do Wro-
cławia. Zmiana miejsca służby nastąpiła na 
jego prośbę. Tu od 1 października 1948  r. 
do końca czerwca 1950  r. zajmował sta-
nowisko kierownika oddziału, a następnie 
wojewódzkiego komendanta straży po-
żarnych. W  międzyczasie – od września 
1948 r. do czasu likwidacji ZSP RP zarzą-
dzonej dnia 14 kwietnia 1950 r. przez Ko-
mendę Główną Straży Pożarnych – był 
inspektorem Zarządu Okręgu Wojewódz-
kiego ZSP RP we Wrocławiu. Inspektor 
Łabno wykazał się wielką odwagą i sztuką 
dyplomacji, skutecznie perswadując czyn-
nikom partyjnym niewznoszenie okrzy-
ków przez defilujących strażaków podczas 
dożynek ogólnopolskich we Wrocławiu 
na Psim Polu w  dniu 11 września 1949  r. 
wobec obecności na trybunie m.in. Bieru-
ta, Cyrankiewicza i Roli-Żymierskiego. To 
milczenie strażaków ochotników wyjaśnił 
wymogami regulaminu, który nie uwzględ-
niał wznoszenia okrzyków w marszu.

Stanowisko wojewódzkiego komen-
danta straży pożarnych we Wrocławiu zaj-
mował ppłk poż. Kazimierz Łabno do 30 
września 1953  r. W  tym okresie był prze-
łożonym ochotniczych straży pożarnych, 
ponieważ nie istniały organy statutowe ZSP 
RP. 1 października 1953  r. objął stanowi-
sko inspektora ochrony przeciwpożarowej 
w Centralnym Zarządzie Ceramiki Budow-
lanej w Stalinogrodzie (nazwa Katowic od 
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8 marca 1953 r. do 22 marca 1956 r.). W dy-
rekcji CZCB pracował tylko do 15  grud-
nia 1953  r. i  przeniósł się na stanowisko 
kierownika Oddziału Ochrony Przeciw-
pożarowej – inspektora ochrony przeciw-
pożarowej w  Centralnym Zarządzie Ga-
zownictwa w Warszawie. W tym zarządzie 
pracował prawdopodobnie do przejścia na 
emeryturę.

Ppłk poż. Kazimierz Łabno należał do 
wąskiej grupy pionierów polskiego zawo-
dowego korpusu oficerów pożarnictwa. 
Wystarczy powiedzieć, że w 1923 r. w sze-
regach GZSP RP było ich tylko 24. Ode-
grał w powojennym okresie kluczową rolę 
w dziele budowy struktur polskiej ochrony 
przeciwpożarowej na Warmii i  Mazurach 
oraz na terenie Dolnego Śląska. Między 
innymi kierował pracami przy tworzeniu 
ochotniczych straży pożarnych, działalno-
ścią prewencyjną, wyszkoleniową i  w  za-
kresie wyposażenia w  sprzęt. Rozwijał 
współpracę z  czechosłowackim ruchem 
strażackim.
Odznaczenia, odznaki:
Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”.

Zmarł 23 lutego 1976 r. i został pocho-
wany obok żony na Cmentarzu Północnym 
w Warszawie.

W  1922  r. zawarł związek małżeński 
z Heleną Stachowską (18 listopada 1902 r. 
– 8 maja 1975 r.) – córką konduktora ko-
lejowego. Z tego związku na świat przyszło 
dwóch synów – Tadeusz i Leszek. 
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Roman Świst

ŁAPUT EUGENIUSZ 
(1957-2013)

Strażak ZSP w Kołobrzegu. Komendant 
gminny, prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w  Kołobrzegu i  członek 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP Województwa Zachodniopomorskiego. 
Wychowawca młodzieży pożarniczej. 

Eugeniusz Łaput urodził się 10 lute-
go 1957  r. w  Dygowie, w  powiecie koło-
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brzeskim. Wraz z  rodzicami Apolinarym 
i  Stanisławą Łaput przez 30 lat mieszkał 
w miejscowości Czernin (sołectwo w gmi-
nie Dygowo). Tam za namową ojca, stra-
żaka ochotnika, po ukończeniu szkoły 
zawodowej w Kołobrzegu (ślusarz-mecha-
nik) w wieku 18 lat wstąpił do miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Oprócz ojca 
w  OSP byli również stryj Stanisław Łaput 
i  ciocia Helena Szpytko. W roku 1979, po 
odbyciu zasadniczej służby wojskowej 
(1977-1979), powierzono mu funkcję kie-
rowcy w tejże OSP. 

Po czteroletniej pracy w  Przedsiębior-
stwie Budownictwa Rolniczego Kołobrzeg 
w  roku 1983 podjął służbę w  Zawodowej 
Straży Pożarnej w Kołobrzegu na stanowisku 
kierowcy. Był zdyscyplinowany i  zorganizo-
wany. Już od pierwszych dni było widać, że 
w służbie pożarniczej odnalazł swoje powoła-
nie. Lojalny ideałom służby, odpowiedzialny, 
koleżeński i chętny pomagać innym. Z racji 
pogodnego usposobienia i ciepła, jakim ema-
nował, miał zawsze wielu przyjaciół. Służba 
w Zawodowej Straży Pożarnej nie przerwała 
jego działalności w  Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Rozumiał bardzo dobrze, na czym 
polega ochotnicze strażactwo. Był strażakiem 
z krwi i kości. Zamiłowanie i pasja do pracy 
społecznej wśród strażaków ochotników nie 
przeszkadzała mu być dobrym strażakiem 
zawodowym, rozwijać się, zdobywać kolej-
nych kwalifikacji zawodowych. Ukończył 
kurs podoficerski kierowców I  st. w  1984  r. 
i  kurs starszych podoficerów kierowców II 
st. w 1987 r. (oba zorganizowane w Mielenku 
Drawskim), kurs uzupełniający dla podofice-
rów pożarnictwa w Szkole Podoficerów PSP 
w Bydgoszczy w 1994 r. W roku 1992 ukoń-
czył średnie studium zawodowe w  Zespole 
Szkół Mechanicznych w Szczecinku. Był za-
wsze dyspozycyjny, chętny do podejmowania 
działań na rzecz poprawy wyposażenia stra-
ży, poprawy warunków służby i wyszkolenia. 

Obowiązki służbowe wykonywał profesjonal-
nie, z  dużym zaangażowaniem i  poczuciem 
odpowiedzialności. 

Był wielokrotnie awansowany i  wy-
różniany oraz pełnił zaszczytne funkcje 
w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
na terenie powiatu kołobrzeskiego i woje-
wództwa zachodniopomorskiego. W opinii 
środowiska na wszystkie awanse i  wyróż-
nienia zasłużył sobie rzetelną pracą, odda-
niem i poświęceniem.

W  OSP był: strażakiem (1975-1977), 
kierowcą wozu bojowego (1978-1988), 
komendantem gminnym (1988-2006), wi-
ceprezesem (2002-2008), a  następnie pre-
zesem (2008-2013) Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP w Kołobrzegu 
i członkiem Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP Województwa Za-
chodniopomorskiego (2007-2013). 

Zaszczyty zawsze przyjmował z  dumą 
i  pokorą. Czuł odpowiedzialność za losy 
pożarnictwa ochotniczego w powiecie i wo-
jewództwie. Nie załamywał się drobnymi 
niepowodzeniami. Dążył do pełnej reali-
zacji postawionych sobie celów. Swoją nie-
zwykłą skuteczność pokazywał przy pracy 
z młodzieżą. Miał z nią doskonały kontakt. 
Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz zawody dla 
młodzieżowych drużyn pożarniczych były 
dla niego najważniejszymi punktami w ka-
lendarzu imprez programowych Związku.

O  tym, że jest działaczem nietuzinko-
wym, przekonał wszystkich, pełniąc funkcję 
komendanta gminnego OSP w Dygowie. Za 
jego kadencji nastąpił znaczny wzrost po-
ziomu gotowości bojowej OSP, szczególnie 
w  okresie kształtowania się samorządów 
gminnych. Osiągnął to między innymi po-
przez przejęcie i  zagospodarowanie mienia 
pożarniczego po likwidowanych Państwo-
wych Gospodarstwach Rolnych. W  tym 
czasie gmina Dygowo, jako pierwsza w po-
wiecie kołobrzeskim, nawiązała współpra-
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cę zagraniczną z niemiecką Strażą Pożarną 
z gminy Amt Ostufer Schweriner See. 

Służbę swą wykonywał z potrzeby serca. 
To była jego miłość i pasja. Codzienną posta-
wą pokazał, jak wspaniale można połączyć 
służbę zawodową z pracą społeczną w OSP. 
Swoją niezwykłą pasją do pożarnictwa zara-
ził niezliczone rzesze ludzi. Nawet podczas 
ciężkiej choroby, która go doświadczyła, do-
prowadził do tego, że w powiecie kołobrze-
skim pojawiły się pierwsze tory do ćwiczeń 
pożarniczych według Regulaminu CTIF.

W swej ponad 25-letniej służbie zawo-
dowej (w roku 2009 przeszedł na emerytu-
rę) i prawie 40-letniej w ochotniczej straży 
pożarnej Eugeniusz Łaput wyróżniany był 
wysokimi odznaczeniami związkowymi 
i państwowymi.
Odznaczenia, odznaki:
Brązowy Krzyż Zasługi (2006), Medal 
Srebrny za Długoletnią Służbę (2008), 
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochro-
ny Przeciwpożarowej” (2001), Złoty Znak 
Związku OSP RP (2012), Złoty Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” (1997), Medal 
Współpracy Międzynarodowej Niemiec-
kiej Straży Pożarnej (2008).

Eugeniusz Łaput zmarł w  Kołobrzegu 
10 sierpnia 2013 r. Spoczywa na cmentarzu 
w rodzinnej miejscowości Czernin.

W roku 1994 zawarł związek małżeński 
z  Alicją Gadomską (1959) – funkcjona-
riuszką Zawodowej Straży Pożarnej w Ko-
łobrzegu, późniejszą działaczką Związku 
OSP RP.
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Jerzy Bartnik

MACHNIO BOLESŁAW 
(1919-2000)

Działacz spółdzielczy, kółek rolniczych, 
samorządowy i  strażacki. Żołnierz Bata-
lionów Chłopskich, ludowy polityk i  par-
lamentarzysta. Kolporter konspiracyjnej 
prasy. Organizator OSP i  Spóldzielni „Sa-
mopomoc Chłopska” na ziemi radomskiej. 

Bolesław Machnio urodził się 4 lip-
ca 1919  r. we wsi Jastrzębia w  powiecie 
radomskim. Tu działał aktywnie w  kole 
Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” 
pn. Świetlica. Jednocześnie był też człon-
kiem Kółka Rolniczego. Od 1936 r. należał 
do Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Większość swojego długiego życia 
związał z wsią radomską. Na niej aktywnie 
działał w organizacjach społecznych, poli-
tycznych i samorządowych. 

W  1937  r. ukończył Szkołę Rolniczą 
w  Wacynie, kierowaną wówczas przez 
Aleksandra Niedbalskiego, strażaka, zna-
nego publicystę, nauczyciela, działacza PSL 
„Piast”. Po zakończeniu nauki rozpoczął 
pracę w  spółdzielczości spożywców, peł-
niąc m.in. funkcję kierownika sklepu spół-
dzielczego w rodzinnej Jastrzębi.

Kampania wrześniowa zastała go w ro-
dzinnej wsi. Widząc rozpad struktur orga-
nizacyjnych i gospodarczych państwa oraz 
ogromne trudności w  zaopatrywaniu się 
ludności wiejskiej w podstawowe produkty 
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przemysłowe, jako jeden z pierwszych zor-
ganizował w rodzinnej miejscowości Spół-
dzielnię Spożywców „Pomoc”. 

Od pierwszych dni okupacji włączył się 
w działalność konspiracyjnego ruchu ludo-
wego. Pełnił funkcję łącznika między two-
rzącym się kierownictwem powiatowym 
Stronnictwa Ludowego „Roch” a działacza-
mi w  terenie. Była to funkcja wymagająca 
nie tylko odwagi, ale także dużej umiejęt-
ności w poruszaniu się w terenie. W 1943 r. 
Bolesław Machnio ps. „Dąb” został powo-
łany w skład nowego powiatowego kierow-
nictwa SL „Roch”. Jednocześnie z  pracą 
polityczną włączył się aktywnie w tworze-
nie i działalność organizacji zbrojnej – Ba-
talionów Chłopskich. Od czerwca 1942  r. 
objął funkcję szefa łączności i  kolportażu 
w Komendzie Obwodu Batalionów Chłop-
skich. Jednocześnie był kolporterem kon-
spiracyjnej prasy centralnej na podokrąg 
Radom (powiaty: Radom, Kozienice, Iłża). 
Z narażeniem życia przywoził prasę z War-
szawy i dostarczał do magazynu „Społem” 
w Radomiu. Każdy kurs z Warszawy do Ra-
domia mógł skończyć się tragicznie. Przy-
należność do OSP ułatwiła mu działalność 
konspiracyjną. 

Po wojnie znalazł się w  pierwszym 
szeregu organizatorów życia społecznego, 
politycznego i  spółdzielczego na ziemi ra-
domskiej. Organizował pierwszą Spółdziel-
nię „Samopomoc Chłopska” w  Radomiu. 
Ze spółdzielczością społemowską, a szcze-
gólnie mleczarską Bolesław Machnio zwią-
zał się długoletnią pracą zawodową. Syste-
matycznie się dokształcał i  zdobył zawód 
technika przemysłu spożywczego. Już po 
wojnie przystąpił do zbierania pieniędzy na 
budowę remiz, w tym strażnicy OSP w Ja-
strzębi. Z  jego inicjatywy wybudowanych 
zostało 13 remiz strażackich, gdzie znajdo-
wały się także punkty skupu. 

Po roku 1956 odradzał polską spół-
dzielczość, nadawał jej społeczny charak-
ter. Był przez wiele lat prezesem Okręgo-
wej Spółdzielni Mleczarskiej w  Radomiu, 
później w Zwoleniu, a następnie wrócił do 
Radomia. Nie było łatwo w tym czasie pra-
cować nawet w spółdzielczości, gdyż w ob-
sadzaniu stanowisk kierowniczych obowią-
zywała wówczas nomenklatura. Ponieważ 
nie należał do pokornych działaczy i  nie 
poddawał się dyktatowi sekretarzy PZPR, 
często musiał zmieniać pracę. Pełnił liczne 
funkcje społeczne w strukturach samorzą-
du i organizacji społeczno-politycznych. 

Bolesław Machnio od 16. roku życia 
związał się z  ruchem chłopskim na dobre 
i  złe. Po zakończeniu wojny organizował 
struktury, najpierw Stronnictwa Ludowe-
go, a po przyjeździe Stanisława Mikołajczy-
ka – Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jako 
sekretarz Zarządu Powiatowego PSL w Ra-
domiu rozbudował organizację, uczynił ją 
prężną i gotową do walki o cele ideowe ru-
chu ludowego. Z ramienia PSL kandydował 
w wyborach do Sejmu w 1947 r., ale został 
aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. 

Po wyjeździe Stanisława Mikołajczyka 
w październiku 1947 r. ratował, mimo po-
wtarzających się represji, struktury Stron-
nictwa przed całkowitym zniszczeniem. 
Przyłączył się do Lewicy PSL. Następnie 
po zjednoczeniu ruchu ludowego działał 
w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. 

Czasowo w  okresie stalinowskim został 
usunięty z ruchu ludowego za przynależność 
do PSL, wrócił do pracy politycznej po 1956 r. 
Był członkiem władz Stronnictwa w Radomiu, 
kierował pracami Komisji Historycznej przy 
WK ZSL, Komisji do spraw byłych żołnierzy 
BCh, aktywnie działał w OSP. Był członkiem 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Radomiu. 

Po zakończeniu działalności politycznej 
przez ZSL i powstaniu PSL-Odrodzenie był 
rzecznikiem jedności działania ruchu lu-
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dowego. Na Kongresie Jedności PSL został 
wybrany na przewodniczącego Głównej 
Komisji Rewizyjnej. Funkcję tę pełnił do 
1996  r., wybierany na przewodniczącego 
GKR na kolejnych kongresach. 

W 1993 r. został wybrany na posła z  listy 
PSL. Był jednym z  najaktywniejszych posłów 
w  II kadencji Sejmu (1993-1997), brał udział 
w pracach Komisji Ustawodawczej, Komisji Po-
lityki Społecznej oraz Komisji Nadzwyczajnej 
do Rozpatrzenia Projektów Ustaw Lustracyj-
nych, a także licznych podkomisji, wielokrotnie 
zabierał głos (109 wystąpień). Mimo wielu waż-
nych funkcji zawsze wracał do Jastrzębi, swojej 
małej ojczyzny, bowiem tam był tak samo po-
trzebny jak w Warszawie. Niewielu jest parla-
mentarzystów, którzy mogą poszczycić się tak 
długą autentyczną działalnością społeczną.

Aktywnie uczestniczył w pracach Spo-
łecznego Komitetu Budowy Pomnika BCh 
w Warszawie.

W 1998 r. powołano go na stanowisko 
wiceprezesa Zarządu Głównego Ogólno-
polskiego Związku Żołnierzy Batalionów 
Chłopskich.

Zmarł 28 listopada 2000 r. w Radomiu. 
Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
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MACIEJEWSKI CZESŁAW 
(1881-1976)

Nauczyciel, działacz społeczny. Zało-
życiel OSP w  Kowalewie Opactwie, pow. 
słupecki. Żołnierz POW, ps. „Czechowicz”. 

Czesław Jan Maciejewski urodził się 19 
czerwca 1881  r. (w  różnych dokumentach 
występują różne daty dzienne) w  Ciąże-
niu. Jego rodzicami byli Mateusz (uczest-
nik powstania styczniowego) i Aleksandra 
z  d. Bogusławska. Rodzina miała przybyć 
do Wielkopolski ze Śląska. Po ukończeniu 
szkoły elementarnej ze względu na proble-
my finansowe rodziców nie podjął nauki 
w szkole średniej, lecz został praktykantem 
u pisarza gminnego. Po sugestiach nauczy-
ciela Marcelego Kozłowskiego rozpoczął 
w  1895  r. naukę w  Seminarium Nauczy-
cielskim w Łęczycy, które ukończył w roku 
1900. Zaraz też otrzymał posadę nauczy-
ciela w  Kowalewie Opactwie. Pracę peda-
gogiczną łączył z  działalnością społeczną. 
Zainicjował w  1903  r. działalność kapeli 
składającej się z uczniów szkoły.

W 1905 r. założył kółko rolnicze w Ko-
walewie Opactwie, którego pełna nazwa 
brzmiała „Spółka Rolniczo-Handlowa 
w  Kowalewie”. W  tym samym roku poin-
struował młodzież i dzieci, jak mają prze-
prowadzić strajk szkolny, który prowa-
dzony był w  wielu szkołach na ziemiach 
polskich zaboru rosyjskiego. Związał się 
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z grupą „Zaranie”, która miała zabarwienie 
polityczne (ludowcy). W 1908 r. zorganizo-
wał w Kowalewie zjazd absolwentów szkół 
rolniczych (mieszkańców powiatu słupec-
kiego). Jeszcze przed wybuchem I  wojny 
światowej udało mu się założyć mleczarnię 
i  powołać do życia Związek Hodowców 
Krów. Założył również organizację mło-
dzieżową „Wici”. 

W czasie I wojny światowej włączył się 
w  działalność Polskiej Organizacji Woj-
skowej, która na terenie powiatu słupec-
kiego była niezwykle aktywna. Przyjmując 
pseudonim „Czechowicz”, stanął 16 lutego 
1916  r. na czele utworzonego przez siebie 
oddziału POW Potem na jakiś czas się wy-
cofał z  tej działalności, choć nie na długo. 
W 1917 r. powstał Czwarty Obwód III Ka-
liskiego Okręgu POW, którego skarbnikiem 
został Czesław Maciejewski.

Po zakończeniu wojny nadal pracował 
jako nauczyciel w  Kowalewie Opactwie. 
Do 31 grudnia 1926 r. był tylko nauczycie-
lem, ale od 1 stycznia 1927  r. powierzono 
mu obowiązki kierownika szkoły. Był też 
aktywnym działaczem Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego. W czasie II wojny świa-
towej został wysiedlony z  Kowalewa, do 
którego wrócił dopiero w 1945 r. Pracował 
wówczas jako robotnik rolny w  miejsco-
wości Wrąbczyn, a  także prowadził tajne 
nauczanie. W 1954 r. przeszedł na emery-
turę, dalej aktywnie udzielając się na wielu 
płaszczyznach, między innymi jako wolon-
tariusz współpracował z  Głównym Urzę-
dem Statystycznym.

Wśród wielu organizacji założonych 
przez Czesława Maciejewskiego znamienne 
miejsce zajmuje ochotnicza straż pożarna. 
Powstała ona 18 czerwca 1908 r. a jej inicja-
torem był Maciejewski. Została ona od razu 
podzielona na cztery oddziały: toporników, 
sikawkowych, kolumny wodnej i porządko-
wy. Sam Maciejewski objął wówczas funkcję 

sekretarza, natomiast w  1922  r. został na-
czelnikiem straży. Według danych z 1933 r. 
Maciejewski stał na czele straży kowalew-
skiej, piastując funkcję prezesa. W  1937  r. 
w  imieniu druhów z  tej jednostki podpisał 
rezolucję popierającą deklarację programo-
wą pułkownika Adama Koca, przystępując 
w ten sposób do Obozu Zjednoczenia Naro-
dowego. Przed wybuchem II wojny świato-
wej Maciejewski miał w kowalewskiej straży 
status prezesa honorowego. Po reaktywacji 
straży w roku 1945 został wiceprezesem, rok 
później ponownie prezesem czynnym jed-
nostki, choć tylko na rok.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Srebrny i  Brązowy Krzyż Zasługi 
(1929), Medal Srebrny i  Brązowy za Dłu-
goletnią Służbę (1938), srebrna i  brązo-
wa odznaka „Za Współpracę z  Głównym 
Urzędem Statystycznym”, odznaka honoro-
wa „Za Zasługi w  Rozwoju Województwa 
Poznańskiego”, Złota Odznaka Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, Medal „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa” .

Czesław Maciejewski zmarł 17 lutego 
1976 r. Pochowano go na cmentarzu para-
fialnym w Kowalewie-Opactwie.

W  2008  r. podczas obchodów stulecia 
jednostki, dla uczczenia założyciela straży, 
imieniem „Czesław” nazwano nowy wóz 
strażacki marki VW, zakupiony dla OSP 
w Kowalewie Opactwie.

Czesław Maciejewski ożenił się z  Anną 
Janiszewską. W  małżeństwie tym na świat 
przyszło pięcioro dzieci – Jadwiga (1914), Ka-
zimierz (1916), Wanda (1917), Czesława Alek-
sandra (1920) i Janusz Mieczysław (1923). 
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MAKUCH TOMASZ 
(1876-1950)

Muzyk, kapelmistrz orkiestry dętej 
włocławskiej OSP. Po II wojnie światowej 
w stopniu młodszego instruktora kapelmi-
strza – gospodarz we włocławskiej straży.

Urodził się 11 września 1876 r. w Często-
chowie, był synem Idziego i Katarzyny z d. 
Gruszczyńskiej. Nie jest wiadomy powód 
jego zamieszkania we Włocławku przy ul. 
Żabiej, nieopodal remizy Stowarzyszenia 
Straży Ochotniczej Ogniowej (SSOO). Nie-
wiadomy jest także sposób nabycia umiejęt-
ności gry na instrumentach oraz jego przy-
gotowanie do funkcji kapelmistrza. 

Zaczątki powstania strażackiej orkie-
stry dętej we Włocławku sięgają 1890 r. – 16 
lat po powstaniu SSOO 11 lipca 1874 r. Ini-
cjatywa ta mogła być sfinalizowana dzięki 
Wincentemu Bojańczykowi – naczelnikowi 

straży i późniejszemu prezesowi, który wy-
łożył duże sumy pieniędzy na zakupienie 
instrumentów. Za zgodą administracyj-
nych władz carskich orkiestra brała udział 
w uroczystościach strażackich i miejskich. 
Niestety, w  dostępnych materiałach źró-
dłowych nie zachowały się dokumenty 
świadczące o  jej pierwszym składzie oso-
bowym oraz kapelmistrzu czy kolejnych 
kapelmistrzach. Wiadomo jest, iż w 1903 r. 
za udział orkiestry w pogrzebie szczątków 
osób, na które natrafiono podczas budowy 
domu przy ul. Bednarskiej, a które władze 
carskie utożsamiły z mogiłami powstańców 
z  1863  r., orkiestrę rozwiązano. Reakty-
wowano ją w 1907 r., kiedy to zarząd wło-
cławskiego SSOO na funkcję kapelmistrza 
– gospodarza orkiestry powołał 31-letniego 
T. Makucha. O  początkowych latach jego 
pracy z  zespołem strażackich muzyków 
niewiele wiadomo. Jedynie spotyka się po-
twierdzenie, że w okresie międzywojennym 
był wieloletnim kapelmistrzem i gospoda-
rzem strażackiej orkiestry dętej.

Udokumentowana po 1910  r. historia 
orkiestry strażackiej znajduje się w  spra-
wozdaniu z 1913 r., gdzie zamieszczone są 
wykazy składów zarządu oraz wymieniono 
wszystkich członków straży, zarówno posia-
dających funkcje, jak i szeregowych straża-
ków. Łącznie do straży należało ponad 250 
członków czynnych, honorowych i  wspo-
magających. Ponadto w  swoim składzie 
straż posiadała orkiestrę liczącą 25 muzy-
ków, którą prowadził T. Makuch. Działania 
programowe i  merytoryczne kapelmistrza 
ogniskowały się wokół pozyskania we wło-
cławskim środowisku odpowiednich osób, 
które mając słuch muzyczny, chciałyby 
podjąć się grania w  orkiestrze. Wniesiony 
w  budowę zespołu wysiłek, ugruntowanie 
oraz podnoszenie na coraz wyższy poziom 
umiejętności muzycznych zaowocowa-
ły polepszeniem kunsztu wykonawczego. 
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Orkiestra pod batutą T. Makucha zaczęła 
odnosić wiele sukcesów w  lokalnym śro-
dowisku. Zespół nie zaprzestał swojej dzia-
łalności mimo trwania działań wojennych 
w  latach 1914-1918 oraz podczas wojny 
polsko-bolszewickiej w 1920 r.

Do szczególnych zasług straży włocław-
skiej, a  także orkiestry należy zaliczyć nie 
tylko wiodącą rolę przy gaszeniu pożarów 
czy podczas czynności prewencyjnych, 
ale także różnorodną działalność kultu-
ralną na rzecz mieszkańców miasta. We 
włocławskiej remizie miały swoją siedzibę 
amatorski teatr i  biblioteka. Działały też 
ogniska i kluby sportowe, których strażacy 
byli organizatorami. W remizie urządzano 
zabawy taneczne, rocznicowe uroczystości 
państwowe i  kościelne, wyświęcano nowy 
sprzęt pożarniczy i sztandary strażackie. 

Wyjątkową rolę w  życiu kulturalnym 
Włocławka odgrywała kierowana przez T. 
Makucha orkiestra dęta. Pod jego kierow-
nictwem – jako kapelmistrza oraz gospo-
darza orkiestry – propagowała i  krzewiła 
kulturę muzyczną wśród społeczeństwa. 
Jej występy odbywały się we włocławskim 
Parku im. H. Sienkiewicza i na nadwiślań-
skich bulwarach, podczas uroczystości 
państwowych i  kościelnych, w  czasie po-
witania wielu dostojników państwowych, 
których gościło miasto, ingresów biskupów 
do włocławskiej katedry oraz z okazji wielu 
innych uroczystości. Dodać należy, że or-
kiestra dęta straży pożarnej rywalizowała 
z  działającymi w  tym czasie orkiestrami 
we włocławskim Gimnazjum im. ks. Jana 
Długosza, a przede wszystkim z wojskową 
orkiestrą 14. pułku piechoty stacjonującego 
we Włocławku.

T. Makuch był orędownikiem powsta-
wania strażackich orkiestr przy strażach 
pożarnych w miejscowościach położonych 
wokół Włocławka. Miał osobisty i  duży 
wpływ na założenie niektórych z nich oraz 

na kształt ich repertuaru, m.in. zespołów 
w  Brześciu Kujawskim, Grabkowie, Ko-
walu, Kruszynie, Lubrańcu, Śmiłowicach 
i  we Włocławskiej „Celulozie”. Dla kapel-
mistrzów organizował spotkania, podczas 
których zaznajamiał ich z warsztatem mu-
zycznym oraz metodyką pracy kapelmi-
strza.

W  1924  r. orkiestra strażacka pod ba-
tutą T. Makucha miała w  swoim składzie 
24 muzyków, natomiast rok później zespół 
liczył już 30 osób (instrumenty były wyce-
nione na 11 900 zł). Dzięki podjętym przez 
zarząd straży i  kapelmistrza wysiłkom 
po kolejnych dziesięciu latach działalno-
ści, w 1932 r., zespół skupiał 69 muzyków 
i osób sympatyzujących z zespołem. W tym 
też roku jej kapelmistrz obchodził 25-lecie 
swojej działalności muzycznej we Wło-
cławku.

Z chwilą wkroczenia do Włocławka we 
wrześniu 1939 r. wojsk niemieckich władze 
policyjne rozwiązały funkcjonującą admi-
nistrację, organizacje społeczne, związki 
zawodowe, cechy rzemieślnicze, w tym tak-
że Włocławską Ochotniczą Straż Pożarną. 
Instrumenty muzyczne zostały zarekwi-
rowane i  zdeponowane w  remizie straży 
przy ul. Żabiej. Podczas okupacji z instru-
mentów tych korzystali niemieccy adepci 
muzyki, których przygotowywano do mu-
zykowania, lecz do ich publicznych wystę-
pów nigdy nie doszło. Brak instrumentów 
spowodował, że strażacka orkiestra pod 
dyrygenturą T. Makucha przestała działać. 
Wielu jej członków rozproszyło się po Pol-
sce, kilku wstąpiło do wojska lub pozostało 
na pożarniczej służbie w oddziale niemiec-
kiej straży. Wielu zostało wywiezionych na 
roboty do Rzeszy. Natomiast T. Makuch 
został przymusowo skierowany wraz z kil-
koma innymi starszymi strażakami do od-
działu gaśniczego.

T. Makuch po zakończeniu działań wo-
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jennych w 1945 r. w stopniu młodszego in-
struktora został członkiem Miejskiej Straży 
Pożarnej we Włocławku, gdzie powierzo-
no mu funkcję kapelmistrza-gospodarza. 
Bardzo trudne warunki gospodarcze, eko-
nomiczne, brak odpowiednich i  chętnych 
osób do gry w  zespole oraz trudności 
z  pozyskaniem instrumentów nie pozwo-
liły na odtworzenie strażackiej orkiestry 
w przedwojennym kształcie. Tym niemniej 
udało się mu skupić wokół siebie kilku 
muzyków oraz wyremontować kilkanaście 
podstawowych instrumentów, dzięki cze-
mu orkiestra w połowie 1946 r. rozpoczęła 
pierwsze próby. Jednak jej działalność nie 
była, w  opinii kapelmistrza, zadowalająca. 
Muzyczne próby i  występy odrestauro-
wanej strażackiej orkiestry zakończyły się 
z chwilą śmierci T. Makucha.

Kapelmistrz T. Makuch za swoją dzia-
łalność w  popularyzacji muzyki przez or-
kiestry dęte został w  1937  r. odznaczony 
medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 

Tomasz Makuch zmarł 21 maja 1950 r. 
we Włocławku. Pogrzeb odbył się kilka dni 
później na cmentarzu parafii rzymskokato-
lickiej św. Zygmunta w Częstochowie.

Jego żoną była Emilia Bielecka. Z  tego 
związku urodzili się syn Czesław – muzyk 
i kapelmistrz oraz córka – z męża Pietrzak.
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Zdzisław Jan Zasada

MATUSAK PIOTR 
(1941-2020)

Profesor nauk humanistycznych, histo-
ryk, nauczyciel akademicki. Działacz ruchu 
ludowego i pożarniczego. Przewodniczący 
Komisji Historycznej ZG ZOSP RP w  la-
tach 2008-2019. Autor licznych publika-
cji książkowych i  artykułów naukowych 
o ochotniczym pożarnictwie.

Piotr Matusak urodził się 7 września 
1941 r. we wsi Sulisławice w powiecie san-
domierskim. Był synem Tymoteusza i Ma-
rianny Podsiadły ze wsi Jeziory. Miał siostrę 
Halinę (1945) i brata Jana (1948).

Pochodził z rodziny chłopskiej, gospo-
darującej nowocześnie, gdyż mieli sad na 
1,5 ha, który dostarczał dodatkowych do-
chodów. Ojciec P. Matusaka był nie tylko 
gospodarzem, ale mając ukończoną szkołę 
średnią, także naczelnikiem poczty w Suli-
sławicach. 
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Profesor dr hab. Piotr Matusak dorastał 
we wsi średniej wielkości, liczącej około 
100 domów. Była uznawana za wyjątko-
wą na ziemi świętokrzyskiej i nazywano ją 
świętokrzyską Częstochową, gdyż co dwa 
tygodnie przybywały tam pielgrzymki.

Wyrastał w  tradycji chrześcijańskiej, 
narodowej i  ludowej, strażackiej, a  także 
w atmosferze pielęgnowanej w rodzinie le-
gendy partyzanckiej z lat wojny i okupacji. 

Piotr Matusak uczęszczał w  latach 
1948-1955 do Szkoły Podstawowej w Suli-
sławicach. Potem pobierał nauki w Liceum 
Pedagogicznym w  Sandomierzu, które 
ukończył w  1961  r. Następnie rozpoczął 
studia historyczne w  Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej w  Krakowie. Dalsza edukacja 
Profesora była związana z karierą naukową 
– piął się po kolejnych jej stopniach i po-
szerzał swoje zainteresowania naukowe.

Z  ruchem strażackim był związany od 
najmłodszych lat, gdyż jego rodzina w tym 
ruchu działała. Kiedy we wsi po pożarze 
z  inicjatywy księdza powstała ochotnicza 
straż pożarna, cała rodzina Matusaków 
w  Sulisławicach włączyła się w  jej dzia-
łalność. Tymoteusz Matusak od 1919  r. 
był wiceprezesem OSP, a  od kiedy zaczął 
mieć problemy ze wzrokiem, pełnił funk-
cję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Strażnica i szkoła były miejscem życia kul-
turalnego wsi. P. Matusak od najmłodszych 
lat był członkiem OSP w Sulisławicach i za-
wsze w  niedzielę rano uczestniczył w  jej 
ćwiczeniach. 

Utrzymywał z  OSP w  Sulisławicach 
stały kontakt, pobierając naukę w  Sando-
mierzu, studiując w  Krakowie i  pracując 
w  Warszawie. Przyjeżdżał tam na każde 
zaproszenie druhów strażaków. Uczestni-
czył aktywnie w uroczystościach, wygłaszał 
referaty i pogadanki. Był tam powszechnie 
szanowany. 

Działalność P. Matusaka w  ruchu stra-
żackim zintensyfikowała się, gdy w  1992  r. 
Waldemar Pawlak objął funkcję prezesa 
ZG ZOSP RP. Odrodziła się wtedy Komisja 
Historyczna. W skład tego gremium kiero-
wanego przez prof. dr hab. Józefa Ryszarda 
Szaflika wszedł P. Matusak. W  2008  r. po 
śmierci przewodniczącego objął przewod-
nictwo Komisji Historycznej. W 2013 r. po 
zmianach organizacyjnych w strukturze Ko-
misji sprawował funkcję wiceprzewodniczą-
cego do 2019 r. a następnie członka Komisji.

Prof. dr hab. Piotr Matusak aktywnie 
uczestniczył w pracach tego gremium. Był 
członkiem jury konkursów takich jak np. 
Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, 
opracowania i relacje ,,Z dziejów Ochotni-
czych Straży Pożarnych”, Konkurs na prace 
popularnonaukowe i  badawcze dotyczące 
historii pożarnictwa, Ogólnopolski Kon-
kurs Kronik. Uczestniczył w  Ogólnopol-
skich Spotkaniach Historyków i  Kronika-
rzy. Dał się poznać jako dobry organizator 
i  znawca historii OSP. Prowadził badania 
poświęcone dziejom ruchu strażackiego. 
Ich wyniki prezentował zarówno w formie 
ustnego przekazu, jak i publikacji. Był au-
torem książki Straż Pożarna. Warszawskie 
Termopile 1939-1945, Warszawa 2014, ss. 
455 oraz Bolesław Chomicz w trosce o  jed-
ność i  siłę ruchu strażackiego, Warszawa 
2015, ss. 269, a także wielu artykułów o te-
matyce strażackiej. 

Bardzo często występował na konfe-
rencjach naukowych poświęconych tej te-
matyce organizowanych przez środowiska 
naukowe i  ruch strażacki. Był członkiem 
Kolegium Redakcyjnego „Zeszytów Hi-
storycznych Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Prof. dr hab. Piotr Matusak był pro-
pagatorem historii OSP wśród studentów 
wyższych uczelni, gdzie pracował. Pod jego 
kierunkiem powstały prace licencjackie 
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i  magisterskie tematycznie związane z  ru-
chem strażackim. 

W czasie studiów działał w Studenckim 
Kole Naukowym im. Joachima Lelewela. 
Wtedy też wstąpił do Związku Młodzieży 
Wiejskiej. W  latach 1965-1966 kierował 
Zarządem Uczelnianym ZMW. Działal-
ność w ZMW zainspirowała go do podjęcia 
badań poświęconych dziejom wsi, ruchu 
ludowego i młodowiejskiego. Następnie łą-
czył pracę naukową z działalnością w ruchu 
młodowiejskim. Po 1980 r. związał się z od-
rodzonym Związkiem Młodzieży Wiejskiej, 
pełniąc w  nim różne funkcje. W  1982  r. 
współorganizował Komisję Historyczną 
Zarządu Krajowego Związku Młodzieży 
Wiejskiej, a potem pełnił funkcję jej wice-
przewodniczącego. 

Bogate i  dynamiczne było życie zawo-
dowe Piotra Matusaka. Po ukończeniu 
studiów przeniósł się do Warszawy. Pra-
cował jako archiwista, a następnie asystent 
w  Centralnym Archiwum Wojskowym 
w Warszawie. Następnie w roku 1968 zmie-
nił pracę na edytorską, zatrudniając się 
w Państwowym Wydawnictwie Naukowym 
w Warszawie. Równocześnie powołano go 
do zespołu badawczego Głównej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. 

Od 1 września 1970  r. podjął pracę 
w  Wojskowym Instytucie Historycznym. 
Likwidacja miejsca pracy i uzyskanie stop-
nia doktora oraz doktora habilitowanego 
skłoniło Profesora do rozpoczęcia w 1992 r. 
pracy dydaktycznej, naukowej i  organiza-
cyjnej w  Wyższej Szkole Rolniczo-Peda-
gogicznej w  Siedlcach. W  1995  r. podjął 
równocześnie pracę jako samodzielny pra-
cownik naukowy w  Mazowieckiej Wyż-
szej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej 
w Łowiczu. Po przejściu w 2013 r. na eme-
ryturę w Uniwersytecie Przyrodniczo-Hu-
manistycznym w Siedlcach podjął w latach 
2013-2014 pracę na umowę o dzieło w Aka-

demii Leona Koźmińskiego, następnie od 
2015  r. w  Bielsku-Białej, w  niepublicznej 
Wyższej Szkole Finansów i Prawa. 

Zainteresowania prof. dr hab. Piotra 
Matusaka historią mają swoje początki 
w  okresie pobierania nauki w  Sandomie-
rzu; Profesor pogłębiał je następnie w cza-
sie studiów historycznych, pracy zawodo-
wej, a potem naukowej. Wywarło to wpływ 
na jego rozwój zawodowy i  naukowy. 
W 1966 r. uzyskał dyplom magistra historii. 
Dysertację doktorską obronił w roku 1973. 
Z  kolei w  roku 1983 nadano dr. Piotrowi 
Matusakowi stopień naukowy doktora ha-
bilitowanego. Podsumowaniem dorobku 
naukowego był otrzymany w  1989  r. tytuł 
profesora nadzwyczajnego i w 1995 r. pro-
fesora zwyczajnego.

Profesor dr hab. Piotr Matusak wyspe-
cjalizował się w  historii sztuki wojennej, 
szczególnie ruchu oporu w kraju i w Euro-
pie, historii najnowszej politycznej i  woj-
skowej. Interesował się też historią regio-
nalną. Z  kolei rodowód chłopski i  dzia-
łalność w  Związku Młodzieży Wiejskiej 
zainspirowała go do podjęcia badań po-
święconych dziejom wsi, ruchu ludowego 
i młodowiejskiego. P. Matusak ma znaczący 
i  liczący się w  skali kraju i  Europy doro-
bek naukowy i publicystyczny obejmujący 
około 500 prac, 40 książek, w  tym 7 ob-
cojęzycznych, a 25 to prace indywidualne. 
Bardzo aktywnie uczestniczył w krajowym, 
a  także zagranicznym życiu naukowym, 
współpracując z  wieloma uniwersytetami 
i  towarzystwami, instytucjami, periodyka-
mi naukowymi. Był współorganizatorem 
kilkudziesięciu sesji naukowych. 

Piotr Matusak był przewodniczącym 
jury kilku ogólnopolskich konkursów histo-
rycznych: „Prawda i  Pamięć”, „Małe ojczy-
zny w Wielkiej Europie”, „Powstanie Polskie 
1944 r.”. Był także współtwórcą Unii Profe-
sorów w Siedlcach i członkiem jej zarządu.
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Aktywnie działał w  różnych gremiach 
szkolnictwa wyższego i  nauczycielskich. 
Pełniąc różne funkcje w  uczelniach wyż-
szych, zabiegał o  ich rozwój. W  latach 
1990-1993 uczestniczył w pracach Komisji 
Kwalifikacyjnej Rady Szkolnictwa Wojsko-
wego i  Nauki, 1992-2000 – Centralnego 
Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczy-
cielskich MEN przy WSP w Krakowie. Był 
też członkiem Konferencji Rektorów Wyż-
szych Szkół Pedagogicznych, Rady Funda-
cji Edukacyjnej „Transformacje”, wiceprze-
wodniczącym (od 1999 r.) Rady Naukowej 
Mazowieckiego Stowarzyszenia Naukowe-
go im. S. Herbsta, członkiem Komisji Hi-
storycznej ZK TUL, a od 1988 r. członkiem 
Rady Uniwersytetów Ludowych Zarządu 
Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej.

Profesor Piotr Matusak został powoła-
ny do Komitetu Nauk Historycznych PAN, 
gdzie powierzono mu funkcję zastępcy 
przewodniczącego Komisji Historii Woj-
skowości. Był założycielem i członkiem Za-
rządu Głównego Ludowego Towarzystwa 
Naukowo-Kulturalnego, Stowarzyszenia 
Frankfurter Projekt Deutsch-Polnische 
Geschichte i  Amerykańskiego Towarzy-
stwa Bibliograficznego. Był współorgani-
zatorem i  pierwszym prezesem Stowarzy-
szenia Historyków Wojskowości, prezesem 
ZG Stowarzyszenia Dom Polski „Sarmacja”, 
a  także członkiem towarzystw naukowych 
w  Warszawie, Sandomierzu i  Drohiczy-
nie oraz członkiem honorowym Komite-
tu Festiwalu Nauki i  Sztuki w  Siedlcach. 
W 2004 r. uzyskał nominację i wpis do Zło-
tej Księgi Nauk Humanistycznych.

Aktywnie angażował swój czas na rzecz 
wielu towarzystw i  organizacji społecznych, 
m.in. był członkiem Komisji Historycznej ZK 
TUL, a od 1988 r. członkiem Rady Uniwersy-
tetów Ludowych Zarządu Krajowego Związ-
ku Młodzieży Wiejskiej, Ludowego Towarzy-
stwa Naukowo-Kulturalnego, Stowarzysze-

nia Historyków Wojskowości, Siedleckiego 
Towarzystwa Naukowego. Był wieloletnim 
współpracownikiem i przyjacielem Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Zakładu 
Historii Ruchu Ludowego. 

Wypromował 150 magistrów historii 
i 15 doktorów nauk humanistycznych. Jako 
wychowawca i  nauczyciel akademicki był 
wymagający zarówno w  stosunku do sie-
bie, jak i  do innych. Był lubianym przez 
studentów, konsekwentnym i dobrym wy-
chowawcą. Miał niezwykłą umiejętność 
skupiania wokół siebie ludzi i integrowania 
środowiska, był człowiekiem życzliwym, 
optymistycznym, z dużym poczuciem hu-
moru. Nie uprzedzał się do ludzi mimo do-
znanych przykrości. 

Piotr Matusak po ukończeniu studiów 
w Krakowie zamieszkał w Warszawie. Za-
wodowo był też związany z Siedlcami, Ło-
wiczem i Bielsko-Białą.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1989), Złoty Krzyż Zasługi, Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej (1986), medal 
„Za zasługi dla obronności kraju” (1974, 
1985, 1990), Złoty Medal „Siły Zbrojne 
w  Służbie Ojczyzny” (1989), medal „Za 
Zasługi dla Kielecczyzny” (1979), złota od-
znaka „Za Zasługi dla Archiwistyki”, Złota 
Honorowa Odznaka Związku Młodzieży 
Wiejskiej (1984), medal „Za Zasługi dla 
Siedleckiej Uczelni”, Medal im. Księżnej 
Aleksandry Ogińskiej „Za Zasługi dla Sie-
dleckiej Humanistyki”. 

Zmarł 7 czerwca 2020 r. w Warszawie. 
Pogrzeb z  udziałem kompanii reprezenta-
cyjnej ZG ZOSP RP i prezesa ZG ZOSP RP 
Waldemara Pawlaka odbył się na Cmenta-
rzu Bródnowskim. 

W  1965  r. zawarł związek małżeński 
z  poznaną w  Krakowie w  czasie studiów 
Krystyną Wiśniewską. W  1973  r. urodził 
się z tego małżeństwa syn Mariusz.
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Profesor dr. hab. Piotr Matusak był wie-
lokrotnie odznaczany za wieloletnią pra-
cę naukową, dydaktyczną, organizacyjną 
i wychowawczą.
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Mirosława Bednarzak-Libera

MATUSIAK KLEMENS 
(1881-1969)

Nauczyciel, działacz Macierzy Szkol-
nej dla Księstwa Cieszyńskiego. Naczelnik 
„Sokoła”. Założyciel wielu straży na Śląsku 
Cieszyńskim. Prezes Krajowego Związku 
Polskich Straży Pożarnych na Śląsku Cie-
szyńskim, członek kierownictwa GZSP RP. 
Kapitan WP.

Urodził się 13 listopada 1881 r. w Bulo-
wicach jako syn Ignacego i  Katarzyny 
Wierońskiej. W 1901  r. ukończył krakow-
skie Seminarium Nauczycielskie i  podjął 
pracę nauczyciela w  Jaworowie (Ukraina, 
w  rejonie turczańskim). W  Trzanowicach 
(obecnie Czechy) w  latach 1906-1914 był 
nauczycielem geografii, wspomagając tam-
tejsze organizacje nauczycielskie, m.in. był 
prezesem Kółka Pedagogicznego i  sekre-
tarzem Zarządu Głównego Polskiego To-
warzystwa Pedagogicznego w  Cieszynie. 
Znany był jako działacz Macierzy Szkolnej 
dla Księstwa Cieszyńskiego, współpraco-
wał z organizacją „Sokół”, pełniąc w latach 
1905-1907 funkcję naczelnika. 

Był założycielem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Trzanowicach oraz Krajowego 
Związku Polskich Straży Pożarnych (1914) 
i został prezesem jego Rady Naczelnej. Dzia-
łał przez lata w Cieszyńskim Związku Pożar-
niczym, włączonym następnie w skład Głów-
nego Związku Straży Pożarnych RP, będąc 
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członkiem jego Rady Naczelnej i  Zarządu 
Głównego. Redagował miesięcznik strażacki 
„Wiadomości Związkowe”, wydawany w Cie-
szynie w  latach 1927-1932. Spełniał się jako 
pedagog, a w latach 1911-1914 był wydawcą 
i redaktorem ilustrowanego pisma dla dzieci 
„Jutrzenka”. Opracował także „Atlas geogra-
ficzny dla szkół ludowych”, wydany w 1913 r.

W czasie I wojny światowej został wcie-
lony do armii austriackiej i  pełnił funkcję 
cenzora prasowego w  cieszyńskim sztabie 
wojsk CK. Sprawował później funkcję ofi-
cera inspekcyjnego Aresztów Polowych CK 
armii, komendanta Wojskowej Straży Po-
żarnej i kierownika Wojennego Biura Go-
spodarczego, w stopniu porucznika. Po od-
zyskaniu niepodległości został awansowany 
do stopnia kapitana w wojsku polskim. Brał 
udział w spisku mającym na celu obalenie 
rządów Habsburgów i przejęcie władzy na 
Śląsku Cieszyńskim. W efekcie tego w nocy 
z 31 października na 1 listopada 1918 r. na 
wieść o  przewrocie wojskowym w  Krako-
wie grupa spiskowców ze wsparciem sze-
regowych narodowości polskiej opanowała 
cieszyński garnizon wojskowy, przejmując 
władzę z  rąk austriackiego dowództwa. 
Wówczas K. Matusiak został komendantem 
garnizonu i  podporządkował go Radzie 
Narodowej tzw. Księstwa Cieszyńskiego, co 
zapobiegło przyłączeniu Śląska Austriac-
kiego (Cieszyńskiego) do Austrii. 

Po odejściu z  wojska objął funkcję in-
spektora szkolnego w  Bielsku i  obowiązki 
te pełnił do roku 1935. Zebrał w tym czasie 
materiały i  opublikował pracę pt. „Szkol-
nictwo polskie na terenie miasta i powiatu 
Bielsko w  latach międzywojennych”, dając 
wyraz zagrożeniom germanizacyjnym tych 
terenów. Działał w Polskim Związku Oby-
watelskim dla Bielska, Związku Oficerów 
Rezerwy, będąc komendantem powiato-
wym Związku Powstańców Śląskich.

Po wybuchu wojny w 1939 r. jako ochot-

nik w stopniu kapitana brał udział w wal-
kach obronnych i  przeszedł szlak bojowy 
21 Dywizji Piechoty Górskiej. Po kapitu-
lacji i demobilizacji dotarł przez Rumunię 
na Cypr, gdzie utworzył szkołę dla dzieci 
polskich uchodźców wojennych. Przez Sy-
rię i  Palestynę dotarł do Jerozolimy, gdzie 
zorganizował chór pod swoją dyrygenturą. 
Po wojnie osiadł w Chicago, gdzie pracował 
jako introligator, jednocześnie udzielając 
się dla społeczności polonijnej i  polskoję-
zycznej prasy. Powrócił w 1957 r. do kraju 
i osiedlił się w Bielsku. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Orderu „Virtuti Militari”, Krzyż Wa-
lecznych, Oficerski Krzyż Cieszyński, Krzyż 
Górnośląski I klasy, Gwiazda Górnośląska, 
Krzyż Honorowy Jugosławii, Medal Zasługi 
dla Austrii, Złoty Znak Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych.

Zmarł 8 stycznia 1969 r. w Bielsku-Bia-
łej i  tam został pochowany na cmentarzu 
parafialnym Parafii pw. św. Mikołaja (sek-
tor A1, gr. nr 19, gr. śr.). 
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MĄKOWSKI IGNACY DOMINIK 
(1874-1939)

Burmistrz Sieradza w latach 1921-1935, 
prezes OSP w Sieradzu w latach 1922-1935, 
wiceprezes Okręgowego ZSP, a  następnie 
skarbnik Oddziału Powiatowego ZSP RP. 

Urodził się 20 lipca 1874  r. w  Zduń-
skiej Woli. W czasie zaborów oraz I wojny 
światowej pracował na stanowisku sekreta-
rza w sieradzkim magistracie. Działał jed-
nocześnie w  Ochotniczej Straży Pożarnej 
i w Sieradzkim Towarzystwie Muzycznym. 

Rada Miejska 31 stycznia 1921  r. wy-
brała go na przewodniczącego i  jednocze-
śnie powierzyła mu funkcję burmistrza. 
Za jego kadencji nastąpiła stabilizacja sie-
radzkiego samorządu miejskiego, w  mie-
ście powstało kilka budynków użyteczno-
ści publicznej, m.in.: gmach gimnazjum, 
szkoły powszechnej, rozbudowano straż-
nicę Ochotniczej Straży Pożarnej, powstała 
łaźnia miejska i elektrownia, wybrukowano 
i oświetlono wiele sieradzkich ulic. Z  jego 
też inicjatywy uporządkowano wzgórze 
zamkowe, a  w  mieście utworzono liczne 
skwery i  piękne aleje. Powstała też nowa 
dzielnica miasta – Praga, w  której na wy-
dzielonych bezpłatnie parcelach wzniesio-
no kilkadziesiąt domów dla bezrobotnych 
i  najuboższych mieszczan. Swą ofiarną 
działalnością na rzecz Sieradza i  jego 
mieszkańców zjednał sobie ich uznanie 

i  szacunek. W  kolejnych wyborach władz 
miejskich powierzano mu stanowisko bur-
mistrza, które piastował do roku 1939. Od 
tegoż roku, ze względów ustawowych, nie 
mógł już dłużej sprawować tego urzędu. 

 Udzielał się również jako działacz spo-
łeczny. W latach 1922-1935 pełnił funkcję 
prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożar-
nej, a następnie aż do wybuchu wojny był 
członkiem zarządu. W  dniu 28 sierpnia 
1927  r. na zjeździe straży pożarnych po-
wiatu sieradzkiego powołano Okręgowy 
Związek Straży Pożarnych, jego wicepre-
zesem został Ignacy Mąkowski. W 1939 r. 
był skarbnikiem Oddziału Powiatowego 
Związku. W  1933  r. był jednym z  założy-
cieli i członkiem zarządu Klubu Obywatel-
skiego, który stawiał sobie za cel szerzenie 
oświaty i kultury oraz podnoszenie współ-
życia towarzyskiego. 

Już w  pierwszych miesiącach okupacji 
hitlerowskiej Niemcy zaprowadzili w mie-
ście represje. W dniu 10 listopada 1939 r., 
aresztowali 62 czołowych przedstawicieli 
sieradzkiej społeczności jako zakładników, 
którzy mieli gwarantować spokój i bezpie-
czeństwo w  mieście w  dniu Święta Nie-
podległości 11 listopada. Mimo iż w  tym 
dniu nie doszło w  Sieradzu do żadnych 
incydentów, Niemcy wykonali 14 listopa-
da 1939 r. egzekucję 20 zakładników – elity 
społecznej i  intelektualnej. Wśród zamor-
dowanych był Ignacy Mąkowski. W 1945 r. 
przeprowadzono ekshumację pomordowa-
nych i przeniesiono ich zwłoki na cmentarz 
katolicki. W  1960  r. na zbiorowej mogile 
wzniesiono pomnik ku czci ofiar hitlerow-
skiego terroru. 
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Tadeusz Olejnik

MEYER STEFAN 
(1905-1977)

Uczestnik Strażackiego Ruchu Oporu 
„Skała”, ps. „Larissa”. Inspektor pożarnic-
twa we Wrocławiu i Zielonej Górze. Orga-
nizator ochrony przeciwpożarowej na Dol-
nym Śląsku. Pułkownik pożarnictwa.

Urodził się 14 marca 1905 r. w Kijowie, 
syn Jana i Marii z d. Staeven. W latach 1923-
1929 działał w  fabrycznej straży pożarnej 
w  Cukrowni „Konstancja” k. Kutna (wte-
dy woj. warszawskie). Następnie, od roku 
1929, był kolejno członkiem OSP w Wolicy 
i w Ostrowie (woj. kieleckie) oraz zastępcą 
naczelnika rejonowego w  Chęcinach. Od 
1932 r. pełnił służbę w Miejskiej Ochotni-
czej Straży Pożarnej w  Kielcach. Zaczynał 
w niej jako praktykant kominiarski. W tym 
samym roku ukończył kurs sędziowski 
uprawniający do zasiadania w  komisjach 
konkursowych zawodów straży pożarnych 
szczebla okręgowego i rejonowego na tere-

nie działalności Związku Straży Pożarnych 
Województwa Kieleckiego.

Na instruktorski (oficerski) kurs po-
żarniczy VII stopnia dla kandydatów do 
Korpusu Technicznego Związku Straży 
Pożarnych RP został skierowany w 1934 r. 
do Lublina. Stało się to za sprawą kierow-
nictwa straży, magistratu kieleckiego oraz 
inspektora okręgu – podinspektora pożar-
niczego Józefa Plebanka. Meyer ukończył 
kurs 10 czerwca 1934 r. Po uzyskaniu kwa-
lifikacji oficera został zatrudniony na sta-
nowisku powiatowego instruktora pożar-
niczego, w  Wydziale Powiatowym (staro-
stwie) w  Jędrzejowie (woj. kieleckie). Jako 
instruktor mocno był zaangażowany w roz-
wój straży pożarnych, zakładanie nowych 
straży i  wzrost ich szeregów, wyszkolenie, 
wyposażenie techniczne, tworzenie drużyn 
samarytańskich, harcerskich i  młodzieżo-
wych oraz przygotowanie straży pożarnych 
i  ludności cywilnej do obrony przeciwlot-
niczej i  przeciwgazowej. Działał w  Lidze 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. 

Na podstawie decyzji Zarządu Główne-
go Związku Straży Pożarnych RP z 7 grud-
nia 1936  r. w  dniu 1 marca 1937  r. został 
referentem techniczno-wyszkoleniowym 
w biurze Zarządu Kieleckiego Okręgu Wo-
jewódzkiego Związku. Jednym z powodów 
przeniesienia mł. inst. poż. Meyera była 
jego działalność w  ruchu ludowym. Gdy 
pracował w  okręgu, jednocześnie pełnił 
obowiązki instruktora dla powiatów ję-
drzejowskiego i  kieleckiego. Następnego 
roku Meyer objął stanowisko komendan-
ta fabrycznej Straży Pożarnej Państwowej 
Wytwórni Prochu w Pionkach (pow. kozie-
nicki), jednym z zakładów kluczowych dla 
obronności. W czasie okupacji niemieckiej, 
po utworzeniu u  progu lat 40. XX w. kie-
rownictwa polskich straży pożarnych i jego 
organów terenowych, Meyer podjął pra-
cę jako powiatowy instruktor pożarniczy 
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w Jędrzejowie (dystrykt radomski). Ostrze-
żony o groźbie aresztowania przez Gestapo, 
przeniósł się pod koniec 1942  r. do Kielc 
i objął tam analogiczne stanowisko. Zajmo-
wał je do końca istnienia Generalnego Gu-
bernatorstwa. Podczas okupacji kpt. poż. 
Stefan Meyer został odkomenderowany do 
Centralnej Szkoły Pożarniczej w  Warsza-
wie i w czasie II etapu kursu oficerskiego, 
który trwał od 28 lutego do 29 czerwca 
1944  r., był jego komendantem. Uczył na 
tym kursie wyszkolenia formalnego. Takie 
okresowe oddelegowanie różnych osób do 
CSP stosowano ze względów konspiracyj-
nych, na wypadek zagrożenia aresztowa-
niem i  konieczności okresowej lub stałej 
zmiany miejsca zamieszkania. 

15 lutego 1945 r. został zastępcą inspek-
tora pożarnictwa w Kielcach ppłk. poż. Jó-
zefa Plebanka.

Po utworzeniu Grupy Operacyjnej Rzą-
du RP na Okręg Administracyjny II Dolne-
go Śląska w kwietniu 1945 r. gen. poż. Euge-
niusz Doering oddelegował mjr. poż. (awans 
1 kwietnia 1945 r.) Stefana Meyera do pracy 
w  grupie pełnomocnika rządu mgr. Stani-
sława Piaskowskiego, do niedawna wicewo-
jewody kieleckiego. Z  nominacji gen. poż. 
Doeringa 21 kwietnia 1945  r. Meyer objął 
stanowiska: kierownika pożarniczej grupy 
operacyjnej i  (wojewódzkiego) inspekto-
ra pożarnictwa w  Urzędzie Pełnomocnika 
na Dolny Śląsk. Swe obowiązki podjął 28 
kwietnia 1945  r. Po reaktywacji 30 listopa-
da 1945  r. Związku Straży Pożarnych RP 
nastąpiło rozdzielenie struktur Związku od 
administracji ogólnej na podstawie okólnika 
Ministerstwa Administracji Publicznej z 11 
czerwca 1946 r. Na podstawie okólnika mi-
nistra administracji publicznej z 23 grudnia 
1946 r. w urzędach wojewódzkich na miej-
sce inspektoratów utworzono oddziały ds. 
ochrony przed pożarami i innymi klęskami, 
a  dotychczasowi inspektorzy, w  tym mjr 

poż. Stefan Meyer, zachowali swe stanowi-
ska jako ich kierownicy. 

Po uruchomieniu struktur Związku mjr 
poż. Stefan Meyer od 1946 r. był członkiem 
Komisji Zarządzającej Okręgu Wojewódz-
kiego Związku Straży Pożarnych RP we 
Wrocławiu.

W okresie od kwietnia 1945 r. do wrze-
śnia 1947 r. mjr poż. Stefan Meyer kierował 
pracami przy organizacji polskiej, dolno-
śląskiej ochrony przeciwpożarowej. W  ra-
mach swej pracy i  służby m.in. urucho-
mił akcję zapobiegania pożarom poprzez 
wdrożenie przepisów w tej dziedzinie oraz 
zaopatrzenia straży pożarnych w  sprzęt 
gaśniczy. Doprowadził do uruchomienia 
działalności szkoleniowej, w  tym wyszko-
lenia strażaków zawodowych i OSP w Wo-
jewódzkiej Szkole Pożarniczej. Współpra-
cował ściśle z  administracją wojewódzką 
i powiatową. Podejmował energiczne dzia-
łania przy zakładaniu straży pożarnych. 
Dość powiedzieć, że o ile na koniec 1945 r. 
na podległym mu terenie działało 420 OSP, 
to w lipcu 1948 r. – 1186.

Stefan Meyer zajmował z  przerwami 
stanowisko inspektora Okręgu Wrocław-
skiego ZSP RP do początku 1949  r. Po 
krótkim okresie pracy w  Ministerstwie 
Żeglugi w  Warszawie, od 1 lipca 1949  r. 
został inspektorem ds. prewencji, a  póź-
niej inspektorem ds. planowania Zarządu 
Przymusowego ZSP RP. Po zwolnieniu 
z pracy w Związku z dniem 15 październi-
ka 1950  r., wskutek jego likwidacji, został 
zatrudniony w  pożarnictwie resortowym 
na stanowisku inspektora ochrony prze-
ciwpożarowej, a  w  1958  r. przeszedł do 
pracy w Związku OSP, początkowo na sta-
nowisko inspektora okręgu Tymczasowego 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
w  Zielonej Górze, a  w  okresie od połowy 
1959 r. do końca roku 1960 – w Zarządzie 
Głównym ZOSP. Po kilku miesiącach pracy 
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jako starszy oficer w  Komendzie Głównej 
Straży Pożarnych został przeniesiony do 
Narodowego Banku Polskiego w  Warsza-
wie, gdzie objął stanowisko kierownika 
ochrony przeciwpożarowej, zajmując się 
jednocześnie zagadnieniami terenowej 
obrony przeciwlotniczej. Pracował tam do 
końca 1962 r., po czym – aż do emerytury 
w 1970 r. – pełnił służbę starszego oficera 
w  Warszawskiej Komendzie Straży Pożar-
nych. W tym czasie mieszkał w Konstanci-
nie pod Warszawą. Współpracował z OSP 
w Skolimowie. Przez kilka lat – od 1950 r. 
do 1956 r. – społecznie szkolił jej strażaków. 

Na emeryturę przeszedł w stopniu kpt. 
sztabu (płk poż.).

Stefan Meyer jako gimnazjalista i  har-
cerz był w  1918  r. członkiem ochrony 
Konsulatu Polskiego w Kijowie. Następnie 
został przydzielony do dywizji gen. Żeli-
gowskiego, a w 1920 r. wstąpił do 16 Puł-
ku Ułanów Wielkopolskich. Po zwolnie-
niu w grudniu 1920 r. kontynuował naukę 
w  Gimnazjum Kresowym w  Bydgoszczy. 
Potem brał udział w III powstaniu śląskim. 
Był w  zwiadzie konnym. Podczas walk 
o Górę św. Anny został ranny. Po eksterni-
stycznym złożeniu egzaminu maturalnego 
uczył się w  Oficerskiej Szkole Marynarki 
Wojennej oraz w Oficerskiej Szkole Piecho-
ty. W 1926 r. został zwolniony z nominacją 
na podporucznika rezerwy. Przez rok stu-
diował prawo na Uniwersytecie Warszaw-
skim, lecz sytuacja materialna zmusiła 
go do przerwania nauki i  podejmowania 
różnych prac dorywczych (w  cukrowni 
„Konstancja” jako pracownik sezonowy, 
w  Kamieniołomach „Chęciny” S.A. jako 
robotnik, następnie kreślarz). W  1931  r. 
ponownie rozpoczął studia – tym razem na 
Wydziale Architektury Państwowej Szkoły 
Budownictwa w Poznaniu – i znów musiał 
je przerwać z  uwagi na brak możliwości 
finansowania nauki. Jako kpt. rez. walczył 

w  wojnie obronnej w  1939  r. w  szeregach 
4 Pułku Piechoty Legionów z Kielc. Został 
wzięty do niemieckiej niewoli i  umiesz-
czony w obozie przejściowym w Radomiu. 
Z  obozu zbiegł. Początkowo ukrywał się 
w Skarżysku, a potem w Zbiersku pod Ka-
liszem. Od listopada 1940 r. do 1943 r. był 
komendantem Podobwodu VI Kielce Mia-
sto ZWZ/AK. Od 1940  r. był w  Kielcach 
komendantem powiatowym Strażackiego 
Ruchu Oporu „Skała”. Posługiwał się pseu-
donimem „Larissa”. Na skutek denuncjacji 
został aresztowany na dwa tygodnie. Na 
wolność wyszedł po zapłaceniu łapówki 
wpłaconej przez podziemie. Był aresztowa-
ny też za posiadanie broni i uwolniony zo-
stał dzięki staraniom ppłk. poż. Józefa Mi-
kuły oraz dzięki wstawiennictwu niemiec-
kiego zwierzchnika straży polskich ppłk. 
Policji Ogniowej inż. Heinza Günthera.
Odznaczenia, odznaki:
Krzyż Walecznych (1921), Złoty Krzyż Za-
sługi (1939), Medal Niepodległości, Krzyż 
Zasługi Litwy Środkowej (1920), Krzyż na 
Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi I kl. 
(1921), medal „Za Ratowanie Ginących” 
(1934), Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” (1947).

Płk poż. Stefan Meyer ps. „Larissa” 
zmarł 12 lutego 1977 r. i pochowany został 
w Konstancinie-Jeziornie.

Żona Anna z  Szartowskich. Dzieci: 
Ewa, Hanna i Joanna.
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Roman Świst

MICHALEWICZ JAN 
(1913-2005)

Strażak, żołnierz, uczestnik kampanii 
wrześniowej, obrońca Lwowa, kurier gene-
rała Władysława Andersa, Sybirak.

Urodził się 14 listopada 1913 r. w Prze-
miwółkach, gm. Kulików Mierzwica, pow. 
żółkiewski k. Lwowa. Rodzice Karol i Maria 

z  d. Paraśkiewicz. Ojciec Jana był wójtem 
gminy Kulików w  latach 30. XX w. Dbał 
o  wsparcie finansowe straży w  swojej wsi, 
dzięki czemu była ona jak na ówczesne 
warunki bardzo dobrze wyposażona. OSP 
posiadała nową, parokonną sikawkę, dwa 
beczkowozy, wóz na sprzęt przeciwpożaro-
wy. Strażacy nocami pełnili warty. Do OSP 
Przemiwółki Jan Michalewicz został przyję-
ty w 1930 r. W 1935 r. został naczelnikiem 
OSP i funkcję tę pełnił do wybuchu II wojny 
światowej, biorąc udział w wielu akcjach.

W 1932 r. defilował na Wałach Hetmań-
skich we Lwowie przed marszałkiem Józe-
fem Piłsudskim. W  1935  r. jako żandarm 
pełnił wartę przy trumnie Marszałka na 
Polu Mokotowskim w Warszawie.

W 1935 r. ukończył Centrum Wyszko-
lenia Żandarmerii Wojskowej w  Grudzią-
dzu. Będąc uczestnikiem kampanii wrze-
śniowej, brał udział w obronie Lwowa jako 
plutonowy Żandarmerii. Mówił: „Bronili-
śmy Lwowa przed hitlerowcami, a zmuszo-
no nas do oddania go bolszewikom”.

W nocy z 13 na 14 kwietnia 1940 r. wy-
wieziony do Kazachstanu z  całą rodziną, 
żoną Jarosławą, matką Marią, córką Reginą, 
dziećmi zaginionego brata Józefa Górskie-
go, osadzonego w więzieniu „Brygidki” we 
Lwowie, prawdopodobnie potem zamordo-
wanego w Starobielsku.

Podczas tworzenia się Armii Polskiej 
w  ZSRR z  racji znajomości języka rosyj-
skiego, niemieckiego i  ukraińskiego wraz 
z  grupą żandarmów, działając jako kurie-
rzy, zostali przez Sztab Generalny generała 
Andersa zobowiązani do odnalezienia za-
ginionych polskich oficerów z 1939 r.

W grudniu 1941 r. podczas wizyty pre-
miera RP generała Władysława Sikorskiego 
w Buzłyku pełnił służbę porządkową przed 
naczelnym wodzem Polskich Sił Zbroj-
nych. Po wyprowadzeniu Armii Andersa 
do Iranu, zerwaniu stosunków dyploma-
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tycznych oraz zamknięciu granic, żandar-
mi-kurierzy, w  tym Jan Michalewicz, zo-
stali aresztowani. Nadzieja na powrót do 
wojska wróciła wraz z tworzeniem Dywizji 
Kościuszkowskiej, ale Michalewicz trafił 
do armii pracy. Do Polski wrócił z rodziną 
30 marca 1946 r. Był kierownikiem i współ-
organizatorem pierwszego transportu Pola-
ków z Kazachstanu do Polski.

Po wojnie przybył z  rodziną na Dolny 
Śląsk do Kłodzka. Uczestniczył w  tworze-
niu ruchu strażackiego na Ziemiach Odzy-
skanych. Wykorzystał swoje doświadczenie 
rolnicze, m.in. w Jaworze, Kłodzku, Ząbko-
wicach Śląskich, a dorobek OSP tworzony 
na tym obszarze pokazano na Wystawie 
Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w1948 r.

Jan Michalewicz, posiadając wykształ-
cenie rolnicze, pracował w  organizacjach 
związanych z  wsią i  rolnictwem. Także 
w  Urzędzie Miejskim i  Starostwie Powia-
towym w  charakterze instruktora rolnego 
i kierownika Wydziału Osiedleńczego. W la-
tach 50. XX w. podjął pracę w Ministerstwie 
Rolnictwa i wspólnie z osiedleńcami wspo-
magał odtwarzanie się ruchu strażackiego. 

W 1956 r. razem z rodziną zamieszkał 
w  Michałowicach koło Warszawy. Przez 
dwie kadencje był przewodniczącym Za-
rządu Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w  Grójcu, zrzeszającego 
37 jednostek. Dzięki wspaniałym człon-
kom OSP powiat przodował w  budowie 
domów strażaka, świetlico-remiz, domów 
nauczyciela. Świadczą o tym obiekty służą-
ce społeczeństwu w Grójcu, Belsku, Tarczy-
nie, Błędowie, Goszczynie i  wielu innych 
miejscowościach. Z  inicjatywy strażaków 
w  Grójcu Jan nawiązał kontakt z  Instytu-
tem Sadownictwa prof. Szczepana Pieniąż-
ka w  Skierniewicach. Dzięki szkoleniom 
z  zakresu sadownictwa prowadzonym 
przez Instytut rozpoczął się złoty okres 
w sadownictwie powiatu grójeckiego.

Jan Michalewicz wstąpił do OSP Ursus 
i pozostawał w jej szeregach ponad 50 lat. 
W marcu 2000 r. z okazji 75. rocznicy po-
wstania OSP w  Ursusie strażacy z  tej jed-
nostki nadali mu godność Honorowego 
Członka, z  wpisem do Złotej Księgi OSP 
Ursus. Natomiast w maju 1983  r. uchwałą 
ZG ZOSP nadano mu godność Członka 
Honorowego Związku za wybitne zasłu-
gi dla rozwoju strażactwa ochotniczego 
i  ochrony przeciwpożarowej. Ponadto był 
kilka kadencji w  Zarządzie Wojewódz-
kim Związku OSP RP. Był członkiem ko-
legium redakcji „Strażaka”. Jego wielkim 
hobby było myślistwo, ogrodnictwo i  gra 
na skrzypcach. Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej powołał niebędącego w  czyn-
nej służbie wojskowej Jana Michalewicza 
14 lutego 2001 r. na stopień podporucznika 
Wojska Polskiego.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski (1969), Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (1959), Złoty Krzyż 
Zasługi (1954), Medal „Za udział w  woj-
nie obronnej 1939” (1985), Złoty Znak 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP (2000), Medal Honorowy im. Bolesława 
Chomicza (2000), Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” (1971), Odznaka „Za Zasłu-
gi dla Ochrony Przeciwpożarowej” (1986), 
Złota Odznaka ,,Za zasługi dla wojewódz-
twa warszawskiego” (1966).

Jan Michalewicz zmarł 5 grudnia 
2005 r., pochowany jest razem z żoną Jaro-
sławą Michalewicz z  d. Stachiv w  rodzin-
nym grobowcu na cmentarzu w  Michało-
wicach. Dzieci: syn Kazimierz, córki Re-
gina oraz Teresa. Swoją pasją zaraził córkę 
Reginę (a ona swoją córkę Annę i wnucz-
kę Agatę), pracującą w  służbie strażackiej 
przez kilkadziesiąt lat.
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MIERZANOWSKI WACŁAW GUSTAW 
(1893-1968)

Nauczyciel, działacz społeczny, instruk-
tor pożarnictwa Związku Floriańskiego, 
inspektor pożarnictwa ZSP Województwa 
Warszawskiego, zastępca naczelnego in-
spektora oraz p.o. naczelnego inspektora 
ZSP RP. Inspektor PZUW. Pułkownik po-
żarnictwa.

Urodził się 27 grudnia 1893 r. w Warsza-
wie jako jedno z trojga dzieci Gustawa Jana, 
konduktora na Kolei Warszawsko-Wiedeń-
skiej, i Melanii z Komiczów. Po ukończeniu 
Szkoły Technicznej Drogi Żelaznej War-
szawsko-Wiedeńskiej kontynuował kształ-
cenie na Wydziale Technicznym Towarzy-
stwa Kursów Naukowych oraz odbył wstęp-
ną praktykę mierniczą i  ukończył jeden 
semestr w  Państwowej Szkole Mierniczej. 
Jednak sytuacja materialna rodziny zmusi-
ła go do przerwania nauki i podjęcia pracy 
zarobkowej. W latach 1912-1914 był zatrud-
niony w  charakterze praktykanta, począt-
kowo w  cukrowni Józefów k. Płochocina, 

gdzie wstąpił do ochotniczej straży pożar-
nej, następnie w Fabryce Maszyn i Odlewów 
Orthweina i  Karasińskiego w  Warszawie. 
Później, po rocznej pracy jako technik-kal-
kulator w  Zakładach Mechanicznych Lil-
pop, Rau i Loewenstein, poświęcił się pracy 
nauczycielskiej w  szkołach powszechnych 
w Załubicach (1915-1919) i Skierniewicach 
(1920-1921). W okresie gdy szerzył oświatę 
w Załubicach, uwidoczniła się w pełni jego 
pasja działania na niwie społecznej i kultu-
ralnej. Był organizatorem Kółka Rolniczego, 
Koła Młodzieży, Domu Ludowego i  Spół-
dzielni Spożywców. Czynił też próby powo-
łania tam w 1918 r. ochotniczej straży pożar-
nej. W  okresie 1917-1919 organizował też 
Stronnictwo Ludowe w  gminie Radzymin. 
W 1920 r. służył jako szeregowiec w Baonie 
Radiotelegraficznym. 

Momentem zwrotnym i początkiem za-
wodowej pracy w  charakterze instruktora 
pożarnictwa stało się ukończenie 18 kwiet-
nia 1921 r. z wynikiem celującym dwutygo-
dniowego kursu pożarniczego zorganizo-
wanego przez Związek Floriański. Oprócz 
uczestnictwa w wykładach kursanci odby-
wali ćwiczenia w I Oddziale Warszawskiej 
Straży Ogniowej pod kierunkiem Edwarda 
Gasika i Stanisława Pągowskiego. Uzyskaw-
szy wymagane kwalifikacje, W. Mierza-
nowski został zatrudniony z dniem 1 lipca 
1921  r. jako instruktor pożarnictwa przy 
Zarządzie Głównym Związku Floriańskie-
go. W tym samym czasie ukończył też kurs 
dla kierowców samochodowych. W 1924 r. 
został mianowany starszym instruktorem, 
a  po kilku miesiącach – inspektorem po-
żarnictwa. Zasiadał w  Radzie Naczelnej 
Głównego Związku Straży Pożarnych RP. 
W  latach 20. XX w. prowadził kursy po-
żarnicze dla straży ochotniczych, dla ko-
mendantów kolejowych drużyn pożarnych 
Dyrekcji Warszawskiej PKP, w  szkołach 
zawodowych oraz wykłady z  pożarnictwa 
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na kursach dla urzędników administracji 
gminnej woj. warszawskiego. W okresie od 
stycznia 1923  r. do września 1924  r. oraz 
później przez połowę 1926 r. pełnił funkcję 
naczelnika OSP w podwarszawskim Mila-
nówku, którego był mieszkańcem. Jednak 
z  uwagi na ilość obowiązków służbowych 
sam ustąpił z tej funkcji. 

Podczas II Ogólnopaństwowego Zjazdu 
Delegatów Straży Pożarnych, który odbył 
się w  Warszawie w  dniach 15-17 sierpnia 
1924  r., inspektor pożarnictwa Związku 
Floriańskiego Wacław Mierzanowski, wraz 
z  inspektorem Józefem Lisowskim z Bara-
nowicz i  Janem Sztromajerem, wicepreze-
sem Lubelskiego Związku Straży Pożarnych 
RP, był w  składzie pocztu przyjmującego 
ufundowany i  poświęcony w  warszaw-
skiej katedrze św. Jana sztandar Głównego 
Związku Straży Pożarnych RP.

W  wyniku trwającej kilka lat reorga-
nizacji Związku Floriańskiego na związki 
wojewódzkie we wrześniu 1924  r. powstał 
Związek Straży Pożarnych Województwa 
Warszawskiego. Na pierwszym posiedze-
niu Rady Związku, 8 października 1924 r., 
Wacław Mierzanowski został powołany na 
stanowisko inspektora pożarnictwa nowe-
go Związku. 

W  latach 20. był też członkiem Zarzą-
du Warszawskiego Oddziału Towarzystwa 
Obrony Przeciwgazowej, a  w  obchodzo-
nym w  1925  r. w  stolicy święcie przyspo-
sobienia wojskowego dowodził ponad 
150-osobową reprezentacją straży pożar-
nych woj. warszawskiego. W  1928  r. zo-
stał członkiem Komisji Technicznej przy 
Głównym Związku Straży Pożarnych RP. 
Wówczas ukończył też trzytygodniowy 
„kurs automobilizmu w  zastosowaniu do 
potrzeb pożarnictwa”. Dwa lata później 
nabył pożarnicze kwalifikacje sędziowskie. 
W 1933 r., po zawiązaniu się samodzielne-
go Koła Ligi Obrony Powietrznej i  Prze-

ciwgazowej przy biurze Głównego Związku 
Straży Pożarnych RP, został członkiem jego 
zarządu.

W związku ze zmianami prawno-orga-
nizacyjnymi wprowadzonymi na mocy roz-
porządzenia Rady Ministrów z 28 listopada 
1933 r., które nadało Głównemu Związko-
wi Straży Pożarnych RP status stowarzysze-
nia wyższej użyteczności i przekształciło go 
w Związek Straży Pożarnych RP, wszystkie 
dotychczasowe związki wojewódzkie i po-
wiatowe, posiadające do tej pory odrębną 
osobowość prawną, stały się w  myśl no-
wego statutu organami jednego Związku, 
stanowiąc odpowiednio okręgi wojewódz-
kie i oddziały powiatowe. Wacław Mierza-
nowski został inspektorem pożarnictwa 
Warszawskiego Okręgu Wojewódzkiego 
Związku Straży Pożarnych RP. W  1935  r. 
ukończył w  Łodzi kurs uzupełniający dla 
inspektorów połączony z praktyką bojową. 
Już w  roku następnym, od maja do sierp-
nia, pełnił obowiązki zastępcy inspekto-
ra naczelnego Związku, a  potem – do 15 
października 1936  r. – był p.o. inspektora 
naczelnego, do czasu nominacji na to sta-
nowisko komendanta Straży Pożarnej m. 
Lwowa Józefa Milewskiego. Odtąd, do wy-
buchu II wojny światowej, zajmował nie-
przerwanie stanowisko zastępcy inspektora 
naczelnego, posiadając wówczas stopień 
starszego inspektora pożarnictwa.

W  okresie okupacji niemieckiej został 
zatrudniony od początku 1940  r. jako re-
ferent w  Biurze Komisarycznego Kierow-
nika Technicznego Pożarnictwa, a następ-
nie administrował budynkiem Centralnej 
Szkoły Pożarniczej na Żoliborzu. Prowa-
dził wykłady z  organizacji pożarnictwa, 
organizacji biur inspektorów i  instrukto-
rów pożarnictwa, akcji przeciwpowodzio-
wej oraz zasad przeprowadzania kontroli 
w  OSP. W  czasie okupacji w  CSP prowa-
dził całokształt spraw ubezpieczeniowych. 
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W 1942 r. otrzymał nominację na stanowi-
sko komendanta CSP, jednak jej nie przyjął. 
Przeszedł do pracy w Powszechnym Zakła-
dzie Ubezpieczeń Wzajemnych na stano-
wisko inspektora w Biurze Prewencyjnym, 
gdzie zajmował się kontrolami stanu bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego w  zakła-
dach przemysłowych. Podczas pierwszego 
okupacyjnego kursu oficerskiego zorgani-
zowanego w CSP (20 września 1942 r. – 28 
lutego 1943 r.) należał do grona jego wykła-
dowców i instruktorów. 

   Po włączeniu na wiosnę 1944 r. stra-
żackiej organizacji AK „Budowa” do Pań-
stwowego Korpusu Bezpieczeństwa Dele-
gatury RP na Kraj i rezygnacji szefa służby 
przeciwpożarowej na m.st. Warszawę mjr. 
Zbigniewa Borowego ps. „Janina” Wa-
cław Mierzanowski został wskazany przez 
przedstawiciela Delegatury na jego na-
stępcę, jednak do przekazania agend szefa 
służby przeciwpożarowej m. Warszawy nie 
doszło.

Od marca do września 1945 r. W. Mie-
rzanowski był komendantem Miejskiej 
Zawodowej Straży Pożarnej oraz komen-
dantem grodzkim Straży Pożarnych w Czę-
stochowie. Następnie powrócił do pracy 
w  PZUW i  jako inspektor Zarządu Cen-
tralnego do spraw pożarnictwa zajmował 
się przeciwpożarową akcją zapobiegawczą 
w obiektach ubezpieczonych. 

Po powojennym reaktywowaniu dzia-
łalności Związku Straży Pożarnych RP 
Wacław Mierzanowski, będąc wciąż za-
trudniony w  PZUW, został powołany na 
członka Komisji Weryfikacyjno-Kwalifika-
cyjnej, potem sprawował funkcję rzecznika 
Związku do spraw dyscyplinarnych prze-
ciwko członkom Korpusu Technicznego, 
a  w  1949  r. zasiadał w  składzie Sądu Ho-
norowego przy Zarządzie Przymusowym 
Związku. W drugiej połowie lat 40. i pierw-
szej połowie lat 50., będąc wciąż pracow-

nikiem PZUW w stopniu pułkownika po-
żarnictwa, nauczał przedmiotu prewencja 
pożarowa w Centralnej Szkole Pożarniczej. 
Temu zagadnieniu poświęcił opracowaną 
w 1951 r. publikację instruktażową pt. „Jak 
walczyć z  pożarami. O  przyczynach po-
wstawania i rozszerzania się pożarów oraz 
o środkach zapobiegawczych”. Po likwidacji 
Związku, na wniosek utworzonej Komendy 
Głównej Straży Pożarnych, został w 1950 r. 
oddelegowany do prac organizacyjnych 
w  KGSP, nie przerywając zatrudnienia 
w PZUW. W 1953 r. został zweryfikowany 
w myśl nowych przepisów w stopniu kapi-
tana sztabu. 

Po powołaniu Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych W. Mierzanowski wszedł 
w skład komisji statutowej oraz komisji re-
gulaminowej, powołanych w celu realizacji 
uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów OSP 
odbytego w  dniu 28 grudnia 1956  r., ma-
jących za zadanie opracowanie projektu 
statutu OSP i  statutu Związku OSP oraz 
regulaminów i  wzorów umundurowania 
i odznaczeń. Przeszedł na rentę w 1959 r.
Odznaczenia, odznaki:
Złoty Krzyż Zasługi (1938, 1958), Srebrny 
Krzyż Zasługi (1930), Złoty Medal Zasługi 
(1929, 1946).

Wacław Mierzanowski zmarł 27 listo-
pada 1968 r. w Warszawie. 

Był żonaty z  Zofią z  d. Mikke, która 
przed 1939  r. pracowała na stanowisku 
księgowej w  Biurze Związku Straży Po-
żarnych RP i  ponownie, po powojennym 
reaktywowaniu działalności Związku SP 
RP, jako kierowniczka rachuby. Miał cór-
kę Marię Ewę oraz syna Andrzeja Floriana 
(1923-1943), członka oddziału partyzanc-
kiego „Skały”, który wraz z trzema innymi 
słuchaczami CSP przypłacił życiem udział 
w  ataku na posterunek policji granatowej 
w Skrzydlnej k. Limanowej. W. Mierzanow-
ski już w 1945 r. na własny koszt przepro-
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wadził ekshumację poległych z  tymczaso-
wego miejsca pochówku w Stróży na teren 
cmentarza w Skrzydlnej.
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Maria Smoleń

MIKOŁAJCZAK STEFAN 
(1951-2019) 

Działacz społeczny, państwowy i samo-
rządowy. Wicewojewoda poznański, mar-
szałek województwa, prezes ZOW ZOSP 
RP woj. wielkopolskiego, wiceprezes ZG 
ZOSP RP.

Urodził się 26 października 1951  r. 
w  Krzyżankach, w  gminie Gołańcz. Jego 
rodzicami byli Stanisław i  Melania. Jako 
młody chłopak był bardzo dobrze zapowia-
dającym się lekkoatletą biegającym długie 
dystanse. Miał w swoim dorobku nawet ty-
tuł mistrza Polski i był bliski powołania do 
kadry narodowej.

Przez wiele lat życiowo i  zawodowo 
związany był ze Skokami i gminą Skoki.
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Już w trakcie studiów zaocznych na kie-
runku ekonomika rolnictwa w  Akademii 
Rolniczej w  Poznaniu lat pełnił kierowni-
cze funkcje w  Rolniczej Spółdzielni Pro-
dukcyjnej w Lechlinie. Kierownikiem pro-
dukcji w  tejże RSP został, mając zaledwie 
19 lat (1970 r.). Po latach zazdroszczono 
mu wyników produkcji, chociaż RSP pro-
wadziła ją na słabych w tych rejonach gle-
bach. W Lechlinie przepracował 18 lat.

W 1988 r. został powołany na wicewo-
jewodę poznańskiego. Funkcję tę sprawo-
wał do 1990 r., by w latach 1990-1998 peł-
nić funkcję dyrektora Wydziału Rolnictwa 
w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Przez dwie kadencje (1998-2006) zasia-
dał w  sejmiku wielkopolskim, a  9 listopa-
da 1998 r. został wybrany głosami radnych 
SLD i PSL na pierwszego w historii Wielko-
polski marszałka województwa. Swój urząd 
sprawował formalnie od utworzenia samo-
rządu wojewódzkiego (od 1 stycznia 1999) 
do 10 października 2005 r. Pod koniec dru-
giej kadencji zastąpił go na tej funkcji Ma-
rek Woźniak.

Choć nie był formalnie członkiem Soju-
szu Lewicy Demokratycznej, to był przez tę 
formację wspierany w swoich działaniach. 
Zasiadał w  jej klubie radnych. Radnym 
sejmiku wojewódzkiego został ponownie 
w  2010 i  2014  r. Na początku V kadencji 
złożył rezygnację z  członkostwa w  klubie 
radnych SLD Lewica Razem i zasilił szere-
gi klubu radnych Platformy Obywatelskiej. 
W wyborach samorządowych w 2018 r. nie 
ubiegał się o reelekcję. Dwukrotnie starto-
wał w wyborach parlamentarnych.

Zawsze elegancko ubrany, świetnie pre-
zentował się także w ulubionym mundurze 
strażackim. Do chwili swojej śmierci pełnił 
funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP. Dzięki jego staraniom wiele jednostek 
OSP zostało wyposażonych w nowoczesny 

sprzęt. Funkcję w Zarządzie Głównym łą-
czył z  funkcją prezesa Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa 
Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Ta-
czaka.

Druh Stefan Mikołajczak zawsze stał na 
stanowisku, że to strażacy ochotnicy powin-
ni stanowić o swoim losie w ramach możli-
wości ustawowych i statutowych. Był rzecz-
nikiem ścisłej współpracy jednostek OSP ze 
strukturami Państwowej Straży Pożarnej.

Jako mieszkaniec Skoków zrealizował 
wspólnie z  burmistrzem miasta i  gmi-
ny swoje marzenie polegające na reakty-
wowaniu orkiestry dętej OSP. Wręczenie 
instrumentów i  pierwsze takty orkiestry 
zabrzmiały 3 października 2015  r. Druh 
Stefan Mikołajczak spełnił także swoją dru-
gą obietnicę i wyposażył orkiestrę w stroje 
galowe.

Z jego także inicjatywy mieszkańcy uli-
cy Pogodnej w Skokach, przy której miesz-
kał, zaczęli spotykać się podczas corocznej 
biesiady integracyjnej. Za tym przykładem 
poszli mieszkańcy innych ulic.

Żywo interesował się kwestiami inwesty-
cyjnymi na terenie województwa i powiatu 
wągrowieckiego. Zawsze podkreślał znacze-
nie samorządu w  rozwoju społeczności lo-
kalnej. W czasie pełnienia przez niego funk-
cji prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP Województwa Wielkopolskie-
go (od 24 września 2004 r.) nastąpił rozwój 
działań. W  2005  r. społeczeństwo Wielko-
polski ufundowało sztandar dla Oddziału, 
któremu nadano imię generała Stanisława 
Taczaka – pierwszego dowódcy powstania 
wielkopolskiego, a następnie od 1930 r. wi-
ceprezesa Zarządu Głównego Związku Stra-
ży Pożarnych RP i prezesa Zarządu Okręgu 
Poznańskiego ZSP RP. Ustanowiono wo-
jewódzką Odznakę Honorową „SEMPER 
VIGILANT” (wiecznie czuwający), tytuły 
honorowe: „Wielkopolski Strażak Roku”, 



1 7 6

M

„Wielkopolski Działacz ZOSP RP Roku”, 
„Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna 
Roku”. W  2012  r. Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego zapoczątkował „Program 
Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych 
Województwa Wielkopolskiego w  latach 
2012-2020”. Jego systematyczna realizacja 
przyczyniła się do doposażenia OSP w naj-
potrzebniejszy sprzęt, m.in. samochody ra-
towniczo-gaśnicze (320 szt.), motopompy, 
narzędzia hydrauliczne, defibrylatory, apa-
raty oddechowe, środki ochrony osobistej.

W  ZG ZOSP RP Stefan Mikołajczak 
przewodniczył w latach 2013-2019 Komisji 
Historycznej, wspierając rozwój inicjatyw 
wydawniczych, w  tym albumu W jedności 
siła. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, 
wydanego w 2018 r. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski (2000), Złoty Krzyż Zasługi, Medal 
40-lecia Polski Ludowej (1984), Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej, Srebrny Medal 
„Za zasługi dla obronności kraju”, srebrny 
medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 
(2005), Brązowy Medal Za Zasługi dla Poli-
cji, Złota Odznaka „Za zasługi dla ochrony 
przeciwpożarowej” (2010), złoty medal „Za 
Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”, brązowa 
odznaka „Za Zasługi dla Obrony Cywilnej”, 
Złoty Znak Związku OSP RP, Złoty Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Kapituła „Głosu Wągrowieckiego” przy-
znała Stefanowi Mikołajczakowi tytuł Ho-
norowego Wągrowczanina.

Druh Stefan Mikołajczak zmarł po cięż-
kiej chorobie 1 kwietnia 2019  r. w Pozna-
niu. W  jego ostatniej drodze na cmentarz 
parafialny w Skokach towarzyszyły mu ty-
siące strażaków, poczty sztandarowe z całej 
Polski, przedstawiciele najwyższych władz 
samorządowych.

Żona Maria. Córki: Iwona, Dorota, 
Ewa.
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Piotr Kaczmarek 

MILEWSKI JÓZEF 
(1885- ?)

Oficer Warszawskiej Straży Ogniowej, 
komendant Zawodowych Straży Pożarnych 
w  Bydgoszczy i  we Lwowie, naczelny in-
spektor Związku SP RP, główny inspektor 
Ochrony Przeciwpożarowej Ministerstwa 
Przemysłu, pułkownik pożarnictwa.

Urodził się 19 maja 1885 r. w Warszawie 
w rodzinie Józefa i Antoniny ze Słubickich. 
Służbę wojskową odbył w  armii carskiej, 
w Zarajskim Pułku Piechoty. 

W  1915  r. ukończył kurs pożarniczy 
zorganizowany w  Warszawskiej Straży 
Ogniowej i w tym samym roku podjął tam 
zatrudnienie. Początkowo pełnił funkcję po-
mocnika dowódcy Oddziału III, następnie – 
do 1920 r. – dowodził II Oddziałem WSO. 
W  latach 1920-1933 był komendantem 
Zawodowej Straży Pożarnej w  Bydgoszczy. 
Milewski objął tę komendę w  roku przeję-
cia z rąk niemieckich zawodowej straży po-
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żarnej przez nowe władze miejskie w Byd-
goszczy. W 1920 r. powstał też Wielkopolski 
Związek Straży Pożarnych na miejsce nie-
mieckiego Prowincjonalnego Związku Stra-
ży Pożarnych z siedzibą w Poznaniu i został 
podzielony na okręgi powiatowe. Józef Mi-
lewski został wybrany do składu zarządu 
Okręgu V na powiat bydgoski z  siedzibą 
w Koronowie. W 1925 r. został odznaczony 
listem pochwalnym Związku. Doprowadził 
do motoryzacji straży bydgoskiej w 1927 r. 
Był wykładowcą na kursach pożarniczych.

J. Milewski został wiceprezesem nowo po-
wołanego 19 grudnia 1926 r. Związku Zawo-
dowych Oficerów Straży Pożarnych. Współ-
redagował fachowe czasopismo „Strażactwo 
Zawodowe”, wychodzące w latach 1927-1929 
jako dodatek do „Przeglądu Pożarniczego”, 
a następnie do 1932 r. jako miesięcznik – or-
gan tego związku. Jego redaktorem naczel-
nym był inż. Józef Tuliszkowski.

W latach 1933-1936 zajmował stanowi-
sko komendanta Zawodowej Straży Pożar-
nej m. Lwowa. W 1934 r. został przez Radę 
Naczelną Związku Straży Pożarnych RP po-
wołany na przewodniczącego Komisji Straży 
Zawodowych, która miała za zadanie m.in. 
opracować regulamin Sekcji Straży Zawo-
dowych Związku Straży Pożarnych RP.

Na posiedzeniu 12 października 1936  r. 
Zarząd Główny Związku Straży Pożarnych 
RP postanowił zaangażować go na stanowi-
sko naczelnego inspektora. Obowiązki swe 
podjął od 16 października. Był w  składzie 
komitetu wykonawczego Zjazdu Straży Po-
żarnych w Częstochowie 18 czerwca 1939 r., 
podczas którego zostało złożone na Jasnej 
Górze votum od zrzeszonego strażactwa pol-
skiego dla Matki Boskiej Częstochowskiej 
– Królowej Korony Polskiej. Milewski wydat-
nie przyczynił się do dzieła ufundowania tego 
votum poprzez odezwę o  wsparcie zbiórki 
na ten cel, wygłoszoną podczas odprawy na-
czelników OSP miejskich w  Łucku 8 maja 

1938  r. Należał do grona wykładowców na 
I przedwojennym kursie oficerskim w Cen-
tralnym Ośrodku Wyszkolenia Pożarniczego 
w 1939 r. Stanowisko naczelnego inspektora 
zajmował do 5 września 1939 r., gdy na rozkaz 
ministra spraw wewnętrznych ewakuował się 
do Lublina, wyznaczając na swego zastępcę 
insp. poż. inż. Józefa Kowalczyka. Po dwóch 
miesiącach wrócił do Warszawy. 

Od grudnia 1939 r. do 1945 r. pracował 
jako referent prewencji przeciwpożarowej 
w  Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń 
Wzajemnych. Od 20 czerwca 1945 r. został 
zaangażowany przez gen. poż. Eugeniu-
sza Doeringa w  Głównym Inspektoracie 
Pożarnictwa Ministerstwa Administracji 
Publicznej jako tymczasowy inspektor do 
spraw zabezpieczenia przeciwpożarowe-
go obiektów publicznych, przemysłowych, 
mieszkalnych i lokali widowiskowych. Jesz-
cze w tym samym roku Milewski objął sta-
nowisko głównego inspektora obrony prze-
ciwpożarowej w  Ministerstwie Przemysłu 
i  Handlu. Pod koniec 1946  r. został zwe-
ryfikowany i  zakwalifikowany w  stopniu 
pułkownika pożarnictwa ze starszeństwem 
od 1937  r. W  Ministerstwie Przemysłu 
i Handlu pracował do 1949 r., a następnie 
kolejne dwa lata pozostawał na analogicz-
nym stanowisku w Ministerstwie Przemy-
słu Lekkiego. Od 1 sierpnia 1951  r. został 
zaangażowany przez komendanta główne-
go straży pożarnych jako starszy inspektor 
w  Wydziale Akcji Zapobiegawczej KG SP. 
Jednakże przyjęcie do służby w Komendzie 
Głównej Straży Pożarnej wymagało za-
twierdzenia przez ministra gospodarki ko-
munalnej, a ten odmówił wyrażenia zgody 
na zatrudnienie płk. poż. Józefa Milewskie-
go w KG SP i nakazał rozwiązanie zawartej 
wcześniej umowy o pracę.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski (1937), medal „Za Ratowanie Giną-
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cych” (1925), Medal „Za Długoletnią i Nie-
skazitelną Służbę” .

Data i miejsce śmierci nie zostały usta-
lone. Był żonaty z  Karoliną z  d. Kobyłko. 
W 1939 r. Karolina Milewska została prze-
wodniczącą Komitetu Organizacyjnego 
Stowarzyszenia „Rodzina Pożarnicza”, re-
krutującego się spośród rodzin strażaków. 
W  czasie wojny została zamordowana na 
Pawiaku. Józef Milewski miał dwoje dzieci: 
córkę Antoninę oraz syna Tadeusza, który 
zginął w Katyniu.
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Maria Smoleń

MOSKALEWSKI 
STANISŁAW WITALIS 

(1876-1936)

Polityk, działacz państwowy i  strażac-
ki. Wojewoda lubelski 1919-1926. Prezes 
Zarządu, członek honorowy ZSP RP Woje-
wództwa Lubelskiego. Podczas jego działal-
ności w województwie lubelskim w  latach 
1904-1927 powstały 532 ochotnicze straże 
pożarne.

Urodził się 28 kwietnia 1876 r. w miejsco-
wości Sieprawki, parafia Garbów na Lubel-
szczyźnie. Pochodził ze zubożałej po 1863  r. 
rodziny szlacheckiej. Pradziadek Stanisław był 
w okresie Księstwa Warszawskiego z nomina-
cji ks. Józefa Poniatowskiego pułkownikiem 
artylerii Wojsk Polskich. Ojciec Feliks, właści-
ciel Sieprawek, był prezesem pierwszej spół-
dzielni rolniczej, a jego matka, z d. Trąbczyń-
ska, pochodziła z  rodziny ziemiańskiej. Sta-
nisław Moskalewski edukację rozpoczął w IV 
Gimnazjum w  Warszawie. Przerwał ją z  po-
wodu gruźlicy, a następnie drogą samokształ-
ceniową zdobył wiedzę ogólną i  w  zakresie 
administracji gospodarczej. Podjął pracę jako 
leśniczy w  Ordynacji Zamoyskich w  Zwie-
rzyńcu. Tu awansował na sekretarza majątku 
Klucza Zwierzynieckiego i naczelnika Wydzia-
łu Dochodów Stałych w Zarządzie Głównym 
Ordynacji, pracując do czasu powołania na 
wojewodę lubelskiego (17 listopada 1919 r.). 
Stanisław Moskalewski konspiracyjną działal-
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ność polityczną rozpoczął najprawdopodob-
niej już w 1898 r. W 1901 r. został członkiem 
Ligi Narodowej i Stronnictwa Demokratyczno
-Narodowego. W 1902 r. uczestniczył w Zjeź-
dzie LN i SDN w Krakowie, będąc powołany 
na komisarza Ligi na południową Lubelsz-
czyznę. Mieszkając blisko granicy rosyjsko
-austriackiej, organizował punkt przerzutowy 
dla polskich organizacji społeczno-politycz-
nych i  prasy narodowej, głównie „Przeglądu 
Wszechpolskiego” i „Polaka”. Będąc pracowni-
kiem Ordynacji Zamoyskich, S. Moskalewski 
rozwijał szeroką aktywność społeczną i  go-
spodarczą: kółka rolnicze, rolnicze spółdziel-
nie i  spółki, głównie wikliniarskie i  tkackie, 
ochotnicze straże pożarne, kasy pożyczkowe, 
czytelnie ludowe. W 1905 r. i w latach następ-
nych brał czynny udział w akcji wprowadzania 
języka polskiego do szkół i  urzędów gmin-
nych. W  grudniu 1905  r. współorganizował 
Zjazd Włościan Polskich. Za swoją działalność 
był pod stałym nadzorem policji carskiej, miał 
częste rewizje. Zagrożony aresztowaniem (na 
drodze decyzji administracyjnej otrzymał wy-
rok trzech lat pozbawienia wolności) udał się 
do Galicji. Powrócił po ogłoszeniu amnestii. 
Ponadto organizował wystawy rolnicze i prze-
mysłu rękodzielniczego oraz wycieczki gospo-
darcze i krajoznawcze.

Po wybuchu I wojny światowej udał się na 
tereny dzisiejszej Ukrainy, gdzie z  nominacji 
Władysława Grabskiego został pełnomocni-
kiem Centralnego Komitetu Obywatelskiego 
na obszar guberni kijowskiej, a  później całej 
Ukrainy. W  ramach Komitetu opiekował się 
cywilną ludnością polską, starając się zapew-
nić jej godziwe warunki egzystencji oraz or-
ganizację polskiego szkolnictwa i harcerstwa. 
Zajmował się także pomocą w  organizacji 
i  zaopatrzeniu polskich jednostek wojsko-
wych tworzonych na terenie Rosji i Ukrainy. 
Organizował fundusze na rzecz powstania 
korpusu gen. Dowbór-Muśnickiego i dywizji 
gen. Osińskiego. W  1916  r. był współtwórcą 

Rady Okręgowej Towarzystwa Pomocy Ofiar 
Wojny z siedzibą w Kijowie. W 1917 r. został 
członkiem Rady Polskiej Zjednoczenia Mię-
dzypartyjnego z siedzibą w Moskwie, na czele 
której stał późniejszy prezydent RP – Stanisław 
Wojciechowski. W okresie pertraktacji poko-
jowych rosyjsko-niemieckich w Brześciu nad 
Bugiem (I-II 1918) Moskalewski wchodził 
w skład delegacji jako delegat reprezentujący 
interesy ludności polskiej, będąc faktycznie 
przedstawicielem Ligi Narodowej i Komitetu 
Narodowego Polskiego zbierającym informa-
cje o przebiegu i kulisach konferencji. Moska-
lewski zdobył informację o tajnym aneksie do 
układu pokojowego w sprawie podziału Gali-
cji Wschodniej i Bukowiny. W ostatnich mie-
siącach 1918  r. zajmował się ewakuacją lud-
ności polskiej z terenów Ukrainy. Dzięki jego 
ofiarności 18 tys. Polaków wróciło do kraju. 

Do kraju wrócił w grudniu 1918 r., osia-
dając w Zwierzyńcu. 17 listopada 1919 r. po-
wołany na wojewodę lubelskiego. Był nim 
do 25 października 1926  r. W  1920  r. został 
pełnomocnikiem Obywatelskiego Komitetu 
Wykonawczego Obrony Państwa i  przewod-
niczącym Wojewódzkiego Komitetu Obrony 
Państwa w Lublinie. Od 9 lutego 1924 r. do 31 
marca 1926 r. był nadzwyczajnym komisarzem 
ds. oszczędnościowych przy prezydium Rady 
Ministrów (rządy Władysława Grabskiego 
i Aleksandra Skrzyńskiego). W wyniku doko-
nania zamachu majowego przez piłsudczyków 
został 3 listopada 1926 r. zdymisjonowany ze 
stanowiska wojewody. W reakcji na tę decyzję 
„Głos Lubelski”, organ o proweniencji narodo-
wej, pisał: „Na mieliźnie poczynań państwo-
wych dzisiejszych sfer rządowych, panoszą 
się rugi osobiste mające być wykładnikiem 
programu tych, co się dostali do władzy po 
zamachu majowym”. Moskalewski do końca 
1926 r. przebywał w Lublinie, po czym prze-
niósł się do Poznania. W stolicy Wielkopolski 
pracował społecznie w  Polskim Czerwonym 
Krzyżu jako prezes okręgu, działał także w Pol-
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skim Towarzystwie Krajoznawczym, pełniąc 
również funkcję prezesa, oraz w proendeckim 
Towarzystwie Popierania Przemysłu i Handlu 
Polskiego „Rozwój”. W  1930  r. był jednym 
z dyrektorów Międzynarodowej Wystawy Ko-
munikacji i Turystyki w Poznaniu. Był również 
członkiem Naukowej Organizacji Pomocy 
przy Uniwersytecie Poznańskim. Należał do 
Towarzystwa „Armia Błękitna” i do Spółdziel-
ni Robotniczo-Budowlanej „Dom Własny”. 
Pierwszy wojewoda pozostał w  pamięci po-
tomnych jako patriota, społecznik, człowiek 
wielkiej mądrości, odpowiedzialności i  troski 
o dobro wspólne. Jako wojewodzie na sercu le-
żało mu zwłaszcza odbudowanie ze zniszczeń 
gospodarstw wiejskich, rolnictwa, które były 
główną gałęzią wytwórczą w  województwie. 
Wspierał Uniwersytet Lubelski. 

Moskalewski szczególną uwagę po-
święcał strażom pożarnym. W  1904  r. 
był współzałożycielem straży ogniowej 
w  Zwierzyńcu n. Wieprzem. Oprócz tego, 
mimo przeszkód stawianych mu przez rząd 
rosyjski, w  latach 1904-1915 zorganizował 
w  powiecie zamojskim 6 straży, w  powie-
cie hrubieszowskim – 3, w  powiecie kra-
snostawskim – 5, w powiecie biłgorajskim 
– 2, w powiecie tomaszowskim – 2. 

Wybuch I  wojny światowej przerwał 
prowadzenie prac związanych z  zakłada-
niem straży ogniowych. W 1915 r. cofające 
się wojska rosyjskie uprowadziły go w głąb 
Rosji (wówczas wszystkich młodych męż-
czyzn zabierano, by nie mogli stanowić za-
plecza armii austro-węgierskiej). 

Do pracy na polu pożarniczym wrócił 
w 1918 r., po przybyciu do kraju. Jako wojewo-
da lubelski wydał wiele rozporządzeń regulu-
jących sprawy pożarnictwa w województwie, 
wysuwając je na czoło innych województw. 

Rezultatem tej opieki, jaką roztoczył 
nad strażami w  województwie, było po-
wstanie w latach 1921-1922 ponad 100 stra-
ży ochotniczych. Z jego inicjatywy powstał 

24 września 1922 r. drugi w Polsce Związek 
Straży Pożarnych Województwa Lubelskie-
go. Przez dwie 3-letnie kadencje był jego 
prezesem. Ustąpił 8 stycznia 1928  r., a  22 
stycznia 1928 r. Związek Okręgowy powia-
tu lubelskiego nadał mu tytuł honorowego 
członka Związku Okręgowego. Wcześniej, 
29 czerwca 1925  r., otrzymał tytuł hono-
rowego członka ZSP Województwa Lubel-
skiego. Jako jego prezes był pionierem, wy-
dając i porządkując sprawy ochrony prze-
ciwpożarowej w  Związku Wojewódzkim 
i stając się wzorem do naśladowania dla in-
nych województw. W październiku 1925 r. 
Stanisław Moskalewski, wojewoda lubelski 
i  jednocześnie prezes Lubelskiego Woje-
wódzkiego Związku, wziął udział w dysku-
sji w  sprawie budżetu i  programów dzia-
łalności Związków strażackich na 1926  r. 
Na posiedzeniu Rady Naczelnej Główne-
go Związku Straży Pożarnych RP podczas 
dyskusji na temat finansowania Związków 
Wojewódzkich i  Związku Głównego jako 
Nadzwyczajny Komisarz Oszczędnościowy 
przy Radzie Ministrów powiedział: „Akcja 
przeciw pożarom to prawdziwa, najistot-
niejsza akcja oszczędnościowa”. W  walce 
z  pożarami poniesione wydatki zwracały 
się. Zwiększanie świadczeń na cele plano-
wej walki z  klęskami pożarowymi prowa-
dziło do zmniejszenia wydatków instytucji 
samorządowych i ubezpieczeniowych. Sta-
nisław Moskalewski jako organ inicjatywy 
władzy państwowej w zakresie oszczędno-
ści przyczynił się do wspierania ochrony 
przeciwpożarowej w Polsce.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski (1922), Złoty Znak Związku (1927).

Stanisław Moskalewski zmarł w Pozna-
niu 6 września 1936  r., został pochowany 
w  Garbowie na Lubelszczyźnie. Ożeniony 
z Wandą z d. Jasińską, miał z nią dwie cór-
ki, Irenę i Zofię.
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7 października 2019  r. w  Lubelskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie zainau-
gurowano obchody 100-lecia administracji 
rządowej w województwie lubelskim. Pod-
czas uroczystości uhonorowano pierwsze-
go wojewodę, odsłaniając na ścianie bu-
dynku urzędu przy ul. Spokojnej tablicę 
poświęconą tej wybitnej postaci, zasłużonej 
dla miasta i regionu. Ceremonia miała od-
świętną oprawę. Przebiegała zgodnie z ce-
remoniałem wojskowym. Odbył się apel 
pamięci, salwa honorowa i  koncert orkie-
stry wojskowej. Symbolicznego odsłonięcia 
tablicy dokonały wnuczki S. Moskalewskie-
go: Maria Klimkowska i  Krystyna Girsz- 
towtt. Sala Kolumnowa Urzędu Wojewódz-
kiego otrzymała imię Stanisława Moska-
lewskiego. Zaprezentowano także wystawę 
poświęconą Moskalewskiemu.
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Piotr Szczurek 

MUCHA JÓZEF 
(1924-1994)

Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP 
w  Olsztynie, członek Prezydium Zarządu 
Głównego ZOSP. Zastępca przewodniczą-
cego Wojewódzkiej Rady Narodowej, wice-
wojewoda olsztyński.

Urodził się 14 kwietnia 1924 r. w miej-
scowości Parkoszewice w  powiecie za-
wierciańskim, woj. śląskie. Syn Władysła-
wa i  Marii. W  1945  r. wstąpił do Wojska 
Polskiego i  uczestniczył m.in. w  walkach 
o Berlin. Na Śląsku mieszkał w czasie oku-
pacji i  w  pierwszych latach powojennych, 
kiedy to rozpoczął naukę w Wyższej Szkole 
Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie.

W  1950  r. przeprowadził się do Olsz-
tyna. W  Olsztynie kontynuował naukę 
w Wyższej Szkole Rolniczej, którą ukończył 
w 1954 r. Jako inżyniera rolnictwa pozostał 
na uczelni na stanowisku asystenta, w póź-
niejszych latach uzyskał tytuł magistra. 

Po zakończeniu pracy w  szkolnictwie 
pracował w  administracji państwowej. 
W latach 60. i 70. pełnił funkcje kierownika 
Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w  Olszty-
nie, zastępcy przewodniczącego tegoż Pre-
zydium, a następnie wicewojewody olsztyń-
skiego w  latach 1973-1977. W  ostatnich 
latach przed emeryturą, na którą odszedł 
w 1981 r., pełnił funkcję sekretarza ds. rol-
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nictwa w  Komitecie Wojewódzkim PZPR 
w Olsztynie. Aktywnie uczestniczył w dzia-
łalności wielu organizacji społecznych, 
m.in. Związku Bojowników o  Wolność 
i  Demokrację, którym kierował, Naczelnej 
Organizacji Technicznej i  Stowarzyszenia 
Techników i Inżynierów Rolnictwa, Polskim 
Czerwonym Krzyżu oraz w Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Był członkiem 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej do 
której należał od roku 1950. 

29 listopada 1966 r. w trakcie III Zjaz-
du Okręgu Wojewódzkiego ZOSP w Olsz-
tynie został wybrany na funkcję prezesa 
Zarządu tego Okręgu. Jego aktywność na 
tym stanowisku trwała przez sześć kaden-
cji, do 12 grudnia 1991 r. Uczestniczył jako 
delegat w  zjazdach krajowych Związku 
OSP aż pięciokrotnie i przez pięć kadencji 
był członkiem Zarządu Głównego ZOSP, 
w  tym przez dwie członkiem Prezydium 
tegoż Zarządu.

Olsztyńscy strażacy zapamiętali Józefa 
Muchę jako bardzo aktywnego i pracowite-
go prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związ-
ku OSP. O jego aktywności świadczą liczne 
zapisy w  kronikach i  publikacjach poka-
zujące jego bezpośredni udział w  licznych 
uroczystościach, zebraniach, zawodach 
i innych spotkaniach strażackich. Taki miał 
sposób pełnienia funkcji prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego, twierdził że kierowanie 
tak licznym Związkiem wymaga bycia bli-
sko ludzi, bo wtedy można dostrzec ich bo-
lączki i problemy. Liczba członków Związ-
ku wynosiła za jego kadencji od około 
1500 ochotniczych straży pożarnych, a po 
zmianie granic województwa do prawie 
600. Tak więc miał liczne szeregi strażaków, 
wśród których wprowadzał w  życie swoją 
życiową dewizę – „pracować wśród ludzi 
i  dla ludzi”. Jako wicewojewodzie łatwiej 
mu było wymagać od zawodowej kadry po-
żarniczej, a  jako prezesowi – od działaczy 

ogniw Związku OSP, którym przypominał, 
że „jeżeli przyjęliście stanowiska i funkcje, 
to przyjęliście także odpowiedzialność”.

Taką osobistą postawą zjednał sobie 
wielu przyjaciół i sympatyków, a wynikiem 
jego pracy były między innymi czołowe lo-
katy w krajowym współzawodnictwie, jakie 
zajmowały olsztyńskie ochotnicze straże 
pożarne. Finałem tego współzawodnictwa 
było zajęcie w 1987 r. po raz kolejny I miej-
sca i  otrzymanie na własność sztandaru 
przechodniego ministra spraw wewnętrz-
nych, a także wysokiej nagrody pieniężnej.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Złoty Krzyż Zasługi, Order Sztandaru Pra-
cy II klasy, medal „Za Udział w  Walkach 
o Zdobycie Berlina”, Medal Honorowy im. 
Józefa Tuliszkowskiego (1994), Złoty Znak 
Związku OSP (1979). 

Józef Mucha zmarł po ciężkiej choro-
bie 17 maja 1994  r. Pochowany został na 
cmentarzu komunalnym w Olsztynie przy 
ul. Poprzecznej, żegnany przez najbliższych 
i przyjaciół oraz setki strażaków i dziesiątki 
strażackich sztandarów z Warmii i Mazur.
Żona Anna. 
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MURZYNOWSKI ALEKSANDER 
(1847-1922)

Lekarz, strażak, kolekcjoner monet 
i bibliofil. W latach 1898-1904 prezes i na-
czelnik OSP w Sieradzu. Organizator stra-
żackiej orkiestry dętej i fundator kompletu 
instrumentów dla niej.

Urodził się w  1847  r. w  Szostakach, 
w guberni siedleckiej, w zubożałej rodzinie 
szlacheckiej. Jako 16-letni uczeń gimna-
zjum lubelskiego wstąpił w 1863 r. do od-
działu powstańczego i w jednej z potyczek 
dostał się do niewoli, lecz dzięki wstawien-
nictwu swej krewnej, żony rosyjskiego ofi-
cera, wydostał się z więzienia. 

Po ukończeniu gimnazjum podjął stu-
dia na Wydziale Medycznym Szkoły Głów-
nej w  Warszawie. Po studiach w  1873  r. 
podjął pracę na stanowisku ordynatora 
w szpitalu w Opocznie, a od 1882 r. na sta-
nowisku ordynatora szpitala powiatowego 
św. Józefa w Sieradzu. W początkach XX w. 
był lekarzem naczelnym tegoż szpitala. 

Przez cały okres pracy w  Sieradzu był 
jednym z najwybitniejszych działaczy spo-
łecznych i  kulturalnych okresu zaborów 
w tym mieście. Był m.in. jednym z założy-
cieli Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej 
(1890), inicjatorem powstania Sieradz-
kiego Towarzystwa Wioślarskiego (1896), 
współorganizatorem Sieradzkiego Towa-
rzystwa Muzycznego (1901), Sieradzkiego 

Towarzystwa Wspierania Biednych (1904) 
i członkiem jego Zarządu, sieradzkiego od-
działu Polskiego Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” (zdelegalizowanego przez 
władze zaborcze w 1906 r.). 

Angażował się w  życie powstałej 
w  1876  r. Ochotniczej Straży Ogniowej. 
W  latach 1898-1904 piastował stanowi-
ska prezesa i  naczelnika zarządu straży. 
W 1897 r. wyjednał u władz gubernialnych 
w Kaliszu zezwolenie na założenie strażac-
kiej orkiestry dętej. Powstała ona w 1898 r. 
i  uświetniała swą grą nie tylko uroczysto-
ści strażackie, ale także różne inne impre-
zy kulturalne i  religijne. Był fundatorem 
kompletu instrumentów muzycznych dla 
tej orkiestry wartości 831 rubli 35 kopiejek, 
które zakupiono w wytwórni instrumentów 
muzycznych Kruszewskiego w  Warszawie 
(5 kornetów, trąbka, 3 altówki, baryton i 2 
basy). Zatrudniono też kapelmistrza z War-
szawy. Po zajęciu Sieradza przez Niemców 
w 1914 r. orkiestra się rozwiązała, a instru-
menty, w obawie prze ich rekwizycją, ukry-
to. Dopiero w listopadzie 1916 r. orkiestra 
wystąpiła podczas mszy św. w  intencji 
zmarłego noblisty – Henryka Sienkiewicza. 

W latach I wojny światowej A. Murzy-
nowski został zmobilizowany do armii ro-
syjskiej, kilka lat spędził na Kaukazie. 

Był też kolekcjonerem monet, groma-
dził obrazy i zabytki archeologiczne, posia-
dał bogaty księgozbiór, na który składały 
się albumy, prace naukowe, mapy, nuty, 
encyklopedie i  literatura beletrystyczna, 
gromadził też zabytkowe meble. Większość 
tych zbiorów została przez okupantów nie-
mieckich kwaterujących w jego domu roz-
kradziona lub zniszczona. 

W  Polsce Odrodzonej był zapraszany 
do pracy w komisjach Sejmiku Sieradzkie-
go. Należał też do weteranów powstania 
1863  r. W  1920  r. przeszedł na zasłużoną 
emeryturę. 
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Aleksander Murzynowski zmarł 
24 stycznia 1922 r. w Sieradzu. Pochowany 
jest na starej sieradzkiej nekropolii. 
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NIEDBALSKI 
ALEKSANDER SERWACY

(1895-1941)

Nauczyciel, działacz niepodległościo-
wy, strażacki i ludowy. Poseł na Sejm II RP. 
Członek władz Związku SP Województwa 
Lubelskiego i  Kieleckiego. Redaktor „Lu-
belskiej Gazety Strażackiej” i  „Życia Stra-
żackiego Województwa Kieleckiego”. 

Urodził się 13 maja 1895  r. w  rodzinie 
chłopskiej, we wsi Drążgów, gmina Ułęż, 
powiat garwoliński. Tu uczęszczał do szkoły 
podstawowej. Następnie pobierał nauki na 
Warszawskich Kursach Pedagogicznych Pol-
skiej Macierzy Szkolnej. W latach 1913-1917 

studiował na Wydziale Humanistycznym 
Wolnej Wszechnicy Polskiej w  Warszawie. 
Okres nauki to także szeroka działalność 
konspiracyjna i  niepodległościowa. Czło-
nek Polskich Drużyn Strzeleckich, Związku 
Chłopskiego i Polskiej Organizacji Wojsko-
wej (1915). Prowadził szeroką działalność 
publicystyczną, współpracując między in-
nymi z pismami: „Lud Polski”, „Polska”, „Dla 
Polski”, a także organizując na Podlasiu tajne 
szkoły polskie. W czasie I wojny światowej 
aresztowany i więziony przez władze rosyj-
skie (1915) i niemieckie (1918). Od 1916 r. 
nauczyciel w  prywatnej 6-klasowej szkole 
powszechnej i gimnazjum w Siedlcach. Or-
ganizator na terenie Podlasia struktur Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego i czasopisma 
,,Ludowiec”. Sekretarz Klubu Poselskiego 
PSL „Piast” w  pierwszym sejmie ustawo-
dawczym II Rzeczypospolitej (1919-1922). 
W  okresie od 1922 do 1928 był posłem 
dwóch kadencji Sejmu RP, pracując z ramie-
nia PSL „Piast” w komisjach konstytucyjnej, 
spraw zagranicznych, wojskowej, oświato-
wej oraz podkomisji do badania osadnictwa 
wojskowego.

Od 1928 r. pracuje w szkolnictwie jako 
nauczyciel w Starej Wsi w Szkole Rolniczej 
im. Kazimierza Wielkiego. Jest wybrany se-
kretarzem Zarządu Głównego Zrzeszenia 
Nauczycielstwa Szkół Gospodarstwa Wiej-
skiego w  Polsce. Kieruje redakcją organu 
Zrzeszenia „Szkolnictwo i  Oświata Rolni-
cza”. Jest działaczem samorządowym i kółek 
rolniczych. Członek Sejmiku Wydziału Po-
wiatowego w  Siedlcach (1928-1933), Rady 
Wojewódzkiej w  Lublinie, członek władz 
Zarządu Okręgowego Związku Kółek Rol-
niczych w  Siedlcach i  Zarządu Głównego 
Centralnego Związku Kółek Rolniczych 
oraz Rady Głównej Towarzystwa Organiza-
cji i Kółek Rolniczych, a także władz woje-
wódzkich w Siedlcach i Lublinie. W  latach 
1928-1932 prezes Kasy Stefczyka w  Siedl-
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cach, prezes Spółdzielni Rolniczo-Handlo-
wej „Rolnik” (1925-1932). W  latach 1930-
1932 członek Rady Związku Rewizyjnego 
Spółdzielców Rolniczych Województwa 
Lubelskiego. Od 1924  r. członek Zarządu 
Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej 
w Warszawie. Organizator i kierownik Pod-
laskiego Związku Wychowanków Szkół Go-
spodarstwa Wiejskiego w latach 1928-1932. 
Inicjator budowy 15 szkół powszechnych 
w powiecie siedleckim. 13 lutego 1933 r. Mi-
nisterstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego mianowało A. Niedbalskiego 
dyrektorem Powiatowej Szkoły Rolniczej 
w  Wacynie k. Radomia. Szkołą kierował 
ponad 6 lat. Stała się jednym z  najbardziej 
znanych ośrodków oświaty rolniczej w Pol-
sce. Był przewodniczącym Komitetu ds. 
Kultury Wsi przy Ministerstwie Rolnictwa 
i Reform Rolnych. W 1938 r. objął funkcję 
prezesa w  Zarządzie Komisji Nauczyciel-
stwa Szkół Rolniczych. Z  ruchem strażac-
kim związany od początku swej aktywności 
społecznej. Założyciel nielegalnej straży po-
żarnej w 1911 r. w Drążgowie, w skład której 
wchodziła młodzież szkolna, a następnie od 
roku 1916 legalnej OSO, której prezesem był 
w latach 1918-1930. 

Inicjator powołania Związku Okręgo-
wego łączącego strażaków powiatów łu-
kowskiego, siedleckiego i  radzyńskiego. 
Od 20 września 1925 r. prezes, a od 1930 r. 
członek Zarządu Okręgowego Związku 
Straży Pożarnych w  Siedlcach. Dzięki ak-
tywności Niedbalskiego powiat siedlecki 
wyróżniał się różnorodną aktywnością – 
liczne lustracje straży, rejonowe i powiato-
we zawody sportowo-pożarnicze, budowa 
nowych strażnic. We wrześniu 1926 r. odbył 
się w Siedlcach II Zjazd Powiatowy Związ-
ku Straży Pożarnych Okręgu Siedleckiego. 
Niedbalski jako prezes opracował i  wydał 
z tej okazji jednodniówkę „Alarm”, poświę-
coną strażom powiatu siedleckiego.  

Na początku 1926  r. został II wicepre-
zesem Zarządu Związku Straży Pożarnych 
Województwa Lubelskiego, po wyborze 
Jana Sztromajera na naczelnika Główne-
go Związku Straży Pożarnych RP. Funkcję 
II wiceprezesa pełnił do 4 grudnia 1927 r. 
W  latach 1931 oraz 1933 wybierany do 
zarządu Związku. W  1929  r. rozpoczęto 
w  Lublinie budowę Domu Strażackiego. 
Niedbalski jako II wiceprezes był człon-
kiem Komitetu Budowy i pełnił tę funkcję 
do 1931 r., do zakończenia budowy. 

Od IV Zjazdu Walnego w 1927 r. Alek-
sander Niedbalski z ramienia związku wo-
jewódzkiego wchodził w  skład Rady Na-
czelnej Głównego Związku Straży Pożar-
nych RP. W Zarządzie Głównym był człon-
kiem Komisji Statutowo-Regulaminowej, 
która do V Zjazdu Walnego w  1932  r. 
pracowała nad zmianami w  statucie oraz 
nad opracowaniem różnych regulaminów 
wewnętrznych; był członkiem referatu żeń-
skich drużyn pożarniczo-samarytańskich, 
a także (od 1931 r.) wchodzi w skład komi-
sji obrony przeciwgazowej, drużyn samary-
tańskich i przysposobienia wojskowego. 

Podczas V Ogólnopaństwowego Zjaz-
du Walnego Delegatów Straży Pożarnych 
RP w dn. 14-15 sierpnia 1932 r. w Warsza-
wie pełnił funkcję kierownika delegacji ze 
Związku Województwa Lubelskiego. Powo-
łano go do Prezydium Zjazdu jako sekreta-
rza oraz do Komisji Organizacyjnej Statu-
towo-Regulaminowej Zjazdu. Był także sę-
dzią w strażackich zawodach zespołowych.

Aktywność strażacką w  ramach woje-
wództwa lubelskiego zakończył w  1933  r. 
jako uznany wybitny organizator ruchu 
strażackiego – na poziomie szkoły, gdzie 
zorganizował zmotoryzowaną, wyszkoloną 
straż w szkole rolniczej w Starej Wsi, przez 
okręg siedlecki, województwo lubelskie 
i pracę na poziomie krajowym. 

W 1933 r. podjął pracę w Wacynie k. Ra-
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domia w ówczesnym woj. kieleckim, wiążąc 
się tym samym ze strażackim ruchem tego 
regionu. W tutejszej szkole rolniczej utwo-
rzył szkolną drużynę pożarniczą (w  sile 2 
plutony i  4 sekcje) i  był jej naczelnikiem, 
a  następnie prezesem. W  1934  r. powoła-
ny na sędziego Sądu Dyscyplinarnego dla 
członków Korpusu Technicznego przy kie-
leckim Okręgu ZSP. Tego roku został także 
członkiem Sądu Dyscyplinarnego dla Kor-
pusu Technicznego przy Radzie Naczelnej 
GZSP RP. W 1935 r. wszedł w skład Zarzą-
du Okręgu Kieleckiego i  pełnił tę funkcję 
do wybuchu II wojny światowej. Jako gorą-
cy orędownik wychowania patriotycznego 
od 1937 r. kierował w ramach zarządu refe-
ratem Wychowania Obywatelskiego Okrę-
gu Kieleckiego. 16 stycznia 1939 r. w biurze 
Okręgu Wojewódzkiego w  Kielcach pod 
kierunkiem Niedbalskiego odbyła się kon-
ferencja referentów wychowania obywatel-
skiego i  instruktorów powiatowych celem 
koordynacji prac wychowania obywatel-
skiego i prac kulturalno-oświatowych przez 
oddziały powiatowe i wszystkie straże po-
żarne. Niedbalski był prekursorem wyko-
rzystania radia dla promocji ruchu strażac-
kiego i działalności wychowawczej. W dniu 
3 maja 1939 r. Polskie Radio nadało słucho-
wisko strażackie pt. „Niech żyje nasza straż 
pożarna”, opracowane przez A. Niedbal-
skiego. Treścią radiowego słuchowiska stra-
żackiego były dwa reportaże: z zamknięcia 
kursu pożarniczego oraz z wyjazdu do po-
żaru i przebiegu akcji ratunkowej. 

W związku z wybuchem wojny w 1939 r. 
szkoła rolnicza została zamknięta. Niedbal-
ski podjął pracę w  Spółdzielni Rolniczo
-Handlowej w Radomiu, a będąc w łączno-
ści z marszałkiem Sejmu Maciejem Ratajem, 
podjął działalność konspiracyjną. Między 
innymi utrzymywał kontakt z  oddziałem 
majora Henryka Dobrzańskiego „Huba-
la”. Aresztowany przez Gestapo 24 stycznia 

1941  r. podczas starannie przygotowanej 
przez okupanta akcji masowych aresztowań 
inteligencji. Został przewieziony wraz z  in-
nymi więźniami do Skarżyska-Kamiennej, 
gdzie był przez miesiąc torturowany. 24 lute-
go 1941 r. ze Skarżyska został przewieziony 
do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, 
gdzie otrzymał numer obozowy 10507. Zgi-
nął w obozie 14 marca 1941 r. 

Aleksander Niedbalski prowadził sze-
roką działalność publicystyczną jako wy-
dawca i  redaktor „Ludowca”, „Ludowca 
– Gazety Ludowej”, „Podlaskich Nowin 
Wyborczych”, „Woli Ludu”, „Szkolnictwa 
i  Oświaty Rolniczej”, „Szkoły Rolniczej”, 
„Biblioteki Wacyńskiej”, „Lubelskiej Gazety 
Strażackiej”, dodatku do „Gazety Strażac-
kiej” „Życia Strażackiego Województwa 
Kieleckiego”. Współpracował z wieloma pi-
smami: „Drużyna”, „Dla Przyszłości”, „Dla 
Polski”, „Zarzewie”, „Konfederacja”, „Rząd 
i  Wojsko”, „Siew” „Wyzwolenie”, „Ludo-
wiec”, „Piast”, „Ludowiec – Gazeta Ludo-
wa”, „Wola Ludu”, „Naprzód”, „Głos Ludu 
Śląskiego”, „Włościanin”, „Kurier Lwow-
ski”, „Lud Polski”, „Polak”, „Gazeta Polska”, 
„Szkoła Rolnicza”, „Szkolnictwo i  Oświata 
Rolnicza”, „Kurier Polski”, „Nowa Gazeta 
Podlaska”, „Echo Warszawskie”, „Głos Wsi”, 
„Głos Nauczycielski”, „Ziemia Radomska”, 
„Gazeta Radomska”, „Przewodnik Gospo-
darski”, „Przewodnik Pracy Społecznej”, 
„Przysposobienie Rolnicze”, „Samorząd”.

W 1918 r. ożenił się z nauczycielką He-
leną Pietrzakówną. Doczekali się dwójki 
dzieci: Heleny i Aleksandra. 
Odznaczenia, odznaki:
Złoty Krzyż Zasługi (dwukrotnie – 1930 
i  1932), Medal Niepodległości (1937), 
Znak za wysługę XXV lat (1938), godność 
członka honorowego Związku Wojewódz-
kiego w Lublinie (1933), Krzyż Polski Od-
rodzonej (1938), Złoty i Srebrny Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” (1930 i  1932), 
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Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
(1933), Złoty Medal Zasługi za XX lat służ-
by w OSP (1933).

Z okazji zjazdu 10 października 1981 r. 
absolwenci szkoły rolniczej w  Wacynie 
ufundowali tablicę pamiątkową, zaś Szkoła 
Mechanizacji Rolnictwa w  Radomiu-Wa-
cynie otrzymała im. Aleksandra Serwacego 
Niedbalskiego.
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NONIEWICZ TEOFIL 
(1851-1928) 

Lekarz, jeden z najaktywniejszych spo-
łeczników suwalskich, współzałożyciel To-
warzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej 
w  Suwałkach, dowódca oddziału toporni-
ków, naczelnik, członek zarządu, pomoc-
nik naczelnika, prezes zarządu OSP Suwał-
ki, członek Rady Związku Białostockiego 
GZSP RP, uczestnik Ogólnopolskiego Zjaz-
du Delegatów Straży Pożarnych w Warsza-
wie.

Teofil Noniewicz urodził się 27 kwiet-
nia 1851  r. w  Antonoszu (w  latach 1836- 
-1918 w  powiecie aleksandryjskim, w  gu-
berni kowieńskiej, obecnie na Litwie) jako 
syn Ignacego i  Marianny z  Pawłowiczów. 
Miał dwóch braci: Kaliksta i Edwarda oraz 
siostrę Justynę.

 Po ukończeniu w 1868 r. nauki w gim-
nazjum w  Suwałkach rozpoczął studia le-
karskie w  Szkole Głównej w  Warszawie 
i  ukończył je na Uniwersytecie Warszaw-
skim, uzyskując dyplom 7 grudnia 1874 r. 
Powrócił do Suwałk i  od kwietnia 1876  r. 
objął stanowisko lekarza w  szpitalu św. 
Piotra i Pawła. W latach 1876-1879 był le-
karzem wojskowym. Służył w 3 Konno-Ar-
tyleryjskiej Baterii i  był oddelegowany do 
Urzędu do spraw Powinności Wojskowych 
Powiatu Sejneńskiego (1877) oraz do laza-
retu w Suwałkach (1878-1879). Został prze-

niesiony do rezerwy 4 listopada 1879 r. Od 
lutego 1880 r. do maja 1883 r. był drugim 
lekarzem szpitala św. Piotra i Pawła w Su-
wałkach, w  latach 1883-1892 – lekarzem 
szpitala żydowskiego w  Suwałkach, 1892- 
-1915 – pierwszym lekarzem w szpitalu św. 
Piotra i  Pawła w  Suwałkach. Od sierpnia 
1887  r. aż do wybuchu I  wojny światowej 
urzędnicy Izby Skarbowej wybierali go po-
nadto na swego lekarza. Na początku I woj-
ny światowej, po przebyciu pierwszego 
okresu okupacji niemieckiej, został ewaku-
owany wraz ze szpitalem z Suwałk w głąb 
Rosji. Był starszym lekarzem w  szpitalu 
wojskowym w  Homlu, a  w  1918  r. działał 
jako lekarz Centralnego Komitetu Obywa-
telskiego w Bobrujsku. Po powrocie w tym 
roku do Suwałk pracował bezinteresownie 
jako lekarz i  opiekun szpitala św. Piotra 
i  Pawła oraz członek jego Rady Opiekuń-
czej. Był jednym z najaktywniejszych spo-
łeczników suwalskich. 

W  1886  r. założył Chrześcijańskie To-
warzystwo Dobroczynności w Suwałkach i 
przez wiele lat był jego wiceprezesem. Przez 
cały czas istnienia (1907-1914) należał do 
suwalskiego oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego. W  suwalskim To-
warzystwie Wzajemnego Kredytu był za-
stępcą członka Komisji Rewizyjnej (1907- 
-1910). W  latach 1902-1904 był zastępcą 
prezesa Towarzystwa Lekarzy Guberni Su-
walskiej, a w 1926 r. należał do współzało-
życieli Towarzystwa Naukowo-Lekarskiego 
Ziemi Suwalskiej. Należał też do zarządu 
Resursy Obywatelskiej. W okresie odzyski-
wania niepodległości w listopadzie 1918 r. 
został wybrany do Tymczasowej Rady 
Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego, wspo-
magał formowanie się 1 Pułku Strzelców 
Suwalskich (później 41 Suwalski Pułk Pie-
choty). 7 stycznia 1919 r. został wybrany na 
przewodniczącego pierwszej Rady Miasta 
Suwałki. W okresie powojennym był ławni-
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kiem Sądu Okręgowego, bez wynagrodze-
nia pracował w  więzieniu suwalskim, był 
prezesem Czytelni Naukowej, członkiem 
zarządu Związku Strzeleckiego. W  latach 
20. XX w. współorganizował zjazdy byłych 
wychowanków gimnazjum suwalskiego. 
Teofil Noniewicz był znawcą literatury 
pięknej, miłośnikiem książek i teatru. Przez 
całe życie występował na scenie amator-
skiej jako odtwórca ról charakterystycz-
nych. Przy różnych okazjach deklamował 
z  pamięci długie utwory wieszczów, a  na-
wet prozę współczesnych pisarzy polskich.

Największe zasługi miał dla powsta-
nia i  rozwoju suwalskiej straży pożarnej. 
W  1880  r. należał do założycieli Towarzy-
stwa Ochotniczej Straży Ogniowej w Suwał-
kach. Stanął wówczas na czele najbardziej 
wymagającego oddziału – toporników. Stra-
ży ochotniczej oddał wiele serca i czasu, peł-
niąc w niej funkcje naczelnika (1882-1885, 
1901-1903), członka zarządu (1886-1887, 
1891), pomocnika naczelnika (1887-1890) 
i prezesa (1893-1897, 1919-1927). Z Rosja-
nami walczył o zachowanie polskiej komen-
dy, z Niemcami o zabrany sprzęt strażacki. 

W  pierwszych latach po odzyskaniu 
niepodległości doprowadził do stabiliza-
cji kadrowej straży. Liczba strażaków sys-
tematycznie rosła: od 77 w 1922 r. do 109 
w 1927 r. Dużym wyzwaniem było ujedno-
licenie mundurów, czyli wymiana mundu-
rów z  czasów zaborów na zalecane przez 
Związek Floriański. Część starych mun-
durów przerobiono, a od 1922 r. corocznie 
kupowano po kilkadziesiąt nowych. Podjął 
starania o  wyposażenie jednostki w  tabor 
strażacki. W  grudniu 1920  r. Noniewicz 
zwołał nadzwyczajne posiedzenie zarządu 
z udziałem prezesa Rady Miejskiej. Podję-
te wówczas decyzje: uzyskanie subsydium 
miasta, zapomogi Komisji Zapomogowej 
w  Suwałkach i  Warszawskiego Towarzy-
stwa Ubezpieczeniowego pozwoliły na na-

prawę posiadanego sprzętu, zakup nowego 
oraz remont remizy. Działania Noniewicza 
zapewniły straży stabilizację finansową: 
subsydia z  miasta, wpłaty członków po-
pierających (np. 107 osób w  1923 r.), do-
chody z  przedstawień teatralnych, zabaw 
tanecznych i kwest, organizacja „Tygodnia 
Strażaka” (1924 r.). W ostatnich latach kie-
rowania zarządem przez Noniewicza straż 
zakupiła drabinę Szczebrowskiego, trzy-
przęsłową drabinę francuską oraz sikaw-
kę motorową firmy Rosenbauer. W  latach 
1922-1923 wprowadzono nowy system 
alarmowy oparty na syrenie elektrycznej. 
Od 1922  r. funkcjonowała też orkiestra 
strażacka licząca w  1927  r. 17 muzyków. 
Dużą wagę przykładał do szkolenia straża-
ków. Od 1925 r. odbywały się w Suwałkach 
kilkudniowe kursy strażackie. Uczestniczy-
li w nich także druhowie z pobliskich jed-
nostek wiejskich.

W  1923  r. został członkiem Rady 
Związku Białostockiego Głównego Związ-
ku Straży Pożarnych RP. W  następnym 
roku uczestniczył w  zjeździe przedstawi-
cieli straży pożarnych województwa biało-
stockiego oraz w  Ogólnopolskim Zjeździe 
Delegatów Straży Pożarnych w Warszawie. 
Na zjeździe w  Warszawie (15-17 sierpnia 
1924 r.) przewodniczył delegacji suwał-
czan, którą tworzyli także naczelnik, go-
spodarz i 10 strażaków ze sztandarem. Już 
po jego śmierci, w maju 1930 r., w dowód 
szacunku i uznania w sali posiedzeń straży 
druhowie zawiesili jego portret.

Na 50-lecie pracy lekarskiej Teofila No-
niewicza 6 grudnia 1924  r. miasto zorga-
nizowało uroczystości jubileuszowe. Jego 
imieniem, zapewne w  1922  r., nazwano 
jedną z ulic miasta, a po śmierci zawieszo-
no tablicę pamiątkową ku jego czci w  sali 
operacyjnej szpitala (zamalowano/znisz-
czono ją podczas remontów budynku). Do 
dziś jedna z głównych ulic nosi jego imię, 
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a w 2014 r. odsłonięty został mural na ka-
mienicy przy ul. Teofila Noniewicza 87 
m.in. z jego portretem. 

Teofil Noniewicz zmarł w Suwałkach 30 
września 1928  r. Jego pogrzeb zgromadził 
kilka tysięcy ludzi, a  Wawrzyniec Gałaj, 
ówczesny prezydent miasta, żegnając go, 
powiedział: „Politycznie należał do tych, 
którzy kruszyli kajdany niewoli, społecznie 
tam, gdzie go wzywał obowiązek”. 

Żoną Teofila Noniewicza była Zofia 
Eleonora z  Guziewiczów, córka Tomasza 
i  Józefy z  Poczobuttów. Ślub wzięli w  Su-
wałkach 11 maja 1878  r. Z  tego związku 
urodziły się cztery córki: Sylwia Stanisława, 
Amelia Emilia, Zofia, Czesława Marta oraz 
syn Bogdan Teofil. 
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NOWACKI LEON CZESŁAW 
(1846-1905) 

Lekarz, działacz niepodległościowy, 
powstaniec styczniowy, współzałożyciel 
oraz długoletni naczelnik i  prezes Stowa-
rzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we 
Włocławku. Prezes Włocławskiego Towa-
rzystwa Wioślarskiego.

Urodził się 19 lutego 1846  r. we Wło-
cławku. Był jednym z dziewięciorga dzieci 
Michała, naczelnego lekarza szpitala św. 
Antoniego we Włocławku, właściciela wsi 
Skibice oraz członka Rady Miasta Wło-
cławka, i  Emilii, córki Józefa Wolskiego, 
właściciela ziemskiego.

Po zdobyciu wykształcenia średniego 
podjął studia lekarskie na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w  Krakowie. W  czasie ich 
trwania praktykował we Lwowie i jego oko-
licach. Będąc zatrudnionym w  Zakładzie 
Kąpielowym w Pustomytach (pow. rówień-
ski, woj. wołyńskie), opracował pionierską 
metodę leczenia opartą na leczeniu siarcza-
nami.

W tym czasie od 1863 r. władze carskie 
próbowały powołać we Włocławku straż 
przymusową, której zadaniem było gasze-
nie pożarów. Niejako na odzew tym posta-
nowieniom, pod koniec 1873 r., w związku 
z rosnącą liczbą pożarów zawiązała się sa-
morzutnie organizacja do walki z  pożara-
mi. W  jej składzie znalazł się L. Nowacki. 
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Włocławska straż pożarna, zwana wówczas 
Stowarzyszeniem Straży Ogniowej Ochot-
niczej (SSOO), 11 lipca 1874  r. uzyskała 
pozwolenie na działalność. Podczas pierw-
szych i kolejnych wyborów na funkcyjnych 
straży L. Nowackiemu powierzono naj-
pierw stanowisko dziesiętnika, zaś kilka-
naście miesięcy później dowódcy oddziału 
sikawek. Do 1899 r. był zastępcą naczelni-
ka straży. Na mocy postanowień walnego 
zebrania członków SSOO został w 1899 r. 
mianowany naczelnikiem jednostki. Funk-
cję tę pełnił do końca 1900 r. Na początku 
1901 r. został wybrany na prezesa włocław-
skiej jednostki, które to stanowisko przejął 
od Józefa Teichfelda i pełnił do śmierci.

W  czasie swojej działalności jako za-
stępca naczelnika oraz naczelnik L. No-
wacki przyczynił się do znacznego wzmoc-
nienia osobowego włocławskiej straży. Pod 
jego dowództwem w  1900  r. drużyna bo-
jowa liczyła 227 strażaków czynnych oraz 
wspierających. W celu doskonalenia spraw-
ności działań taktycznych tak dużej grupy 
strażaków doprowadził do formalnego po-
działu drużyny na pododdziały: toporni-
ków, sikawek, wodny i porządkowy. Dzięki 
jego ustawicznym staraniom SSOO wypo-
sażone zostało w trzy sikawki czterokołowe, 
trzy sikawki dwukołowe, przenośną sikaw-
kę, dwa wozy rekwizytowe do przewożenia 
sprzętu i strażaków, pięć beczek żelaznych 
czterokołowych i osiem żelaznych dwuko-
łowych, czternaście drabin oraz znaczną 
liczbę innego sprzętu strażackiego. W  la-
tach 1886-1900 osobiście kierował akcjami 
gaśniczymi przy 23 dużych pożarach.

Działalność włocławskich strażaków 
– oprócz walki z  pożarami i  udzielania 
pomocy ludziom dotkniętym klęskami – 
polegała także na kultywowaniu tradycji 
narodowych, miejscowych zwyczajów oraz 
krzewieniu patriotyzmu. Dlatego też wła-
dze carskie traktowały podejrzliwie wszel-

kie pozaogniowe działania włocławskich 
strażaków, zwłaszcza członków zarządu 
i  funkcyjnych zarządu straży. Mimo że L. 
Nowacki sprawował funkcje kierownicze 
przez kilka kadencji, gubernator warszaw-
ski odmawiał zatwierdzenia go na tych 
stanowiskach. Przyczyną jego decyzji był 
czynny udział L. Nowackiego w powstaniu 
styczniowym w  1863  r., kiedy to pomagał 
swemu ojcu leczyć rannych powstańców 
we włocławskim szpitalu, a także utrzymy-
wanie konspiracyjnych kontaktów ze zna-
nym na Kujawach przywódcą powstania 
styczniowego Bartkiem Nowakiem.

L. Nowacki pracy strażackiej poświęcił 
32 lata. Był też pomysłodawcą i sponsorem 
tzw. „taniej kuchni” dla ubogich. Równole-
gle z działalnością pożarniczą i społeczną był 
aktywnym członkiem powstałego w 1886 r. 
Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego 
(WTW), pierwszego klubu sportowego na 
Kujawach oraz jednego z pierwszych towa-
rzystw wioślarskich w Polsce. Stowarzysze-
nie powstało dzięki inicjatywie oraz stara-
niom włocławskiego adwokata – Bolesława 
Domaszewicza i  warszawskiego lekarza – 
Henryka Stankiewicza.

L. Nowacki – jako trzeci z  kolei naj-
wyższy funkcją członek WTW – w  latach 
1889-1905 był prezesem tej organizacji. 
W  1887  r. włocławscy wioślarze zorgani-
zowali pierwsze lokalne regaty na Wiśle, 
a  czternaście lat później (1901) dokonali 
wielkiego wyczynu – dopłynęli Wisłą pod 
prąd do Płocka. Pod kierownictwem L. 
Nowackiego w  WTW oprócz krzewienia 
kultury fizycznej propagowano patrio-
tyzm w  okupowanej przez zaborców Pol-
sce. W  lokalu towarzystwa funkcjonowała 
polska czytelnia, koncertował chór męski 
„Echo wioślarskie”, w 1903 r. zorganizowa-
no odczyt H. Stankiewicza, który przyje-
chał do Włocławka jako członek honorowy 
WTW. 
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Leon Nowacki zmarł 12 marca 1905 r. 
i  został pochowany na cmentarzu komu-
nalnym we Włocławku (sektor 19, rząd 
5, grób nr 59). W  ceremonii pogrzebo-
wej prowadzonej przez ks. bpa Stanisława 
Zdzitowieckiego brały udział delegacje 
strażaków z pobliskich miast i miejscowo-
ści oraz kilka tysięcy włocławian. W mogile 
z  nim spoczywa Felicja Nowacka (zm. 24 
listopada 1922).

L. Nowacki poślubił 16 kwietnia 1885 r. 
Anielę Karolinę Czesławę, córkę Dominika 
Oknińskiego.
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nik biograficzny, t. III, red. S. Kunikowski, Włocławek 
2005, s. 118-119. 

Zdzisław Jan Zasada

NOWACZYŃSKI STANISŁAW 
(1864-1928)

Prawnik, inicjator powstania w  Miel-
cu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
działacz niepodległościowy, współorganiza-
tor Polskich Drużyn Strzeleckich i  Związku 
Strzeleckiego, naczelnik OSP w  Mielcu, na-
czelnik Okręgu X OSP w Mielcu, zasłużony 
działacz niepodległościowy. 

Urodził się 5 stycznia 1864 r. w Sambo-
rze jako syn Edwarda i  Anny, córki Kazi-
mierza Hollendera i Józefy z d. Hankiewicz. 
Ukończył studia prawnicze na Uniwersy-
tecie we Lwowie i  1 maja 1893  r. uzyskał 
stopień doktora praw. Wpisany na listę 
kandydatów adwokackich 30 maja 1889 r., 
odbywał praktykę w  Starostwie Powiato-
wym w Limanowej. Tam też mieszkał przez 
4 lata. Przeniesiony został 1 stycznia 1893 r. 
w  celu odbycia rocznej praktyki do Sądu 
Obwodowego w Tarnowie Wydział Cywil-
ny i  Karny. Tutaj 4 grudnia 1893  r. został 
mianowany na auskultanta sądowego. De-
cyzją prezydenta Sądu Krajowego w Krako-
wie z dniem 6 stycznia 1894 r. został przy-
dzielony do Sądu Powiatowego w  Mielcu. 
Zrezygnował ze stanowiska auskultanta 
sądowego Sądu Powiatowego w  Mielcu 
z dniem 16 stycznia 1894  r. i  założył pry-
watną kancelarię adwokacką. Pracował też 
jako adwokat krajowy w C.K. Sądzie Powia-
towym w Mielcu. 
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Od początku pobytu w Mielcu włączył 
się w  życie społeczno-kulturalne miasta 
i efektywną pracą społeczną szybko zdobył 
sobie autorytet w środowisku. Już w 1893 r. 
zainicjował powstanie Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół” i  został wybrany na 
pierwszego prezesa. Pełnił tę funkcję do 
1899 r. W roku 1896 druhowie powierzyli 
mu funkcję naczelnika Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mielcu, pełnił ją do roku 1897. 
W  obu przypadkach znacząco przyczynił 
się do rozwoju organizacji oraz wprowa-
dził do ich działalności treści patriotyczne. 
Pomagał wielu wsiom w  organizacji i  re-
jestracji Towarzystw Ochotniczych Straży 
Pożarnych. To m.in. było przyczyną naci-
sku władz austriackich na jego rezygnację 
z  funkcji i  wyjazd z  Mielca. Po powrocie 
w 1910 r. po raz drugi wybrano go na na-
czelnika OSP i  funkcję tę sprawował do 
1918  r. W  kronice OSP Mielec zapisano, 
że „położył on niepospolite zasługi w  or-
ganizacji gniazd strażackich w  powiecie 
mieleckim, a  nawet praca jego w  kierun-
ku zakładania nowych Towarzystw sięgała 
poza granice powiatu mieleckiego. Jego to 
staraniem, jako członka Wydziału Straży, 
a  następnie naczelnika straży mieleckiej 
i naczelnika okręgu założonych zostało sze-
reg Towarzystw Ochotniczych Straży Po-
żarnych w powiecie mieleckim, na który to 
cel nie żałował pracy i czasu a także własnej 
gotówki”.

Był też współzałożycielem Polskich 
Drużyn Strzeleckich i  Związku Strzelec-
kiego oraz zastępcą komisarza wojskowe-
go Powiatowego Komitetu Narodowego. 
Wspomógł finansowo wyposażenie mie-
leckich ochotników do Legionów Józefa 
Piłsudskiego. Uczestniczył w  organizacji 
funkcjonowania miasta po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości w 1918 r. 

Stanisław Nowaczyński zmarł 5 lipca 
1928  r. Spoczywa na cmentarzu parafial-

nym w  Mielcu przy ul. H. Sienkiewicza. 
W  pogrzebie brały udział wszystkie OSP 
powiatu mieleckiego oraz wielkie rzesze 
mieszkańców Mielca.
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Władysław Tabasz 

OLESZEK ANTONI 
(1901-1979)

Naczelnik OSP w  Sandomierzu i  na-
czelnik Rejonu OSP w Klimontowie, pow. 
sandomierski. Członek ruchu oporu pod-
czas II wojny światowej. Przewodniczący 
Komisji Historycznej ZOP ZOSP w Sando-
mierzu.

Antoni Oleszek urodził się w  Zawi-
choście 2 czerwca 1901 r., syn Jana i Marii. 
Ukończył szkołę średnią. Do straży po-
żarnej wstąpił w Zawichoście w roku 1917 
jako 16-letni chłopiec. W latach 1919-1921 
służył w  wojsku, broniąc niepodległości 
w  wojnie polsko-bolszewickiej. Z  wojny 
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wrócił jako inwalida, straciwszy prawą 
rękę. W roku 1922 zamieszkał w Klimon-
towie, gdzie ożenił się z  Janiną Władysła-
wą Dziubińską. Z  zawodu był felczerem, 
w stopniu instruktora higieny, i w tym za-
wodzie zaczął pracować na terenie gminy.

W Klimontowie włączył się w nurt życia 
społecznego na odcinku sanitarnym, stra-
żackim i kulturalnym. Był współorganizato-
rem różnych przedsięwzięć obywatelskich. 

Po przybyciu do Klimontowa aktyw-
nie włącza się do działalności strażackiej. 
W roku 1925 awansuje na adiutanta naczel-
nika klimontowskiej straży i pełni tę funk-
cje przez pięć lat, był jednocześnie wybrany 
do składu zarządu OSP. Równocześnie do 
roku 1930 pełnił funkcję sekretarza Rady 
Sztabowej rejonu III. W roku 1930 wybra-
ny został na naczelnika Rejonu III obej-
mującego gminy: Klimontów, Jurkowice 
i Lipnik. 

Poprzedni naczelnik Rejonu III w Kli-
montowie, druh Stanisław Siatrak (OSP 
Słabuszewice), tak pisze o działalności swo-
jego następcy w piśmie z dnia 28 sierpnia 
1933 r.: „Druh Antoni Oleszek, pomimo 
swego wysokoprocentowego inwalidz-
twa wojennego, zajął wybitne stanowisko 
w pracy pożarniczej nie tylko w tut. Rejo-
nie, lecz i okolicy, a między innymi wyka-
zał duży zasób inicjatywy i zmysłu organi-
zacyjnego, organizując straże w Konarach, 
Zakrzowie, Przybysławicach, Beradzu, 
Krobielicach. Przygotował grunt pod zor-
ganizowanie straży we Włostowie, Jano-
wicach, Postronnej i  Wilkowicach, gorąco 
propagując pożarnictwo, widząc w tym do-
bro Państwa. Był nagradzany licznymi po-
chwałami i  podziękowaniami, które mi są 
znane, poza tym udekorowany za wysługę 
lat i ostatnio Państwowym Krzyżem Zasłu-
gi. Wygłosił cykl wykładów w placówkach 
w  sensie Państwowo-Społecznym, organi-
zował Koła Teatralne, przedstawienia itd. 

Brał wielokrotnie udział w akcjach pożaro-
wych, niejednokrotnie z narażeniem zdro-
wia w  obronie mienia – dobra ogólnego, 
następnie w  zjazdach, konferencjach, za-
wodach rejonowych, okręgowych, komi-
sjach egzaminacyjnych, z których to czyn-
ności wywiązywał się jak najlepiej. Stwier-
dzam poza tym, że druh Oleszek i jego żona 
Janina, która była komendantką żeńskiego 
oddziału OSP, cieszyli się dużą popularno-
ścią i  uznaniem nie tylko strażactwa, lecz 
i ludności mego rejonu. Niniejsze zaświad-
czenie wydaje jako dowód o  jego pracy, 
składam mu podziękowanie i  cześć oraz 
życzenia na stanowisku naczelnika rejonu”.

W  czasie pobytu w  Klimontowie druh 
Oleszek zorganizował Teatralne Kół-
ko Amatorskie, późniejsze Towarzystwo 
Miłośników Sceny, opracował i  wystawił 
wiele sztuk teatralnych, zabaw towarzy-
skich i wieczornic, odczytów i pogadanek. 
Przyczynił się do budowy remizy OSP Kli-
montów, zwanej Domem Ludowym. Do 
prowadzenia działalności kulturalnej był 
przygotowany od strony fachowej, ponie-
waż ukończył w  Warszawie kurs teatrolo-
gii zorganizowany przez Związek Teatrów 
Ludowych. Działał również na odcinku 
sportowo-rekreacyjnym, powołując w Kli-
montowie pierwszy klub sportowy. Wspól-
nie z żoną zorganizowali i prowadzili żeń-
ski oddział samarytański przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Klimontowie.

Jako pracownik służby zdrowia prze-
prowadził kilka kursów ratowniczo-sanitar-
nych, także z zakresu obrony przeciwlotni-
czej i przeciwgazowej dla strażaków i sama-
rytanek z OSP. W zadaniu tym pomagali mu 
lekarze: dr Walenty Ihnatowicz, dr Henryk 
Kapłan, mgr farmacji Bolesław Romanowicz 
oraz felczer Dworzański z Włostowa. 

Oleszek był nie tylko sprawnym organi-
zatorem, ale był przede wszystkim straża-
kiem z krwi i kości. Zachował się opis jego 
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udziału w  gaszeniu pożaru we Włostowie 
z  1922  r., sporządzony przez ówczesnego 
policjanta Ludwika Tabora: „(...) pamiętam 
byłem oddelegowany do wsi Włostów, gm. 
Lipnik, w celu przeprowadzenia dochodze-
nia w  związku z  masowym pożarem, jaki 
wynikł jesienią w 1922 r. I podczas docho-
dzenia ustaliłem, że: Pożar wynikł z  racji 
najprawdopodobniej wadliwego komina 
podczas wypieku pieczywa przez pracow-
nicę b. Folwarku i  rozszerzył się z  uwa-
gi na panującą suszę w  tym roku i  duży 
wiatr. Ludność przebywała na wykopkach 
kartofli, a we wsi pozostali starcy i dzieci. 
Przebywający na akcji szczepień zapobie-
gawczych ob. Oleszek Antoni, Naczelnik 
Rejonu, znalazł się w sytuacji bardzo trud-
nej z uwagi na gwałtowny ogień „przerzu-
towy”. Będąc z niewielką ilością osób, gdzie 
mógł, wyprowadzał starców z  płonących 
domów, a w jednym wypadku podał przez 
okno małe dziecko, powyrzucał odzież itd. 
Wypuszczał tu i  ówdzie krowy znajdujące 
się w  płonących chlewikach, odwiązując 
psa został pogryziony. Z  chwilą napływu 
ludzi kierował ratunkiem, aż do przybycia 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Wymienio-
nemu spaliły się rzeczy i sprzęt szczepien-
ny oraz zniszczył na sobie odzież. Ludność 
wioski zachowała dla Ob. Oleszka uznanie 
i wdzięczność”.

W roku 1930 A. Oleszek był organiza-
torem koła Związku Podoficerów Rezer-
wy i  Byłych Wojskowych w  Klimontowie. 
W pierwszym okresie został jego przewod-
niczącym, a później sekretarzem.

W  roku 1937 został służbowo przenie-
siony do Sandomierza, gdzie nadal pracował 
w instytucjach ochrony zdrowia na różnych 
stanowiskach. Tu również włącza się do 
działalności społecznej, strażackiej i  kultu-
ralnej. Od dnia 10 maja 1938  r. do 7 maja 
1939  r. pełnił funkcję naczelnika Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Sandomierzu. W tym 

okresie ożywia działalność OSP, powołuje 
oddział samarytanek, poprzez werbunek do 
straży ożywia także działalność orkiestry.

Po roku 1939 przystępuje do ruchu 
oporu, należy do Armii Krajowej, był za-
stępcą kierownika referatu organizacyjne-
go por. Klemensa Jerki. Swoje mieszkanie 
udostępniał dla potrzeb konspiracji. Okres 
okupacji niemieckiej stawia nowe wyzwa-
nia. Jego rodzina podejmuje się innych, 
wtedy niebezpiecznych zadań – mieszka-
nie Oleszków służy za punkt tajnego na-
uczania. Tak wspomina te czasy ówczesna 
nauczycielka, pani Maria Głąb: „W  latach 
1940-1944 jako zakonspirowana nauczy-
cielka udzielałam lekcji na tzw. kompletach 
tajnego nauczania w  zakresie szkoły śred-
niej. Szkolenie to odbywało się w  mniej 
więcej dobrze zakonspirowanych domach 
– mieszkaniach. Między innymi lekcje od-
bywały się też w  pomieszczeniach ob. ob. 
Janiny i  Antoniego Oleszków przy ulicy 
o  dawnej nazwie Winnica, a  obecnie An-
drzeja Struga w Sandomierzu, którzy jako 
znani społecznicy chętnie oddawali swoje 
mieszkanko na różne cele, a więc i na od-
budowanie kompletów tajnego nauczania. 
Pomimo wszystkich dodatnich stron sprzy-
jających pracy szkoleniowej młodzieży, 
z nieznanych mi bliżej przyczyn i okolicz-
ności, Niemcy tj. żandarmeria niemiecka, 
wpadła na ślad i pewnego dnia z znienacka 
wtargnęli do mieszkania Ob. Oleszków, do-
konując dość szczegółowej rewizji ( rewizje 
takie powtarzane były kilkakrotnie). Ponie-
waż znajdowałam się jeszcze w mieszkaniu 
Oleszków (na szczęście już po zakończeniu 
lekcji), żandarmi wylegitymowali mnie 
i  zabrali legitymację, zasypując pytaniami. 
Tłumaczyłam się, iż przybyłam do krawco-
wej w  celu uszycia bluzki (maszyna i  ma-
teriał były przygotowane). Kłamiąc więc 
jak tylko było można, udało się uniknąć 
aresztowania. W  mieszkaniu Oleszków 
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była też kancelaria Komendy Wojskowej, 
archiwum akt i  przechowalnia map szta-
bowych, skrzynka pocztowa, a także często 
zatrzymywali się łącznicy i  ranni. Muszę 
podkreślić, iż postawa moralna Oleszków, 
tj. Janiny i  Antoniego, w  okresie krwawej 
okupacji hitlerowskiej zasługuje na specjal-
ne uznanie”.

W  roku 1940 druh Oleszek został 
mianowany naczelnikiem Rejonu San-
domierskiego OSP na miasto i  pobliskie 
miejscowości i  pełnił tę funkcję do roku 
1949. Podczas okupacji niemieckiej do jego 
zadań strażackich należało wspólnie z ów-
czesnym naczelnikiem druhem Michałem 
Storbą szkolenie 160-osobowego oddzia-
łu przymusowego męskiego i  żeńskiego 
sandomierskiej straży pożarnej. Wspólnie 
z komendantem powiatowym straży pożar-
nych kpt. Klemensem Jerką jeździł w teren, 
wykonując także zadania konspiracyjne, 
przygotowując siły do akcji „Burza”. 

Przez pewien czas Oleszek pełnił funk-
cje w  konspiracyjnych organach służby 
zdrowia – adiutanta lekarza Obwodu i szefa 
sanitarnego 2 DP AK. Jego działalność nie 
uszła uwadze okupanta. Jak przekazuje Sta-
nisław Bidas z Dwikóz, pewnego razu został 
przez Niemców dotkliwie pobity, w wyniku 
czego traci zęby, doznaje uszkodzenia oka, 
pozostałością są stałe bóle głowy. 

Po wyzwoleniu dalej pracował w insty-
tucjach ochrony zdrowia i kontynuuje dzia-
łalność strażacką. Między innymi organizu-
je powiatowy oddział Związku Inwalidów 
Wojennych w Sandomierzu. W pierwszym 
okresie pełnił funkcję prezesa oddziału tej 
organizacji, kierując udzielaniem pomocy 
dla potrzebujących. Do ostatnich dni swe-
go życia aktywnie pracował we władzach 
powiatowych i  wojewódzkich Związku 
OSP. Dzięki jego inicjatywie i zaangażowa-
niu zgromadzono i  zabezpieczono znacz-
ną ilość materiałów dotyczących historii 

sandomierskiego strażactwa, dzięki czemu 
można dzisiaj dużo więcej napisać i poka-
zać, jak ono funkcjonowało w przeszłości. 

Po roku 1950 wchodził w  skład zarzą-
du OSP Sandomierz. Po utworzeniu Tym-
czasowego Zarządu Powiatowego Związku 
OSP w  Sandomierzu w  dniu 15 września 
1957 r. wybrany został na funkcję sekreta-
rza. W  latach 1958-1961 funkcję tę pełni 
etatowo jako sekretarz – instruktor powia-
towy Związku OSP, nawiązując do przed-
wojennych tradycji instruktorów powiato-
wych Związku Straży Pożarnych RP. 

Ukoronowaniem jego 60-letniej spo-
łecznej służby strażackiej było utworzenie 
w  roku 1974 i  przewodniczenie Komisji 
Historycznej przy Zarządzie Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP w  Sandomierzu, 
a  po reformie administracji aktywna pra-
ca w  Wojewódzkiej Komisji Historycznej. 
W tych to latach pod kierownictwem dru-
ha Oleszka zgromadzono ponad 500 foto-
grafii strażackich z  terenu powiatu (więk-
szość przetrwała do dzisiaj) oraz inne do-
kumenty pisane. Te prace w sposób istotny 
umożliwiają dzisiaj przynajmniej w  części 
odtworzyć bogatą historię strażactwa san-
domierskiego. 

Odznaczony między innymi Srebrnym 
Krzyżem Zasługi (1938).

Jako podsumowanie bogatego życio-
rysu druha Antoniego niech posłuży wy-
stawiona mu opinia w  roku 1966 przez 
płk poż. Władysława Urbańskiego, oficera 
KGSP, wcześniej zastępcy inspektora na-
czelnego Związku i pierwszego instruktora 
powiatowego w Sandomierzu: „Ob. Olesz-
ka znam jako człowieka prawego charakte-
ru i jako ofiarnego działacza pożarniczego 
mogę postawić jako wzór i  przykład dla 
młodszego pokolenia. Pozwolę sobie nad-
mienić, że wydając niniejsze zaświadczenie 
wyrażam skromne podziękowanie dla Ob. 
Oleszka za jego duży wkład pracy społecz-
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nej, jaki włożył na przestrzeni 40 lat pracy 
w służbie ochotniczego strażactwa”. 

Antoni Oleszek zmarł 24 listopada 
1979 r. Spoczywa w grobowcu rodzinnym 
na Cmentarzu Katedralnym w  Sandomie-
rzu, widoczna tam inskrypcja mówi wiele: 
„Szedł przez życie czyniąc dobro”.

Żona Janina Władysława z  Dziubiń-
skich (1901-1969).
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Wiesław Chmielewski 

OLSZEWSKI TADEUSZ 
(1935-2002)

Działacz społeczny, samorządowy, stra-
żacki. Ludowiec. Wieloletni naczelnik OSP, 
prezes OSP, prezes zarządu gminnego (Jele-
niewo), powiatowego (Suwałki), członek 
władz wojewódzkich oraz Prezydium Za-
rządu Głównego Związku OSP RP. 

Urodził się 18 marca 1935  r. w  Kazi-
mierówce, gm. Jeleniewo, pow. suwalski, 
w  rodzinie chłopskiej jako najmłodsze 
dziecko Kazimierza i Pauliny. Rodzice dbali 
o staranne wykształcenie siódemki dzieci – 

wszyscy ukończyli co najmniej szkołę śred-
nią. Był bardzo utalentowany, szczególnie 
plastycznie. Wygrał konkurs, którego głów-
ną nagrodą był indeks na Akademię Sztuk 
Pięknych, ale ojciec przekonał go, że ,,z ma-
lowania obrazów się nie da wyżyć”. Ojciec 
był obieżyświatem. Wcielony na siłę do ar-
mii carskiej walczył nawet w wojnie rosyj-
sko-japońskiej; jego brat przedostał się do 
USA. W latach 1945-1950 uczył się w szkole 
podstawowej, a następnie w liceum ogólno-
kształcącym, które ukończył w 1954 r. Od-
był też kurs pedagogiczny i  jego pierwszą 
pracą w latach 1954-1958 była praca w cha-
rakterze nauczyciela, którą łączył z funkcją 
instruktora harcerstwa. W związku z ciężką 
chorobą ojca, który niedługo potem zmarł, 
zmuszony był zrezygnować z pracy i zająć 
się gospodarstwem rolnym przekazanym 
mu przez rodziców. Od 1  października 
1966  r. ponownie podejmuje pracę poza 
rolnictwem i  zostaje powołany na prze-
wodniczącego Gminnej Rady Narodowej 
w Jeleniewie (odpowiednik obecnego wój-
ta). Pełni tę funkcję do 1972 r., przy czym 
jednocześnie od 1970 r. jest dyspozytorem 
(kierownikiem) Kółka Rolniczego w  Jele-
niewie, przekształconego później w  Spół-
dzielnię Usług Rolniczych w  Jeleniewie. 
Warunkiem pozostania, w  ówczesnych 
realiach politycznych, na stanowisku na-
czelnika gminy było zapisanie się do PZPR. 
W  związku z  odmową zostaje odwołany. 
W latach 1972-1975 pełni funkcję prezesa 
Spółdzielni Usług Rolniczych w  Jelenie-
wie, a w latach 1975-1976 jest prezesem GS 
SCH w Jeleniewie. Od roku 1976 ponownie 
jest prezesem Spółdzielni Usług Rolniczych 
w  Jeleniewie i  pełni tę funkcję do roku 
1985. Jednocześnie w latach 1979-1989 jest 
zatrudniony na stanowisku prezesa Gmin-
nego Komitetu ZSL. Z ZSL, a następnie PSL 
związany był przez całe życie. 
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Wybitny działacz lokalny. Szczególną jego 
pasją była aktywność strażacka. Reaktywował 
na terenie gminy ochotniczą straż pożarną. 
Najpierw w Jeleniewie, a następnie w okolicz-
nych miejscowościach (Gulbieniszki, Podwy-
sokie Jeleniewskie, Bachanowo). Wcześniej 
często zmieniały się władze, a i aktywność nie 
była największa. Jednostka w  Jeleniewie zo-
stała reaktywowana w  latach pięćdziesiątych. 
Z  grupą miejscowych zapaleńców zbudowa-
no w Jeleniewie remizę strażacką. Z inspiracji 
i działania Olszewskiego wybudowano w oko-
licy kilka remiz strażackich, a jednostki w tych 
wsiach wyposażono w samochody strażackie. 
Olszewski prowadził osobiście strażacką kro-
nikę. Jako przedstawiciel woj. podlaskiego na 
X Zjeździe w 1997 r. oraz XI Zjeździe w 2002 r. 
został powołany do Zarządu Głównego. Za-
rząd Główny 26 kwietnia 2001 r. wybrał Ta-
deusza Olszewskiego w skład Prezydium ZG 
ZOSP RP. Pracował w ramach Rady Młodzie-
żowej przy ZG ZOSP RP.

Olszewski to przykład prawdziwego wiej-
skiego społecznika. Był strażakiem ochotni-
kiem, a zarazem aktywnym działaczem har-
cerskim – z tym że bardziej było to zbliżone 
do skautingu niż do harcerstwa ideologicz-
nego. Organizował dla młodzieży wycieczki, 
w tym do kina, obozy (na których uczestnicy 
uzyskiwali sprawności, uczono pływania), za-
wody sportowe, strzelanie z KBKS. Wieś wte-
dy była znacznie w tyle – a internetu nie było. 
Miał stopień harcmistrza, za prace w  har-
cerstwie otrzymał brązowy, srebrny i  złoty 
Krzyż Zasługi dla ZHP. Zajmował się także 
doradzaniem ludziom we wszystkich spra-
wach urzędowych, pisał podania, wnioski 
i dokumenty do sądów i urzędów. W przeka-
zach rodzinnych wspominano, że w poranki 
w domu pełno było interesantów czekających 
na pomoc. Nigdy nikomu nie odmówił po-
mocy, a  pomagał nie setkom, lecz tysiącom 
ludzi. Robił ludziom zastrzyki (od końca lat 
50. do początku 70.), kiedy jedynym anty-

biotykiem była penicylina (lub jej odmiany) 
podawana w iniekcjach. W jego miejscowości 
nie było ośrodka zdrowia, więc on sam wyko-
nywał zastrzyki za wiedzą i ze skierowań leka-
rzy z Suwałk. Obliczania dawek i sposobu po-
dawania nauczył go znajomy lekarz. Przyjeż-
dżali do niego ludzie z całej gminy, a czasem 
i spoza. Jego dewizą było pomaganie ludziom 
w potrzebie.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
(2001), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1987), Brązowa Odznaka „Za za-
sługi dla ochrony przeciwpożarowej” (1991), 
Złoty Znak Związku OSP RP (1994), Złoty 
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, po raz 
drugi Złoty, Srebrny Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”, odznaka „Za Wysługę 40 Lat”. 

Zmarł 10 listopada 2002 r. Pochowany na 
cmentarzu w Jeleniewie. Jego pogrzeb był wiel-
ką manifestacją społeczeństwa. Zmarłemu to-
warzyszyli: liczne poczty sztandarowe, strażacy 
z prezesem ZG ZOSP RP Waldemarem Pawla-
kiem, harcerze, miejscowe społeczeństwo. 

Zawarł związek małżeński z  Alicją 
z Adamskich (1958 r.). Trójka dzieci: Andrzej, 
Cezary i  Jolanta. Tadeusz Olszewski pożar-
nictwem zaraził najmłodszego syna Andrze-
ja, który służył aż do emerytury (w stopniu 
starszego kapitana) w  PSP Suwałki, będąc 
jednym z  nielicznych ratowników nurków. 
Syn Cezary to sędzia sądu okręgowego. Cór-
ka po studiach pedagogicznych – nauczyciel. 
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Marian Zalewski
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OŁDAKOWSKI HENRYK 
(1917-2002)

Żołnierz AK, komendant kursów ofi-
cerskich w  Centralnej Szkole Pożarniczej 
w  Warszawie, zastępca komendanta CSP 
(1953-1957). Redaktor naczelny pisma 
„Strażak”, sekretarz w  Zarządzie Stołecz-
nym ZOSP. Pułkownik pożarnictwa.

Urodził się 1 maja 1917 r. w Omsku na 
Syberii (Rosja). Przyjechał do Polski z  ro-
dziną w 1921 r. W latach 1932-1937 był ka-
detem w Korpusie Kadetów nr 3 w Rawiczu 
(woj. poznańskie). W  korpusie przeszedł, 
poza szkoleniem wojskowym, edukację 
w zakresie średniej szkoły ogólnokształcą-
cej i  uzyskał maturę. Po ukończeniu Kor-
pusu Kadetów w  maju 1937  r. wstąpił do 
Szkoły Podchorążych Łączności w  Zegrzu 
i  w  roku 1939, po ukończeniu drugiego 
rocznika jako plutonowy podchorąży, zo-
stał skierowany na praktykę do Piątego Ba-
talionu Telegraficznego, który stacjonował 
w  Krakowie przy ul. Rajskiej, w  pobliżu 
rynku. Tam zastała go wojna. Mobilizacja 
trwała niecałe trzy dni. Dostał przydział do 
56 kompanii dywizyjnej łączności „Zośka” 
jako dowódca trzeciego plutonu łączno-
ści w  składzie Armii „Kraków”. Dowódcą 
kompanii został mianowany por. Krawc. 
Szlak bojowy zakończył w walkach o obro-
nę Lwowa. We Lwowie zatrzymał się w ko-
szarach przy ul. Kurkowej. Tego samego 

dnia wraz z  plutonem odkomenderowano 
ich do samodzielnej pracy do gmachu Dy-
rekcji Kolei Państwowych na ul. Zygmun-
towską. 

Po upadku Lwowa wraca do Warszawy. 
Podczas okupacji był kolejno członkiem, 
żołnierzem SZP, ZWZ i AK. Pełnił zawodo-
wą służbę w Warszawskiej Straży Ogniowej. 
W 1942 r. w Centralnej Szkole Pożarniczej 
odbył podstawowe zawodowe kursy stra-
żaka i  podoficerski. Po ukończeniu kursu 
oficerskiego został referentem ds. organi-
zacyjno-technicznych w  biurze instruktora 
pożarniczego na Dystrykt Warszawa ppłk. 
poż. Franciszka Sobczyka. W czasie powsta-
nia warszawskiego uczestniczył w starciach 
z Niemcami na przedpolach Warszawy jako 
żołnierz AK – Obwód VIII „Obroża” (pod-
miejski). Podczas z jednej z potyczek został 
ujęty przez Niemców i odstawiony do trans-
portu. Udało mu się z niego szczęśliwie zbiec 
i wraz z żoną Marylą i kilkumiesięczną cór-
ką Anną – po przedostaniu się przez Puszczę 
Kampinoską – schronić wśród strażaków 
OSP w Łowiczu. 

W  czerwcu 1945  r. zostaje zmobili-
zowany do dyspozycji wojska, a  ściślej do 
pułkownika Leonarda Borkowicza – peł-
nomocnika rządu na okręg Pomorze Za-
chodnie. Jedzie do Koszalina i tam zostaje 
komendantem zawodowej straży pożarnej 
(Okręg Administracyjny Pomorze Zachod-
nie). Niebawem przybywa też płk poż. Sta-
nisław Pągowski, który został inspektorem 
pożarnictwa na okręg Pomorze Zachodnie, 
a Henryk Ołdakowski zostaje jego zastęp-
cą, pełniąc dotychczasowe obowiązki. Gdy 
administracja przenosi się do Szczecina, 
tam, podobnie jak w Koszalinie, obejmuje 
stanowisko zastępcy wojewódzkiego in-
spektora ZSP RP Szczecinie. Rok później 
wyznaczono go na adiutanta inspektora 
naczelnego ZSP RP – płk poż. Mieczysława 
Zdzieszyńskiego. Zweryfikowany w  stop-
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niu por. poż. ze starszeństwem od 6 lutego 
1947 r. Jednak praca mu nie odpowiadała, 
więc zaproponowano mu służbę w  Cen-
tralnej Szkole Pożarniczej. Początkowo był 
zastępcą kierownika kursów oficerskich, 
a od 1948 r. komendantem kursów. Jedno-
cześnie przemiennie uczył przedmiotów: 
taktyka pożarnicza, wyszkolenie bojowe, 
sprzęt pożarniczy, służba przeciwpowo-
dziowa i  obsługa motopomp. W  latach 
1953-1957 był zastępcą komendanta Cen-
tralnej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej ds. 
techniczno-szkoleniowych, a  później za-
stępcą komendanta Szkoły Oficerów Pożar-
nictwa. Posiadał wtedy stopień st. kpt. poż. 
(= mł. bryg. w PSP). W 1957 r. został kie-
rownikiem Wydziału Wydawnictw i Propa-
gandy ZOSP, redaktorem naczelnym pisma 
„Strażak”, a  następnie kierownikiem Wy-
działu Organizacyjnego. Od 1958  r. zasia-
dał w  Komitecie Redakcyjnym „Biuletynu 
Informacji Technicznej KGSP”. W  1961  r. 
został zastępcą szefa, a  następnie szefem 
Służby Informacji, Wydawnictw Pożarni-
czych. Posiadał wtedy stopień podpułkow-
nika pożarnictwa. Rok wcześniej ukończył 
SOP, a następnie uzyskał dwie specjalizacje 
oraz uprawnienia rzeczoznawcy.

Od 1 lipca 1966 r. do 30 września 1972 r. 
był szefem Służby Szkolenia KGSP, po czym 
stanął na czele Działowego Ośrodka Infor-
macji Technicznej i  Ekonomicznej KGSP. 
W  latach 1976-1979 pracował jako sekre-
tarz w Zarządzie Stołecznym ZOSP. 1 maja 
1979 r. przechodzi na emeryturę w stopniu 
pułkownika pożarnictwa. Napisał blisko 10 
książek fachowych. Autor m.in. publika-
cji: Budowa i  obsługa sprzętu pożarnicze-
go. Podręcznik szkoleniowy (1953), Obrona 
przeciwpożarowa w  OPL i  PChem (1954), 
Regulamin ćwiczeń ze sprzętem pożarni-
czym (1963), Elementarz prądownika OSP 
(1967), Dostarczanie wody na duże odległo-
ści (1967), Zapobieganie pożarom (1971), 

Gaszenie pożarów (1972), Ochrona przeciw-
pożarowa, materiały do szkolenia pracowni-
ków zakładów (1973), Uwaga ogień. Porad-
nik dla nauczycieli (1975), a także licznych 
artykułów z  dziedziny techniki pożarni-
czej, zapobiegania pożarom, kształcenia 
i  szkolenia pożarniczego zamieszczanych 
w  „Przeglądzie Pożarniczym”, „Strażaku”, 
„Biuletynie Technicznym KGSP”, „Prze-
glądzie TOPL”, kalendarzach strażackich. 
Specjalizował się w projektowaniu środków 
dydaktycznych stosowanych w  procesie 
szkolenia pożarniczego (filmy, przezrocza, 
plakaty, quizy radiowe i  telewizyjne). Za-
projektował środki dydaktyczne i  pomoce 
naukowe, stosowane potem podczas kształ-
cenia i szkolenia. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Złoty i  Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 
Zwycięstwa i  Wolności, Odznaka Grun-
waldzka, Złoty Znak Związku OSP. 

Zmarł 15 września 2002 r. Żona Mary-
la. Mieli córkę Annę.
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PACHELSKI BOLESŁAW 
(1890-1934)

Instruktor pożarniczy Oddziału Zagłę-
bia Dąbrowskiego Związku Floriańskiego 
w Sosnowcu, naczelnik biura Związku Flo-
riańskiego oraz GZSP RP, inspektor pożar-
nictwa Związku Straży Pożarnych Woje-
wództwa Śląskiego.

Bolesław Pachelski urodził się w 1890 r. 
Służbę w pożarnictwie rozpoczął w 1916 r. 
w  szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sosnowcu. 4 listopada 1917 r. odbył się 
zjazd delegatów straży pożarnych Zagłębia 
Dąbrowskiego w Sosnowcu z udziałem 75 
delegatów z  26 straży, na którym jedno-
myślnie uchwalono utworzenie Oddziału 
Związku Floriańskiego na Zagłębie Dą-
browskie z siedzibą w Sosnowcu. Pachelski 
objął tam stanowisko instruktora, będąc na 
etacie Państwowej Instytucji Ubezpieczeń 
Wzajemnych od Ognia. Jednocześnie ak-
tywnie uczestniczył w  pracach organizacji 
politycznych i niepodległościowych na te-
renie Zagłębia Dąbrowskiego. 

4 lipca 1918  r. ukończył w  Warszawie 
z odznaczeniem kursy letnie dla członków 
czynnych straży ogniowych. Służbę woj-
skową odbył w  11 Pułku Piechoty, który 
został sformowany w początkach listopada 
1918  r. w  Dąbrowie Górniczej na terenie 
szkoły górniczej (Sztygarka). Zadaniem 
pułku było zbrojne zabezpieczenie granicy 

polsko-niemieckiej na linii Koziegłowy – 
Modrzejów (Sosnowiec).

W  1921  r., po rezygnacji Stanisława 
Arczyńskiego, Bolesław Pachelski objął sta-
nowisko naczelnika biura Związku Floriań-
skiego i zajmował je do 1924 r.

Podczas Ogólnopaństwowego Zjazdu 
Straży Ogniowych, który odbył się w War-
szawie w dniach 8-9 września 1921 r. i na 
którym dokonano formalnego zjednocze-
nia ruchu strażackiego z  obszaru trzech 
zaborów, Bolesław Pachelski pełnił funkcję 
komendanta hufca sztandarowego składa-
jącego hołd przed naczelnikiem państwa 
Józefem Piłsudskim. W drugim dniu zjaz-
du, poświęconym obradom plenarnym 
i  pracom w  komisjach, Pachelski zasiadł 
w  prezydium zjazdu jako jego sekretarz 
oraz wygłosił referat „Nasze prace w prze-
szłości i na przyszłość”. Wraz z inż. Stanisła-
wem Arczyńskim został upoważniony do 
przeprowadzenia legalizacji statutu Głów-
nego Związku Straży Pożarnych. Zjazd wy-
łonił Radę Naczelną Związku, która z kolei 
powołała Zarząd Główny, w  skład które-
go wszedł Pachelski jako p.o. naczelnika 
Związku, jednocześnie będąc wciąż naczel-
nikiem biura Związku Floriańskiego. Wy-
dany w 1922 r. Regulamin GZSP RP ustalał 
dla naczelnika Głównego Związku nadzór 
nad pionem fachowców pożarnictwa (in-
struktorami i inspektorami) oraz zwierzch-
nie kierownictwo biura Związku. 

Lata 20. XX w. były okresem wytężo-
nych prac przy trwającej kilka lat reorga-
nizacji dotychczasowych związków dziel-
nicowych w  oparte na nowych zasadach 
organizacyjnych związki wojewódzkie. Pa-
chelski dał dowód wielkich zdolności orga-
nizacyjnych w procesie reorganizacji, dążąc 
do zniwelowania różnic dzielących straże 
pożarne poszczególnych dzielnic, wynika-
jących z  odrębnych warunków rozwojo-
wych w  czasach zaborów. Do współpracy 
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nad organizowaniem obrony przeciwpo-
żarowej włączył instytucje samorządowe 
i  władze administracyjne. Zasłużył się też 
przy tworzeniu kadr fachowych instrukto-
rów pożarniczych i podnoszeniu poziomu 
ich wyszkolenia, przeprowadzając wraz 
z  innymi instruktorami pożarnictwa kur-
sy w różnych miastach. Kierował też uwa-
gę Związku na kwestie techniczne, będąc 
w  składzie Komisji Technicznej Związku 
Floriańskiego.

Po rezygnacji w lutym 1925 r. z funkcji 
p.o. naczelnika Głównego Związku Straży 
Pożarnych objął stanowisko inspektora po-
żarnictwa Związku Straży Pożarnych Woje-
wództwa Śląskiego w Katowicach i zajmo-
wał je aż do śmierci.

Bolesław Pachelski był inicjatorem po-
pularyzowania tematyki strażackiej w Pol-
skim Radio, które zainaugurowało regu-
larną działalność w  kwietniu 1926  r. Ra-
diostacja katowicka rozpoczęła nadawanie 
audycji dla strażaków 19 grudnia 1927  r., 
już po dwóch tygodniach od jej urucho-
mienia. Były to komunikaty strażactwa 
śląskiego i prelekcje propagandowo-szkole-
niowe oraz comiesięczne odczyty. Audycje 
Pachelskiego cieszyły się dużym zaintereso-
waniem także wśród słuchaczy niezwiąza-
nych bezpośrednio z pożarnictwem.

Przyczynił się do powołania nowego 
czasopisma pt. „Strażak Śląski”, będącego 
organem Związku Straży Pożarnych Wo-
jewództwa Śląskiego, którego pierwszy nu-
mer wyszedł w  styczniu 1927  r. Pachelski 
został jego redaktorem naczelnym.
Odznaczenia, odznaki:
Złoty Krzyż Zasługi (1932), Złoty Medal 
Zasługi GZSP RP (1928).

Bolesław Pachelski zmarł w  Katowi-
cach 25 listopada 1934 r. W drugą rocznicę 
śmierci na grobie zmarłego został odsłonię-
ty pomnik – figura św. Floriana – w obec-
ności przedstawiciela wojewody śląskiego, 

przedstawicieli władz związkowych i  licz-
nych delegacji strażackich.
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PASEK KAZIMIERZ 
(1903-1995)

Powiatowy instruktor pożarnictwa 
w  Lidzie, zastępca inspektora Lubelskiego 
Okręgu Wojewódzkiego ZSP RP, instruktor 
i  p.o. inspektora Stołecznego Okręgu Wo-
jewódzkiego, członek Strażackiego Ruchu 
Oporu „Skała” ps. „Wydra”, konspiracyjny 
inspektor pożarnictwa m.st. Warszawy, 
tymczasowy wojewódzki inspektor pożar-
nictwa w  Szczecinie, inspektor ochrony 
przeciwpożarowej w pożarnictwie resorto-
wym, inspektor Okręgu Stołecznego ZOSP.

Urodził się 21 lutego 1903 r. we wsi Ma-
rzęcin, pow. buski w woj. kieleckim, jako syn 
Jana i  Katarzyny z  Majów. W  latach 1916- 
-1924 uczęszczał do Państwowego Gimna-
zjum Męskiego im. H. Kołłątaja w Pińczo-
wie. Przez cały okres nauki gimnazjalnej 
był członkiem I  Drużyny Harcerskiej im. 
gen. Sowińskiego, a w latach 1922-1924 roz-
począł zaznajamianie się z  pożarnictwem 
jako członek gimnazjalnej drużyny straży 
pożarnej w Pińczowie. Ze względu na trud-
ne warunki rodzinne przeniósł się do szko-
ły górniczej w  Dąbrowie Górniczej, gdzie 
otrzymał płatną praktykę jako pomoc gór-
nicza w  kopalni „Koszelew” Towarzystwa 
Francusko-Włoskiego Kopalń Węgla. 

6 października 1924 r. został powołany 
do wojska i  przydzielony do 1 kompanii 
Oddziału Służby Lotnictwa w  Poznaniu. 

Po 3 miesiącach został odkomenderowany 
do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piecho-
ty w Śremie, a w lipcu 1925 r. mianowany 
podchorążym rezerwy. 

Po powrocie z  wojska rozpoczął pracę 
jako aplikant na stacji kolejowej Skarżysko, 
lecz jeszcze w  tym samym 1926  r. podjął 
służbę w Zawodowej Straży Pożarnej Stara-
chowickich Zakładów Górniczych jako do-
wódca oddziału. W 1927 r. z wynikiem celu-
jącym ukończył 8-dniowy kurs pożarniczy 
w  Starachowicach, zorganizowany przez 
Związek Straży Pożarnych Województwa 
Kieleckiego. W  tym samym roku uzyskał 
także kwalifikacje instruktorskie przyspo-
sobienia wojskowego i wychowania fizycz-
nego. 26 maja 1928 r., również z wynikiem 
celującym, ukończył 4-miesięczny kurs 
instruktora pożarnictwa w  Warszawie, po 
czym od 1 czerwca 1928 r. został zatrudnio-
ny na stanowisku instruktora pożarnictwa 
w  Okręgowym Związku Straży Pożarnych 
w Lidzie, początkowo w stopniu aspiranta, 
a od kwietnia 1929 r. – młodszego instruk-
tora pożarnictwa. W 1929 r. odbył 6-tygo-
dniowe ćwiczenia rezerwy i w 1930 r. został 
mianowany podporucznikiem rezerwy. 
Na stanowisku powiatowego instruktora 
pożarnictwa w Lidzie pracował do 1934 r. 
(od 21 maja 1933 r. w stopniu instruktora), 
jednocześnie kończąc w  1931  r. instruk-
torski kurs dokształcający oraz podnosząc 
inne kwalifikacje na kursie przodowników 
ćwiczeń cielesnych w Wilnie (1930) i kur-
sie instruktorskim obrony przeciwlotniczej 
i gazowej w Warszawie (1933). Od sierpnia 
do końca listopada 1934 r. zajmował stano-
wisko zastępcy inspektora Wojewódzkiego 
Związku Straży Pożarnych RP w  Lublinie. 
Stamtąd został przeniesiony na stanowisko 
instruktora pożarnictwa Stołecznego Okrę-
gu Wojewódzkiego Związku Straży Pożar-
nych RP. W 1936 r. otrzymał nominację na 
starszego instruktora. Od 1 stycznia 1939 r. 



2 0 4

p

powierzono mu pełnienie obowiązków in-
spektora tego okręgu.

Po agresji Związku Radzieckiego na 
Polskę został uwięziony w sowieckim obo-
zie jenieckim w  Pawliszczew Borze w  ob-
wodzie smoleńskim, gdzie przebywał do 
grudnia 1939 r. Po powrocie do Warszawy 
od początku 1940  r. znalazł zatrudnienie 
w  charakterze pracownika pomocniczego 
na stacji PKP Szczęśliwice. Wkrótce też 
został wprowadzony do konspiracji przez 
ppłk. poż. Michała Radwana i  por. poż. 
Zygmunta Marynowskiego. Na początku 
marca 1940  r. otrzymał od komisarycz-
nego kierownika technicznego Polskich 
Straży Ogniowych mjr. Jerzego Lgockiego 
propozycję objęcia stanowiska strażaka 
w nowo organizowanym posterunku straży 
pożarnej na Żoliborzu. Jednak po bezpo-
średnim spotkaniu otrzymał inne zadanie. 
Miał się zająć, jako były inspektor Stołecz-
nego Okręgu Związku Straży Pożarnych 
RP, przeprowadzaniem kontroli straży fa-
brycznych, a  przy tej okazji wyszukiwać 
ich dawnych komendantów, by pozyskać 
zaufanych ludzi do przyszłej pracy konspi-
racyjnej. Kazimierz Pasek został zaprzysię-
żony przez J. Lgockiego w  obecności płk. 
Stanisława Szopińskiego. Po pewnym cza-
sie otrzymał od mjr. Lgockiego kolejne za-
danie, by przedstawić raport o stanie straży 
fabrycznych oraz wskazać, do skierowania 
na tygodniowy kurs pożarniczy, po dwie 
osoby z  tych zakładów, które muszą mieć 
własną straż pożarną. Pasek wytypował lu-
dzi pewnych i zaufanych z zakładów, które 
mogły być pomocne w walce z okupantem. 
Dobór odpowiednich osób był ułatwiony, 
gdyż większość komendantów i dowódców 
plutonów warszawskich straży fabrycznych 
znał sprzed wojny. Po kilku miesiącach 
w  większości zakładów miał już pierwsze 
zaprzysiężone osoby, które z  kolei werbo-
wały innych.

Formalnie od lipca 1940 r. został zatrud-
niony w  Biurze Instruktora Pożarnictwa 
Dystryktu Warszawskiego jako zastępca 
instruktora sprawujący nadzór techniczny 
nad strażami pożarnymi m.st. Warszawy, 
a od 1 kwietnia do 31 lipca 1944 r. – jako 
instruktor na miasto Warszawa. Bezpo-
średnim jego przełożonym był ppłk Adam 
Biedroń-Kalinowski zajmujący stanowisko 
komendanta Warszawskiej Straży Ognio-
wej oraz instruktora pożarnictwa m.st. 
Warszawy. Pasek prowadził sprawy biuro-
we instruktora, kontrolę straży fabrycznych 
i  ochotniczych oraz ich szkolenie. Jedno-
cześnie w Strażackim Ruchu Oporu „Skała”, 
pod pseudonimem „Wydra”, pełnił funkcję 
konspiracyjnego inspektora I  Okręgu Sto-
łecznego Warszawa. W ramach działalności 
konspiracyjnej zadania straży fabrycznych 
dotyczyły głównie działań sabotażowych, 
uszkadzania produkowanych na potrzeby 
okupanta materiałów, maszyn i  narzędzi 
oraz takiego prowadzenia akcji gaśniczych 
(we współpracy z  okolicznymi OSP), aby 
doprowadzić do maksymalnego zniszcze-
nia przez ogień obiektów pracujących dla 
Niemców. 

Biuro Instruktora Pożarnictwa, pod-
porządkowane dyrekcji niemieckiej policji 
porządkowej, zajmowało się m.in. wyda-
waniem legitymacji strażackich dla straży 
zawodowych, fabrycznych i  ochotniczych. 
K. Pasek, prowadzący sprawy personalne 
straży pożarnych Warszawy, podjął działal-
ność umożliwiającą wydawanie fałszywych 
dokumentów legalizacyjnych dla ochro-
ny „spalonych” konspiratorów. Proceder 
obarczony był dużym ryzykiem z uwagi na 
podpisywanie legitymacji przez dyrektora 
policji lub osoby działające w jego imieniu 
oraz prowadzone przez Niemców kontrole 
biura, sprawdzanie stanów straży w czasie 
próbnych alarmów, ćwiczeń, całodobo-
wych dyżurów i wart. 
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Kpt. K. Pasek zaangażowany był także 
w pomoc gettu warszawskiemu poprzez or-
ganizowanie legitymacji strażackich i współ-
udział w  przerzutach uciekinierów przez 
OSP do Kampinosu i na tereny wiejskie.

Po wybuchu powstania warszawskie-
go funkcję szefa służby przeciwpożarowej 
Warszawy pełnił mjr poż. Zbigniew Boro-
wy ps. „Janina”, a kpt. K. Pasek był jego za-
stępcą. Kierownictwo powstańczej ochrony 
przeciwpożarowej znajdowało się począt-
kowo w siedzibie IV oddziału Warszawskiej 
Straży Ogniowej przy ul. Chłodnej 3, a po 
przeniesieniu walk na Stare Miasto – w Ar-
chiwum Głównym Akt Dawnych przy ul. 
Długiej. 21 sierpnia K. Pasek został ranio-
ny odłamkiem w  lewą rękę. Nie przerwał 
jednak służby. W nocy z 30 na 31 sierpnia 
otrzymał rozkaz ewakuowania oddziałów 
strażackich ze Starówki kanałami do Śród-
mieścia. Tam powstańcza Komenda WSO 
połączonych oddziałów I, II i  IV, w  skład 
której wchodził także K. Pasek, została za-
kwaterowana przy ul. Mokotowskiej 45.

Po upadku powstania warszawskiego 7 
października 1944 r. wraz z częścią strażaków 
i ludnością cywilną trafił do obozu przejścio-
wego w Pruszkowie, skąd wysłano go do obo-
zu koncentracyjnego we Wrocławiu, później 
do Wilhelmshaven, następnie do Erfurtu, 
Kahli (Turyngia) i Buchenwaldu. Od maja do 
lipca 1945 r., czyli po wyzwoleniu obozu Bu-
chenwald przez wojska amerykańskie, prze-
bywał w Lipsku w obozie dla Polaków. 

Po powrocie do kraju od sierpnia 1945 
do września 1946 r. pracował w Głównym 
Inspektoracie Pożarnictwa Ministerstwa 
Administracji Publicznej. W  czerwcu 
1946  r. wszedł w  skład Komisji Weryfika-
cyjno-Kwalifikacyjnej członków Korpusu 
Technicznego Związku Straży Pożarnych 
RP jako jej sekretarz. Po odejściu z  mi-
nisterstwa do końca sierpnia 1947  r. zaj-
mował stanowisko inspektora w  Dziale  

Organizacyjno-Wyszkoleniowym Związku 
Straży Pożarnych RP, z  jednoczesnym od-
delegowaniem od 4 grudnia 1946 r. na czte-
ry miesiące na stanowisko tymczasowego 
wojewódzkiego inspektora pożarnictwa 
w Szczecinie. W kwietniu 1947 r. został mu 
nadany przez Zarząd Przymusowy Związ-
ku Straży Pożarnych RP stopień majora 
pożarnictwa. Od września 1947 r. przeszedł 
do pracy w  pożarnictwie resortowym. 
W styczniu 1948 r. został wybrany do skła-
du Sądu Dyscyplinarnego dla członków 
Korpusu Technicznego. Do końca 1952  r. 
pracował jako inspektor ochrony przeciw-
pożarowej w  Centrali Produktów Nafto-
wych, następnie w  Przedsiębiorstwie Ro-
bót Kolejowych nr 6 (do 1956 r.) i w Cen-
tralnym Zarządzie Przedsiębiorstw Robót 
Kolejowych. W  1958  r. rozpoczął pracę 
w  Warszawskiej Straży Pożarnej jako ofi-
cer ds. OSP. Dzięki jego zaangażowaniu na 
terenie miasta st. Warszawy rozwinęło się 
i powstało wiele nowych ochotniczych stra-
ży pożarnych. 17 kwietnia 1958 r. został wy-
brany w  skład zarządu powołanego Okrę-
gu Stołecznego ZOSP jako jego inspektor. 
W sierpniu 1969 r. przeszedł na emeryturę, 
zachowując ścisły związek z  ochotniczym 
pożarnictwem. K. Paskowi została nada-
na godność Honorowego Członka ZOSP. 
Był autorem publikacji o  bezpieczeństwie 
przeciwpożarowym w składach produktów 
naftowych oraz o zabezpieczeniu przeciw-
pożarowym wyrobisk i kopalni siarki.
Odznaczenia, odznaki:
Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi (1963, 1956), 
Medal za Warszawę 1939-1945 (1959), Me-
dal Zwycięstwa i Wolności (1957), Odzna-
ka Grunwaldzka (1948), Dyplom Żołnierza 
Demokracji (1945), Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie (1978), Złoty Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” po raz drugi, 
Złoty, Srebrny i Brązowy Medal „Za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa”. 
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Kazimierz Pasek zmarł w Warszawie 24 
marca 1995 r. i został pochowany na Cmen-
tarzu Wojskowym na Powązkach (kwatera 
B 28, rząd 2, miejsce 1).

Z żoną Antoniną z d. Kurek miał córkę 
Wandę i syna Jana Kazimierza.
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PASTERNAKIEWICZ JAN 
(1899-1996)

Członek OSP w Płocku, członek zarządu 
Okręgowego Związku SP RP w Płocku, po-
wiatowy instruktor, później komendant po-
wiatowy SP w Płocku, członek zarządu Od-
działu Powiatowego i Wojewódzkiego ZOSP 
w Płocku. Podpułkownik pożarnictwa. 

Jan Pasternakiewicz urodził się 28 lipca 
1899 r. w Płocku. Już od najmłodszych lat 
interesował się pożarnictwem. Po osiąg- 
nięciu pełnoletności poszedł w ślady ojca, 
który należał do powstałego w 1875 r. To-
warzystwa Straży Ogniowej w  Płocku. 
W 1918 r. on także został członkiem płoc-
kiej straży ogniowej i  w  tym samym roku 
w listopadzie wraz z innymi płockimi stra-
żakami – członkami Polskiej Organizacji 
Wojskowej – uczestniczył w  rozbrajaniu 
Niemców. 

W tym okresie bardzo zaangażował się 
w  działalność strażacką, wyróżniając się 
wśród innych członków OSP aktywnością 
i wieloma umiejętnościami. W 1920 r. po-
wierzono mu funkcję adiutanta naczelnika 
płockiej straży – Tadeusza Gintera. 

W  1925  r. był współorganizatorem 
Okręgowego Związku Straży Pożarnych RP 
w Płocku, a następnie członkiem jego Za-
rządu. Po ukończeniu kursu instruktorów 
pożarnictwa w Krakowie i Łodzi w 1929 r. 
został zatrudniony na stanowisku powia-
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towego instruktora pożarnictwa w Płocku. 
W  swojej działalności położył zasadniczy 
akcent na szkolenie strażaków na terenie 
ówczesnego powiatu płockiego. Inicjował 
i współorganizował również rejonowe oraz 
powiatowe zawody strażackie. Z  wielkim 
poświęceniem i  zaangażowaniem organi-
zował nowe straże, udzielając im wymier-
nego wsparcia w  szkoleniu bojowym oraz 
w  wyposażeniu w  podstawowy sprzęt po-
żarniczy. W  1939  r. był współorganizato-
rem wielu szkoleń związanych z obronno-
ścią kraju, w których masowo uczestniczyli 
także członkowie straży pożarnych.

W  okresie okupacji hitlerowskiej – 
ukrywając się przed aresztowaniem – bar-
dzo aktywnie działał w  szeregach tajnej 
organizacji pracowników samorządowych 
TOPS powiatu płockiego.

W lutym 1945 r. – na polecenie powia-
towych władz administracyjnych w Płocku 
– przystąpił do reaktywowania działalności 
strażackiej na terenie miasta Płocka oraz 
powiatu płockiego, zmagając się z wieloma 
trudnościami, przede wszystkim z powodu 
ogromu zniszczeń wojennych, które do-
tknęły również większość OSP. Dzięki jego 
niestrudzonej postawie i determinacji uda-
ło się w  niedługim czasie przywrócić ich 
funkcjonowanie. W połowie marca 1945 r. 
został powiatowym instruktorem pożarnic-
twa w Płocku. W wyniku jego starań wiele 
OSP uzyskało sprzęt pochodzący z wojsko-
wego demobilu, tym samym wzmacniając 
znacznie swoją siłę operacyjną. Ponadto 
prowadził intensywne szkolenie człon-
ków OSP. Poprzez utrzymywanie stałych 
kontaktów z  działaczami poszczególnych 
straży (wtedy na terenie powiatu płockiego 
działało 56 OSP) – służąc im swoją boga-
tą wiedzą oraz doświadczeniem – zaskar-
bił sobie ich ogromny szacunek, zaufanie 
i przyjaźń oraz autentyczny niekwestiono-
wany autorytet.

W sierpniu 1946 r. Jan Pasternakiewicz 
został powołany przez Zarząd Przymuso-
wy Związku Straży Pożarnych RP w skład 
Powiatowej Komisji Zarządzającej, która 
następnie w grudniu 1946 r. zorganizowała 
Walny Zjazd Delegatów OSP z  terenu po-
wiatu płockiego, inaugurujący działalność 
Oddziału Powiatowego ZSP RP w Płocku. 
W  1950  r. – po ustanowieniu państwo-
wych organów ochrony przeciwpożaro-
wej – został mianowany komendantem 
powiatowym straży pożarnych w  Płocku. 
To stanowisko zajmował aż do 31 grudnia 
1968  r. – do czasu przejścia na zasłużoną 
emeryturę. Chociaż zakończył zawodo-
wą działalność pożarniczą, to jednak nie 
zaprzestał służyć płockiemu pożarnictwu 
ochotniczemu, nadal czynnie działając 
w Zarządzie Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP w Płocku. W latach 1975-1976 ak-
tywnie działał na rzecz budowy struktury 
organizacyjnej Związku OSP na terenie 
nowo utworzonego województwa płockie-
go. Do 1991 r. był bardzo aktywnym dzia-
łaczem – członkiem Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego Związku OSP w Płocku. V 
Zjazd Wojewódzki ZOSP w  1991  r. nadał 
mu tytuł honorowego członka Prezydium 
tego Zarządu.

Druh ppłk poż. J. Pasternakiewicz za 
swoją długoletnią, ofiarną służbę na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej był wielo-
krotnie odznaczany zarówno odznacze-
niami pożarniczymi, jak i  państwowymi. 
W  1994  r. – z  okazji obchodów 95-lecia 
urodzin – z  inicjatywy wojewódzkich 
władz strażackich w  Płocku nadano mu 
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski (1994), Krzyż Oficerski Orderu Od-
rodzenia Polski, Medal Honorowy im. Jó-
zefa Tuliszkowskiego (1994), Złoty Znak 
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Związku OSP, godność Członka Honoro-
wego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych.

W dniu 13 października 1996 r. odszedł 
na wieczną wartę, pozostając w  pamięci 
niezliczonej rzeszy płockich strażaków jako 
wielki autorytet fachowy i moralny.

Był człowiekiem wielkiego honoru, 
bezinteresownym, pełnym życzliwości oraz 
bardzo uczciwym. Swoją nieskazitelną po-
stawą wielokrotnie dawał dowody wielkie-
go patriotyzmu oraz przywiązania do swo-
jego ukochanego pożarnictwa.

Ten wyjątkowy człowiek, wielce zasłu-
żony i  zacny płocczanin w  2012  r. został 
uhonorowany przez władze Płocka poprzez 
nazwanie jego imieniem jednej z  ulic ro-
dzinnego miasta. 
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Biogram sporządzony na podstawie życiorysu własno-
ręcznie napisanego przez ppłk. poż. w st. spocz. Jana 
Pasternakiewicza. 
Publikacje: Pasternakiewicz J., W strażackim trudzie. 
Kartki z dziejów ochrony przeciwpożarowej m. Płocka 
i ziem byłego powiatu płockiego do roku 1984, Komen-
da Wojewódzka Straży Pożarnych w Płocku, 1986; Ga-
jewski M., Ludzie warci poznania. Jan Pasternakiewicz, 
„Strażak” 1985, nr 2, s. 20; W  jedności siła. Bogu na 
chwałę, ludziom na pożytek, praca zbiorowa pod red. 
dr. M. Zalewskiego, ZG ZOSP RP, Warszawa 2018, s. 
215. 

Jerzy Olejnik 

PAWŁOWICZ ADAM – BR. CHERUBIN 
(1912-1983) 

Członek Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych, długoletni zastępca na-
czelnika OSP w  Niepokalanowie, współ-
twórca i  kustosz Muzeum Pożarnictwa 
w Klasztorze oo. Franciszkanów. Uczestnik 
wojny obronnej 1939 roku, członek AK ps. 
„Sprzęgło”.

Urodził się 1 listopada 1912 r. w Łucku 
Mosarskim, w  ówczesnym województwie 
wileńskim, jako jedno z  czworga dzieci 
Ignacego i Sabiny z d. Mackiewicz. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej pobierał naukę 
w Państwowej Szkole Rolniczej w Łuczaju. 
Już w  okresie szkolnym oznaczał się żar-
liwą religijnością i  postawą patriotyczną. 
Zaangażował się w  działalność Związku 
Strzeleckiego jako instruktor, a  w  1932  r. 
jako ochotnik rozpoczął służbę w 8 Pułku 
Strzelców Konnych w  Chełmnie. W  roku 
następnym ukończył szkołę podoficerską 
i 17 września 1934 r. został przeniesiony do 
rezerwy w stopniu kaprala.

W  roku 1935, idąc za głosem powoła-
nia, wstąpił do klasztoru oo. Franciszka-
nów w  Niepokalanowie, a  po półrocznej 
aspiranturze przyjął habit i  imię zakonne 
Cherubin. Pierwsze czasowe śluby zakonne 
złożył po ukończeniu nowicjatu w 1937 r.

W pierwszych dniach II wojny świato-
wej, po dotkliwym w skutkach niemieckim 
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nalocie i zrzuceniu bomb na pociąg z ewa-
kuowaną ludnością naprzeciwko majątku 
Teresin, 5 września gwardian klasztoru o. 
Maksymilian Kolbe, po porozumieniu się 
z  o. prowincjałem Maurycym Madzur-
kiem, wydał braciom zalecenie opuszcze-
nia klasztoru, pozostawiając wybór udania 
się w rodzinne strony, wstąpienia w szeregi 
Polskiego Czerwonego Krzyża lub zacią-
gnięcia się do wojska. Brat Cherubin wy-
brał wojskową służbę ojczyźnie. Brał udział 
w  walkach obronnych na Lubelszczyźnie 
w składzie formacji kawaleryjskiej zgrupo-
wania płk. Adama Zakrzewskiego, podczas 
których 27 września 1939  r. został ranny 
pod Jarczowem w powiecie tomaszowskim. 

Powrócił do klasztoru 18 lipca 1940 r., 
chcąc dalej służyć Niepokalanej, i 8 grudnia 
tegoż roku złożył śluby wieczyste. Po aresz-
towaniu o. Maksymiliana 17 lutego 1941 r. 
przez Gestapo i osadzeniu go na Pawiaku, 
br. Cherubin zainicjował wystosowanie 
pisma do niemieckich władz policyjnych 
w  Warszawie, w  którym 20 zakonników 
zgłosiło, za zgodą o. prowincjała, gotowość 
pójścia do więzienia w zamian za zwolnie-
nie gwardiana i pozostałych aresztowanych 
ojców. Pełna całkowitego poświęcenia ini-
cjatywa nie przyniosła oczekiwanego re-
zultatu, a o. Maksymilian zginął męczeńską 
śmiercią w  bunkrze głodowym w  obozie 
koncentracyjnym Auschwitz, po dobro-
wolnym ofiarowaniu swego życia za współ-
więźnia.

Wykorzystując częste wyjazdy w czasie 
okupacji furmanką do Puszczy Kampino-
skiej po drewno opałowe dla klasztoru, brat 
Cherubin nawiązał konspiracyjne kontakty 
i  w  bliżej nieznanych okolicznościach zo-
stał zaprzysiężony w 1943 r. w Armii Krajo-
wej w Kampinosie. Według zaświadczenia 
weryfikacyjnego, wystawionego w  1981  r. 
przez Koło Byłych Żołnierzy AK w  Lon-
dynie, Adam Pawłowicz w  stopniu pluto-

nowego AK pod pseudonimem „Adam” 
(w 1943 r.), później „Sprzęgło” (w 1944 r.), 
przydzielony był do prac specjalnych 
kpt. Józefa Krzyczkowskiego „Szymona”, 
dowódcy VIII Rejonu VII Obwodu AK 
Okręgu Warszawskiego, później dowódcy 
Grupy Kampinos. Pełnił funkcję łącznika, 
przewoził oficerów AK, materiały ze zrzu-
tów, dostarczał wiadomości, żywność, le-
karstwa i opatrunki dla partyzantów i paszę 
dla koni kawalerzystów. Udzielał pomocy 
wysiedleńcom z Warszawy, wysyłał paczki 
do obozów jenieckich. Za konspiracyjną 
działalność w AK został mu nadany Medal 
Wojska i Krzyż Armii Krajowej.

Był honorowym dawcą krwi. Udzielał 
się w posłudze chorym w ośrodku prowa-
dzonym przez oo. Orionistów w Łaźniewie. 
W  swej chęci służby potrzebującym brat 
Cherubin kilkakrotnie wnosił prośby do 
swych przełożonych o skierowanie na misje 
do pracy wśród trędowatych, nie uzyskał 
jednak zgody władz zakonnych. 

Z  zakonną strażą pożarną, założo-
ną w 1931  r., br. Cherubin związał się już 
w roku wstąpienia do klasztoru. W szeregi 
św. Floriana został przyjęty 23 październi-
ka 1935 r. i służbie strażackiej oddał się do 
końca życia z wielkim zamiłowaniem i peł-
nym poświęceniem. W ciągu 48 lat w OSP 
pełnił różne funkcje w  zarządzie: sekreta-
rza (1936-1944), gospodarza (1951-1953, 
1957-1960, 1966-1969), sekretarza i skarb-
nika (1953-1955) oraz – najdłużej – za-
stępcy naczelnika (1938-1951, 1955-1957, 
1960-1966, 1969-1983). W  latach 1979- 
-1981 był członkiem Zarządu Gminnego 
ZOSP w Teresinie.

Odznaczał się ciągłym dążeniem do 
dokształcania, doskonalenia i  pogłębiania 
swych kwalifikacji. Ukończył stopnie wy-
szkolenia pożarniczego od I  do V (pod-
stawowy strażaka szeregowca, dowódcy 
sekcji, dowódcy plutonu, naczelnika i  ko-
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mendanta gminnego), a  ponadto kurs sa-
nitarny, kurs akcji zapobiegawczej, mecha-
ników motopomp, radiooperatorów, TOPL 
(Terenowej Obrony Przeciwlotniczej), 
konserwatorów gaśnic i  instalatorów pio-
runochronów. Zdobywane umiejętności 
i wiedzę stale przekazywał, szkoląc innych. 
W latach 1970-1980 pełnił funkcję instruk-
tora młodzieżowej drużyny pożarniczej, 
założonej w 1968 r. z uczniów niższego se-
minarium duchownego w Niepokalanowie. 

Jedną z pasji br. Cherubina stało się już 
od czasu wojny gromadzenie starego sprzę-
tu pożarniczego, elementów uzbrojenia 
i eksponatów z wielu innych dziedzin. Wraz 
z br. Jarosławem Nowakowskim zainicjował 
utworzenie w 1942 r. Muzeum Pożarnicze-
go w Niepokalanowie, którym opiekował się 
do 1982 r., oprowadzając po nim osobiście 
większość zwiedzających. Z wielu własnych 
podróży, podczas których odwiedzał ochot-
nicze i zawodowe straże pożarne, przywoził 
kolejne eksponaty do muzeum.

Ambicją br. Cherubina było uczestnicze-
nie w  niemal każdej akcji zakonnej straży: 
pożarach, akcjach przeciwpowodziowych, 
poszukiwaniach topielców. Szczególnie w ak-
cjach gaśniczych odznaczał się niezwykłą 
energią, odwagą, a  nawet czasami brawurą. 
W  1974  r. podczas akcji gaszenia zbiornika 
z asfaltem bitumicznym w Bazie Eksploatacji 
Dróg Publicznych w Błoniu wskutek wybu-
chu uległ poparzeniu, a  oblany smołą jego 
habit z pasem bojowym i hełmem stanowią 
jeden z  eksponatów wspomnianego mu-
zeum. Ponownego poparzenia, wraz z okale-
czeniem ręki, doznał w 1977 r., ratując kobietę 
z palącego się budynku w Paprotni.

Po wielu akcjach, manewrach, uroczy-
stościach sporządzał notatki. Niektóre opi-
sy drukowane były w „Strażaku” w drugiej 
połowie lat 50., wiele z nich zamieszczano 
w redagowanej na miejscu własnej „Gaze-
tce OSP Niepokalanowa” oraz w  klasztor-

nym periodyku „Echo Niepokalanowa”, 
a część stanowiła podstawę wpisów w Kro-
nice OSP prowadzonej do 1973 r. przez br. 
Jarosława Nowakowskiego.

Przez wiele lat uczestniczył w  kontro-
lach przeciwpożarowych okolicznych go-
spodarstw w ramach akcji zapobiegawczej 
prowadzonej przez strażaków. Życzliwym 
i  pełnym zrozumienia podejściem zaskar-
bił sobie wdzięczność mieszkańców.

Oprócz pracy w  różnych działach 
klasztoru i zaangażowaniu w straż grał od 
1936 r. w zakonnej orkiestrze dętej, a także 
zajmował się kominiarstwem, po złożeniu 
w  1951  r. egzaminu czeladniczego, a  rok 
później – mistrzowskiego.
Odznaczenia, odznaki:
Krzyż Walecznych (1972), Złoty Krzyż Za-
sługi (1977), Medal Wojska (Londyn 1948), 
Krzyż Armii Krajowej (Londyn 1981), zło-
ta odznaka „Za Zasługi dla Województwa 
Warszawskiego” (1974), Złoty Znak Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych (po-
śmiertnie, 1983), Złoty Medal „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” (1958, 1981), odznaka 
„Strażak Wzorowy” (1965).

Br. Adam Cherubin Pawłowicz zmarł 
19 listopada 1983 r. Jego pogrzeb zgroma-
dził liczne delegacje strażackie liczące po-
nad 200 osób, wojewódzkie i gminne wła-
dze pożarnicze, delegację ZBoWiD i repre-
zentację cechu kominiarzy z  Sochaczewa. 
Pochowany jest na klasztornym cmentarzu 
w Niepokalanowie (grób B8/6). 

W  uznaniu za jego kilkudziesięciolet-
nią służbę strażacką i  pełne poświęcenie 
dla społeczeństwa na wniosek wójta Alek-
sandra Polowczyka w 1993 r. jednej z ulic 
w Teresinie nadano jego imię.
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Maria Smoleń

PIASZCZYŃSKI 
STANISŁAW JOACHIM 

(1878-1936)

Ziemianin, sędzia Sądu Pokoju, na-
czelnik oraz prezes OSP w  Kowalu, pow. 
włocławski. Sekretarz Zarządu Związku 
Okręgowego Straży Pożarnych pow. wło-
cławskiego.

Urodził się 17 czerwca 1878 r. w Dąb-
rówce pod Sieradzem w rodzinie ziemiań-
skiej. Jego ojcem był Feliks Karol, właściciel 
majątku Dąbrówka w  pow. sieradzkim, 
matką Zofia z d. Strzeszewska. O jego mło-
dzieńczych latach oraz pobieranych na-
ukach niewiele wiemy. 

S. Piaszczyński przed 1900 r. nabył majątek 
ziemski w  Woli Nakonowskiej w  pow. wło-
cławskim (obecnie gm. Choceń). Należał do 
osób czynnie uczestniczących w życiu społecz-
nym gminy i miasta Kowala. Był między inny-
mi do 1927 r. sędzią Sądu Pokoju. W 1903 r. 
został członkiem Komisji Rewizyjnej OSP 
w  Kowalu, której skład został zatwierdzony 
przez Naczelnika Oddziału Miasta Włocławka 
pismem z dn. 2 maja 1903 r. W 1906 r. wszedł 
w skład zarządu straży, obejmując funkcję po-
mocnika naczelnika. Dzięki jego staraniom za-
rząd straży jako jeden z pierwszych na terenie 
Królestwa Polskiego opracował i  przedstawił 
do zatwierdzenia przez ogólne zebranie człon-
ków dnia 1 lipca 1906 r. „Regulamin obowiąz-
ków strażaka”.
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Za szczególne dokonania na rzecz jed-
nostki w dniu 18 września 1910 r. otrzymał 
odznaczenie „Żeton za gorliwą pracę”. Istot-
nym przedsięwzięciem zainspirowanym 
i  wspomaganym przez niego była zbiór-
ka środków pieniężnych oraz materiałów 
budowlanych, z których na placu ćwiczeń 
przy ul. Kościelnej pobudowano własnym 
sumptem remizę strażacką.

Kilkakrotnie obejmował funkcję naczel-
nika OSP w Kowalu. W tajnym głosowaniu 
podczas ogólnych zebrań straży kowal-
skiej, które odbyły się 21 marca i 7 kwiet-
nia 1911 r., jednogłośnie wybrany został na 
naczelnika straży i funkcję tę sprawował do 
25 marca 1917 r. W latach 1917-1925 pełnił 
funkcję członka zarządu, a 21 lutego 1926 r. 
ponownie powierzono mu funkcję naczel-
nika, którą pełnił do 1932 r. 

Aktywnie działał również na szczeblu 
powiatu. Podczas Zjazdu Straży Pożar-
nych z  Królestwa Polskiego we Włocław-
ku, odbytego 27 lutego 1910 r., jako jeden 
z  dwóch przedstawicieli kujawskiego śro-
dowiska przedstawił referat pt. „Moralny 
wpływ i etyczna strona Strażactwa”. Ponad-
to w okresie od 26 maja 1929 r. do 2 marca 
1930  r. był przedstawicielem we władzach 
Zarządu Związku Okręgowego Straży Po-
żarnych pow. włocławskiego, pełniąc funk-
cję sekretarza tego Zarządu.

Stanisław Piaszczyński zmarł w  Woli 
Nakonowskiej 22 czerwca 1936  r., mając 
58 lat. Pochowany został na cmentarzu pa-
rafialnym w Kowalu.

Związek małżeński zawarł w  1900  r. 
z Emilią Antoniną Nowakowską, córką na-
czelnika stacji kolejowej z  Kowala. Z  tego 
małżeństwa urodzili się syn Stanisław 
Maciej (oficer 17 Wielkopolskiego Pułku 
Artylerii Polowej 2 PAL) oraz córki: Zofia 
i Anna Janina. 
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PIERZCHAŁA BRONISŁAW 
(1903-1985)

Konstruktor motopomp i innego sprzę-
tu pożarniczego w  Fabryce Narzędzi Po-
żarniczych Składnicy Straży Pożarnych 
w Grodzisku Mazowieckim.

Urodził się 3 września 1903 r. w Łodzi 
i tam w latach 1915-1920 uczył się w Szkole 
Rzemiosła. W latach 20. XX w. był słucha-
czem Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu. 

Do Grodziska Mazowieckiego przy-
był spod Częstochowy 12 marca 1928 r. ze 
znaczną sumą pieniędzy, które zainwesto-
wał w Fabrykę Składnicy Straży Pożarnych 
w  Grodzisku Mazowieckim. Składnica 
była spółką akcyjną zarejestrowaną w  Są-
dzie Okręgowym w  Warszawie 10 marca 
1923 r., założoną przez działaczy pożarni-
czych, z kapitałem wynoszącym 150 000 zł, 
który, powiększony przez niego, wzrósł 
do 250  000 zł. Spółka powstała na bazie 
istniejącego od 16 czerwca 1919  r. Stowa-
rzyszenia Spółdzielczego członków Związ-
ku Floriańskiego pod nazwą „Składnica 
Strażacka” z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Senatorskiej 29. Bronisław Pierzchała pra-
cował w  spółce w  pierwszych latach jako 
kierownik Fabryki Narzędzi Pożarniczych 
i  główny konstruktor, później zajmował 
również stanowisko członka Zarządu. 

Duże wrażenie zrobiła na nim, co czę-
sto wspominali weterani straży, będąca na 

wyposażeniu OSP Grodzisk Mazowiecki si-
kawka motorowa, jednocylindrowa, tłocz-
kowa, francuskiej firmy DELAHAYE, za-
kupiona w 1924 r. w Warszawie. Pierzchała 
poznawał budowę sikawki motorowej, 
która w owym czasie wkraczała coraz po-
wszechniej do użytku i  wypierała sikawki 
ręczne. Jej budowa i działanie były inspira-
cją do skonstruowania przez niego sikawki 
motorowej „florianki”.

Pierwsza „florianka”, konstrukcji Broni-
sława Pierzchały, wyprodukowana w 1928 r. 
w  Grodzisku Mazowieckim, wystawiona 
została na Powszechnej Wystawie Krajowej 
w Poznaniu w roku 1929. Kupiła ją Ochotni-
cza Straż Pożarna w Rykach, gdzie cieszyła się 
wielkim uznaniem. Miała jednocylindrowy 
silnik DKW o  mocy 6  KM, chłodzony po-
wietrzem, z pompą objętościowo-suwakową. 
Kolejnym modelem „florianki” była mo-
topompa, która w  wersji ulepszonej weszła 
w latach trzydziestych do seryjnej produkcji.

Bronisław Pierzchała konstruował też 
inny sprzęt, produkowany przez fabrykę 
w  Grodzisku w  dużych ilościach, taki jak: 
syreny korbowe „druhna”, produkowane 
po kilkaset sztuk miesięcznie; hydronetki 
wodno-pianowe „maxima”; wozy rekwi-
zytowe i beczkowozy. Pod jego kierownic-
twem wykonywano też karosaż samocho-
dów pożarniczych. Wynalazł dyszę mgłową 
do prądownic. Wykonał prototyp drabiny 
wysuwanej 14-metrowej, która jako wol-
nostojąca osiągała wysokość do 10 metrów. 
Była jedyną skonstruowaną w Polsce o wa-
dze 100 kg. Zaprojektował i  wybudował 
drabinę dla fortu wojennego na Oksywiu 
oraz rewelacyjną suwnicę dla Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, mieszczącego się 
przy ulicy Fredry w  Warszawie. Składało 
się ją nad klatkami schodowymi na wyso-
kość piątego piętra, była przydatna podczas 
konserwacji świetlików; zastępowała ciężką 
drabinę strażacką na kołach.
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Pod koniec 1936 r., gdy OSP Grodzisk 
znalazła się w krytycznej sytuacji, związanej 
z  rezygnacją zarządu, starostwo błońskie 
powołało zarząd komisaryczny, na czele 
którego stanął kierownik Fabryki Składni-
cy Straży Pożarnych Bronisław Pierzchała. 
Prowadził też wykłady na kursach mecha-
ników motopomp organizowanych przez 
okręgi wojewódzkie Związku Straży Pożar-
nych RP: w 1935 r. w Białymstoku, w latach 
1936 i 1937 w Grodzisku Mazowieckim.

Po spaleniu siedziby Składnicy Straży 
Pożarnych w  Warszawie i  zbombardowa-
niu przez Rosjan 22 grudnia 1944 r. Fabry-
ki w  Grodzisku Mazowieckim Pierzchała 
kierował jej odbudową. Zniszczenia były 
znaczne, oszacowano je na ponad 66%. Fa-
brykę odbudowano, lecz 28 sierpnia 1951 r. 
została upaństwowiona i  przejęta przez 
Przymusowy Zarząd Państwowy, a  Broni-
sław Pierzchała został zaangażowany do 
pracy przez utworzone Grodziskie Zakłady 
Przemysłu Terenowego.

Wyrazem docenienia jego fachowości 
jest wystosowanie 6 października 1950  r. 
pisma, którym Centralny Zakład Komi-
sji Samodzielnych Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego zaprosił go do udziału 
w pracy Komisji Pożarniczej w charakterze 
członka. 

Po wojnie Bronisław Pierzchała był 
członkiem Komisji Rewizyjnej OSP i człon-
kiem Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP w Grodzisku Mazowieckim.

Odznaczony Srebrnym Medalem „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” (1949). Dekoracja 
medalem odbyła się podczas II Zjazdu na-
czelników OSP w Błoniu; Dyplom Uznania 
za 50-letnią ofiarną społeczną działalność 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej przy-
znany przez Zarząd Wojewódzki Związku 
OSP w Warszawie 14 marca 1981 r.

Bronisław Pierzchała zmarł 7 stycznia 
1985 r.
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PIETRASZKIEWICZ JERZY 
(1930-2021)

Strażak, leśnik i miłośnik zrównoważo-
nego łowiectwa. Komendant wojewódzki 
SP w Zielonej Górze, prezes ZW ZOSP RP. 
Dowodził akcjami gaśniczymi pożarów la-
sów. Pułkownik pożarnictwa. 

Urodził się 19 lipca 1930  r. Warszawie 
w  rodzinie o  tradycjach pożarniczych. Oj-
ciec, Jan, pułkownik pożarnictwa, był zało-
życielem i  pierwszym komendantem Por-
towej Straży Pożarnej w  Gdyni, następnie 
komendantem Fabrycznej Straży Pożarnej 
przy Wojskowych Zakładach Lotniczych na 
Okęciu. W  czasie wojny zastępca komen-
danta Szkoły Pożarniczej przy ul. Słowac-
kiego, następnie komendant jednostki na 
ul. Polnej. Po II wojnie światowej pierwszy  
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komendant Warszawskiej Straży Ogniowej, 
na wniosek UB zwolniony ze służby. Na-
stępnie dyrektor ochrony przeciwpożarowej 
Lasów Państwowych w  Ministerstwie Le-
śnictwa.

Jerzy Pietraszkiewicz szkołę podstawową 
ukończył w  Warszawie, a  następnie podjął 
– w  1948  r. – naukę w  Technikum Leśnym 
w Margoninie (woj. poznańskie). W grudniu 
tego roku szkoła zmieniła lokalizację i prze-
niosła się do Rogozińca (ówczesne woj. po-
znańskie, pow. Świebodzin, od 1950  r. woj. 
zielonogórskie), gdzie istnieje do dziś.

Jeszcze przed rozpoczęciem nauki został 
członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, 
a  będąc uczniem II klasy, założył przy szkole 
koło łowieckie „Knieja”, także istniejące do dziś.

Po zdaniu matury podjął w  1952  r. 
pracę w  nadleśnictwie Drezdenko jako in-
struktor leśnictwa. W  1955  r. przeniesiony 
został służbowo do Zarządu Okręgowego 
Lasów Państwowych w Żarach na stanowi-
sko inspektora ochrony przeciwpożarowej. 
W 1954 r. ukończył wojewódzką szkołę pod-
oficerską Straży Pożarnych w Nysie, uzysku-
jąc stopień ogniomistrza. W latach 50. roz-
począł budowę systemu ochrony przeciwpo-
żarowej w OZLP w Zielonej Górze, tworząc 
m.in. ochotnicze straże pożarne przy nad-
leśnictwach. W  roku 1960 reprezentował 
Polskę na Mistrzostwach KDL Leśników 
w strzelaniach myśliwskich w Budapeszcie. 
W latach 60. i 70. działacz Polskiego Związ-
ku Łowieckiego, m.in. założyciel i wieloletni 
łowczy KŁ „Ostęp” Zielona Góra, członek 
komisji strzeleckiej i  szkoleniowej Zarządu 
Wojewódzkiego PZŁ w Zielonej Górze.

W  połowie lat 60. skierowany do pracy 
z  prof. Tytusem Karlikowskim – kierowni-
kiem Zakładu Ochrony Przeciwpożarowej 
Lasów i w Instytucie Badawczym Lasów Pań-
stwowych współtworzył Zakład Doświadczal-
ny IBL w Krzystkowicach. Wynikiem prowa-
dzonych tu prac badawczych było stworzenie 

polskiego systemu ochrony przeciwpożarowej 
w  lasach. Jako współpracownik prof. Karli-
kowskiego był Jerzy Pietraszkiewicz prekurso-
rem między innymi metody prognozowania 
pożarów lasów oraz inicjatorem wykorzysta-
nia samolotów w kompleksowym gaszeniu ich 
pożarów, a  także autorem programów profi-
laktyki przeciwpożarowej lasów.

W roku 1964 ukończył studia na kierunku 
leśnictwo w  Wyższej Szkole Rolniczej w  Po-
znaniu, a  następnie studia w  Wyższej Szkole 
Oficerskiej Służby Pożarniczej w Warszawie.

W roku 1976 przeniesiony służbowo do 
Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej 
w  Zielonej Górze na stanowisko zastępcy 
komendanta wojewódzkiego SP. W  roku 
1986 objął stanowisko komendanta woje-
wódzkiego SP w Zielonej Górze, które pia-
stował do momentu przejścia na emeryturę 
w 1991 r. W tymże roku wybrany na preze-
sa Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz członka Zarządu 
Głównego tej formacji. Funkcję tę pełnił 
do roku 2001. Członek Honorowy Zarządu 
Głównego Związku OSP RP.

W czasie swojej służby dowodził wielo-
ma zdarzeniami, wśród których należy wy-
mienić wielkie pożary lasów. W latach 50. 
brał udział w gaszeniu wielkiego pożaru la-
sów na poligonie żagańskim (nieuwzględ-
nianego w  statystykach, a  wśród pożar-
ników uchodzącego za największy pożar 
w  powojennych dziejach Polski), a  także 
w  gaszeniu podobnego pożaru w  tym re-
jonie w roku 1983. W roku 1982 dowodził 
trzytygodniową akcją gaszenia pożarów 
w  rejonie Zasiek (nadleśnictwo Lubusko, 
leśnictwo Marianka i Zasieki), największe-
go ówcześnie, a dotychczas drugiego w hi-
storii pożaru leśnego w Polsce.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1983), Złoty Krzyż Zasługi (1979), Srebr-
ny Krzyż Zasługi (1969), Brązowa Odznaka 
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„Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej” 
(1988), Medal Honorowy im. Józefa Tulisz-
kowskiego (2002), Złoty Znak Związku OSP 
RP (1989), Medal Honorowy im. Bolesława 
Chomicza (2000), Złoty Medal „Za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa” (1969 oraz 1976), Złoty 
Medal „Za Zasługi dla LOK” (1993), odzna-
ka „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego” (1978), Odznaka Honorowa Za 
Zasługi dla Województwa Lubuskiego (2007), 
Złoty Medal Zasługi Łowieckiej  (1980), naj-
wyższe odznaczenie łowieckie ZŁOM (2012). 

Jerzy Pietraszkiewicz zmarł 30 paź-
dziernika 2021  r. Pochowany został na 
cmentarzu komunalnym (nowym) w  Zie-
lonej Górze.

W  1951 r. zawarł związek małżeński 
z  Weroniką Ireną Steciów, z  którego uro-
dziło się dwóch synów: Jan oraz Marek.
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Elżbieta Polak 

PILAWSKI WŁADYSŁAW 
(1913-2017)

Uczestnik wojny obronnej w  1939  r. 
Członek Strażackiego Ruchu Oporu „Ska-
ła”. Przez 22 lata zastępca Komendanta 
Głównego SP. Reformator systemu ratow-
niczego w  Polsce. Współtwórca Ośrodka 
Badawczo-Rozwojowego Ochrony Prze-
ciwpożarowej w  Józefowie. Przyczynił się 
do nadania Szkole Głównej Służby Pożar-
niczej statusu wyższej uczelni. Autor kilku-
nastu książek o tematyce pożarniczej.

Władysław Pilawski urodził się 29 
grudnia 1913  r. w  Czarnkowie, gdzie 
w 1934 r. wstąpił do Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Rok później uzyskał przeszkolenie 
I  stopnia na kursie w Kościanie, a następ-
nie ukończył kurs mechaników motopomp 
oraz kursy II i III stopnia. W 1935 r. objął 
stanowisko powiatowego instruktora po-
żarnictwa na powiat rawicki. Po ukończe-
niu w 1936 r. w Łodzi kursu pożarniczego 
dla oficerów pożarnictwa uzyskał stopień 
młodszego instruktora pożarnictwa. Objął 
stanowisko powiatowego instruktora po-
żarnictwa, nadzorował przeszło 120 ochot-
niczych straży pożarnych i  kierował ich 
działalnością. 

We wrześniu 1939 r. jako dowódca plu-
tonu w  55 Pułku Piechoty Leszno uczest-
niczył w wojnie obronnej przeciwko hitle-
rowskiemu najeźdźcy. W  czerwcu 1940  r. 
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podjął pracę w Warszawskiej Straży Ognio-
wej, równocześnie rozpoczynając działal-
ność konspiracyjną. Miesiąc później został 
skierowany przez kierownika technicznego 
pożarnictwa na terenie Generalnej Guberni 
do Lublina jako zastępca instruktora pożar-
nictwa dystryktu, a już w sierpniu tego roku 
rozpoczął działalność najpierw w Związku 
Walki Zbrojnej, a  później w  Armii Krajo-
wej. W  Strażackim Ruchu Oporu „Skała” 
pełnił obowiązki zastępcy komendanta 
na województwo lubelskie. Jako aktywny 
członek kierownictwa „Skały” uczestniczył 
w realizacji większości ważniejszych zadań 
ustalanych dla tej organizacji. W  styczniu 
1943  r. został oddelegowany do Central-
nej Szkoły Pożarniczej w  Warszawie jako 
szef kursu oficerów pożarnictwa, a po jego 
zakończeniu wrócił na poprzednie stano-
wisko. Rok później wyjechał do Krakowa, 
gdzie podjął pracę w  biurze Kierownika 
Technicznego Pożarnictwa. 

Po zakończeniu II wojny światowej ob-
jął stanowisko komendanta Zawodowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu, gdzie kierował 
procesem odbudowy poznańskich strażnic 
i odtworzenia taboru pożarniczego. Dopro-
wadził również do stworzenia ośrodka szko-
lenia dla Poznania i województwa poznań-
skiego, który następnie został przekształcony 
w  szkołę pożarniczą (obecnie Szkoła Aspi-
rantów PSP w Poznaniu). W czerwcu 1950 r. 
podjął pracę w Komendzie Głównej Straży 
Pożarnych. W  końcu roku 1953 był dwu-
krotnie aresztowany i przesłuchiwany przez 
służbę bezpieczeństwa (zarzuty to służba 
w pożarnictwie sanacyjnym i podczas oku-
pacji hitlerowskiej oraz klerykalizm, czyli 
utrzymywanie kontaktów z bratem bliźnia-
kiem, który był księdzem katolickim), a  za 
odmowę współpracy w pierwszym kwartale 
1954 r. został zwolniony ze służby z zakazem 
zatrudniania w  jednostkach ochrony prze-
ciwpożarowej. Do 1957  r. był zatrudniony 

w Pracowni Przeciwpożarowej w Biurze Stu-
diów i  Projektów Typowych Budownictwa 
Przemysłowego w  Warszawie. Opracował 
wtedy „Informator dla projektantów – prze-
ciwpożarowe wymagania w  budownictwie 
przemysłowym”.

Na fali przeobrażeń politycznych w Pol-
sce w  październiku 1956  r. zaproszono 
Władysława Pilawskiego do prac w komisji 
MSW ds. reorganizacji ochrony przeciw-
pożarowej, a z dniem 1 marca 1957 r. został 
powołany na stanowisko zastępcy komen-
danta głównego Straży Pożarnych – pełnił 
tę funkcję przez 22 lata. Dużym osiągnię-
ciem płk. Pilawskiego w  tym okresie było 
doprowadzenie do wprowadzenia Uchwały 
Rady Ministrów nr 221/61 z dnia 13 czerw-
ca 1961 r. w sprawie poprawy zabezpiecze-
nia pożarowego w budownictwie wiejskim. 
W tamtych czasach co drugi pożar w Polsce 
wybuchał w  rolnictwie, głównie na skutek 
krycia dachów słomą (41,9% ogólnej liczby 
budynków) i  budowania domów z  drewna 
(57,4%). Dzięki konsekwentnej realizacji 
uchwały znacznie zredukowano liczbę sło-
mianych pokryć dachowych oraz wprowa-
dzono niepalne materiały budowlane do 
konstrukcji domów. Pułkownik Pilawski 
był głównym autorem memorandum, które 
doprowadziło do wprowadzenia Uchwały 
Rady Ministrów nr 349 z  dnia 8 listopada 
1961 r. w sprawie podniesienia stanu bezpie-
czeństwa pożarowego w  gospodarce naro-
dowej, co w następnych latach spowodowało 
wieloaspektowy rozwój całej ochrony prze-
ciwpożarowej w Polsce. Płk poż. Władysław 
Pilawski bardzo dużą wagę przywiązywał do 
rozwoju techniki pożarniczej. Był pionierem 
nowoczesnej myśli technicznej w pożarnic-
twie – to dzięki niemu rozpoczęto produkcję 
polskiego ciężkiego samochodu gaśniczego 
Jelcz GCBA 6/32. Był również współtwórcą 
w  1972  r. Ośrodka Badawczo-Rozwojowe-
go Ochrony Przeciwpożarowej (obecnie 
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Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Ba-
dawczy) w Józefowie. Wspólnie z gen. Zyg-
muntem Jaroszem doprowadził w  1971  r. 
do powołania Wyższej Oficerskiej Szkoły 
Pożarniczej w  Warszawie (obecnej Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej) i  nadania jej 
statusu wyższej uczelni. 

Na ogromne uznanie zasługuje współ-
praca międzynarodowa w  ramach CTIF, 
zapoczątkowana w  1957  r. na kongre-
sie warszawskim i  niezwykle efektywnie 
rozwijana w  kolejnych latach. O  tym, jak 
ważną postacią na międzynarodowej are-
nie pożarniczej był płk poż. Władysław 
Pilawski, świadczą zagraniczne odznacze-
nia, które otrzymał aż z 7 krajów (Austrii, 
Czechosłowacji, Francji, RFN, Jugosławii, 
Włoch i  Związku Radzieckiego). Przez 22 
lata pracy w centrali polskiego pożarnictwa 
nie liczyły się u niego względy polityczne, 
ale fachowość i bezgraniczne oddanie służ-
bie. Płk. poż. Władysław Pilawski przeszedł 
w stan spoczynku w lipcu 1979 r., w wieku 
67 lat, po 44 latach służby w pożarnictwie, 
w tym 22 latach na stanowisku zastępcy ko-
mendanta głównego straży pożarnych.

Pasją płk. poż. Władysława Pilawskiego 
było od zawsze dokumentowanie historii 
pożarnictwa polskiego. Wraz z  przejściem 
na emeryturę mógł się temu zajęciu całko-
wicie poświęcić. Jego publikacje są wyda-
niami pionierskimi w dziedzinie pożarnic-
twa. Władysław Pilawski wydał 13 książek, 
które porządkują i  systematyzują historię 
pożarnictwa, oraz 3 dotyczące nadnotec-
kiej ziemi czarnkowskiej. Oprócz publika-
cji zwartych wydał 9 opracowań w ograni-
czonym nakładzie. Był przewodniczącym 
Komisji Historycznej Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Dużą wagę przykładał do zabezpieczania 
materiałów źródłowych, czynił to przez 
umieszczanie ich w izbach tradycji i muze-

ach. Organizował sympozja oraz wydawał 
publikacje o  tematyce historyczno-pożar-
niczej. Warto również wspomnieć, że puł-
kownik Pilawski pomagał zakładać w  la-
tach osiemdziesiątych Stowarzyszenie Inży-
nierów i Techników Pożarnictwa – właśnie 
za tę pomoc został honorowym członkiem 
tego stowarzyszenia. Jego dewizą życiową, 
która towarzyszyła mu przez całe życie za-
wodowe i prywatne, były słowa: „Warto jest 
służyć Polsce, warto służyć Polakom”. 
Ordery i odznaczenia, odznaki: 
Krzyż Komandorski z  Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski (2014), Krzyż Koman-
dorski Orderu Odrodzenia Polski (1974), 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1964), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1957), dwukrotnie Złoty Krzyż 
Zasługi (1948 i  1959), Order Sztandaru 
Pracy II klasy (1978), Medal „Za udział 
w  wojnie obronnej 1939” (1986), Medal 
Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego 
(2013), Złoty Znak Związku OSP (1958), 
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
(1964). Został także wpisany do Honorowej 
Księgi Zasłużonych dla Ochrony Przeciw-
pożarowej (1988). 

Żona Wanda i  córka Ewa-Elżbieta 
(urodzona w 1944 r.) były dla Władysława 
Pilawskiego osobami najbliższymi. Niepeł-
nosprawność córki (całe życie spędziła na 
wózku inwalidzkim) zdeterminowała życie 
całej rodziny, a jednocześnie mocno ją spa-
jała. Żona umarła w 1991 r., a córka cztery 
lata później. Ostatnie lata swojego życia płk 
Władysław Pilawski spędził w  rodzinnym 
Czarnkowie (woj. wielkopolskie).

Władysław Pilawski zmarł 20 maja 
2017 r. w wieku 103 lat. Został pochowany 
na cmentarzu komunalnym w Czarnkowie 
przy ul. Rolnej. Mszę świętą w kościele pw. 
św. Marii Magdaleny w Czarnkowie konce-
lebrował ks. st. bryg. dr Jan Krynicki – kape-
lan krajowy strażaków – w asyście 14 księży 
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i kapelanów strażackich. Po mszy kondukt 
żałobny, przy dźwiękach marsza żałobnego, 
granego przez Orkiestrę Dętą z  Czarnko-
wa, podążył do miejsca pochówku. Trum-
na z  ciałem płk. poż. Władysława Pilaw-
skiego została przewieziona ulicami miasta 
w asyście kompanii honorowych ze Szkoły 
Aspirantów PSP w  Poznaniu i  Komen-
dy Miejskiej PSP w  Poznaniu oraz blisko 
40 pocztów sztandarowych. Na uroczystość 
pogrzebową przybyło m.in. 14  czynnych 
oraz emerytowanych generałów pożarnic-
twa, kierownictwo i  przedstawiciele szkół 
pożarniczych i  jednostek organizacyjnych 
Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotni-
czych straży pożarnych z  całego kraju, na 
czele z prezesem Zarządu Głównego ZOSP 
RP, druhem Waldemarem Pawlakiem.
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Robert Klonowski

PIWNIK ROMAN 
(1958-1975)

Członek MDP i OSP w Sieradzu. Jadąc 
do akcji ratowniczej, zginął w wypadku sa-
mochodu pożarniczego. Wpisany do Księ-
gi Honorowej Zasłużonych dla Ochrony 
Przeciwpożarowej.

Urodził się 31 lipca 1958 r. w Sieradzu. 
Był uczniem Zespołu Szkół Zawodowych 
w  tym mieście. Od lat dziecięcych był za-
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fascynowany strażą pożarną. Należał do 
młodzieżowej drużyny Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Sieradzu, zaprzyjaźniony z  jej 
kierowcą Tadeuszem Skrzypińskim. Zginął 
19 lipca 1975 r. wraz z Tomaszem Grzesi-
kiem w wypadku samochodu strażackiego 
jadącego na miejsce akcji.

Na pamiątkę ich tragicznej śmierci 
jedną z sieradzkich ulic nazwano ulicą To-
masza Grzesika i  Romana Piwnika. Przed 
gmachem Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Sieradzu znajduje się 
obelisk poświęcony pamięci obu tragicznie 
zmarłych strażaków. Pośmiertnie wpisa-
ny do Księgi Honorowej Zasłużonych dla 
Ochrony Przeciwpożarowej (1989). 
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Tadeusz Olejnik

PLEBANEK JÓZEF 
(1892-1960)

Nauczyciel, instruktor skautingu. Dzia-
łacz koła „Zarzewiaków” i  gniazda „Sokół”, 
uczestnik wojny polsko-sowieckiej. Inspektor 
Okręgu Wojewódzkiego ZSP RP w Kielcach. 
Pułkownik pożarnictwa.

Józef Plebanek urodził się 13 marca 
1892  r. w  Sosnowcu. Pochodził z  rodziny 
robotniczej, której bliskie były idee nie-
podległościowe. Po uzyskaniu średniego 
wykształcenia w roku 1910, swoją edukację 
do roku 1914 kontynuował w  Warszawie 
na kursach dla nauczycieli szkół średnich, 
z przedmiotu wychowanie fizyczne. Po po-
wrocie do Sosnowa uzupełniał kwalifikacje 
z  zakresu pedagogiki. Od roku 1915 był 
nauczycielem gimnastyki i  instruktorem 
skautingu w Wyższej Szkole Realnej w So-
snowcu-Sielcu, założonej za zgodą władz 
okupacyjnych. Po zakończeniu działań 
wojennych wrócił do Sosnowca i w  latach 
1922-1930 pracował w  szkołach średnich 
jako nauczyciel wychowania fizycznego.

Swoją działalność społeczno-niepodle-
głościową rozpoczynał we wczesnej mło-
dości, w  latach 1905-1906 był członkiem 
młodzieżówki Polskiej Partii Socjalistycz-
nej i uczestniczył w wydarzeniach rewolu-
cyjnych. W dalszych latach uczył młodzież 
nie tylko programowych przedmiotów, ale 
także patriotycznych postaw. W  latach od 
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1907 do 1910 należał do koła „Zarzewia-
ków” a w latach 1910-1914 do Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, gdzie był zastępcą 
naczelnika gniazda. Teren Sosnowca i Za-
głębia był miejscem w Królestwie Polskim 
pod zaborem rosyjskim, gdzie najwcze-
śniej rozwinął się ruch legionowy. W roku 
1913 wstąpił do Polskich Drużyn Strzelec-
kich, a po wybuchu I wojny światowej od 6 
sierpnia 1914 r. do 21 grudnia 1915 r. pełnił 
funkcję zastępcy komendanta Straży Oby-
watelskiej w  Sielcu (dzielnica Sosnowca). 
Podczas nauki w szkole namawiał uczniów 
z  Towarzystwa Sportowego „Sokół” do 
wstępowania do tajnej Bezpartyjnej Orga-
nizacji Niepodległościowej która w  listo-
padzie 1916 r. weszła w skład Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej (POW). Kontynuując 
czynną działalność niepodległościową, 
w  roku 1915 przyjął pseudonim „Orlicz”, 
który bywał w  przyszłości używany przy 
jego nazwisku. Działalność bojową rozpo-
czął, pełniąc funkcję komendanta obwodu 
3/Vb w  sosnowieckiej POW, a  następnie 
od 21 grudnia 1915 r. służył w I baonie za-
pasowym Legionów Polskich. Za czynną 
działalność niepodległościową od sierpnia 
1917 r. do października 1918 r. przebywał 
w obozach dla jeńców, najpierw w Hawel-
bergu, a  następnie w  Modlinie, skąd uda-
ło mu się zbiec. Przybył do Warszawy, od 
30 października 1918  r. ponownie działał 
w POW, otrzymując przydział do oddziału 
lotnego. W dniu 10 listopada uczestniczył 
w  akcji bojowej, a  następnie w  nocy z  10 
na 11 listopada 1918 r. rozbrajał Niemców 
na Polu Mokotowskim. Działał wówczas 
w  szeregach Warszawskiego Batalionu Pe-
owiackiego jako plutonowy 3 kompanii. 

Po odzyskaniu niepodległości wstąpił 
ochotniczo do Wojska Polskiego i  pełnił 
służbę na różnych stanowiskach i w różnych 
miejscach. W dniu 11 listopada 1918 r. skie-
rowany został w rodzinne strony. Pełnił tam 

funkcję komendanta posterunku Ekspozytu-
ry Naczelnego Dowództwa WP (Front Śląski) 
i walczył z zaciągu Grażyńskiego w Powstaniu 
Śląskim w 1919 r., dowodząc walkami na od-
cinku Jęzor-Niezdowo (Mysłowice, Katowice, 
Królewska Huta, Sosnowiec). Józef Plebanek 
zaliczany jest obok Kazimierza Kierzkow-
skiego i Rudolfa Niemczyka do najwybitniej-
szych Zagłębiaków zaangażowanych w przy-
łączenie części Śląska do Polski. W  okresie 
wojny bolszewickiej od 1 kwietnia 1920 r. do 
1 sierpnia pełnił służbę w Dowództwie 2 Ar-
mii. Następnie służył w  201 pułku piechoty 
jako dowódca plutonu i  oficer gospodar-
czy (15.08.1920-2.02.1921). Kończył służbę 
w  wojsku w  1 Pułku Legionów jako oficer 
gospodarczy baonu (2.12.921-30.04.1922). 
Z wojska odszedł na własną prośbę w stopniu 
porucznika. Wrócił do Sosnowca i od 5 maja 
1922 r. jako komendant obwodu organizował 
Związek Strzelecki w Zagłębiu. W tym okre-
sie rozpoczął pełnienie funkcji pierwszego 
wiceprezesa Związku Peowiaków Okręgu 
Kieleckiego.

Józef Plebanek od najmłodszych lat 
angażował się w działalność strażacką. Od 
1912  r. był członkiem Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w  Sosnowcu. Jako pedagog, 
a  następnie oficer, w  latach 1916-1917 
był instruktorem sosnowieckiej straży. 
Współpracował także w  tym czasie z  Pol-
ską Dyrekcją Ubezpieczeń Wzajemnych 
na powiat będziński, olkuski i miechowski. 
W roku 1917 ukończył pożarniczy kurs ofi-
cerski w  Warszawie zorganizowany przez 
Związek Floriański. Jego wysokie kwalifi-
kacje oraz aktywna działalność przyczyniły 
się do powołania go na stanowisko instruk-
tora Związku Straży Pożarnych na powiat 
Będzin, które pełnił w latach 1927-1931.

W roku 1931 awansował na stanowisko 
inspektora wojewódzkiego Związku Straży 
Pożarnych RP okręgu kieleckiego, które 
pełnił do września 1939  r. W  czasie służ-
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by w Kielcach tworzył i umacniał struktu-
ry Związku na terenie województwa, dbał 
o  zapewnienie fachowej kadry instruktor-
skiej w  powiatach. Bardzo dobrze wywią-
zał się z zadania rozbudowania ilościowego 
ochotniczych straży pożarnych, których po 
okresie zaboru rosyjskiego na tym terenie 
było o wiele za mało w stosunku do pozo-
stałych regionów kraju. W  nawiązaniu do 
swojego cywilnego wykształcenia peda-
gogicznego na wysokim miejscu stawiał 
edukację pożarniczą, z  jego inicjatywy na 
terenie powiatów i  w  Kielcach odbywało 
się wiele kursów dla kadry dowódczej OSP, 
mechaników motopomp i  samarytanek. 
Innowacją na skalę krajową było podjęcie 
tematu pożarniczego w odniesieniu do wy-
chowania dzieci i  młodzieży oraz kobiet. 
W  tym celu w  biurze okręgu zatrudniona 
była instruktorka Halina Grzędzińska, któ-
rej zadaniem było organizowanie kobiet 
w  służbie samarytańsko-pożarniczej. Już 
w roku 1929 Związek kielecki jako pierw-
szy w kraju opracował regulamin dla żeń-
skich oddziałów straży pożarnych i stał się 
pierwowzorem dla innych okręgów. Jed-
nocześnie, na podstawie regulaminu i sta-
tutu Harcerskich Drużyn Pożarniczych, 
tworzone były takie drużyny przy szko-
łach i  ochotniczych strażach pożarnych 
na terenie województwa. Od roku 1927 
wydawana była gazeta strażacka – „Życie 
Strażackie Województwa Kieleckiego”, któ-
rego w latach 1931-1934 i 1937-1939 insp. 
Plebanek był redaktorem. Cenne inicja-
tywy i  wielkie zaangażowanie inspektora 
Plebanka w  dzieło ochrony przeciwpoża-
rowej zaowocowały szybkim odrobieniem 
zaległości oraz rozbudowaniem i umocnie-
niem szeregów strażackich Kielecczyzny. 
Związek OSP RP woj. kieleckiego w  roku 
1939 należał do przodujących w kraju, dys-
ponując liczbą OSP dającą drugie miejsce 
w kraju po Wielkopolsce. 

Józef Plebanek był członkiem Bezpar-
tyjnego Bloku Współpracy z  Rządem 
i Obozu Zjednoczenia Narodowego. Z  ra-
mienia tej partii, przy czynnym poparciu 
strażactwa, został wybrany w  1937  r. po-
słem do Sejmu RP. W roku 1930 wchodził 
w skład delegacji polskiego pożarnictwa na 
Wszechsłowiański Zjazd w  Lublianie (Ju-
gosławia). 

Wybuch wojny w  1939  r. otworzył 
trudny okres w  życiorysie inspektora, 
a  w  szczególności uniemożliwił wykorzy-
stanie w  pełni jego wysokich kwalifikacji 
i  zaangażowania. Po unormowaniu funk-
cjonowania ochotniczych straży pożar-
nych w warunkach okupacyjnych do roku 
1940 pełnił funkcję komendanta kieleckiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Z  uwagi na 
polityczną i  militarną działalność w  prze-
szłości oraz to, że od roku 1939 włączył się 
w działalność konspiracyjną, będąc człon-
kiem Związku Walki Zbrojnej (ps. „Prot”), 
został aresztowany i w latach 1940-1941 był 
więziony przez Niemców jako podejrzany 
politycznie. Po zwolnieniu nie mógł wrócić 
na poprzednie stanowisko i  zatrudnił się 
w  Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń 
Wzajemnych w Kielcach, pracując tam na 
stanowisku kierownika referatu prewen-
cyjnego do roku 1945. Ze strażą jednak 
kontaktów nie zerwał – pracował społecz-
nie jako instruktor i wykładowca w Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Kielcach, a  także 
nadal uczestniczył w konspiracji, udzielając 
się w formacji Korpus Bezpieczeństwa. 

Pod koniec wojny zarządzeniem Mini-
sterstwa Administracji Publicznej (Głów-
ny Inspektorat Pożarnictwa) Nr Org. 14 
z dnia 8 lutego 1945 r. został powołany na 
stanowisko Wojewódzkiego Inspektora 
Pożarnictwa przy Kieleckim Urzędzie Wo-
jewódzkim. Następnie na podstawie zarzą-
dzenia Ministra Administracji Publicznej 
z  dnia 11 marca 1946  r. Zarząd Przymu-
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sowy Związku Straży Pożarnych pismem 
z dnia 11 marca 1946 r. mianował Komisję 
Zarządzającą Okręgu Kieleckiego Związku 
Straży Pożarnych. W skład tej komisji zo-
stał powołany między innymi ppłk poż. Jó-
zef Plebanek. Dnia 25 października 1946 r. 
Komisja Zarządzająca Kieleckiego Okręgu 
Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych 
powierzyła Józefowi Plebankowi funk-
cję inspektora, analogiczną jaką pełnił do 
1939 r. 

Nasilająca się komunizacja kraju w ko-
lejnych latach po zakończeniu wojny co-
raz bardziej obejmowała represjami osoby 
utożsamiane z  przedwojennymi władzami 
lub włączonymi w patriotyczną działalność 
konspiracyjną w  czasie okupacji. Dotych-
czasowa działalność oraz zapatrywania po-
lityczne inspektora nie dawały spokoju ów-
czesnym władzom, zwłaszcza centralnym. 
Podobnie jak wszystkich przedwojennych 
oficerów Związku Straży Pożarnych RP, 
postanowiono odsunąć Józefa Plebanka od 
pracy w Urzędzie Wojewódzkim i od dzia-
łalności w  pożarnictwie. Tak też pismem 
z dnia 31 grudnia 1948 r. formalnie na po-
lecenie Zarządu Przymusowego Związku 
Straży Pożarnych został zwolniony z dniem 
31 marca 1949 r. z funkcji inspektora przez 
prezesa Rady Okręgu Wojewódzkiego 
Związku Straży Pożarnych w Kielcach Wi-
ślicza-Iwańczyka. Jednocześnie – po linii 
organów państwowych – Ministerstwo Ad-
ministracji Publicznej pismem ze stycznia 
1949 r. L.dz. Pers. II –21/P10/105/1 (skie-
rowanym do wojewody) poleciło rozwią-
zać stosunek pracy. Jednak z uwagi na brak 
fachowców wojewoda nadal zatrudniał Jó-
zefa Plebanka w  Urzędzie Wojewódzkim 
w charakterze inspektora ds. ochrony prze-
ciwpożarowej – do dnia 31 stycznia 1950 r. 
Dalej nie mógł już on pracować, ponieważ 
z  ministerstwa kilkakrotnie przypomina-
no o  konieczności zwolnienia go z  pracy. 

Oczywiście o podjęciu dalszej pracy w two-
rzonych komendach straży pożarnych nie 
mogło być mowy, tym bardziej że został 
usunięty ze służby pożarniczej. Była to ty-
powa sytuacja, która dotknęła wszystkich 
przedwojennych oficerów Związku Straży 
Pożarnych RP. Mimo iż w latach 1950-1956 
płk Plebanek był odsunięty przez władze 
PRL od wszelkiej działalności strażackiej, 
to nadal żywo interesował się stanem oraz 
rozwojem ochrony przeciwpożarowej. 
Zwłaszcza bliskie mu były sprawy ochot-
niczych straży pożarnych, z przynależności 
do których wyniósł głębokie umiłowanie 
służby strażackiej. Powrót do aktywnego 
życia strażackiego nadarzył się dopiero 
po przemianach politycznych 1956 roku. 
Utworzony 13 lutego 1957  r. Tymczaso-
wy Zarząd Wojewódzki Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych powierzył mu 
funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego 
Związku OSP. Został też członkiem Zarzą-
du Głównego ZOSP. Oficer pożarnictwa 
Andrzej Knap, służący pod komendą płk. 
Plebanka w Tymczasowym Zarządzie Wo-
jewódzkim Związku Straży Pożarnych, tak 
go wspomniał: „Był pracowity i wymagają-
cy, swoją osobą budził respekt i  szacunek 
podwładnych, wyróżniał się nienagannymi 
manierami, które w tamtych czasach przy-
pisywano przedwojennym oficerom”. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Krzyż Niepodległości (1931), Krzyż 
Walecznych, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, 
Śląski Krzyż Powstańczy, Medal za Wojnę 
1918-1921, Medal Dziesięciolecia Odzy-
skanej Niepodległości.

Płk poż. Józef Plebanek zmarł 8 kwiet-
nia 1960  r. Był żonaty z  Janiną z  Płotnic-
kich. Bezdzietny.

Pamięć o  wybitnym działaczu stra-
żackim Kielecczyzny trwa nadal. W  dniu 
12 listopada 2013  r. w  siedzibie Komendy 
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Wojewódzkiej PSP w  Kielcach odsłonię-
ta została pamiątkowa tablica poświęcona 
Józefowi Orlicz-Plebankowi, ufundowana 
przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP i Ko-
mendę Wojewódzką PSP. 
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Wiesław Chmielewski

PODCIECHOWSKI ALEKSANDER 
(1850-1910)

Lekarz, społecznik, założyciel OSP 
w  Warcie. Pełnił funkcję pomocnika na-
czelnika straży oraz naczelnika oddziału 
toporników.

Urodził się 30 marca 1850  r. w  Ostro-
wążu, w  powiecie słupeckim. Był synem 
Maksymiliana i  Ludwiki z  Hampelów. Po 
ukończeniu w  1867  r. gimnazjum w  Kali-
szu podjął studia na Wydziale Lekarskim 
Szkoły Głównej w Warszawie. Dyplom le-
karza otrzymał 18 czerwca 1873 r. Praktykę 
lekarską rozpoczął w Zagórowie, a w stycz-
niu 1875 r. przeniósł się do Warty. W mia-
steczku dał się poznać jako dobry lekarz 
i społecznik.

W  1881  r. był jednym z  założycieli 
Ochotniczej Straży Ogniowej. W  pierw-
szych latach jej istnienia był pomocnikiem 
naczelnika straży i  naczelnikiem oddziału 
toporników. Po wielkim pożarze miasta 

w 1882 r. wszedł w skład Komitetu Pomocy 
Pogorzelcom. 

W  1896  r. objął stanowisko lekarza 
powiatowego w  Turku, a  w  1897  r. stano-
wisko lekarza powiatowego w  Sieradzu, 
które pełnił do roku 1910. Działał także na 
niwie społecznej, był jednym z inicjatorów 
powstania w Sieradzu oddziału Polskiego 
Stowarzyszenia Kursów dla Analfabetów 
Dorosłych.

Aleksander Podciechowski zmarł tra-
gicznie 27 października 1910 r., popełnia-
jąc samobójstwo przez zastrzelenie się z re-
wolweru. Powodem samobójstwa był stres 
związany ze śmiercią zoperowanej przez 
niego położnicy, która była jego kuzynką. 
Pochowany został na starej sieradzkiej ne-
kropolii. Jego żoną była Helena z Zaleskich. 
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Tadeusz Olejnik
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PODOLSKI JAN 
(1884-1963)

Uczestnik I  wojny światowej i  walk 
w obronie Lwowa. Członek OSP w Mielcu, 
w której pełnił funkcje: zastępcy naczelni-
ka, naczelnika i komendanta. Wielokrotnie 
kierował akcjami gaszenia pożarów i rato-
wania dzieci z  płonących domów. Obda-
rzony godnością Honorowego Naczelnika 
OSP Mielec. 

Urodził się 14 stycznia 1884 r. w Miel-
cu. Był synem Adama (herbu Nałęcz) i Julii 
z Jasińskich. W młodości uczył się rzemio-
sła ciesielskiego. W  wieku 16 lat wstąpił 
do Ochotniczej Straży Pożarnej w  Mielcu 
i wykazywał wielką gorliwość w wypełnia-
niu zadań. Drugą jego pasją pozazawodo-
wą stał się sport, a  zwłaszcza gimnastyka 
sportowa prowadzona przez Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”. Startował z  powo-
dzeniem w  imprezach krajowych i  zagra-
nicznych, zdobywając medale i  nagrody. 
W  czasie I  wojny światowej walczył w  ar-
mii austriackiej, m.in. na włoskim froncie 
nad Piavą. W listopadzie 1918 r. jako star-
szy wachmistrz uczestniczył w  walkach 
w  obronie Lwowa, za co otrzymał Medal 
Orląt Lwowskich. Wkrótce potem został 
pochwycony przez ukraińskich nacjonali-
stów i skazany na śmierć, ale w przeddzień 
egzekucji udało mu się zbiec z więzienia. 

Powrócił do Mielca i  zajął się pracami 

ciesielskimi. Prowadził prace ciesielskie 
przy budowie wielu obiektów użyteczno-
ści publicznej, m.in. gmachu TG „Sokół” 
i szkoły „pod zegarem” w Mielcu oraz szkół 
na terenie powiatu mieleckiego. W 1921 r. 
został wybrany na zastępcę naczelnika OSP 
w Mielcu, a w 1930 r. na naczelnika. Funk-
cję tę pełnił do 8 września 1939  r. Wielo-
krotnie kierował akcjami gaszenia poża-
rów, a sam wyratował m.in. kilkoro dzieci 
z płonących domów, za co otrzymał medal 
i  wyróżnienia. Był jednym z  inicjatorów 
powstania mieleckiego oddziału Związku 
Strzeleckiego im. płk. Leopolda Lisa-Ku-
li (14 marca 1927 r.). Solidnością w pracy 
zawodowej i  wielkim zaangażowaniem 
w pracach społecznych wyrobił sobie auto-
rytet wśród mielczan, którzy wysunęli jego 
kandydaturę na posła z ramienia BBWR. 

Po napaści Niemiec hitlerowskich na 
Polskę w  pierwszych dniach września 
1939  r. wraz z  innymi strażakami eskor-
tował na wschód dokumentację Zarządu 
Miasta Mielca. Po agresji radzieckiej 17 
września i  ustaleniu się linii demarkacyj-
nej na Sanie powrócił do Mielca. W czasie 
okupacji hitlerowskiej, gdy za zgodą władz 
doszło do wznowienia działalności OSP, 
komendantem został Jan Podolski i funkcję 
tę sprawował przez większą część okupa-
cji, poza okresem od 5 lutego 1941 r. do 4 
września 1942  r., kiedy komendantem był 
Józef Olszewski. Współpracował z Włady-
sławem Jasińskim „Jędrusiem”, wystawiał 
akowcom legitymacje strażackie upoważ-
niające do poruszania się po mieście i w te-
renie po godzinie policyjnej.

Od sierpnia 1944 r. do stycznia 1945 r., 
kiedy Mielec był ostrzeliwany przez artyle-
rię niemiecką i wybuchały pożary, wraz ze 
swoim zastępcą Antonim Ratusińskim oraz 
grupą strażaków ratowali m.in. takie obiek-
ty, jak kościół parafialny, budynek Rady 
Powiatowej, gmach gimnazjalny czy domy 
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mieszczańskie. W  czasie gaszenia jednego 
z  takich pożarów pocisk niemiecki trafił 
w  dom rodzinny Podolskich i  całkowicie 
go zburzył. Mimo takiego poświęcenia 
doznawał ze strony miejscowego Powiato-
wego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
licznych upokorzeń i nawet aresztowano go 
bez konkretnych powodów.

Po wyzwoleniu Mielca spod okupacji hi-
tlerowskiej nadal pełnił funkcję komendan-
ta. Podczas pierwszego po wojnie walnego 
zebrania OSP 16 grudnia 1945 r. na funkcję 
prezesa został wybrany Tadeusz Królikie-
wicz, a  na naczelnika Jan Podolski. Dobry 
i  twórczy klimat w Zarządzie OSP sprawił, 
że nowo wybrany prezes Tadeusz Królikie-
wicz przekazał na rzecz straży własny samo-
chód ciężarowy i  sikawkę, zaś Roman Or-
tyl podarował beczkowóz. Staraniem Jana 
Podolskiego i  kilku druhów sprzęt ten zo-
stał dostosowany do potrzeb ratowniczych 
straży. Podolski wystarał się u władz miasta 
o pomoc finansową. W 1952 r. zakończył ak-
tywną działalność strażacką. 

W  uznaniu wielkich zasług obdarzony 
został godnością Honorowego Naczelnika 
OSP w Mielcu. W tej roli służył organiza-
cji swoim bogatym doświadczeniem. Wy-
różniony został m.in. medalami za odwagę 
i długoletnią służbę strażacką.

Jan Podolski zmarł 1 czerwca 1963  r. 
Spoczywa na cmentarzu parafialnym 
w Mielcu przy ul. H. Sienkiewicza. 
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Władysław Tabasz 

POTOCKI ADAM JÓZEF 
HERBU PILAWA 

(1822-1872)

Właściciel dóbr i  zakładów przemysło-
wych, polityk galicyjski, jeden z  twórców 
krakowskiego stronnictwa konserwatywne-
go i  orędownik autonomii tego rejonu, or-
ganizator galicyjskiego ruchu strażackiego. 

Adam Potocki urodził się 24 lutego 
1822 r. w Łańcucie jako syn Artura i Zofii 
Potockiej z  Branickich. Stał się jedynym 
spadkobiercą wielomilionowej fortuny ro-
dzinnej. Posiadał liczne majątki ziemskie: 
Krzeszowice, Tenczynek, Mędrzechów, 
Góra Ropczycka, Strzechowskie, Pacanów, 
Spytków, Staszów. Był właścicielem folwar-
ków w  Bużance i  Daszkówce. Jego dobra 
ziemskie były także położone na Kresach: 
Kobryń, Żabianka, Jabłonówka, Zalesie 
i Olchowiec. Należały do niego huty na Ślą-
sku, zakłady przemysłowe i udziały w kon-
sorcjum budującym linie kolejowe..

Rodzina uznała, że powinien zaanga-
żować się w życie publiczne. Jego charakter 
był kształtowany w duchu pracy dla kraju 
i przezwyciężaniu arystokratycznych prze-
sądów. Uczęszczał do szkół w  Wiedniu. 
Studiował od 1839  r. w  Edynburgu, a  od 
1841 r. w Berlinie.

Adam hr. Potocki dużo uwagi poświę-
cał kwestii ubezpieczenia od ognia i  roz-
woju ruchu strażackiego. Przysłużył się do 
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rozwoju idei i jej praktycznego zastosowa-
nia. Został wybrany w 1860 r. w skład Rady 
Nadzorczej założonego w Krakowie Towa-
rzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń (TWU), 
którego głównym celem było ubezpiecze-
nie gospodarstw wiejskich, jednakże przyj-
mowane były także ubezpieczenia w  mia-
stach. Przedmiotem ubezpieczenia jest 
wszelki majątek ruchomy i  nieruchomy, 
uszkodzeniu od ognia podlegający. W  la-
tach 1860-1872 pełnił funkcję pierwszego 
prezesa jego Zarządu. Początkowo dzia-
łalność Towarzystwa obejmowała ubez-
pieczenia od ognia (początkowo w nazwie 
istniało to określenie), od 1864  r. została 
rozszerzona o  ubezpieczenia od gradobi-
cia. Następnie w 1866 r. powołano do życia 
pierwszą w  Krakowie i  czwartą w  Galicji 
Kasę Oszczędności. Potem w 1869 r. otwar-
to kolejny dział: ubezpieczeń na życie. To-
warzystwo zawarło układy z zagranicznymi 
towarzystwami na dokonywanie interesów 
pośrednich (np. na terenie Królestwa Pol-
skiego). Ponadto czyniło starania celem 
otwarcia instytucji kredytowej umożliwia-
jącej pozyskanie środków m.in. na polisy 
ubezpieczeniowe. W  roku 1869 zostało 
założone Towarzystwo Zaliczkowe (we-
dług zasad Hermanna Schulze-Delitzscha), 
które rozpoczęło działalność w 1870 r., a po 
roku powstawały towarzystwa zaliczkowe 
rozsiane po obszarze całej Galicji.

Z działalnością kierowanego przez Po-
tockiego dwanaście lat Towarzystwa Wza-
jemnych Ubezpieczeń w  Krakowie zwią-
zane są również pierwsze inicjatywy orga-
nizowania ochotniczych straży pożarnych. 
Już w  1862  r. w  szeregach jego działaczy 
pojawiła się myśl utworzenia w  Krakowie 
wzorcowej ochotniczej straży pożarnej. 
Poważne zasługi przy powoływaniu do ży-
cia tej jednostki położył Adam hr. Potocki 
jako ówczesny prezes TWU. Po przestudio-
waniu szeregu statutów i  regulaminów, na 

których opierały swoją działalność straże 
pożarne w  innych krajach monarchii au-
stro-węgierskiej, w 1865 r. założono pierw-
szą w  Galicji Ochotniczą Straż Ogniową 
w  Krakowie. W  jej szeregi wstąpili dyrek-
torzy i  urzędnicy Towarzystwa Wzajem-
nych Ubezpieczeń, chcąc w  ten sposób 
przełamać obojętność społeczeństwa dla 
spraw pożarniczych i  dać dobry przykład 
do naśladowania. W pierwszym posiedze-
niu, które odbyło się 5 maja 1865 r., wzięło 
udział 200 członków, którzy zobowiązali się 
do regularnego uczęszczania na ćwiczenia 
strażackie, sumiennego i  gorliwego wyko-
nywania służby pożarniczej. Ochotnicza 
Straż Ogniowa w Krakowie stała się przy-
kładem dla zakładania i  funkcjonowania 
innych tego typu jednostek w Galicji.

Potocki uczestniczył w  życiu społecz-
nym Galicji jako członek nie tylko Towarzy-
stwa Wzajemnych Ubezpieczeń, ale także 
innych organizacji. Był nastawiony na pracę 
organiczną, o czym świadczył udział w zało-
żeniu Towarzystwa Rolniczego w Krakowie 
i w czynszowaniu chłopów. W latach 1851- 
-1855 był prezesem Towarzystwa Gospodar-
czo-Rolniczego Krakowskiego. Działał też 
w: Zarządzie Banku Zbożowego, Towarzy-
stwie Dobroczynności Wolnego Miasta Kra-
kowa i jego Okręgu, Towarzystwie Przyjaciół 
Sztuk Pięknych, Towarzystwie Przyjaciół 
Oświaty i  Towarzystwie Pedagogicznym. 
Był prezesem rady powiatowej Chrzanowa 
i honorowym obywatelem Krakowa.

Ten aktywny na polu społecznym hra-
bia zajmował się także publicystyką. Ufun-
dował wydawanie dziennika „Jutrzenka”, 
organu Komitetu Narodowego. Był współ-
właścicielem czasopisma „Czas”, dziennika 
informacyjno-politycznego, naczelnego or-
ganu konserwatystów („Stańczyków”).

Adam hr. Potocki działał nie tylko spo-
łecznie i wydawniczo, ale angażował się też 
politycznie. Działał na ziemiach polskich 
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i za granicą. Brał udział w Wiośnie Ludów. 
Uczestniczył w wydarzeniach krakowskich 
w  kwietniu 1848  r. Wybrany do delegacji 
mającej przekonać wicekomisarza okręgu 
krakowskiego, Wilhelma barona Kriega 
von Hochfelden, do cofnięcia zarządzenia 
zabraniającego emigrantom politycznym 
wjazdu w  granice cyrkułu krakowskiego. 
Po dymisji Piotra Stanisława Moszyńskiego 
mianowany został naczelnikiem Gwardii 
Narodowej.. Po wyjeździe do Francji wziął 
udział w  rewolucji czerwcowej, powsta-
niu robotniczym w  dniach 22-26 czerwca 
1848 r. stojąc na czele Gwardii Narodowej. 

Za uczestnictwo w spiskach patriotycz-
nych Potocki był więziony w 1851 r. przez 
władze austriackie we Lwowie i Spielbergu. 
Skupiwszy następnie około siebie grono 
polityków konserwatywnych zapatrywań, 
odegrał wybitną rolę w życiu konstytucyj-
nym Galicji jako przywódca „Stańczyków”, 
propagator pracy organicznej i oparcia się 
o  Austrię. Prowadził pertraktacje z  Hote-
lem Lambert, powstałym w 1833 r. monar-
chistycznym obozem konserwatywno-li-
beralnym działającym na emigracji po po-
wstaniu listopadowym, skupiającym głów-
nie bogate kręgi społeczeństwa Wielkiej 
Emigracji, w sprawie przeniesienia ośrodka 
polskiej polityki z Paryża do Krakowa. Był 
zwolennikiem zniesienia pańszczyzny.

Adam hr. Potocki był parlamentarzystą. 
W 1848 r. wybrany został na posła do Sej-
mu Ustawodawczego, ale już w listopadzie 
tegoż roku złożył mandat. Następnie w  la-
tach 1861-1869 był posłem do Sejmu Kra-
jowego. Chlubił się autorstwem adresu z 10 
grudnia 1866 r. „Przy Tobie, Najjaśniejszy 
Panie, stoimy i  stać chcemy”. Ponadto był 
członkiem austriackiej Rady Państwa w la-
tach 1861-1865 oraz 1867-1870. 

Hrabia poślubił Katarzynę Branicką 26 
października 1847 r. w Dreźnie. Miał z nią 
dwóch synów: Artura i Andrzeja oraz pięć 

córek: Różę, Zofię, Marię, Annę i Wandę. 
Adam hr. Potocki zmarł 15 czerwca 

1872  r. w  Krzeszowicach wskutek długiej 
choroby. Został tam też pochowany.
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PRUSKI MIECZYSŁAW 
(1929-2007)

Komendant, naczelnik i  Honorowy 
Członek OSP Nowe Miasteczko, pow. no-
wosolski. Humanitarną służbę pełnił przez 
60 lat. Wychowawca kilku pokoleń straża-
ków ochotników.

Mieczysław Pruski urodził się 24 maja 
1929  r. w  Słońsku, w  powiecie drohobyc-
kim, w województwie lwowskim II Rzeczy-
pospolitej Polskiej jako syn Jana i Agniesz-
ki Trubiłowicz. 

W 1937 r. rozpoczął naukę w Szkole Po-
wszechnej w Słońsku, którą ukończył podczas 
okupacji. Okres II wojny światowej spędził 
w  swojej rodzinnej miejscowości. W  stycz-
niu 1945 r. w wyniku zmiany granic, zaboru 
i  przyłączenia ziem wschodnich II Rzeczy-
pospolitej Polskiej do Związku Radzieckiego 
oraz prześladowań Polaków przez Sowietów 
rodzina zmuszona została do wysiedlenia 
i  repatriacji na Ziemie Odzyskane (obecnie 
województwo lubuskie). Po ostrzeżeniu przez 
sąsiadów Ukraińców o obławie NKWD i gro-
żącej wywózce na Sybir udali się w nocy na 
dworzec kolejowy w Drohobyczu. Po dwóch 
tygodniach koczowania w  wagonach kole-
jowych wraz z  innymi Polakami udali się 
do Polski. Do Nowego Miasteczka przybyli 
13 marca 1946 r. Zajęli dom i gospodarstwo 
opuszczone przez Niemców, nadane im przez 
Powiatowy Urząd Repatriacyjny. 

W  okresie od 1 kwietnia 1946  r. do 
10 listopada 1952 r. pracował wraz z ojcem 
jako rolnik w  gospodarstwie rodzinnym. 
Od 1 listopada 1952 r. do 31 lipca 1953 r. 
pracował w  Nowosolskich Zakładach Re-
montu Maszyn Przemysłu Włókienniczego 
w Nowej Soli, na stanowisku strażnika. Na-
stępnie od 1 listopada 1953 r. do 31 wrze-
śnia 1973 r. w Nowosolskiej Fabryce Mebli 
(po zmianie nazwy w  Zielonogórskiej Fa-
bryce Mebli w Nowym Miasteczku) w za-
wodzie stolarza, dodatkowo pełnił funkcję 
naczelnika Zakładowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej ZEFAM w  Nowym Miasteczku. 
Kolejnym miejscem pracy, w  okresie 1 li-
stopada 1973  r. – 1 października 1985  r., 
było Lubuskie Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Przemysłowego w Nowej Soli, gdzie 
pracował na stanowisku cieśli, budując 
między innymi Hutę Miedzi w Głogowie.

W maju 1946 r. został powołany do przy-
musowej Straży Pożarnej w  Nowym Mia-
steczku. W  szeregi Ochotniczej Straży Po-
żarnej wstąpił 7 marca 1947 r. Najpierw, do 
początku 1948 r., była to OSP Mieczysławów, 
a od 8 lutego 1948 r. – OSP Nowe Miastecz-
ko. Jednostce tej był wierny do końca swojego 
życia i przez 60 lat członkostwa pełnił różne 
funkcje we władzach jednostki i  Związku 
OSP RP powiatu nowosolskiego. Ukończył 
potrzebne w OSP szkolenia i kursy, a zdobytą 
wiedzę wykorzystywał, pełniąc różne funk-
cje, od szeregowego strażaka do komendanta, 
a  potem naczelnika OSP Nowe Miasteczko. 
Po ponad trzydziestu latach społecznej służby 
w OSP 22 lutego 1979 r. otrzymał tytuł Hono-
rowego Członka OSP Nowe Miasteczko. 

Będąc doświadczonym strażakiem, brał 
często udział w akcjach prewencyjnych orga-
nizowanych przez Komendę Rejonową Stra-
ży Pożarnych w Nowej Soli. Często dowodził 
również w  akcjach ratowniczo-gaśniczych, 
wielokrotnie gasił pożary lasów oraz budyn-
ków na terenie gminy, powiatu i wojewódz-
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twa. Jego wiedza, doświadczenie, opanowanie 
oraz autorytet były wykorzystywane również 
podczas ćwiczeń i  szkoleń strażaków zawo-
dowych oraz członków ochotniczych straży 
pożarnych. Szczególnie zasłużył się w  wy-
szkoleniu kilku pokoleń strażaków w Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Nowym Miasteczku. 
Wielu z jego wychowanków ukończyło szko-
ły pożarnicze i zostało oficerami, aspirantami 
oraz podoficerami w strukturach Państwowej 
Straży Pożarnej.

Za jego przykładem dwóch synów za-
angażowało się w  działalność w  ochronie 
przeciwpożarowej. Syn Stanisław, st. bryg. 
poż. – absolwent Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej w  Warszawie – był zastępcą 
komendanta miejskiego PSP w  Zielonej 
Górze, a  Tadeusz – członkiem czynnym 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Nowym 
Miasteczku. Kontynuowali tradycje pożar-
nicze rodziny.
Odznaczenia, odznaki:
Srebrny Krzyż Zasługi (1969), Złoty Znak 
Związku OSP RP (1996), Złoty i  Brązowy 
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1985, 
1964).

Mieczysław Pruski zmarł po długiej 
chorobie 27 sierpnia 2007  r. w  Nowym 
Miasteczku. 
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PUSCH ROBERT 
(1813-1873)

Organizator Ochotniczej Straży Ognio-
wej w Kaliszu, pierwszej straży na ziemiach 
Królestwa Polskiego. Naczelnik od mo-
mentu utworzenia aż do końca swojego ży-
cia. Właściciel hotelu „Wiedeński”. Członek 
rady miejskiej.

Urodził się 5 października 1813  r. 
w  Brzegu na Śląsku. Był z  pochodzenia 
Niemcem. W  Brzegu sposobił się do za-
wodu kupieckiego. W  roku 1835 osiadł 
w  Kaliszu, gdzie pracował jako księgowy 
w fabryce sukna braci Repphanów. Po kil-
ku latach stał się właścicielem hotelu „Wie-
deńskiego” w  tym mieście. Był aktywnym 
członkiem kaliskiej Rady Miejskiej.

Na skutek tragicznego pożaru, jaki miał 
miejsce w  Kaliszu w  roku 1852, wystąpił 
z  inicjatywą zorganizowania towarzystwa 
ochotniczej straży ogniowej. Dla tej idei 
pozyskał też kilku wpływowych osadników 
niemieckich, właścicieli większych przed-
siębiorstw, oraz przychylność zaborczych 
władz rosyjskich. W  roku 1863 z  inicjaty-
wy  R. Puscha wydano w  języku polskim 
i niemieckim odezwę do kaliszan z apelem 
o  założenie straży ogniowej i  zapisywa-
nie się w  poczet jej członków. Utworzona 
w Kaliszu Ochotnicza Straż Ogniowa była 
pierwszą tego rodzaju strażą w Królestwie 
Polskim. Robert Pusch opracował projekt 
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statutu straży oraz instrukcję o  jej orga-
nizacji. Wybrany na naczelnika straży, już 
w 1863 r. organizował ćwiczenia ze sprzę-
tem pożarniczym, mianował pierwszych 
naczelników oddziałów. Przejęte od miasta 
sikawki i  inne narzędzia pożarnicze prze-
niesiono z prymitywnej szopy do pomiesz-
czenia znajdującego się na dziedzińcu nale-
żącego do niego hotelu „Wiedeńskiego”. 

Przez 23 lata, do czasu wybudowania 
w  1886  r. nowej strażnicy, sprzęt pożarni-
czy przechowywany był w pomieszczeniach 
prywatnych  R. Puscha. Pod jego kierow-
nictwem straż kaliska należała do najlepiej 
zorganizowanych, wyszkolonych i  wyposa-
żonych w sprzęt gaśniczy straży ogniowych 
w Królestwie Polskim. Od powstania straży 
aż do śmierci był jej naczelnikiem. Przez kil-
kadziesiąt lat była ona zdominowała przez 
Niemców. Za swą społeczną działalność 
i ofiarność zyskał uznanie władz zaborczych, 
a  także strażaków. W  1869  r., w  dniu jego 
urodzin, straż ofiarowała mu srebrny, boga-
to złocony puchar ozdobiony emblematami 
strażackimi, z przykrywą wyobrażającą jego 
postać w strażackim mundurze. Z tej samej 
okazji w roku następnym otrzymał od stra-
ży srebrny hełm. Zarząd straży zamówił też 
portret Puscha z  insygniami strażackimi, 
który umieszczono w sali zebrań. W każdą 
rocznicę założenia jednostki strażacy pełnili 
przy jego portrecie honorową wartę, a orkie-
stra grała żałobnego marsza. Także w latach 
międzywojennych podczas uroczystości ju-
bileuszowych wystawiano portret założycie-
la straży, a  orkiestra grała okolicznościową 
pieśń. 

Znany w Kaliszu działacz strażacki, Ka-
zimierz Witkowski, tak napisał o  nim po 
latach: „Obcy narodowością i wyznaniem, 
nie żywił dla nas nieprzyjaznych uczuć, 
przeciwnie, uprawiając wspólną niwę czę-
sto na swej drodze podał pomocną dłoń 
strudzonemu, nie pytając kto jest? lecz do-

kąd dążysz? (…). Pusch wyrósł z pracy wy-
trwałej, która zdobywa chleb w czoła pocie 
i pozwala następnie dzielić się tym chlebem 
z  drugimi (…). Był inicjatorem założenia 
straży. Udał się do Wrocławia celem szcze-
gółowego zbadania organizacji straży. Gdy 
w  wyniku pożaru na przedmieściu (…) 
straciło życie 5 osób, co wywołało wstrząs 
w mieście, Pusch wykorzystał ten moment 
i  na Radzie Miejskiej przedstawił projekt 
zorganizowania straży. Poparli ten projekt 
inni radni i magistrat. Powstała nowa insty-
tucja. Kierował strażą do swej śmierci (…)”. 

Straż straciła w  nim swego twórcę 
i  sprężystego kierownika, ogół – zacnego 
obywatela. 

Odznaczony Srebrnym Medalem „Za 
Gorliwość”.

Robert Pusch zmarł 3 grudnia 1873  r. 
w  Kaliszu. W  jego uroczystym pogrzebie 
wzięły udział delegacje 10 straży ognio-
wych z kraju i zagranicy. 
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RAKOWSKI KAZIMIERZ 
(1890-1944)

Nauczyciel i  społecznik, radny gminy 
Sompolno, uczestnik wojny polsko-sowiec-
kiej. Założyciel OSP w  Cichmianie, pow. 
kolski, i w Mąkolnie, pow. koniński, której 
był Honorowym Naczelnikiem.

Kazimierz Rakowski urodził się 18 lute-
go 1890 r. w Słupcy z rodziców Jana i Anny 
z Holubrsów. Jego ojciec zajmował wówczas 
stanowisko inżyniera dróg powiatu słupec-
kiego. Kazimierz edukację rozpoczął w ko-
nińskim gimnazjum, ale już od 1903 r. po-
bierał lekcje w progimnazjum Wilanowskie-
go w Łodzi, a po śmierci właściciela szkoły 
przeniósł się do Szkoły Stanisława Thomasa, 
która została ostatecznie przemianowana na 
Szkołę Prywatną Męską Tadeusza Markie-
wicza. W roku 1905 zaangażował się w strajk 
szkolny, choć nie wiadomo, w jakim obsza-
rze i w jakim zakresie. 11 maja 1909 r. otrzy-
mał świadectwo pozwalające mu prowadzić 
nauczanie w szkołach powszechnych wśród 
najmłodszych. Rok później zdał egzamin, 
otrzymując prawa do nauczania.

Swoją działalność edukacyjną rozpoczął 
od posady we wsi Augustynów, w powiecie 
kolskim. Oprócz działalności oświatowej 
skierowanej do najmłodszych podjął dzia-
łania do społecznego poruszenia mieszkań-
ców. Z jego inicjatywy powstały: kółko rolni-
cze, kółko młodzieży oraz sklep spożywczy.

Działalność tę przerwała wojna polsko- 
-sowiecka. Rakowski zgłosił się jako ochot-
nik do 203 ochotniczego pułku ułanów, który 
formował się w Kaliszu. Po przeniesieniu do 
rezerwy wrócił do zawodu nauczycielskiego, 
jednakże na jego prośbę przeniesiono go do 
szkoły powszechnej w Siedliskach (wówczas 
również powiat kolski, obecnie koniński). 
Pracę rozpoczął 1 września 1921 r. W wyni-
ku jego aktywności podniesiony został po-
ziom szkoły z jedno- do trzyklasowej. 1 lute-
go 1927 r. został kierownikiem tej placówki 
oświatowej. Trzy lata później (w  1930 r.) 
został przeniesiony do szkoły w  Mąkolnie, 
bowiem szkoła w Siedliskach została zlikwi-
dowana. Mąkoleńska placówka była szkołą 
siedmioklasową, a  więc najwyżej zorgani-
zowaną. Jako kierownik szkoły doprowadził 
do wybudowania nowego gmachu, który 
został oddany do użytku w  1937  r., a  rok 
później nadano jej imię „Pierwszej Kadro-
wej”. Kierownikiem szkoły był do wybuchu 
II wojny światowej.

Pracując w Augustynowie, doprowadził 
do powstania ochotniczej straży pożarnej 
w Cichmianie (obejmowała ona także Au-
gustynów), w której pełnił funkcję zastępcy 
naczelnika. W 1918 r. na bazie druhów zor-
ganizował specjalną straż bezpieczeństwa, 
która zaangażowała się w  rozbrajanie żoł-
nierzy niemieckich. Jej działalność trwała 
w  sumie 9 miesięcy. Po przeniesieniu do 
Siedlisk zaangażował się również spo-
łecznie, założył sklep i  mleczarnię. Z  jego 
inicjatywy powstała straż pożarna siedli-
sko-mąkoleńsko-mostkowska, która póź-
niej przekształcona została tylko w  straż 
mąkoleńską. Za datę powstania tej straży 
przyjmuje się 22 czerwca 1922 r. Był rów-
nież pomysłodawcą budowy remizy i domu 
ludowego. Był członkiem straży, jednakże 
wystąpił z niej, oburzając się na stanowisko 
starszych druhów, którzy blokowali pewne 
inicjatywy i  zaangażowanie młodych stra-
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żaków. Został jednakże później mianowany 
prezesem honorowym. W 1934 r. stał także 
na czele Rady Powiatowej Związku Straży 
Pożarnych w  Kole. Wybrany został także 
na delegata do Rady Okręgowej Związku 
w  Łodzi. Oba wybory dokonane zostały 
przez aklamację. Przez długi czas w mąko-
leńskiej straży pełnił funkcję naczelnika, 
jednakże zrezygnował z niej w 1938 r. Na-
dano mu godność honorowego naczelnika.

Pełnił również funkcję w administracji 
lokalnej. W 1927 r. wybrany został do rady 
gminy Sompolno i do sejmiku powiatowe-
go w  Kole. 26 lutego 1931  r. został człon-
kiem rady powiatowej szkolnej. W 1930 r. 
uzyskał mandat poselski z okręgu 15. Poli-
tycznie związany był z Bezpartyjnym Blo-
kiem Współpracy z Rządem. Był członkiem 
zarządu tego ugrupowania na terenie po-
wiatu kolskiego. O mandat poselski ubiegał 
się również w roku 1935, tym razem jednak 
bezskutecznie. Włączył się później aktyw-
nie w struktury Obozu Zjednoczenia Naro-
dowego. Mandatu poselskiego nie uzyskał 
także w  czasie wyborów parlamentarnych 
w roku 1938.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Złoty Krzyż Zasługi (1938), Srebrny Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1930), Me-
dal Srebrny za Długoletnią Służbę (1938), 
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę 
(1938).

Po wybuchu II wojny światowej został 
pozbawiony pracy i  wraz z  rodziną wy-
siedlony z  Kraju Warty do Generalnego 
Gubernatorstwa, w  okolice Krosna, gdzie 
zmarł w 1944 r. W 1946 r. z inicjatywy OSP 
w  Mąkolnie przy wsparciu finansowym 
OSP Cichmiana dokonano ekshumacji i 4 
kwietnia 1946 r. pochowano go na cmenta-
rzu parafialnym w Mąkolnie.

25 stycznia 1922 r. pojął za żonę Wła-
dysławę Pysterównę. Była ona młodsza od 
niego o 14 lat. Małżeństwo dochowało się 

czworga dzieci – Krystyna Anna przyszła 
na świat 9 grudnia 1922  r., Melania Sta-
nisława i  Karola Janina (bliźniaczki) – 8 
grudnia 1923 r. i syn Mirosław 30 czerwca 
1928 r.
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REWAKOWICZ HENRYK KAROL 
(1837-1907)

Społecznik, samorządowiec, dziennikarz 
i publicysta. Działacz ruchu ludowego i stra-
żackiego straży lwowskiej i przez kilka kaden-
cji władz Krajowego ZOSP w Galicji i Lodo-
merii z Wielkim Księstwem Krakowskim.

Henryk Rewakowicz urodził się 18 
stycznia 1837  r. w  Sokolnikach k. Tarno-
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brzega (obecnie gmina Gorzyce) jako syn 
nauczyciela miejscowej szkoły ludowej 
i Karoliny z Sucheckich. Być może, ale nie-
koniecznie „Rusin z pochodzenia, a Polak 
z przekonań”, gdyż był praktykującym kato-
likiem, a nie unitą. Kontynuował naukę ko-
lejno: w Przeworsku, Wieliczce, Przemyślu, 
Samborze i Lwowie. Po zdobyciu wykształ-
cenia w  zakresie szkoły średniej pracował 
przez rok na stanowisku praktykanta po-
datkowego w Janowie pod Lwowem. Podjął 
także studia na Wydziale Prawa Uniwersy-
tetu Lwowskiego, które kontynuował przez 
rok. Będąc studentem, włączył się w życie 
kulturalne miasta oraz inicjatywy prode-
mokratyczne. 

Rewakowicz był jednym z zasłużonych 
organizatorów ochotniczego ruchu stra-
żackiego i  jego rozwoju w Galicji. Aktyw-
nie włączył się w  działalność Lwowskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej, która powsta-
ła w 1868 r. Został „ochotnikiem korpusu 
lwowskiego” i  jako członek oraz sekretarz 
wspierał jej działalność zaangażowaniem 
i piórem. 

Ten jeden z  pionierów galicyjskiego ru-
chu strażackiego aktywnie pracował na rzecz 
stworzenia struktury jednoczącej ochotnicze 
straże pożarne. Był inicjatorem obok dr Józe-
fa Millereta, prezesa Lwowskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej, zorganizowania wspólnego 
związku skupiającego ochotnicze straże, któ-
ry pomagałby poszczególnym jednostkom 
w sprawach fachowych i organizacyjnych. Tej 
myśli nie udało się zrealizować na zorganizo-
wanym zjeździe w Wieliczce w 1872 r., w któ-
rym uczestniczyło 14 delegatów galicyjskich 
straży pożarnych. Wtedy to on i inni działa-
cze Lwowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej 
przejęli inicjatywę organizacji tego związku. 
Rewakowicz przygotował i przedstawił refe-
rat o  potrzebie i  kierunkach rozwoju straży 
pożarnych na zebraniu odbytym 26 czerwca 
1874 r. Po dyskusji nad zgłoszonymi propo-

zycjami zaakceptowano projekt organizacji 
związkowej i  przystąpiono do opracowywa-
nia statutów i regulaminów, a następnie zło-
żono odpowiednie pismo do c.k. Namiestnic-
twa w Lwowie. Zgoda na powstanie związku 
została wydana 30 września 1875 r. wraz z za-
twierdzeniem przedłożonych statutów. Po-
tem Rewakowicz brał aktywny udział w jego 
pracach organizacyjnych.

Henryk Rewakowicz nie tylko zabiegał 
o pozyskanie zgody na stworzenie organi-
zacji jednoczącej ruch strażacki, ale także 
pracował na rzecz formalnego jej utworze-
nia i rozwoju organizacyjnego. Uczestniczył 
w  I  Krajowym Zjeździe Straży Pożarnych 
w  Galicji, połączonym z  wystawą sprzętu 
pożarniczego, zorganizowanym we Lwo-
wie w dniach 31 października – 1 listopada 
1875  r., w którym wzięło udział 306 dele-
gatów z  57 ochotniczych i  4 zawodowych 
straży pożarnych. Był współorganizatorem 
powstałego na tym Zjeździe Krajowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim 
Księstwem Krakowskim (KZOSP), który 
następnie prowadził prężną działalność 
organizacyjną na różnych płaszczyznach 
m.in. organizując kursy instruktorskie, 
dbając o  postęp techniczny, przedkładając 
odpowiednim władzom wnioski w  zakre-
sie poprawy bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego, zabiegając o  środki finansowe 
na potrzeby straży, prowadząc działalność 
wydawniczą i  kulturalno-wychowawczą, 
współdziałając z innymi organizacjami go-
spodarczymi i społeczno-oświatowymi.

Duża aktywność i  umiejętności organi-
zatorskie Rewakowicza zostały zauważone 
i  wpłynęły na jego długoletnie członkostwo 
we władzach Krajowego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych w  Królestwie Galicji 
i  Lodomerii z  Wielkim Księstwem Krakow-
skim. Został wybrany w skład jego pierwszych 
władz. W  Radzie Zawiadowczej pracującej 
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pod kierownictwem naczelnika Związku dr. 
Józefa Millerata pełnił funkcję sekretarza. Taką 
samą funkcję powierzono mu na II Krajowym 
Zjeździe Związku, obradującym w  dniach 
29-30 września 1883 r., a na naczelnika został 
wtedy wybrany książę Adam Sapieha. Funkcję 
sekretarza Rady Zawiadowczej KZOSP zapro-
ponowano mu po raz kolejny na III Krajowym 
Zjeździe Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych, obradującym w  dniach 10-11 grudnia 
1887 r. Wtedy też na naczelnika został wybra-
ny Alfred Zgórski. Sekretarzem był jeszcze na 
pewno w 1895 r. 

Rewakowicz był nie tylko sekretarzem 
Rady Zawiadowczej, ale i  budowniczym 
podstaw materialnych i  organizacyjnych 
KZOSP. Uczestniczył w gromadzeniu środ-
ków materialnych dla prowadzonej działal-
ności, m.in. poprzez założenie funduszu że-
laznego (legat w wysokości 6948 złr. 46 ct. 
Alberta Karakiewicza). Wygłaszał refera-
ty na posiedzeniach Rady Zawiadowczej 
Związku, np. 15 lutego 1895 r. o udzielaniu 
nauki o  pożarnictwie członkom Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół”. Przyczy-
nił się do rozwoju pierwszego czasopisma 
strażackiego, „Przewodnika Pożarniczego”, 
którego redaktorem był Aleksander Pio-
trowski, jego zastępca w Radzie Zawiadow-
czej KZOSP na funkcji sekretarza. 

Henryk Rewakowicz jako „prosty to-
warzysz strażak, bo żadnych godności kor-
pusowych nigdy przyjmować nie chciał”, 
został honorowany przez galicyjskich stra-
żaków. W  uznaniu zasług, jakie położył 
dla rozwoju ruchu strażackiego, otrzymał 
godność członka honorowego straży po-
żarnych w miejscowościach takich jak: Kol-
buszowa, Lwów, Mosty Wielkie, Tarnów, 
Żółkwia Wielka, Żywiec. 

Ten prężnie działający druh strażak był 
również aktywnym działaczem społecznym 
innych organizacji. W  latach 1870-1873 
inicjował z  innymi patriotami działalność 

Towarzystwa Opieki Narodowej we Lwo-
wie, prowadzącego akcję pomocy dla byłych 
powstańców i sybiraków poprzez fundowa-
nie stypendiów, organizowanie przytulisk 
i pośrednictwo pracy na terenie Galicji. To-
warzystwo zostało rozwiązane we wrześniu 
1873 r. dekretem c.k. galicyjskiego Namiest-
nictwa. Podjął się w  roku 1882 organizacji 
lwowskiego stowarzyszenia „Przymierze 
Brac-Agudas Achim”, skupiającego wyznaw-
ców judaizmu i  katolików w  działaniach 
asymilatorskich. Był w latach 1869-1907 ak-
tywnym działaczem Galicyjskiego Towarzy-
stwa Gospodarczego, członkiem korespon-
dentem Towarzystwa Muzeum Narodowe-
go Polskiego w  Rapperswilu, stowarzyszeń 
oświatowych takich jak np. Towarzystwo 
Pedagogiczne i  Towarzystwo Przyjaciół 
Oświaty. Nadano mu członkostwo honoro-
we jeszcze kilku innych towarzystw.

Rewakowicz był nie tylko działaczem 
społecznym, ale i  samorządowym. W  la-
tach 1886-1895 wchodził przez trzy kaden-
cje jako radny w skład Rady Miasta Lwowa. 
Jego wystąpienia na tym forum zdobyły mu 
uznanie miejskiego środowiska. W  roku 
1895 przeciwstawił się nadaniu obywatel-
stwa honorowego miasta Lwowa Kazimie-
rzowi Badeniemu, ówczesnemu namiestni-
kowi Galicji, który ze szczególną siłą tępił 
wszelkie samodzielne poczynania chłopskie 
i  robotnicze i  uchodził za symbol „czarnej 
reakcji”. Miał przeciwników politycznych, 
którzy go nie znosili, ale nie odmawiali mu 
uczciwości w walce politycznej.

Kolejnym ważnym polem aktywno-
ści Rewakowicza było zaangażowanie się 
w  powstanie i  rozwój ruchu ludowego 
w  Galicji. Był jednym z  jego pierwszych 
działaczy i  przywódców. Swoim autory-
tetem moralnym, umiejętnością postępo-
wania z  ludźmi, szerokimi kontaktami, 
praktyką dziennikarską niezwykle pomógł 
w jego organizowaniu. W roku 1894 współ-
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tworzył Towarzystwo Demokratyczne Pol-
skie i opracował jego odezwę programową. 
Potem był współorganizatorem 28 lipca 
1895  r. na zjeździe przedstawicieli chłop-
skich komitetów wyborczych w  Rzeszo-
wie w  przededniu wyborów sejmowych 
Stronnictwa Ludowego. Wtedy wspólnie 
z Jakubem Bojką został wybrany jego wice-
prezesem. Niedługo po tym po rezygnacji 
prezesa Karola Lewakowskiego powierzo-
no mu w 1897 r. funkcję prezesa tejże partii 
(od 1903 r. działającej pod nazwą „Polskie 
Stronnictwo Ludowe”). Przewodził Stron-
nictwu do śmierci w 1907 r. Ludowcy mo-
gli przez cały czas liczyć na życzliwą pomoc 
w  redagowanym przez niego „Kurierze 
Lwowskim”. Najbardziej współpracował 
z Bolesławem i Marią Wysłouchami, dr Ka-
rolem Lewakowskim, Janem Stapińskim.

Henryk Rewakowicz mimo tak wielu 
zasług i prowadzenia działalności na wielu 
polach: społecznym, samorządowym, poli-
tycznym i prasowym nie był nigdy posłem 
do parlamentu austriackiego ani do Sejmu 
Krajowego galicyjskiego. Bez powodzenia 
ubiegał się o mandat do austriackiej Rady 
Państwa (1893, 1897). Interesował się żywo 
toczącą się walką wyborczą w wyborach sa-
morządowych, sejmowych i  parlamentar-
nych, pisząc na ten temat artykuły.

Kolejną wielką pasją Rewakowicza było 
„oddziaływanie piórem” przy wykorzystaniu 
własnych umiejętności pisarskich. Był jedną 
z czołowych, najbardziej popularnych posta-
ci galicyjskiego dziennikarstwa. Działalność 
tę zainaugurował w roku 1856 wraz gronem 
lwowskich działaczy demokratycznych na 
czele z  dr. Teofilem Wisłockim, współre-
dagując zaledwie kilka miesięcy dziennik 
pod nazwą „Świt”, który upadł z  powodu 
trudności z  cenzurą. Współpracował na-
stępnie z  redakcjami kilku czasopism. Zo-
stał dziennikarzem „Przeglądu Powszech-
nego”, który w roku 1858 zmienił nazwę na 

„Przegląd Powszechny Polityczny”, w 1861 r. 
„Dziennika Polskiego”. W latach 1862-1868 
pisał dla „Gazety Narodowej”, pisma o obli-
czu radykalno-demokratycznym, w  1869  r. 
współtworzył „Dziennik Polski” w  nowym 
wydaniu, a  od 1884  r. był przez 25 lat re-
daktorem naczelnym „Kuriera Lwowskiego”, 
radykalno-demokratycznego czasopisma 
niezwykle popularnego w Galicji i poza jej 
granicami. Ten dziennik był wydawany wraz 
z licznymi dodatkami, m.in. od 1893 r. „Ty-
dzień”, który odegrał ważną rolę w rozwoju 
kultury polskiej na terenie ziem polskich. 
Jego redakcję przekazał Bolesławowi Wysło-
uchowi. Był redaktorem wydanej w 1871 r. 
przez J. Luxemburga „Landtags Correspon-
denz (Galizische)”. Był przeciwnikiem fraze-
su, pisał jasno i prosto, chociaż stosunkowo 
niewiele. Raczej redagował niż publikował. 

Współpracując z  „Przeglądem Po-
wszechnym Politycznym”, czasopismem 
walczącym z  centralizmem austriackim, 
o  rozszerzenie praw politycznych dla Ga-
licji, broniącym haseł demokratycznych 
i patriotycznych, w roku 1861 Rewakowicz 
posądzony został przez władze austriackie 
o zbrodnię i zdradę stanu w oparciu o do-
patrzenie się takich działań w  treści jego 
artykułu pt. „Jak rzeczy stoją w Europie?”. 
Zamknięto wówczas redakcję, a  on został 
aresztowany i  skazany na 12 lat więzie-
nia. Sąd drugiej instancji podwyższył karę 
o  kolejne dwa lata. Po trzech miesiącach 
publicysta odzyskał wolność na mocy po-
wszechnej amnestii ogłoszonej w Wiedniu. 
Epizod sądowo-więzienny nie zniechęcił go 
do wzięcia udziału w  akcji przygotowaw-
czej i  organizowaniu oddziałów powstań-
czych w 1863 r. na terenie Galicji. W walce 
zbrojnej w  czasie powstania styczniowego 
nie uczestniczył, głównie z powodu swego 
krótkowidztwa.

Kształtując swoją osobowość dzien-
nikarza i  publicysty, Rewakowicz nawią-
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zał również bliskie kontakty z  wybitnymi 
uczonymi, pisarzami, poetami ze wszyst-
kich zaborów, takimi jak np. Wincenty Pol, 
Jan Lam, Stefan Ramult, Bolesław Czerwiń-
ski. Miał też liczne grono przyjaciół wśród 
działaczy ruchu ludowego i  strażackiego 
oraz innych środowisk, w których działal-
ności uczestniczył. Był wolnomularzem 
we Lwowie. Był człowiekiem o  szerokiej 
erudycji i świetnej pamięci, a jednocześnie 
niezrównanym humorystą. Wiele z  jego 
powiedzeń krążyło długo w  środowisku 
kulturalnym Lwowa i Galicji.

Ten publicysta za bezkompromisową 
walkę z nadużyciami administracji galicyj-
skiej, a  także o  radykalno-demokratyczny 
kierunek w  polityce galicyjskiej, o  postęp, 
o  oświatę masową, o  kulturę narodową, 
rozwój ochrony przeciwpożarowej, eman-
cypację ludu został uhonorowanych przez 
społeczeństwo dwoma jubileuszami: 30- 
i  40-lecia pracy dziennikarskiej. Nadesła-
no depesze ze wszystkich zaborów, prasa 
zamieściła o jubilacie artykuły i wzmianki.

Rewakowicz nie zaznał szczęścia w ży-
ciu rodzinnym. Żona, Wanda z  Czerwiń-
skich, szybko zmarła. Miał dzieci: syna 
i dwie córki. Utracił też szybko syna Jana, 
komisarza lwowskiego magistratu. Ostat-
nie lata życia spędził we Lwowie już jako 
właściwie emeryt, na wpół ociemniały, 
w otoczeniu grona przyjaciół. 

Henryk Karol Rewakowicz zmarł 30 
września 1907 r. we Lwowie. Pogrzeb odbył 
się 2 października 1907  r. „Najzacniejszy 
druh strażak” został pochowany na Cmen-
tarzu Łyczakowskim we Lwowie w rodzin-
nym grobowcu. Jego ostatnia droga był 
wielką manifestacją sił demokratycznych 
miasta Lwowa i  Galicji. Liczne nekrologi 
podkreślały jego uczciwość, bezkompro-
misowy stosunek do nadużyć, pracowitość, 
skromność, serdeczność. W  ostatniej dro-
dze towarzyszyły mu zastępy strażaków.
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RICHTER IGNACY 
1884-1980

Działacz samorządowy. Naczelnik OSP 
Kościan, prezes ZOP ZSP. Członek Rady 
Naczelnej GZSP RP i ZSP RP w Warszawie 
(1929-1939). Uczestnik I Krajowego Zjazdu 
Delegatów Ochotniczych Straży Pożarnych 
w 1956 r.

Ignacy Richter urodził się 28 lipca 
1884  r. w  rodzinie rzemieślniczej w Krzy-
winiu, dobrze sytuowanej, z dużymi trady-
cjami. Jego rodzicami byli Adolf i Antonina 
z  d. Żakowska. Był piętnastym dzieckiem 
w  rodzinie. Ukończył szkołę powszechną, 
po czym uczył się ślusarstwa. W  1904  r. 
złożył egzamin czeladniczy i pracował jako 
pomocnik ślusarza-mechanika za granicą, 
pogłębiając swe kwalifikacje.

Do Kościana przybył w 1909 r. W roku 
1910 uzyskał tytuł mistrza ślusarskiego 
i otworzył własny zakład ślusarsko-mecha-
niczny. 

Gdy wybuchła I  wojna światowa, 
Richter, będąc rusznikarzem, został po-
wołany do armii niemieckiej. W  1916  r. 
oddelegowano go do Warszawy, gdzie miał 
szkolić żołnierzy polskich dla potrzeb Nie-
miec. Nie chcąc służyć Prusakom – zdezer-
terował, ale rozpoczął pracę na rzecz Armii 
Polskiej. 

Od 27 grudnia 1918  r. do 16 lutego 
1919  r. w  okresie powstania wielkopol-

skiego, kierowanego przez mjr Stanisława 
Taczaka (późniejszego generała, prezesa 
Wielkopolskiego Związku Straży Pożar-
nych w  Poznaniu), pomaga powstańcom 
w zdobyciu broni. 

W 1910 r. został członkiem, a następnie 
przewodniczącym mistrzowskiej komisji 
egzaminacyjnej w  Kościanie. Po odzyska-
niu niepodległości od 1919 r. bierze czyn-
ny udział w  reaktywowaniu cechowych 
organizacji kościańskich. Był członkiem 
kościańskiego Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego, zdobywał tytuły króla kurkowego.

Jednak najprawdziwszą jego pasją było 
strażactwo. Do Ochotniczej Straży Pożar-
nej w  Kościanie wstąpił wkrótce po osie-
dleniu się w  mieście, 11 listopada 1910  r. 
W krótkim czasie przydzielono go do od-
działu I  (ratowniczego), a  dzięki wyjątko-
wej sprawności fizycznej znalazł się w trój-
ce pokazowej w  ćwiczeniach z  drabinami 
hakowymi. Po I  wojnie światowej objął 
oddział I  – jako dowódca (oddziałowy). 
W 1922 r. wybrano go na naczelnika OSP 
Kościan.

Od tego momentu nastąpiło wyraźne 
ożywienie jednostki. Niewątpliwymi suk-
cesami nowego naczelnika było zwiększe-
nie dyscypliny wśród członków straży oraz 
uzupełnienie sprzętu. Poprawiła się spraw-
ność bojowa, co uwidoczniło się w  wyni-
kach zawodów pożarniczych.

Jako zdolny działacz strażacki dał się 
poznać już wcześniej. Jeszcze w  końcu 
1918  r. uczestniczył w  zebraniu organiza-
cyjnym Wielkopolskiego Związku Straży 
Pożarnych, którego prezesem został dr Ka-
rol Rzepecki z  Poznania, a  Ignacy Richter 
wszedł w  skład zarządu. Po reorganizacji 
i zjednoczeniu ruchu strażackiego (po 1921 
r.) Richter pozostał w  Zarządzie Okręgu 
Poznańskiego, obejmując funkcję wicepre-
zesa. Tę samą funkcję powierzono mu po-
nownie w 1932 r. 
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W  1924  r. został prezesem Oddziału 
Powiatowego Związku Straży Pożarnych 
w  Kościanie. Powiat kościański posiadał 
wówczas dwie jednostki OSP, a po przyłą-
czeniu powiatu śmigielskiego stworzono 
rejon liczący cztery straże pożarne. O  dy-
namice rozwoju ruchu strażackiego w po-
wiecie kościańskim świadczy fakt, że do 
wybuchu kolejnej wojny światowej działało 
w nim już 98 jednostek OSP, w tym 8 dru-
żyn żeńskich i  6 młodzieżowych (harcer-
skich). Sukcesy organizacyjne nie są moż-
liwe bez stałego kontaktu z  ludźmi. Toteż 
Richter niemal codziennie jeździł w  teren 
własnym samochodem.

W  1929  r. został członkiem Rady Na-
czelnej Głównego Związku Straży Pożar-
nych w Warszawie. W 1932 r. uczestniczył 
w  Walnym Zjeździe Związku jako jeden 
z 12 delegatów woj. poznańskiego. Znalazł 
się wówczas w  składzie komisji organiza-
cyjnej Zjazdu, przedstawiając propozycje 
zmian i  uzupełnień w  statucie związku. 
Warto tutaj zasygnalizować, iż wkrótce  
(28 listopada 1933 r.) straże pożarne zostały 
uznane za stowarzyszenia wyższej użytecz-
ności. Ponownie do Rady Naczelnej ZSP 
Richter wszedł w 1936 r. i pozostał w niej 
do wybuchu II wojny światowej.

Od 1930 r. OSP posiadała dwa sprawne 
autopogotowia karosowane według projek-
tu Richtera. Po zakończeniu prac komisja 
techniczna Zarządu Głównego Związku 
przyjęła projekt wozu jako wzorcowy i za-
twierdziła do dalszej produkcji w  kraju. 
Rozpoczęto też budowę strażnicy, którą za-
kończono dopiero w 1942 r.

Wybuch II wojny światowej przerwał 
aktywną działalność jednostek OSP, także 
kościańskiej, z  której stworzono strażacki 
oddział bojowy (po 45 Polaków i  Niem-
ców). Niemcy wiedzieli, że Richter był 
w  Kościanie postacią znaną, popularną, 
a  tym samym niebezpieczną. Już w  paź-

dzierniku 1939 r. osadzono go w więzieniu 
kościańskim. Przebywał tam 9 tygodni, ale 
tych najtrudniejszych, gdy dokonywano 
masowych egzekucji. Uniknął śmierci nie-
mal cudem. Na niczym spełzły wielokrotne 
próby skłonienia Richtera do podpisania 
Volkslisty, co byłoby dla okupanta lokal-
nym sukcesem propagandowym. Nie wal-
czył czynnie jako żołnierz, ale w jego osobie 
znajdowano ochronę i  wsparcie. Pamięta-
jąc o  pomordowanych, po wojnie wszczął 
zabiegi wokół ich ekshumacji i zbudowania 
mauzoleum.

27 stycznia 1945 r. powstaje w mieście 
kilka groźnych pożarów. Pożar w centrum 
zagrażał znacznej części miasta. Akcją ga-
śniczą kierował Richter. Tymczasem w dru-
gim końcu miasta palił się jego dom. On 
sam pozostał na najtrudniejszym odcinku, 
stwierdzając: „Tu jest trudniej, a tam też są 
ludzie”. Richterowie zamieszkiwali teraz ką-
tem u ludzi, naprzeciwko swego spalonego 
domu, by z czasem przenieść się do ocala-
łej oficyny mieszczącej warsztat i skromne 
mieszkanko na piętrze.

29 stycznia 1945 r. zwołał Richter walne 
zebranie OSP. Na zebraniu, zgodnie z oczeki-
waniami, został wybrany na naczelnika OSP. 
Ponieważ spełniał w tym czasie także odpo-
wiedzialne zadania w  tworzącej się admini-
stracji miasta, 7 lutego tegoż roku poprosił 
o  zwolnienie z  tej funkcji jako zbyt obcią-
żającej i  czasochłonnej, ale nie zrezygnował 
z  działalności na rzecz ochrony przeciwpo-
żarowej, przyjmując obowiązki prezesa OSP. 
Stał się więc reprezentantem jednostki. 

Praca Richtera wykraczała poza macie-
rzystą jednostkę. Wzorem poprzednich lat 
tworzył bądź reaktywował OSP w powiecie. 
Cieszył się ogromnym szacunkiem straża-
ków. Wybrano go do pożarniczych władz 
związkowych i przez wiele kadencji pełnił 
funkcję prezesa Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku w  Kościanie. Przez trzy 
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lata był także członkiem Zarządu Okręgu 
w Poznaniu.

Czas po roku 1950 i  zmiany, jakie na-
stępują w strukturach ochrony przeciwpo-
żarowej, powodują odejście ze straży wielu 
działaczy. Dotychczasowy prezes OSP przy-
jął owe zmiany spokojnie, chociaż nie bez 
żalu, bo przecież tyle jeszcze można było 
zrobić. Niełatwo było strażakom rozstać się 
ze swoim ideowym przewodnikiem. Nie-
oficjalnie, przy całej swej skromności i god-
ności osobistej, rzeczywistym przywódcą 
w powiecie kościańskim pozostał. W uzna-
niu zasług na wniosek Zarządu OSP został 
w 1954 r. wyróżniony tytułem Honorowego 
Prezesa OSP w  Kościanie, chociaż ówcze-
sny regulamin służbowy takiej okoliczności 
nie przewidywał.

Dnia 28 grudnia 1956  r. uczestniczył 
w I Krajowym Zjeździe Delegatów Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Prezesem Zarzą-
du Oddziału Powiatowego entuzjastycznie 
wybrano ponownie Ignacego Richtera. 
I  znów, jak zawsze pełen gotowości i  za-
pału, podjął ofiarną, żmudną, systema-
tyczną, społeczną służbę pożarniczą. Wiek 
nie pozwalał mu już sprostać wszystkim 
zadaniom. Złożył obowiązki prezesa OSP, 
pozostając jeszcze prezesem Oddziału Po-
wiatowego ZOSP. Niestety powoli słabła 
jego żywotność. Utrudzony organizm do-
magał się wypoczynku. 24 października 
1965  r. w  czasie III Zjazdu Powiatowego 
Związku OSP prezes Richter złożył ostatnie 
sprawozdanie i zrezygnował z dalszej dzia-
łalności związkowej. Miał 81 lat.

Mimo podeszłego wieku trudno było 
druhowi Ignacemu rozstać się z umiłowa-
ną służbą. Nadal, w  miarę swoich możli-
wości i  sił, starał się uczestniczyć w  życiu 
społecznym, biorąc udział w ważniejszych 
wydarzeniach miejscowej jednostki. Nie-
kiedy odwiedzał swoją straż, przychodząc 
o laseczce. 

Należy dodać, że oprócz działalności 
strażackiej Richter z  wyboru społecznego 
pełni szereg ważnych funkcji w organach sa-
morządowych. Do roku 1950 jest: zastępcą 
przewodniczącego Polskiego Komitetu Na-
rodowego w Kościanie, zastępcą burmistrza 
miasta, członkiem Rady Powiatowej, prze-
wodniczącym Komisji Budowlanej Zarządu 
Miejskiego, ławnikiem Sądu Grodzkiego, 
zastępcą członka Komisji Obywatelskiej ds. 
wzbogacania się i spekulacji, kierownikiem 
Powiatowego Urzędu Samochodowego (po-
przednik PKS), przewodniczącym Komitetu 
Ekshumacyjnego w Kościanie. Odradza się 
rzemiosło. Szybko powstał Powiatowy Zwią-
zek Cechów w Kościanie, a jego pierwszym 
przewodniczącym został Ignacy Richter. 
Zmieniały się struktury organizacyjne ce-
chów, a on stale znajdował się na ich czele. 
Z chwilą utworzenia w Kościanie w 1953 r. 
Cechu Rzemiosł Różnych został Starszym 
Cechu. Po przeobrażeniach organizacyj-
nych rzemiosła w  latach 1956 i 1958 funk-
cję tę pełnił ponownie. Był też członkiem 
Sądu Izby Cechów w  Poznaniu w  1959  r. 
O  niespożytej wprost żywotności Richtera 
świadczy fakt, iż w wieku 71 lat zdał jeszcze 
egzamin na uprawnienia elektrotechniczne, 
chcąc uzyskać prawo do prowadzenia przed-
siębiorstwa o takim profilu. W roku 1962 r., 
po wielu latach pracy zawodowej (mając 78 
lat), odszedł w stan spoczynku. W uznaniu 
zasług Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Delegatów nadało mu godność Honorowe-
go Starszego Cechu.

Własnym życiem dał wzór sumienne-
go wykonywania obowiązków. Z jego oso-
bą ściśle związana jest historia miejscowej 
straży pożarnej i rzemiosła. Cechowała go 
dzielność i odwaga (także cywilna), i – co 
ważne – rozwaga, właściwa dobrym kie-
rownikom. Osobiście dowodził wszystkimi 
większymi akcjami ratowniczymi podej-
mowanymi przez OSP.
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Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1960), Srebrny Krzyż Zasługi (1933), Medal 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (1960), 
Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych (1960), Złoty i Srebrny Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” (1934 i 1930), Ho-
norowa Odznaka Rzemiosła (1962).
Godności honorowe: Honorowy członek 
OSP Krzywiń od 1935  r., Honorowy Star-
szy Cechu w Kościanie od 1962 r., Honoro-
wy Prezes Motoklubu „Unia” w  Kościanie 
1947 r., Honorowy Prezes OSP w Kościanie 
od 1954  r., Honorowy Członek Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych od 1965 r.

Zmarł 14 stycznia 1980 r. w wieku 96 lat. 
Odszedł na wieczną wartę gorący patriota, za-
służony syn ziemi kościańskiej, strażak ochot-
nik, rzemieślnik, działacz samorządowy, cecho-
wy i  sportowy. Człowiek, dla którego sprawy 
Ojczyzny i Narodu zawsze były najważniejsze. 

Małżeństwo zawarł w  1910  r. z  Marią 
Markowską. Przeżyli razem ponad 50 lat 
(Maria zmarła 12 listopada 1966 r.). Żona 
nigdy nie pracowała zawodowo, zajmo-
wała się domem i  dziećmi. Syn Wacław 
(ur. w  1913 r.), zawodowy oficer Wojska 
Polskiego, walcząc w Armii „Poznań”, zgi-
nął na froncie w  pierwszych dniach woj-
ny w  1939  r. Pozostali pokończyli studia: 
Stanisław (ur. w  1912 r.) – inżynier elek-
tryk-mechanik, Zofia (1917) – ukończyła 
Akademię Handlową w Poznaniu, Tadeusz 
(1919) – inż. mechanik, Kazimierz (1921) – 
ukończył Akademię Handlową.
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ROJEWSKI LEONARD 
(1882-1964)

Urzędnik samorządowy, działacz spo-
łeczny i  przedsiębiorca. Członek władz 
Związku SP RP oraz założyciel stowarzy-
szeń pożarniczych przedwojennego powia-
tu wieluńskiego.

Urodził się 27 września 1882 r. w Wę-
glewicach (gm. Galewice, pow. wieru-
szowski, woj. łódzkie) jako syn Antoniny 
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i  Franciszka, uczestnika powstania stycz-
niowego. W  latach 1919-1927 sprawował 
urząd burmistrza Wieruszowa. Za jego ka-
dencji utworzono m.in. notariat, a pieczęci 
urzędowej miasta przywrócono wizerunek 
wieży ze wspartym na niej kozłem, umiesz-
czonym na tarczy bez szachowania. W la-
tach 30. XX w. był sekretarzem gminy So-
kolniki oraz członkiem: Wieluńskiej Rady 
Powiatowej, Komisji Sędziowskiej Powia-
towego Urzędu Rozjemczego w  Wieluniu, 
Powiatowego Komitetu Pomocy Ofiarom 
Powodzi w Wieluniu i Gminnego Komitetu 
Pomocy Ofiarom Powodzi w Sokolnikach. 
W latach 1930-1939 wchodził w skład Rady 
Komunalnej Kasy Oszczędności Powia-
tu Wieluńskiego w  Wieluniu. Pod koniec 
1934  r. został prezesem wieluńskiej Rady 
Powiatowej Bezpartyjnego Bloku Współ-
pracy z Rządem. 13 listopada 1938 r. Woje-
wódzkie Kolegium Wyborcze w Łodzi wy-
brało Rojewskiego na zastępcę senatora RP. 
Nadto sprawował funkcję prezesa: Oddzia-
łu Związku Strzeleckiego w  Sokolnikach, 
Związku Katolickiego w Wieruszowie (Ak-
cja Katolicka w  Wieluniu) i  Koła Łowiec-
kiego w Wieruszowie. 

Zasłużony w szczególności dla polskiego 
pożarnictwa poprzez ofiarną i  długoletnią 
pracę społeczną w organach Związku Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (do 30 
grudnia 1933  r. Głównego Związku Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej) i w sto-
warzyszeniach pożarniczych przedwojenne-
go powiatu wieluńskiego. 19 stycznia 1924 r. 
na zjeździe strażackim w Wieluniu został wy-
brany do Zarządu Powiatowego ww. Związku, 
gdzie pełnił m.in. funkcję sekretarza (1934), 
I  wiceprezesa (1936) i  skarbnika (1939). 
W strukturach wojewódzkich był członkiem 
Rady Okręgu ZSP RP w Łodzi (1934). Spra-
wował najwyższe stanowiska w  zarządach 
Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w: Wieruszowie (prezes w latach 1929-1934), 

Chobaninie (członek-założyciel, prezes w la-
tach 1929-1934), Cieszęcinie (członek-zało-
życiel, prezes w  latach 1918-1939, 1945-57), 
Osieku (członek-założyciel, prezes w  latach 
1929-1939), Sokolnikach (prezes w  latach 
1932-1935), Galewicach (prezes w  latach 
1912, 1918-1926) i Węglewicach (członek-za-
łożyciel). 

Był lokalnym przedsiębiorcą, posiadał 
nieruchomości (budynki mieszkalno-za-
kładowe) i majątek ziemski w Wieruszowie 
(dzielnica Marianów), w  tym las, tartak 
parowy oraz młyn parowy (współwłasność 
z  Antonim Sroką), który 1 lipca 1931  r. 
uległ pożarowi (obiekt nie był ubezpieczo-
ny, a  straty oszacowano na kwotę 100 tys. 
zł). Po zakończeniu II wojny światowej pro-
wadził w Wieruszowie biuro pisania podań. 

Zmarł w  Wieruszowie 12 września 
1964 r. w wieku 82 lat. Pochowany na cmen-
tarzu parafii pw. Zesłania Ducha Świętego 
w Wieruszowie.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1935). Uhonorowany również stra-
żackimi odznaczeniami korporacyjnymi.

Żonaty ze Stefanią z  d. Kamińską. Oj-
ciec czworga dzieci: Mieczysława, Zygmun-
ta, Barbary i Anny.
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ROMAN WALERY SALEZY 
(1877-1952)

Prawnik, współorganizator Towarzy-
stwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego 
i  Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. Wi-
ceprezes Gubernialnego Komitetu Oby-
watelskiego w  Suwałkach. Zaangażowany 
w  działalność Towarzystwa Ochotniczej 
Straży Ogniowej w  Suwałkach, pomocnik 
naczelnika, naczelnik, członek zarządu 
OSP w  Suwałkach, prezes Prezydium Wi-
leńskiego Związku Straży Pożarnych.

Walery Salezy Roman urodził się 12 
września 1877 r. w Kalwarii, w guberni su-
walskiej, w rodzinie Mariana i Natalii z Ce-
peuszów. W  1895  r. ukończył suwalskie 
gimnazjum i  zapisał się na wydział prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego. W  czasie 
studiów należał do organizacji „Bratnia Po-
moc” oraz Koła Polaków Studentów z Litwy 
i Rusi. Studia ukończył w 1899 r. Po powro-
cie do Suwałk od 1 września 1899 r. rozpo-
czął aplikację adwokacką jako pomocnik 
adwokacki przy Sądzie Okręgowym w Su-
wałkach. Na listę adwokatów Okręgu Izby 
Sądowej w  Warszawie został wpisany 30 
grudnia 1904 r.

Prowadził niezwykle szeroką działal-
ność polityczną i  społeczną. W  czasie re-
wolucji 1905 r. uczestniczył w walce o język 
polski w szkole i gminie oraz w manifesta-
cjach patriotycznych. 

W 1900 r. był współorganizatorem To-
warzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowe-
go w Suwałkach i do wybuchu wojny świa-
towej nieprzerwanie należał do trzyosobo-
wego Zarządu Towarzystwa. Był głównym 
inicjatorem budowy w  latach 1912-1913 
jego siedziby, tzw. Resursy Obywatelskiej 
(obecnie siedziba Muzeum Okręgowego). 
W 1907 r. należał do grona założycieli dru-
giej niezwykle ważnej instytucji finansowej 
w mieście – Towarzystwa Wzajemnego Kre-
dytu. W styczniu 1906 r. wszedł do komite-
tu redakcyjnego „Tygodnika Suwalskiego”. 
Wyrazem szczególnej pozycji społecznej 
Walerego Romana w środowisku było wie-
loletnie (co najmniej w  latach 1907-1912) 
kierowanie utworzoną 6 września 1906  r. 
Resursą Obywatelską. Stanowiła ona ośro-
dek życia towarzysko-kulturalnego mia-
sta i  jego okolic. Wspomagał działalność 
otwartej 23 stycznia 1906  r. Szkoły Han-
dlowej w Suwałkach. Był współinicjatorem, 
współzałożycielem i aktywnym działaczem 
wielu innych stowarzyszeń.

Szczególne znaczenie miała jego aktyw-
ność w  najliczniejszej, darzonej wielkim 
prestiżem polskiej organizacji społecznej 
– Towarzystwie Ochotniczej Straży Ognio-
wej. Pełnił w niej w latach 1907-1914 funk-
cję pomocnika naczelnika, którym był Sta-
nisław Staniszewski, a w 1909 r. był człon-
kiem zarządu. Znany z  oratorskich zdol-
ności, często występował na spotkaniach 
i  uroczystościach strażackich, motywując 
uczestników do pracy. 

Już po wybuchu I  wojny światowej, 
w pierwszej połowie grudnia 1914 r., został 
wiceprezesem Gubernialnego Komitetu 
Obywatelskiego w Suwałkach. Komitet po 
ewakuacji 11 lutego 1915 r. przeniósł się do 
Wilna. Tu zajął się uchodźcami z  guberni 
suwalskiej, a  jego pracą kierował Walery 
Roman. W  listopadzie 1915  r., po zajęciu 
Wilna przez Niemców, oddział wileński 
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Komitetu Gubernialnego został zlikwido-
wany i przeniesiony do Suwałk, gdzie kon-
tynuował działalność do listopada 1918  r. 
jako Komitet Obywatelski. Do 1917 r. kie-
rował nim Walery Roman, który należał 
wówczas do czołowych przywódców spo-
łeczności polskiej. 

Z tego powodu w kwietniu 1916 r. nie-
miecki burmistrz Suwałk zwrócił się do 
Walerego Romana o  odtworzenie straży 
pożarnej i  objęcie nad nią kierownictwa. 
Ten uznał wznowienie działalności straży 
za bardzo pożądane i  gotów byłby stanąć 
na jej czele, gdyby zostały stworzone odpo-
wiednie ku temu warunki. 22 maja 1916 r. 
odbyło się spotkanie zaproszonych przez 
Romana suwałczan. Uznali oni koniecz-
ność wznowienia działalności straży, ale 
dopiero po doprowadzeniu do porządku 
całego sprzętu, zapewnieniu stałego fundu-
szu i zorganizowaniu taboru konnego. Po-
stanowili wystąpić do władz o oddanie re-
mizy, żądali, aby sprawę rekrutacji nowych 
członków pozostawić w  gestii nowego za-
rządu. Wybrano zarząd, a  na naczelnika 
straży czynnej Walerego Romana. 

Już latem 1917  r. wskutek konfliktu 
z władzami niemieckimi w Suwałkach Wa-
lery Roman musiał wyjechać do Warsza-
wy. Opuścił Suwałki na początku listopada 
1917 r. W Warszawie Komisja Przejściowa 
Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Pol-
skiego 6 grudnia 1917 r. mianowała go pod-
prokuratorem przy Sądzie Apelacyjnym. 
Następnie 5 lipca 1918 r. Rada Regencyjna 
Królestwa Polskiego powołała Romana na 
stanowisko podprokuratora przy Królew-
sko-Polskim Sądzie Najwyższym. Objął je 
po 27 lipca. Kilka miesięcy później, 21 listo-
pada 1918 r., Romanowi jako znawcy spraw 
Suwalszczyzny, a jednocześnie człowiekowi 
związanemu z  otoczeniem Józefa Piłsud-
skiego, powierzono prace przygotowawcze 
związane z  utworzeniem Sądu Okręgowe-

go w  Suwałkach. Po upływie tygodnia, 28 
listopada, zakres jego pełnomocnictw roz-
szerzono o prawo pertraktacji z Niemcami 
w sprawie przejęcia władzy na rzecz rządu 
polskiego. 20 lutego 1919 r. Naczelnik Pań-
stwa mianował Romana na stanowisko pre-
zesa Sądu Okręgowego w  Suwałkach. Na 
początku lipca 1919 r. Roman stał na czele 
delegacji przedstawicieli powiatów suwal-
skiego, sejneńskiego i  augustowskiego do 
władz centralnych w Warszawie w sprawie 
uwolnienia tego regionu spod okupacji nie-
mieckiej. Po spotkaniach, m.in. z  Józefem 
Piłsudskim, wyjechał w  tej sprawie wraz 
z innymi delegatami do Paryża. Był tam od 
22 lipca do 5 sierpnia. Rezultatem zabiegów 
delegacji i  polskiej dyplomacji był nowy 
projekt linii demarkacyjnej – przyznający 
Suwalszczyznę stronie polskiej – opraco-
wany przez marszałka Ferdynanda Focha, 
a zatwierdzony przez Radę Najwyższą En-
tenty 26 lipca 1919 r. Po powrocie do kra-
ju Roman wrócił do obowiązków prezesa 
Sądu Okręgowego. 

W 1920 r. strażacy wybrali go na człon-
ka zarządu, ale był nim krótko, bo musiał 
ponownie opuścić Suwałki. 

30 grudnia 1920 r. Rada Ministrów pod-
jęła uchwałę o mianowaniu Walerego Roma-
na naczelnikiem Okręgu Administracyjnego 
Poleskiego. Tuż przed wyjazdem z Suwałk, 22 
lutego 1921 r., rada miejska przyznała mu ty-
tuł Honorowego Obywatela Suwałk. 

Po opuszczeniu Suwałk na mocy posta-
nowienia Naczelnika Państwa z  14 marca 
1921  r. Walery Roman otrzymał nomina-
cję na pierwszego wojewodę poleskiego. 
Już 13  kwietnia 1922 r. Rada Ministrów, 
doceniając zdolności i  zalety osobiste W. 
Romana oraz jego znajomość stosunków 
na Kresach Wschodnich, podjęła uchwałę 
o powołaniu go na delegata rządu na ziemię 
wileńską. Nowe stanowisko objął 6  maja 
1922 r. Wkrótce został też prezesem Prezy-
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dium Wileńskiego Związku Straży Pożar-
nych. 

Odwołany 27 sierpnia 1924 r. ze stanowi-
ska delegata rządu, został przeniesiony w stan 
nieczynny i 20 września 1924 r. opuścił Wilno.

22 grudnia 1924 r. prezydent Stanisław 
Wojciechowski mianował go na stanowi-
sko prokuratora przy Sądzie Najwyższym, 
a  minister sprawiedliwości Antoni Ży-
chliński 30 grudnia oddelegował do pracy 
w Prezydium Rady Ministrów. Został prze-
wodniczącym Kresowej Komisji Kodyfika-
cyjno-Prawnej, powołanej w celu usunięcia 
rozbieżności w ustawodawstwie obowiązu-
jącym na ziemiach wschodnich.

Szukając stabilizacji materialnej i nieza-
leżności od układów politycznych, Walery 
Roman został notariuszem przy Wydziale 
Ksiąg Hipotecznych w  Warszawie. Nomi-
nację ministra sprawiedliwości otrzymał 
14 lipca 1925 r., kancelarię notarialną Wa-
lery Roman prowadził nieprzerwanie do 
1951 r. 

W  latach 1926-1930 był ponadto rad-
cą zwyczajnym Rady Prawniczej przy Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości, członkiem 
Komisji Uporządkowania Ustawodawstwa 
Agrarnego oraz przewodniczącym komisji 
zajmującej się opiniowaniem i uporządko-
waniem stanu prawnego osadnictwa woj-
skowego. 

Doświadczenie zdobyte w  wieloletniej 
pracy administracyjnej, ustawodawczej 
i  społecznej postanowił zdyskontować 
w  działalności politycznej i  parlamentar-
nej. Należał do założycieli (28 maja 1926) 
i  czołowych działaczy Związku Naprawy 
Rzeczypospolitej (członek Rady Naczel-
nej). Po jej połączeniu w  czerwcu 1928  r. 
z Partią Pracy należał do władz nowo po-
wstałego Zjednoczenia Pracy Wsi i Miast.

W  latach 1928-1930 i  1930-1935 był 
senatorem z  województwa białostockiego. 
Przez obie kadencje przewodniczył senac-

kiej Komisji Administracyjnej i  Samorzą-
dowej, a w drugiej kadencji pracował także 
w  komisjach Konstytucyjnej i  Prawniczej. 
W latach 1928-1930 był przewodniczącym 
senackiego klubu BBWR oraz wiceprze-
wodniczącym klubu parlamentarnego tej 
partii. Przez obie kadencje przewodniczył 
grupie posłów i  senatorów BBWR wybra-
nych w  województwie białostockim. Od 
1929  r. był prezesem Rady Wojewódzkiej 
BBWR w Białymstoku. 

Po śmierci Józefa Piłsudskiego wyraź-
nie ograniczył swą aktywność w życiu pu-
blicznym i politycznym. Całkowicie wyco-
fał się z życia politycznego w województwie 
białostockim. Był m.in. prezesem Zjedno-
czenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz Instytutu Badania Stanu Gospodar-
czego Ziem Wschodnich. 

W grudniu 1938 r. uczestniczył w wy-
borach do Rady Miejskiej w  Warszawie. 
Uzyskał mandat z  listy Obozu Zjednocze-
nia Narodowego (formalnie z listy Narodo-
wo-Gospodarczego Komitetu Samorządo-
wego) i pracował w komisji regulaminowo
-prawnej.

Stały pobyt w  Warszawie, działalność 
polityczna i  liczne obowiązki nie osłabiły 
kontaktów Walerego Romana z  suwałcza-
nami i  Suwałkami. Aby je podtrzymać, 
utworzył 21 marca 1926  r. Zrzeszenie Su-
wałczan w  Warszawie i  został jego preze-
sem. 

Całą II wojnę światową Walery Roman 
spędził w Warszawie, prowadząc nadal kan-
celarię notarialną. Po upadku powstania 
warszawskiego przez kilka miesięcy prze-
bywał u rodziny w pobliskim Józefowie. Po 
powrocie do zrujnowanej stolicy ponownie 
otworzył kancelarię. Od 2 sierpnia 1946 r. 
pracował w charakterze p.o. sędziego i p.o. 
notariusza w  Sądzie Okręgowym w  War-
szawie. Ministerstwo Sprawiedliwości 
z  dniem 2 sierpnia 1950  r. „nie przedłu-
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żyło delegacji do pełnienia” obowiązków 
notariusza. Decyzją Państwowego Zakładu 
Emerytalnego odmówiono mu zaopatrze-
nia emerytalnego. Dopiero po licznych 
odwołaniach otrzymał nieco ponad 260 zł 
emerytury miesięcznie.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski (1923), Krzyż Niepodległości (1933), 
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepod-
ległości (1929).

Walery Salezy Roman zmarł na udar 
mózgu 25 października 1952  r. w  War-
szawie i  został pochowany na Cmentarzu 
Powązkowskim. Na mocy uchwały Rady 
Miejskiej w Suwałkach nr XXI/174/08 z 20 
lutego 2008  r. ulicy łączącej ul. Sportową 
z ul. Utrata nadano imię Walerego Romana. 

Jego żoną była Helena Brzosko, córka no-
tariusza Henryka i Marii z Borkowskich. Ślub 
wzięli 25 lutego 1906 r. w kościele św. Alek-
sandra w Suwałkach. Mieli troje dzieci: Irenę 
Aleksandrę, Janusza i Tadeusza Wojciecha. 
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Andrzej Matusiewicz

RZEPECKI KAROL 
(1865-1931)

Księgarz, wydawca, publicysta, dzia-
łacz społeczny i polityczny. Pierwszy prezes 
Związku Straży Pożarnych Województwa 
Poznańskiego.

Urodził się 21 czerwca 1865  r. w  Po-
znaniu w  rodzinie właściciela księgarni 
i  nakładcy Ludwika i  Romaine Gex. Brat 
Heleny, nauczycielki, publicystki, działacz-
ki społeczno-niepodległościowej oraz Ka-
zimierza, pisarza i publicysty.

W 1885 r. ukończył szkołę realną w Po-
znaniu, po czym udał się do Szczecina 
i  Berlina w  celu odbycia praktyk. Odbył 
podróż po krajach europejskich, zwiedził 
Danię, Szwecję, Austro-Węgry i  Wło-
chy. Do Poznania wrócił po śmierci ojca 
w 1894 r., obejmując wydawnictwo „Gońca 
Wielkopolskiego” i  księgarnię, równocze-
śnie podjął pracę w  drukarni W. Simona. 
W  1908  r. przystąpił do spółki księgarsko
-wydawniczej ze swoim kuzynem Zdzisła-
wem Rzepeckim. W  1913  r. założył włas- 
ną Wielkopolską Księgarnię Nakładową 
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i wydawnictwo. Wydał ponad 400 książek 
i broszur, a także sam był autorem kilkuna-
stu publikacji i artykułów.

Od 1894 r. działał w Towarzystwie Gim-
nastycznym „Sokół”, pełniąc w nim funkcję 
prezesa okręgu poznańskiego oraz sekreta-
rza Związku Sokolstwa na Rzeszę Niemiec-
ką. Należał do Związku Młodzieży Polskiej, 
Ligii Narodowej, Rady Głównej i  Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Demo-
kratycznego na zabór pruski, następnie Tow. 
Narodowo-Demokratycznego, Obrony Na-
rodowej, Straży, Towarzystwa Czytelni Lu-
dowych, Polskiego Związku Zawodowego, 
Związku Towarzystw Powstańców i  Wo-
jaków w  Wielkopolsce. Skarbnik Związku 
Księgarzy Polskich na Rzeszę Niemiecką, 
następnie członek zarządu i  komisji rewi-
zyjnej w Kole Poznańsko-Pomorskim tegoż 
Związku. Był jednym z założycieli Związku 
Towarzystw Przemysłowych i  Rzemieślni-
czych oraz Związku Towarzystw Kupieckich 
w  Poznaniu. Prezes Związku Samoobrony 
Społecznej „Rozwój” w Poznaniu i członek 
jego Rady Naczelnej w Warszawie.

Aktywny działacz niepodległościowy, 
w  czasach I  wojny światowej był jednym 
z  kierowników Tajnej Organizacji Nie-
podległościowej, a  10 listopada 1918  r. 
jednym z  inicjatorów ujawnienia się Cen-
tralnego Komitetu Obywatelskiego w  Po-
znaniu. Tego też dnia wszedł w  skład de-
legacji CKO, która prowadziła rozmowy 
z  władzami niemieckimi, mające na celu 
usunięcie ze stanowiska przewodniczące-
go Rady Żołnierskiej gen. Hahna. 11 listo-
pada 1918 r. Rada Żołnierska i Robotnicza 
zwróciła się do niego i Juliana Langa o zor-
ganizowanie Straży Obywatelskiej, później 
Straży Ludowej. 13 listopada zorganizował 
wiec z  udziałem W. Korfantego, podczas 
którego poinformowano o powstaniu Rady 
Ludowej w Poznaniu. Wybrany członkiem 
prezydium i  sekretarzem Naczelnej Rady 

Ludowej podczas obrad Polskiego Sejmu 
Dzielnicowego w  Poznaniu. Jako delegat 
NRL wziął udział w  posiedzeniu rządu 
w  Warszawie (18 grudnia). Po powrocie 
ze stolicy 27 grudnia 1918  r. uczestniczył 
w  wyzwalaniu Poznania, za co został od-
znaczony Krzyżem Walecznych.

W  latach 1898-1918 piastował funkcję 
prezesa komitetu wyborczego m. Pozna-
nia. W  styczniu 1919  r. został pierwszym 
polskim prezydentem policji w  Poznaniu. 
Obarczony odpowiedzialnością za krwawe 
stłumienie manifestacji kolejarzy w 1920 r., 
podał się do dymisji. Następnie objął sta-
nowisko naczelnika Wydziału Aprowizacji 
na woj. poznańskie. W  listopadzie 1922  r. 
zostaje wybrany na posła okręgu bydgo-
skiego, a  w  Sejmie II kadencji z  okręgu 
szamotulskiego. W  maju 1926  r. zostaje 
członkiem zarządu Komitetu Obrony Pań-
stwa w  Poznaniu. W  1931  r. wybrany na 
wiceprzewodniczącego Zarządu Miejskie-
go Stronnictwa Narodowego w Poznaniu.

Położył wielkie zasługi w  organizacji 
i  rozwoju ochotniczych straży pożarnych 
w Wielkopolsce. 13 maca 1921 r. odbyło się 
w  Poznaniu Walne Zgromadzenie Wielko-
polskiego Związku Straży Pożarnych z udzia-
łem blisko 70 uczestników. Z  powodu wy-
jazdu do Niemiec dotychczasowego prezesa 
Emila Jahnke Zgromadzenie Walne na nowe-
go prezesa wybrało K. Rzepeckiego. W trak-
cie obrad zostaje także powołany do Komite-
tu Międzydzielnicowego do Spraw Pożarnic-
twa. W czasie I Ogólnopaństwowego Zjazdu 
Straży Pożarnych w Warszawie, odbywające-
go się 8-9 września 1921 r., zostaje wybrany 
wiceprezesem Głównego Związku Straży Po-
żarnych RP, godność tę piastował do 1928 r. 
Prawdopodobnie obok S. Taczaka i T. Buszy 
inicjator utworzenia związkowego organu 
prasowego – „Strażaka Wielkopolskiego”. Za 
czasów prezesury Rzepeckiego intensyw-
nie rozwinęła się sieć OSP oraz terenowych 
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ogniw Związku w  Wielkopolsce. W  1923  r. 
odznaczony został przez Związek Główny 
najwyższym odznaczeniem – Złotym Zna-
kiem Związku oraz uhonorowany dyplomem 
uznania. Ze względu na stan zdrowia z dniem 
1 stycznia 1929 r. złożył rezygnację z funkcji 
wiceprezesa Głównego Związku Straży Po-
żarnych RP, którą piastował od chwili ukon-
stytuowania się pierwszych jego władz we 
wrześniu 1922 r. Ustąpił jednocześnie ze sta-
nowiska prezesa Wielkopolskiego Związku 
Straży Pożarnych, na którym pozostawał od 
1921 r. Ponadto w latach 1922-1925 oraz od 
września 1928 r. był członkiem komitetu re-
dakcyjnego „Przeglądu Pożarniczego”. O sza-
cunku, jakim cieszył się Rzepecki, świadczyć 
może jego pogrzeb, który odbył się 17 grud-
nia 1931 r. i przerodził się w wielką manife-
stację, w  której ostatni hołd oddawali mu 
przedstawiciele licznych organizacji, którym 
zmarły przewodził lub których był człon-
kiem. Główny Związek i Związek Wojewódz-
ki Straży Pożarnych reprezentowali członko-
wie Zarządu – naczelnik Jan Kiedacz, prezes 
Okręgu Duda oraz inspektor Tadeusz Busza, 
którym towarzyszył oddział złożony z 60 dru-
hów strażaków z zawodowej straży pożarnej, 
kolejowej straży pożarnej miasta Poznania 
i  okolicznych straży ochotniczych pod ko-
mendą podinspektora Franciszka Bednarka. 
Niesiono sztandar Związku Wojewódzkiego 
i sztandary straży z Gniezna, Swarzędza, Śro-
dy, Kostrzyna i kolejowej straży oraz wieńce 
od Głównego Związku i Związku Wojewódz-
kiego.

Zmarł nagle 14 grudnia 1931  r. w  Po-
znaniu, pochowany został początkowo na 
cmentarzu Świętomarcińskim, po jego li-
kwidacji zwłoki przeniesiono na cmentarz 
Dębiecki, a po wojnie na Górczyn.

W  1889  r. zawarł związek małżeński 
z Marią z Nowickich (1877-1958), z którą 
miał dwoje dzieci – syna Zbigniewa (1902-
-1904) oraz córkę Bożenę (1900-1979).
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Marcin Mikołajczyk

SAPIEHA ADAM STANISŁAW 
KSIĄŻĘ HERBU LIS 

(1828-1903)

Właściciel ziemski, działacz polityczny 
i  społeczny, organizator galicyjskiego ru-
chu ubezpieczeń od ognia i  strażackiego, 
poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego 
i austriackiej Rady Państwa. 

Adam ks. Sapieha urodził się 4 grudnia 
1828 r. w Warszawie. Był synem arystokra-
tów Leona i  Jadwigi z  Zamoyskich (córki 



2 4 9

s

Stanisława Kostki). Wczesne dzieciństwo 
spędził z  matką w  Paryżu. Od roku 1832 
mieszkał w Galicji. W roku 1847 ukończył 
gimnazjum we Lwowie. Rozpoczął studia 
w Londynie, ale przerwał je wraz z wybu-
chem Wiosny Ludów, podczas której wró-
cił do ojca. Po wygaśnięciu rewolucji osiadł 
w Krasiczynie. W roku 1890 był właścicie-
lem części dóbr tabularnych Borszczów. 

Sapieha nie był obojętny na kwestię 
ubezpieczenia od ognia w  Galicji, ważną 
z uwagi na ilość pożarów, które rokrocznie 
tam wybuchały. Został wybrany w  Skład 
Rady Nadzorczej Towarzystwa Wzajem-
nych Ubezpieczeń w  Krakowie. Był jej 
członkiem w latach 1860-1864. 

Sapieha nie tylko zabiegał o rozwój or-
ganizacyjny ochrony przeciwpożarowej, ale 
również był zaangażowany w rozwój ruchu 
strażackiego na ziemiach polskich pod za-
borem austriackim. Na drugim Zjeździe 
Krajowym Związku Ochotniczych Straży 
Ogniowych Królestwa Galicji i  Lodome-
rii z  Wielkim Księstwem Krakowskim 
(KZOSP), odbywającym się w 1883 r., zo-
stał wybrany na naczelnika jego Rady Za-
wiadowczej. Jego zastępcą był Wincenty 
Dołęga-Eminowicz, komendant Miejskiej 
Zawodowej Straży Ogniowej w  Krakowie. 
W  tym czasie siedziba Związku została 
przeniesiona na okres dwóch lat ze Lwowa 
do Krakowa. Przeżywano problemy orga-
nizacyjne. Po wybraniu na jego zastępcę 
w  1887  r. dr. Alfreda Zgórskiego, ówcze-
snego prezesa ochotniczej straży lwowskiej, 
radcy rządowego i dyrektora Banku Krajo-
wego, nastąpiło znaczące ożywienie w pra-
cach Związku, np. nawiązano współpracę 
z innymi towarzystwami, takimi jak Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokół”. 

Adam książę Sapieha będący w  la-
tach 1883-1903 naczelnikiem KZOSP, nie 
poświęcał zbyt wiele czasu sprawowanej 
funkcji z  powodu rozlicznych zajęć, ale 

wpływami, jakie posiadał, stworzył moż-
liwie dogodne warunki dla jego rozwoju 
i  działalności. Zabiegał o  subwencje dla 
straży w Wydziale Krajowym i krakowskim 
Towarzystwie Wzajemnych Ubezpieczeń, 
przewodniczył zjazdom strażackim, zakła-
dał straże w swych dobrach i subwencjono-
wał ich działalność, fundował sztandary itp.

Innym polem aktywności Sapiehy była 
działalność niepodległościowa. Zaanga-
żował się w  uwieńczone sukcesem stara-
nia o  autonomię Galicji. W  latach 1861, 
1868-1872 i 1883-1895 był posłem na Sejm 
Krajowy. W  roku 1861 został wybrany do 
tego gremium z  kurii wielkiej własności. 
W  roku 1868 ponownie wszedł w  jego 
skład podczas wyborów uzupełniających. 
Prezentował program niepodległościowy 
w opozycji do ugodowego programu fede-
racyjnego. W roku 1870 po raz kolejny od-
nowił swój mandat poselski. W roku 1872 
wycofał się na pięć lat z  czynnej polityki 
na rzecz pracy organicznej. Po śmierci ojca 
w 1879 r. odziedziczył jego miejsce w Izbie 
Panów austriackiej Rady Państwa w Wied-
niu, zajmując je do swojej śmierci. W roku 
1883 wrócił także do Sejmu Krajowego. 
Wśród ziemian miał opinię „radykała”, 
a dla demokratów pozostawał „magnatem”.

Podczas powstania styczniowego zaan-
gażował się w  propagowanie sprawy pol-
skiej na Zachodzie Europy. W tym czasie, 
wobec braku odpowiednich kandydatów, 
został naczelnikiem obwodów przemyskie-
go i sanockiego. W roku 1863 stał na czele 
Komitetu Obywatelskiego Galicji Wschod-
niej i  odegrał poważną rolę w  zmontowa-
niu wyprawy Antoniego Jeziorańskiego 
w  Lubelskie. Aresztowany przez Austria-
ków, zbiegł wkrótce z więzienia we Lwowie 
za granicę, gdzie w  1864  r. pełnił funkcję 
Komisarza Rządu Narodowego na Francję 
i Anglię. W roku 1865 uzyskał amnestię od 
cesarza Franciszka Józefa i mógł wrócić do 
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rodzinnego majątku. W  latach 1877-1878 
wystąpił jeszcze raz w sprawach konspira-
cji niepodległościowej związanej z  wojną 
rosyjsko-turecką, w  ramach Konfederacji 
Narodu Polskiego i tzw. Rządu Narodowe-
go. Do końca życia był prezesem lwowskie-
go Towarzystwa uczestników powstania 
1863 r. 

Sapieha działał aktywnie również na 
rzecz gospodarczego rozwoju Galicji. Był 
członkiem i  działaczem Galicyjskiego To-
warzystwa Gospodarskiego, członkiem 
jego Komitetu (6 lutego 1860 – 24 czerw-
ca 1874), jego wiceprezesem (20 czerwca 
1874 – 18 czerwca 1875) oraz prezesem (18 
czerwca 1875 – 30 czerwca 1900). 

W  roku 1880 książę stanął na czele 
spółki obywatelskiej, która wykupiła z  rąk 
żydowskich Truskawiec „z zamiarem pod-
niesienia upadającego zdrojowiska i  za-
pewnienia mu pomyślnego rozwoju”. 

Adam Sapieha został wyróżniony przy-
znaniem honorowego obywatelstwa miast: 
Lwowa (4 października 1894 r.), Przemy-
śla (11 października 1894 r.), Sanoka (29 
listopada 1894 r., „za zasługi, trudy, zabie-
gi i  pracę dla kraju i  ojczyzny”), Brodów, 
Gródka (1894 r.), Jarosławia (29 listopada 
1894 r., „w uznaniu zasług położonych dla 
kraju, a  szczególnie przez urządzenie wy-
stawy krajowej”), Dobromila (ok. 1895 r.), 
Jasła, Buczacza, Kołomyi, Rzeszowa, Tar-
nopola, Trembowli, Czortkowa, Brzeżan 
i innych.

Adam Sapieha zmarł 21 lipca 1903  r. 
w Bad Reichenhall w Bawarii. Twarz księ-
cia Adama Stanisława nosi książę Witold 
na obrazie Jana Matejki „Bitwa pod Grun-
waldem”.

Książę ożenił się w roku 1852 z Jadwigą 
Klementyną Sanguszko-Kowelską (1830-
1918), z  którą miał dziewięcioro dzieci: 
Władysław Leon (1853-1920), prapradzia-
dek Matyldy, królowej Belgów, ożenił się 

z hr. Elżbietą Konstancją Potulicką; Maria 
Jadwiga (1855-1929), żona hr. Stanisława 
Żółtowskiego; Leon Paweł (1856-1893), 
ożenił się z  ks. Teresą Elżbietą z  Sangusz-
ków-Kowelską; Helena Maria (1857-1947), 
żona hr. Edwarda Adama Stadnickiego; 
Paweł Jan (1860-1934), ożenił się z Matyl-
dą Paulą Eleonorą z  Windisch-Graetzów; 
Jan Piotr (1865-1954), ożenił się z  Alicją 
Probyn; Adam Stefan (1867-1951), kardy-
nał krakowski. Jednocześnie przez wiele 
lat miał romans z siostrą żony, Heleną San-
guszkówną, w wyniku którego urodziło się 
dwoje dzieci: córkę oddano na wychowanie 
nieznanej rodzinie we Francji, syna (Jana 
Piotra ur. 1865 r.) uznała za swojego i wy-
chowywała jego żona Jadwiga. 
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SIMONJETZ JULIAN 
(1927-2017) 

Strażak zawodowy i  strażak ochotnik, 
współtwórca, a  następnie w  latach 1950- 
-2000 naczelnik OSP Zabór, pow. zielono-
górski. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-ga- 
śniczych. Honorowy Obywatel Gminy Za-
bór. Starszy ogniomistrz pożarnictwa. 

Julian Simonjetz urodził się 11 lipca 
1927 r. w miejscowości Mielno koło Zabo-
ru w  województwie lubuskim. W  tamtym 
czasie były to tereny niemieckie, jednak 
z  pochodzenia był pół Ormianinem, pół 

Polakiem. Jego ojciec Robert (1891-1985) 
urodził się w Armenii i poprzez historycz-
ne zawirowania (I  i  II wojna światowa, 
niemiecka niewola, praca najemna w  ma-
jątkach) trafił wraz z  rodziną do Mielna, 
później do Zaboru, gdzie wraz z  rodziną 
mieszkał do śmierci. Matka Marianna z d. 
Chwał (1893-1964) pochodziła z  miejsco-
wości Szyszków koło Częstochowy. Rodzi-
ce Juliana mieli łącznie pięcioro dzieci. 

Dzieciństwo i  młodość Julian spędził 
w Mielnie, w majątku Herminy Schönaich- 
-Carolath, drugiej żony Wilhelma II. 
W  czasie wojny w  latach 1942-1945 po-
bierał naukę w  zielonogórskiej piekarni 
przy placu Matejki. Po wojnie pomagał 
rodzicom w gospodarstwie. Przez dwa lata 
pracował w piekarni w Zaborze, a od roku 
1955 do 1983 w Zawodowej Straży Pożar-
nej w Zielonej Górze jako kierowca mecha-
nik. Równocześnie pracował z ojcem w ich 
gospodarstwie.

Julian Simonjetz miał wiele pasji. Po 
wojnie, kiedy do Zaboru napływali Polacy, 
wraz z  nowymi kolegami tworzył: Ochot-
niczą Straż Pożarną, drużynę piłki nożnej, 
zespół muzyczny, w  którym grał na sak-
sofonie. Zespół ten przez długie lata grał 
na lokalnych imprezach i weselach w całej 
gminie. Julian był skarbnicą wiedzy o  ro-
dzinie byłej właścicielki pałacu w Zaborze 
– Herminy. Znał ją osobiście, a w latach po-
wojennych gościł w domu jej wnuków. Jego 
wspomnienia były tematem wielu prac ma-
gisterskich, artykułów w gazetach, progra-
mów radiowych i reportaży telewizyjnych.

Jednak największą pasją Juliana Simon-
jetza była straż pożarna, w której działał jako 
ochotnik i pracował zawodowo. Ochotnicza 
Straż Pożarna w  Zaborze została utworzo-
na w 1945 r. Po pięciu latach, w roku 1950, 
Julian został powołany na naczelnika OSP 
w Zaborze i funkcje tę pełnił przez 50 lat, do 
roku 2000. W 1961 r. powierzono mu tak-
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że kierownictwo i koordynację działalności 
straży pożarnych w gminie Zabór. Jednost-
ka, którą kierował przez 50 lat, przeszła nie-
samowitą metamorfozę. Druhowie zaczyna-
li swoją działalność w  małej poniemieckiej 
remizie z  konną sikawką i  poniemieckim 
sprzętem. Z  biegiem lat remizę rozbudo-
wano, jednostka była wyposażana w  nowe 
samochody i coraz nowocześniejszy sprzęt, 
przybywało nowych druhów, którzy oprócz 
gaszenia pożarów, akcji ratunkowych na 
lądzie i  na wodzie prowadzili działalność 
prewencyjną oraz uczestniczyli w wielu czy-
nach społecznych, m.in. brali udział w pra-
cach przy budowie przedszkola w Zaborze. 
Wysoka sprawność i  zaangażowanie w  ak-
cjach ratowniczo-gaśniczych spowodowała 
włączenie OSP w Zaborze do krajowego sys-
temu ratowniczo-gaśniczego. 

Julian Simonjetz wychował aż trzy po-
kolenia strażaków ochotników, którzy brali 
z  niego przykład jako człowieka chętnego 
do niesienia pomocy, ratującego życie ludzi 
i  ich dobytek. Wpajał im bezinteresowną 
chęć niesienia pomocy innym. Jako strażak 
ochotnik i zawodowy uczestniczył w wielu 
trudnych i  tragicznych akcjach. Tylko on 
zdobył się na odwagę, aby ściągnąć ze słu-
pa człowieka śmiertelnie porażonego prą-
dem. Brał m.in. udział w akcji ratowniczej 
w czasie pożaru w Fabryce Opon „Stomil” 
w  Poznaniu (1972), w  czasie pożaru lasu 
w Zasiekach (1982), ratował dobytek ludzi 
w czasie dużych powodzi w 1987 r. i 1997 r. 
Dbał o  powierzony sprzęt i  mienie. Dużo 
czasu i zaangażowania poświęcał temu, by 
strażackie samochody i sprzęt były spraw-
ne i  dobrze utrzymane. Był bardzo obo-
wiązkowy. Kiedy zawyła syrena, zostawiał 
wszystko i  pędził do remizy strażackiej. 
Uczestniczył w wielu zawodach sportowo- 
-pożarniczych, a  jego wyszkolenie, spraw-
ność i  szybkość sprawiały, że drużyna, 
w  której startował, uzyskiwała bardzo do-

bre wyniki i często była nie do pokonania 
przez innych zawodników. W  trudnych 
latach 80. Ochotnicza Straż Pożarna w Za-
borze sześciokrotnie zdobywała II miejsca 
w województwie zielonogórskim we współ-
zawodnictwie pomiędzy OSP w działalno-
ści statutowej.

Julian Simonjetz zawodowo ze strażą 
był związany od 1957 r. do 1983 r. Do pra-
cy w zawodowej straży namówił go ówcze-
sny komendant miejskiej Straży Pożarnej 
w  Zielonej Górze Józef Dominiak, który 
nadzorując jednostkę w  Zaborze, widział 
jego zaangażowanie w  prowadzeniu OSP 
oraz poświęcenie i  oddanie jako straża-
ka. W okresie służby zawodowej ukończył 
wiele kursów i  szkoleń, doskonaląc swo-
je umiejętności jako kierowca mechanik 
i  jako strażak, m.in. kurs dla kierowców 
mechaników w  Krakowie. Otrzymywał 
mianowania na kolejne stopnie i  stanowi-
ska: w  1959  r. został sekcyjnym pożarnic-
twa w Korpusie Technicznym Pożarnictwa, 
w 1962 r. młodszym ogniomistrzem pożar-
nictwa, w  1965  r. ogniomistrzem pożar-
nictwa, w 1969 r. starszym ogniomistrzem 
pożarnictwa w Korpusie Technicznym Po-
żarnictwa. W latach 1957-1963 był straża-
kiem, od 1963  r. kierowcą mechanikiem, 
a  rok przed emeryturą, w  1982  r., został 
przeniesiony na stanowisko podoficera dy-
żurnego.

W  pracy zawodowej, jak również 
w  działalności w  OSP był oddany służbie, 
sumienny i  zdyscyplinowany, za co wielo-
krotnie był nagradzany i wyróżniany m.in. 
srebrną odznaką „Wzorowy Kierowca” 
(1969) i złotą odznaką „Wzorowy Kierow-
ca” (1975). Był szanowany przez swoich 
komendantów i współpracowników. Będąc 
na emeryturze, był zapraszany przez ko-
mendanta nie tylko na uroczystości stra-
żackie, ale też na zwykłe spotkania przy 
kawie. W uznaniu dla jego zasług dla OSP 
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Zabór nadano mu w 2010 r. godność Ho-
norowego Naczelnika Jednostki, w 2014 r. 
jego imieniem nazwano nowy wóz bojo-
wy, a  w  2015  r. przy remizie strażackiej 
posadzono dąb nazwany jego imieniem 
i umieszczono tablicę pamiątkową. 

W dowód uznania społeczeństwo gmi-
ny w 1975 r. i 2000 r. ufundowało jednost-
ce sztandary. W 1973 r. OSP otrzymała na 
własność Proporzec Przodującej Ochot-
niczej Straży Pożarnej Województwa Zie-
lonogórskiego, wyróżniona została także 
srebrnym medalem „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa” (1995), medalem „Zasłużony 
dla Szkolnictwa Zielonogórskiego” (1984), 
odznaką honorową „Za Zasługi w Rozwoju 
Województwa Zielonogórskiego” (1988), 
Medalem Zasługi dla Miasta Zielonej Góry 
(1990). 

Julian Simonjetz był wielkim społeczni-
kiem, oprócz zaangażowania w działalność 
OSP Zabór był przez kilka kadencji radnym 
Rady Gminy w  Zaborze, ławnikiem w  są-
dzie w Zielonej Górze. W 2006 r. Uchwałą 
Rady Gminy w Zaborze został Honorowym 
Obywatelem tejże gminy.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1985), Złoty i  Srebrny Krzyż Zasługi 
(1977, 1969), Medal 40-lecia Polski Ludo-
wej (1984), Medal Rodła (1986), Medal Ho-
norowy im. Józefa Tuliszkowskiego (2005), 
odznaka honorowa „Za Zasługi w Rozwoju 
Województwa Zielonogórskiego” (1974), 
Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych (1991), Medal Honorowy im. 
Bolesława Chomicza (2000), Złoty Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” po raz drugi 
(1976), Złoty i Srebrny Medal „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” (1973, 1966).

Julian Simonjetz zmarł 7 lutego 2017  r. 
Został pochowany na cmentarzu komunal-
nym w Zaborze. Pogrzeb odbył się 11 lutego 
2017  r. Na czele konduktu żałobnego szła 

orkiestra dęta. Trumna z  ciałem zmarłego 
jechała na samochodzie strażackim (drabina) 
z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Zielonej Górze. Zmarłemu towarzy-
szyła rodzina, przyjaciele, mieszkańcy gmi-
ny i okolic, delegacje OSP i PSP z pocztami 
sztandarowymi, władze samorządowe gminy 
zabór. Kondukt zamykały wozy bojowe ma-
cierzystej jednostki oraz sąsiednich OSP.

W 1955 r. ożenił się z Janiną z d. Kacz-
marek (1934-2019), która pochodziła 
z Gaju Wielkiego koło Poznania. Doczeka-
li się trzech córek – Ireny (1956), Barbary 
(1960) i Renaty (1964).
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SKOCZYLAS WŁADYSŁAW 
(1931-2018)

Członek Zarządu OSP Kozy, pow. biel-
ski, kronikarz, twórca monografii i  publi-
kacji poświęconych dziejom ochotniczych 
straży pożarnych na Podbeskidziu. Czło-
nek Zarządu Wojewódzkiego Związku 
OSP w Bielsku-Białej, a następnie Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa 
Śląskiego. Przewodniczący Sądu Honoro-
wego Związku OSP RP Województwa Ślą-
skiego oraz Komisji Historycznej Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Bielsku-Białej.

Urodził się 26  czerwca 1931 r. w Kozach, 
obecnie wieś w powiecie bielskim, w woje-
wództwie śląskim. Syn Jana i  Wiktorii z  d. 
Olma. W 1952 r. ukończył Technikum Włó-
kiennicze w  Bielsku-Białej i  na podstawie 
nakazu pracy rozpoczął pracę w charakterze 
nauczyciela w szkole, którą ukończył.

Pracując, uzupełniał swoje wykształ-
cenie i  podnosił kwalifikacje zawodowe. 
W 1957 r. skończył studia na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach, uzyskując dyplom in-
żyniera włókiennika. W  latach 1963-1966 
studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej 
w Krakowie i uzyskał dyplom magistra to-
waroznawstwa. W 1979 r. ukończył Pody-
plomowe Studium Organizacji i Zarządza-
nia Oświatą w Kaliszu.

W  1964  r. podjął pracę w  Centralnym 
Laboratorium Przemysłu Wełnianego „Po-
łudnie” (CLPW „Płd”). Następnie, przeno-
szony służbowo, pracował kolejno w Zakła-
dach Przemysłu Wełnianego „Bewelana”, 
w Pracowni Projektowania Przedsiębiorstw 
przy CLPW „Płd”, Bielskich Zakładach Lin 
i  Pasów „Bezalin”, Kuratorium Oświaty 
i  Wychowania w  Bielsku-Białej, skąd zo-
stał przeniesiony na stanowisko kierow-
nika Warsztatów Szkolnych przy Zespole 
Szkół Zawodowych nr 1 w  Bielsku-Białej. 
W 1986 r. przeszedł na emeryturę.

W  latach 1966 i  1968 odbył trzytygo-
dniowe praktyki w  Niemieckiej Republice 
Demokratycznej z zakresu obsługi i regula-
cji nowoczesnych krosien tkackich bezczó-
łenkowych. 

W 1955 r. wstąpił do Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w  Kozach. Po dwóch latach 
powierzona mu została funkcja sekretarza, 
którą pełnił do 1961 r. Następnie przez kil-
ka kadencji był przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej, a  w  latach 1987-1996 człon-
kiem Zarządu OSP Kozy. 

W  1959  r. opracował w  czynie spo-
łecznym Założenia Projektowe Budowy 
Strażnicy dla OSP Kozy wraz z  ramowym 
kosztorysem, według których opracowany 
został projekt techniczny i  wybudowana 
została nowa strażnica, oddana do użytku 
w 1966 r.

W  1990  r. opracował Monografię OSP 
w  Kozach 1890-1990. Jest autorem 11 
tomów kronik OSP Kozy. Ponadto ma 
w  swoim dorobku: monografię OSP Biel-
sko-Biała Komorowice Krakowskie (1999), 
140-stronicowe opracowanie o  charakte-
rze osobistym Pasja społecznego działania 
w szeregach strażactwa ochotniczego (2003), 
monografię Cały wiek w społecznej służbie, 
czyli 100-lecie OSP w Bystrej 1905-2005 oraz 
600-stronicowe Kalendarium OSP Kozy.
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Zarówno kroniki, jak i pozostałe opra-
cowania uzyskiwały wyróżnienia na Ogól-
nopolskich Konkursach Kronik organi-
zowanych przez Zarząd Główny Związku 
OSP RP.

W 1972 r. został wybrany na przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku OSP w Biel-
sku-Białej.

W latach 70. był również członkiem Za-
kładowej OSP „Bezalin” w  Bielsku-Białej. 
Po zmianach w administracyjnym podziale 
kraju w 1975 r. był jednym z założycieli Za-
rządu Miejskiego Związku OSP w  Bielsku
-Białej. Na pierwszym Zjeździe Miejskim 
Związku OSP został wybrany na przewod-
niczącego Miejskiej Komisji Rewizyjnej 
Związku OSP. Pełnił tę funkcję przez jedną 
kadencję.

Podczas istnienia województwa biel-
skiego, w latach 1975-1998, przez wszystkie 
kadencje wchodził w  skład Zarządu Wo-
jewódzkiego Związku OSP w  Bielsku-Bia-
łej, pełniąc przez cztery kadencje funkcję 
członka Prezydium. Od 1976 r. przez 28 lat 
był nieprzerwanie przewodniczącym Wo-
jewódzkiej Komisji ds. Odznaczeń Związku 
OSP w Bielsku-Białej. W poszczególnych ka-
dencjach sprawował rolę opiekuna-łącznika 
między Zarządem Wojewódzkim Związku 
OSP i  zarządami gminnymi Związku OSP 
w: Węgierskiej Górce, Chełmku k. Oświę-
cimia, Radziechowy-Wieprzu, Czernicho-
wie i  Porąbce. Prowadził kronikę Zarządu 
Wojewódzkiego Związku OSP w  Bielsku
-Białej, która obejmuje 5 tomów.

Po likwidacji województwa bielskiego 
w  1999  r. członek ZOW ZOSP RP Wo-
jewództwa Śląskiego w  Katowicach. Na 
Zjeździe Wojewódzkim Związku OSP RP 
14 kwietnia 2002 r. wybrany został na za-
stępcę przewodniczącego Wojewódzkiego 
Sądu Honorowego Związku OSP RP Woje-
wództwa Śląskiego, a od lutego 2006 r. do 

czerwca 2007 r. pełnił funkcję przewodni-
czącego tegoż Sądu. W  latach 1999-2007 
był przewodniczącym Terenowej Komisji 
ds. Odznaczeń Związku OSP RP na powia-
ty cieszyński, bielski i żywiecki.

Po utworzeniu powiatu bielskiego 
w 1999  r. przez jedną kadencję był człon-
kiem Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Bielsku-Białej. W stycz-
niu 2007  r. został wybrany ponownie do 
składu Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP, w  którym powierzona 
mu została funkcja członka Prezydium oraz 
przewodniczącego Komisji ds. Odznaczeń. 

Od 1999  r. pełni funkcję przewodni-
czącego Komisji Historycznej Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, 
która pod jego kierownictwem opracowała 
i  w  2007  r. wydała „Monografię ochotni-
czych straży pożarnych powiatu bielskiego”. 
Ponadto Władysław Skoczylas od powsta-
nia powiatu bielskiego w 1999 r. prowadził 
kronikę Zarządu Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP RP w  Bielsku-Białej. Od 
2009 r. był przewodniczącym Kapituły Me-
dalu „Za Zasługi dla Ochotniczego Pożar-
nictwa Powiatu Bielskiego”.

Władysław Skoczylas oprócz opracowań 
o charakterze strażackim ma na swoim kon-
cie także inne publikacje wydane drukiem. 
Do ważniejszych z  nich należą: opraco-
wanie dotyczące 59 organizacji, związków 
i bractw działających w Kozach w ostatnim 
stuleciu, opublikowane w wydawnictwie pt. 
Z  dziejów parafii świętych Szymona i  Judy 
w  Kozach (1998), Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Męskiej 1917-1953 (2000), Słow-
nik gwary używanej w Kozach – dwa wyda-
nia (2002 i  2006), Podbeskidzka wieś Kozy 
– okres od zarania wsi do 1939 roku (2009) 
oraz Podbeskidzka wieś Kozy – lata okupacji 
hitlerowskiej (2010).

W roku 2003 Rada Gminy Kozy nomi-
nowała Władysława Skoczylasa do Nagro-
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dy im. Józefa Londzina (nagroda starosty 
bielskiego). Rada Gminy Kozy uchwałą 
z  dnia 7 września 2006 roku nadała Wła-
dysławowi Skoczylasowi tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Kozy. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1984), Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie (2008), Złota Odznaka „Za-
służony dla Ochrony Przeciwpożarowej” 
(2012), Medal Honorowy im. Józefa Tulisz-
kowskiego (2005), Odznaka „Za Zasługi 
dla Województwa Bielskiego” (1977), złota 
odznaka honorowa „Za Zasługi dla Wo-
jewództwa Śląskiego” (2007), Złoty Znak 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
(1989), Medal Honorowy im. Bolesława 
Chomicza (1996).

W  2009  r. wpisany został do „Księgi 
Zasłużonych dla Ochotniczego Pożarnic-
twa Powiatu Bielskiego”, a  w  2013  r. do 
„Księgi Honorowej Osób Wyróżnionych 
Najwyższymi Odznaczeniami Strażackimi 
za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa 
Powiatu Bielskiego”.

W roku 2017 Władysławowi Skoczyla-
sowi została nadana godność Członka Ho-
norowego Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP Województwa Śląskiego.

Władysław Skoczylas zmarł 22 lutego 
2018  r. w  wieku 86 lat. Uroczystości po-
grzebowe miały miejsce w  jego rodzinnej 
miejscowości, zgodnie z  ceremoniałem 
strażackim. Msza św. została odprawio-
na w  kościele parafialnym pw. Najświęt-
szej Rodziny w  Kozach Małych 24 lutego 
2018 r. W ostatniej drodze śp. Władysława 
Skoczylasa wzięli udział przedstawicie-
le władz państwowych i  samorządowych, 
ochotniczych straży pożarnych wraz pocz-
tami sztandarowymi, Komisji Historycznej 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w  Bielsku-Białej, organizacji społecznych 
oraz liczne grono przyjaciół i  mieszkań-

ców. Mowę pożegnalną wygłosił Stanisław 
Górny, wiceprzewodniczący Komisji Hi-
storycznej ZOP ZOSP RP w Bielsku-Białej, 
prezes OSP Rybarzowice.
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Marian Indeka

SMOLARKIEWICZ KRZYSZTOF
(1926-1995)

Komendant Szkoły Oficerów Pożar-
nictwa (1958-1971) i  Wyższej Oficerskiej 
Szkoły Pożarniczej (1971-1981), sekretarz 
generalny Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych (1981- 
-1989). Pułkownik pożarnictwa. 

Krzysztof Smolarkiewicz, syn Zygmun-
ta i Aleksandry z d. Bargieł, urodził się 14 
grudnia 1926  r. w  Dąbrowie Górniczej. 



2 5 7

s

Pochodził z  ubogiej rodziny robotniczej. 
W domu było ciężko, rodzina składała się 
z siedmiu osób. Rozpoczął naukę w szkole 
powszechnej w  Dąbrowie Górniczej i  do 
wybuchu II wojny światowej ukończył 7 
klas. Po śmierci w  1940  r. brata Aleksan-
dra rozpoczął pracę zarobkową. Pracował 
w  sklepie galanteryjnym jako chłopiec na 
posyłki. Po zamknięciu sklepu przez wła-
dze hitlerowskie w 1941 r. rozpoczął pracę 
w sklepie z nasionami i kwiatami oraz jako 
robotnik w  ogrodzie. W  styczniu 1943  r. 
został przymusowo przez hitlerowców 
przewieziony do Huty Bankowej, gdzie 
pracował na walcowni (prace gorące) jako 
robotnik. Praca ta była bardzo ciężka, czę-
sto po 16 godzin. W styczniu 1944 r. udało 
mu się uciec z huty i przyjęto go do pracy 
w  przedsiębiorstwie kominiarskim w  cha-
rakterze kominiarza. Tam pracował do 
stycznia 1945 r., do czasu wyzwolenia. 

Od wczesnej młodości czuł powołanie 
do służby pożarniczej. Już jako siedemna-
stoletni młodzieniec w tragicznych czasach 
II wojny światowej i  niemieckiej okupacji 
zgłosił się do Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  rodzinnej Dąbrowie Górniczej, działał 
też aktywnie w konspiracji. W maju 1945 r. 
rozpoczął pracę w zawodowej Straży Pożar-
nej w Katowicach na stanowisku strażaka-
szofera. Wtedy też ukończył podstawowy 
kurs strażaka zawodowego z II lokatą i kurs 
mechaników obsługi motopomp z I lokatą. 
Jednocześnie uczęszczał do szkoły średniej. 
Za uratowanie kolegi z  ognia w  pożarze 
przy ulicy Plebiscytowej w  Katowicach, 
w  trakcie którego w  stanie krytycznym 
i beznadziejnym trafił do szpitala i spędził 
tam kilka miesięcy, w nagrodę otrzymał za-
szczyt uczestniczenia w  kursie oficerskim 
oficerów pożarnictwa.

Kurs zawodowych oficerów pożarnic-
twa ukończył w  Centralnej Szkole Pożar-
niczej w Warszawie w październiku 1946 r. 

(V kurs oficerski) i jako oficer został przy-
dzielony na praktykę do Zawodowej Straży 
Pożarnej w  Bytomiu, gdzie pełnił funkcję 
dowódcy plutonu. Następnie w  1947  r. 
drogą służbową został przeniesiony do za-
wodowej Straży Pożarnej w  Katowicach. 
Pełnił tam funkcje dowódcy plutonu i ofi-
cera kulturalno-oświatowego. W tym czasie 
uczęszczał też do Wyższego Studium Nauk 
Społeczno-Gospodarczych w  Katowicach 
(późniejszej Wyższej Szkoły Ekonomicz-
nej), gdzie ukończył I  rok. W  1948  r. na 
własną prośbę został przeniesiony do War-
szawy, gdzie pracował w COWP na stano-
wisku oficera wyszkoleniowego. 

Z  powodów rodzinnych i  osobistych 
w  lutym 1949 r przeniósł się do Gdańska, 
gdzie został przydzielony do tamtejszego 
Urzędu Morskiego. W latach 1949-1952 był 
komendantem Ośrodka Wyszkolenia Pożar-
nictwa Morskiego, a następnie komendantem 
Portowej Straży Pożarnej (PSP) w Gdańsku. 
Praca na Wybrzeżu, w całkiem odmiennych 
warunkach, pozwoliła mu zdobyć tak bardzo 
potrzebne doświadczenia w  ratownictwie 
morskim. Był jednym z najzdolniejszych ofi-
cerów w  resorcie żeglugi, przyczyniając się 
swoją pracą do rozwoju pożarnictwa mor-
skiego. Będąc komendantem PSP, za najważ-
niejsze zadanie uważał stworzenie dobrych 
warunków załodze, a  więc wybudowanie 
nowoczesnych koszar. Następnie zaadapto-
wanie starych magazynów na strażnice, wy-
posażenie jednostki w sprzęt specjalistyczny. 
Te cztery lata kierowania Portową Strażą 
Pożarną to: utworzenie 3 oddziałów, sporo 
wozów pożarniczych i sprzętu pożarniczego 
oraz dobrze przygotowana kadra. Wyróżniał 
się ofiarnością i odwagą. Podczas pożaru stat-
ku Stalowa Wola, mimo że mało kto liczył na 
jego ugaszenie, podjął akcję ratowniczą, która 
prowadzona na granicy ryzyka utraty życia 
przyniosła w efekcie sukces w postaci likwi-
dacji zagrożenia. Za tę akcję oznaczony został 
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Złotym Krzyżem Zasługi. W sierpniu 1952 r. 
został mianowany przez Ministra Żeglugi na 
stanowisko zastępcy dyrektora Zarządu Por-
tu Gdańsk-Gdynia do spraw administracyjno
-finansowych. Jego pracę przełożeni oceniali 
bardzo wysoko. Jednakże potrzeba powrotu 
do umiłowanego pożarnictwa zaowocowała 
zakończeniem współpracy z Zarządem Portu 
Gdańsk-Gdynia w czerwcu 1953 r. W marcu 
1953 r. uczestniczył w kursie uzupełniającym 
dla oficerów pożarnictwa i ukończył go z I lo-
katą.

W 1953 r. osiadł na stałe w Warszawie. 
Przez 5 lat pracował w Komendzie Głównej 
Straży Pożarnych na stanowisku naczelnika 
Wydziału Akcji Zapobiegawczej. Następnie 
w  roku 1955 awansował na Szefa Służby 
w KG Straży Pożarnych, zaś w 1958 r. za-
kończył współpracę z  Komendą Główną 
Straży Pożarnych jako zastępca komen-
danta głównego straży do spraw liniowych. 
Od grudnia 1958  r. piastował stanowisko 
komendanta Szkoły Oficerów Pożarnictwa 
w  Warszawie, a  następnie – też w  stolicy 
– Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej 
(1971-1981). 

Był ideowym komunistą i  członkiem 
ORMO. W  marcu 1968  r. płk Smolarkie-
wicz, także komendant warszawskiego 
ORMO, skierował podchorążych SOP do 
dyspozycji MO w czasie studenckich prote-
stów na Uniwersytecie Warszawskim. 

Jako komendant (SOP, a  następnie 
WOSP) był w  szkole niekwestionowanym 
autorytetem. Podczas kierowania szko-
łą pożarniczą wraz z  kadrą szkoły wniósł 
trwały i owocny wkład w jej rozwój. Doro-
bek ten obejmuje m.in. sprawne kierowa-
nie szkołą, kwestie organizacyjne, wyniki 
kształcenia i wychowania, rozbudowę i wy-
posażenie techniczno-dydaktyczne szkoły, 
a także wiele inicjatyw i osiągnięć w zakre-
sie działalności społecznej na rzecz szkoły, 
dzielnicy Żoliborz oraz miasta stołecznego 

Warszawy. To dzięki jego staraniom i kon-
sekwentnym działaniom Szkoła Ofice-
rów Pożarnictwa uzyskała status wyższej 
uczelni, otrzymała nazwę Wyższa Oficer-
ska Szkoła Pożarnicza (WOSP) i  stała się 
chlubą pożarników. Potrafił, jak mało kto, 
skupić wokół siebie ludzi, co pozwoliło na 
zatrudnienie w szkole znakomitych wykła-
dowców. Był pomysłodawcą i twórcą Prze-
ciwpożarowej Bazy Leśnej w  Zamczysku 
Nowym w Puszczy Kampinoskiej, która do 
dnia dzisiejszego świetnie służy jako poli-
gon, na którym swoje pierwsze zawodowe 
kroki stawiają przyszli oficerowie pożarnic-
twa. Jego służba na stanowisku komendan-
ta Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej 
została zakończona odwołaniem ze stano-
wiska podczas strajku podchorążych w  li-
stopadzie 1981 r. 

W  listopadzie 1981  r. powołano go na 
stanowisko sekretarza generalnego Za-
rządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych, którą to funkcję pełnił 
do końca 1988  r. Kiedy odszedł z  czynnej 
służby, nie zerwał ze środowiskiem. Tak jak 
w  czasach swojej młodości, powrócił do 
pracy z ochotnikami. Od podstaw zbudo-
wał siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kaskach.

Jako komendant WOSP w  1975  r. po-
mógł w  uzyskaniu wozu gaśniczego dla 
OSP Kamion, pow. Sochaczew oraz był 
w Komitecie Honorowym z okazji 100-le-
cia powstania krakowskiej Miejskiej Za-
wodowej Straży Pożarnej (1974). Będąc 
na stanowisku sekretarza, wizytował wiele 
jednostek OSP, m.in. przekazanie sztanda-
ru OSP w Bieczu (1984), OSP Przybychowo 
(1986), OSP Kalisz-Lis (1987). Uczestnik 
jubileuszu OSP Wronki (1982), członek ho-
norowy OSP w Olkuszu (1982). W dniu 10 
maja 1987 r. uczestniczył w Wojewódzkim 
Zjeździe ZOSP w Guźlinie.
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Z rozkazu Komendanta Głównego Stra-
ży Pożarnych płk poż. Andrzeja Gatlika 
z  dniem 22 lipca 1984  r. dokonano wpisu 
do „Honorowej Księgi Zasłużonych dla 
Ochrony Przeciwpożarowej” dla płk. poż. 
K. Smolarkiewicza.

Był wielkim patriotą, zasłużonym ofi-
cerem i  niezapomnianym komendantem 
Szkoły Oficerów Pożarnictwa i  Wyższej 
Oficerskiej Szkoły Pożarniczej. Był też ce-
nionym nauczycielem i wychowawcą, czło-
wiekiem wielkiego charakteru i  umysłu, 
bez reszty oddanym swojej pasji i powoła-
niu – służbie dla dobra ludzi. 

Autor referatu przedstawionego na 
konferencji CTIF w  1977  r. „Wprowadze-
nie do referatu: Domy towarowe jako jeden 
z  elementów zagrożenia pożarowego spo-
łeczeństwa”, artykułów do „Przeglądu Po-
żarniczego”, m.in. CTIF 1981 – sympozjum 
i  zawody (1981, s. 4-5), Zeszytów Nauko-
wych WOSP, m.in. Cele i zadania Wyższej 
Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (1977/1, s. 
7-10), SGSP – Ochotnicze Straże Pożarne 
w 40-leciu PRL (1985/4, s. 45-51), „Straża-
ka” – Działalność zapobiegawcza – dźwignią 
osiągnięć pożarnictwa (1953/22, s. 10-13).

Obecnie uczelnia wyróżnia swoich 
szczególnie zasłużonych pracowników 
i funkcjonariuszy oraz instytucje i inne oso-
by, które przyczyniły się do jej rozwoju albo 
przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały, 
poprzez nadanie „Medalu Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej” lub „Honorowego Me-
dalu im. płk. poż. Krzysztofa Smolarkiewi-
cza”. Medal został wydany w 1998 r. Autorem 
medalu jest nadbryg. Jerzy Wolanin. Medal 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przyzna-
je rektor-komendant za zgodą senatu. 

Na terenie uczelni znajduje się obelisk 
z popiersiem z tablicą pamiątkową płk. poż. 
Krzysztofa Smolarkiewicza. Jego imieniem 
nazwano także aulę wykładową (budynek F 
SGSP, ul. Słowackiego 52/54).

Istnieje także tablica pamiątkowa 
o płk. poż. K. Smolarkiewiczu przy wejściu 
głównym do budynku Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Warszawie, ul. Oboźna 1. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski (1974), Krzyż Oficerski Orderu Od-
rodzenia Polski (1969), Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski (1955), Złoty 
Krzyż Zasługi (1950), Złota Odznaka „Za 
Zasługi w  Ochronie Porządku Publiczne-
go” (1977), Odznaka „Zasłużony Działacz 
Kultury” (1969), Medal Komisji Edukacji 
Narodowej (1973), Medal „30-lecia Polski 
Ludowej” (1974), Złota Odznaka „W Służ-
bie Narodu” (1976), Złoty i Srebrny Medal 
„Za zasługi dla obronności kraju” (1981, 
1980), Złota Odznaka „Za Zasługi w Zwal-
czaniu Powodzi” (1966), Złoty Medal 
„Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” 
(1987), Honorowy Medal im. Józefa Tu-
liszkowskiego (1993), Złoty Znak Związ-
ku OSP (1966), Odznaka Szkoły Oficerów 
Pożarnictwa (1962), Odznaka Honorowa 
„Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnic-
twa” (1985), Odznaka „Strażak Wzorowy” 
(1963), Odznaka Honorowa PCK trzecie-
go, drugiego, pierwszego stopnia (1974, 
1967, 1979), Odznaka ZOSP „Za Wysługę 
XXV lat” (1971), Brązowa Odznaka „Za 
Zasługi w  Ochronie Porządku Publiczne-
go” (1972), Złota, Srebrna, Brązowa Od-
znaka OHP (1981, 1979, 1978), Odznaka 
Kościuszkowska (1975), Srebrna Odznaka 
„Za Zasługi dla Obrony Cywilnej” (1984), 
Medal „Za Zasługi dla Marynarki Wojen-
nej” (1985), Brązowa Odznaka „Za Zasługi 
dla Ochrony Przeciwpożarowej” (1986), 
Złote Odznaczenie im. Janka Krasickiego 
(1986), Złota Odznaka Honorowa m.st. 
Warszawy (1965), Członek Honorowy OSP 
w Olkuszu (1982).
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Krzysztof Smolarkiewicz zmarł 17 lu-
tego 1995  r. Został pochowany na Cmen-
tarzu Komunalnym (dawnym Wojskowym 
– kwatera H IV) w Warszawie.

Dwukrotnie żonaty. Z drugą żoną Kry-
styną Julianną Smolarkiewicz (1947) ma 
dwóch synów bliźniaków. 

Ojciec trzech synów: Piotra Krzysztofa 
Smolarkiewicza – prof. UW Zakładu Fi-
zyki Atmosfery i  bliźniaków urodzonych 
w 1974 r.: 
-  dr. hab. Marcina Mieczysława Smolar-

kiewicza – kierownik Zakładu Badań 
Kryzysowych, prorektor ds. Naukowo-
Dydaktycznych i  Studenckich Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej, 

-  dr. Mariusza Smolarkiewicza – adiunkt 
Wydziału Instalacji Budowlanych, Hy-
drotechniki i  Inżynierii Środowiska 
Politechniki Warszawskiej oraz dziekan 
Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 
Zmarł 2 listopada 2014 r.
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SMYKAŁA JAN 
(1926-2018)

Strażak zawodowy, komendant woje-
wódzki SP w Tarnobrzegu. Działacz Związ-
ku OSP RP, inspektor okręgowy wojewódz-
kiego Związku OSP w Rzeszowie. Pułkow-
nik pożarnictwa.

Urodził się 5 września 1926  r. w  Za-
czerniu, woj. rzeszowskie. Jego ojciec Lu-
dwik był w  latach 1926-1957 zawodowym 
podoficerem w Miejskiej Zawodowej Stra-
ży Pożarnej w  Rzeszowie i  jednocześnie 
członkiem OSP w  rodzinnym Zaczerniu. 
Młodszy brat Czesław w  stopniu majora 
poż. pracował w Komendzie Wojewódzkiej 
SP w Rzeszowie i Portowej Straży Pożarnej 
na lotnisku Jasionka k. Rzeszowa. 

Jan Smykała w  służbie zawodowej 
awansował do stopnia pułkownika po-
żarnictwa. Służbę rozpoczął 20 kwietnia 
1945  r. od funkcji strażaka w  Miejskiej 
Zawodowej Straży Pożarnej w  Rzeszowie. 
W  latach 1947-1953 pracował najpierw 
jako podoficer w  Zakładowej Straży Po-
żarnej WSK Rzeszów, a następnie jako in-
spektor ochrony przeciwpożarowej w Eks-
pozyturze Wojewódzkiej Centrali Jajczar-
sko-Drobiarskiej w  Rzeszowie. W  roku 
1951 ukończył kurs Centralnej Oficerskiej 
Szkoły Pożarniczej w  Warszawie. W  roku 
1964 został powołany na inspektora okrę-
gowego Wojewódzkiego Związku OSP 

w  Rzeszowie. W  tym okresie był inicjato-
rem współpracy ogniw Związku południo-
wych województw w  zakresie działalności 
prewencyjno-propagandowej, wydawni-
czej i  kulturalno-oświatowej, organizato-
rem licznych festiwali orkiestr i  teatrów 
amatorskich. W 1966 r. ukończył zaocznie 
Szkołę Oficerów Pożarnictwa, a  w  1969  r. 
obronił specjalizację w  zakresie zapobie-
gania pożarom. Będąc długoletnim człon-
kiem OSP w Zaczerniu, ale również cenio-
nym działaczem Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych, w  latach 1956-1964 był 
pierwszym prezesem Zarządu Powiatowe-
go Związku OSP w  Rzeszowie. Natomiast 
w  latach 1964-1975 był etatowym inspek-
torem okręgowym Wojewódzkiego Związ-
ku OSP w Rzeszowie, pełniąc jednocześnie 
funkcję członka Prezydium ZW i  kierow-
nika biura okręgu. Z  dniem 21 czerwca 
1975 r. na wniosek komendanta głównego 
SP gen. poż. Zygmunta Jarosza wojewoda 
tarnobrzeski powołał go na stanowisko 
komendanta wojewódzkiego straży pożar-
nych w nowo utworzonym woj. tarnobrze-
skim. Tę funkcję pełnił do dnia 30 grudnia 
1989 r., tj. do przejścia w stan spoczynku.

 Jako komendant wojewódzki z dużym 
zaangażowaniem osobistym podejmował 
szereg przedsięwzięć na rzecz bezpieczeń-
stwa pożarowego i  rozwoju stanu organi-
zacyjnego ochrony przeciwpożarowej woj. 
tarnobrzeskiego. Utalentowany organiza-
tor, dowódca i  wychowawca wprowadził 
wiele innowacji i rozwiązań organizacyjno
-prawnych usprawniających i udoskonala-
jących działalność podległych mu komend 
rejonowych, jednostek zawodowych i  za-
kładowych straży pożarnych oraz OSP z te-
renu województwa. W latach 80. XX w. był 
głównym inicjatorem poprawy warunków 
służby i  pracy dla pracowników ochrony 
przeciwpożarowej, m.in. poprzez przepro-
wadzenie rozbudowy i modernizacji straż-
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nic Zawodowych Straży Pożarnych w Jano-
wie Lubelskim, Opatowie, Stalowej Woli, 
Staszowie i Tarnobrzegu. W obiektach KR 
SP w Sandomierzu uruchomił Wojewódz-
ką Stację Obsługi Samochodów, wspiera-
jąc także potrzeby ochotników. Dużą wagę 
przywiązywał do wprowadzania na wypo-
sażenie jednostek straży pożarnych nowo-
czesnego sprzętu specjalistycznego, umoż-
liwiającego podejmowanie jeszcze skutecz-
niejszych działań ratowniczych. W  celu 
doskonalenia kadry jednostek ochrony 
przeciwpożarowej w roku 1980 uruchomił 
Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarni-
czego w Stalowej Woli.

Był zaangażowanym propagatorem 
rozwoju sportu pożarniczego. W  latach 
1981-1989 strażacy reprezentujący woj. tar-
nobrzeskie w Mistrzostwach Polski w Spor- 
cie Pożarniczym należeli do najlepszych 
w  klasyfikacji indywidualnej i  drużynowej. 
Brał udział w  licznych akcjach ratowniczo- 
-gaśniczych, podczas których wykazał się wy-
sokimi umiejętnościami dowódczymi, odwa-
gą i  poświęceniem, m.in. podczas skompli-
kowanych pożarów w Elektrowni „Połaniec” 
i Cementowni „Ożarów”. W kierunkach dzia-
łania i planach pracy podległych mu jedno-
stek dużo uwagi poświęcał współdziałaniu na 
rzecz rozwoju OSP. Dzięki jego inicjatywom 
i rozwiązaniom organizacyjnym w roku 1989 
na terenie woj. tarnobrzeskiego funkcjono-
wała bardzo sprawna sieć 535 jednostek te-
renowych i  zakładowych OSP. Podejmował 
wiele inicjatyw rozbudowy bazy lokalowej 
OSP. Dzięki jego staraniom ze środków fi-
nansowych funduszu prewencyjnego PZU 
i administracji państwowej wybudowano na 
terenie województwa dziesiątki strażnic OSP 
– obiektów wielofunkcyjnych, służących dzi-
siaj wszystkim mieszkańcom miejscowości, 
w których powstały. 

Będąc komendantem wojewódzkim, jak 
również po przejściu w  roku 1989 w  stan 

spoczynku działał w  wielu organizacjach 
społecznych i  stowarzyszeniach, pełniąc 
w nich wiele odpowiedzialnych funkcji. Do 
roku 1999, tj. do likwidacji woj. tarnobrze-
skiego, był członkiem Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego Związku OSP RP, wice-
prezesem Zarządu Wojewódzkiego PCK, 
członkiem władz wojewódzkich Ligi Obro-
ny Kraju i  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
oraz członkiem Rady Wojewódzkiej ZHP. 
W  roku 1992 był jednym z  głównych ini-
cjatorów powołania do życia na szczeblu 
kraju i  województwa Związku Emerytów 
i Rencistów Pożarnictwa RP, w którym peł-
nił funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego 
w  Tarnobrzegu, członka Prezydium Zarzą-
du Głównego, a  od roku 2003 wiceprezesa 
Zarządu Wojewódzkiego w  Rzeszowie. Od 
roku 1997 jako członek władz krajowych 
ZEiRP RP czynnie współpracował z posłami 
RP Zespołu Poselskiego Strażaków w zakre-
sie tworzenia norm prawnych dotyczących 
funkcjonariuszy pożarnictwa i  strażaków 
PSP przechodzących na zaopatrzenie eme-
rytalne lub rentowe. O swoim dorobku życia 
pisał w publikacji „Strażackie wspomnienia 
z lat 1946-1989”, wydanej w roku 2008.

Za wzorową i  ofiarną służbę w  pożar-
nictwie wyróżniony wieloma odznaczenia-
mi państwowymi i  korporacyjnymi. Wpi-
sany do Honorowej Księgi Zasłużonych dla 
Ochrony Przeciwpożarowej.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Honorowy Medal im. Józefa Tulisz-
kowskiego, odznaka honorowa „Zasłużo-
ny Funkcjonariusz Pożarnictwa”, odznaka 
„Zasłużony dla Województwa Rzeszow-
skiego”, odznaka „Zasłużony dla Woje-
wództwa Tarnobrzeskiego”, Złoty Znak 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Odznaka Honorowa PCK I stopnia, Krzyż 
Zasługi dla ZHP.
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Zmarł 22 czerwca 2018 r., a 27 czerwca 
spoczął w rodzinnej mogile na cmentarzu 
komunalnym Rzeszów-Wilkowyja w  Rze-
szowie, w asyście wielu przyjaciół i licznych 
zastępów strażackich.

Żonaty z Krystyną z d. Zaleską.
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Władysław Tabasz, Edward Szlichta

SOBCZYK FRANCISZEK 
(1892-1970)

Instruktor pożarnictwa w  Polskiej Dy-
rekcji Ubezpieczeń Wzajemnych, woje-
wódzki inspektor Związku Straży Pożar-
nych RP, instruktor pożarnictwa Dystryktu 
Warszawskiego, członek Strażackiego Ru-
chu Oporu „Skała”, wykładowca Centralnej 
Szkoły Pożarnictwa, uczestnik powstania 
warszawskiego, członek Zarządu Przymu-
sowego Związku Straży Pożarnych RP, oficer 
w  Komendzie Głównej Straży Pożarnych, 
pułkownik pożarnictwa.

Urodził się 1 kwietnia 1892 r. w Błażowej, 
pow. rzeszowski, jako syn Walentego i Anny 
z d. Gibała. Po ukończeniu w mieście rodzin-
nym szkoły powszechnej kontynuował naukę 
w gimnazjum w Rzeszowie, gdzie zdał matu-
rę w 1911 r. Następnie podjął studia prawni-
cze na Uniwersytecie Lwowskim. Studiował 
do wybuchu I wojny światowej. Został objęty 
mobilizacją powszechną i wcielony w sierp-
niu 1914 r. do armii austriackiej, w szeregach 
której odbył całą kampanię wojenną do paź-
dziernika 1918 r. 8 listopada 1918 r. wstąpił 
do armii polskiej w  stopniu porucznika, 
gdzie przebywał do demobilizacji 14 listopa-
da 1920 r. Zdemobilizowany został w stopniu 
kapitana rezerwy piechoty. 

Ukończył 3-miesięczny kurs komen-
dantów zawodowych straży pożarnych, 
zorganizowany przez Małopolski Związek 
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Straży Pożarnych, uzyskując stopień in-
struktora pożarnictwa. W latach 1922-1924 
pracował jako referent pożarnictwa w Pol-
skiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych 
we Lwowie, jednocześnie pełniąc funkcję 
sekretarza Małopolskiego Związku Straży 
Pożarnych we Lwowie. Wziął udział w dru-
gim zjeździe inspektorów i  instruktorów 
pożarniczych, który odbył się w Warszawie 
w  dniach 26-29 marca 1924  r., i  wygłosił 
tam referat o  stanie pożarnictwa w  Mało-
polsce. Uchwałą Rady Naczelnej Głównego 
Związku Straży Pożarnych RP z 30 listopa-
da 1924 r. został mianowany na stanowisko 
inspektora do spraw pożarnictwa na woje-
wództwo białostockie, gdzie z wielką ener-
gią organizował ochronę przeciwpożarową 
na zaniedbanym pod tym względem tere-
nie. Był redaktorem wydanej w 1927 r. przez 
Związek Straży Pożarnych Województwa 
Białostockiego publikacji pt. Pochodnia. 
Album Strażactwa Województwa Białostoc-
kiego oraz autorem kilku zamieszczonych 
tam rozdziałów, dotyczących m.in. taktyki 
pożarniczej, ustawodawstwa pożarniczego 
oraz roli straży pożarnych jako czynnika 
postępu gospodarczego i moralnego.

Po wprowadzeniu w  życie w  1932  r. 
przez Główny Związek Straży Pożarnych 
RP tzw. pragmatyki służbowej, uchwalonej 
w 1930 r., czyli przepisów o podstawowych 
prawach i obowiązkach członków Korpusu 
Technicznego, Franciszek Sobczyk znalazł 
się w pierwszej, 63-osobowej grupie ofice-
rów pożarnictwa Korpusu Technicznego, 
z  zaszeregowaniem w  stopniu inspektora, 
z datą starszeństwa w KT 5 listopada 1924 r. 
i  datą starszeństwa w  stopniu 1 stycznia 
1925 r. W 1931 r. ukończył kurs samocho-
dowy, a w następnym roku – kurs instruk-
torski w  zakresie obrony przeciwlotniczej 
w Warszawie.

Z dniem 8 czerwca 1933 r. objął stano-
wisko inspektora Okręgu Wojewódzkiego 

Związku SP RP w  Krakowie, na którym 
pracował do wybuchu wojny. W  okresie 
od 8 do 30 lipca 1935 r. ukończył uzupeł-
niający kurs dla inspektorów pożarnictwa 
w Łodzi, gdzie oprócz zajęć teoretycznych 
i  praktycznych odbył praktykę bojową 
w  III oddziale Łódzkiej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, pełniąc obowiązki dowódcy 
funkcyjnego w  zawodowym pogotowiu. 
W okresie międzywojennym był członkiem 
Związku Obrony Kresów Zachodnich i Ligi 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.

Po powrocie z ewakuacji w 1939 r. zo-
stał zatrudniony prowizorycznie, bez ofi-
cjalnego zatwierdzenia, w  Inspektoracie 
Pożarnictwa Okręgu Krakowskiego, gdzie 
pracował do 30 czerwca 1940  r. Następ-
nie, już formalnie, do wybuchu powstania 
warszawskiego pracował jako instruktor 
pożarniczy Dystryktu Warszawskiego. Na 
kursach odbywających się podczas oku-
pacji niemieckiej w  Centralnej Szkole 
Pożarniczej uczył przedmiotów: organi-
zacja pożarnictwa oraz wyszkolenie prze-
ciwpowodziowe. W  czasie pierwszego 
okupacyjnego kursu oficerskiego w  CSP, 
odbywającego się w  okresie od 20 wrze-
śnia 1942 do 28 lutego 1943 r., należał do 
grona wykładowców i  instruktorów kursu 
oraz wchodził w  skład komisji egzami-
nacyjnej. Był wykładowcą także podczas 
drugiego okupacyjnego kursu oficerskiego 
w CSP od 28 lutego do 29 czerwca 1944 r. 
Uczestniczył w  Strażackim Ruchu Oporu 
„Skała”. W czasie powstania warszawskiego 
był dwukrotnie ranny, przebywał w szpita-
lu. Do końca 1944 r. pozostawał bez przy-
działu jako rekonwalescent. Od początku 
1945 r. przez dwa tygodnie ponownie zaj-
mował stanowisko instruktora pożarnic-
twa Dystryktu Warszawskiego, po czym 
znów pozostawał bez pracy. 4 marca 1945 r. 
główny inspektor pożarnictwa gen. poż. 
Eugeniusz Doering powierzył ppłk. poż. 
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F. Sobczykowi stanowisko tymczasowego 
wojewódzkiego inspektora pożarnictwa 
na województwo krakowskie. 12 września 
1945 r. F. Sobczyk został powołany do skła-
du Komisji Kwalifikacyjno-Weryfikacyjnej, 
utworzonej przy Głównym Inspektoracie 
Pożarnictwa w  Ministerstwie Administra-
cji Publicznej jako organ opiniodawczy. Na 
mocy zarządzenia ministra administracji 
publicznej z  13 lutego 1946  r. F. Sobczyk 
został mianowany, wraz z  Zygmuntem 
Holewińskim, Antonim Remiszewskim, 
Stanisławem Araszkiewiczem oraz Mie-
czysławem Zdzieszyńskim, na funkcję 
członka Zarządu Przymusowego reaktywo-
wanego Związku Straży Pożarnych RP, na 
czele którego jako prezes stanął Bolesław 
Chomicz. Pełnił funkcję skarbnika tego 
zarządu do ostatniego kwartału tego roku, 
gdy skład osobowy uległ częściowej zmia-
nie. W 1946 r. wszedł w skład Wojewódz-
kiej Komisji Zarządzającej w  Krakowie, 
a po wyborze w 1947 r. statutowych woje-
wódzkich władz związkowych od trzeciego 
kwartału tego roku do czasu rozwiązania 
Związku Straży Pożarnych RP był również 
inspektorem wojewódzkim Okręgu Woje-
wódzkiego Związku w Krakowie. 

W  latach 1946-1955 był wykładowcą 
na kursach dla zawodowych oficerów po-
żarnictwa w  szkole pożarniczej na Żoli-
borzu. W 1948  r. został mianowany przez 
Zarząd Przymusowy Związku Straży Po-
żarnych RP pułkownikiem pożarnictwa ze 
starszeństwem w stopniu od 22 lipca 1948 r.

Stanowisko inspektora pożarnictwa 
w  Urzędzie Wojewódzkim w  Krakowie 
zajmował do 1950 r. Brał udział w pracach 
nad opracowaniem ustawy z dnia 4 lutego 
1950  r. o  ochronie przeciwpożarowej i  jej 
organizacji jako kierownik zespołu zaj-
mującego się zagadnieniami zapobiegania 
pożarom. Drugim zespołem kierował płk. 
poż. Adam Biedroń-Kalinowski. W  roku 

1950 komendant główny straży pożarnych 
płk WP Bolesław Chmura-Łazarski prze-
niósł go do nowo utworzonej Komendy 
Głównej Straży Pożarnych, gdzie pracował 
jako starszy radca w Wydziale Organizacyj-
no-Operacyjnym (1950-1955), a  później 
aż do emerytury w Wydziale Organizacyj-
nym KGSP. Przeszedł w  stan spoczynku 
w 1966 r. w stopniu kapitana sztabu (puł-
kownika pożarnictwa).

Odznaczony Srebrnym Medalem Za-
sługi (1928).

Franciszek Sobczyk zmarł 7 listopada 
1970  r., pochowany został na cmentarzu 
Wawrzyszewskim w Warszawie.
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Maria Smoleń

SOJKA WITOLD MAREK 
(1947-2012)

Działacz społeczny, prezes Zarządu Sto-
łecznego ZOSP RP, po zmianach organiza-
cyjnych w  strukturach Związku OSP RP 
prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Województwa Mazowieckiego, 
członek Zarządu Głównego.

Urodził się 1 stycznia 1947 r. w Złoto-
ryi, syn Stefana Sojki. W 1965 r. zdał ma-
turę w Liceum Ogólnokształcącym w Gro-
dzisku Mazowieckim. W latach 1965-1970 
działacz w ruchu młodzieżowym: Związku 
Młodzieży Wiejskiej i  Związku Młodzieży 
Socjalistycznej. W  latach 1970-1973 stu-
diował na Wydziale Prawa i  Administra-
cji Uniwersytetu Warszawskiego (absolu-
torium uzyskał w  1981 r.), jednocześnie 
pracował jako instruktor w  PSS „Społem”. 
W  1973  r. został naczelnikiem gminy 
Nadarzyn, pozostawał na tym stanowi-

sku do 1980  r. W  tym czasie zrealizował 
szereg inwestycji infrastrukturalnych na 
terenie gminy oraz przyczynił się do po-
prawy bezpieczeństwa przeciwpożarowe-
go. W latach 1980-1986 pracował w Banku 
Gospodarki Żywnościowej na stanowisku 
zastępcy dyrektora oddziału w Warszawie, 
a następnie zastępcy dyrektora biura Cen-
trali BGŻ. Jego udziałem były inwestycje 
ukierunkowane na poprawę sytuacji lo-
kalowej banków spółdzielczych na terenie 
województwa stołecznego. Przez kolejne 
10 lat był związany ze Związkiem Zakła-
dów Doskonalenia Zawodowego. Pracując 
jako dyrektor biura w Zarządzie Głównym 
ZZDZ, uczestniczył we wprowadzaniu 
zmian w działalności i organizacji ZDZ na 
terenie kraju związanych z  transformacją 
ustrojową w  Polsce. Uczestniczył w  wielu 
konferencjach i zjazdach dotyczących pro-
blematyki samorządowej i bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.

Od 1975 r. związany z ochotniczym po-
żarnictwem, najpierw w  OSP Nadarzyn 
i  innymi działającymi w  gminie Nadarzyn, 
a następnie w Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. W  latach 1975-1991 prezes 
Zarządu Gminnego ZOSP w  Nadarzynie, 
członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP od 
1981 r. Ukoronowaniem tej działalności były 
pełnione w latach 1997-2007 funkcje prezesa 
Zarządu Stołecznego ZOSP RP, a  następnie 
prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Województwa Mazowieckiego. 
Witold Sojka był również w latach 2002-2007 
członkiem Zarządu Głównego ZOSP RP.

Był pasjonatem pożarnictwa, jego oso-
biste zaangażowanie i autorskie inicjatywy 
przyczyniły się do rozwoju ochotniczych 
straży pożarnych na Mazowszu, popra-
wy ich wyposażenia, umundurowania 
i wyszkolenia, a  także modernizacji i oży-
wienia aktywności. W  latach 1999-2007 
pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP na Mazowszu.  
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Oddział powstał w  wyniku reformy po-
działu administracyjnego kraju, która skut-
kowała likwidacją 49 województw. Jako 
prezes Zarządu Stołecznego Związku brał 
udział we wspólnym posiedzeniu prezy-
diów zarządów oddziałów wojewódzkich 
z  Siedlec, Radomia, Ostrołęki, Ciechano-
wa, Płocka oraz przedstawicieli wojewódz-
twa skierniewickiego, które powołało Od-
dział Wojewódzki ZOSP RP Województwa 
Mazowieckiego oraz piętnastoosobowe 
prezydium zarządu oddziału, na którego 
czele stanął jako prezes zarządu. Na tere-
nie województwa mazowieckiego działało 
38 oddziałów powiatowych, 282 oddzia-
ły gminne oraz 2181 ochotniczych straży 
pożarnych. W  tym czasie zrealizowano 
przy ogromnym osobistym zaangażo-
waniu Witolda Sojki zadanie, jakim było 
zniwelowanie dysproporcji w  organizacji, 
wyposażeniu w  środki ochrony osobistej, 
sprzęt i  samochody pożarnicze ochotni-
czych straży pożarnych z  poszczególnych 
regionów Mazowsza. Celem nadrzędnym, 
któremu patronował jako prezes organiza-
cji wojewódzkiej, było zapewnienie ochot-
nikom profesjonalnych ubrań ochronnych 
i  ochron osobistych. W  latach 1999-2001 
pozyskano dofinansowanie i  zaopatrzono 
OSP w ponad 3,6 tys. kpl. ubrań UPS-2 oraz 
ponad 2,8 tys. par butów strażackich. Dru-
gim ważnym priorytetem było doposażenie 
OSP w samochody pożarnicze, których nie 
posiadały aż 763 OSP. Przy jego wiodącym 
udziale w  okresie pierwszej kadencji uda-
ło się skarosować aż 117 podwozi średnich 
samochodów ratowniczo-gaśniczych i  18 
lekkich, a także zakupić 61 lekkich nowych 
samochodów dla OSP. 

Zjazd Wojewódzki Związku OSP RP 
Województwa Mazowieckiego w  2002  r. 
wybrał go ponownie na funkcję prezesa, 
którą pełnił w  kadencji przypadającej na 
lata 2002-2007. Był to okres ogromnych 

zmian w poziomie wyposażenia i wyszko-
lenia OSP na Mazowszu. Prowadzona przez 
niego organizacja mazowiecka wyróżniała 
się na tle kraju, licząc 2018 OSP, z tego 1489 
było jednostkami typu „S”, aż 413 wchodzi-
ło w skład krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego. W budowie i rozbudowie były 
332 strażnice OSP. Bardzo dobra współpra-
ca z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie oraz samorządem województwa za-
owocowała pozyskaniem dotacji dla ochot-
niczych straży pożarnych w wymiarze do-
tychczas nieosiągalnym. Wraz z dotacjami 
ZOSP RP stanowiły kwotę ponad 50 mln zł. 
Skarosowano 79 podwozi, zakupiono 105 
lekkich i 30 średnich nowych samochodów 
ratowniczo-gaśniczych, zakupiono ponad 
4,1 tys. ubrań ochronnych, 3,3 tys. hełmów 
i ponad 3 tys. par butów strażackich.

Interesowały go wszystkie obszary dzia-
łalności ochotniczych straży pożarnych: 
ratowniczo-gaśnicza, ale również kultu-
rotwórcza i  wychowawcza, praca z  mło-
dzieżą i  orkiestry dęte. Był niezastąpio-
nym organizatorem i  animatorem działań 
mających na celu budowanie wizerunku 
Związku OSP RP i  ochotniczego pożar-
nictwa w przestrzeni publicznej. Inicjował 
i  organizował imprezy i  uroczystości pre-
zentujące dorobek ochotniczego pożarnic-
twa w wymiarze wojewódzkim i lokalnym, 
uczestniczył regularnie w  uroczystościach 
z  okazji jubileuszy OSP, otwarcia strażnic, 
wręczenia sztandarów, zawodów czy uro-
czystości z okazji Dnia Strażaka.

Wydarzeniem o  charakterze symbolicz-
nym było wręczenie sztandaru Oddziałowi 
Wojewódzkiemu ZOSP RP Województwa 
Mazowieckiego, które miało miejsce 6 maja 
2000  r. na placu Piłsudskiego w  Warszawie 
w obecności prymasa Polski, władz państwo-
wych i  ponad 1000 strażaków. Wydarzenie 
to uświetniła nowo powołana Kompania  
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Honorowa ZOSP RP, przekształcona w Ma-
zowiecką Reprezentacyjną Kompanię Związ-
ku. W  2001  r. współorganizował z  okazji 
80-lecia Związku OSP RP w Warszawie Rajd 
Gwiaździsty Auto-Straż 2001, w  którym 
uczestniczyło 47 historycznych i  współcze-
snych samochodów strażackich. W  2004  r. 
z okazji Dnia Strażaka i wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej zorganizował w Warszawie 
II Rajd Samochodów Historycznych.

W  2004  r. współuczestniczył w  spro-
wadzeniu relikwii św. Floriana z  kate-
dry w  Krakowie do Bazyliki Katedralnej 
w  Warszawie, któremu patronował ks. bp. 
Kazimierz Romaniuk. Od tego czasu ob-
chody Dnia Strażaka w  Warszawie rozpo-
czynają się wspólną pielgrzymką strażaków 
ochotników i PSP do relikwii św. Floriana 
w Bazylice Praskiej.

Dzięki jego zaangażowaniu przez kilka 
lat w  Warszawie organizowane były uro-
czystości przekazania samochodów dla 
OSP, które odbywały się z  udziałem naj-
wyższych władz państwowych, PSP i ZOSP 
RP. Był na Mazowszu inicjatorem przed-
sięwzięć takich jak: Mazowieckie Zawody 
Strażackich Sikawek Konnych zainauguro-
wane w 2003 r., aby ocalić od zapomnienia 
i zniszczenia stary sprzęt strażacki, a także 
współtwórcą Wojewódzkich Zawodów Ra-
townictwa Wodnego i  Przeciwpowodzio-
wego OSP, zapoczątkowanych w  2005  r. 
Jego upór i  praca zaowocowały powoła-
niem czasopisma „Strażak Mazowiecki”, 
wydawanego przez oddział wojewódzki od 
2000 r. W 2001 r. zainaugurował coroczny 
konkurs o  tytuł honorowy „Strażak Roku 
Województwa Mazowieckiego”, w  ramach 
którego o tytuł Strażaka Roku ubiegają się 
laureaci edycji miesięcznych. Był organiza-
torem konferencji, narad i spotkań studyj-
nych działaczy Związku OSP RP połączo-
nych z  wizytami u  strażaków słowackich, 
czeskich i niemieckich.

Przez ostatnie pięć lat życia naznaczo-
nych problemami ze zdrowiem nadal był 
związany z pożarnictwem, aktywnie działał 
w Fundacji Edukacja i Technika Ratownic-
twa „EDURA” oraz w Centralnym Muzeum 
Pożarnictwa w Mysłowicach. Miał również 
szereg innych zainteresowań: łowiectwo, 
bibliofilstwo, filatelistyka, kolekcjonował 
białą broń.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1997), Złoty i  Srebrny Krzyż Zasługi, 
Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kra-
ju”, Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkow-
skiego (2002), Złoty Znak Związku OSP RP, 
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, 
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, 
odznaka honorowa „Zasłużony dla Oddzia-
łu Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa 
Mazowieckiego” (pośmiertnie).

Witold Sojka zmarł 14 maja 2012 r. Spo-
czął na cmentarzu parafialnym w Nadarzy-
nie. Pogrzeb odbył się 17 maja. W konduk-
cie pogrzebowym wraz z rodziną zmarłego 
uczestniczyli: wicepremier i prezes ZG ZOSP 
RP Waldemar Pawlak, komendant główny 
PSP gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, ko-
mendant wojewódzki PSP nadbryg. Gustaw 
Mikołajczyk oraz księża kapelani, liczne 
delegacje pożarnicze z całego kraju, poczty 
sztandarowe OSP i ZOSP RP, Kompania Re-
prezentacyjna ZOSP RP Województwa Ma-
zowieckiego, Kompania Reprezentacyjna 
SGSP oraz orkiestra OSP Nadarzyn.

Żonaty z  Wandą z  d. Pietrzak, miał 
dwoje dzieci: Katarzynę (1971) i  Marcina 
(1974).
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z życiorysami znanych Polek i Polaków, wyd. 2007.
Czasopisma: „Strażak Mazowiecki” nr 3, maj-czerwiec 
2012.

Małgorzata Matejczyk 

STANISZEWSKI 
STANISŁAW ZYGMUNT 

(1864-1925)

Prawnik, współorganizator i prezes wie-
lu organizacji społecznych, działacz społecz-
no-polityczny, członek loży wolnomular-
skiej. Członek zarządu, pomocnik naczelni-
ka, a następnie naczelnik Ochotniczej Straży 
Ogniowej w Suwałkach. 

Stanisław Zygmunt Staniszewski uro-
dził się 23 lipca 1864 r. w Kalwarii, w gu-
berni suwalskiej jako syn Waleriana Leona, 
prawnika, zesłańca, i Zenobii ze Stępniów. 
W  1887  r. ukończył Wydział Prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego, po czym jako 
wolontariusz odbył służbę wojskową w ar-
mii rosyjskiej. W styczniu 1889 r. rozpoczął 
w Suwałkach praktykę sądową jako pomoc-
nik adwokata przysięgłego, a dwa lata póź-
niej został obrońcą Prokuratorii Generalnej 
przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Od 
1894 r. pracował jako adwokat przysięgły. 

Pierwszym stowarzyszeniem, w  któ-
rego prace mocno się zaangażował, była 
Ochotnicza Straż Ogniowa w  Suwałkach. 

W  1891  r. został członkiem jej zarządu 
(sekretarzem), był także pomocnikiem na-
czelnika (1896) i naczelnikiem (1897-1900 
i  1907-1914). Kiedy w  1897  r. obejmował 
funkcję naczelnika, pisano już o  nim, że 
jest to człowiek młody, energiczny, zacny 
filantrop. Jako naczelnik straży dbał o wy-
szkolenie strażaków. Dla „wypróbowania 
czujności członków straży” organizował 
po 2-3 próbne alarmy rocznie, a od 1912 r. 
po pięć alarmów. Alarm w kwietniu 1911 r. 
obserwował inż. Józef Tuliszkowski, któ-
ry przeprowadził też szkolenie strażaków. 
Między innymi z inicjatywy Staniszewskie-
go w latach 1909, 1910 i 1912 zwiększono 
liczbę dzwonów alarmowych rozmieszczo-
nych w mieście. 

W 1912 r. przesłał do redakcji czasopi-
sma „Strażak” w  imieniu suwalskich stra-
żaków okolicznościowy list. Będąc aktyw-
nym redaktorem „Tygodnika Suwalskiego” 
(1906-1914), wiele uwagi poświęcał spra-
wom straży ogniowej. Krytykował inteli-
gencję prowincjonalną za zbyt małe zaan-
gażowanie. Zdecydowanie występował za 
podniesieniem wysokości składek na straż 
pożarną płaconych przez najbogatszych 
właścicieli domów oraz za uwzględnieniem 
w układzie przestrzennym miasta ułatwie-
nia dostępu do wody. 

Utrzymywał kontakt z  suwalskimi 
strażakami także po opuszczeniu miasta. 
W 1922 r. ofiarował 100 tys. marek polskich 
na zakup instrumentów muzycznych, co 
umożliwiło odtworzenie orkiestry. Pamię-
tający o zasługach Staniszewskiego straża-
cy podjęli w 1930 r. starania o zawieszenie 
jego portretu w sali posiedzeń straży. 

Jako właściciel dóbr Szyłańce (powiat 
kalwaryjski w  guberni suwalskiej) należał 
do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, 
a stowarzyszeni przez wiele lat (od 1898 r.) 
powierzali mu funkcję sekretarza na zgro-
madzeniach wyborczych. W 1900 r. należał 
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do współzałożycieli Suwalskiego Towarzy-
stwa Rolniczego i  w  jego zarządzie pełnił 
obowiązki kasjera (1900-1902, 1910).

W  roku 1905 zaangażował się w  dzia-
łalność polityczną. Był członkiem Związku 
Postępowo-Demokratycznego, a  później 
Polskiej Partii Postępowej. W  „Prawdzie” 
opublikował kilka artykułów na temat 
kwestii rolnej, samorządu gospodarczego 
i stanu ekonomicznego guberni suwalskiej. 
W  1907  r. wydał w  Warszawie obszerną 
pracę „Rzut oka na stan ekonomiczny Kró-
lestwa Polskiego”. 

W 1905 r. władze rosyjskie uważały go 
za jednego z  inspiratorów strajku szkol-
nego w  Suwałkach. Wiele wysiłku włożył 
w utworzenie w 1906 r. Szkoły Handlowej 
z polskim językiem nauczania. Należał do 
ścisłego grona jej założycieli, od powstania 
szkoły pełnił funkcję kasjera Rady Opie-
kuńczej. 

Był współzałożycielem i  od kwietnia 
1906 r. członkiem redakcji „Tygodnika Su-
walskiego”. W  1911  r. wydał dwutomowy 
zbiór wierszy Bez echa (Suwałki). 

Był współorganizatorem i prezesem wielu 
organizacji społecznych, m.in. Resursy Oby-
watelskiej, Towarzystwa Kredytowego miasta 
Suwałki, Towarzystwa Czytelni Naukowej. 

Po wybuchu I wojny światowej włączył 
się do udzielania pomocy poszkodowanym 
w toku działań wojennych. Wraz z Joachi-
mem Gallerą został delegatem Centralnego 
Komitetu Obywatelskiego na gubernię su-
walską. Z ich inicjatywy na początku grud-
nia 1914  r. powstał Gubernialny Komitet 
Obywatelski z Joachimem Gallerą jako pre-
zesem i  Stanisławem Staniszewskim jako 
skarbnikiem. 

Wiosną 1915  r. Staniszewski wyjechał 
na stałe do Warszawy i  aktywnie włączył 
się w  nurt życia społeczno-politycznego. 
W lipcu został przewodniczącym Wydziału 
Prowincjonalnego Centralnego Komitetu 

Obywatelskiego. Wstąpił do Grupy Pracy 
Narodowej i  był jednym z  wybitniejszych 
przedstawicieli tego stronnictwa. Od 2 li-
stopada 1915  r. brał udział w  pracach za-
łożycielskich Rady Głównej Opiekuńczej 
w  Warszawie. Został członkiem Zarządu 
Głównego i  równocześnie był przewodni-
czącym Wydziału Prowincjonalnego oraz 
Wydziału Dobroczynności. Prezesem Za-
rządu Rady Głównej Opiekuńczej został 
7 grudnia 1916  r. Prezesem całej Rady 
był Eustachy ks. Sapieha. Po reorganizacji 
władz w  październiku 1917  r. Stanisław 
Staniszewski został jednym z  dwóch jego 
zastępców. Natomiast 15 lutego 1919 r., po 
rezygnacji z funkcji Eustachego ks. Sapiehy, 
jednomyślnie wybrano na prezesa S. Stani-
szewskiego. Na tym stanowisku pozostał aż 
do likwidacji Rady w 1921 r. 

Od stycznia 1917  r. współpracował 
z Tymczasową Radą Stanu. Według Leona 
Wasilewskiego był w tym czasie powierni-
kiem Józefa Piłsudskiego i na jego polece-
nie tworzył zakonspirowaną komórkę pn. 
Organizacja „B”. W okresie tworzenia Rady 
Regencyjnej Międzypartyjne Koło Poli-
tyczne (w  którego skład wchodziła Grupa 
Pracy Narodowej) wysunęło kandydatu-
rę Staniszewskiego na trzeciego regenta 
obok arcybiskupa Aleksandra Kakowskie-
go i Zdzisława Lubomirskiego (ostatecznie 
funkcję tę objął Józef Ostrowski). 

Stanisław Staniszewski wziął aktywny 
udział w tworzeniu polskiego sądownictwa 
w  Królestwie Polskim. 27 sierpnia 1917  r. 
na zjeździe delegatów organizacyjnych pol-
skiego sądownictwa złożył przyrzeczenie 
jako prezes Sądu Apelacyjnego w Warsza-
wie i 1 września 1917 r. objął to stanowisko. 
W  pierwszym rządzie Rady Regencyjnej, 
kierowanym przez Jana Kucharzewskiego, 
a powołanym 11 grudnia 1917 r., został kie-
rownikiem Ministerstwa Opieki Społecznej 
i  Ochrony Pracy. 11 lutego 1918  r. wraz 
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z pozostałymi ministrami podał się do dy-
misji w proteście przeciw postanowieniom 
pokoju brzeskiego. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości Staniszewski odsunął się od uczest-
nictwa w bieżącym życiu politycznym i od 
1918  r. do śmierci prowadził kancelarię 
notarialną przy Wydziałach Hipotecznych 
Sądu Okręgowego w Warszawie. 

W  1919  r. został członkiem loży wol-
nomularskiej „Zmartwychwstanie” (Wielki 
Wschód Francji) w Warszawie (przynależ-
ność do niej godził z praktykowaniem ka-
tolicyzmu). W 1920 r. awansował w hierar-
chii wolnomularskiej, otrzymując w  paź-
dzierniku od Władysława Baranowskiego 
najwyższy, 33 stopień wtajemniczenia. 

Na przełomie lat 1922 i 1923 przewod-
niczył Komitetowi Organizacyjnemu Pol-
skiej YMCA (Young Men’s Christian Asso-
ciation), a  na walnym zgromadzeniu tego 
towarzystwa 9 stycznia 1922  r. został pre-
zesem Rady Krajowej. Uczestniczył w zało-
żeniu Polskiego Białego Krzyża, wszedł do 
jego Rady Nadzorczej, a w 1922 r. był pre-
zesem Wydziału Opieki nad Żołnierzem. 

Odznaczony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski (1922).

Stanisław Zygmunt Staniszewski zmarł 
30 kwietnia 1925  r. w  Warszawie i  został 
pochowany na Cmentarzu Powązkowskim, 
grób 89-5-26 (często podaje się błędnie, że 
w Suwałkach). 

Poślubił 2 lipca 1889  r. w  Warszawie 
w parafii św. Barbary Annę Józefę z Fisze-
rów, córkę Ottona i  Michaliny z  Suzinów. 
Żona była wnuczką Adama (bohatera Mic-
kiewiczowskich „Dziadów”) i  Karoliny 
z Odyńców. Mieli troje dzieci: Bogdan An-
toni był uczniem szkoły w Zuoz w Szwaj-
carii. Pochowany na suwalskim cmentarzu. 
Janina Maria była żoną Ignacego Benedyk-
ta Wądołkowskiego, harcmistrza, podpuł-
kownika Wojska Polskiego. Wacław był stu-

dentem Politechniki Warszawskiej, ppor. 
41 Pułku Piechoty, zmarł na tyfus na fron-
cie wojny 1920 r., pochowany w Warszawie. 
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SUTOROWSKI TADEUSZ 
(1915–1987) 

Uczestnik kampanii wrześniowej, pre-
zes Powiatowego Związku OSP we Wło-
cławku, przewodniczący Wojewódzkiej 
Komisji Rewizyjnej Związku OSP we Wło-
cławku.

Urodził się 8 czerwca 1915 r. we Wło-
cławku w  rodzinie kamieniczników. Był 
synem Stanisława i Małgorzaty z d. Chmie-
lewskiej. Siedmioklasową Publiczną Szkołę 
Powszechną ukończył w  1929  r. we Wło-
cławku, zaś w  1932  r. otrzymał dyplom 
Szkoły Zawodowej również we Włocławku 
w  zawodzie malarza. Zgodnie ze swoim 
wykształceniem w latach 1930-1933 odbył 
praktykę w  Zakładzie Malarsko-Pozłotni-
czym I. Czerniejewskiego we Włocławku. 

W wieku 47 lat przystąpił do złożenia egza-
minu dojrzałości w Liceum Ogólnokształ-
cącym dla Pracujących we Włocławku, któ-
re ukończył w 1962 r.

Służbę wojskową odbywał w  latach 
1935-1936 w szkole podoficerskiej w Toru-
niu. Tuż przed wybuchem II wojny świa-
towej w 1938 r. został powołany do wojska 
w  stopniu kaprala. W  październiku tegoż 
roku w armii pod dowództwem gen. Wła-
dysława Bortnowskiego wziął udział w za-
jęciu Zaolzia. Z chwilą wybuchu w 1939 r. 
II wojny światowej razem z jednostką woj-
skową w  Brodnicy, w  której stacjonował, 
został skierowany na front i  walczył pod 
Mełnem i w bitwie nad Bzurą. Po przegra-
nej bitwie nad Bzurą trafił najpierw do nie-
woli niemieckiej pod Kiernozią w powiecie 
łowickim, a później został osadzony w Sta-
lagu IIA w Neubrandenburgu. 17 sierpnia 
1940 r. został zwolniony i przewieziony do 
miejscowości Evershagen niedaleko Rosto-
ku, gdzie pracował w  gospodarstwie rol-
nym aż do końca wojny. W  dniu 31 maja 
1945 r. ożenił się z Heleną Krawczyk (1926- 
-2002), z którą wraz z synem Piotrem 3 lip-
ca powrócili do Włocławka. Pracę zawodo-
wą rozpoczął w  ochronie PKP jako straż-
nik, a następnie dowódca kompanii opera-
cyjnej. Pracując w PKP, w 1947 r. wstąpił do 
PPS, a w 1948 r. został członkiem PZPR.

Począwszy od 1950 r. aż do 1954 r. pra-
cował w aparacie partyjnym, piastując ko-
lejno funkcje: inspektora Wydziału Ekono-
micznego Komitetu Miejskiego PZPR we 
Włocławku, kierownika Wydziału Organi-
zacyjnego PZPR, a następnie sekretarza or-
ganizacyjnego w KP PZPR we Włocławku.

W 1954 r. przeszedł do pracy w admi-
nistracji państwowej. Został zatrudniony 
na stanowisku zastępcy przewodniczącego 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
we Włocławku i funkcję tę pełnił nieprze-
rwanie do 1973 r. W ramach swoich obo-
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wiązków był odpowiedzialny za współ-
pracę z  jednostkami ochotniczych straży 
pożarnych.

Swoją pracę społeczną niezależnie od 
obowiązków służbowych związał do końca 
swoich dni z działalnością na rzecz pożar-
nictwa i ochrony przeciwpożarowej. W la-
tach 1954-1974 piastował społeczną funk-
cję prezesa Zarządu Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP we Włocławku. Jego naj-
większym osiągnięciem w tym czasie było 
otrzymanie głównej nagrody – Sztandaru 
Przechodniego Ministra Spraw Wewnętrz-
nych – w  ramach ogólnopolskiego współ-
zawodnictwa OSP, którą Tadeusz Sutorow-
ski szczególnie sobie cenił. Wiele miejsca 
w swojej działalności strażackiej poświęcił 
tworzeniu orkiestr dętych, a także popula-
ryzacji ochrony przeciwpożarowej w struk-
turach OSP. 

W 1974 r. przeszedł na emeryturę, jed-
nak w dalszym ciągu sentyment do działal-
ności społecznej nie pozwalał mu na bycie 
obojętnym na sprawy związane z pożarnic-
twem. W  latach 1975-1986 pełnił funkcję 
przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji 
Rewizyjnej Związku OSP we Włocławku 
(do 1986), był także przewodniczącym 
Powiatowego Komitetu Przeciwpowodzio-
wego (1954-1974) oraz przewodniczącym 
Społecznego Komitetu Przeciwalkoholo-
wego (1961-1974).

Za swoją długoletnią pracę zawodową, 
a  przede wszystkim społeczną był wielo-
krotnie odznaczany.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski (1969), Złoty Krzyż Zasługi (1959), 
Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” 
(1983), Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” (1965), tytuł „Zasłużony w ochro-
nie przeciwpożarowej województwa wło-
cławskiego” (1987). 

Tadeusz Sutorowski zmarł 30 kwietnia 
1987 r. i został pochowany z honorami stra-
żackimi w Alei Zasłużonych na cmentarzu 
komunalnym we Włocławku (sektor 112Z, 
rząd 2, nr 9). 

Ze związku z  Heleną Krawczyk miał 
pięcioro dzieci: synów Piotra i  Ryszarda 
oraz córki Henrykę, Reginę i Cecylię.
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1974, nr 13, s. 6-13. 

Stanisław Kunikowski
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SZAFLIK JÓZEF RYSZARD 
(1930-2008)

Badacz dziejów i działacz ruchu strażac-
kiego, ludowiec, społecznik, historyk, orga-
nizator badań nad historią wsi i  polskiego 
ruchu ludowego, profesor nauk humani-
stycznych, nauczyciel akademicki, wycho-
wawca wielu pokoleń historyków.

Józef Ryszard Szaflik urodził się 18 lutego 
1930 r. we wsi Więcki, na ziemi częstochow-
skiej, w  rodzinie kierownika szkoły Alek-
sandra i jego żony Heleny ze Starczewskich. 
Jego ojciec, porucznik rezerwy Wojska Pol-
skiego, w kampanii wrześniowej walczył do 
5 października 1939 r. pod rozkazami gen. 
F. Kleeberga. Podczas wojny wraz z rodziną 
został deportowany przez hitlerowców do 
Generalnego Gubernatorstwa. 

Profesor Szaflik przed wojną ukoń-
czył zaledwie 3 klasy szkoły podstawowej. 
Mieszkając na terenie tzw. ziem włączo-
nych do Rzeszy, nie miał możliwości uczyć 
się. Dopiero w  roku szkolnym 1943/1944, 
przerzucony przez granicę do Generalnego 
Gubernatorstwa, mógł kształcić się na taj-
nych kompletach prowadzonych przez Bra-
ci Szkolnych w  Częstochowie. Brał udział 
wraz z innymi kolegami w zbieraniu broni 
po ofensywie zimowej 1945 r. i rozbrajaniu 
wojsk niemieckich. 

W latach 1945-1949 Józef Ryszard Sza-
flik uczył się w  Gimnazjum i  Liceum im. 

Romualda Traugutta w Częstochowie. Po ma-
turze w roku 1949 wybrał studia historyczne 
na Uniwersytecie Poznańskim. W 1954 r. uzy-
skał magisterium z historii, będące uwieńcze-
niem dwustopniowych studiów.

Ryszard Józef Szaflik fascynował się 
dziejami ruchu strażackiego. Tą problema-
tyką zainteresował się w drugiej połowie lat 
70. XX w. Prowadził systematyczne kweren-
dy materiałów w  Polsce i  za jej granicami. 
W ciągu 5 lat zgromadził pokaźny materiał, 
dzięki czemu w 1985 r. opublikował w Lu-
dowej Spółdzielni Wydawniczej monogra-
fię Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Książkę ilustrował Władysław Kopeć – gra-
fik LSW i jednocześnie strażak OSP. Była to 
publikacja, która po raz pierwszy prezento-
wała wszelkie zorganizowane formy walki 
z żywiołem, udokumentowane w opracowa-
niu naukowym, którego ramy chronologicz-
ne obejmują okres od wieków średnich do 
1939 r. Była wznawiana w latach 2002 i 2005. 

Poprzez jej napisanie zwrócił uwagę na 
potrzebę szerszego prowadzenia badań nad 
dziejami ochotniczego ruchu strażackiego. 
Profesor Szaflik był często zapraszany do Za-
rządu Głównego Związku OSP, aby wygłaszać 
referaty i pogadanki. Wkrótce kontakty Pro-
fesora z ruchem strażackim zostały sformali-
zowane. W 1992 r., kiedy funkcję prezesa ZG 
ZOSP RP przejął Waldemar Pawlak, doszło 
do odrodzenia Komisji Historycznej działają-
cej przy Zarządzie Głównym. Na jej czele stał 
prof. dr hab. Józef Ryszard Szaflik. Kierował 
nią przez 20 lat, a w ostatnich latach życia był 
jej honorowym przewodniczącym. Wielo-
krotnie z  zadowoleniem podkreślał fakt, że 
Związek przykłada coraz większą wagę do 
tradycji. Mówił często, iż nie zna innej takiej 
organizacji, która dokumentowałaby skrupu-
latnie swoją działalność, prowadziła kroniki, 
izby tradycji, a nawet muzea. Wiele OSP ma 
swoje monografie, opracowane najczęściej 
przez historyków amatorów. 
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W  czasie upamiętniania 80. rocznicy 
powstania ZOSP RP nastąpiło nawiązanie 
ścisłej współpracy między Komisją Histo-
ryczną, Zarządem Głównym ZOSP RP 
a Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludo-
wego. Współpraca ta zaowocowała liczny-
mi wystawami poświęconymi dziejom OSP 
i  współtwórcy nowoczesnego ruchu stra-
żackiego – Bolesławowi Chomiczowi. 

Profesor Szaflik dawał wyraz swoim zain-
teresowaniom historią ruchu strażackiego nie 
tylko w prowadzonych przez siebie badaniach 
i kierowaniem pracami Komisji Historycznej 
ZG OSP RP, ale także w czasie prowadzonych 
seminariów magisterskich i doktorskich. Pod 
jego kierunkiem powstało wiele prac magister-
skich i doktorskich. Celem profesora Szaflika 
stało się też inspirowanie środowisk nauko-
wych tak, aby dziejami OSP w większym niż 
dotąd stopniu zainteresowali się historycy pro-
fesjonaliści. Pod jego kierownictwem Komisja 
Historyczna wydawała „Zeszyty Historyczne 
Związku OSP”, organizowała konferencje na-
ukowe, a także ogólnopolskie konkursy kronik 
oraz konkursy na pamiętniki, wspomnienia, 
relacje i opracowania „Z dziejów OSP”.

Działalność społeczną J.R. Szaflik roz-
począł w Gimnazjum i Liceum im. Romu-
alda Traugutta w Częstochowie w szeregach 
Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospo-
litej Polskiej „Wici”. Jako dobry organizator 
został wybrany na prezesa Zarządu Szkol-
nego, wiceprezesa Zarządu Powiatowego 
w  Częstochowie i  członka Zarządu Woje-
wódzkiego ZMW RP „Wici” w Kielcach. 

Zaangażowanie w działalność ZMW RP 
„Wici” po wojnie wywarło wpływ na oso-
bowość Profesora, który często w  swoich 
wspomnieniach wracał do lat 1945-1947. 
Żywo reagował na działalność Związku 
Młodzieży Wiejskiej. Był również człon-
kiem Związku Młodzieży Polskiej, gdzie 
znalazł się po zjednoczeniu ruchu młodzie-
żowego w 1948 r. 

Profesor Szaflik przyjął z radością reak-
tywowanie ZMW 3 grudnia 1980 r., wspie-
rając powołanie Komisji Historycznej przy 
Zarządzie Krajowym ZMW w Warszawie. 

W  1947  r. J.K. Szaflik podjął decyzję 
o  wstąpieniu do Stronnictwa Ludowego. 
Wtedy rozpoczęło się jego zaangażowanie 
w ruchu ludowym, trwające do końca życia. 

Z dniem 13 lutego 1963  r. dr Józef Ry-
szard Szaflik został powołany na stanowisko 
kierownika Zakładu Historii Ruchu Ludo-
wego i kierował nim do listopada 1971 r. Był 
inicjatorem wielu konferencji naukowych 
poświęconych przeszłości chłopów i  ruchu 
ludowego, utworzył bibliotekę i  archiwum 
ZHRL. Przez wiele lat był przewodniczącym 
Rady Naukowej Zakładu Historii Ruchu 
Ludowego oraz Kolegium Redakcyjnego 
„Roczników Dziejów Ruchu Ludowego”. 
W Warszawie dr J.R. Szaflik równolegle pra-
cował w ZHRL przy NK ZSL w Warszawie 
i od października 1963 r. w Katedrze Historii 
Polski Najnowszej i Nowoczesnej – Instytu-
tu Historycznego Uniwersytetu Warszaw-
skiego (UW). Mając teraz szerszy dostęp do 
archiwów i  bibliotek centralnych, rozwinął 
swój talent badacza naukowego. W  marcu 
1970 r. uzyskał stopień doktora habilitowa-
nego nauk humanistycznych w zakresie hi-
storii najnowszej w oparciu o opublikowaną 
rozprawę Polskie Stronnictwo Ludowe Piast 
1926-1931 i  pozytywną ocenę całokształ-
tu dotychczasowego dorobku naukowego. 
W 1971 r. dr hab. J.R. Szaflik został powo-
łany na stanowisko docenta w Instytucie Hi-
storycznym UW.

Nauka była pasją życiową Profesora. 
Jest on autorem licznych publikacji na-
ukowych prezentujących wyniki niezwy-
kle oryginalnych problemów badawczych. 
Spenetrował nie tylko archiwa i  książnice 
krajowe, ale i wiele zagranicznych: we Lwo-
wie, Petersburgu, Moskwie, Wiedniu, Lon-
dynie i Paryżu. 
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Z  nazwiskiem Profesora łączy się mo-
numentalne przedsięwzięcie wydawnicze 
– publikacja dzieł Wincentego Witosa. 
Ważnym polem działalności Profesora było 
kształcenie młodej kadry naukowej. Ogó-
łem wypromował ponad 220 magistrów hi-
storii oraz 23 doktorów nauk humanistycz-
nych w zakresie historii. 

Oprócz pracy naukowej angażował się 
w gremiach kierowniczych zarządzających 
Uniwersytetem. W  latach 1975-1980 był 
prodziekanem i  pełnił obowiązki dzieka-
na Wydziału Historycznego, zaś w okresie 
1982-1985 był prorektorem UW. Zarówno 
dorobek naukowy, jak i  uzdolnienia orga-
nizacyjne sprawiły, że prof. J.R. Szaflik zo-
stał powołany do pracy w Polskiej Akade-
mii Nauk. W latach 1984-1988 był zastępcą 
sekretarza Wydziału I – Nauk Społecznych. 

Aktywność naukową i  doświadczenie 
w  organizacji i  kierowaniu różnymi jed-
nostkami rozwinął na początku lat 90. XX 
w. w  młodych bądź nowo tworzących się 
uczelniach akademickich. Nie zrywając 
z UW, gdzie pracował do odejścia na eme-
ryturę, prof. J.R. Szaflik wzmocnił kadrę 
naukową Wyższej Szkoły Rolniczo-Peda-
gogicznej w Siedlcach, obejmując w 1991 r. 
stanowisko kierownika Katedry Historii 
Najnowszej w  Instytucie Historii. W  wyż-
szej szkole niepaństwowej – Wyższej Szkole 
Humanistycznej w  Pułtusku – objął obo-
wiązki dziekana Wydziału Historycznego 
i kierownika Katedry Historii Wsi. 

Profesor Józef Ryszard Szaflik był 
członkiem komitetów redakcyjnych i wielu 
towarzystw naukowych. 

Przez ostatnie kilkanaście lat Profesor 
dużo czasu i wysiłków poświęcił powołane-
mu w 1992 r. Ludowemu Towarzystwu Na-
ukowo-Kulturalnemu, którego był inicjato-
rem, współorganizatorem i  prezesem Za-
rządu Głównego. LTN-K jest założycielem 
Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. 

Z inicjatywy LTN-K, ZHRL i osobiście 
prof. Józefa Ryszarda Szaflika doszło do 
zorganizowania trzech Kongresów Histo-
ryków Wsi i Ruchu Ludowego: w Rzeszo-
wie (1995), w Lublinie (2000) i w Pułtusku 
(2006) oraz edycji wielotomowych publika-
cji pokongresowych.

Jego dokonania pozostaną trwałym do-
robkiem polskiego ruchu ludowego, Ochot-
niczych Straży Pożarnych i ich historiografii. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Od-
rodzenia Polski (1998), Krzyż Komandorski 
Orderu Odrodzenia Polski (1985), Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1969), 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1964), Medal 40-lecia Polski Ludowej 
(1984), Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej (1976), Brązowy Medal „Za zasługi dla 
obronności kraju” (1986), Odznaka „Zasłu-
żony Działacz Kultury”, Odznaka Honorowa 
za Zasługi dla Archiwistyki (1978), Odznaka 
tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” (1985), 
Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż-
szego i  Techniki indywidualna II stopnia 
(1977), Medal Nagrodowy za zasługi dla 
rozwoju Zakładu Narodowego im. Osso-
lińskich Biblioteki Polskiej Akademii Nauk 
we Wrocławiu (1980), Złota Honorowa Od-
znaka Związku Młodzieży Wiejskiej (1970), 
Złoty Znak Związku OSP RP (1996).

Profesor Józef Ryszard Szaflik zmarł 
w wieku 78 lat po ciężkiej chorobie 24 maja 
2008  r. w Gliwicach. Został pochowany na 
Cmentarzu Powązkowskim (dawniej Cmen-
tarzu Wojskowym) w Warszawie. Nad trum-
ną Profesora pochyliły się sztandary OSP 
licznie przybyłe z  całego kraju. W  ostatnią 
drogę odprowadziła go rodzina, orkiestra 
OSP z  Działdowa, władze ZG OSP i  PSL, 
przyjaciele, współpracownicy, nauczyciele 
akademiccy, uczniowie, ludowcy, komba-
tanci. 



2 7 7

s

Ryszard J. Szaflik w  1954  r. wstąpił 
w  związek małżeński ze studentką historii 
Krystyną Klepacką. Ze związku przyszły na 
świat dwie córki: Grażyna (1956) i Marzena 
(1958). Później doczekał się wnuków – Mał-
gorzaty (1981), Tomasza (1983), Michała 
(1984), Grzegorza (1990) i Marty (1997).
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Mirosława Bednarzak-Libera

SZAFNICKI JÓZEF BRONISŁAW 
(1855-1919)

Ksiądz, działacz społeczny i publicysta. 
Inicjator, założyciel i pierwszy prezes OSP 
w Kokaninie i Pawłówku pod Kaliszem.

Ks. Józef Bronisław Szafnicki urodził się 
7 marca 1855 r. we wsi Drużbice, w rodzi-
nie organisty Mikołaja i Kunegundy z Jur-
czykowskich. W 1857 r. rodzina przeniosła 
się do Piotrkowa, gdzie zakupiła dom i go-
spodarstwo. Tutaj pobierał nauki w szkole 
miejskiej, a następnie od 1865 r. w gimna-
zjum, które ukończył cztery lata później. 
Od 1869 do 1873  r. pozostawał w  domu, 
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pomagając rodzicom w  gospodarstwie 
i przygotowując się do wstąpienia do semi-
narium duchownego. 

W  1873  r. przyjęty został do Semina-
rium Duchownego we Włocławku. Po 
ukończeniu czterech kursów jako zdolny 
alumn wysłany został w 1877 r. do Rzym-
skokatolickiej Akademii Duchownej w Pe-
tersburgu, gdzie z rąk biskupa Wincentego 
Teofila Popiela otrzymał wyższe święcenia. 
W 1881 r. ukończył pełen kurs ze stopniem 
magistra teologii i  otrzymał nominację 
na profesora seminarium we Włocławku. 
Z powodów zdrowotnych musiał zrezygno-
wać z tej funkcji i po kilkumiesięcznej ku-
racji objął stanowisko wikariusza w Przed-
czu. W  1882  r. został prefektem Szkoły 
Realnej we Włocławku, a dwa lata później 
otrzymał takie samo stanowisko w gimna-
zjum kaliskim. Następnie 6 stycznia 1897 r. 
mianowany został kanonikiem kolegiaty 
kaliskiej. Dzięki jego inicjatywie ukończo-
no budowę kościoła na Rypinku w Kaliszu. 

Z  dniem 1 lutego 1890  r. objął probo-
stwo w  Kokaninie pod Kaliszem, gdzie 
dokończył budowę kościoła, wystawił ple-
banię, uporządkował cmentarz, na którym 
urządził miniaturową Kalwarię, w  1908  r. 
założył parafialną szkołę początkową.

Współpracował z  „Gazetą Kaliską”, 
„Przeglądem Katolickim”, „Kurierem Po-
wszechnym” i  „Zorzą”, publikując na ich 
łamach swoje teksty. Był autorem kilku-
dziesięciu książek i broszur o tematyce reli-
gijnej, etycznej i moralnej. 

W  1906  r. ze względów zdrowotnych 
został zmuszony do rezygnacji ze stanowi-
ska prefekta szkół kaliskich.

W czerwcu lub lipcu 1911 r. zwrócił się 
z ambony kościoła parafialnego w Kokani-
nie z apelem do swoich parafian, w którym 
ogłosił zamysł zorganizowania Parafialnej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokaninie, 
zachęcając mieszkańców parafii do wstą-

pienia w  szeregi organizacji niosącej po-
moc w walce z żywiołem ognia, zapobiega-
jącej powstawaniu pożarów i broniącej ży-
cia oraz mienia ludzkiego. Na pierwszym, 
założycielskim zebraniu został wybrany 
na prezesa. Postanowiono też podzielić 
straż na dwa pododdziały – w  Kokaninie 
i w Pawłówku. Prezes, po ukonstytuowaniu 
się zarządów w  pododdziałach, wystąpił 
do władz guberni kaliskiej o zarejestrowa-
nie Parafialnej Ochotniczej Straży Pożar-
nej w  Kokaninie i  nadanie jej osobowości 
prawnej. Następnie zwrócił się z  apelem 
o  składanie ofiar na statutową działalność 
nowo powstałej OSP. W  odpowiedzi na 
apel prezesa mieszkańcy parafii Kokanin 
postanowili przekazać na organizację i wy-
posażenie pododdziałów dochody uzyska-
ne za sześć lat dzierżawy gruntów przez 
myśliwych, którzy mieli prawo polowania 
na tym terenie na zwierzynę łowną.

Za uzyskane ofiary ks. Szafnicki wy-
budował w  Kokaninie strażnicę, zakupił 
w  1912  r. sikawkę ręczną na podwoziu 
stałym, wóz czterokołowy i  beczkowóz 
czterokołowy dla pododdziału Kokanin, 
a  w  1913  r. dla pododdziału Pawłówek 
sikawkę ręczną na podwoziu czterokoło-
wym, która z  powodu braku remizy stra-
żackiej została zabezpieczona na posesji 
sekretarza Michała Stefaniaka.

W 1914 r. ks. Szafnicki wybudował dla 
pododdziału OSP w Pawłówku remizę stra-
żacką, usytuowaną na gruntach ofiarowa-
nych przez sekretarza M. Stefaniaka.

Uzyskawszy od ówczesnego właściciela 
majątku Majków Feliksa Karśnickiego wia-
domość o odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę, 11 listopada 1918 r. oddział Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Pawłówku wziął 
udział w  wyzwalaniu miasta Kalisza i  za-
bezpieczeniu dworca kolejowego, a następ-
nie został skierowany do nowo powstałego 
starostwa kaliskiego w celu jego obrony. Za 
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udział w  tych wydarzeniach władze staro-
stwa przekazały OSP w  Pawłówku obraz 
obramowany o  wysokości jednego metra 
z  wizerunkiem św. Floriana, pod którym 
została umieszczona data 11.11.1918 r.

W nagrodę za udział jednostek w roz-
brajaniu armii pruskiej oraz zabezpieczaniu 
i ochronie tworzonych w Kaliszu w 1918 r. 
władz polskich Bronisław Józef Szafnicki 
zorganizował we wsi Pawłówek prywatną 
szkołę, do której uczęszczało 24 dzieci.

Odznaczony Orderem Świętej Anny 
klasy III, Orderem Świętego Stanisława kla-
sy I, a w 1890 r. klasy II (ordery rosyjskie). 

Ks. Bronisław Józef Szafnicki zmarł 26 
grudnia 1919  r. podczas zebrania para-
fialnego w  Kokaninie. Ciało duchownego 
złożono do grobowca ks. Tyszkowskiego 
na tamtejszym cmentarzu parafialnym. Ta-
blice pamiątkowe znajdują się w  kościele 
parafialnym w  Kokaninie i  w  kościele św. 
Gotarda na Rypinku w Kaliszu.

Osoba ks. Szafnickiego stała się pierwo-
wzorem ks. Komodzińskiego w  „Nocach 
i dniach” M. Dąbrowskiej.
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SZAŁKOWSKI ANTONI 
(1934-2010)

Animator kultury. Założyciel Zespołu 
Folklorystycznego „Narwianie”. Członek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Pogorzał-
kach, prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Dobrzyniewie Dużym, 
pow. bialostocki (1980-2007).

Urodził się 2 sierpnia 1934  r. w  No-
wince, gmina Sidra, woj. podlaskie. Ojciec 
Aleksander, matka Maria z  d. Klimowicz. 
W  1959  r. ukończył naukę w  Społecznym 
Ognisku Muzycznym w  Białymstoku. 
W  1965  r. uzyskał dyplom Państwowej 
Średniej Szkoły Muzycznej w Białymstoku. 
Całe swoje życie zawodowe związał z Bia-
łostocczyzną. W  1956  r. rozpoczął pracę 
w  Świetlicy Wiejskiej w  Pogorzałkach, 
gmina Dobrzyniewo Duże, pow. białostoc-
ki. Prowadził szeroką działalność kultu-
ralno-oświatową, bibliotekę, zespół śpie-
waczy, przekształcony w  chór mieszany, 
a w 1978 r. w Zespół Folklorystyczny „Nar-
wianie”. Na początku lat 70. przy zespole 
powstała grupa taneczna wykonująca tańce 
ludowe i kapela w składzie dwa akordeony, 
skrzypce, kontrabas, tamburyn i klarnet. 

Antoni Szałkowski wśród mieszkań-
ców okolicznych miejscowości zbierał 
i  zapisywał stare piosenki i  obrzędy ludo-
we, gawędy, przystosowywał je do potrzeb 
scenicznych i  wprowadzał do repertuaru 
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„Narwian”, aby ocalić je od zapomnienia.  
Zespół szybko stał się zespołem reprezen-
tacyjnym gminy, swoimi występami uroz-
maicał dożynki, uroczystości patriotycz-
ne i  okolicznościowe, m.in. uroczystości 
strażackie (Dzień Strażaka, zjazdy gminne 
i  wojewódzkie, zawody strażackie, szkole-
nia działaczy OSP, jubileusze OSP).

Antoni Szałkowski włączył do repertu-
aru „Narwian” piosenki strażackie. Wielo-
krotnie na różne imprezy tworzył melodie 
i  pisał teksty o  tematyce strażackiej. Pod 
jego kierunkiem zespół odnosił sukcesy na 
przeglądach zespołów folklorystycznych: III 
miejsce na Ogólnopolskich Spotkaniach Ze-
społów Scenicznych OSP (Paczków 1982 r.). 
Wielokrotnie uczestniczył w  regionalnych 
i ogólnopolskich Przeglądach Zespołów Ar-
tystycznych OSP, prezentując repertuar stra-
żacki i  regionalny: Krynica-Zdrój 2006  r., 
Polanica-Zdrój 2007 r., 2008 r. Odnosił suk-
cesy na Ogólnopolskich Festiwalach Piosen-
ki Strażackiej w Ciechocinku (2003 r. – wy-
różnienie, 2005 r. – III miejsce, 2007 r. – II 
miejsce). Zespół brał także udział w impre-
zach organizowanych przez Zarząd Głów-
ny Związku OSP RP: Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Strażaków na Jasną Górę (2004 r.), 
Jubileuszu Roku 2000 w Warszawie.

Antoni Szałkowski należał do grona za-
służonych animatorów kultury i  działaczy 
społecznych. Był członkiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Pogorzałkach, a  od roku 
1980 do 2007 pełnił funkcję prezesa Zarzą-
du Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w  Dobrzyniewie Dużym. Sprawował wiele 
funkcji społecznych: radny Gminnej Rady, 
przewodniczący Komisji Kultury i  Oświaty 
Rady Gminy, ławnik w Sądzie Wojewódzkim 
w  Białymstoku, przewodniczący Gminnego 
Komitetu PSL, członek plenum NK PSL.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny 

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 
(2007), odznaka „Zasłużony Działacz Kul-
tury”, srebrna odznaka honorowa „Zasłu-
żony Białostocczyźnie”, dyplom i  Medal 
im. Adama Chętnika „Za szczególne za-
sługi w upowszechnianiu kultury ludowej” 
(1989), Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” .

Antoni Szałkowski zmarł 25 lipca 
2010  r. w  Pogorzałkach, pow. białostocki, 
woj. podlaskie.

W  roku 2014 zarządzeniem dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury w Dobrzynie-
wie Dużym została ustanowiona „Nagroda 
im. Antoniego Szałkowskiego” przyznawa-
na za kultywowanie i pielęgnowanie podla-
skiej kultury ludowej.
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SZAROMA MICHAŁ 
(1908-1943)

Naczelnik, komendant Zawodowej 
Straży Pożarnej w  Jaśle. Członek Strażac-
kiego Ruchu Oporu „Skała” oraz współpro-
wadzący tajnej podchorążówki AK. Inicja-
tor powstania kilkunastu OSP w  powiecie 
jasielskim. Rozstrzelany przez Niemców. 

Urodził się w  1908  r. pod Grodnem 
(obecnie na terenie Białorusi). W latach 30. 
XX w. przybył z  Grodna, gdzie był młod-
szym instruktorem pożarnictwa, do Jasła. 
W  Jaśle początkowo pełnił funkcję star-
szego instruktora powiatowego w struktu-
rach Lwowskiego Okręgu Wojewódzkiego 
Związku Straży Pożarnych RP, a następnie 
komendanta powiatowego straży pożarnej. 
Awansowany został do stopnia porucznika, 
a  później kapitana pożarnictwa. Inicjator 
powstania kilkunastu OSP w  powiecie ja-
sielskim, wspólnie z  mł. instr. (kpt. poż.) 
Kazimierzem Głąbem, komendantem Po-
gotowia Zawodowej Straży Pożarnej i  jed-
nocześnie komendantem OSP Jasło. 

W podjasielskiej wsi Kłodawa powiato-
wy instruktor pożarnictwa por. M. Szaro-
ma założył w dniu 6 marca 1941 r. oddział 
konspiracyjny Strażackiego Ruchu Oporu 
„Skała”, a wkrótce całą jednostkę OSP Kło-
dawa prze kształcono w szkołę pożarnictwa, 
w istocie szkołę podchorążych AK i „Skały”. 
Kurs podchorążych kontynuowało 24 stra-

żaków, a  komendantem kursu był naczel-
nik miejscowej OSP Władysław Madejczyk 
ps. „Ptak”. Szkolenie prowadzili oficerowie 
pożarnictwa Michał Szaroma i  Kazimierz 
Głąb oraz ukrywający się żołnierze zawo-
dowi (m.in. por. „Andrzej”, por. „Jerzyk”, st. 
sierż. Mieczysław Żygłowicz ps. „Stanisław” 
z Kołaczyc). Wszyscy uczestnicy ukończyli 
kurs ze stopniem kaprala lub plutonowego 
podchorążego. Komórkę „Skały” zawiąza-
no także w OSP Żółków, gmina Jasło, którą 
kierował gminny komendant straży Stani-
sław Michalik (Michalski). 

Tragedia z  udziałem M. Szaromy i  K. 
Głąba rozegrała się we wsi Lisów, gmina 
Skołyszyn, pow. jasielski, gdzie w listopadzie 
1943 r. oficerowie zorganizowali w miejsco-
wej OSP zajęcia szkoleniowe dla naczelni-
ków i  zastępców naczelników straży z  po-
wiatu jasielskiego, prowadząc jednocześnie 
nabór w  szeregi ruchu oporu SRO „Skała”. 
W trzecim dniu kursu nastąpiły aresztowa-
nia, a  w  niedługim czasie egzekucja oby-
dwu instruktorów, po okrutnym śledztwie 
w  więzieniu na Motelupich w  Krakowie. 
Aresztowania były odwetem za to, że 21 paź-
dziernika 1943 r. oddział „Skały” zaatakował 
posterunek policji granatowej w Skrzydlnej 
koło Limanowej. W  walce zginęło 5 stra-
żaków, a w niecały miesiąc po akcji Niem-
cy rozpoczęli zakrojone na szeroką skalę 
aresztowania w jasielskim, a także oficerów 
pożarnictwa z  dystryktu krakowskiego: 
por. poż. Sta nisława Mazana – komendanta 
szkoły w Nowym Sączu oraz wykładowców: 
ppor. poż. Bronisława Piwowara, ogn. poż. 
Mieczysława Wędrychowskiego, kpt. poż. 
Karola Gołąba w Miechowie, por. poż. Eu-
geniusza Goławskiego w Krakowie, por. poż. 
Edwarda Guniewicza w Myślenicach, ppor. 
poż. Jana Dębickiego w Tarnowie, ppor. poż. 
Eugeniusza Kaudelko w Bochni. Kazimierz 
Głąb został rozstrzelany w  Słomnikach 11 
grudnia 1943 r.
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Michał Szaroma rozstrzelany został 
w  zbiorowej egzekucji w  lesie warzyckim, 
jasielskim miejscu kaźni, 6 grudnia 1943 r. 
razem z innym strażakiem z OSP Trzcinica 
Janem Barzykiem. Pochowany jest w zbioro-
wej mogile na Cmentarzu Wojennym Ofiar 
Terroru Hitlerowskiego w Warzycach. 
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SZCZEPANIAK JAN 
(1936-2006)

Magister prawa, pracownik administra-
cji samorządowej i  państwowej. Działacz 
ruchu ludowego oraz ochotniczego pożar-
nictwa. Wojewoda włocławski, poseł na 
Sejm RP I i II kadencji.

Urodził się 24 listopada 1936 r. w Rdzu-
chowie-Kolonii, pow. opoczyński (obecnie 
woj. świętokrzyskie) w  rodzinie chłopskiej. 

Jego ojciec Józef był rolnikiem, matka Ma-
rianna z  d. Szczepaniak. Wychowywał się 
w  rodzinie kultywującej tradycje niepod-
ległościowe oraz narodowowyzwoleńcze, 
z którymi związany był jego ojciec – partyzant 
okresu II wojny światowej. W 1947 r. Szcze-
paniakowie otrzymali gospodarstwo i  prze-
prowadzili się do Bukowca, gm. Jabłonowo 
Pomorskie, pow. brodnicki (obecnie woj. ku-
jawsko-pomorskie). W  tej miejscowości Jan 
Szczepaniak ukończył szkołę powszechną, po 
czym w 1atach 1951-1955 uczęszczał do LO 
w Grudziądzu. W okresie od 1978 do 1983 r. 
studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
im. Mikołaja Kopernika w  Toruniu, gdzie 
uzyskał tytuł magistra prawa.

Pracę zawodową rozpoczął w  Gro-
madzkiej Radzie Narodowej w  Bukowcu 
(1955-1956), po czym został powołany do 
odbycia zasadniczej służby wojskowej w 5 
Kołobrzeskim Pułku Piechoty (1956-1958), 
gdzie w  stopniu kaprala był pisarzem. Po 
zwolnieniu do cywila pracował w  1atach 
1959-1961 jako kierownik w  Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w  Jabłonowie 
Pomorskim. Jego dalsza praca zawodo-
wa związana była z  etatową działalnością 
w  organizacjach społeczno-politycznych. 
Najpierw był kierownikiem oddziału i  se-
kretarzem Zarządu Powiatowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w  Brodnicy (1961- 
-1962), później instruktorem Powiatowego 
Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Lu-
dowego w Brodnicy (1962-1972), następnie 
sekretarzem Powiatowego Komitetu ZSL 
w  Radziejowie (1972-1975). Po zlikwido-
waniu powiatów w 1975  r. został przenie-
siony do pracy w Wojewódzkim Komitecie 
ZSL (WK ZSL) we Włocławku na stanowi-
sko kierownika Wydziału Społeczno-Poli-
tycznego. W styczniu 1982 r. został sekre-
tarzem WK ZSL, a w marcu 1985 r. wybra-
no go na funkcję wiceprezesa WK ZSL we 
Włocławku. 
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Na stanowisko wicewojewody włocław-
skiego został powołany 12 lipca 1988  r. 
przez prezesa Rady Ministrów, a następnie 
14 marca 1990 r. objął stanowisko wojewo-
dy włocławskiego, które pełnił do 15 lipca 
1991  r. Podczas wyborów parlamentar-
nych 27 października 1991 r. kandydujący 
z  toruńskiego okręgu wyborczego z  listy 
Polskiego Stronnictwa Ludowego – Sojusz 
Programowy Jan Szczepaniak został po-
słem. W Sejmie był m.in. członkiem Komi-
sji Ustawodawczej, Komisji Nadzwyczajnej 
do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytu-
cyjnej, w tym zapisów o powoływaniu i od-
woływaniu Rządu i innych zmianach doty-
czących najwyższych organów Państwa.

Został posłem również na drugą ka-
dencję (1993-1997), rekomendowany przez 
PSL z  okręgu włocławskiego. Pracował 
m.in. w  Komisji Ustawodawczej, a  także 
brał udział w pracach 38 podkomisji.

Jan Szczepaniak młodzieńcze pasje 
związane z pożarnictwem rozwinął dopie-
ro pod koniec 1990 r., kiedy jako wojewoda 
włocławski był skutecznym mediatorem 
podczas rozwiązywania konfliktu, jaki miał 
miejsce na przełomie lat 1990/1991 pomię-
dzy kierownictwami Komendy Wojewódz-
kiej i Rejonowej Straży Pożarnych we Wło-
cławku, a NSZZ „Solidarność” działającym 
przy Komendzie Rejonowej Straży Po-
żarnych we Włocławku. Wtedy też zyskał 
uznanie i  szacunek wśród wielotysięcznej 
ochotniczej i  zawodowej formacji straża-
ków woj. włocławskiego.

Podczas obrad V Wojewódzkiego Zjaz-
du Związku OSP (12 lutego 1992 r.) zo-
stał wybrany do Zarządu Wojewódzkiego 
Związku OSP (ZW ZOSP). Jednocześnie 
był członkiem Prezydium oraz prezesem 
ZW ZOSP we Włocławku. Na IX Krajo-
wym Zjeździe Związku OSP RP (kwiecień 
1992 r.) reprezentował włocławskie środo-
wisko strażackie. W  czasie jego obrad był 

w grupie strażaków, którzy w drodze legi-
slacji przygotowywali prawne rozwiązania 
dotyczące ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, na mocy której część 
zysku ze świadczonych usług można było 
przeznaczyć na działalność statutową OSP. 
Opowiadał się za wprowadzeniem zero-
wej stawki podatkowej od towarów i usług 
przeznaczonych na cele ochrony przeciw-
pożarowej. Optował za wprowadzeniem 
dodatku do emerytur dla strażaków ochot-
ników, którzy mieli odpowiedni staż i  za-
sługi w  działalności ratowniczo-gaśniczej. 
(Ustawa ta nie została uchwalona przez 
Sejm RP).

Prowadząc społeczną działalność po-
żarniczą, niejednokrotnie stawał przed sze-
regiem problemów natury organizacyjno
-finansowej. Wprowadzone w  życie nowe 
unormowania prawne dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej oraz usytuowania ochot-
niczego pożarnictwa w  strukturach władz 
samorządowych diametralnie zmieniły 
sposoby zarządzania jednostkami OSP pod 
względem organizacyjnym i operacyjnym. 
W  wielu środowiskach wykrystalizował 
się pogląd dążący do polaryzacji i podzia-
łu ochrony przeciwpożarowej na zawo-
dową oraz ochotniczą. Temu stanowisku 
jasno i  jednoznacznie sprzeciwiał się Jan 
Szczepaniak, czemu dawał wyraz podczas 
licznych narad z  władzami pożarniczymi 
woj. włocławskiego, przedstawicielami sa-
morządów terytorialnych oraz na naradach 
zarządów gminnych Związku OSP. Dzięki 
niemu wiele OSP pozyskało środki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz z urzędów gmin 
i  miast na działalność operacyjno-ratow-
niczą. Szczególnie odnosiło się to do OSP 
włączonych do krajowego systemu ratow-
niczo-gaśniczego.

Z udziałem 20 członków założycieli 28 
grudnia 1994 r. zostało reaktywowane Sto-
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warzyszenie Straży Ochotniczej Ogniowej 
we Włocławku (SSOO). Jednym z nich był 
Jan Szczepaniak. Organizacja ta była kon-
tynuatorką chlubnych tradycji kujawskiego 
pożarnictwa, które zostały zapoczątkowane 
11 lipca 1874 r. powstaniem we Włocławku 
pierwszego legalnego oddziału do zwalcza-
nia pożarów. 

VI Wojewódzki Zjazd Związku OSP 
RP we Włocławku, obradujący 7 grudnia 
1996  r., zatwierdził wybór członków ZW 
ZOSP RP. W  tym gremium znalazł się Jan 
Szczepaniak, któremu powierzono funkcję 
prezesa ZW ZOSP RP we Włocławku. Wolą 
delegatów zjazdu został on jednym z trzech 
delegatów woj. włocławskiego na X Krajowy 
Zjazd ZOSP RP (27-29 czerwca 1997). Po-
dobne nominacje uzyskał na Nadzwyczajne 
Krajowe Zjazdy ZOSP RP (20-22 czerwca 
1999, 15 marca 2004) oraz na XI Krajowy 
Zjazd ZOSP RP (19-20 października 2002). 
W organach tych pełnił funkcję członka Za-
rządu Głównego ZOSP RP aż do śmierci.

Po zmianach administracyjnych kraju 
od 1 stycznia 1999  r. Jan Szczepaniak zo-
stał wiceprezesem Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego 
oraz wiceprezesem Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP we Włocławku.

Obradujący 6 października 2001 r. I Po-
wiatowy Zjazd Związku OSP RP wybrał 
Jana Szczepaniaka na jednego z wicepreze-
sów Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP we Włocławku. Natomiast 22 marca 
2002 r. I Wojewódzki Zjazd Związku OSP 
RP Woj. Kujawsko-Pomorskiego powierzył 
mu funkcję wiceprezesa Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP. Mandaty te zostały 
potwierdzone 10 sierpnia 2006  r. podczas 
II Powiatowego Zjazdu Związku OSP RP 
we Włocławku.

Był wielokrotnie odznaczany za swoją 
pracę zawodową w administracji państwo-
wej oraz za działalność na rzecz ruchu lu-

dowego i ochrony przeciwpożarowej. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 

Polski (1999), Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (1986), Złoty Krzyż Za-
sługi (1979), Medal 40-lecia Polski Ludo-
wej (1984), Medal 30-lecia Polski Ludowej 
(1974), srebrna odznaka „Za Zasługi dla 
Obrony Cywilnej” (1991), Medal Hono-
rowy im. Józefa Tuliszkowskiego (1998), 
Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskie-
go (2004), Złoty Znak Związku OSP RP 
(1996), Medal Honorowy im. Bolesława 
Chomicza (1998), Złoty Medal „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” (1992).

Jan Szczepaniak zmarł nagle 22 września 
2006  r. i  został pochowany w Alei Zasłużo-
nych na włocławskim cmentarzu komunal-
nym (sektor 112, rząd D, nr 1_2). W ceremo-
nii pogrzebowej udział wzięło kilkadziesiąt 
delegacji OSP ze sztandarami z woj. kujaw-
sko-pomorskiego, członkowie naczelnych 
władz PSL, Zarządu Głównego ZOSP RP, 
przedstawiciele Sejmu RP, władz administra-
cyjnych i samorządowych woj. kujawsko-po-
morskiego, Włocławka i pow. włocławskiego, 
liczni strażacy OSP i  PSP oraz mieszkańcy 
Włocławka i pow. włocławskiego.

Jan Szczepaniak ożenił się z Marią z d. 
Jamrozy. Z tego związku urodzili się: Ewa, 
Małgorzata, Tomasz, Alicja i Piotr.
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rządu Wojewódzkiego Związku OSP RP we Włocław-
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Uchwała nr 1/96 VI z  7 XII 1996  r. Wojewódzkiego 
Zjazdu Związku OSP RP we Włocławku w sprawie za-
twierdzenia składu Zarządu Wojewódzkiego Związku 
OSP RP we Włocławku i Wojewódzkiej Komisji Re-
wizyjnej, s. 178-180; tamże, Posiedzenia Prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP 1995-1998: 
Naczelne władze Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP na kadencję 1997-2002, s. 39; Uchwała ZW 
ZOSP RP we Włocławku z  12 XI 1998  r. w  sprawie 
desygnowania członków Zarządu Wojewódzkiego 
do Zarządów Powiatowych zgodnie z miejscem dzia-
łalności i  zamieszkania, s. 47-49; Uchwała 5/98 ZW 
ZOSP RP we Włocławku w  sprawie desygnowania 
z dn. 1 I 1999 r. członków ZW ZOSP RP we Włocław-
ku do składu ZW ZOSP RP regionu kujawsko-pomor-
skiego, s. 53; Uchwała 6/98 ZW ZOSP RP we Wło-
cławku z  12 XI 1998  r. w  sprawie rozwiązania z  dn. 
31 XII 1998  r. ZW ZOSP RP we Włocławku, s. 52; 
Biuro Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we 
Włocławku, Dokumenty bieżące, Karta ewidencyjna 
działacza ZOSP RP we Włocławku (27 VIII 2006 r.); 
Arch. rodzinne M. Szczepaniaka z Włocławka; Książ-
ka ewidencji i pracy Stowarzyszenia Straży Ochotni-
czej Ogniowej we Włocławku.
Publikacje: Kto jest kim w  Polsce. Biogramy parla-
mentarzystów i  urzędników państwowych z  informa-
cjami o  ważniejszych urzędach 1994-1995, pod red. 
L. Lewandowskiego, Warszawa 1995, s. 504; Sejm RP 
I kadencji. Informator, Warszawa 1992, s. 113; Sejm RP 
II kadencji, Przewodnik, Warszawa 1994, s. 166; Wyd. 
Almanach 2000, pod red. Z. Jabłonowskiej-Ratajskiej, 
W. Kossobudzkiej-Orłowskiej, A. Rozciszewskiej, A. 
Tarnowskiej, Warszawa 1999, s. 267; Zasada Z.J., Spro-
stać strażackiej tradycji. Zarys dziejów ochotniczych 
straży pożarnych: w  gminie Baruchowo, Baruchowo 
2003, s. 68, 151, 232, 240, 242, 268; tenże, Dzieje straży 
pożarnych Włocławka oraz powiatu włocławskiego na 
tle historii ochrony przeciwpożarowej Kujaw wschod-
nich (1874-2004), Włocławek 2004, s. 304-305, 315, 
318, 372-373, 376, 444, 446, 448, 452; tenże, Wczoraj 
i dziś. 80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie 
(1924-2004), Włocławek 2004, s. 46, 211, 252; tenże, 
Grabkowska Ochotnicza Straż Pożarna w  ochronie 
przeciwpożarowej na Kujawach (1916-2006), Wło-
cławek 2006, s. 171, 194; tenże, Szczepaniak Jan, [w:] 
Włocławski słownik biograficzny, t. IV, red. S. Kuni-
kowski, Włocławek 2006, s. 151-155; XI Zjazd Krajo-
wy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Warszawa 2002, s. 5-8. 

Zdzisław Jan Zasada 

SZCZERBOWSKI ANTONI 
(1859-1912)

Działacz strażacki, wydawca, naczelny 
redaktor miesięcznika „Przewodnik Po-
żarniczy” wydawanego we Lwowie. Redak-
tor pisma „Obrona Pożarna”, dodatku do 
„Przewodnika Kółek Rolniczych”. Sekretarz 
Krajowego Związku OSP we Lwowie. Kon-
struktor sprzętu pożarniczego, wynalazca 
uniwersalnej drabiny pożarniczej, zwanej 
później drabiną Szczerbowskiego. 

Urodził się 6 czerwca 1859 r. w Kętach, 
powiat oświęcimski. Będąc nauczycie-
lem w  Szkole Ludowej w  Kętach, wstąpił 
w 1882 r. do miejscowej OSP, gdzie został 
mianowany dowódcą jednego z oddziałów. 
W 1886 r. odbył przeszkolenie w krakow-
skiej zawodowej straży pożarnej zakończo-
ne uzyskaniem stopnia inspektora straży 
pożarnych. W  latach 1885-1893 mieszkał 
i  pracował w  Oświęcimiu jako urzędnik 
w  Urzędzie Miejskim, był też członkiem 
tamtejszej OSP. Od roku 1893 do 1896 
mieszkał w  Jarosławiu, gdzie objął funk-
cję naczelnika Miejskiej Straży Pożarnej 
(zawodowej). Od lipca do grudnia 1894 r. 
wydawał w tym mieście miesięcznik „Przy-
jaciel Straży Pożarnej”. Uczestniczył w pra-
cach Krajowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych we Lwowie, od 1895  r. 
pełniąc funkcję zastępcy sekretarza, a  na-
stępnie sekretarza. Zamieszkał na stałe we 
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Lwowie i  był faktycznym kierownikiem 
biura Krajo wego Związku OSP. Od roku 
1907 pełnił funkcję dyrektora biura. Podjął 
się reorganizacji biura Związku, co wpłynę-
ło na jego prestiż, tym bardziej że zbiegło 
się to z  inicjatywą utworzenia kasy zapo-
mogowej dla strażaków i  ich rodzin. Jako 
szef biura nadzorował sprawy organizacyj-
ne Związku, a także organizację kursów po-
żarniczych. Realizował wraz z innymi dzia-
łaczami Związku przygotowywanie kadr na 
potrzeby ochotniczych straży pożarnych, 
szkoląc dobrze przygotowanych instrukto-
rów pożarnictwa. Z  jego inicjatywy Zwią-
zek organizował w  całym kraju kursy po-
żarnicze, na których przeszkolono kilka 
tysięcy instruktorów strażackich, nie tylko 
z Galicji, ale także z zaboru rosyjskiego.

W  latach 1896-1912 był redaktorem 
naczelnym miesięcznika „Przewodnik Po-
żarniczy”, w  którym publikował artykuły 
o  problematyce fachowej, ale także wypo-
wiadał się na temat etyki służby pożarni-
czej, honoru strażackiego i  godności oso-
bistej. Propagował dziesięcioro przykazań 
prawego strażaka: szacunek dla munduru 
pożarniczego, trzeźwość, gotowość do po-
święceń dla ogółu, rozwagę i odwagę, kar-
ność, porządek i dyscyplinę, dumę z przy-
należności do organizacji, koleżeństwo, 
poczucie potrzeby społecznego działania, 
troskę o rodzinę. W okresie pełnienia przez 
Szczerbowskiego funkcji redaktora naczel-
nego „Przewodnika Pożarniczego” czaso-
pismo to osiągnęło wysoki poziom mery-
toryczny i dużą popularność. Organizował 
Bibliotekę Strażacką Krajowego Związku 
OSP, w  ramach której ukazało się 78 bro-
szur oraz 5 książek z zakresu pożarnictwa. 
Dotyczyły one: organizacji, taktyki i  tech-
niki pożarniczej, akcji gaśniczych, przeciw-
powodziowych i  innych działań ratowni-
czych, chemii w  pożarnictwie, budownic-
twa ogniotrwałego, zapobiegania pożarom, 

ćwiczeń gimnastycznych strażaków.
 Poświęcał wiele uwagi służbie samary-

tańskiej kobiet w strażach, a także angażo-
wał działaczy ochotniczego pożarnictwa do 
publikowania własnych utworów i refleksji 
na łamach prasy pożarniczej. Tak zaistniało 
w przestrzeni społecznej i artystycznej wie-
le utworów scenicznych o tematyce strażac-
kiej, napisanych przez strażaków.

Będąc konstruktorem uniwersalnej, 
znajdującej wszechstronne zastosowanie 
drabiny pożarniczej, zwanej później dra-
biną Szczerbowskiego, przyczynił się do 
jej rozpowszechnienia wśród ochotniczych 
i  zawodowych straży pożarnych. Posłu-
giwano się nią przez wiele dziesięcioleci. 
Wielofunkcyjność drabiny polegała na 
tym, że w stanie tzw. zestawionym służyła 
jako drabina przystawna bądź drabina da-
chowa. Na wolnej przestrzeni dwa skrzydła 
drabiny sprawiane były w tzw. piramidkę. 

Dorobek organizatorski, konstruktorski 
i pisarski Antoniego Szczerbowskiego przy-
czyniał się do zainteresowania pożarnic-
twem wielu kolejnych pokoleń strażackich. 

Antoni Szczerbowski zmarł 24 września 
1912 r. we Lwowie i tam został pochowany.

Ożenił się 23 stycznia 1888  r. z  Roza-
lią z Hoffmanów (Hofmanów) i miał z nią 
czworo dzieci.
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SZKOPOWSKI MARCIN 
(1870-1944)

Kapelan Warszawskiej Straży Ognio-
wej, Związku Floriańskiego i  Głównego 
Związku Straży Pożarnych RP, działacz 
społeczny, publicysta. Zginął w powstaniu 
warszawskim.

Urodził się 2 kwietnia 1870  r. w  Rud-
ce (gubernia grodzieńska) w  rodzinie 
szlacheckiej. Syn Franciszka i  Kazimie-
ry z Bohuszów. Od 1877  r. mieszkał z  ro-
dzicami w  Warszawie, gdzie ukończył V 
Gimnazjum, a następnie kształcił się w se-
minarium duchownym (1886-1892). Po 
otrzymaniu święceń kapłańskich był wi-
kariuszem w  parafiach: w  Skierniewicach, 
Mszczonowie k. Błonia, Grzegorzewie k. 
Kalisza, Gąbinie k. Gostynina. W  1899  r. 
wrócił do Warszawy, gdzie pełnił kapłańską 
służbę w kościele pw. Wszystkich Świętych 
przy pl. Grzybowskim. W  1900  r. prowa-
dził dział religijny najpierw w  ilustrowa-
nym dzienniku ,,Wiek”, a  następnie (od 
1905 r.) w ,,Kurierze Warszawskim”. Praco-
wał w tym czasie jako katecheta w szkołach 
prywatnych z językiem polskim. W 1905 r. 
wszedł w  skład zarządu Stowarzyszenia 
Nauczycielstwa Polskiego w  Królestwie 
Polskim. Aktywnie uczestniczył w  wielu 
organizacjach społecznych, między innymi 
w  Polskim Towarzystwie Krajoznawczym 
(1907), Towarzystwie Higieny Praktycznej 

im. B. Prusa w Warszawie (w zarządzie od 
1908 r.), Warszawskim Towarzystwie Prze-
ciwgruźliczym. Jednocześnie pełnił swą 
służbę kapłańską jako proboszcz Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim (1911 
– 1 miesiąc), a  następnie w  kościele pw. 
NMP na Lesznie w Warszawie. 

W następnych latach jako kapelan po-
święcił się służbie w  ruchu pożarniczym. 
W  czasie I  wojny światowej w  r. 1915 na 
prośbę władz miasta i  komendanta War-
szawskiej Straży Ogniowej Józefa Tulisz-
kowskiego został mianowany przez arcybi-
skupa Aleksandra Kakowskiego jej pierw-
szym kapelanem w  randze majora. Ks. 
Szkopowski zamieszkał w Oddziale I WSO 
na ul. Nalewki 3. Był twórcą pierwszego ce-
remoniału i  opieki duszpasterskiej wśród 
strażaków. Odrestaurował kaplicę Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Tu odprawiał 
w  każdą niedzielę mszę świętą dla straża-
ków i wygłaszał płomienne kazania, odwo-
łujące się do patriotycznych tradycji. Brał 
udział w dyskusjach z udziałem Bolesława 
Chomicza i  Józefa Tuliszkowskiego na te-
mat przyszłości ruchu strażackiego w wol-
nej Polsce. Jako jeden ze współorganizato-
rów uczestniczył w pierwszym ogólnokra-
jowym zjeździe ochotniczych straży po-
żarnych w  Królestwie Polskim. W  dniach 
8-10 września 1916  r. powołano Związek 
Floriański, a ks. Szkopowski został wybra-
ny do jego zarządu jako kustosz. W  trak-
cie zjazdu koncelebrował uroczystą mszę 
świętą. Został wybrany 27 lipca 1916 r. na 
radnego I Rady Miejskiej m.st. Warszawy; 
wszedł w skład powołanych komisji: szkol-
nej oraz budżetowo-finansowej. Ponownie 
powierzono mu obowiązki kustosza w za-
rządzie Związku Floriańskiego 15 września 
1918  r. Współorganizował I  Ogólnopań-
stwowy Zjazd Delegatów Straży Ognio-
wych Rzeczypospolitej Polskiej w  1921  r., 
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na którym został utworzony Główny Zwią-
zek Straży Pożarnych RP. Był kapelanem 
nowo utworzonego Związku. Brał udział 
w  pracach II Ogólnopaństwowego Zjazdu 
Straży Pożarnych w dniach 15-17 sierpnia 
1924  r. W związku z wręczeniem na zjeź-
dzie sztandaru dla Związku wygłosił prze-
mówienie o  roli sztandaru w  umacnianiu 
dumy i honoru strażackiego jako symbolu 
najszczytniejszych cech służby strażackiej. 
Wkrótce opublikował artykuł Pod nowym 
sztandarem („Przegląd Pożarniczy”  r. 10: 
1924, nr 17). Od roku 1922 studiował na 
Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu 
Warszawskiego i 2 lipca 1926 r. obronił pra-
cę doktorską pt. O lichwie. 

Był blisko związany z  warszawskim 
środowiskiem aktorskim; nazywano go ka-
pelanem teatralnym. Od arcybiskupa Ka-
kowskiego otrzymał specjalne zezwolenie 
na bywanie w teatrze. Ks. Szkopowski po-
święcił 8 kwietnia 1925 r. kamień węgielny 
pod budowę domu aktora w  Skolimowie, 
a w roku 1928 był członkiem komitetu uro-
czystości jubileuszowej pięćdziesięciole-
cia pracy scenicznej Mieczysława Frenkla. 
W latach 30. XX w. pracował w Podkomisji 
ds. Religii Rzymskokatolickiej w  Komisji 
Książek i  Pomocy Szkolnych w  Minister-
stwie Wyznań Religijnych i  Oświecenia 
Publicznego. Jednocześnie uczył religii 
w  szkołach prywatnych. Publikował ar-
tykuły m.in. w  „Ateneum Kapłańskim”, 
„Przeglądzie Kościelnym” i  „Wiadomo-
ściach Pasterskich”, a  także w  „Książce” 
i „Tygodniku Ilustrowanym”. Od roku 1933 
był członkiem Komisji Rewizyjnej w  Kole 
Księży Prefektów Archidiecezji Warszaw-
skiej.

W 1937 r. został rektorem kościoła św. 
Marcina przy ul. Piwnej. Również w  tym 
roku poświęcił kamień węgielny pod bu-
dowę Centralnego Ośrodka Wyszkolenia 
Pożarniczego na Żoliborzu. W  1939  r. 

przeszedł na emeryturę. Ks. Szkopow-
ski zginął w  powstaniu warszawskim 10 
sierpnia 1944  r., podczas bombardowania 
schronu przy kościele św. Marcina. Został 
pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 
w zbiorowym grobie kapłanów archidiece-
zji warszawskiej.
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SZTROMAJER JAN 
(1880-1956)

Działacz społeczny, naczelnik OSP 
w  Garwolinie, pow. garwoliński. Prezes 
Oddziału Związku Floriańskiego na po-
wiat garwoliński, wiceprezes Lubelskiego 
Związku Straży Pożarnych, naczelny in-
spektor GZSP RP. 

Urodził się 8 kwietnia 1880  r. w  War-
szawie jako syn Józefa i  Zofii z  d. Kijok. 
Ukończył 6-klasową szkołę techniczną 
oraz 3-letnie kursy budowlane. Swą służbę 
w szeregach straży pożarnych ochotniczych 
rozpoczął jako adiutant w  OSP Wołomin 
w 1908 r. i pozostawał tam przez rok. Na-
stępnie w  latach 1911-1913 był członkiem 
zarządu w OSP Konin, potem zastępcą na-
czelnika w OSP Busko (1913-1914). W cza-
sie I  wojny światowej podjął zatrudnienie 
w  oddziale Ubezpieczeń Wzajemnych 
od Ognia na powiat garwoliński i  wstąpił 
w szeregi garwolińskiej Ochotniczej Straży 
Ogniowej. Prawdopodobnie od 1915 r. peł-
nił funkcję jej naczelnika. Był założycielem 
i  prezesem Klubu Urzędników Państwo-
wych w Garwolinie. Zaangażował się rów-
nież w działalność tamtejszych organizacji 
spółdzielczych.

Jan Sztromajer 23 stycznia 1919 r. został 
wybrany na prezesa zarządu nowo utwo-
rzonego Oddziału Związku Floriańskiego 
na powiat garwoliński. W  okresie wojny 

polsko-bolszewickiej 29 września 1920  r. 
objął funkcję zastępcy sekretarza Zarządu 
Powiatowego Komitetu Obrony Narodowej 
w  Garwolinie. Ukończył kurs pożarniczy 
zorganizowany przez Związek Floriań-
ski w  Siedlcach w  dniach 6-13 czerwca 
1921  r., prowadzony pod kierownictwem 
st. instr. Edwarda Gasika. Po wyodrębnie-
niu 24 września 1922  r. Związku Straży 
Pożarnych Województwa Lubelskiego ze 
Związku Floriańskiego został wicepreze-
sem jego zarządu. W grudniu 1922 r. wziął 
udział w  pierwszym zjeździe inspektorów 
i  instruktorów pożarnictwa, zorganizowa-
nym przez GZSP RP. Po powstaniu 13 maja 
1923  r. Okręgowego Związku Straży Po-
żarnych w Garwolinie objął w nim funkcję 
prezesa, cały czas będąc naczelnikiem miej-
scowej straży pożarnej. W latach 20. XX w. 
wchodził w  skład Rady Naczelnej GZSP 
RP. W  tym okresie był zatrudniony jako 
inspektor do spraw pożarnictwa w Polskiej 
Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych na po-
wiat garwoliński.

Podczas II Ogólnopaństwowego Zjazdu 
Delegatów Straży Pożarnych, który odbył 
się w  Warszawie w  dniach 15-17 sierpnia 
1924 r., Jan Sztromajer wraz z inspektorem 
Józefem Lisowskim z Baranowicz i inspek-
torem pożarnictwa Związku Floriańskiego 
Wacławem Mierzanowskim był w składzie 
pocztu przyjmującego nowo ufundowany 
i poświęcony wówczas w warszawskiej ka-
tedrze św. Jana sztandar GZSP RP.

Na posiedzeniu Rady Naczelnej 8 marca 
1925 r. zatwierdzono kandydaturę inspek-
tora Jana Sztromajera na stanowisko na-
czelnika GZSP RP. Wówczas zrezygnował 
on z funkcji naczelnika OSP w Garwolinie. 
Po powołaniu do życia 19 grudnia 1926 r. 
Związku Zawodowych Oficerów Straży Po-
żarnych w Warszawie został wybrany w po-
czet członków jego zarządu i objął funkcję 
skarbnika. W  następnym roku w  „Prze-
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glądzie Pożarniczym” zaczął ukazywać się 
dodatek pt. „Strażactwo Zawodowe” pod 
redakcją inż. Józefa Tuliszkowskiego, a Jan 
Sztromajer wraz z komendantami Józefem 
Milewskim i  Marianem Waligórą tworzyli 
jego komisję redakcyjną.

Podczas posiedzenia Rady Naczelnej 
Głównego Związku Straży Pożarnych RP  
w dniu 15 kwietnia 1929  r. wybrano nowy 
skład Zarządu Głównego – na podstawie 
nowego statutu Związku, uchwalonego 
w 1927 r. na Ogólnokrajowym Zjeździe De-
legatów Straży Pożarnych w  Poznaniu. Od 
tej pory dotychczasowe stanowisko naczel-
nika Głównego Związku Straży Pożarnych 
RP zmieniono na stanowisko naczelnego 
inspektora. W  lipcu 1929 r. Jan Sztromajer 
złożył rezygnację z  zajmowanego stanowi-
ska. Swoje obowiązki pełnił do 1 września 
1929  r. Wówczas podjął zatrudnienie (do 
1932 r.) jako dyrektor i  członek zarządu 
wspomnianego wyżej Związku Zawodo-
wych Oficerów Straży Pożarnych. Pracował 
ponadto jako dyrektor Spółdzielni Budow-
lanej w  Warszawie. Należał do grona zało-
życieli osiedla Boernerowo. Był działaczem 
Ligi Obrony Powietrznej i  Przeciwgazowej 
oraz Ligi Morskiej.

St. insp. poż. Jan Sztromajer 23 grud-
nia 1939 r. brał udział w pierwszym tajnym 
zebraniu założycielskim organizacji pod-
ziemnej pod nazwą Strażacki Ruch Opo-
ru „Skała”, które odbyło się w  II Oddziale 
Warszawskiej Straży Ogniowej przy ul. 
Senatorskiej 16. Podczas zebrania organi-
zacyjnego został wybrany do grona central-
nego kierownictwa „Skały”, lecz ostatecznie 
on i Bolesław Chomicz nie zostali wprowa-
dzeni do pracy w kierownictwie, gdyż nie 
będąc w czynnej służbie pożarniczej, mieli 
ograniczone możliwości bezpośredniego 
włączenia się do prac konspiracyjnych, re-
alizowanych w szeregach straży pożarnych.

W  1944  r. był zatrudniony w  Zawo-
dowej Straży Pożarnej w  Skarżysku-Ka-
miennej. W okresie powojennym pracował 
w pożarnictwie resortowym na stanowisku 
inspektora ochrony przeciwpożarowej, 
m.in. w  Centralnym Zarządzie Przemysłu 
Spirytusowego (1949-1952) i  Centralnym 
Zarządzie Przemysłu Piwowarsko-Słodow-
niczego (1952-1953). W 1953 r. sprawa we-
ryfikacji stopnia służbowego Jana Sztroma-
jera była przedmiotem dwukrotnej analizy 
Komisji Weryfikacyjnej przy Komendzie 
Głównej Straży Pożarnych. Najpierw przy-
znano, że przysługuje mu oficerski stopień 
służbowy na podstawie dokumentu doty-
czącego zajmowanego stanowiska naczel-
nego inspektora Głównego Związku Straży 
Pożarnych RP, lecz później postanowiono, 
że zweryfikowanie stopnia winno zostać 
przeprowadzone na pełnym plenum komi-
sji po dokonaniu interpretacji przepisów 
tzw. pragmatyki służbowej dla członków 
Korpusu Technicznego byłego Związku 
Straży Pożarnych RP, odnoszących się do 
naczelnego inspektora. Ostatecznie Ko-
misja Weryfikacyjna, której przewodził 
kpt. sztabu Franciszek Sobczyk, wniosko-
wała do Komendanta Głównego Straży 
Pożarnych o  nadanie oficerskiego stopnia 
służbowego. Komendant Główny SP nie 
uwzględnił jednak wniosku Komisji.
Odznaczenia, odznaki:
Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 3-go Maja, 
Złoty Medal Zasługi Głównego Związku 
Straży Pożarnych RP (1926), Złoty Medal 
Związku Straży Pożarnych Francji, Złoty 
Medal Związku Straży Pożarnych Ochotni-
czych w Pradze, Złoty Krzyż Związku Stra-
ży Pożarnych Zawodowych w Pradze. 

Jan Sztromajer zmarł 30 maja 1956  r. 
i  został pochowany w  grobie rodzinnym 
na cmentarzu ewangelicko-augsburskim 
w Warszawie (aleja 6, rz. 6, nr grobu 7).
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Maria Smoleń

ŚCISŁOWSKI STEFAN 
(1893-1975)

Radny miejski w  Suwałkach, członek, 
a  następnie prezes Izby Rzemieślniczej Wo-
jewództwa Białostockiego. Zastępca komen-
danta oddziału, komendant oddziału, po-
mocnik naczelnika i  naczelnik Ochotniczej 
Straży Ogniowej w Suwałkach. 

Stefan Ścisłowski urodził się 2 września 
1893  r. w  Suwałkach jako syn Konstantego 
i Michaliny z Butkiewiczów. Przed wybuchem 
I wojny światowej ukończył dwie klasy Szkoły 
Handlowej w  Suwałkach. Był mistrzem bla-
charskim, właścicielem zakładu blacharskiego 
założonego w 1886 r. przez ojca. Od czerwca 
1918 r. należał do Polskiej Organizacji Wojsko-
wej w Suwałkach. W czasie wojny z bolszewi-
kami ochotniczo służył w Wojsku Polskim. 

Poza pracą zawodową prowadził aktyw-
ną działalność społeczną. Był radnym Rady 
Miejskiej w  Suwałkach (1928-1934, 1939). 
W wyborach samorządowych w 1934 r. star-
tował z listy Polskiego Bloku Gospodarczego, 
ale mandatu nie uzyskał. W 1938 r. należał do 
Rady Okręgowej Obozu Zjednoczenia Na-
rodowego w Białymstoku. Był wiceprezesem 
Towarzystwa Rzemieślniczego „Jutrzenka” 
w  Suwałkach (1928), członkiem Izby Rze-
mieślniczej Województwa Białostockiego (od 
1929) i  jej prezesem (od 19 sierpnia 1937), 
należał do zarządu Spółdzielczego Banku 
Udziałowego w Suwałkach (1932-1934).
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Najwięcej uwagi poświęcał działalno-
ści w  ochotniczej straży ogniowej – był 
komendantem I  oddziału (1927), pomoc-
nikiem naczelnika (1928-1934), zastępcą 
komendanta I  oddziału (1935-1936) oraz 
naczelnikiem (1936-1939). 

Uczestniczył w  wielu kursach oraz za-
wodach pożarniczych. W  1927  r. wraz 
z  drużyną suwalskich strażaków zdobył 
pierwsze miejsce na zawodach towarzyszą-
cych zjazdowi wojewódzkiemu w  Białym-
stoku. Był bezkonkurencyjny we wspinaniu 
się po drabinie hakowej. 

Brał udział w Ogólnopolskim Zjeździe 
Delegatów Straży Pożarnych w  Pozna-
niu (1927, 1929) i  Częstochowie (1937). 
W  1931  r. należał do komitetu organizu-
jącego uroczystości 50-lecia powstania su-
walskiej straży.

Naczelnikiem straży pozostawał także 
podczas okupacji niemieckiej (do 1941 r.). 
Przez jakiś czas przebywał w areszcie. Pra-
cował w  Rzeźni Miejskiej jako buchalter, 
a po zakończeniu wojny został jej kierow-
nikiem.

Po opuszczeniu przez Niemców Suwałk 
już 23 października 1944  r. objął funkcję 
komendanta Straży Pożarnej m. Suwałk. 
Miał też upoważnienie starosty suwalskie-
go do organizowania straży pożarnych 
na terenie powiatu. Za zgodą dowództwa 
Armii Czerwonej jeździł na przełomie lat 
1944 i 1945 na teren Prus Wschodnich po 
porzucony przez Niemców sprzęt pożar-
niczy oraz samochody, które wykorzysty-
wano na potrzeby straży. Z jego inicjatywy 
jesienią 1944 r. powstała w Suwałkach Za-
wodowa Straż Pożarna, zwana też płatnym 
pogotowiem straży pożarnej. Jednak kon-
flikt z burmistrzem i Radą Miejską o spo-
sób finansowania już 2 października 1945 r. 
doprowadził do jej likwidacji. 

Od 7 stycznia do czerwca 1945  r. jako 
przedstawiciel PPS był członkiem zarządu 

miasta (ławnikiem), od 7 stycznia do mar-
ca 1945 r. należał do Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w  Suwałkach. Reprezen-
tował w nim lokalną organizację PPS. Tak-
że od 7 stycznia do listopada 1945  r. był 
radnym Rady Miejskiej, choć od lipca nie 
brał udziału w jej posiedzeniach. 

Na pierwszym walnym zgromadzeniu 
suwalskiej straży ochotniczej 8 lipca 1945 r. 
nie wszedł do struktur kierowniczych jed-
nostki. Był to efekt narastających konflik-
tów z  władzami politycznymi i  Urzędem 
Bezpieczeństwa. W sierpniu 1945 r. został 
na kilka tygodni aresztowany przez Urząd 
Bezpieczeństwa za wzięcie do samochodu 
straży cywilnych pasażerów. Burmistrz Su-
wałk 14 września 1945 r. oskarżył go o mal-
wersacje finansowe. 

W  tej sytuacji zrezygnował z  wszelkiej 
aktywności społecznej w Suwałkach i jesie-
nią 1945  r. przeniósł się na stałe do Ełku. 
Był tam kierownikiem rzeźni (do 1952 r.), 
dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Remontowo-Budowlanego i  prezesem 
Spółdzielni Remontowo-Konserwatorskiej. 
Na emeryturę przeszedł w 1968 r.
Odznaczenia, odznaki:
Brązowy Krzyż Zasługi (1929), Medal Niepod-
ległości (1933), Medal Pamiątkowy za Wojnę 
1918-1921, Srebrny Medal Zasługi Głównego 
Związku Straży Pożarnych RP (1931).

Stefan Ścisłowski zmarł w  Ełku 
13  kwietnia 1975  r. i  został pochowany 
w Suwałkach.
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Andrzej Matusiewicz

ŚWIST ROMAN 
(1949-2021)

Działacz pożarnictwa ochotniczego 
i  zawodowego, znawca historii regionu 
dolnośląskiego i  pożarnictwa, społecznik 
sportowy i środowisk samorządowych, za-
angażowany w działania na rzecz emerytów 
i rencistów pożarnictwa. 

Urodził się 21 lipca 1949 r. w Wałbrzy-
chu w  rodzinie o  patriotycznych trady-
cjach. Członkowie rodziny walczyli w po-
wstaniach styczniowym i  wielkopolskim. 
Ojciec Franciszek, z zawodu szewc, po za-
kończeniu kampanii wrześniowej począt-
kowo przetrzymywany był w  niemieckim 
obozie pracy, a następnie do końca wojny 
przymusowo pracował na terenie Bawarii. 
Matka Joanna zajmowała się domem.

W  1951  r. rodzina przenosi się do 
Dziećmorowic k. Wałbrzycha, a  Roman, 
wstępując w 1963 r. do drużyny młodzieżo-
wej w Dziećmorowicach, wiąże się na stałe 

z  ruchem strażackim – tak ochotniczym, 
jak i  zawodowym. Z  tamtejszym środowi-
skiem strażackim będzie związany niemal 
do końca, pełniąc w dalszych latach funkcję 
sekretarza Zarządu, a w 1973 r. zostaje jej 
prezesem. Zostaje także członkiem Zarzą-
du Gminnego ZOSP w Walimiu, a w latach 
1973-1980 pełni funkcję jego wiceprezesa. 
W  wałbrzyskim ZOSP RP jest członkiem 
prezydium i  przewodniczy Komisji ds. 
Dzieci i Młodzieży. Dużą wagę przykładał 
do pracy z  młodzieżą. Współorganizował 
doroczne obozy szkoleniowo-wypoczyn-
kowe, będąc animatorem życia kulturalno
-oświatowego i  kształtowania postaw pa-
triotycznych. To także współudział w wielu 
dorocznych imprezach dla młodzieży o za-
sięgu wojewódzkim, takich jak turnieje pił-
ki nożnej, wieloboje sprawnościowe, kon-
kursy plastyczne, eliminacje wojewódzkie 
i  krajowe Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej (OTWP), konkursy kro-
nik. Współredagował chyba jedyny w kraju 
biuletyn dla MDP „Młodzieżowiec”. Jede-
naścioro jego wychowanków wygrywało 
eliminacje wojewódzkie OTWP, a  jeden 
krajowe.

W 1968 r. podejmuje służbę w Oddzia-
le I  Zawodowej Straży Pożarnej w  Wał-
brzychu. W tym samym roku kończy kurs 
podoficerski kwalifikacyjny w Szkole Pod-
oficerów Pożarnictwa w Krakowie. Szybkie 
skierowanie uzyskuje dzięki swemu zaan-
gażowaniu zawodowemu. Wysportowany 
młody człowiek szybko znajduje miejsce 
w reprezentacji miasta w zawodach pożar-
niczych, wraz z którą uczestniczy w Krajo-
wych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
we Wrocławiu w  1968  r. oraz w  1972  r. 
w  Krakowie. Jest także członkiem repre-
zentacji kraju podczas IV Międzynarodo-
wych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
w  Krems (Austria) w  1969  r. Uczestni-
cząc w  zawodach sportowo-pożarniczych,  
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poznał przyszła żonę Władysławę, członki-
nię drużyny kobiecej z OSP Kobylany i Łęki 
Dukielskie, także reprezentantkę kraju. Zo-
stali małżeństwem w  1971  r., po czym na 
stałe osiadają w Wałbrzychu. 

Dalsze, specjalistyczne już kursy po-
żarnicze odbywa Roman Świst w  Pozna-
niu w  1970  r. (specjalizujący w  zakresie 
służby bojowej), ponownie w  Krakowie 
w 1971 r. (specjalizacja w zakresie prewen-
cji). W  toku dalszej kariery kończy dłu-
goterminowe kursy: medyczno-sanitarny 
(1971), ogólnowojskowy (1971), instrukto-
rów Obrony Cywilnej (1983), pedagogicz-
ny (1986). Był tym samym podoficerem 
wszechstronnie przygotowanym do pełnie-
nia zadań służbowych.

Istotna zmiana następuje w 1985 r., kiedy 
to przechodzi do pracy w wałbrzyskim Wo-
jewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarnicze-
go i podejmuje obowiązki instruktora zmia-
nowego (potocznie określanego jako szef 
zmiany). Dodatkowo jest także wykładow-
cą przedmiotów społeczno-politycznych, 
obrony cywilnej i taktyki gaszenia pożarów. 
Organizuje szkolną bibliotekę, współpracuje 
w zakresie technicznej obudowy zajęć szkol-
nych, jest organizatorem życia kulturalnego 
słuchaczy kursów. Był komentatorem wie-
lu uroczystości i  zawodów pożarniczych, 
w  tym także podczas Międzynarodowych 
Zawodów Sikawek Konnych w  Cichowie 
(teren Wielkopolski). Zajmował także sta-
nowisko oficera dyżurnego Wojewódzkiego 
Stanowiska Kierowania w Wałbrzychu.

Wielokrotnie uczestniczył w  działa-
niach ratowniczych, co było oczywiste 
z  uwagi na pełnione obowiązki, oraz pre-
wencyjnych. Skontrolował w  latach 1969-
1974 na ziemi wałbrzyskiej wiele gospo-
darstw rolnych, placówek służby zdrowia, 
szkół, obiektów użyteczności publicznej 
oraz drobnych i  średnich przedsiębiorstw. 
Pracował w  zespołach sędziowskich pod-

czas zawodów w  sporcie pożarniczym. 
Oceniał też zmagania harcerzy podczas 
Manewrów Techniczno-Obronnych ZHP 
na szczeblu Chorągwi Wałbrzyskiej. Wy-
głosił setki pogadanek poświęconych pro-
blemom bezpieczeństwa pożarowego dla 
młodzieży szkolnej. Był też wykładowcą na 
kursach bhp i przeciwpożarowych.

Był prawdziwym społecznikiem dzia-
łającym w wielu organizacjach. Był człon-
kiem LZS-u „Sudety” w Dziećmorowicach, 
pełniąc obowiązki sekretarza i  przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej. W  roku 
2010 wyróżniony został odznaką zasłużo-
nego działacza LZS za wybitne zasługi dla 
rozwoju kultury fizycznej na wsi, a  także 
Srebrną Odznaką Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. Był przewodniczącym Społecznej 
Rady Wiejskiego Domu Kultury, a  także 
członkiem dzielnicowej Rady Wspólnoty 
Samorządowej Mieszkańców. W  Polskim 
Związku Działkowców – Okręg Sudecki 
był wiceprzewodniczącym Okręgowej Ko-
misji Rozjemczej, członkiem Okręgowego 
Zarządu, członkiem Komisji Skarg i Wnio-
sków oraz ds. Mediacji. Czterokrotnie jako 
delegat uczestniczył w zjazdach krajowych. 
Był sekretarzem oraz przewodniczącym 
Komisji Rozjemczej Rodzinnego Ogro-
du Działkowego. Wyróżniony za zasługi 
dla PZD oraz Medalem 120-lecia PZD 
(2007 r.). Współpracował z Pracownią Re-
gionalną Biblioteki pod Atlantami w Wał-
brzychu. Jako jedyny czytelnik wyróżniony 
został Honorowym Dyplomem z  okazji 
70-lecia placówki (2015 r.).

Zajmował się edukacją historyczną 
i  patriotyczną w  środowisku wałbrzyskich 
bezrobotnych, prowadząc pogadanki nt. 
historii Wałbrzycha, Dolnego Śląska i kra-
ju. Podobne zajęcia prowadził w świetlicach 
środowiskowych dla harcerzy oraz uczniów 
szkół wałbrzyskich. 
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Jego prawdziwą pasją była historia 
kraju, a  głównie Dolnego Śląska, regionu 
wałbrzyskiego i  oczywiście ochrony prze-
ciwpożarowej. Jako jeden z pierwszych re-
gionalistów zaczął publikować ciekawost-
ki z  tej części kraju. Jest autorem siedmiu 
książek i wielu opracowań pomieszczanych 
na łamach „Ekspresu Sudeckiego”, „Gazety 
Wrocławskiej”, „Tygodnika Wałbrzyskie-
go”, „Nowej Wałbrzyskiej”, „Wałbrzyskie-
go Informatora Kulturalnego”, „Strażaka” 
i  „Przeglądu Pożarniczego”. Autor między 
innymi publikacji książkowych: Dzieć-
morowicka Straż 1899 – 1945 – 2009, 
Dziećmorowice 2009; Z  dziejów ochrony 
przeciwpożarowej na Ziemi Wałbrzyskiej, 
Wałbrzych 2012; 20 lat Związku Emery-
tów i  Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospo-
litej Polskiej 1994-2014. Historia powstania 
i  działalności, Warszawa 2016. W  latach 
1997-2002 jego głos można było usłyszeć 
na antenach Radia Wałbrzych i  Polskiego 
Radia Wrocław. Nie bez kozery wałbrzy-
scy dziennikarze w  1999  r. wysunęli jego 
kandydaturę do tytułu Twórca Roku. Za-
fascynowany wspomnieniami wujka, Jana 
Fulara (podoficera straży zawodowej, który 
był więźniem politycznym m.in. w obozach 
koncentracyjnych Auschwitz i  Mauthau-
sen-Gusen i dzielił się z nim wspomnienia-
mi, opisując grozę wojny i losy jej ofiar), był 
inspiratorem umieszczenia na terenie byłe-
go obozu koncentracyjnego Gross-Rosen 
tablicy upamiętniającej strażaków – byłych 
więźniów tego obozu.

Przejście w  stan spoczynku w  1998  r. 
wcale nie oznaczało wypoczynku. Został 
członkiem Związku Emerytów i Rencistów 
Pożarnictwa. Do roku 2009 kierował pracą 
koła wałbrzyskiego. W  latach 1999-2019 
zasiadał w  Dolnośląskim Zarządzie Woje-
wódzkim ZEiRP (najdłużej w jego historii). 
Od trzeciej kadencji przewodniczył jego 
Komisji Historycznej. Za zasługi dla dol-

nośląskiej organizacji został wpisany jako 
pierwszy (z nr 1) do Honorowej Księgi Za-
służonych. W latach 1999-2018 był człon-
kiem Zarządu Głównego ZEiRP (także 
najdłuższy staż w tym zespole). Przez dwie 
kadencje był członkiem Prezydium ZG. 
Warto podkreślić, że w  Zarządzie Głów-
nym był jedynym podoficerem.

Wiele jego artykułów dokumentowało 
męczeństwo polskich strażaków w  czasie 
okupacji hitlerowskiej. Od roku 2007 na 
stronie ZG zamieszczano jego opracowania 
m.in. z  zakresu historii polskiej ochrony 
przeciwpożarowej, historii Związku, zagad-
nień prawno-organizacyjnych. Od 2010  r. 
redagował kalendarz historyczny polskiej 
ochrony przeciwpożarowej, a od 2011 r. – 
materiały o Związku na potrzeby Biuletynu 
Informacyjnego KG PSP.

Był pomysłodawcą ustanowienia Me-
dalu Jubileuszowego, odznaki zasłużonego 
działacza oraz Honorowej Księgi Zasłużo-
nych dla Związku EiRRP.

Z ramienia ZG ZEiRP zasiadał w zespo-
le medialnym Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych. Pracował nad wieloma za-
gadnieniami związanymi z  przywilejami 
mundurowymi.

Współredagował dla SGSP ponad 550 
biogramów absolwentów kursów oficer-
skich z lat 1939-1950. Współautor wydaw-
nictwa W jedności siła. Bogu na chwałę, lu-
dziom na pożytek wydanego przez Zarząd 
Główny ZOSP RP (2018) oraz Słownika 
biograficznego polskich strażaków (2022). 
Odznaczenia, odznaki:
Złoty Krzyż Zasługi (1997), Złoty Znak 
Związku OSP RP (2006), Odznaka Zasłu-
żony Funkcjonariusz Pożarnictwa (1988), 
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza 
(2011), Medal Honorowy im. Józefa Tulisz-
kowskiego (2014), wiele odznaczeń bran-
żowych i związkowych.
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Zmarł 29 grudnia 2021  r. Pochowany 
na cmentarzu w Dziećmorowicach. 

Żona Władysława. Dzieci: Wojciech 
i Małgorzata.
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Piotr P. Bielicki 

TACZAK STANISŁAW 
(1874-1960)

Naczelny dowódca wojsk powstańczych 
na Wielkopolskę. Dowódca 17 Dywizji Pie-
choty Wielkopolskiej w Bitwie Warszawskiej 
1920  r. Działacz wielkopolskiego pożarnic-
twa. W  latach 1930-1939 prezes Związku 
Straży Pożarnych Województwa Poznańskie-
go. Generał brygady WP.

Urodził się 8 kwietnia 1874 r. w Mieszko-
wie k. Jarocina. Był synem Andrzeja i Balbi-
ny z Warasieckich. Po ukończeniu w 1893 r. 
Królewskiego Gimnazjum w  Ostrowie 
Wielkopolskim rozpoczął studia na Akade-
mii Górniczej we Freibergu i w 1897 r. uzy-
skał tytuł inżyniera. Pracował w kopalniach 
Westfalii, jednocześnie działając w polskich 
organizacjach patriotycznych. W 1898 r. po-
wołany do odbycia zasadniczej służby woj-
skowej w armii niemieckiej, w 1899 r. prze-
niesiony do rezerwy.

Awanse wojskowe: podporucznik re-
zerwy (1904), porucznik (1913), kapitan 
(1915). W latach I wojny światowej powo-
łany do wojska. Z dniem 11 grudnia 1916 r. 
na własną prośbę przydzielony w  charak-
terze instruktora do II batalionu 6 pułku 
piechoty Legionów Polskich. Od kwietnia 
1917  r. współtworzył Polską Siłę Zbrojną 
(Polnische Wehrmacht). W  Polsce Odro-
dzonej zgłosił się w  listopadzie 1918  r. do 
dyspozycji Ministerstwa Spraw Wojsko-
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wych i  został przyjęty do Wojska Polskie-
go i przydzielony do Wydziału Naukowego 
Sztabu Generalnego WP. Po wybuchu po-
wstania wielkopolskiego przybył do Po-
znania, gdzie Wojciech Korfanty w imieniu 
Naczelnej Rady Ludowej mianował go 28 
grudnia 1918 r. naczelnym dowódcą wojsk 
powstańczych. Dokonał zintegrowania od-
działów powstańczych w  Armię Wielko-
polską, której dowództwo przekazał gen. 
Jozefowi Dowborowi-Muśnickiemu. Pia-
stował szereg ważnych funkcji w  struktu-
rach Dowództwa Okręgu Generalnego Po-
znań. Podczas Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
pełnił obowiązki dowódcy 17 Dywizji Pie-
choty Wielkopolskiej. W 1924 r. awansowa-
ny do stopnia generała brygady. 

Po przejściu 28 lutego 1930  r. w  stan 
spoczynku powrócił do Poznania, gdzie 
pełnił wiele funkcji społecznych, był m.in. 
prezesem Związku Weteranów Powstań 
Narodowych, Towarzystwa do Badań nad 
Historią Powstania Wielkopolskiego oraz 
od 15 stycznia 1930 r. do 1 września 1939 r. 
prezesem Związku Straży Pożarnych Woje-
wództwa Poznańskiego. Z  jego inicjatywy 
utworzono organ prasowy tegoż Związku 
– miesięcznik „Strażak Wielkopolski”. Pia-
stował też godność wiceprezesa Zarządu 
Głównego Związku Straży Pożarnych. 

We wrześniu 1939 r. w Łowiczu dostał 
się do niewoli niemieckiej, przebywał w kil-
ku oflagach. Po uwolnieniu 29 kwietnia 
1945  r. przyjęto go do Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie i wysłano na kurację do 
Nicei. W 1946 r. powrócił do kraju.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Order Orła Białego (pośmiertnie, 2018), 
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari 
(1921), Krzyż Wielki Orderu Odrodze-
nia Polski (pośmiertnie, 1988), Krzyż Ko-
mandorski Orderu Odrodzenia Polski 
(1928), Krzyż Walecznych (dwukrotnie, 
po raz pierwszy 1921), Krzyż Niepodległo-

ści (1932), Medal Pamiątkowy za Wojnę 
1918-1921, Medal Dziesięciolecia Odzy-
skanej Niepodległości, Złoty Krzyż Zasługi 
(1933), Kawaler Orderu Legii Honorowej 
(Francja, 1921), Złoty Znak Związku Straży 
Pożarnych RP (1938).

Stanisław Taczak zmarł 2 marca 1960 r. 
w  Malborku i  tam został pochowany. 
W 1988 r. jego prochy ekshumowano i prze-
niesiono na Cmentarz Zasłużonych Wielko-
polan na Wzgórzu św. Wojciecha w Pozna-
niu. W 2009 r. w Mieszkowie, jego rodzinnej 
wsi, odsłonięto poświęcony mu pomnik. 
W  2005  r. Oddział Wojewódzki Związku 
OSP RP Województwa Wielkopolskiego 
przyjął imię gen. Stanisława Taczaka. 
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TARCZYŃSKI WŁADYSŁAW PAULIN 
(1845-1918)

Działacz społeczny, założyciel i  współ-
organizator wielu instytucji i  towarzystw 
w  Łowiczu, kolekcjoner, publicysta, autor 
książek historycznych i religijnych. Prekur-
sor pożarniczego muzealnictwa. 

Urodził się 22 czerwca 1845 r. w Płocku 
jako piąte z kolei dziecko Kazimierza Tar-
czyńskiego, właściciela wytwórni fortepia-
nów w Łęczycy, potem w Płocku, i Agniesz-
ki z Wachulskich. Tarczyńscy wywodzili się 
z  drobnej szlachty mazowieckiej. Po ban-
kructwie wytwórni fortepianów w  Płoc-
ku rodzina przeniosła się do Radziwia k. 
Płocka, a  w  1862  r. osiadła w  Łowiczu. 
Władysław Tarczyński, mając wrażliwość 
muzyczną i  dobry słuch, szybko nauczył 
się zawodu i zarobkowo zajął się korekturą 
i  strojeniem fortepianów. Udzielał też na-
uki gry na fortepianie.

Po osiedleniu się w Łowiczu dał się po-
znać jako bardzo aktywny działacz społecz-
ny. W 1879 r. założył wraz z żoną bezpłatną 
wypożyczalnię książek dla włościan i  rze-
mieślników. Swą pasję społecznego działa-
nia wykazał też w powstałym w 1879 r. To-
warzystwie Straży Ogniowej Ochotniczej, 
którego był współorganizatorem i  w  któ-
rym od szeregowego strażaka, poprzez sy-
gnalistę, piął się po szczeblach awansu aż 
do godności prezesa straży, którą piastował 

w latach 1902-1905. Był też konstruktorem 
nowoczesnego na owe czasy strażackie-
go konnego wozu rekwizytowego. Szcze-
gółowy opis wozu mieszczącego 25 osób 
i sprzęt wraz z wysoką jego oceną zamieścił 
„Przegląd Techniczny” z  kwietnia 1882  r. 
W  roku następnym wóz ten nagrodzono 
srebrnym medalem na ogólnokrajowej wy-
stawie przemysłowo-rolniczej Towarzystwa 
Wyścigów Konnych w  Warszawie w  kate-
gorii pojazdów konnych. Po początkowych 
sukcesach nie spełniły się jednak nadzieje 
konstruktora na rozpowszechnienie jego 
produkcji. W 1883 r. Tarczyński zaprojek-
tował dla łowickiej straży również drugi, 
mniejszy wóz, dostosowany do wyjazdów 
poza obręb miasta. Tematykę pożarniczą 
podejmował też w swej działalności publi-
cystycznej na łamach „Strażaka”, „Przeglą-
du Pożarniczego” oraz innych czasopism. 
Zamieszczał w  nich nie tylko informacje 
z  życia straży ogniowej, lecz także publi-
kował strażackie pieśni i  okolicznościowe 
marsze. Do „Marsza straży” muzykę skom-
ponował jego starszy brat Józef – profesor 
Konserwatorium Warszawskiego. Włady-
sław Tarczyński wspierał także straż pożar-
ną talentem poetyckim, układając „Pieśń 
poranną” i  „Pieśń wieczorną” strażaków 
łowickich, śpiewane podczas uroczystości 
i  zajęć codziennych. Interesował się rów-
nież historią miasta, z  którym związał się 
do końca życia. W 1899 r. wyszło drukiem 
pierwsze kompendium wiedzy o  Łowiczu 
jego autorstwa: Łowicz. Wiadomości hi-
storyczne z  dodaniem innych szczegółów, 
będące swego rodzaju przewodnikiem po 
mieście. 

Jego pasją stało się także gromadzenie 
książek, dokumentów, map, medali, pieczę-
ci oraz innych przedmiotów określanych 
mianem „starożytności”. Odnosiły się one 
nie tylko do Łowicza i Księstwa Łowickie-
go, lecz także innych historycznych ziem 
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Polski. Zgromadzone przez niego zabytki 
umieszczono w siedzibie straży, a udostęp-
niono je publiczności 21 czerwca 1907  r. 
pod nazwą Muzeum Starożytności i Pamią-
tek Historycznych. Później przeniesiono 
je do siedziby Towarzystwa Wzajemnego 
Kredytu. 

Był prekursorem muzealnictwa pożar-
niczego w Polsce. On to, obok wielu innych 
niezmiernie cennych inicjatyw w  zakresie 
upowszechniania kultury, utworzył w Mu-
zeum Starożytności dział pożarniczy, gro-
madząc dawne i współczesne pamiątki oraz 
dokumenty związane z dziejami polskiego 
pożarnictwa i  historią ochotniczych stra-
ży pożarnych. Tak np. w  1908  r. dział ten 
wzbogacił się o  bardzo dawną „szprycę”, 
czyli ręczną sikawkę używaną w  Łowiczu 
przy gaszeniu pożarów. W  1914  r. wysto-
sował list otwarty do redaktora „Przeglą-
du Pożarniczego”, w  którym jako „strażak 
weteran” apelował do zarządów wszystkich 
straży ogniowych w  Królestwie Polskim 
o  nadsyłanie okolicznościowych żetonów 
upamiętniających jubileusze strażackie 
oraz inne uroczystości korporacyjne. 

W 1904 r. z jego inicjatywy utworzono 
przy straży Kasę Pomocy Wzajemnej, któ-
ra udzielała zasiłków biednym strażakom. 
Z  darów otrzymanych przez łowickie To-
warzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej 
w  1904  r. z  okazji jubileuszu 25-lecia ist-
nienia został zapoczątkowany „skarbiec”, 
którego W. Tarczyński został dożywotnim 
opiekunem. Wspierał finansowo budowę 
remizy strażackiej. Za swą aktywną działal-
ność w straży był obdarzony godnością jej 
członka honorowego. 

Poza strażą ogniową działał też aktyw-
nie jako współorganizator w Towarzystwie 
Wzajemnego Kredytu (1901), Towarzy-
stwie Pożyczkowo-Oszczędnościowym 
(1899), Towarzystwie Pomocy Biednym 
(1902), Stowarzyszeniu Robotników 

Chrześcijańskich (1905), Towarzystwie 
Śpiewaczym „Lutnia” (1903), Kole Pol-
skiej Macierzy Szkolnej (1905) i  Polskim 
Towarzystwie Krajoznawczym (1908). Był 
również członkiem Archikonfraterni Lite-
rackiej.

W  1914  r., po zajęciu Łowicza przez 
wojsko niemieckie i  splądrowaniu przez 
okupantów zbiorów Muzeum Starożytno-
ści, na skutek wyrażanych przez niego nie-
przychylnych słów pod adresem Niemców 
został przez nich uznany za wroga narodu 
niemieckiego i  9 czerwca 1915  r. areszto-
wany i  zesłany w  głąb Niemiec do obozu 
w  Hawelbergu, a  następnie był więziony 
w zamku w Celle k. Hanoweru. Po 16 mie-
siącach powrócił do Łowicza 10 listopada 
1916 r. Przeżycia wojenne oraz śmierć syna 
Władysława mocno nadszarpnęły jego 
zdrowie i psychikę. 13 czerwca 1918 r. swe 
zbiory przekazał testamentem miastu.

Władysław Tarczyński zmarł 6 paź-
dziernika 1918  r. w  wieku 73 lat i  pocho-
wany został na łowickiej nekropolii Emaus. 

W  1868  r. ożenił się z  Marią Ludwiką 
Suchecką. Z  tego małżeństwa urodził się 
syn Antoni Saturnin, zmarły w niemowlęc-
twie. Po śmierci żony w 1870 r. ponownie 
zawarł związek małżeński w  1872  r. z  na-
uczycielką Wandą Karpowicz. Z  drugie-
go małżeństwa miał cztery córki: Cecylię 
Zenobię, Jadwigę Zofię, Bogumiłę Wandę 
i Janinę Michalinę, z których dwie ostatnie 
także zmarły w niemowlęctwie, oraz dwóch 
synów: Władysława Kazimierza i Mariana 
Szczęsnego.
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TOMASZEWSKI KAZIMIERZ 
(1881-1938)

Burmistrz Rynarzewa i wójt gminy Sa-
moklęski Małe w  pow. nakielskim. Prezes 
Towarzystwa Powstańców i Wojaków, dzia-
łacz społeczny i  niepodległościowy. Orga-
nista w kościele parafialnym w Rynarzewie. 
Członek Rady Okręgu Poznańskiego ZSP 
RP w Poznaniu, prezes Oddziału Powiato-
wego ZSP RP w Szubinie, komendant Stra-
ży Ogniowej i prezes OSP w Rynarzewie. 

Kazimierz Tomaszewski urodził się 1 
marca 1881  r. w  Rynarzewie, w  dawnym 
powiecie szubińskim, w  rodzinie organisty 
Hieronima (1838-1899) i  Katarzyny z  Bla-
chowskich (1843-1893). Po zakończeniu 
nauki w  szkole katolickiej (ludowej) w  Ry-
narzewie uczył się gry na organach, by po 
latach objąć funkcję organisty w kościele pa-
rafialnym w Rynarzewie. Na przełomie XIX 
i XX w. włączył się z lokalnym duchowień-
stwem w walkę z pruskim zaborcą o sprawy 
polskie. Swoją walkę o polskość Rynarzewa 
i  organizacji społeczno-kulturalnych opisał 
w dziewięciu odcinkach na łamach czasopi-
sma „Orędownik Powiatu Szubińskiego”. 

Zaangażowany był w organizację i prze-
bieg w 1908 r. tzw. „niemego wiecu” w spra-
wie polskiego kandydata do dozoru szkoły 
katolickiej, w  budowę Domu Polskiego 
i  nowego kościoła parafialnego w  1913  r. 
w  Rynarzewie. Za jego namową polskie 
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dzieci w Rynarzewie odmówiły nauki reli-
gii w języku niemieckim. Za podżeganie do 
strajku otrzymał karę 100 marek grzywny 
i 10 dni więzienia. Z pruskimi przedstawi-
cielami władzy, a w szczególności z żandar-
mami z  posterunku policji w  Rynarzewie, 
Tomaszewski walczył aż do odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Podczas I wojny światowej służył w armii 
niemieckiej, m.in. we Francji i Meklemburgii. 
Po powrocie jesienią 1918 r. wraz z ks. pro-
boszczem Mieczysławem Buławskim zajął się 
przygotowaniami do powstania. Współor-
ganizował w miasteczku Radę Ludową, któ-
rej zadaniem była odpowiedzialność za bieg 
wypadków lokalnych. W  dniu 24 listopada 
1918 r. na posiedzeniu Rady wybrano K. To-
maszewskiego jako przedstawiciela polskiej 
części miasteczka na delegata do Powiatowej 
Rady Robotniczo-Obywatelskiej w Szubinie, 
która następnie powierzyła mu mandat de-
legata na Polski Sejm Dzielnicowy w Pozna-
niu, obradujący w dniach 3-5 grudnia 1918 r. 
Po wkroczeniu do Rynarzewa Grenzschutzu 
7 stycznia 1919  r. K. Tomaszewskiego wraz 
z ks. M. Buławskim aresztowano i osadzono 
w  więzieniu jako zakładników – polskich 
mieszkańców miasteczka. Po uwolnieniu 
z  aresztu wraz z  grupą 120 polskich miesz-
kańców Rynarzewa 11 stycznia 1919 r. został 
wywieziony do obozu jenieckiego w  Alt-
damm (Szczecin-Dąbie). Po powrocie z inter-
nowania w połowie 1919 r. został pierwszym 
polskim burmistrzem Rynarzewa. Funkcję 
tę pełnił do 1934 r., kiedy Rynarzewo utraci-
ło prawa miejskie. W 1924 r. był inicjatorem 
założenia Towarzystwa Powstańców i Woja-
ków oraz budowy na cmentarzu parafialnym 
w Rynarzewie pomnika poległym w 1919 r. 
powstańcom wielkopolskim. W latach 1934-
1938 pełnił funkcję wójta gminy Samoklęski 
Małe. Ponadto był prezesem Kółka Rolnicze-
go i Spółki Wodnej. Należał do Ligi Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej oraz Przyjaciół 

Związku Strzeleckiego, a także był członkiem 
Obozu Zjednoczenia Narodowego. 

Na przełomie XIX i  XX w. K. Toma-
szewski został członkiem Przymusowej 
Straży Ogniowej w Rynarzewie. W 1919 r., 
obejmując funkcję burmistrza Rynarze-
wa, został równocześnie komendantem tej 
jednostki. Zaangażował się w  pozyskanie 
nowego sprzętu pożarniczego oraz wyszko-
lenie strażaków. W marcu 1932  r. na pole-
cenie starosty szubińskiego K. Tomaszewski 
zwołał zebranie obywateli miasteczka w celu 
przekształcenia Przymusowej Straży Ognio-
wej w  Ochotniczą Straż Pożarną. Na czele 
nowego zarządu jednostki stanął burmistrz 
Rynarzewa Kazimierz Tomaszewski, któ-
ry funkcję tę pełnił do 1938  r. W  styczniu 
1934  r. podczas Zjazdu Oddziału Powiato-
wego Straży Pożarnych RP w  Szubinie K. 
Tomaszewski został wybrany na prezesa za-
rządu. Powierzono mu także mandat delega-
ta do Rady Okręgu Wojewódzkiego Związ-
ku Straży Pożarnych Województwa Po-
znańskiego w Poznaniu. Lata 30. XX w. były 
okresem intensywnej pracy mającej na celu 
pozyskiwanie nowego sprzętu pożarnicze-
go, szkolenie nowych kadr strażackich oraz 
budowę nowych remiz strażackich na tere-
nie powiatu szubińskiego. Zarząd Oddziału 
Powiatowego Straży Pożarnych RP w Szubi-
nie pod kierunkiem prezesa K. Tomaszew-
skiego aktywnie współdziałał z  władzami 
samorządowymi w  organizowaniu obrony 
przeciwpożarowej. Duży nacisk kładziono 
wówczas na potrzebę ubezpieczenia ognio-
wego dla nieruchomości i  zakładów pracy. 
Organizował wraz ze starostą powiatowym 
kursy specjalistyczne, zawody pożarnicze, 
szkolenia i  ćwiczenia w  jednostkach OSP. 
Prezes Tomaszewski jako znany organizator 
i działacz niepodległościowy kładł duży na-
cisk na popularyzowanie wśród strażaków 
OSP powiatu szubińskiego idei niepodle-
głościowych i na szacunek dla bojowników 
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o wolność i granice Rzeczpospolitej. Odzna-
czony Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Kazimierz Tomaszewski zmarł po 
krótkiej chorobie w  Rynarzewie 13 paź-
dziernika 1938  r., pochowany został na 
cmentarzu parafialnym w  Rynarzewie. 
Uroczystościom pogrzebowym z udziałem 
władz samorządowych i  strażackich, licz-
nie zgromadzonych pocztów sztandaro-
wych i delegacji z organizacji społecznych 
i  niepodległościowych przewodniczył brat 
zmarłego, o. Cezary Tomaszewski CSSp, 
prowincjał Zgromadzenia Ducha Świę-
tego w  Bydgoszczy. W  nekrologu Zarząd 
Oddziału Powiatowego Straży Pożarnych 
w Szubinie napisał: „(…) Śmierć śp. Preze-
sa Kazimierza Tomaszewskiego wywołała 
szczery żal wśród wszystkich strażaków, że 
odszedł człowiek wartościowy i prawy, któ-
ry idee strażackie głęboko i  szczerze uko-
chał: Cześć Jego Pamięci! (…)”.

Kazimierz Tomaszewski 5 lutego 
1904  r. zawarł związek małżeński z  Kazi-
mierą Malczak (1881-1969), mieli dzieci: 
Janinę (1905-1980), Tadeusza (1907-1939, 
nauczyciel), Marcelego (1909-1994, urzęd-
nik państwowy), Cezarego (1912-1915), Ja-
dwigę (1915-1998, łączniczka AK), Stefana 
(1918-1939, uczeń szkoły średniej).
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Piotr S. Adamczewski

TRYBALSKI LEON 
(1911-1999) 

Pedagog, regionalista, działacz kultu-
ralno-oświatowy, założyciel i  kustosz Mu-
zeum Historii Pożarnictwa w Przeworsku. 
Autor artykułów i  publikacji o  tematyce 
pożarniczej i oświatowej. 

Urodził się 18 czerwca 1911 r. w Prze-
worsku. Szkołę powszechną ukończył 
w Przeworsku, w 1931 r. Gimnazjum Ma-
tematyczno-Przyrodnicze w  Jarosławiu, 
a następnie w 1936 r. studia wyższe w Kra-
kowie. W okresie okupacji prowadził kursy 
tajnego nauczania. Będąc członkiem Tajnej 
Organizacji Nauczycielskiej pod pseudo-
nimem „Dukat Marcin”, uczył fizyki, ma-
tematyki i  biologii w  zakresie szkół ogól-
nokształcących. Współtworzył publiczną 
służbę zdrowia w Przeworsku oraz działal-



3 0 3

T

ność PCK w tym mieście. Po przejściu fron-
tu objął posadę nauczyciela matematyki 
w Gimnazjum Handlowym w Przeworsku, 
a także w tamtejszym Gimnazjum i Liceum 
im. Króla Władysława oraz w  Zakładzie 
Doskonalenia Zawodowego. Współorga-
nizował powojenne struktury opieki me-
dycznej w mieście, w tym Powiatową Stację 
Pogotowia Ratunkowego, a w latach 1953-
1962 pracował na stanowisku kierownika 
Wydziału Zdrowia Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w  Przeworsku. Jako ak-
tywny uczestnik życia kulturalno-oświato-
wego zainicjował szereg działań na terenie 
miasta i powiatu. Był jednym z założycieli 
Koła Miłośników Przeworska, a także prze-
wodniczącym Komisji Historycznej ZNP. 

Współdziałał z  ochotniczymi strażami 
pożarnymi. We własnym zakresie rozpo-
czął gromadzenie dokumentów, sprzętu 
i  wyposażenia strażackiego jeszcze w  po-
czątkach lat 50. XX w., a  pierwszy pokaz 
kolekcji sprzętu pożarniczego urządzo-
no 16 września 1956 r. z okazji jubileuszu 
60-lecia istnienia Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Przeworsku. Wystawa ta, prezen-
tująca wychodzący z użycia sprzęt strażacki 
(m.in. hełmy, toporki, aparaty tlenowe, dra-
biny, sikawki konne, zbiorniki na wodę), 
stała się zalążkiem przyszłego muzeum po-
żarnictwa. Leon Trybalski przekazał swoje 
liczne zbiory do Muzeum Regionalnego, 
w  ramach którego urządzono Muzeum 
Pożarnictwa, otwarte 8 czerwca 1974 r. Na 
siedzibę Muzeum Regionalnego przezna-
czono dawny pałac Lubomirskich, który 
już od początku lat 70. poddano gruntow-
nej rewaloryzacji. Muzeum Pożarnictwa 
znalazło siedzibę w  tzw. Domu Koniusze-
go oraz w  przylegającej do niego przybu-
dówce, w  obrębie gospodarczej zabudowy 
dworskiej. Staraniem Leona Trybalskiego 
przed budynkami wyznaczono niewielki 
teren tzw. poligonu pożarniczego.

Założyciel i kustosz muzeum był także 
autorem kilku artykułów i publikacji o te-
matyce pożarniczej i  oświatowej, m.in.: 
Biograficzne sylwetki nauczycieli i  działa-
czy oświaty w  czasie okupacji niemieckiej 
– powiat Przeworsk (1974), Jubileusz 85 lat 
OSP Przeworsk (1975), Nowa remiza OSP 
Przeworsk (1973), Przeworskie Muzeum 
Strażackie (1974), Spacerkiem po mieście 
(1977), Społeczna Szkoła Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej (1976), Tajna i  jawna oświata 
jako forma walki z okupantem niemieckim 
(1972).

Rodzinny dom Leona Trybalskiego, 
XIX-wieczny typowy mały domek tkacza, 
został przekazany do kolejnej placówki mu-
zealnej pn. Przeworsk – Skansen Pastewnik. 

Leon Trybalski zmarł 11 listopa-
da 1999  r., pochowany został na Starym 
Cmentarzu w Przeworsku.
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TULISZKOWSKI JÓZEF 
(1867-1939)

Wybitny działacz polskiego pożarnic-
twa. Założyciel licznych straży pożarnych. 
Współtwórca czasopisma „Przegląd Pożar-
niczy”. Autor podręczników pożarniczych 
i artykułów w prasie fachowej. Komendant 
Warszawskiej Straży Ogniowej. 

Urodził się 4 lutego 1867 r. w miasteczku 
Radziwiłłów na Wołyniu. Syn Feliksa i Zo-
fii z  Kowalczyńskich, pochodził ze starej 
rodziny szlacheckiej, mającej swe korzenie 
w Tuliszkowie w powiecie konińskim. Jego 
ojciec był rejentem w  Mikołajewie, okre-
sowo dzierżawił też folwark Radziwiłłów 
koło Krzemieńca. Józef, drugie w kolejności 
dziecko Feliksa i Zofii Tuliszkowskich (cór-
ki to Maria i Jadwiga), wstąpił w 1878 r. do 
gimnazjum filologicznego w  Mikołowie k. 
Odessy, zaś w 1883 r. przeniósł się do gimna-
zjum filologicznego w Rydze, gdzie zamiesz-
kał wraz z rodzicami. W szkole tej był ini-
cjatorem założenia konspiracyjnego kółka 
patriotycznego mającego na celu szkolenie 
do przyszłego powstania zbrojnego. 

Po ukończeniu gimnazjum zdał trudny 
egzamin konkursowy w  języku niemiec-
kim na wydział mechaniczny Politechni-
ki Ryskiej. Należał tu do skupiającej pol-
skich studentów korporacji Welecja, która 
prowadziła zakonspirowaną działalność 
patriotyczną. W ramach tej korporacji za-

przyjaźnił się z  jej opiekunem – Ignacym 
Mościckim. Już jako student pasjonował 
się również żeglarstwem i  pożarnictwem. 
Wraz z  kolegami wstąpił potajemnie do 
ryskiej ochotniczej straży pożarnej, w któ-
rej wykazał się niebywałą odwagą, ratując 
życie swemu komendantowi oraz dwojgu 
dzieciom. 

Studia ukończył z  odznaczeniem 
w  1897  r. jako inżynier mechanik ze spe-
cjalnością dyplomową budowy maszyn 
oraz z  dodatkowymi specjalnościami – 
pożarniczą i  budowlaną. Po ukończeniu 
studiów zamieszkał czasowo pod Białym-
stokiem, gdzie był jednym z organizatorów 
ochotniczej straży ogniowej. 

W  1898  r. podjął pracę w  Kijowie, 
w tym w sosnowieckiej filii firmy „Fitzner 
i  Gamper”, która delegowała go do budo-
wy i montażu cukrowni „Mała Wieś” pod 
Płockiem. W  cukrowni tej zorganizował 
fabryczną straż pożarną. W Kijowie wstąpił 
do Ochotniczej Straży Ogniowej, której był 
współorganizatorem i  piastował stanowi-
sko pomocnika naczelnika. 

Wygrał konkurs na odbudowę znisz-
czonej przez pożar wielkiej carskiej cu-
krowni „Mironówka” na Ukrainie. Był już 
wówczas członkiem tajnej organizacji poli-
tycznej utworzonej przez Romana Dmow-
skiego – Ligi Narodowej. 

W  1903  r. przeniósł się do Warszawy 
i  natychmiast rozpoczął działalność po-
żarniczą. Zwiedził też szereg niemieckich 
i austriackich fabryk sprzętu pożarniczego. 
Jako pracownik firmy „Ignis – Rzewuski 
i  Spółka” zajmował się projektowaniem. 
W firmie tej zorganizował dział pożarniczy, 
zaprojektował produkcję unowocześnione-
go sprzętu pożarniczego: przenośne sikaw-
ki strażackie, drabiny, hełmy. 

Z  powodu długotrwałych strajków 
w fabryce przeniósł się w 1906 r. do Zwie-
rzyńca Lubelskiego, gdzie przyjął posadę 
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dyrektora Fabryki Wyrobów Drzewnych 
w  Ordynacji Zamojskich, doprowadził do 
jej normalnej działalności, zorganizował 
sprawnie działającą fabryczną straż ognio-
wą. Organizował też ochotnicze straże 
ogniowe w  okolicznych miejscowościach, 
m.in. we Frampolu (1907). 

W 1908 r. w Lublinie podczas wystawy 
rolniczej zorganizował zjazd straży ognio-
wych z guberni lubelskiej połączony z po-
kazem ich bojowej sprawności, co spotkało 
się z  ostrą reakcją władz gubernialnych, 
grożących organizatorowi nawet aresztem. 

W 1910 r. Tuliszkowski stanął na czele 
nowo utworzonej Komisji do Spraw Bu-
downictwa Ogniotrwałego i  Pożarnictwa 
przy Centralnym Towarzystwie Rolniczym 
w  Warszawie. Zajął się z  wielkim zaanga-
żowaniem organizacją straży ogniowych, 
ich wyposażeniem w sprzęt gaśniczy, prze-
prowadzał lustracje już istniejących straży 
ogniowych, zakładał straże w szkołach rol-
niczych, organizował pokazy wytwarzania 
ogniotrwałych materiałów budowlanych 
i  wiejskie spółki budowlane. W  zakłada-
niu straży ogniowych i pokazach produkcji 
ogniotrwałych materiałów budowlanych 
współpracował z kółkami rolniczymi. 

W  okresie poprzedzającym wybuch 
I wojny światowej J. Tuliszkowski uczestni-
czył w międzynarodowych kongresach po-
żarniczych: w 1911 r. w Turynie, w 1912 r. 
w  Petersburgu, w  1913  r. w  Lipsku. Brał 
udział także w  krajowych zjazdach stra-
żackich. W  sierpniu 1912  r. odbył się we 
Włocławku zjazd straży ogniowych, pod-
czas którego Tuliszkowski, odnosząc się 
krytycznie do poziomu redagowanego 
przez Leopolda Szyller-Rackiego czasopi-
sma „Strażak”, postulował utworzenie nie-
zależnego od producentów sprzętu pożar-
niczego fachowego pisma, które w  swym 
założeniu miało informować i  uczyć. Na 
zjeździe tym powołano komisję w składzie: 

Bolesław Chomicz, Jakub Kohn i Józef Tu-
liszkowski, mającą za zadanie opracować 
projekt takiego pisma. Komisja ta bardzo 
szybko, bo już 15 grudnia 1912 r., wydała 
pierwszy numer „Przeglądu Pożarniczego”, 
którego pierwszym redaktorem naczelnym 
został Bolesław Chomicz, wówczas przed-
stawiciel Warszawskiego Towarzystwa 
Ubezpieczeń S.A., a  redaktorem działu 
technicznego J. Tuliszkowski. Na łamach 
tegoż pisma Tuliszkowski opublikował 20 
artykułów poświęconych budownictwu 
ogniotrwałemu i  10 poświęconych urzą-
dzeniom przeciwpożarowym. Był więc naj-
bardziej zaangażowanym spośród wszyst-
kich współpracowników pisma. 

W  schyłkowym okresie zaborów Tu-
liszkowski zorganizował na terenie Kró-
lestwa Polskiego 71 ochotniczych straży 
ogniowych. Propagując budownictwo 
ogniotrwałe na wsiach, utworzył też 57 
spółek budowlanych. Tuliszkowski obok 
pracy organizacyjnej i  szkoleniowej po-
zostawił też bogaty dorobek piśmienniczy 
dotyczący pożarnictwa. Jego pionierska 
praca z tej dziedziny – profesjonalny pod-
ręcznik dla straży ogniowych Walka z po-
żarami – ukazał się w 1909 r. Wydane już 
w  Polsce odrodzonej w  siedmiu tomach 
dzieło Obrona przed pożarami było podsu-
mowaniem jego 35-letniej praktyki pożar-
niczej. W 1927 r. założył fachowe czasopi-
smo „Strażactwo Zawodowe” (dodatek do 
„Przeglądu Pożarniczego” wydawany w la-
tach 1927-1932). Napisał 30 podręczników 
pożarniczych i ponad 150 artykułów w pra-
sie fachowej. 

W latach I wojny światowej, gdy w wy-
niku niepowodzeń na frontach zaborcze 
władze rosyjskie złagodziły politykę w sto-
sunku do społeczeństwa polskiego, J. Tu-
liszkowski należał, obok Bolesława Chomi-
cza, do głównych organizatorów polskie-
go związku strażackiego – Towarzystwa 
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Św. Floriana, przekształconego w  1916  r. 
w Związek Floriański. 

Gdy w lipcu 1915 r. Rosjanie opuszcza-
li Warszawę, zarządzanie miastem przejął 
Komitet Obywatelski. Ponieważ ewakuują-
cy się Rosjanie wywieźli większość sprzętu 
pożarniczego, tabor konny, ewakuowali 
też ok. 300 strażaków, Warszawska Straż 
Ogniowa uległa dezorganizacji, należało ją 
zreorganizować prawie od podstaw. Zada-
nie to powierzono 28 lipca 1915 r. J. Tulisz-
kowskiemu jako jej komendantowi. 

Odtwarzając WSO, Tuliszkowski uzu-
pełniał jej szeregi, prowadził rekrutację, 
szkolił, zatrudniał m.in. członków ochot-
niczych straży ogniowych. Dzięki jego 
wielkiemu wysiłkowi udało się wkrótce 
przywrócić jej pełną siłę bojową, ponownie 
uruchomiono wszystkie 5 oddziałów. Jed-
ną z  pierwszych jego decyzji była zmiana 
rosyjskiego umundurowania strażaków na 
zaprojektowane mundury polskie, wpro-
wadził też polskie stopnie służbowe. 

W  czasie komendantury Tuliszkow-
skiego WSO przeprowadziła kilka bardzo 
energicznych i sprawnych akcji gaśniczych, 
m.in. składów towarowych Kolei Warszaw-
sko-Wiedeńskiej (1915), młyna zbożowego 
na Solcu z  zapasem zboża dla głodującej 
Warszawy, mostu Józefa Poniatowskiego, 
kościoła kapucynów, hotelu Bristol i Zam-
ku Królewskiego. Niemcy byli pod wraże-
niem profesjonalnych działań Warszaw-
skiej Straży Ogniowej, fachowo dowodzo-
nej przez J. Tuliszkowskiego. 

W listopadowe dni 1918 r. strażacy war-
szawscy wraz z  komendantem Tuliszkow-
skim nie tylko aktywnie włączyli się w roz-
brajanie okupacyjnych wojsk niemieckich, 
ale też zdobyli w koszarach na Nalewkach 
w pałacu Mostowskich ok. 600 karabinów 
ręcznych, 3 karabiny maszynowe oraz kilka 
skrzyń granatów i  rewolwerów. Uratowali 
też ogromne składy sapersko-minerskie na 

Powązkach i w twierdzy Modlin. Jak pisze 
W. Jabłonowski, wielu strażaków zgłosiło 
się do organizowanego przez Tuliszkow-
skiego ochotniczego oddziału mającego ru-
szyć na odsiecz Lwowa, jednak rekrutacja 
została wstrzymana i do wysłania oddziału 
nie doszło. 

W  1918  r. Tuliszkowski opubliko-
wał broszurę Projekt reorganizacji Straży 
Ogniowej m.st. Warszawy, której celem 
było wzmocnienie obrony przeciwpożaro-
wej stolicy. Był prekursorem motoryzacji 
WSO. 

Z dniem 4 marca 1919 r. na własne żą-
danie przestał pełnić stanowisko komen-
danta straży warszawskiej, co bynajmniej 
nie oznaczało jego rozstania się z  pożar-
nictwem. We wrześniu 1919  r. rozpoczął 
pracę jako inspektor pożarnictwa w  Pol-
skiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych, 
a od 14  lutego 1920 r. został powołany na 
kierownika Wydziału Przeciwpożarowe-
go w  Ministerstwie Spraw Wojskowych. 
W 1925 r. był awansowany do stopnia pod-
pułkownika. Zorganizował w  wojsku licz-
ne, odpowiednio wyszkolone i wyposażone 
wojskowe straże pożarne. Na skutek trud-
nej sytuacji ekonomicznej kraju i  redukcji 
budżetu został zwolniony ze służby 28 lu-
tego 1926 r. Nie należał do zwolenników J. 
Piłsudskiego i – podobnie jak B. Chomicz 
– był po zamachu majowym marginalizo-
wany w  polskim pożarnictwie. W  1926  r. 
został wybrany na prezesa Rady Związku 
Straży Pożarnych woj. wołyńskiego. Z tego 
stanowiska zrezygnował w 1928 r. 

W Polsce odrodzonej był, obok B. Cho-
micza, gorącym rzecznikiem zjednoczenia 
straży ogniowych w  ogólnopolską organi-
zację. Był członkiem Międzydzielnicowej 
Komisji ds. Pożarnictwa. Na pierwszym 
Ogólnopolskim Zjeździe Delegatów Stra-
ży Pożarnych w  Warszawie w  1921  r., na 
którym powołano do życia Główny Zwią-
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zek Straży Pożarnych RP, w swym referacie 
przedstawił kompleksowy projekt ujed-
nolicenia sprzętu pożarniczego, a  także 
założenia przyszłej szkoły techniczno-po-
żarniczej. J. Tuliszkowski został członkiem 
Zarządu Głównego oraz przewodniczącym 
Komisji Technicznej. 

Położył też ogromne zasługi w budowie 
pożarnictwa kolejowego oraz w przemyśle 
cukrowniczym. 

Józef Tuliszkowski zmarł w  Warszawie 
26 stycznia 1939  r., został pochowany na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 
Manifestacyjny udział strażaków w pogrze-
bie był wyrazem hołdu dla jego dokonań na 
niwie pożarnictwa i jego postawy życiowej. 
Jego znakomity biograf, Wojciech Jabło-
nowski, napisał o nim m.in.: 

„Urodzony i  wychowany na kresach 
wschodnich, na Wołyniu. Najpierw w pracy 
konspiracyjnej, później w  codziennej stra-
żackiej służbie, która stała się jego powoła-
niem, podbudowanej głęboką wiedzą, dawał 
dowody swego gorącego patriotyzmu.

Człowiek głęboko wierzący, o nieskazi-
telnym charakterze, prawy i  rzetelny, przy 
tym jak każdy kresowiak niepokorny, pio-
nier polskiego pożarnictwa, który pozosta-
wił niezatarte ślady swej wszechstronnej 
działalności – pozostanie wzorem dla wielu 
pokoleń pożarników polskich. Wszech-
stronnie uzdolniony i  nadzwyczaj praco-
wity, wszystkie swe talenty oddał w służbie 
Ojczyźnie i innym ludziom”. 

Wyrazem hołdu dla pioniera polskiego 
ruchu pożarniczego było ustanowienie de-
cyzją komendanta głównego Państwowej 
Straży Pożarnej, nadbrygadiera Feliksa Deli 
z 11 października 1993 r. Medalu Honoro-
wego im. Józefa Tuliszkowskiego. Medal 
ten nadaje komendant główny Państwowej 
Straży Pożarnej na wniosek Kapituły oso-
bom szczególnie zasłużonym dla rozwoju 
ochrony przeciwpożarowej. Jego imieniem 

nazwano też Centrum Naukowo-Badawcze 
Ochrony Przeciwpożarowej Państwowej 
Straży Pożarnej. 

W  1908  r. zawarł w  Lublinie związek 
małżeński z Jadwigą Łuczycką, z którą miał 
dwoje dzieci: Zofię (ur. 1911) i  Andrzeja 
(ur. 1919). 
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Tadeusz Olejnik 
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WAWRZYNKOWSKI MAKSYMILIAN 
(1890-1974)

Naczelnik OSP w  Złoczewie, pow. sie-
radzki. Członek Zarządu Okręgowego 
Związku OSP w  Sieradzu, skarbnik Okrę-
gowego Związku SP w Wieluniu, a następ-
nie prezes OSP Wieluń.

Urodził się 11 października 1890  r. 
w Złoczewie, syn Jana i Bronisławy z Dobro-
wolskich. W wieku kilkunastu lat wyjechał 
z rodzicami do Sieradza. Od roku 1907 do 
1914 był szeregowym członkiem sieradzkiej 
Ochotniczej Straży Ogniowej. Po ukończe-
niu gimnazjum pracował jako pomocnik 
rejenta, a  następnie był sekretarzem Sądu 
Grodzkiego. W roku 1920, mając już kilku-
letni staż w  sieradzkiej Ochotniczej Straży 
Ogniowej, przeprowadził się do Złoczewa, 
gdzie objął posadę sekretarza sądu. W tym 
mieście natychmiast wstąpił do miejscowej 
Ochotniczej Straży Ogniowej i wybrany zo-
stał najpierw na pomocnika naczelnika, a od 
1921 r. na naczelnika straży.

Z  jego osobą jako naczelnika straży 
związany jest bardzo owocny okres w dzie-
jach powstałej w  1880  r. straży złoczew-
skiej. W 1925 r. z  jego inicjatywy, przy fi-
nansowym wsparciu władz miejskich, które 
w 1925 r. przekazały 15 tys. zł na budowę 
nowego budynku strażnicy, przystąpiono 
do realizacji inwestycji. W  ramach czynu 
społecznego strażaków zorganizowano 

polowy wypał cegły, zwieziono ją na plac 
budowy, wycięto drzewa ofiarowane na 
budowę strażnicy przez administratora 
majątku Złoczew, wykonywano też szereg 
niefachowych prac budowlanych. Dla po-
zyskania środków na budowę strażnicy or-
ganizowano dochodowe imprezy kultural-
no-rozrywkowe. Tym sposobem w  latach 
1925-1933 wzniesiono w  Złoczewie jedną 
z najnowocześniejszych strażnic w ówcze-
snym województwie łódzkim, która służyła 
nie tylko potrzebom operacyjnym straży, 
lecz stała się jednocześnie ogniskiem pracy 
kulturalno-rozrywkowej. Okazały budynek 
strażnicy do dziś służy straży. 

W  uznaniu zaangażowania Maksy-
miliana Wawrzynkowskiego w  rozwój 
złoczewskiej Ochotniczej Straży Ognio-
wej jej walne zgromadzenie nadało mu 
w  1927  r. godność Dożywotniego Naczel-
nika Straży. Gdy 28 sierpnia 1927  r. na 
zjeździe straży pożarnych powiatu sieradz-
kiego powołano Okręgowy Związek Straży 
Pożarnych, powołano go w skład zarządu. 
Opuszczając w 1927 r. Złoczew, Wawrzyn-
kowski zostawił straż w pełnym rozkwicie, 
dobrze zorganizowaną, wyszkoloną i  wy-
posażoną w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 

W  roku 1927 przeniósł się do Wielu-
nia, gdzie w  latach 1927-1939 był komor-
nikiem sądowym. Także w  tym mieście 
natychmiast zaczął działać w  Okręgowym 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W  1927  r. walne zgromadzenie delegatów 
Związku powołało go w skład zarządu, po-
wierzając mu funkcję skarbnika. W pierw-
szych latach powojennych także działał 
w wieluńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz w  powiatowych ogniwach Związku 
Straży Pożarnych. Był też jednym z czoło-
wych działaczy BBWR.

W  latach II wojny światowej w  obawie 
przed aresztowaniem przez Niemców opu-
ścił Wieluń, przenosząc się na teren Gene-
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ralnej Guberni do Częstochowy, gdzie pra-
cował w  Towarzystwie Ubezpieczeń Wza-
jemnych. Po wojnie powrócił do Wielunia 
i pracował jako komornik Sądu Grodzkiego, 
a  następnie Sądu Powiatowego. Od pierw-
szych lat powojennych działał także w wie-
luńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
w  powiatowych ogniwach Związku Straży 
Pożarnych. W 1948 r. był członkiem zarządu 
wieluńskiej OSP. Wycofał się z tej działalno-
ści po rozwiązaniu Związku i likwidacji sa-
morządności w strażach pożarnych. Po reak-
tywowaniu w 1956 r. Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych i utworzeniu w Wieluniu 
w 1957 r. Tymczasowego Zarządu Oddziału 
Powiatowego, M. Wawrzynkowski wszedł 
w skład zarządu. W 1965 r. powierzono mu 
godność przewodniczącego Sądu Honoro-
wego. Od 1958 roku do 8 marca 1970 r. był 
prezesem wieluńskiej OSP.
Odznaczenia, odznaki:
Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa”.

Maksymilian Wawrzynkowski zmarł 
22 grudnia 1974 r. w Wieluniu i pochowa-
ny został na wieluńskiej nekropolii rzym-
skokatolickiej. 

Jego córka, Janina Ziemska, była dłu-
goletnim, zasłużonym dyrektorem Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Wieluniu. 
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Tadeusz Olejnik 

WĄTROBA JAN 
(1920-2014)

Członek przedwojennego „Strzelca”. 
Honorowy Naczelnik OSP Tymbark, Ho-
norowy Komendant Gminnego Związku 
OSP RP w Tymbarku, pow. limanowski. 

Jan Wątroba urodził się 26 listopada 
1920  r. w Tymbarku, miejscowości leżącej 
obecnie w powiecie limanowskim, w woje-
wództwie małopolskim. Był synem Józefa 
i Marii z d. Binda.

Już przed II wojną światową został ak-
tywnym członkiem „Strzelca” – patriotycz-
nej młodzieżowej organizacji. W  1940  r. 
w wieku 20 lat wstąpił w szeregi Ochotni-
czej Straży Pożarnej, kontynuując rodzin-
ne tradycje. Będąc członkiem strażackiej 
organizacji, bardzo aktywnie włączył się 
w  działalność konspiracyjną Armii Krajo-
wej, przyjmując konspiracyjny pseudonim 
„Jurand”. W  ramach terenowej placów-
ki AK „Trzos” przenosił meldunki, broń, 
a także zabezpieczał zrzuty broni, amunicji 
i innych materiałów, które były dokonywa-
ne w rejonie pasma górskiego Mogielica.

Po wojnie jako aktywny, młody, ale już 
doświadczony strażak brał udział w  życiu 
lokalnej OSP, a przede wszystkim w rozbu-
dowie jej bazy. W latach 50. ukończył kurs 
organizowany przez komendę powiatową 
straży i uzyskał IV stopień wyszkolenia bo-
jowego. W roku 1956 należał do grupy ini-
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cjatorów i wykonawców rozbudowy remizy 
tymbarskiej OSP. Prace zostały wykonane 
w  czynie społecznym w  ciągu dwunastu 
miesięcy i  dzięki temu powstały dwa sta-
nowiska garażowe, świetlica strażacka i po-
mieszczenia na poddaszu. Był członkiem 
drużyny pożarniczej, która na zawodach 
powiatowych rozgrywanych 15 październi-
ka 1960 r. zajęła I miejsce, a na zawodach 
wojewódzkich 23 października 1960 r. – IV 
miejsce. Największą aktywność i niezawod-
ność wykazywał jako strażak ratownik, bo 
uczestniczył w niemal wszystkich akcjach, 
do których wzywana była tymbarska straż. 
W 1972 r. był współorganizatorem pierw-
szej młodzieżowej drużyny pożarniczej.

 Jego zaangażowanie i  zasługi docenili 
druhowie, wybierając go 23 maja 1973 r. na 
swojego naczelnika. Rok później przedsta-
wił pomysł budowy nowej remizy, a pierw-
szym krokiem na drodze do realizacji tego 
przedsięwzięcia był zakup działki, a właści-
wie zakup kilku małych działek od miesz-
kańców Tymbarku, co sfinalizowano po 
kilku latach gromadzenia środków na ten 
cel. Kolejnymi działaniami koordynowany-
mi przez druha Jana były starania o uzyska-
nie dokumentacji i pozwolenia na budowę 
oraz gromadzenie materiałów budowla-
nych, a  także zorganizowanie społecznego 
komitetu do ufundowania nowego sztan-
daru dla straży. Wszystkie te cele zostały 
osiągnięte i 8 października 1978 r. w trak-
cie uroczystości stulecia tymbarskiej OSP 
jednostka otrzymała drugi w swojej historii 
sztandar oraz został wmurowany kamień 
węgielny pod wielofunkcyjną i  nowocze-
sną remizę. W roku jubileuszu OSP Zarząd 
Wojewódzki ZOSP w Nowym Sączu uho-
norował druha Jana Wątrobę specjalnym 
dyplomem uznania. 

Budowa remizy trwała siedem lat przy 
olbrzymim zaangażowaniu druha Jana Wą-
troby i  członków straży, którzy wiele ro-

bót budowlanych wykonali nieodpłatnie. 
Aktywność jednostki została nagrodzona 
przez Zarząd Główny ZOSP przyznaniem 
jej w 1983 r. Złotego Znaku Związku, a za 
zajęcie I  miejsca we współzawodnictwie 
strażackim Zarząd Wojewódzki ZOSP 
przyznał specjalną pulę środków finanso-
wych na dokończenie budowy. Uroczy-
stość oddania do użytku nowej remizy oraz 
przekazania na rzecz jednostki samocho-
du pożarniczego Star 266 z  kompletnym 
wyposażeniem pożarniczym odbyła się 
22 września 1985 r. W trakcie wydarzenia 
w  sposób szczególny wyróżniono druha 
Jana Wątrobę, który za swoją działalność 
ratowniczo-gaśniczą i organizacyjną otrzy-
mał najwyższe odznaczenie Związku OSP.

 W  1994  r. OSP Tymbark obchodziła 
115-lecie działalności i z tej okazji jednost-
ka otrzymała trzeci w swojej historii sztan-
dar, a druh Jan był w gronie osób, które or-
ganizowały ufundowanie sztandaru i przy-
gotowały całą uroczystość. Kolejna ważna 
data w historii jednostki to rok 1995, w któ-
rym rozkazem komendanta głównego PSP 
tymbarska straż jako jedna z  pierwszych 
została włączona do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. Było to możliwe 
dzięki dobremu wyszkoleniu członków, ich 
niezawodności i  skuteczności oraz bardzo 
dobrej bazie i  wyposażeniu. Osiągnięcie 
takiego poziomu było możliwe dzięki ofiar-
ności i  pracowitości wszystkich członków, 
którym przewodził druh Jan, cieszący się 
wśród strażaków i w lokalnej społeczności 
wielkim autorytetem. 

Jan Wątroba funkcję naczelnika OSP 
Tymbark pełnił przez 28 lat. Kilkanaście 
lat sprawował także funkcję komendanta 
gminnego Związku OSP RP, był sołtysem 
Tymbarku i radnym gminnym. 

Po 66 latach społecznej posługi prze-
szedł na strażacką emeryturę, a  wdzięcz-
ni druhowie nadali mu zaszczytne tytuły: 
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Honorowy Członek OSP Tymbark (2001), 
Honorowy Naczelnik OSP Tymbark (2006) 
i Honorowy Komendant Gminny Związku 
OSP RP w Tymbarku.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1984), Srebrny Krzyż Zasługi (1980), 
Medal Wojska (1948), Medal za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie (1998), Złota Od-
znaka „Za zasługi w zwalczaniu powodzi” 
(1983), Medal Honorowy im. Józefa Tu-
liszkowskiego (2000), Złoty Znak Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych (1984), 
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza 
(1998), Złoty i  Srebrny Medal ,,Za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa” (1981 i 1972), Odzna-
ka Weterana Walk o  Niepodległość (Nr 
28059), Krzyż Armii Krajowej (1986), Od-
znaka pamiątkowa „Akcji Burza” (1995), 
Honorowa Odznaka „Przyjaciół Harcer-
stwa” (1998), Srebrna Odznaka „Za Za-
sługi dla Województwa Nowosądeckiego” 
(1978).

Jan Wątroba zmarł 19 czerwca 2014 r., 
pochowany został na cmentarzu para-
fialnym w  Tymbarku. Żegnały go tysiące 
mieszkańców, nie tylko Tymbarku, ale całej 
limanowskiej ziemi.

Ukoronowaniem tej przepięknej dzia-
łalności i  obywatelskiej postawy było od-
słonięcie poświęconej mu tablicy pamiąt-
kowej, umieszczonej na frontonie remizy 
OSP. Nastąpiło to 8 października 2018  r., 
czyli dokładnie czterdzieści lat po wmuro-
waniu kamienia węgielnego pod budowę 
remizy. Wdzięczność Janowi Wątrobie wy-
razili mieszkańcy Tymbarku i  członkowie 
tamtejszej OSP. Uroczystego odsłonięcia 
tablicy dokonała żona druha Jana – Broni-
sława w towarzystwie córki Janiny. 

Żona Bronisława z  d. Hładkulik (ur. 
1925); jej ojciec Józef był długoletnim na-
czelnikiem OSP Tymbark, odznaczony 
Brązowym Krzyżem Zasługi (1937). Dzie-

ci: Janina (po mężu Gągała) z wykształce-
nia polonistka i  Barbara (po mężu Kutaj) 
z wykształcenia mgr prawa. 
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Stanisław Gągała

WIŚNIEWSKI KAZIMIERZ 
(1915-2004)

Uczestnik kampanii wrześniowej 
1939 roku. Naczelnik, komendant i prezes 
OSP w  Kowalu, a  także prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP w  Kowalu. Honorowy 
Członek Zarządu OSP w Kowalu.

Urodził się 29 grudnia 1915 r. w Kowalu 
(pow. włocławski). Był synem Bartłomieja, 
robotnika tartacznego w  Kowalu, i  Józefy 
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z d. Dworek. Szkołę powszechną ukończył 
w  Kowalu, po czym zaczął przysposabiać 
się do zdobycia zawodu szewca. W tym za-
wodzie pracował do rozpoczęcia II wojny 
światowej w 1939 r. oraz kilka lat po jej za-
kończeniu. Jednak po 1945 r. głównym źró-
dłem zarobkowania i  utrzymania rodziny 
była praca we własnym gospodarstwie.

Na kilka tygodni przed napaścią Nie-
miec hitlerowskich na Polskę został powo-
łany do wojska. Służbę pełnił w  Jednostce 
Artylerii w Toruniu. Tam też z racji przyna-
leżności do oddziału jazdy konnej nauczył 
się ujeżdżania, fechtunku oraz wykonywa-
nia szarż. W pierwszych dniach wojny zo-
stał ze swoim oddziałem przetransporto-
wany w pobliże Kutna. Wziął udział w bi-
twie nad Bzurą. Po klęsce Armii „Poznań” 
jego oddział został zdemobilizowany, a on 
powrócił do rodzinnego Kowala. Do woj-
ska został ponownie powołany na kilka 
miesięcy w połowie 1945 r.

Po opuszczeniu Kowala przez niemiec-
kiego okupanta w styczniu 1945 r. zawiązał 
się w mieście Tymczasowy Obywatelski Ko-
mitet, który został przemianowany w Radę 
Miasta Kowala. K. Wiśniewski został przez 
ten organ powołany na konsultanta w spra-
wach powołania legalnych władz oraz roz-
wiązania piętrzących się problemów zwią-
zanych z  bezpieczeństwem mieszkańców. 
Jako członkowi Miejskiej Rady Narodo-
wej w Kowalu powierzono mu 29 czerwca 
1953  r. przewodnictwo Komisji Urządzeń 
Osiedli. Podczas plenarnych obrad MRN 28 
kwietnia 1961 r. K. Wiśniewski został wy-
brany na członka Prezydium MRN w Ko-
walu. Jego skuteczna działalność w  tym 
gremium została potwierdzona 4 czerwca 
1965 r. ponownym wyborem do Prezydium 
MRN, w którym zasiadał do czasu reorga-
nizacji administracji na początku 1973 r.

Wiele wysiłku włożył w początkowych 
latach PRL w zorganizowanie życia kultu-

ralnego w Kowalu. Z jego inicjatywy odby-
ło się wiele akademii, wieczornic, spotkań 
z  interesującymi osobami, wieczorków 
i  zabaw ludowych. Z  tych ostatnich część 
dochodu przeznaczana była na cele chary-
tatywne. Jego pomysłowość i kreatywność 
spowodowała, że do miasta chętnie przy-
bywali artyści teatralni, piosenkarze, odby-
wały się projekcje kina objazdowego oraz 
liczne prelekcje związane z historią Polski. 

Jednak najbardziej szczególną i donio-
słą rolę K. Wiśniewski odegrał w najnow-
szej historii kowalskiej OSP. Już 10 lutego 
1945  r. w  wyniku starań podjętych przez 
przedwojennego działacza pożarniczego 
Tomasza Rudzińskiego odbyło się pierwsze 
powojenne zebranie członków straży oraz 
osób chcących zasilić jej szeregi. Powołano 
zarząd straży, w którego składzie jako czło-
nek zarządu był K. Wiśniewski. W  kilka 
tygodni później, 28 lutego 1945  r., odbyło 
się kolejne zebranie zarządu, na którym 
powołano sztab straży, powierzając w nim 
funkcję dowódcy I  oddziału K. Wiśniew-
skiemu. Pod swoją komendą miał kilkuna-
stu najlepszych i mobilnych strażaków, któ-
rzy w większości przypadków jako pierwsi 
przystępowali do gaszenia pożarów. Pod 
koniec 1946  r. powracającemu z  wojska 
K. Wiśniewskiemu członkowie kowalskiej 
OSP powierzyli funkcję zastępcy naczel-
nika. W  tym też czasie nastąpiła pierwsza 
powojenna rejestracja straży oraz podpo-
rządkowanie jej VI rejonowi pożarniczemu 
w pow. włocławskim. 

W  roku jubileuszu 45-lecia kowalskiej 
straży pożarnej (1947) nastąpiły istotne 
zmiany w składzie jej zarządu. Kierownic-
two spoczywało w  rękach Wiktora Drze-
wieckiego, natomiast K. Wiśniewski został 
I wiceprezesem i naczelnikiem straży. Tak-
że dzięki jego staraniom kowalscy strażacy 
zakupili samochód marki Steyr, który po 
adaptacji przez szereg lat służył jako wóz 
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pogotowia pożarniczego. Kolejny wóz ga-
śniczy – typu Star 20 – jednostka otrzymała 
w trzecim kwartale 1957 r.

Na początku 1952  r. dotychczasowy 
Zarząd OSP w  Kowalu został przemia-
nowany na Komendę OSP w  Kowalu, co 
spowodowało zmiany organizacyjne w  ło-
nie kierownictwa jednostki. Utworzona 
komenda pracowała pod kierunkiem mia-
nowanego przez powiatowe władze pożar-
nicze K. Wiśniewskiego. Stan ten utrzymał 
się do 10 listopada 1957 r. Ważnym etapem 
w  działalności operacyjnej straży było za-
instalowanie K. Wiśniewskiemu w 1957 r., 
jako jednemu z  pierwszych w  Kowalu, 
służbowego telefonu. Dzięki staraniom K. 
Wiśniewskiego w 1969 r. przy OSP powsta-
ła młodzieżowa drużyna pożarnicza oraz 
w 1973 r. drużyna piłki nożnej. 

W  czasie walnego zebrania OSP w  Ko-
walu 28 listopada 1971 r. K. Wiśniewskiemu 
zostało powierzone stanowisko prezesa. Pod 
jego kierownictwem przeprowadzono szereg 
prac modernizacyjno-budowlanych w obiek-
tach strażackich i przygotowano jednostkę do 
obchodów jubileuszu 70-lecia straży. 

Stosownie do znowelizowanego w 1972 r. 
statutu Związku OSP 25 lutego 1973 r. odby-
ła się w Kowalu organizacyjna narada akty-
wu pożarniczego z  Gołaszewa, Grabkowa, 
Kowala, Rakutowa i Strzał (wszystkie z gm. 
Kowal), w  jej wyniku powołany został Za-
rząd Gminny Związku OSP na czele z  jego 
prezesem K. Wiśniewskim. W kilka tygodni 
później podczas obrad Zarządu Powiatowego 
ZOSP we Włocławku wybrano go na prze-
wodniczącego Sądu Honorowego. 

Jego 60-letnia owocna strażacka służ-
ba, z  uwagi na podeszły wiek, zakończyła 
się 13 stycznia 1990 r. Nadano mu godność 
Honorowego Członka Zarządu OSP w Ko-
walu. 

W  uznaniu jego zasług na niwie dzia-
łalności społecznej Rada Miasta Kowala 

w 1999 r. nadała mu godność Zasłużony dla 
Miasta Kowala.
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski (1995), Złoty Krzyż Zasługi (1990), 
Medal „Za udział w  wojnie obronnej 
1939” (1983), Złoty Znak Związku OSP RP 
(2002). 

Kazimierz Wiśniewski zmarł 13 kwiet-
nia 2004 r. i został pochowany na cmenta-
rzu parafialnym w Kowalu. 

Ożenił się z  Cecylią Woźniak. Z  tego 
związku urodzili się: Wacława, Włodzi-
mierz i  Jan. Jego rodzeństwem były: Ma-
rianna, Janina, Zofia, Stanisława, Teresa.
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WITOS WINCENTY 
(1874-1945)

Ludowy polityk i  mąż stanu. Organi-
zator i  prezes OSP w  Wierzchosławicach. 
Trzykrotny premier rządu RP: 1920-1921, 
1923, 1926, więzień brzeski, emigrant poli-
tyczny, prezes PSL „Piast”, prezes Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w 1945 r. Wójt gmi-
ny Wierzchosławice 1908-1931, poseł do 
austriackiej Rady Państwa, przewodniczą-
cy Polskiej Komisji Likwidacyjnej, ludowy 
parlamentarzysta II RP. 

Wincenty Witos był niekwestionowanym 
przywódcą polskich chłopów, zajmującym 
czołowe miejsce wśród najwybitniejszych 
działaczy ludowych. Ojciec Święty Jan Paweł 
II nazwał go „wielkim przywódcą polskiego 
ludu i mężem stanu”. Był jedną z najbardziej 
niezwykłych postaci polskiej sceny politycz-
nej w skali całego mijającego stulecia. Za ży-
cia i  po śmierci jedni otaczali go najwyższą 
czcią, inni nie szczędzili pod jego adresem 
oszczerstw, skazując go na zapomnienie. 

Urodził się 21 stycznia 1874 r. w Wierz-
chosławicach w  pow. tarnowskim. Wspo-
mnienia z  dzieciństwa kojarzyły mu się 
z pracą w gospodarstwie, potem z zarobko-
wym wyrębem drzew w lasach księcia San-
guszki. Nauki w  szkole pobierał zaledwie 
przez cztery zimy, ale wrodzona inteligen-
cja i wielkie pragnienie wiedzy sprawiły, że 
szybko wyrósł ponad przeciętność. 

Kariera Wincentego Witosa nie była 
jednak łatwa. Na każdą nową godność 
musiał solidnie zapracować. Na polityka 
i  przywódcę polskich chłopów wyrastał 
stopniowo. W  roku 1908 mieszkańcy gm. 
Wierzchosławice wybrali go na swego wój-
ta, pełnił tę funkcję do 1931 r. W tym sa-
mym 1908 r. został posłem do galicyjskiego 
Sejmu Krajowego we Lwowie – miał wów-
czas 35 lat. W  kolejnych wyborach parla-
mentarnych w  1911  r. został wybrany do 
austriackiej Rady Państwa w Wiedniu. 

Jego działalność parlamentarna, a  tak-
że praca prowadzona w  ramach Polskiego 
Stronnictwa Ludowego zjednywała mu 
duży autorytet i  popularność. Chłopów 
znał dobrze, wiedział, jak trafić do ich 
umysłów i  serc. Był wielkim wychowaw-
cą. Walczył o  równouprawnienie warstwy 
chłopskiej, jej emancypację społeczno-po-
lityczną i  upodmiotowienie obywatelskie 
mieszkańców wsi.

Po kilku kolejnych latach Witosa zali-
czano już do czołówki Stronnictwa Ludo-
wego, od 1914  r. powierzono mu funkcję 
wiceprezesa Rady Naczelnej PSL „Piast”. 
Wkrótce stał się chłopskim przywódcą 
w  skali ogólnopolskiej. Dzięki tej drodze 
poznał wszystkie arkana sztuki kierowania 
i politycznego działania na różnych szcze-
blach.

Swego rodzaju „przepustką” do polityki 
było dla Witosa prowadzone wzorowo go-
spodarstwo. Jako wyróżniający się rolnik 
i zarazem światły obywatel mógł otrzymać 
pierwsze społeczne mandaty w  radach: 
gminnej i powiatowej, a potem urząd wójta 
w rodzinnej wsi. Kiedy pisał, że nigdy nie 
mógł sobie darować, nawet jako premier 
rządu Rzeczypospolitej, żeby osobiście nie 
uprawić każdej skiby ziemi, to nie była to 
retoryka. Tak postępował, bo gospodar-
stwo zawsze pozostawało jego duchową 
i materialną ostoją. Dzięki niemu niemalże 
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każdego dnia potwierdzał swoją wiarygod-
ność jako rolnik i jako polityczny przywód-
ca rzesz chłopskich.

Witos nigdy nie schlebiał swoim zwo-
lennikom, nie uciekał się do taniego po-
pulizmu. Wręcz przeciwnie, dość często 
mówił bolesne prawdy, upominał, kryty-
kował. A co ważniejsze – oni przyjmowali 
to z całą otwartością. Wszak jak rzadko kto 
Witos dbał o zgodność słów i czynów. Od 
siebie wymagał więcej niż od innych. 

Był człowiekiem walki i czynu, chłopem 
patriotą, politykiem kompromisu. Wie-
dział, że dobra polityka to sztuka realizacji 
tego, co możliwe. Był skłonny do ugody 
w  każdej sytuacji, gdy uznał, że z  punktu 
widzenia narodu, państwa i chłopów poro-
zumienie będzie korzystniejsze niż walka. 
Ale miał także swoje zasady – niezmiennie 
sprzeciwiał się ugodzie jednostronnej.

W okresie I wojny światowej jako poseł 
do austriackiej Rady Państwa brał czyn-
ny udział w  działalności Koła Polskiego. 
Z jego inicjatywy 28 maja 1917 r. Włodzi-
mierz Tetmajer zgłosił uchwaloną przez 
Koło Polskie w austriackiej Radzie Państwa 
rezolucję, która domagała się niepodległej 
i zjednoczonej Polski z dostępem do morza. 

Uczestniczył w konferencji 28 paździer-
nika 1918  r. w  Krakowie, na której utwo-
rzono Polską Komisję Likwidacyjną i został 
jej przewodniczącym. Nie wszedł jednak 
w  skład Tymczasowego Rządu Ludowego 
Republiki Polskiej powołanego 7 listopada 
1918  r. w  Lublinie, a  potem do rządu Ję-
drzeja Moraczewskiego. Uważał bowiem, 
że w  ogólnopolskim rządzie winny być 
reprezentowane wszystkie polskie ziemie 
oraz wszystkie ugrupowania polityczne. 

W  programie i  działaniu Wincentego 
Witosa zawsze na pierwszym miejscu było 
państwo polskie, jego granice i  ład w nim 
– „dobrze rozumiany interes państwowy” – 
a następnie interes chłopów. Polska i chło-

pi, a nie chłopi i Polska. Stale powtarzał, że 
najważniejszą zasadą polityki ludowej jest 
„utrzymanie niepodległości państwa i jego 
potęgi”.

W  okresie międzywojennym Witos 
trzykrotnie stał na czele rządu RP. Pierw-
szy raz od 24 lipca 1920 r. do 13 września 
1921  r., w  dniach najbardziej dramatycz-
nych w  dziejach młodego niepodległego 
państwa – w  czasie wojny polsko-bolsze-
wickiej – był premierem koalicyjnego Rzą-
du Obrony Narodowej. Był przeciwnikiem 
federalistycznych koncepcji Józefa Piłsud-
skiego i za najważniejsze zadanie dla swego 
rządu uznał rychłe zawarcie pokoju z Rosją 
Sowiecką. 

To właśnie on swą Odezwą do wło-
ścian najlepiej potrafił wówczas skłonić do 
wyrzeczeń i  ofiar chłopów, stanowiących 
rdzeń narodu i  polskiej armii. Po zwy-
cięstwie Witos stał się symbolem „czynu 
chłopskiego”. Jego gabinet miał znaczne 
osiągnięcia w  przeprowadzeniu plebiscytu 
na Śląsku, uchwaleniu konstytucji w marcu 
1921 r. oraz doprowadzeniu do podpisania 
w Rydze 18 marca 1921 r. traktatu pokojo-
wego z Rosją. 

W dniach 8 i 9 września 1921 r. Wincen-
ty Witos uczestniczył w  I  Ogólnopolskim 
Zjeździe Straży Pożarnych RP, obradują-
cym pod hasłem „W jedności siła”, którego 
zadaniem było zjednoczenie ruchu strażac-
kiego. Wincenty Witos uczestniczył w nim 
nie tylko jako premier, ale też jako organi-
zator i  pierwszy prezes Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w  Wierzchosławicach. Udział 
Witosa miał też wymiar symboliczny. Po 
uchwaleniu Konstytucji RP z  17  marca, 
zawarciu pokoju ryskiego i przeprowadze-
niu plebiscytu na Śląsku zjednoczenie ru-
chu strażackiego z  trzech zaborów miało 
ogromne znaczenie dla młodego państwa 
polskiego, wchodzącego w pokojowy i upo-
rządkowany prawnie byt. 
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Drugi raz stał na czele rządu RP od 28 
maja do 15 grudnia 1923  r. Po raz trze-
ci funkcję premiera pełnił zaledwie 5 dni 
w  czasie burzliwych wydarzeń majowych 
w  roku 1926. W  wyniku zbrojnego zama-
chu stanu Józefa Piłsudskiego 15 maja po-
dał się do dymisji.

Witos umiał przegrywać z godnością. Po 
1926 r. Witos i jego stronnictwo PSL „Piast”, 
któremu prezesował nieprzerwanie od od-
zyskania niepodległości aż do zjednoczenia 
ruchu ludowego w 1931 r., godzili się na róż-
ne kompromisy z myślą o tym, by rząd mógł 
funkcjonować, opierając się na parlamencie, 
by przekonać świat, że Polacy są zdolni zbu-
dować i utrzymać państwo, by wykazać, że 
propaganda Niemców o sezonowości Polski 
jest tylko wyrazem ich pobożnych życzeń. 
Postępując w myśl tych zasad, podjął współ-
pracę ze wszystkimi polskimi stronnictwami 
parlamentarnymi. W roku 1929 był jednym 
z inicjatorów, a następnie przywódców par-
lamentarnej opozycji antysanacyjnej, tzw. 
Centrolewu. Należał też do organizatorów 
oraz głównych mówców na kongresie Cen-
trolewu w czerwcu 1930 r. w Krakowie.

Osadzony we wrześniu 1930 r. w twier-
dzy w Brześciu nad Bugiem razem z inny-
mi przywódcami antysanacyjnej opozy-
cji był następnie sądzony w  tzw. procesie 
brzeskim przywódców Centrolewu. Został 
skazany na karę 1,5 roku więzienia. Przed 
uprawomocnieniem się wyroku 28 wrze-
śnia 1933 r. przekroczył nielegalnie granicę 
i udał się na emigrację do Czechosłowacji. 

Po procesie brzeskim, a  także już po 
wyemigrowaniu Wincenty Witos stał się 
faktycznym „wielkim przywódcą polskie-
go ludu”. Z nim identyfikowały się miliony 
chłopów cierpiących nędzę, odsuwanych 
przez sanację na margines życia politycz-
nego. Jego przyjaciel Herman Lieberman 
powiedział o nim: „Lud kocha swego przy-
wódcę jako legendę i jako symbol”.

Na emigracji Witos bacznie śledził roz-
wój sytuacji w  kraju i  działalność Stron-
nictwa Ludowego, z  którego działaczami 
utrzymywał stałe kontakty. Na kongresach 
w 1935 i 1938 r. był zaocznie wybierany na 
prezesa Naczelnego Komitetu Wykonaw-
czego SL; w jego zastępstwie funkcję tę peł-
nił Maciej Rataj.

W tym czasie nastąpiło poważne prze-
wartościowanie poglądów Witosa – stanął 
na czele najbardziej bojowej, antysanacyj-
nej frakcji SL, opowiadając się za przenie-
sieniem walki z  sanacją na teren pozapar-
lamentarny. Pod jego naciskiem władze 
Stronnictwa podjęły decyzję o  zorganizo-
waniu w całym kraju protestacyjnego straj-
ku chłopskiego w sierpniu 1937 r. Ale i wte-
dy Witos przestrzegał, że w walce z dykta-
turą nie może ucierpieć Polska – bo rząd 
to nie państwo. W artykułach pisanych na 
emigracji powtarzał: „Trzeba zrobić wszyst-
ko, aby masy chłopskie jak najsilniej z pań-
stwem związać”. 

Po zajęciu przez Niemców Czecho-
słowacji nielegalnie powrócił 30 marca 
1939  r. do Polski. Został aresztowany, ale 
niebawem zwolniono go i  mógł włączyć 
się ponownie w  życie polityczne. W  jego 
działalności myślą przewodnią było wów-
czas przygotowanie chłopów do trudnych 
zadań, jakie miały nastąpić wraz ze zbliża-
jącym się zagrożeniem ze strony hitlerow-
skich Niemiec.

Wobec coraz wyraźniejszej groźby hi-
tlerowskiej agresji w  swych wystąpieniach 
na pierwsze miejsce wysunął hasło obro-
ny Polski: „Nie trzeba przypominać, że 
naszym celem była i  jest Polska Ludowa, 
Polska potężna i  niezależna, Polska wol-
ności i równości, Polska prawa, dobrobytu 
i  sprawiedliwości, Polska zasad narodo-
wych, chrześcijańskich i demokratycznych, 
Polska przez wszystkich umiłowana i bro-
niona”.
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Wkrótce po wkroczeniu wojsk niemiec-
kich 18 września 1939 r. został aresztowa-
ny i  osadzony w  więzieniu w  Jarosławiu, 
potem w przebywał w więzieniach w Rze-
szowie, Krakowie, Berlinie i  Zakopanem. 
Niemcy namawiali go do stworzenia ko-
laboracyjnego rządu polskiego. Zdecy-
dowanie odmówił. 1 marca 1941  r. został 
zwolniony, ale do końca okupacji przeby-
wał pod nadzorem Gestapo w rodzinnych 
Wierzchosławicach. 

Po II wojnie światowej jako prezes Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego stał się sym-
bolem nie tylko jedności chłopskiej, ale też 
swego rodzaju sztandarem, wokół którego 
łączyły się w oporze przeciwko narzuconej 
przemocą władzy i sowietyzacji Polski róż-
ne warstwy narodu.

Zmarł w  Krakowie 31 października 
1945 r. Chłopscy przywódcy i działacze poli-
tyczni z całego kraju i liczne rzesze członków 
PSL już w dniu śmierci Witosa uświadomili 
sobie, jak wielką stratę poniósł ruch ludowy 
i cały obóz polskiej demokracji. Chłopi wy-
sunęli żądanie pochowania Prezesa w pod-
ziemiach katedry wawelskiej. Arcybiskup 
Adam Sapieha kategorycznie odmówił, 
a do uroczystości pogrzebowych wyznaczył 
skromny kościół Bożego Ciała na Kazimie-
rzu. Takie postawienie sprawy przez arcy-
biskupa ludowcy odczuli jako wyraz lekce-
ważenia Witosa. Zdecydowano, że pogrzeb 
odbędzie się w Wierzchosławicach.

Oficjalne uroczystości pogrzebowe 
rozpoczęły się 3 listopada w  godzinach 
rannych mszą w  Kościele Mariackim. Po 
nabożeństwie ośmiu krakusów przeniosło 
trumnę na specjalnie zbudowany podest. 
Wśród przemawiających był prezydent 
Bolesław Bierut, który udekorował trumnę 
Witosa przyznanym mu pośmiertnie przez 
Krajową Radę Narodową Krzyżem Grun-
waldu I klasy. 

Trasa 88-kilometrowego konduktu po-
grzebowego wiodła przez Bieżanów, Wie-
liczkę, Bochnię i  Wojnicz. Mimo deszczu, 
wiatru i  zimna na całej trasie towarzyszyły 
konduktowi tłumy. Setki sztandarów i tysiące 
wieńców, wygłoszono 45 mów pożegnalnych. 
W uroczystościach pogrzebowych w Wierz-
chosławicach uczestniczyło około 100 tysięcy 
osób, 600 pocztów sztandarowych, niesiono 
360 wieńców, wygłoszono 17 przemówień. 
Jan Wiktor, żegnając Witosa, powiedział: „Ta 
mogiła będzie żyć wielką prawdą życia Wo-
dza Narodu, z niej, jak z ogniska wiekowego, 
będą chłopi brać głownie, aby podpalić serca 
miłością pracy dla narodu i miłością wolno-
ści, która jest służbą dla Polski, najtrwalszą 
podwaliną jej potęgi”.

Wincenty Witos przez 25 lat był wójtem 
gminy Wierzchosławice. W tym czasie wieś 
stała się nowoczesnym ośrodkiem życia 
społecznego, w  którym działały sprawnie 
nie tylko instytucje kultury, banki, społecz-
ność, ale także była strażnica i  sprawnie 
działająca OSP, nad którą Witos roztaczał 
szczególną opiekę.
Ordery i odznaczenia, odznaki: 
Order Orła Białego (1921), Krzyż Grunwal-
du II Klasy (pośmiertnie, 31 października 
1945 r.), Krzyż Wojenny za Zasługi Cywil-
ne II Klasy (Kriegskreuz für Zivilverdienste 
zweiter Klasse, 1917 r. od cesarza Francisz-
ka Józefa), Wielki Krzyż Gwiazdy Rumunii 
– Order Gwiazdy Rumunii I Klasy (Rumu-
nia 1923), Czechosłowacki Order Białego 
Lwa I Klasy (1925), Wielka Złota Odzna-
ka Honorowa na Wstędze (Großkreuz I. 
Klasse, Großes Goldenes Ehrenzeichen am 
Bande – Austria 1925).
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Janusz Gmitruk

WŁODARCZAK MAKSYMILIAN 
(1890-1983)

Podporucznik WP, powiatowy naczel-
nik pożarnictwa w  Czarnkowie (1926-1934 
i 1935-1939), powiatowy instruktor do spraw 
pożarnictwa przy Starostwie Powiatowym 
w  Czarnkowie (1945-1950), powiatowy ko-
mendant SP w Czarnkowie (1950), uczestnik 
powstania wielkopolskiego 1918 r. i powsta-
nia warszawskiego 1944 r.

Urodził się 13 października 1890 r. we 
wsi szlacheckiej Brzeźno pod Czarnkowem 
jako nieślubne dziecko Józefy Włodarczak 
(1866-1964), córki włościan z  Kruszewa, 
Piotra i  Apolonii z  d. Brudniewicz. Oj-
cem Maksymiliana był prawdopodobnie 
ziemianin, u  którego wówczas pracowała 
w  charakterze służącej jego matka. Józe-
fa Włodarczak przez wiele lat prowadziła 
wraz ze swoim mężem Andrzejem Bło-
chem dobrze prosperujący sklep gospodar-
czy w  Czarnkowie. Rodzeństwem Maksy-

miliana była rodzona siostra Petronela oraz 
czwórka przyrodniego rodzeństwa: Fran-
ciszka, Bronisława, Pelagia i Karol. 

Włodarczak uczył się w  siedmiokla-
sowej szkole powszechnej w  Czarnkowie 
z  wykładowym językiem niemieckim. Po 
ukończeniu nauki pracował w  przedsię-
biorstwie budowlanym. W  1910  r. został 
powołany do zasadniczej służby wojskowej, 
z  której został zwolniony w  1912  r. Jako 
poborowy służył w  149 pułku stacjonują-
cym w  Pile. Następnie pracował dwa lata 
w kopalni na terenie Westfalii. Wraz z wy-
buchem I wojny światowej został wcielony 
w szeregi wojska niemieckiego. Walczył od 
1914  r. na froncie zachodnim, brał udział 
m.in. w  toczonej od lutego do grudnia 
1916  r. bitwie pod Verdun. W  armii nie-
mieckiej Włodarczak dosłużył się stopnia 
sierżanta. Był dwukrotnie ranny: w 1916 r. 
i w 1918 r. 

W  październiku 1918  r. urlopowany 
powrócił do rodzinnego Czarnkowa. Dwa 
miesiące później, w grudniu 1918 r., wstąpił 
do Rady Żołniersko-Robotniczej, na czele 
której stał Stanisław Grupiński. 5 stycznia 
1919 r. powierzono Włodarczakowi utwo-
rzenie kompanii CKM i  oddano mu do-
wództwo tej jednostki przy I baonie czarn-
kowskim majora Zdzisława Orłowskiego. 
Włodarczak brał czynny udział w wyzwo-
leniu Czarnkowa, Romanowa, Walkowic 
i Węglowa. W trakcie bitwy o Romanowo 
13 stycznia 1919  r. otrzymał za zadanie 
zdobycie wraz ze swoim oddziałem wzgó-
rza od strony Czarnkowa. Wywiązując się 
z  powierzonej misji, oddział zdobył nie 
tylko wzgórze, co umożliwiło wojskom 
polskim bezpieczną drogą z Romanowa do 
Czarnkowa, ale także dwa miotacze min 
oraz dwa ciężkie karabiny maszynowe. 

Po zwycięstwie powstańców nowe, pol-
skie władze Czarnkowa utworzyły w 1919 r. 
policję miejską, w  skład której wszedł 
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Włodarczak. Policjantem był do 1921  r. 
We wrześniu 1919  r. został awansowany 
na starszego sierżanta Wojska Polskiego. 
W tym samym roku po rezygnacji ze służby 
wojskowej podjął pracę w Zarządzie Miej-
skim Czarnkowa. Do wybuchu II wojny 
światowej pracował kolejno w charakterze 
woźnego, egzekutora, inkasenta miejskiej 
gazowni oraz kierownika robót miejskich. 
Po zamachu majowym 1926 r. Włodarczak 
należał do zwolenników Józefa Piłsudskie-
go. W  1928  r. współtworzył czarnkowskie 
struktury Bezpartyjnego Bloku Współpra-
cy z Rządem. Był współtwórcą i członkiem 
władz lokalnych stowarzyszeń kombatanc-
kich zrzeszających powstańców wielkopol-
skich. 

Włodarczak był jednym z  głównych 
organizatorów i  propagatorów ruchu stra-
żackiego na terenie powiatu czarnkowskie-
go. Był zastępcą naczelnika (1923-1935) 
i  naczelnikiem (1935-1939) w  zarządzie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Czarnko-
wie. Zaangażowany w  sprawy Wielkopol-
skiego Związku Straży Pożarnych zasiadał 
w  czarnkowskich władzach organizacji. 
W  latach 1926-1934 i  1935-1939 piasto-
wał stanowisko Powiatowego Naczelnika 
Pożarnictwa, którego zadaniem był nadzór 
nad działalnością straży pożarnych w  re-
gionie. Funkcję pełnił społecznie, otrzy-
mywał bowiem jedynie ryczałt za koszty 
podróży. 

Po wkroczeniu wojsk niemieckich do 
Czarnkowa we wrześniu 1939  r. był zmu-
szony do ucieczki z  rodzinnego miasta. 
Początkowo udał się do Poznania, gdzie 
otrzymał fałszywe dokumenty na nazwisko 
Edward Nowak. W 1940 r. przedostał się do 
Warszawy, gdzie pracował w tartaku. Pod-
jął również działalność konspiracyjną w ra-
mach Armii Krajowej. Podczas powstania 
warszawskiego brał udział w walkach ulicz-
nych na odcinkach ulic Żelaznej, Pańskiej, 

Chmielnej i  Marszałkowskiej. W  trakcie 
jednego ze starć został ciężko ranny w lewą 
pierś. Po kapitulacji Warszawy został inter-
nowany do obozu przejściowego w Prusz-
kowie, jednak udało mu się zbiec w czasie 
transportu. Następnie dostał się do Krako-
wa, gdzie doczekał końca wojny. 

W 1945 r. wrócił do rodzinnego Czarn-
kowa. Został wówczas powiatowym in-
struktorem do spraw pożarnictwa przy 
Starostwie Powiatowym oraz zastępcą ko-
mendanta powiatowego Milicji Obywatel-
skiej. Aktywnie działał na rzecz odbudowy 
ruchu strażackiego na terenach zniszczo-
nych wojną. Zaangażowany w  sprawy za-
wodowej straży pożarnej blisko współpra-
cował z OSP w Czarnkowie. W latach 1947-
1949 był członkiem Zarządu Okręgowego 
Powiatowego Związku Straży Pożarnych 
w Czarnkowie. W marcu 1950 r. wraz z re-
organizacją struktur państwowej służby 
pożarniczej objął stanowisko powiatowego 
komendanta straży pożarnej. Zmiany orga-
nizacyjne przypadły na okres wzmożonej 
stalinizacji życia publicznego. Według ra-
portów Urzędu Bezpieczeństwa Włodar-
czak był „nieprzychylnie ustosunkowany 
do władzy ludowej”. W 1950 r. jako osoba 
politycznie niepewna i związana z Kościo-
łem katolickim został zwolniony z  pracy 
w pożarnictwie. Zastąpił go w 1951 r. dzia-
łacz komunistyczny Leonard Gierczyk. 
W kolejnych latach do emerytury w 1955 r. 
Włodarczak pracował w czarnkowskim za-
kładzie rzeźniczym. 

Wraz z  przemianami w  życiu publicz-
nym wynikającymi z  odwilży październi-
kowej 1956 r. Włodarczak jako weteran po-
wstań wielkopolskiego i warszawskiego był 
honorowany w  życiu publicznym. Należał 
do Związku Powstańców Wielkopolskich 
i  Związku Bojowników o  Wolność i  De-
mokrację, w którym przez wiele lat pełnił 
funkcję prezesa struktur powiatowych. 
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W 1972 r. otrzymał symboliczną nomina-
cję na podporucznika mianowanego. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1958), Brązowy Krzyż Zasługi (1928), 
Krzyż Niepodległości (1932), Wielkopolski 
Krzyż Powstańczy (1958), Medal Zwycię-
stwa i  Wolności (1947), Odznaka Pamiąt-
kowa za Waleczność (1919).

Zmarł 15 października 1983 r. w szpita-
lu w Pile. Został pochowany na cmentarzu 
komunalnym w  Czarnkowie, w  później-
szym okresie jego prochy zostały przenie-
sione do rodzinnego grobu na cmenta-
rzu przy parafii pw. św. Marii Magdaleny 
w Czarnkowie (grób nr 4/127).

Maksymilian Włodarczak był dwukrot-
nie żonaty. Po raz pierwszy z Anną z d. Ra-
tajczak (1890-1923), następnie z  jej młod-
szą siostrą Leokadią (1900-1970). Z  Anną 
miał czwórkę dzieci: Helenę (1915-1969), 
Sylwestra (1917-1981), Tadeusza (1920- 
-1989) oraz Janinę (1922-2015).  
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Mateusz Ratyński

WŁODAREK STANISŁAW 
(1928-2016)

Działacz strażacki i  spółdzielczy. Wie-
loletni naczelnik OSP Iwanowice. Wicepre-
zes GS „Samopomoc Chłopska” w Szczyt-
nikach, pow. kaliski (1957-1991). 

Urodził się 30 marca 1928 r. w Iwano-
wicach n. Prosną, jako syn Antoniego i Kle-
mentyny z  Kurczbuchów; miał brata Ma-
riana. Wykształcenie: szkoła podstawowa 
w Iwanowicach, Technikum Ekonomiczne 
w Kaliszu.

Do straży wstąpił w roku 1945, w czasie 
odtwarzania struktur oddziału Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Iwanowicach. W 1957 r. 
wybrany na naczelnika OSP Iwanowice (do 
1991). W latach 1991-2016 był przewodni-
czącym Komisji Rewizyjnej tej jednostki. 
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Podczas obchodów stulecia OSP Iwanowi-
ce w 1997 r. został mu nadany tytuł Hono-
rowego Prezesa jednostki.

Z osobą S. Włodarka związana jest sze-
roka aktywność i  rozwój OSP Iwanowice. 
W początkach jego kadencji wybudowano 
remizę OSP Iwanowice (1959-1962). Jed-
nostka otrzymała profesjonalny wóz stra-
żacki Star 20 (1962; kolejny wóz, Star 244, 
otrzymała w 1984 r.). W 1974 r. rozbudo-
wano remizę, kilka lat później obok wybu-
dowano wieżę, gdzie zamontowano syrenę 
(zamontowaną wcześniej w 1963 r. na bu-
dynku remizy). W 1966 r. powołano żeńską 
drużynę pożarniczą. W latach 70. powoła-
no Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

Stanisław Włodarek brał udział w więk-
szości akcji pożarniczych OSP Iwanowice 
na terenie gminy Szczytniki w latach 1945-
1991. Uczestniczył też osobiście w  więk-
szych akcji poza granicami gminy, m.in. 
w  gaszeniu pożaru w  Zakładach „Stomil” 
w Poznaniu w marcu 1972 r.

Całe dorosłe życie związał także z  ak-
tywnością spółdzielczą. W  latach 1957-
1991 był wiceprezesem GS „Samopomoc 
Chłopska” w  Szczytnikach. Będąc na 
emeryturze, w  latach 1990-2014 był także 
członkiem zarządu. Jako działacz spółdziel-
czy był inicjatorem lub współinicjatorem 
wielu działań społecznych na terenie Iwa-
nowic (budowa Ośrodka Zdrowia, pawilo-
nu handlowego itp.).
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1986), Brązowy Krzyż Zasługi (1971), 
Złoty Krzyż Zasługi (1979), Medal 40-le-
cia Polski Ludowej (1984), Medal 30-lecia 
Polski Ludowej (1974), odznaka honorowa 
„Za Zasługi w Rozwoju Województwa Po-
znańskiego” (1973), Odznaka Zasłużonego 
Działacza Ruchu Spółdzielczego (1962), 
Odznaka Zasłużony dla Spółdzielczości 
„Samopomoc Chłopska” (2008), Złoty 

Znak Związku OSP RP (1995), Medal Ho-
norowy im. Bolesława Chomicza (2003), 
Złoty i Srebrny Medal „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa” (1974, 1965), odznaka „Strażak 
Wzorowy”(1962), odznaka „Za wysługę 60 
Lat” (2006), Odznaka Honorowa „SEM-
PER VIGILANT” (2009).

Stanisław Włodarek zmarł 22 lipca 
2016  r., został pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Iwanowicach.

Był dwukrotnie żonaty. Pierwsza żona, 
Stanisława z d. Żak, poślubiona w 1947 r., 
zmarła w  1950  r. Druga żona, Marta z  d. 
Pawlak, poślubiona w  1955  r. Pięcioro 
dzieci, dwoje z  pierwszego małżeństwa 
(Zbigniew, ur. 1948, działacz samorządo-
wy; Elżbieta, ur. 1949); troje z  drugiego 
małżeństwa (Grażyna, ur. 1956; Iwona, ur. 
1960; Beata, ur. 1969). 
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WODA WIESŁAW 
(1946-2010)

Strażak, działacz społeczny, ludowiec, po-
seł na Sejm, prezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP Województwa 
Małopolskiego, prezes Zarządu Wojewódzkie-
go Polskiego Stronnictwa Ludowego w Mało-
polsce, zginął w katastrofie polskiego samolotu 
Tu-154M w Smoleńsku. 

Syn Franciszka i Marii z d. Kosiba, uro-
dził się 17 sierpnia 1946 r. we wsi Paleśnica, 
w powiecie tarnowskim. Tu także w latach 
1953-1960 uczęszczał do szkoły podstawo-
wej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształ-
cącego w Brzesku (1964 r.) studiował w la-
tach 1964-1969 na Wydziale Rolniczym 
Wyższej Szkoły Rolniczej w  Krakowie, po 
czym krótko pracował na uczelni jako asy-
stent (1969-1970).

Na uczelni w 1966 r. wstąpił do Związ-
ku Młodzieży Wiejskiej, a następnie w roku 
1969 do Zjednoczonego Stronnictwa Ludo-
wego. Od 1 września 1970 r. był nauczycie-
lem mechanizacji rolnictwa w  Technikum 
Rolniczym w  Czernichowie. W  tym czasie 
ukończył także roczne Studia Pedagogiczne 
dla Nauczycieli Szkół Zawodowych. W  la-
tach 1973-1974 objął stanowisko wizytatora 
w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Dnia 
1 grudnia 1974 r. rozpoczął pracę w Zarzą-
dzie Wojewódzkim Związku Socjalistycznej 
Młodzieży Wiejskiej jako wiceprzewodni-

czący. Po kilku miesiącach został w 1975 r. 
wybrany na funkcję prezesa Zarządu Wo-
jewódzkiego Związku Kółek Rolniczych. 
Tu pracował do 1987 r. W latach 1986-1987 
odbył podyplomowe studia w Studium Do-
skonalenia Kadr Kierowniczych przy Aka-
demii Ekonomicznej w Krakowie. W okre-
sie 1976-1988 wybierany był kilkakrotnie 
do Rady Narodowej Krakowa. W  latach 
1987-1990 był wiceprezydentem Krakowa, 
a od 5 maja 1990 r. do 30 listopada 1991 r. 
wicewojewodą krakowskim. W latach 1991- 
-1993 zasiadał w Trybunale Stanu. Następ-
nie (1992-1994) kierował krakowskim biu-
rem Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa. W latach 1994-1997 pełnił funkcję wo-
jewody tarnowskiego. To za jego aktywności 
zakończono budowę Wojewódzkiego Szpi-
tala Zespolonego w  Tarnowie, oddano do 
użytku Szpital Psychiatryczny w Straszęcinie 
oraz Wojewódzkie Centrum Administracyj-
ne w  Tarnowie, województwo tarnowskie 
zyskało setki kilometrów dróg, a  Tarnów 
drugą nitkę obwodnicy. Wiesław Woda miał 
również znaczący udział w powstaniu Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. 

Ludowiec. W  latach 1969-1990 był 
członkiem ZSL, członkiem prezydium ZW 
ZSL, a od 1990 r. członkiem PSL. W dniu 
18 grudnia 1999 r. został powołany na pre-
zesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w Małopolsce.

W  latach 1989-1991 oraz nieprzerwa-
nie od 1997 r. zasiadał w Sejmie. Był par-
lamentarzystą przez 15 lat, w  tym 13 lat 
jako poseł zawodowy. W  X kadencji zo-
stał członkiem Komisji: Handlu i  Usług, 
Konstytucyjnej oraz Nadzwyczajnej do 
rozpatrzenia projektów ustaw dotyczą-
cych samorządu terytorialnego. W  latach 
1991-1993 był członkiem Trybunału Stanu. 
W latach 1997-2001 pełnił funkcję zastęp-
cy przewodniczącego Komisji Samorządu 
Terytorialnego Polityki Regionalnej w Sej-
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mie IV i V kadencji, a w latach 2001-2005 
i 2005-2007 wiceprzewodniczącego Komi-
sji Administracji i  Spraw Wewnętrznych. 
W  Sejmie VI kadencji był członkiem Ko-
misji Ustawodawczej oraz Nadzwyczajnej 
Komisji ,,Przyjazne Państwo”. Od lipca 
2007 r. do marca 2009 r. zasiadał w Radzie 
Służby Publicznej przy Prezesie Rady Mi-
nistrów. Dnia 2 kwietnia 2009 r. powołany 
został na członka Rady Służby Cywilnej. 
Zgłosił ponad 500 interwencyjnych wy-
stąpień adresowanych do centralnych i  te-
renowych instytucji oraz urzędów. W Sej-
mie uczestniczył w  12  698 głosowaniach, 
240 razy wypowiadał się z mównicy, zgłosił 
53 interpelacje, 27 zapytań poselskich oraz 
9 pytań w sprawach bieżących.

Z  ruchem strażackim związał się od 
1970 r. W lutym 1997 r. wybrany został na 
prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP Województwa Tarnow-
skiego. Po zmianach administracyjnych 
był najpierw wiceprezesem, a  następnie 
od 28 lipca 2009 r. prezesem Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku OSP RP 
Województwa Małopolskiego. Według 
opinii osób, które z  nim współpracowa-
ły, obowiązki prezesa wykonywał rzetel-
nie i  z  pasją. Był bardzo zaangażowany 
w  sprawy ochotniczych straży pożarnych. 
W czasie gdy pełnił funkcję prezesa, w wo-
jewództwie małopolskim funkcjonowało 
1353 OSP, liczących łącznie 72 tys. straża-
ków ochotników. Blisko 150 OSP miało swe 
orkiestry dęte. Wiesław Woda podejmował 
skuteczne działania na rzecz włączania ma-
łopolskich jednostek do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. Zakwalifikowanie 
do KSRG było dla OSP swoistą nobilitacją. 
Dzięki staraniom Wiesława Wody pozyska-
no siedzibę dla Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP przy ul. Kazimierza Wyki 
3 w Krakowie. W Sejmie aktywnie praco-
wał w Sejmowym Zespole Strażaków. 

Podczas powodzi tysiąclecia w  1997  r. 
jako wojewoda tarnowski kierował bezpo-
średnio akcją na wałach przeciwpowodzio-
wych. Tym, którzy radzili mu odpocząć (bo 
pracował od świtu do nocy), mówił: ,,Chło-
pie, ja jestem strażak, w takim momencie tu 
na wałach moje miejsce”. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski (pośmiertnie, 2010), Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski (1988), 
Złoty Znak Związku OSP RP (1999), Zło-
ty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
(1989), Medal Honorowy „Za Zasługi dla 
Województwa Małopolskiego” (pośmiert-
nie, 2011), Honorowy Obywatel Gminy 
Zakliczyn (2003), Honorowy Obywatel Po-
wiatu Tarnowskiego (pośmiertnie, 2019), 
Medal za Zasługi dla Państwowej Szkoły 
Zawodowej w  Tarnowie (2002), Człowiek 
Roku ,,Gazety Krakowskiej ” w 2000 r.

Wiesław Woda zginął 10 kwietnia 
2010  r. w  katastrofie polskiego samolotu  
Tu-154M w  Smoleńsku w  drodze na ob-
chody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 
Uroczystości pogrzebowe z  udziałem ok. 
10 tys. osób i  blisko 1000 pocztów sztan-
darowych z  całego kraju reprezentujących 
ludowców i  ochotnicze straże pożarne 
odbyły się 25 kwietnia 2010 r. Pochowany 
został w  Alei Zasłużonych na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie obok dominika-
nina ks. Adama Studzińskiego, legionisty 
i żołnierza spod Monte Cassino. 

Mszę św. żałobną w Kościele Mariackim 
w Krakowie odprawił w asyście 24 koncele-
brantów metropolita krakowski kardynał 
Stanisław Dziwisz. Homilię wygłosił bp 
rzeszowski Kazimierz Górny, który 33 lata 
wcześniej połączył Wiesława węzłem mał-
żeńskim z  Wiktorią. Wartę honorową za-
ciągnęli m.in. przedstawiciele ruchu stra-
żackiego, w tym prezes ZG ZOSP RP, wice-
premier Waldemar Pawlak. 
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W dniu 6 stycznia 2011 r. imieniem Wie-
sława Wody nazwano aulę w Wojewódzkim 
Centrum Administracyjnym w  Tarnowie. 
Dnia 15 sierpnia 2011 r. w Tarnowie przy 
ul.  Piłsudskiego 5 nastąpiło odsłonięcie 
tablicy z płaskorzeźbą poświęconą Wiesła-
wowi Wodzie. W dniu 12 września 2013 r. 
Uchwałą Rady Miasta Tarnowa imieniem 
Wiesława Wody nazwano ulicę prowadzą-
cą od Ronda Żołnierzy Wyklętych w  kie-
runku Strefy Aktywności Gospodarczej. 
Jego imię nadano także Ochotniczej Straży 
Pożarnej we wsi Ispina gm. Drwinia, która 
za sprawą prezesa Wody powstała w 2009 r. 
Dla uczczenia jego pamięci organizuje 
się tam cyklicznie bieg imienia Wiesława 
Wody. W szkole w Czernichowie 22 wrze-
śnia 2018 r. odsłonięto tablicę pamiątkową. 
W każdą rocznicę tragicznej śmierci Wie-
sława Wody przy jego grobie na Cmentarzu 
Rakowickim o godzinie 8.45 spotykają się 
rodzina, strażacy i  ludowcy. Zarząd Woje-
wódzki Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP Województwa Małopolskiego 
ustanowił w roku 2015 Medal im. Wiesła-
wa Wody, który jest przyznawany osobom 
zasłużonym dla pożarnictwa. Jako pierw-
sza otrzymała go wdowa po prezesie ZOW 
ZOSP RP Wiktoria Woda.

Żona Wiktoria z d. Jakubiak z Kasinki 
Małej. Ślub został zawarty w październiku 
1977 r., córki: Izabela (ur. 1978) i Ewa (ur. 
1979).
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Marian Zalewski 

WOJCIECHOWSKI LONGIN 
(1915-1963)

Absolwent I przedwojennego kursu oficer-
skiego w COWP w Warszawie (1939), żołnierz 
AK i Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”, ko-
mendant AK Okręgu Wileńskiego ps. „Ronin”, 
wykładowca w Szkole Oficerów Pożarnictwa. 
Pułkownik pożarnictwa.

Urodził się 15 marca 1915  r. w  Wilnie – 
wieś Boltupie (wtedy – Królestwo Polskie, za-
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bór rosyjski, gubernia wileńska). Syn Stanisła-
wa i Weroniki z d. Sawickiej. Tam uczęszczał 
do szkoły powszechnej i gimnazjum. W 1936 r. 
ukończył wileńskie Seminarium Nauczyciel-
skie, po czym w ramach obowiązkowej służ-
by wojskowej odbył roczny Dywizyjny Kurs 
Podchorążych Rezerwy 1 DP Legionów przy 
5 pułku piechoty Legionów w Wilnie. Ukoń-
czył go latem 1937  r. i  uzyskał stopień kpr. 
pchor. rez., a po odbyciu ćwiczeń dla rezerwy 
w  1938  r. – ppor. piech. rez. Po ukończeniu 
przedwojennego kursu oficerskiego/instruk-
torskiego w  1939  r. w  Centralnym Ośrodku 
Wyszkolenia Pożarniczego w  Warszawie zo-
stał dowódcą plutonu w Miejskiej Zawodowej 
Straży Pożarnej w Wilnie. Na początku okupa-
cji (litewskiej) podjął studia na Wydziale Ma-
tematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie. 

15 grudnia 1939 r. Litwini zamknęli ist-
niejący od 1579 r. Uniwersytet im. Stefana Ba-
torego. W tym czasie były zabronione kaza-
nia w języku polskim w Katedrze Wileńskiej. 
W  grudniu tego roku okupacyjne władze 
litewskie uczelnię rozwiązały, a Longin Woj-
ciechowski został aresztowany i  osadzony 
w  obozie pracy przymusowej w  Prawenisz-
kach między Kojszadarami i Kownem. Obóz 
ten miał charakter obozu koncentracyjnego, 
a więziono w nim głównie polskich oficerów, 
polskie duchowieństwo i osoby podejrzewa-
ne o  udział w  antylitewskim ruchu oporu. 
Po zajęciu Litwy przez Armię Czerwoną, 
w  czerwcu 1940  r. skorzystał z  zamieszania 
i zbiegł z obozu. Na wolności podjął pracę za-
robkową jako kierowca. Działa w konspiracji, 
w 1942 r. u brata ks. Adama w Kluszczanach 
jako komendant placówki AK w  Kluszcza-
nach, gdzie tworzy organizację terenową. 
Latem 1942 r. z polecenia Inspektora Inspek-
toratu BC Okręgu Wilno Armii Krajowej, 
obejmującego powiaty święciański, brasław-
ski, postawski i  dziśnieński, objął komendę 
posterunku policji białoruskiej w  Kleszcza-

nach, jednocześnie tworząc tam komórkę 
Armii   Krajowej. Na początku 1943  r. po-
rucznik L. Wojciechowski powraca do Wil-
na i  podejmuje służbę w  garnizonie miasta 
Wilna.  Kierownictwo Strażackiego Ruchu 
Oporu „Skała” powołało go na komendanta 
Okręgu III Wileńskiego. Równoległe związał 
się z ZWZ-AK. L. Wojciechowski ps. „Ronin” 
zapisał piękną kartę bojową. 

15 sierpnia 1943 r. został zastępcą dowód-
cy oddziału leśnego por. Zygmunta Szyndzie-
larza ps. „Łupaszka”, z którym wyruszył nad 
jezioro Narocz celem przejęcia oddziału od 
por. Antoniego Burzyńskiego ps. „Kmicic”. 
Przed przybyciem na   miejsce i  nawiąza-
niem kontaktu z por. Antonim Burzyńskim 
ps. „Kmicic” oddział AK Kmicica został oto-
czony przez partyzantkę sowiecką pod do-
wództwem Fiodora Markowa i wymordowa-
ny. Z 5. Brygady por. Zygmunta Szendziela-
rza „Łupaszki” na rozkaz z dnia 02.03.1944 r. 
komendanta Inspektoratu „B” mjra Mieczy-
sława Potockiego ps. „Węgielny” wyłoniono 
nowy oddział partyzancki, którego dowódcą 
został dotychczasowy zastępca komendan-
ta 5. Brygady ppor. Longin Wojciechowski 
„Ronin”. Liczył on ponad 80 żołnierzy. Sztab 
4. Brygady Wileńskiej AK „Narocz” stano-
wili: komendant Brygady por. Longin Woj-
ciechowski ps. Ronin, adiutant komendanta 
pchor. Dobiesław Smoliński ps. Dobek, szef 
Brygady pchor. Henryk Świerzbiński ps. Orzi, 
dowódca 1 plutonu Jan Lisowski ps. Korsarz, 
dowódca 2 plutonu Feliks Selmanowicz ps. 
Zagończyk, dowódca 3  plutonu Kazimierz 
Wróblewski ps. Janusz, dowódca 4 plutonu 
Bronisław Rymkiewicz ps. Rydza, dowódca 5 
plutonu Jan Hajciuk ps. Podlasiak, dowódca 
zwiadu konnego por. Aleksander Czarnowski 
ps. Ola.  

W  początkowym okresie działalności 
bojowej do kwietnia 1944 r. 4 Wileńska Bry-
gada AK brała udział wspólnie w  akcjach 
z  5 Brygadą Wileńską AK por. Łupaszki.  
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Następnie 4 Wileńska Brygada AK pro-
wadziła działania na terenie powiatów po-
stawskiego, święciańskiego, wileńsko-troc-
kiego, skierowane przeciwko: jednostkom 
niemieckim, litewskiej policji, oddziałom 
sowieckim, oddziałom partyzantki sowiec-
kiej oraz bandom rabunkowym. 4 Bryga-
da Wileńska AK brała także czynny udział 
w  marszach na obszar Litwy Kowieńskiej, 
demonstrując sprzeciw wobec szykan robio-
nych ludności polskiej przez litewską policję 
oraz w  celu postraszenia rodzin litewskich 
policjantów. W  trakcie swojego istnienia 4 
Brygada Wileńska (Partyzancka, Brygada 
„Śmierci”, „Zemsty”) uczestniczyła w nastę-
pujących działaniach:

- 4 marca 1944 r. w Mariańce likwidacja 
bazy sowieckiej partyzantki; 20-28 mar-
ca przemarsz propagandowy przez tereny 
gminy Wiszniewo; 3-18 kwietnia 1944  r. 
w  zasadzkach branie do niewoli zakład-
ników na szosie między Worzianami, Mi-
chaliszkami, Świdrem; 24 kwietnia 1944 r. 
akcja na pociąg z  wojskiem niemieckim 
w Pohulankach koło Podbrodzia; 28 kwiet-
nia 1944 r.  rozbicie niemiecko-litewskiego 
oddziału rekwizycyjnego w  Bołoszy;  10-
18  maja 1944  r. wyłapywanie spadochro-
niarzy sowieckich na terenach działań od-
działów AK w  okolicach Łyntupi, Komaji 
razem z 5 Brygadą por. Łupaszki. 

- 26 i 27 czerwca 1944 r. marsz na tereny 
Litwy Kowieńskiej celem wstrzymania pa-
cyfikacji ludności polskiej dokonywanych 
przez policję litewską; 4 lipca 1944 r. walka 
z oddziałem niemieckim w Czaranym; 6 lip-
ca 1944 r. walka z niemiecką kolumną sa-
mochodowo-pancerną w okolicy Santoka- 
-Drykule; 13 lipca 1944 r. walka z wojskiem 
niemieckim wycofującym się z  Wilna ra-
zem z 1 Brygadą por. Juranda, 23 Brygadą 
por. Światłodycza i 36 Brygadą por. Wujka 
w Krawczunach-Nowosiółki.

- 17 lipca 1944 r. Longin Wojciechowski 
został aresztowany podczas odprawy ofice-
rów AK przez wojska NKWD w Boguszach 
i  osadzony w  więzieniu przy ul. Ofiarnej 
w Wilnie, torturowany dla wymuszenia ze-
znań jako najbliższy współpracownik „Łu-
paszki”. 18 lipca 1944 r. żołnierze 4 Brygady 
Wileńskiej AK zostali okrążeni w  Puszczy 
Rudnickiej przez wojska NKWD, rozbro-
jeni, aresztowani i odprowadzeni do obozu 
w Miednikach Królewskich. 28 lipca 1944 r. 
oddziały AK zostały przeprowadzone pod 
konwojem wojsk NKWD do stacji kolejowej 
Kiena i wywiezione do Kaługi. Za wykazaną 
odwagę i męstwo w bitwie pod Krawczuna-
mi i  Nowosiółkami 13  lipca 1944  r. z  woj-
skiem niemieckim wycofującym się z Wilna 
por. Ronin został mianowany do stopnia 
kapitana i  przedstawiony do odznaczenia 
Krzyżem Virtuti Militari 5 kl. przez komen-
danta Okręgu Wileńskiego AK. W  1945  r. 
wraz z innymi zostaje przewieziony do spec- 
łagru w Riazaniu. Tam 15 marca 1946 r. oże-
nił się z łączniczką AK ze Lwowa. 7 grudnia 
1946 r. urodziła im się córka Bożena. 

Po zwolnieniu w 1947 r. wrócił do kraju 
i  osiedlił się w  Gdańsku. Jest powiatowym 
komendantem straży pożarnych w Gdańsku 
i komendantem Ośrodka Szkolenia Pożarni-
czego. Szybko, bo 13 grudnia podjął studia 
na Politechnice Gdańskiej. Niestety z uwagi 
na wojenną przeszłość (członek AK) został 
z uczelni relegowany i następnie aresztowa-
ny. W 1948 r. urodził się syn – Ziemowit. Po 
wyjściu na wolność L. Wojciechowski prze-
prowadził się do Warszawy. Tu podjął prze-
rwane studia na politechnice. Ukończył je 
i uzyskał tytuł inżyniera sanitarnego. W tym 
też czasie pracował w  jednym ze stołecz-
nych biur projektowych. W  1955  r. inż. L. 
Wojciechowski objął w pomaturalnej Szkole 
Oficerów Pożarnictwa kierownictwo Cyklu 
II Technicznego. Kierował nim do 1958  r. 
Mimo złego stanu zdrowia w szkole praco-
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wał do końca swego życia. Dosłużył się stop-
nia ppłk poż. (właściwie – kpt. szef). Zmarł 
10 października 1963 r. i został pochowany 
na Powązkach w  Warszawie, manifestacyj-
nie żegnany przez byłych żołnierzy Wileń-
skiej AK (kwatera 30B-II-5-16).
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari 
(1944), Krzyż Walecznych (trzykrotnie, 
1945). 

Miał brata, księdza Adama (proboszcz 
w  Kluszczanach, w  czasie okupacji nie-
mieckiej i sowieckiej był prześladowany, nie 
było mu wolno wracać do Wilna, ukrywał 
się) oraz dwie siostry: Bronisławę i Helenę 
(obie w konspiracji, u  jednej był magazyn 
broni 1943-1944). Rodzice płk. Longina 
Wojciechowskiego zostali pochowani przy 
kościele w Kluszczanach na Białorusi, brat 
Adam przy kościele w Gudogajach na Bia-
łorusi. Siostra Bronisława wraz z  mężem 
Michałem Pułtorakiem, żołnierzem 4 br. 
AK (Virtuti Militari), są pochowani w Kal-
warii Wileńskiej.
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Joanna Szczepańska

WOJDACKI JÓZEF 
WŁADYSŁAW ADAM 

(1841-1927)

Uczestnik powstania styczniowego, 
naczelnik Oddziału Weteranów Towarzy-
stwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Rado-
miu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
TSOO. 

Urodził się 29 marca 1841  r. w  Ko-
zinkach, gmina Zakrzew. Syn Franciszka 
i  Marianny z  Wietrzyńskich. Ojciec był 
urzędnikiem Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego w  Radomiu. Po ukończeniu 
Gimnazjum Rządowego Miejskiego w Ra-
domiu w 1860 r. podjął pracę jako aplikant 
w Biurze Powiatu Radomskiego. 

Józef Wojdacki uczestniczył w działalności 
radomskiej organizacji spiskowej jako dzie-
siętnik przygotowujący młodzież do powsta-
nia styczniowego. Walczył pod rozkazami gen. 
Mariana Langiewicza w  batalionie kosynie-
rów mjr. Klemensa Dąbrowskiego. Z  powo-
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du odniesionych ran przydzielony został do 
sztabu przy Walerym Tomczyńskim. Walczył 
w bitwach pod Piaskową Skałą, Małogoszczą, 
Chrobierzem, Wąchockiem i Grochowiskami. 
Po rozwiązaniu zgrupowania kontynuował 
walkę w  oddziale mjr. Dionizego Czachow-
skiego pod Stefankowem, Jeziorkiem, Rzecz-
niowem, Radzanowem i Bobrzą. Udział w po-
wstaniu zakończył w  randze kapitana, jako 
dowódca 1 Kompanii Strzelców w bitwie pod 
Ratajami 11 czerwca 1863 r. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości Józef Wojdacki po przeprowadzo-
nym postępowaniu kwalifikacyjnym otrzy-
mał potwierdzenie posiadanego stopnia 
kapitana i został umieszczony w imiennym 
wykazie Weteranów Powstań Narodowych 
z 1831, 1848 i 1863 roku. 

Przez kilka lat pracował jako nauczy-
ciel, a  następnie jako urzędnik w  Biurze 
Powiatu Kozienickiego. 

Po przejściu na emeryturę w 1905 r. za-
mieszkał w Radomiu, gdzie rozwinął szero-
ką działalność społeczną. Z jego inicjatywy 
utworzono w październiku 1916  r. Stowa-
rzyszenie Wzajemnej Pomocy uczestników 
powstania 1863  r., w którym do ostatnich 
lat życia pełnił funkcję prezesa. Był kura-
torem szpitala św. Kazimierza, członkiem 
Towarzystwa Dobroczynności i  Sodalicji 
Mariańskiej. 

W II Rzeczpospolitej bardzo silnie odwo-
ływano się do tradycji 1863 r., łącząc ją z le-
gendą Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. 
Założone przez Józefa Wojdackiego Radom-
skie Koło Weteranów 1863  r. podejmowało 
szereg inicjatyw związanych z  bohaterskim 
zrywem wolnościowym, upamiętniono te-
reny bitew i  mogiły powstańcze przypomi-
nające młodzieży bohaterskie czyny, a  także 
dowódców powstania. Opiekowano się po-
wstańcami oraz członkami ich rodzin. 

Pierwsza informacja o  Józefie Woj-
dackim w  strukturach radomskiej straży 

ogniowej pochodzi z  16 czerwca 1907  r. 
Wynika z niej, że jako naczelnik Oddziału 
Weteranów wchodził w  skład zarządu To-
warzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej 
w  Radomiu. W  sprawozdaniu TSOO za 
rok 1911 wymieniony jest jako naczelnik 
Oddziału V. W  skład oddziału wchodziło 
38 członków czynnych, w  tym wielce za-
służeni dla Towarzystwa Weterani, między 
innymi pp. Hempel Stefan, Jarzyński Pro-
sper Paweł, Lamparski Stefan, Pawiński 
Ignacy, Przyjałkowski Zdzisław, Skibiński 
Julian, Silnicki Władysław, Tyzner Włady-
sław i inni. 

Obowiązkiem naczelników oddziałów 
było kierowanie czynnościami członków 
oddziału podczas pożarów, ćwiczeń, prze-
glądów i zawodów. Prowadzili ewidencję list 
oddziałowych oraz nadzorowali wykonanie 
zleconych strażakom działań. 

Oddział Weteranów działający przy 
I  Centralnym Oddziale Straży Ogniowej 
przy ul. Długiej 8, dowodzony przez naczel-
nika Józefa Wojdackiego, skupił strażaków, 
którzy służyli w straży powyżej 25 lat. Wete-
rani byli zwolnieni z udziału w ćwiczeniach 
i szkoleniach. Do ich obowiązków należało 
branie czynnego udziału w życiu jednostki 
oraz jej reprezentowanie podczas licznych 
uroczystości, zwłaszcza świąt państwo-
wych, korporacyjnych i  religijnych. Funk-
cję naczelnika Oddziału Weteranów Józef 
Wojdacki pełnił do końca życia. Przez kilka 
kadencji wybierany był na przewodniczące-
go Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Straży 
Ogniowej Ochotniczej w Radomiu. Cieszył 
się olbrzymim autorytetem i  poważaniem 
w szeregach strażackich ziemi radomskiej.

W przededniu odzyskania przez Polskę 
niepodległości działacze strażaccy, wśród 
których ważną rolę odegrał kpt. Józef Woj-
dacki, podjęli inicjatywę utworzenia Od-
działu Związku Floriańskiego w Radomiu. 
Inicjatywa zakończyła się sukcesem. Na 
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zjazd do Radomia przybyły delegacje 44 
Towarzystw Straży Ogniowych z  całej gu-
berni radomskiej. Obrady odbywały się 8 
grudnia 1917 r. W ich rezultacie utworzo-
no związek skupiający straże z siedmiu po-
wiatów guberni. Pierwszym prezesem Od-
działu Związku Floriańskiego w  Radomiu 
został mecenas Karol Staniszewski. 

W ślad za utworzonym w 1925 r. Wo-
jewódzkim Związkiem Straży Pożarnych 
w  Kielcach utworzono w  Radomiu Okrę-
gowy Związek Straży Pożarnych, na czele 
którego stanął prezes, starosta radomski 
Zygmunt Strzeszewski. Dowódcą Oddziału 
Weteranów Radomskiej Straży Ogniowej 
aż do śmierci był kpt. Józef Wojdacki, we-
teran Wojska Polskiego z 1863 r., a zarazem 
weteran służby strażackiej. W  strukturze 
Związku Okręgowego Straży Pożarnych 
w Radomiu pełnił funkcję z wyboru prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Józef Wojdacki był ogólnie szanowanym 
i  poważanym obywatelem miasta, wysoko 
postawionym w hierarchii zasłużonych dla 
ziemi radomskiej i  Ojczyzny. Był zawsze 
jedną z najważniejszych osób zapraszanych 
na corocznie organizowane przez władze 
miasta, władze wojskowe i inne uroczysto-
ści o charakterze patriotycznym i narodo-
wym. We wszystkich uroczystościach brały 
udział poczty sztandarowe i oddziały zwar-
te straży ogniowych. 

Weterani powstania styczniowego 
i  działacze strażaccy skupieni pod kie-
rownictwem Józefa Wojdackiego bardzo 
aktywnie włączyli się w  przygotowania 
do obrony w  wojnie polsko-bolszewickiej. 
Uczestniczyli w akcji werbunkowej oraz or-
ganizowali zbiórki broni, amunicji i przed-
miotów wartościowych z  przeznaczeniem 
na potrzeby wojska. Akcje te prowadzono 
na łamach prasy radomskiej. 

Józef Władysław Adam Wojdacki zmarł 
w Radomiu 7 kwietnia 1927 r. w wieku lat 

86. Z honorami wojskowymi został pocho-
wany na cmentarzu parafialnym przy ul. 
Limanowskiego kw. 9a. Na podstawie Roz-
kazu Komendanta Straży Pożarnej w  Ra-
domiu nr 155/6/27 z  8 kwietnia 1927  r. 
w  uroczystościach pogrzebowych wzięły 
udział strażackie poczty sztandarowe i licz-
ne delegacje. 

To z  jego inicjatywy Związek Straży 
Pożarnych Okręgu Radomskiego w 1930 r. 
podjął uchwałę o oddawaniu honorów we-
teranom powstania styczniowego 1863  r. 
przez umundurowanych strażaków jedno-
stek OSP. Związek Straży Pożarnej Woje-
wództwa Kieleckiego rozszerzył obowiązek 
oddawania honorów na teren całego wo-
jewództwa kieleckiego. Przyjęte uchwały 
były wyrazem uhonorowania bohaterskich 
postaw dowódców i  bojowników powsta-
nia styczniowego 1863 r., w tym wielu stra-
żaków zawodowych i ochotników. 

Żona Emilia z  Panczykowskich. Mieli 
czworo dzieci. Po śmierci małżonki dalsze 
życie związał z Józefą z Przybyłków, wdową 
po przyjacielu Józefie Burghardzie. 
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WOJTYSIAK KAZIMIERZ 
(1879-1970)

Rolnik, jeden z  członków założycieli 
Kółka Rolniczego w Chełmcach, pow. kali-
ski. Współzałożyciel OSP Chełmce, jej na-
czelnik i gospodarz. Członek Komitetu Bu-
dowy Szkoły Powszechnej w  Chełmcach, 
członek i przewodniczący Rady Parafialnej 
w Chełmcach.

Urodzony 13 lutego 1879 r. w Chełmcach, 
syn Franciszka i  Józefy z Bąkowskich, chło-
pów małorolnych z Chełmc. Formalną edu-
kację zakończył na szkole powszechnej, uzu-
pełniał ją później w drodze samokształcenia. 

Do dziewiętnastego roku życia praco-
wał jako parobek u gospodarza w Chełm-
cach, później zarobkowo w Niemczech, po 
powrocie dokupił ziemię i rozwinął własne 
gospodarstwo rolne. Aktywnie zaangażo-
wał się w  ukrycie dzwonów kościelnych 
z Chełmc przed konfiskatą przez Niemców 
w  kwietniu 1918  r., za co wtrącony zo-
stał na pół roku do więzienia w Modlinie. 
W 1945 r. wraz z dwoma innymi strażaka-
mi z Chełmc, ubrani w strażackie mundury 
z  hełmami i  toporkami, rozbroili oddział 
ok. 40 żołnierzy Wermachtu zmierzających 
z  Opatówka do Kalisza, doprowadzili ich 
pod eskortą do Kalisza i oddali pod rozkazy 
tamtejszego komendanta wojennego.

Wspierał finansowo i  kredytował 
działalność straży, w  szczególności zało-

żenie i  wyposażenie orkiestry strażackiej 
w  Chełmcach. Oprócz wypełniania zadań 
komendanta i  gospodarza załatwiał także 
sprawy urzędowe związane z działalnością 
straży w  Chełmcach. W  1956  r. podczas 
zorganizowanego przez strażaków objazdu 
związanego z  obrzędem „śmigus-dyngus” 
został dotkliwie pobity i trafił na kilka dni 
do szpitala. Za wieloletnią służbę w  OSP 
został uhonorowany odznaczeniami i  wy-
różnieniami.

Spisał wspomnienia z  lat 1939-1966, 
które zachowały się w zbiorach rodzinnych 
w rękopisie i dokumentują życie wsi i OSP 
Chełmce.
Odznaczenia, odznaki:
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” (1962), odznaka „Za Wysługę 20 Lat” 
(1959).

Zmarł 17 kwietnia 1970 r., pochowany 
21 kwietnia 1970 r. na cmentarzu parafial-
nym w  Chełmcach. W  pogrzebie uczest-
niczyły liczne delegacje straży pożarnych 
z miasta i powiatu kaliskiego. 

Dwukrotnie żonaty: w 1901 r. (pierwsza 
żona i córka zmarły po porodzie) i w 1903 r. 
z  Antoniną. Dzieci: Marianna, Stanisław, 
Wiktor, Stefania, Janina także aktywnie 
uczestniczyły w życiu wsi i parafii, zajmowa-
ły ważne stanowiska w OSP Chełmce.
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WOŁOSIŃSKI TADEUSZ 
(1937-2020)

Prezes OSP Drohiczyn, pow. siemiatyc-
ki, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Siemiatyczach, członek Zarzą-
du Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymsto-
ku, członek Prezydium Zarządu Głównego 
ZOSP RP.

Tadeusz Wołosiński urodził się 5 czerw-
ca 1937 r. w Drohiczynie. Miał ponad 65-let-
ni staż przynależności do Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Drohiczynie, gm. Drohiczyn. 
Był delegatem na pierwszy po przełomie 
w Polsce Zjazd Krajowy ZOSP RP w 1992 r. 
Podczas tak długoletniej przynależności dał 
się poznać jako druh sumiennie wykonujący 
obowiązki członkowskie. Duże zaangażowa-

nie oraz stale pogłębiana wiedza teoretyczna 
poparta pracowitością i zdyscyplinowaniem 
spowodowały systematyczny awans w  hie-
rarchii społecznika. W  latach 1997-2006 
pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Drohiczynie, był także preze-
sem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Drohiczynie. Od roku 1999 piastował 
funkcję z wyboru prezesa Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w Siemiatyczach, 
był członkiem Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Białymstoku. 10 czerwca 1999 r. 
w  imieniu wszystkich polskich strażaków 
składał dar ołtarza podczas celebry w Dro-
hiczynie na ręce papieża Jana Pawła II. 

Wieloletni członek Zarządu i  Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
w  Białymstoku. Był członkiem Prezydium 
Zarządu Głównego ZOSP RP w latach 2007-
2012. Bardzo dobrze organizował pracę wła-
sną i zespołu oraz wyróżniał się sumiennością 
i dokładnością w realizacji zadań, głównie po-
przez wyjątkową troskę i stały wzrost poziomu 
wyszkolenia szeregów strażactwa ochotnicze-
go, za co nadany mu został w roku 1996 Zło-
ty Znak Związku OSP RP, a w 2006 r. Medal 
Honorowy im. Bolesława Chomicza. Tadeusz 
Wołosiński po nadaniu mu Medalu Hono-
rowego im. Bolesława Chomicza z  jeszcze 
większą ofiarnością i  gorliwością realizował 
powierzone zadania na odcinku organizacji 
i  funkcjonowania ochotniczych straży pożar-
nych na terenie gminy i powiatu siemiatyckie-
go. Wykazywał duże zaangażowanie w  reali-
zacji zadań wynikających z pełnionej funkcji 
prezesa Zarządu Oddziału Gminnego i  Po-
wiatowego ZOSP RP, wkładając dużo wysiłku 
i  własnego czasu w  działalność Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Wielokrotnie dowodził spe-
cjalistycznymi akcjami ratowniczymi, a akcje 
ratownicze prowadzone przez jednostkę były 
wysoko oceniane przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, 
lokalne władze samorządowe i społeczeństwo. 
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W I kwartale 2011 r. prowadził ciągłą analizę 
zagrożenia powodziowego, jakie stwarzała 
rzeka Bug w  obrębie powiatu siemiatyckiego 
w związku z utrzymywaniem się rzeki powyżej 
stanu alarmowego. Osobiście zaangażował się 
w  przygotowanie materiałów na posiedzenie 
Powiatowego Zespołu Zarządzenia Kryzy-
sowego, które odbyło się 14 stycznia 2011  r. 
w siedzibie KP PSP Siemiatycze. Dzięki wspól-
nym staraniom z  burmistrzem Drohiczyna 
w roku 2011 OSP Drohiczyn została wyposa-
żona, przy udziale funduszy unijnych, w dwa 
fabrycznie nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze, 
a  jednostka OSP Sieniewice pozyskała uży-
wany podnośnik pożarniczy SH-18. Za wie-
loletnią aktywność społeczną i pracę na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej był wielokrotnie 
odznaczony. 
Odznaczenia, odznaki:
Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej” (2009), Medal Hono-
rowy im. Józefa Tuliszkowskiego (1999), 
Złoty Znak Związku OSP RP (1996), Me-
dal Honorowy im. Bolesława Chomicza 
(2006), Złota Odznaka Honorowa „Podla-
ski Krzyż Floriański” (2019).
Tadeusz Wołosiński zmarł 8 września 
2020  r. w  wieku 83 lat. Pochowany został 
ze strażackimi honorami na cmentarzu 
w Drohiczynie.
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Lucyna Golonko

WÓJCIKIEWICZ BOLESŁAW 
(1880-1957)

Dyrektor Krajowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Królestwa Ga-
licji i  Lodomerii z  Wielkim Księstwem 
Krakowskim, redaktor „Przewodnika Po-
żarniczego” i „Walki z Pożarem”. Dowódca 
wojskowej służby pożarniczej we Lwowie. 
Sekretarz GZSP RP, dyrektor Małopolskie-
go Związku Straży Pożarnych we Lwowie.

Urodził się 9 marca 1880  r. we Lwo-
wie w rodzinie Józefa i Marii z Łopackich. 
Ukończył Państwową Szkołę Przemysło-
wą we Lwowie, a  następnie kształcił się 
w Wiedniu. Z ochotniczym pożarnictwem 
związał się w 1903 r. Po śmierci Antoniego 
Szczerbowskiego w 1911 r. Bolesław Wójci-
kiewicz, na wniosek dr. Alfreda Zgórskie-
go, objął stanowisko dyrektora Krajowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Królestwa Galicji i  Lodomerii z  Wielkim 
Księstwem Krakowskim. W  1913  r. od-
był kilkumiesięczną praktykę pożarniczą 
w  strażach zawodowych w  Wiedniu, Pra-
dze, Grazu i Budapeszcie, a w oparciu o na-
byte doświadczenie znacznie rozszerzył 
program nauki na kursach pożarnictwa 
dla instruktorów oraz organizował fachowe 
kursy dla naczelników zawodowych straży 
pożarnych. 
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W 1913 r. Rada Zawiadowcza Krajowe-
go Związku OSP powołała specjalistyczną 
firmę, której organizację i  kierownictwo 
powierzono Bolesławowi Wójcikiewiczowi. 
Uruchomiła ona własną wytwórnię sprzętu 
pożarniczego Hydropol, spełniającego okre-
ślone wymogi techniczne. Powstało tam 
kilka nowych konstrukcji, m.in. dwukoło-
wa sikawka ręczna bez skrzyni wodnej, wy-
różniająca się w owym czasie dużą lekkością 
i sprawnością. Dom Handlowy B. Wójcikie-
wicza funkcjonował do 1918 r., gdy w jego 
miejsce utworzono spółkę Unia Strażacka.

Był autorem publikacji w  ramach serii 
Biblioteka Strażacka, m.in. Kinoteatry i po-
gotowia pożarne (Lwów 1914), Poradnik 
Strażacki (Lwów 1918). Publikował wiele 
artykułów w prasie fachowej, był redakto-
rem „Przewodnika Pożarniczego” i  redak-
torem naczelnym wychodzącego w  latach 
1928-1931 czasopisma „Walka z Pożarem”, 
poświęconego sprawom społecznym i  za-
gadnieniom ochrony przeciwpożarowej.

Z  chwilą wybuchu I  wojny światowej 
Biuro Związku Krajowego przeniesiono ze 
Lwowa do Wiednia. Tuż przed ewakuacją 
Lwowa Bolesław Wójcikiewicz wydał odezwę 
wzywającą strażaków do wstępowania do Le-
gionów Polskich. Związek, pozostając w kon-
takcie z  Czerwonym Krzyżem, postanowił 
zorganizować sanitarne kolumny transpor-
towe. Wójcikiewicz zredagował broszurę in-
struującą, jak zorganizować oddziały pomo-
cy rannym. Władze wojskowe mianowały go 
głównym delegatem Czerwonego Krzyża dla 
Galicji. Przebywając w tym czasie w Wiedniu 
i nie mogąc przedostać się do kraju, postano-
wił prowadzić tam działalność patriotyczną, 
m.in. zorganizował administrację polskiego 
„Kuriera Wiedeńskiego” i  sprzedaż polskich 
książek. We wrześniu 1915 r. Wójcikiewiczo-
wi udało się wrócić do Lwowa, gdzie aktyw-
nie rozwijał swoją działalność humanitarną 
i  patriotyczną. Z  jego inicjatywy założono 

Komitet Opieki nad Żołnierzem Polskim. 
Z funduszy Komitetu udzielano zapomóg le-
gionistom oraz ich rodzinom. 

W  1918  r. Ukraińcy zaatakowali 
wschodnią Galicję i  Lwów. Na przedmie-
ściach miasta wzniecali pożary. W  wyniku 
zażartych walk o miasto uległa rozproszeniu 
obsada straży ochotniczej i zawodowej oraz 
ich sprzęt. W sytuacji braku możliwości za-
pewnienia obrony przeciwpożarowej władze 
wojskowe zleciły Bolesławowi Wójcikiewi-
czowi powołanie wojskowej straży pożar-
nej w  sile około 200 osób. Obowiązkiem 
formacji, którą dowodził w randze kapitana 
B. Wójcikiewicz, była likwidacja zagrożeń 
ogniowych powstałych wewnątrz rejonu 
obronnego w mieście. Angażowano do niej 
mężczyzn, którzy nie mogli brać czynnego 
udziału w  działaniach zbrojnych. Podsta-
wową bolączką był brak sprzętu do gasze-
nia. Strażacy-żołnierze pod dowództwem 
Wójcikiewicza organizowali wyprawy za 
miasto w  poszukiwaniu sikawek ręcznych. 
Jedna z wypraw zakończyła się walką wręcz 
o sikawkę z oddziałem ukraińskim. Do hi-
storii przeszło gaszenie pożaru magazynu 
lwowskiego dworca kolejowego, do którego 
doszło 5 marca 1919 r. na skutek ukraińskie-
go ostrzału kilku wagonów z amunicją oraz 
cystern z benzyną. Bohaterską obronę dwor-
ca kolejowego przeprowadzili polscy kole-
jarze węzła lwowskiego oraz strażacy pod 
dowództwem Wojskowej Straży Pożarnej 
m. Lwowa. W  akcji ratunkowej i  gaśniczej 
wzięło wówczas udział ok. 400 osób, w tym 
również żołnierze Oddziału Żandarmerii 
i  Oddziału Wartowniczego, a  także cywile. 
Złotą Gwiazdą Pamiątkową I  Klasy Eks-
plozji Amunicji uhonorowano komendanta 
Wojskowej Straży Pożarnej Bolesława Wój-
cikiewicza i komendanta obrony lwowskie-
go dworca Kazimierza Bartela. Wszystkim 
pozostałym uczestnikom obrony przyznano 
drugą wersję odznaki pamiątkowej, tj. Krzyż 



3 3 4

w

Eksplozji Amunicji. To odznaczenie zosta-
ło ustanowione w 1919 r. przez prezydium 
Krajowego Związku Straży Pożarnych we 
Lwowie oraz Komitet Wojskowo-Cywilny 
Obrony Lwowa, a wykonano je według pro-
jektu Mariana Spindela. 

Na początku lipca 1920 r. w tekście „Obro-
na Ojczyzny”, zamieszczonym na łamach 
„Przewodnika Pożarniczego”, Wójcikiewicz 
wzywał do walki z sowieckim wrogiem.

Był jednym ze współtwórców zjedno-
czenia ruchu strażackiego z  byłych dziel-
nicowych związków w  jeden ogólnopolski 
związek straży pożarnych. Na polecenie 
Krajowego Związku OSP we Lwowie człon-
kowie jego prezydium – Wójcikiewicz wraz 
z dr. Alfredem Zgórskim – w czerwcu 1919 r. 
nawiązali współpracę ze Związkiem Flo-
riańskim w  Warszawie. Wójcikiewicz zaan-
gażował się w  prace Międzydzielnicowego 
Komitetu do spraw Pożarnictwa, na którego 
posiedzeniach występował jako stały repre-
zentant Krajowego Związku OSP we Lwowie. 
Działania Komitetu doprowadziły do zorga-
nizowania pierwszego ogólnopaństwowego 
zjazdu delegatów straży pożarnych w dniach 
8-9 września 1921 r. w Warszawie. Wójcikie-
wicz pełnił wtedy funkcję przewodniczącego 
komisji statutowej. Zjazd zatwierdził statut 
Głównego Związku Straży Pożarnych RP, co 
potwierdziło zjednoczenie ruchu strażac-
kiego w  niepodległej Polsce, oraz wyłonił 
naczelne władze Związku, to jest Radę Na-
czelną, która powołała Zarząd Główny. Do 
składu Rady Naczelnej jako członek zarządu 
wszedł także Wójcikiewicz. Od 1925 r. zajmo-
wał stanowisko sekretarza zarządu Głównego 
Związku Straży Pożarnych RP, będąc jedno-
cześnie dyrektorem Małopolskiego Związku 
Straży Pożarnych we Lwowie.

W  1929  r. uchwałą Rady Naczelnej 
został mianowany na stopień starszego 
inspektora, a  po rezygnacji Jana Sztroma-
jera pełnił przejściowo, od września do 

października 1929  r., obowiązki naczelne-
go inspektora Głównego Związku Straży 
Pożarnych RP. Był wykładowcą na kursach 
pożarniczych organizowanych w  Warsza-
wie, Lublinie i Krakowie.

W  czasie okupacji niemieckiej zajmo-
wał stanowisko kierownika Unii Strażackiej 
we Lwowie. Po wojnie mieszkał w Bytomiu 
i prowadził Biuro Handlowo-Przemysłowe. 
Odznaczenia, odznaki:
Krzyż Walecznych, Medal Pamiątkowy „Za 
Wojnę 1918-1921”, Krzyż Obrony Lwowa 
z  Mieczami, Złota Gwiazda Pamiątkowa 
I Klasy Eksplozji Amunicji, medal „Za Ra-
towanie Ginących”, Złota Gwiazda Pamiąt-
kowa Krajowego Związku OSP. 

Bolesław Wójcikiewicz zmarł w 1957 r. 
w Bytomiu.

Z żoną Marią miał dwie córki – Wandę 
i Janinę.
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WRÓBLEWSKI BOLESŁAW 
(1867-1951)

Kaznodzieja, kapłan w parafiach Warta, 
Częstochowa, Wolbórz, Kalisz, społecznik, 
budowniczy kościołów. W okresie zaborów 
prezes OSP w Wolborzu, pow. piotrkowski. 
Poseł do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r. 

Ks. Bolesław Wróblewski urodził się 19 
sierpnia 1867  r. w  Chełmnie w  powiecie 
kolskim. Jego ojciec Wojciech był urzędni-
kiem sądowym, matka Eufemia zajmowała 
się domem. Po uzyskaniu domowego wy-
kształcenia w zakresie szkoły elementarnej 
wstąpił do rządowego Męskiego Gimna-
zjum Klasycznego w Kaliszu. Po jego ukoń-
czeniu w  wieku 17 lat wstąpił do semina-
rium duchownego we Włocławku, które 
ukończył w 1889 r. W tymże roku uzyskał 
święcenia kapłańskie, po których pełnił 
jako wikariusz obowiązki duszpasterskie 
najpierw w miasteczku Warta, a od 1891 r. 
w parafii pw. św. Barbary w Częstochowie. 
W 1894 r. został proboszczem parafii w Rę-
dzinach k. Częstochowy, a od 23 kwietnia 
1906  r. proboszczem parafii w  Wolborzu 
w powiecie piotrkowskim. 

Podczas sprawowania przez 4 lata funk-
cji proboszcza w  Wolborzu (1906-1910) 
przeprowadził gruntowny remont wolbor-
skiej świątyni, swą patriotyczną postawą 
zdobył szacunek mieszkańców, a  miejsco-
wa Ochotnicza Straż Ogniowa powierzyła 

mu godność prezesa. W  okresie wrzenia 
rewolucyjnego na ziemiach polskich w  la-
tach 1905-1907 w swych kazaniach dał się 
poznać jako gorliwy kapłan i patriota, był 
rzecznikiem wprowadzenia języka pol-
skiego w  urzędach, szkołach i  stowarzy-
szeniach, bronił też zasad samorządności 
w  straży ogniowej. Wypowiadał się kry-
tycznie o polityce władz zaborczych w sto-
sunku do Polaków. Z  racji swych przeko-
nań popadł w konflikt nie tylko z władzami 
zaborczej administracji rosyjskiej, ale także 
z  miejscowym dziedzicem. Gdy w  1910  r. 
jako prezes przewodniczył walnemu zebra-
niu wolborskiej Ochotniczej Straży Ognio-
wej, przybył na nie oprócz wójta, jako 
przedstawiciela miejscowej władzy, także 
strażnik ziemski wraz z  właścicielem po-
bliskiej donacji K. von Boggowuttem. Ks. 
Wróblewski wezwał Boggowutta, jako nie-
będącego członkiem straży, do opuszczenia 
sali obrad. Gdy ten oświadczył, że przybył 
w  towarzystwie strażnika ziemskiego, ks. 
Wróblewski oświadczył, że jeden przedsta-
wiciel władzy, którym był wójt, wystarczy 
na zebraniu, wobec czego zażądał opusz-
czenia sali obrad przez pozostałych. 

O  zaistniałym incydencie natychmiast 
powiadomiono piotrkowskie władze gu-
bernialne, które w  reakcji na stanowisko 
księdza Wróblewskiego pozbawiły go god-
ności proboszcza wolborskiej parafii i rzą-
dowej pensji, wydały nakaz natychmia-
stowego opuszczenia Wolborza i  zakazały 
zamieszkania w  obrębie trzech guberni, 
w  których obowiązywał stan wyjątkowy. 
Miejscowi włościanie, w  tym członkowie 
Ochotniczej Straży Ogniowej, udali się 
z  prośbą do biskupa kujawsko-kaliskiego 
Stanisława Zdzitowieckiego, by ten wstawił 
się u  władz za pozostawieniem ks. Wró-
blewskiego w  Wolborzu. Zobowiązali się 
wpłacić kaucję w  wysokości 10 tys. rubli, 
by do czasu przeprowadzenia śledztwa 
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w sprawie zaistniałego incydentu pozosta-
wiono księdza Wróblewskiego w  Wolbo-
rzu. Prośbie ich jednak władze odmówiły.

Po opuszczeniu Wolborza ks. Wróblewski 
udał się do Kalisza, gdzie był wspomagany 
materialnie przez tamtejsze duchowień-
stwo. Dopiero po roku otrzymał probostwo 
w  Praszce w  powiecie wieluńskim (1911), 
a w 1917 r. został proboszczem nowo erygo-
wanej parafii Świętej Rodziny w Częstocho-
wie. W każdej z wymienionych miejscowości 
remontował bądź rozbudowywał kościoły. 
W Częstochowie był budowniczym kościoła, 
który od 1925 r. stał się świątynią katedralną. 
Działał tam aktywnie na polu dobroczyn-
ności publicznej, był prezesem Towarzystwa 
Dobroczynności dla Chrześcijan, organizo-
wał bezpłatne kuchnie dla ubogich, kolonie 
dla biednych dzieci, przytułek dla starców, 
bursę im. Stanisława Staszica dla młodzieży 
gimnazjalnej. Działał też w parafialnej Akcji 
Katolickiej. Pod jego kierunkiem był wyda-
wany tygodnik katolicki „Niedziela”. 

Jako znamienity kaznodzieja był zapra-
szany do głoszenia patriotycznych kazań. 
W  1916  r. w  wieluńskim kościele farnym 
wygłosił patriotyczne kazanie w  związku 
ze śmiercią noblisty Henryka Sienkiewicza. 
W okresie I wojny światowej i odradzania się 
polskiej państwowości wygłaszał patriotycz-
ne kazania dla mieszkańców Częstochowy. 
W dniu 17 października 1918 r. pod szczytem 
jasnogórskim podczas manifestacji religijno
-patriotycznej pod nazwą Święto Niezawisło-
ści i Zjednoczenia Ziem Polskich wzywał do 
aktywnego działania w  odbudowie polskiej 
państwowości, zjednoczenia w odrodzonym 
państwie wszystkich polskich ziem, do pracy 
w odbudowie zniszczonego kraju. 

W wyborach do Sejmu Ustawodawczego 
26 stycznia 1919 r., popierany przez Polskie 
Zjednoczenie Narodowe, uzyskał w powie-
cie wieluńskim mandat poselski. Był człon-
kiem sejmowej Komisji Opieki Społecznej. 

Odznaczenia, odznaki:
Złoty Krzyż Zasługi (1938), medal Sto-
warzyszenia Weteranów Armii Polskiej 
w Ameryce (1929), odznaka „Miecze Hal-
lerowskie” przyznana mu przez Armię Pol-
ską we Francji (1918). 

Ks. inf. Bolesław Wróblewski zmarł 
w Częstochowie 7 czerwca 1951 r., pocho-
wany jest na cmentarzu w Kulach. 

W katedrze częstochowskiej, której był 
współbudowniczym, wierni ufundowali 
tablicę pamiątkową ku jego czci. Pamięć 
księdza patrioty zachowali też wolborscy 
strażacy, którzy w  2001  r. w  miejscowym 
kościele parafialnym ufundowali tablicę 
pamiątkowa poświęconą ks. Bolesławowi 
Wróblewskiemu. Na tablicy napis: Ks. inf. 
Bolesławowi Wróblewskiemu (1867-1951) 
zasłużonemu proboszczowi naszej parafii 
w latach 1905-1910, prezesowi OSP w Wol-
borzu, posłowi na Sejm II Rzeczypospolitej 
(1919-1923). 
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WYRZYKOWSKI JÓZEF 
(1895-1980) 

Komendant lokalny Polskiej Organiza-
cji Wojskowej i organizator Straży Ognio-
wej Ochotniczej w Kotuniu, pow. siedlecki.

Józef Wyrzykowski urodził się 22 grud-
nia 1895  r. w  Warszawie. Syn Ludwika 
i  Marianny. Ukończył dwie klasy szkoły 
kolejowej, uzyskując zawód maszynisty 
parowozu. Po osiedleniu się w Kotuniu za-
mieszkał w  dawnym budynku dworskim. 
W  1914  r. podjął pracę na kolei jako ma-
szynista parowozu i dodatkowo w ślusarni 
Aleksandra Modrowskiego w Kotuniu. 

9 grudnia 1915 r. wstąpił do tajnej Pol-
skiej Organizacji Wojskowej (POW), orga-
nizowanej na terenie ówczesnej gminy Żeli-
szew przez Aleksandra Kostrzewskiego „Bo-
huna”, instruktora III Okręgu POW w Siedl-
cach. Po zaprzysiężeniu przyjął pseudonimy 
„Zagłoba” oraz „Bogdanowski”. 

Z  dniem 1 stycznia 1916  r. pod do-
wództwem A. Kostrzewskiego ustanowio-
no komendę lokalną POW w Kotuniu. Na 
sekcyjnego jednej z dwóch sekcji oddziału 
mianowano J. Wyrzykowskiego. Oddział 
POW w  Kotuniu podzielono 17 kwietnia 
1917  r. na dwa plutony. Od tego dnia J. 
Wyrzykowski awansował na plutonowego. 
Z  oddziału wyodrębniono sekcję żeńską 
składającą się z  8 dziewcząt. Do czerwca 
1918  r. przybyło kilkunastu nowych żoł-

nierzy POW. Jak na warunki konspiracji 
oddział POW w Kotuniu był dobrze uzbro-
jony, karabiny przechowywano w  zama-
skowanym dole na posesji Kostrzewskich. 
Broń oddziału w mniejszych ilościach była 
ukrywana w  innych miejscach. Funkcję 
komendanta lokalnego POW w  Kotuniu 
przejął Józef Wyrzykowski 18 kwietnia 
1918 r. Prawdopodobnie miało to związek 
ze zwiększeniem ilości zadań dla A. Ko-
strzewskiego w związku z pełnieniem przez 
niego funkcji instruktora Okręgu III POW 
w Siedlcach. 

Po objęciu funkcji komendanta Wy-
rzykowski zorganizował w  Kotuniu Straż 
Ogniową Ochotniczą, co bardzo przyczyni-
ło się do zakonspirowania działalności woj-
skowej. W  straży objął funkcję skarbnika. 
Zarejestrowanie Straży Ogniowej Ochotni-
czej w Kotuniu, mimo utrudnień niemiec-
kiego naczelnika powiatu w Siedlcach, było 
możliwe dzięki zdecydowanej postawie 
Rady Gminy i wójta gminy Żeliszew. Otwo-
rzyło to możliwość wstąpienia do Związku 
Floriańskiego, a  przede wszystkim J. Wy-
rzykowskiemu skuteczniejsze zorganizo-
wanie i prowadzenie ćwiczeń wojskowych 
pozorowanych przygotowaniem do działań 
gaśniczych.

W  listopadzie 1918  r. było w  oddziale 
około 80 osób zaprzysiężonych jako żołnie-
rze tajnej armii, działających pod komendą 
J. Wyrzykowskiego. Pod swoim dowódz-
twem miał dwa uzbrojone plutony i  trzeci 
w  trakcie organizacji oraz sekcję żeńską, 
przeszkoloną pod względem niesienia po-
mocy sanitarnej.

Po powstaniu 7 listopada 1918 r. Tym-
czasowego Rządu w  Lublinie komendant 
główny POW Edward Rydz Śmigły ogłosił 
mobilizację Polskiej Organizacji Wojsko-
wej. W jej wyniku żołnierze POW w Kotu-
niu, dowodzeni przez J. Wyrzykowskiego, 
już w nocy z 9 na 10 listopada przystąpili 
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do rozbrajania Niemców, opanowując sta-
cję kolejową Broszków w Kotuniu z przyle-
głym szlakiem do Sosnowego, rozbrajając 
zawiadowcę stacji i kilku żandarmów nie-
mieckich mieszkających przy stacji kole-
jowej oraz dwuosobowy patrol pilnujący 
mostu kolejowego na rzece Kostrzyń koło 
Oleksina i  pozostałych żołnierzy niemiec-
kich z ich dowódcą, przebywających w ba-
raku w Koszewnicy.

Po zdobyciu 11 listopada 1918  r. wię-
zienia w Siedlcach na wolność wyszedł A. 
Kostrzewski, który przejął dowodzenie od-
działem POW w Kotuniu. J. Wyrzykowski 
jako maszynista parowozu w  tym okresie 
potrzebny był do obsługi pociągów. W za-
wodzie tym pracował do chwili przejścia na 
emeryturę w  1960  r. Z  powodu niepełno-
sprawności (kontuzja nogi) był 13 września 
1920 r. reklamowany od służby wojskowej 
przez Warszawską Dyrekcję Kolei Państwo-
wych. Po II wojnie światowej uzupełnił wy-
kształcenie i otrzymał tytuł technika. 

Józef Wyrzykowski założył straż po-
żarną nie tylko dla zakonspirowania dzia-
łalności Polskiej Organizacji Wojskowej, 
ale także dla zabezpieczenia miejscowości 
Kotuń i sąsiednich wiosek na wypadek po-
wstania pożaru oraz w celu oddziaływania 
poprzez założony w  ramach straży teatr 
amatorski na kształtowanie postaw patrio-
tycznych i  podnoszenie świadomości na-
rodowej społeczeństwa wiejskiego. Będąc 
do końca 1919  r. skarbnikiem kotuńskiej 
straży, troszczył się o  środki finansowe na 
jej funkcjonowanie, w tym na zakup sztuk 
teatralnych i  innych materiałów dla teatru 
amatorskiego. Także dzięki niemu zacho-
wało się wiele dokumentów: pierwsza 
książka kasowa, rachunek za kupioną si-
kawkę, pokwitowanie za wpłaconą składkę 
na 1918  r. do Związku Floriańskiego oraz 
kilka dokumentów finansowych. Po zakoń-
czeniu służby czynnej w  kotuńskiej straży 

pożarnej w 1924 r. został członkiem wspie-
rającym, którym był do końca życia.
Odznaczenia, odznaki:
Medal Niepodległości, Medal Dziesięcio-
lecia Odzyskanej Niepodległości, Medal za 
Długoletnią Służbę, Krzyż POW, Srebrny 
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1968).

Józef Wyrzykowski zmarł 17 maja 
1980  r. i  został z  ceremoniałem pożarni-
czym pochowany na cmentarzu parafial-
nym w Kotuniu.

Ożeniony był z  Anielą z  d. Cichocką, 
nie miał dzieci.

Z  okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę, obchodzonego 
w Kotuniu w listopadzie 2018 r., wykonany 
został w mosiądzu pamiątkowy medal upa-
miętniający Józefa Wyrzykowskiego – ko-
mendanta lokalnego POW i  organizatora 
straży ogniowej w  Kotuniu (awers) oraz 
setną rocznicę rozbrojenia Niemców przez 
żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej 
(rewers). 
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Zbigniew Todorski
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WYSZNACKI KONSTANTY 
(1884-1945)

Członek ZG Związku Floriańskiego, 
członek komitetu redakcyjnego „Przeglądu 
Pożarniczego”, propagator muzeum pożar-
nictwa.

Urodził się 17 lutego 1884  r. w  Łodzi, 
syn Władysława (1850-1907), urzędnika 
miejskiego, i  Antoniny z  d. Bajer (1857-
1916), właścicielki pensji dla dziewcząt. 
Jego dziadek ze strony ojca Bolesław Woj-
ciech Wysznacki (1818-1891) był urzęd-
nikiem Królestwa Polskiego. Był chrzczo-
ny w dniu narodzin w kościele św. Krzyża 
w  Łodzi. Absolwent Politechniki Lwow-
skiej, nauczyciel matematyki w  Gimna-
zjum Towarzystwa Uczelnia w Łodzi.

Członek ZG Związku Floriańskie-
go – w  1922  r. tzw. członek kooptowany 
wchodził w  skład komisji technicznej ds. 
ekspertyzy narzędzi pożarniczych. Od 
1923 r. członek Rady Naczelnej Głównego 
Związku Straży Pożarnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej, ZSP RP i pracownik Biura ZG 
ZSP RP. Reprezentant Zarządu Polskiej Dy-
rekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (PDUW) 
w  Głównym Zarządzie Straży Pożarnych 
RP. 

Popierał tworzenie muzeum pożarnic-
twa, o  co apelował na łamach „Przeglądu 
Pożarniczego” w 1919 r. Jego zdaniem gro-
madzone pamiątki należało przekazywać 

sukcesywnie do biura Związku Floriańskie-
go w Warszawie. Na bazie kolekcji miałoby 
powstać w  przyszłości ogólnopolskie mu-
zeum strażackie.

Redaktor jednodniówki „Gore. Jed-
nodniówka wydana na pamiątkę Zjazdu 
Straży Ogniowych w Warszawie 8 września 
1921 roku”, w której opublikował też włas-
ny artykuł Ogień w wierzeniach ludowych. 
Autor wielu publikacji i  artykułów z  za-
kresu historii ochrony przeciwpożarowej, 
zapobiegania pożarom i ubezpieczeń. Jego 
prace naukowe z  zakresu praktyki ubez-
pieczeniowej, w  tym od ognia, należały 
do najlepszych w II RP. Członek Komitetu 
Redakcyjnego „Przeglądu Pożarniczego”. 
Autor podręcznika geometrii, tłumacz prac 
ekonomicznych Fryderyka Engelsa.
Jego Publikacje:

Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajem-
nych w  historycznym rozwoju. Przyczynek 
do dziejów ubezpieczeń publicznych w Pol-
sce, Warszawa 1926.

Bezpieczeństwo ogniowe w  Pol-
sce.  Współczesne zabudowanie Polski: pal-
ność, stan obrony przeciwpożarowej i  środ-
ki skutecznego zwalczania klęski ogniowej 
– przewodnik ubezpieczeniowy, Warszawa 
1924.

Pożary zbiorowe w 1924, [w:] Straż po-
żarna Kraków 1925 z okazji 75-lecia, Kra-
ków 1925.

Z  dziejów straży ogniowej w  Polsce, 
[w:] „Rocznik Związku Floriańskiego”, t. 1, 
1917, s. 10.

Spustoszenia pożarowe w  Polsce, [w:] 
Społeczeństwo strażakowi, Warszawa 1924.

Opracował razem z  J. Radwańskim 
Zbiór zadań gieometrycznych, konstrukcyj-
nych dla samouków i  uczniów szkół śred-
nich, Łódź 1908.

W  latach 1917-1937 pisze artykuły do 
„Przeglądu Pożarniczego”.

Aresztowany i  osadzony na Pawiaku 6 
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marca 1944 r. pod zarzutem udzielania po-
mocy ludności żydowskiej. Zmarł podczas 
wyzwalania obozu w  Gross-Rosen, a  we-
dług innych źródeł w Mauthausen w 1945 r.

Żonaty z Marią (ur. 21.11.1888), która 
była nauczycielką i  kierowniczką szkoły 
nr 171 w  Warszawie. Mieli córkę Wandę. 
Obie panie zostały wywiezione do KZ/KL 
Ravensbrück. Znalazły się w nim 7 kwiet-
nia 1944  r. Po wojnie Maria Wysznacka 
objęła stanowisko dyrektorki gimnazjum 
w stolicy. Napisała wstrząsające wspomnie-
nia z  pobytu na Pawiaku i  w  obozie zaty-
tułowane Bestie i ludzie, wydane w 1947 r. 

Córka Wanda Wysznacka-Aleksandrow 
(1920-2009). Studia, które rozpoczęła pod-
czas okupacji na wydziale lekarskim Tajne-
go Uniwersytetu Warszawskiego, zostały 
przerwane aresztowaniem i  zesłaniem do 
obozu koncentracyjnego w  Ravensbrück. 
Dyplom lekarza otrzymała w  1947  r., sto-
pień doktora medycyny w 1950 r., docenta 
w 1955 r., tytuł profesora nadzwyczajnego 
w 1969 r., profesora zwyczajnego w 1979 r. 
W  latach 1980-1986 była przewodniczącą 
Oddziału Warszawskiego Polskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego i członkiem Za-
rządu Głównego PTK. 

Rodzeństwo: siostra Alicja Napiórkow-
ska  z  Wysznackich (1894-1982), siostry 
Stanisława Oktawia Wysznacka (ur. 1878), 
Halina Wysznacka (1886-1886), brat Her-
man Janusz Wysznacki-Brzeski  (1889- 
-1914), bracia bliźniacy: Benon Henryk 
Wysznacki (ur. 1890) i  Michał Wysznacki 
(1890-1896).
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Joanna Szczepańska

ZABŁOCKI EUGENIUSZ 
(1926-2006)

Komendant powiatowy i  komendant 
wojewódzki SP w  Bielsku-Białej. Członek 
władz powiatowych i wojewódzkich Związ-
ku OSP.

Urodził się 27 października 1926  r. na 
Wołyniu w  miejscowości Borszów, powiat 
przemyślański, w województwie tarnopolskim 
(obecnie Ukraina). Syn Władysława i  Janiny 
z d. Łabeńskiej. Szkołę powszechną ukończył 
w 1940 r. w Przemyślanach, położonych 46 km 
na południowy wschód od Lwowa. 

W  czasie okupacji w  1941  r. wieziony 
na przymusowe roboty do Niemiec, uciekł 
z  transportu i  zamieszkał we Lwowie. Po 
wyrobieniu fałszywych dokumentów roz-
począł naukę zawodu mechanika samocho-
dowego w  Zakładach Remontu Samocho-
dów we Lwowie. W czerwcu 1944 r. zakład, 
w  którym pracował, został przejęty przez 
Organizację Todt (niemiecka organizacja 
utworzona w  1938  r., mająca za zadanie 
budowę obiektów wojskowych). W  kon-
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spiracji wyjechał ze Lwowa do Przeworska, 
gdzie podjął pracę w Stacji Traktorów i Ma-
szyn Rolniczych. W 1944 r. rodzina Zabłoc-
kich musiała się ewakuować i zamieszkała 
w Rogoźnie, gm. Tesłuhów, pow. dubieński 
(obecnie Ukraina).

Z dniem 15 listopada 1945 r. zatrudnił 
się jako szeregowy strażak w  Zawodowej 
Straży Pożarnej w  Rzeszowie. W  tamtym 
czasie wstąpił do Ochotniczej Straży Po-
żarnej we wsi Pobitno (od 1951 r. dzielnica 
Rzeszowa). W kwietniu 1947 r. podjął służ-
bę w Zawodowej Straży Pożarnej w Bielsku 
w charakterze kierowcy mechanika i wstą-
pił do Ochotniczej Straży Pożarnej w  Ko-
morowicach Śląskich.

We wrześniu 1949  r. Eugeniusz Za-
błocki powołany został do odbycia zasad-
niczej służby wojskowej, którą jako elew 
rozpoczął w  Oficerskiej Szkole Samocho-
dowej w  Pile. Po dziewięciomiesięcznym 
przeszkoleniu przeniesiony został do służ-
by w  Sztabie V Okręgu Wojskowego. Po 
zwolnieniu ze służby wojskowej w  1953  r. 
odbył szkolenie w  Oficerskiej Szkole Po-
żarniczej w  Bielsku-Białej, którą ukończył 
w stopniu chorążego pożarnictwa. Powró-
cił do pracy w Zawodowej Straży Pożarnej 
w  Bielsku-Białej na stanowisko oficera ds. 
technicznych. Utrzymywał częsty kontakt 
z ochotniczymi strażami pożarnymi miasta 
i powiatu bielskiego. Podejmował działania 
mające na celu pozyskiwanie samochodów 
z wojskowego demobilu, które po remoncie 
i odpowiedniej przeróbce jako samochody 
pożarnicze służyły terenowym OSP. 

W 1957 r. objął stanowisko komendan-
ta powiatowego Straży Pożarnych w  Biel-
sku-Białej i z racji zajmowanego stanowiska 
został powołany w skład Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP w Bielsku-Bia-
łej. Wypełnianie tej funkcji rozpoczął od 
szczegółowego rozpoznania sytuacji or-
ganizacyjnej w  terenowych i  zakładowych 

jednostkach OSP. W  wyniku bezpośred-
nich kontaktów z  dyrekcjami zakładów 
pracy spowodował, że obowiązkowe zakła-
dowe straże pożarne zaczęto przekształcać 
w  zakładowe ochotnicze straże pożarne. 
Dzięki jego staraniom już w  1969  r. po-
wiat bielski był jedynym w kraju, w którym 
wszystkie terenowe OSP posiadały samo-
chody pożarnicze. Popierał budowanie no-
wych strażnic ze zwróceniem uwagi na ich 
funkcjonalność i spełnianie odpowiednich 
standardów. Do 1974 r. wybudowane zosta-
ły lub zmodernizowane 34 strażnice. Każda 
OSP uzyskała połączenie telefoniczne. 

W  wyniku zmian w  podziale admini-
stracyjnym kraju z dniem 1 czerwca 1975 r. 
utworzone zostało województwo bielskie. 
Wówczas ówczesnemu pułkownikowi poż. 
Eugeniuszowi Zabłockiemu powierzone zo-
stało stanowisko zastępcy komendanta wo-
jewódzkiego straży pożarnych w  Bielsku- 
-Białej. W 1981 r. objął stanowisko komen-
danta wojewódzkiego straży pożarnych 
w Bielsku-Białej i pracował na tym stano-
wisku do przejścia na emeryturę z  dniem 
31 marca 1988 r.

Eugeniusz Zabłocki był aktywnym 
działaczem Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Będąc na stanowisku ko-
mendanta powiatowego straży pożarnych, 
wchodził w skład Prezydium Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku OSP w Biel-
sku-Białej i w tamtym czasie nawiązał ścisłą 
współpracę ze strażami ochotniczymi na 
terenie powiatu nie tylko po linii służbo-
wej, ale także jako działacz Związku OSP. 
W  jego biurze za jego zgodą mieściła się 
siedziba Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP. Wspierał ochotnicze straże 
w podnoszeniu ich operatywności, tworze-
niu bazy i  poprawie usprzętowienia oraz 
wyszkolenia pożarniczego. Zabiegał o  bu-
dowę nowych strażnic i rozbudowę już ist-
niejących. Zabiegał o pomoc finansową dla 
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straży, pomagał w zdobywaniu materiałów 
budowlanych, a  nawet na każdej budowie 
przepracował fizycznie kilka godzin.

Dowodził licznymi akcjami ratowni-
czo-gaśniczymi. W czasie groźnego pożaru 
Rafinerii Nafty w  Czechowicach-Dziedzi-
cach w 1971 r. o mało nie postradał życia.

Z  chwilą powołania w  1975  r. Zarządu 
Wojewódzkiego Związku OSP w  Bielsku
-Białej został jego członkiem, a  w  1983  r. 
wybrany został w skład Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego Związku OSP w  Bielsku
-Białej, natomiast w 1991 r. z wyboru objął 
obowiązki wiceprezesa Zarządu Wojewódz-
kiego Związku OSP. Funkcję tę pełnił do li-
kwidacji województwa bielskiego z końcem 
1998 r. i rozwiązania Zarządu Wojewódzkie-
go Związku OSP RP w Bielsku-Białej. 

Jako działacz Związku OSP brał udział 
w  licznych zjazdach gminnych Związ-
ku OSP, a  także jako delegat pożarnictwa 
ochotniczego z  terenu województwa biel-
skiego brał udział w  sześciu Krajowych 
Zjazdach Związku OSP. W  latach 1988- 
-1997 (dwie kadencje) był członkiem Za-
rządu Głównego Związku OSP.

W 1999 r. wszedł w skład powołanych 
wówczas Zarządów Związku OSP RP: Po-
wiatowego w  Bielsku-Białej oraz Woje-
wódzkiego w Katowicach, w których pełnił 
funkcje członka Prezydium. Jesienią 2003 r. 
zrezygnował z  funkcji w  obu zarządach 
z uwagi na pogarszający się stan zdrowia.

Uczył strażaków ochotników dyscypliny, 
punktualności oraz poszanowania i  prawi-
dłowego użytkowania munduru zgodnie 
z  regulaminem. Kładł duży nacisk na roz-
wój młodzieżowych drużyn pożarniczych, 
widząc w tym możliwości odmładzania sze-
regów strażackich. Starał się o dobre usprzę-
towienie straży zawodowych i ochotniczych, 
a  także o  rzetelny poziom wyszkolenia. 
Wśród strażaków ochotników był bardzo 
lubiany i cieszył się dużym autorytetem.

Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1984), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1971), złota odznaka „Za Zasłu-
gi w Rozwoju Województwa Katowickiego” 
(1973), odznaka „Za Zasługi dla Woje-
wództwa Bielskiego” (1977), złoty medal 
„Za Zasługi dla Obrony Cywilnej” (1984), 
Złoty medal „Za Zasługi w Zwalczaniu Po-
wodzi” (1973), Medal Honorowy im. Józefa 
Tuliszkowskiego (1996), Złoty Znak Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych (1982), 
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza 
(1998).

W  2000  r. wpisany został do „Księgi 
Zasłużonych dla Pożarnictwa Ochotni-
czego Miasta Bielsko-Biała”, zaś w  2009  r. 
pośmiertnie do „Księgi Zasłużonych dla 
Pożarnictwa Ochotniczego Powiatu Biel-
skiego”.

Eugeniusz Zabłocki zmarł 15 lutego 
2006  r. w  wieku 80 lat. Jego pogrzeb był 
wielką manifestacją strażacką. Pochowany 
został na cmentarzu komunalnym w Biel-
sku-Białej, przy ulicy Karpackiej w dzielni-
cy Kamienica.

Eugeniusz Zabłocki pojął za żonę Hele-
nę z d. Irzyk. Małżeństwo Zabłockich mia-
ło dwoje dzieci: Dorotę i  Jarosława, który 
poszedł w ślady ojca i też został strażakiem 
zawodowym.

BIBLIOGRAFIA
Źródła archiwalne: Archiwum ZOP ZOSP RP Bielsko-
-Biała.
Publikacje: Monografia ochotniczych straży pożarnych 
powiatu bielskiego, pod red. W. Skoczylasa, ZOP ZOSP 
RP Bielsko-Biała, 2007. 

Marian Indeka



3 4 3

Z

ZAJĄC STANISŁAW 
(1927-2018) 

Pasjonat twórczości ludowej w strażach 
pożarnych. W ochotniczej służbie strażac-
kiej ponad 70 lat. Zaangażowany w działal-
ność macierzystej OSP Gać, pow. przewor-
ski i  w  Związku OSP RP. Przewodniczący 
Komisji Kultury przy ZG ZOSP RP.

Urodził się 19 lipca 1927 r. na Podkar-
paciu, w  miejscowości Gać, w  powiecie 
przeworskim. Był związany z działalnością 
w  ruchu ochotniczych straży pożarnych 
blisko 80 lat. Działając w środowisku stra-
żackim, piastował szereg odpowiedzialnych 
funkcji zarówno w OSP, jak i w strukturach 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od 
prezesa OSP w Gaci (1960-2000), poprzez 
prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP 
w  Przemyślu (1993-2000), a  skończywszy 
na 31 latach w Zarządzie Głównym ZOSP 
RP, w tym jako członek Prezydium (1978- 
-2002) oraz wiceprezes Zarządu Głównego 
ZOSP (1983-1992). W  latach 2007-2011 
pełnił funkcję przewodniczącego Woje-
wódzkiego Sądu Honorowego Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rze-
szowie. 

Wzrastał w  klimacie wytworzonym 
przez Uniwersytet Ludowy w  Gaci, kie-
rowany przez Ignacego Solorza, który 
przygotowywał swoich słuchaczy do pra-

cy społecznej w  różnych dziedzinach ży-
cia wsi. Stanisław Zając w swej społecznej 
działalności zwracał szczególną uwagę na 
upowszechnianie i  kultywowanie kultury 
polskiej. W dużej mierze dzięki staraniom 
i  zaangażowaniu osobistemu Stanisława 
Zająca w roku 1989 powstała przy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Gaci strażacka 
orkiestra dęta. Z chwilą jej utworzenia Sta-
nisław Zając zaangażował się w  prace or-
ganizacyjne zespołu, pozyskiwanie instru-
mentów oraz muzyków. Został wybrany na 
prezesa orkiestry i piastował tę funkcję nie-
przerwanie do dnia swojej śmierci. Działal-
ność orkiestry, jak ciągle podkreślał w swo-
ich wystąpieniach S. Zając, to wypełnianie 
powinności statutowej ochotniczych straży 
pożarnych, tj. prowadzenie działalności 
społeczno-kulturalnej. Ponadto od blisko 
60 lat był aktywnym tancerzem i  działa-
czem Regionalnego Zespołu Pieśni i  Tań-
ca „Gacoki” działającego przy Gminnym 
Domu Kultury w Gaci. W roku 1959 roz-
począł działalność jako tancerz, a  w  roku 
1962, z  chwilą utworzenia przez Zespół 
„Gacoki” własnego zarządu, został wybra-
ny na jego przewodniczącego. Występował 
w  kategorii par tanecznych, zdobywając 
czołowe miejsca i  liczne wyróżnienia na 
konkursach regionalnych i ogólnopolskich. 
Jego praca na niwie kulturalnej została za-
uważona i doceniona przez władze Zarzą-
du Głównego Związku OSP, które powołały 
Stanisława Zająca w  skład Komisji Kul-
tury. Pracował w  niej społecznie w  latach 
1971-2007, w tym jako jej przewodniczący 
w okresie od 1997 do 2007 r.

Był wybitną osobowością z bardzo du-
żym autorytetem i  zasobem wiedzy w  za-
kresie pożarnictwa, jak również polskiej 
kultury, w tym szczególnie polskiej kultury 
muzycznej i  tańca ludowego. Swoje umie-
jętności entuzjastycznie i  skutecznie prze-
kazywał młodszym pokoleniom. Za swoje 
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zasługi był wielokrotnie wyróżniany naj-
wyższymi odznaczeniami państwowymi, 
resortowymi i strażackimi.

Stanisław Zając zmarł 19 kwietnia 
2018  r. w  wieku 91 lat. Spoczął na cmen-
tarzu parafialnym w  Gaci, odprowadzony 
przez strażaków, blisko sto pocztów sztan-
darowych OSP oraz członków najwyższych 
władz Związku OSP RP, a  także oficerów 
Państwowej Straży Pożarnej.
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Władysław Tabasz 

ZAKRZEWSKI NAPOLEON JÓZEF 
WYSSOGOTA HERBU WYSKOTA 

(1840-1921)

Dziedzic Poddębic, założyciel Towarzy-
stwa Ochotniczej Straży Ogniowej w Pod-
dębicach, pow. poddębicki. Budowniczy 
sali teatralnej i remizy na narzędzia pożar-
nicze. Prezes i Honorowy Prezes poddębic-
kiej jednostki.

Urodził się w  1840  r. w  Poddębicach. 
Był synem Alfonsa i  Anny z  Sommerów. 
Był głównym inicjatorem założenia w osa-
dzie Towarzystwa Ochotniczej Straży 
Ogniowej. W 1895 r. wystąpił w tej sprawie 
z petycją do naczelnika powiatu łęczyckie-
go o  wydanie zezwolenia na jej założenie. 
Jednakże dopiero po kilku latach usilnych 
starań, w roku 1899, gubernator kaliski ze-
zwolił na założenie straży. Z powodu braku 
środków finansowych sam przeznaczył na 
organizację straży 300 rubli. Straż powstała 
5 listopada 1900 r., składała się z katolików, 
ewangelików i  żydów. Jednogłośnie na jej 
prezesa wybrano Zakrzewskiego. Uroczy-
ste otwarcie i  poświęcenie taboru straży 
miało miejsce 31 stycznia 1901 r. Zakrzew-
ski zakupił w Kaliszu umundurowanie dla 
60 członków czynnych.

Z jego inicjatywy i jego kosztem wznie-
siono w  osadzie murowaną salę teatralną 
wraz szopą na narzędzia pożarnicze. W na-
leżącym do Zakrzewskiego parku organi-
zowano imprezy rozrywkowe i  koncerty, 
z których dochód przeznaczano na potrze-
by straży, na zakup narzędzi pożarniczych 
i osobiste uzbrojenie strażaków. Uroczyste 
otwarcie i poświęcenie remizy miało miej-
sce 31 stycznia 1901 r. Jak pisano w „Gaze-
cie Kaliskiej”, mieszkańcy Poddębic mogli 
być dumni z sali teatralnej, gdyż „nie każde 
miasto takim teatrzykiem poszczycić się 
może”. Remiza stała się ośrodkiem pracy 
kulturalno-oświatowej miasteczka. Była 
ona również siedzibą orkiestry strażackiej, 
powstałej z  inicjatywy Karola Spodenkie-
wicza. W  korespondencji z  Poddębic do 
redakcji „Strażaka” określano N. Zakrzew-
skiego jako „prawdziwego opiekuna i pro-
tektora drużyny strażackiej”. 

W  okresie wrzenia rewolucyjnego 
w 1905 r., w związku z ogłoszeniem przez ca-
rat nadania Polakom wolności słowa, sumie-
nia i wyznania, prawa do zgromadzeń i swo-



3 4 5

Z

bód politycznych, zorganizowano z inicjaty-
wy prezesa uroczyste nabożeństwo i pochód 
przez miasto straży i mieszkańców Poddębic. 

W  1910  r. powstała przy straży mło-
dzieżowa drużyna strażacka, jednak po 
dwóch latach gubernator kaliski, Niko-
łaj Nowosilcow, zakazał jej działalności. 
W  1916  r. straż poddębicka uczestniczyła 
w  patriotycznych uroczystościach z  okazji 
125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, a w 1917 r. w akcie poświęcenia po-
mnika na mogile powstańców 1863 roku 
oraz w  obchodach 100. rocznicy śmierci 
Tadeusza Kościuszki.

W  1919  r. podjęto inicjatywę budowy 
nowej remizy z  salą teatralną na piętrze, 
przy czym prezes N. Zakrzewski zadeklaro-
wał przekazanie na ten cel drewna ze swego 
lasu i  kamieni wapiennych ze swojej ko-
palni. Wzniósł on w Poddębicach w latach 
1859-1860 klasycystyczny dwór, będący do 
dziś ozdobą miasta i siedzibą poddębickich 
instytucji kultury. 

W Polsce Odrodzonej N. Zakrzewskie-
mu nadano godność Honorowego Prezesa 
Ochotniczej Straży Ogniowej.

Napoleon Zakrzewski zmarł 2 listopada 
1921 r. w Poddębicach.

Jego żoną była Felicja z  Bogdańskich 
Zakrzewska, syn Rodryk był sędzią.

Autorka monografii poddębickiej OSP, 
J. Puckowa, podsumowując owocną dzia-
łalność na niwie pożarniczej jej założyciela 
i  pierwszego prezesa, napisała: „Napoleon 
Zakrzewski jednał serca druhów bezpo-
średnim, przyjacielskim stosunkiem, budził 
uznanie za poświęcenie części swego życia 
strażackiej idei. Niewątpliwie należał do lu-
dzi, których zasadą jest zrobić dla środowi-
ska jak najwięcej, bo… może jutro śmierć 
nie pozwoli wykonać społecznie ważnego 
zadania. Pełen inicjatywy i  gorączkowego 
zapału, z  serdeczną troską zabiegał o  po-
wstanie OSP, widział i potrafił rozwiązywać 

jej trudności i  potrzeby, mobilizował do 
lepszej, skuteczniejszej organizacji pracy 
w  jednostce. Śmierć nie pozwoliła mu na 
wykończenie zadania budowy remizy, któ-
re z takim entuzjazmem podejmował”. 
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Tadeusz Olejnik 

ZASADA WŁADYSŁAW 
(1922-2007)

Rolnik, prezes i członek honorowy OSP 
w  Gołaszewie, pow. włocławski, działacz 
ludowy i społeczny.

Urodził się 25 lipca 1922 r. we wsi Goła-
szewo, gmina Kowal, w powiecie włocław-
skim. Rodzicami jego byli Andrzej, rolnik 
– założyciel OSP w  Gołaszewie oraz Mał-
gorzata z d. Kujawiak. 

Władysław miał sześciu braci: Jana, Jó-
zefa, Stanisława, Zygmunta, Kazimierza 
i  Bolesława. W  1936  r. ukończył sześć klas 
w szkoły powszechnej w Nakonowie. W wie-
ku niespełna 18 lat 30 kwietnia 1940  r. zo-
stał skierowany na przymusowe roboty do 
III Rzeszy. Po chwilowym pobycie w obozie 
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przejściowym w Łodzi został wywieziony ko-
leją do miejscowości Groß Banzelvitz na wy-
spie Rugia w Niemczech, gdzie pracował przy 
pielęgnacji warzyw i kwiatów, a także drzew 
i  krzewów w  miejscowym ogrodzie aż do 
końcowych dni II wojny światowej. W dniu 
1 kwietnia 1945  r. został zwolniony z  pra-
cy przymusowej w Niemczech i zaprzęgiem 
konnym powrócił do rodzinnego Gołaszewa. 

Po zakończeniu działań wojennych 
czynnie uczestniczył w  życiu społecznym 
swojej miejscowości, a  także okolicznych 
wsi. Z  ojcem Andrzejem, niezależnie od 
pracy na roli w  swoim gospodarstwie, 
włączylili się do reaktywowania miejsco-
wej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspól-
nie z ochotnikami z  innych miejscowości, 
m.in. Nakonowa i  Przydatków Gołaszew-
skich, zorganizowali zebranie w  opusz-
czonym przez Niemców budynku remizy 
strażackiej. W obecności 22 członków OSP 
funkcję prezesa powierzono ojcu Włady-
sława – Andrzejowi, a  stanowisko naczel-
nika straży W. Piętce. Zarówno Andrzej 
Zasada, jak i  jego syn Władysław przystą-
pili do wypracowania i doskonalenia umie-
jętności strażaków ochotników, szczególnie 
poprzez ćwiczenia ze sprzętem gaśniczym 
i w zakresie walki z pożarami.

Władysław Zasada, który oficjalnie 
przystąpił do straży pożarnej w maju 1945 r., 
czynnie włączał się w gaszenie dość licznych 
pożarów zabudowań chłopskich, a także in-
nych obiektów budowlanych, niejednokrot-
nie w miejscowościach znacznie oddalonych 
od Gołaszewa. Od 4 lipca do 30 września 
1955  r. odbywał ćwiczenia wojskowe w  5 
Batalionie Wojsk Kolejowych w  Darłowie, 
uzyskując dzięki nim specjalność wojskową 
toromistrza kolei.

Władysław Zasada całe swoje dorosłe 
życie poświęcił działalności na rzecz roz-
woju ochotniczych straży pożarnych, w tym 
w  szczególności OSP w  Gołaszewie. Przez 

ponad 40 lat swojej aktywności strażackiej 
był niezwykle ceniony jako organizator życia 
społecznego i kulturalnego. Często nawiązy-
wał w swojej działalności do kultywowania 
tradycji wywodzących się z okresu między-
wojennego, a obejmujących swym zasięgiem 
nie tylko teren działalności OSP w Gołasze-
wie, ale także w powiecie włocławskim.

W  latach 1965-1969 Władysław Zasa-
da pełnił zaszczytną funkcję prezesa OSP 
w Gołaszewie, zaś w  latach 1972-1977 zo-
stał wybrany na przewodniczącego Komi-
sji Rewizyjnej. W  latach 1980-1983 pełnił 
funkcję członka zarządu straży, a w  latach 
1983-1984 – skarbnika straży.

Podobnie jak inne ochotnicze straże 
pożarne w  Polsce, także OSP w  Gołasze-
wie była miejscem licznych przedsięwzięć 
związanych z życiem oświatowym i kultu-
ralnym. Działalność ta była efektem dużego 
zaangażowania w  jej rozwój Władysława 
Zasady. Był inicjatorem organizowanych 
w  remizie strażackiej licznych przedsię-
wzięć, akademii rocznicowych, występów 
dzieci i młodzieży szkolnej, a także anima-
torem wielu projekcji filmowych w ramach 
popularnego w okresie PRL kina objazdo-
wego. Uzupełnieniem tejże działalności 
były organizowane z inicjatywy Zasady za-
bawy połączone z loterią, z których środki 
finansowe przeznaczane były na uzupełnie-
nie sprzętu gaśniczego, jak również na pod-
noszenie sprawności fizycznej strażaków 
biorących udział w akcjach gaśniczych i in-
nych przedsięwzięciach organizacyjnych.

Władysław Zasada angażował się tak-
że w szereg innych przedsięwzięć na rzecz 
społeczności lokalnej, m.in. był organiza-
torem i  gospodarzem Kółka Rolniczego 
w  Gołaszewie. Wspierał działalność LZS 
w  Gołaszewie, troszcząc się o  aktywność 
szczególnie młodego pokolenia. Przez wie-
le lat udzielał się także jako członek ZSL 
oraz był uczestnikiem wielu przedsięwzięć 
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podejmowanych w  Związku Emerytów 
i Rencistów w Kowalu. 

W 1984 r. Władysław Zasada podjął de-
cyzję o przejściu w OSP z członka czynnego 
w stan spoczynku.

Za swoją działalność społeczną na 
rzecz OSP w Gołaszewie, a  także na rzecz 
społeczności lokalnej uhonorowany zo-
stał licznymi odznaczeniami i  medalami. 
W 1989 r. nadano Władysławowi Zasadzie 
godność Członka Honorowego OSP w Go-
łaszewie.
Odznaczenia, odznaki:
Srebrny Krzyż Zasługi (2001), Złoty Medal 
„Za zasługi dla obronności kraju” (1998), 
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
(razem z  małżonką Apolonią, 2000), dy-
plom Szefa Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego we Włocławku (1999), Złoty 
Znak Związku OSP RP (1999), Honorowy 
Medal im. Bolesława Chomicza (2004), 
Złoty, Srebrny i  Brązowy Medal „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa” (1990, 1986, 1980), 
Medal 10-lecia Państwowej Straży Pożarnej 
(2003).

Władysław Zasada zmarł 18 stycznia 
2007  r. i  został pochowany ze strażackimi 
honorami na cmentarzu parafialnym w Ko-
walu. 

W  1950  r. zawarł związek małżeński 
z  Apolonią Celmer z  miejscowości Goła-
szewo-Piaski. Z  tego związku mieli trzech 
synów: Zdzisława (oficera PSP i  wielolet-
niego prezesa Włocławskiego Towarzy-
stwa Naukowego), Zbigniewa (strażaka 
OSP w Kowalu), Stanisława (strażaka OSP 
w Gołaszewie).
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Źródła archiwalne: AP Włocławek, Akta Stanu Cy-
wilnego, Parafia Rzymskokatolicka w Kłótnie, 1886 r., 
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Stanisław Kunikowski

ZAWADZKI MIKOŁAJ EUGENIUSZ 
(1815-1897)

Aptekarz, filantrop, członek Guber-
nialnej Rady Dobroczynności Publicznej. 
Członek zarządu i  prezes zarządu suwal-
skiej Ochotniczej Straży Ogniowej. 

Mikołaj Eugeniusz Zawadzki urodził 
się 15 grudnia 1815 r. w Łęczycy (gubernia 
kaliska), w rodzinie Wojciecha, późniejsze-
go lekarza obwodu augustowskiego, i Roza-
lii z Naimskich. 
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W 1832 r. ukończył szkołę wydziałową 
w Szczuczynie i poświęcił się zawodowi far-
maceuty. Praktykę rozpoczął w tymże roku 
w  aptece Jakuba Reindla w  Augustowie. 
W 1840 r. wraz z Jakubem Reindlem i jego 
apteką przeniósł się do Suwałk i  uzyskał 
stopień pomocnika aptekarskiego I  klasy. 
W 1843 r. podjął pracę w drugiej suwalskiej 
aptece, należącej do Adama Wolinina. Ze 
względu na chorobę właściciela był jej wła-
ściwym zarządcą. Patent na stopień pro-
wizora II klasy otrzymał 11 marca 1844 r. 
Zamierzał wówczas założyć aptekę w Sere-
jach, ale ostatecznie zrezygnował i w kwiet-
niu 1846  r. kupił aptekę Wolinina. Rada 
Lekarska Królestwa Polskiego 27  marca 
1848 r. przyznała mu stopień magistra far-
macji. 

Od 1861  r. M. Zawadzki był zastępcą 
asesora farmacji guberni augustowskiej, 
później suwalskiej, a  w  latach 1873-1882 
asesorem farmacji guberni suwalskiej. Na-
leżał do Warszawskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego i  w  1873  r. otrzymał tytuł 
jego członka honorowego. 

Z  własnych środków ufundował stałe 
stypendium przeznaczone dla najzdolniej-
szego studenta Wydziału Farmaceutycz-
nego Uniwersytetu Warszawskiego. Było 
przyznawane od 1890 r. 

Był współorganizatorem pierwszej 
w  Warszawie organizacji handlowej ma-
jącej na celu prowadzenie hurtowni mate-
riałów aptecznych. Po różnych przekształ-
ceniach przyjęła ona formę spółki akcyjnej 
pod firmą „Ludwik Spiess i syn”. 

Mikołaj Zawadzki był cenionym i  za-
służonym suwalskim filantropem. Należał 
do Towarzystwa Pomocy dla Biednych, do 
rady nadzorczej ochronki katolickiej, był 
honorowym kasjerem Zakładów Dobro-
czynnych Chrześcijańskich i  Żydowskich. 
Z tej ostatniej funkcji zrezygnował w grud-
niu 1895 r. 

Należał do najgorliwszych zwolenników 
utworzenia ochotniczej straży ogniowej. 
Był członkiem jej zarządu w  latach 1882- 
-1893 i prezesem od 30 czerwca 1893 r. aż 
do śmierci. W  tym czasie suwalska straż 
pożarna utrwaliła swoją pozycję w  mie-
ście. Liczba strażaków wahała się między 
180 a 200. Zgromadzono niezbędny tabor, 
a w 1887 r. straż uzyskała od miasta budy-
nek na remizę. 

Dzięki pożyczce M. Zawadzkiego straż 
w połowie lat 80. XIX w. wzniosła w ogro-
dzie miejskim pawilon mieszczący estradę, 
galerię oraz bufet. Pawilon miał być wyko-
rzystywany na płatne koncerty orkiestry 
strażackiej. Optymizm zarządu brał się 
stąd, że orkiestra wcześniej przyniosła po-
nad 3 tys. rubli dochodu w ciągu dwóch lat. 

Gdy 3 marca 1897 r. ze względu na stan 
zdrowia odchodził z  władz towarzystwa, 
zarząd podjął uchwałę, aby „uczcić Go 
przez powstanie z  miejsc, złożyć Mu pi-
śmienne podziękowanie za Jego wieloletnią 
działalność, zaliczyć Go w poczet członków 
wieczystych honorowych Straży Ogniowej”. 
W  specjalnym liście strażacy wspominali, 
że „zawsze widziano Wielmożnego Pana, 
który nie szczędząc ni środków pienięż-
nych, ni Swej pracy owocnej, należał do 
głównych twórców instytucji, której brak 
przedtem tak dotkliwie uczuwać się dawał”.

W latach 1872-1897 był członkiem Gu-
bernialnej Rady Dobroczynności Publicz-
nej. Za działalność na rzecz dobroczynności 
został uhonorowany zaszczytnym odznacze-
niem. Od 10 września 1881 r. był członkiem 
rzeczywistym Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie, a od 1885 r. człon-
kiem warszawskiego Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami. Zamieszczał drobne tek-
sty o działaniach dobroczynnych w Suwał-
kach na łamach „Kuriera Warszawskiego”. 

Odznaczony Orderem Świętego Stani-
sława II kl. (1895). 
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Mikołaj Eugeniusz Zawadzki zmarł 6 
kwietnia 1897 r. w Suwałkach i został pocho-
wany na suwalskim cmentarzu katolickim.

W Warszawie 15 sierpnia 1857 r. poślu-
bił Alojzę Napoleonę Katarzynę z Bayerów 
(Bajerów), córkę Adama, urzędnika Banku 
Polskiego, i Alozy z Guskich. Mieli co naj-
mniej ośmioro dzieci: Kornelia Zofia, Ma-
rianna, Felicyta Maria Aloiza, Jan Schola-
styk, Roman, Tomasz Adam, Aloiza Maria 
Zofia i Mikołaj Teodor. 
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Andrzej Matusiewicz

ZĄBCZYŃSKI STEFAN 
(1912-2002)

Nauczyciel, działacz społeczny, party-
zant BCH i  AK. Członek władz Związku 
OSP RP, twórca i  długoletni kustosz Mu-
zeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej. 

Przyszedł na świat 30 sierpnia 1912  r. 
w Zadrożu koło Olkusza, w rodzinie o tra-
dycjach niepodległościowych Francisz-
ka i  Honoraty z  d. Sowula. Był najstarszy 
spośród pięciorga rodzeństwa. Jego ojciec 
był nauczycielem i  jednocześnie prowadził 
niewielkie gospodarstwo rolne. Rodzice, 
jak również rodzeństwo w okresie okupacji 
niemieckiej działali w podziemiu zbrojnym. 

W  1924  r. podjął naukę w  szkole po-
wszechnej w Zadrożu, gdzie skończył 4 kla-
sy. Przez kolejne trzy lata kontynuował na-
ukę w sąsiedniej wsi Wielmoża. Z powodu 
trudności finansowych rodziny nie mógł da-
lej się kształcić w gimnazjum. Pomagał ro-
dzicom w pracach polowych. Dalszą wiedzę 
zdobywał drogą samokształcenia. Do końca 
1933 r. pracował jako robotnik rolny w go-
spodarstwie proboszcza ks. Tomasza Knapa.

Od lat młodzieńczych odznaczał się zacię-
ciem do społecznego działania w swoim lokal-
nym środowisku. Z jego inicjatywy w rodzin-
nej wsi powstało w 1928 r. koło Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży, przekształcone 
w  Katolicki Związek Młodzieży Męskiej. Był 
sekretarzem tej organizacji. W swoim środo-
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wisku wspierał rozwój sekcji sportowych. Za-
chęcał młodzież do działalności w amatorskim 
zespole artystyczno-dramatycznym. Intereso-
wał się twórczością ludową i sam od najmłod-
szych lat pisał wiersze. Ukończył prowadzony 
w  latach 1931-1932 przez kadrę profesorską 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ko-
respondencyjny kurs Przysposobienia Rolni-
czego im. Stanisława Staszica, zorganizowany 
pod auspicjami Muzeum Przemysłu i Rolnic-
twa w Warszawie. W 1933 r. absolwent Szkoły 
Rolniczej w Trzyciążu. Instruktor w Towarzy-
stwie Organizacji i Kółek Rolniczych. W latach 
1936-1939 przebył korespondencyjny kurs 
Przysposobienia Rolniczego im. S. Staszica 
w zakresie szkoły średniej, który stanowił pod-
stawę programową do przystąpienia w 1945 r. 
do egzaminu maturalnego. Po powrocie 
z wojska w rodzinne strony pracował na roli 
w gospodarstwie rodziców i jednocześnie kon-
tynuował naukę. W 1952 r. zdał egzamin inży-
nierski na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, a w 1965 r. obro-
nił pracę magisterską na kierunku ekonomika 
rolnictwa w  Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie.

Od 2 listopada 1934  r. do 20 września 
1936 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową 
w  9 Pułku Ułanów Małopolskich w  Trem-
bowli, wcielony do Szwadronu Ułanów pod 
dowództwem pułkownika Tadeusza Ko-
morowskiego. Uczestnik wojny obronnej 
1939 r. Pod pseudonimem „Zet” organizator 
i pierwszy komendant Związku Walki Zbroj-
nej na terenie gminy Jangrot, obwód Olkusz. 
Następnie dowódca plutonu i oficer łączności 
Batalionów Chłopskich. Jednocześnie czło-
nek konspiracyjnego Związku Inteligencji 
Ludowej „Orka”. Po scaleniu wszystkich or-
ganizacji podziemnych prowadzących walkę 
z okupantem i podporządkowaniu ich Armii 
Krajowej od 1943  r. aż do rozwiązania AK 
w 1945 r. dowódca plutonu, a później dowód-
ca Kompanii Łączności w 116 pułku piechoty 

Armii Krajowej Ziemi Olkuskiej, wchodzą-
cych w skład 106. Dywizji AK. Uczestnik wie-
lu akcji bojowych. Wojnę zakończył w stop-
niu podporucznika, w  1992  r. awansowany 
do stopnia porucznika, w 1996 r. do stopnia 
kapitana, a w 2001 do stopnia majora. 

Po wojnie z powodu wojennej działalności 
w  AK miał kłopoty ze znalezieniem zatrud-
nienia. Od jesieni 1945  r. instruktor przyspo-
sobienia rolniczego w  Związku Samopomocy 
Chłopskiej. Od 1946  r. pracownik Biura Rol-
nictwa w Starostwie Powiatowym w Olkuszu. 
Od 1950 r. kierownik Wydziału Rolnictwa i Le-
śnictwa Rady Narodowej w Olkuszu. W latach 
1960-1974 nauczyciel w  Zasadniczej Szkole 
Rolniczej w  Sułoszowej. Prezes Powiatowego 
Zarządu Związku Bojowników o Wolność i De-
mokrację w  Olkuszu. Poza pracą zawodową 
prowadził własne gospodarstwo rolne oparte 
na nowatorskich metodach upraw. Organizator 
kursów popularyzujących osiągnięcia technicz-
ne w zakresie racjonalnej uprawy roślin i ho-
dowli zwierząt gospodarskich. 

W  latach 1947-1949 członek Zarzą-
du Powiatowego Stronnictwa Ludowego 
w Olkuszu, a w okresie 1951-1954 członek 
Zarządu koła Zjednoczonego Stronnic-
twa Ludowego w Olkuszu. W  latach 1955- 
-1956 i 1964-1975 członek Plenum PK ZSL 
w  Olkuszu. W  latach 1957-1963 sekretarz 
Powiatowego Komitetu ZSL. W latach 1958-
1959 jako członek ZSL przejawiał negatyw-
ny stosunek wobec polityki PZPR i  wobec 
powyższego poddany został kontroli opera-
cyjnej Wojewódzkiego Urzędu Spraw We-
wnętrznych w Krakowie. 

Od 1926 r. aktywny działacz w Młodzie-
żowej Drużynie Pożarniczej. Od 1928 r. czło-
nek Straży Pożarnej w rodzinnej miejscowo-
ści Zadroże. W latach późniejszych przeszedł 
różne stopnie awansu zawodowego w ochot-
niczym ruchu strażackim: członek, następ-
nie od 1937  r. zastępca naczelnika, członek 
Zarządu i prezes Zarządu Ochotniczej Straży 
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Pożarnej w Zadrożu. Działania te zaowoco-
wały wybudowaniem pierwszej w  powiecie 
remizy strażackiej. Członek Zarządu Miej-
sko-Gminnego w Olkuszu. Po II wojnie świa-
towej pozostał członkiem zwyczajnym OSP 
w  Olkuszu. W  latach 50. aktywny członek 
tej jednostki. W 1957 r. wszedł w skład Ko-
misji Rewizyjnej ZOSP i  został członkiem 
Powiatowego Zarządu ZOSP w  Olkuszu, 
a w 1972 r. awansował na stanowisko prezesa 
tego Zarządu. Po reformie administracyjnej 
w  1975  r. objął stanowisko wiceprezesa Za-
rządu Miejsko-Gminnego ZOSP w Olkuszu. 
Funkcję tę pełnił do maja 2000 r. Tej huma-
nitarnej służbie pozostał wierny do momentu 
przejścia na „wieczną wartę”.

Jego zaangażowanie w  działalność po-
żarniczą było ściśle związane z nieustającą 
pasją zbierania zabytków muzealnictwa 
strażackiego. Efektem tej pracy było zorga-
nizowanie w 1978 r. z jego inicjatywy Mu-
zeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej oraz 
objęcie przez Stefana Ząbczyńskiego stano-
wiska kustosza i opiekuna zbiorów. Obec-
nie muzeum nosi jego imię. Muzeum bo-
rykało się z  trudnościami lokalowymi, ale 
dzięki jego staraniom w 2002 r. Urząd Mia-
sta i Gminy przystąpił do budowy nowego, 
większego pomieszczenia na potrzeby pla-
cówki. Z jego inicjatywy od 1989 r. rozpo-
częto wydawanie „Merkuriusza Strażackie-
go. Informatora Muzeum Pożarnictwa Zie-
mi Olkuskiej w Olkuszu”. Pismo ukazywało 
się do 2001 r., a Stefan Ząbczyński był kie-
rownikiem jego Zespołu Wydawniczego. 
Był autorem prac i  artykułów naukowych 
dotyczących historii pożarnictwa, historii 
ruchu konspiracyjnego II wojny światowej 
na terenie powiatu olkuskiego oraz roz-
praw naukowych z zakresu rolnictwa. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Komandorski z  Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski (2000), Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Wa-

lecznych, Srebrny Krzyż Zasługi z Miecza-
mi, Medal Wojska (czterokrotnie), Krzyż 
Partyzancki, Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej, Medal Honorowy im. Józefa Tu-
liszkowskiego (1994), Złoty Medal Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego, Złoty Znak 
Związku OSP, Medal Honorowy im. Bole-
sława Chomicza.

W 2003 r. pośmiertnie uzyskał honoro-
wy tytuł „Weterana Walk o Wolność i Nie-
podległość Ojczyzny”, potwierdzony dyplo-
mem-patentem. 

Za upowszechnianie oświaty rolniczej 
oraz działalność pożarniczą został uhono-
rowany m.in.: Złotym Medalem Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej, Złotym Krzy-
żem Związku OSP, Medalami im. Bole-
sława Chomicza i  Józefa Tuliszkowskiego. 
W 1995 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Olku-
szu nadano mu tytuł Honorowego Obywa-
tela Miasta Olkusza. 

Zmarł w  Olkuszu 23 listopada 2002 r. 
27 kwietnia 1940 r. zawarł związek małżeń-
ski z Marią Żelazny.
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ZDZIESZYŃSKI MIECZYSŁAW 
(1900-1966)

Powiatowy instruktor pożarnictwa 
w  Grójcu, pow. grójecki, inspektor pożar-
nictwa ZSP Województwa Warszawskiego, 
naczelny inspektor ZSP RP oraz ZOSP, puł-
kownik pożarnictwa.

Urodził się 24 kwietnia 1900 r. w Jasień-
cu, pow. grójecki. Jego ojciec Konstanty był 
urzędnikiem w cukrowni Czersk. W listo-
padzie 1918  r. Mieczysław Zdzieszyński, 
będąc uczniem szóstej klasy Gimnazjum E. 
Rontalera w Warszawie, wstąpił do wojska 
i służył do końca maja 1919 r. jako szerego-
wiec ochotnik w 4 pułku ułanów. Podczas 
wojny polsko-sowieckiej ponownie ochot-
niczo zaciągnął się do wojska i od 6 sierp-
nia do 23 października 1920 r. służył w 1. 
pułku artylerii ciężkiej. Do rezerwy został 
przeniesiony 21 listopada 1925 r. 

W okresach pomiędzy służbą w wojsku 
pracował w  Okręgowym Urzędzie Ziem-
skim w  Piotrkowie (1919-1920), w  Pań-
stwowym Urzędzie Eksportu Drzewa (1920-
1921), a w maju 1921 r. przeszedł do pracy 
jako sekretarz Departamentu Technicznego 
w Głównym Urzędzie Ziemskim w Warsza-
wie. W  okresie pracy zawodowej ukończył 
dwuletni kurs dla techników miernictwa.

Związki z  ochotniczym pożarnictwem 
rozpoczął służbą w ochotniczej straży po-
żarnej cukrowni Czersk w  okresie od 1 

kwietnia 1916 r. do 1 maja 1918 r., począt-
kowo jako szeregowiec, następnie jako ko-
mendant harcerskiej drużyny pożarniczej. 
W 1921 r. ukończył kurs dla instruktorów 
pożarnictwa. Po spowodowanej chorobą 
dwuletniej przerwie w  pracy zawodowej 
od 1 kwietnia 1924 r. został zaangażowany 
na stanowisko instruktora pożarnictwa na 
powiat grójecki, na którym pozostał aż do 
1945 r. W 1929 r. został mianowany na sto-
pień starszego instruktora. Odbył szkolenie 
w  zakresie wychowania fizycznego, przy-
sposobienia wojskowego, przeciwgazowe 
oraz kurs szoferski. W 1935 r. ukończył 5-ty-
godniowy kurs uzupełniający dla instruk-
torów pożarnictwa, zorganizowany przez 
Zarząd Główny Związku Straży Pożarnych 
RP, połączony z praktyką bojową na terenie 
miasta Łodzi, gdzie członkowie kursu sta-
nowili zawodowy oddział samodzielny (III) 
OSP Łódź. W  okresie praktyki przypadają-
cej od czerwca do lipca 1935  r. kursantom 
przyszło brać udział w akcjach ratowniczych 
przy pożarach łódzkich zakładów przemy-
słowych, m.in. Przędzalni Odpadkowej Fir-
my Grünstein i  S-ka i Tkalni Mechanicznej 
Firmy S. Friedlender oraz Pierwszej Polskiej 
Farbiarni i  Wykończalni Sp. Akc. w  Rudzie 
Pabianickiej. M. Zdzieszyński wziął też udział 
w 1937 r. w uzupełniającym kursie pożarni-
czym dla oficerów Korpusu Technicznego 
Związku Straży Pożarnych RP, który odbył się 
w  Centralnym Ośrodku Wyszkoleniowym 
ZSP RP w Łodzi. Natomiast dzięki ukończe-
niu w 1938 r. kursu uzupełniającego z zakresu 
techniki pożarniczej uzyskał uprawnienia do 
prowadzenia wykładów na kursach dla me-
chaników I stopnia.

Przez cały okres okupacji niemieckiej 
Zdzieszyński był zatrudniony jako powiato-
wy komendant straży pożarnych w  Grójcu. 
Według relacji Hieronima Bajona przy Ko-
mendzie Głównej Strażackiego Ruchu Oporu 
„Skała” funkcjonował Główny Inspektorat 
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z  zadaniem kierowania poszczególnymi in-
spektoratami odpowiedzialnymi za różne 
działy pracy konspiracyjnej. Ich liczba i  za-
kres działania zmieniały się w zależności od 
potrzeb. Kilka inspektoratów miało charakter 
stały, np. organizacyjny, wywiadu, rozpozna-
nia taktycznego i  gospodarczego, szkolenia 
wojskowego, łączności, zaopatrzenia i broni, 
opieki i schronisk oraz dywersyjno-sabotażo-
wy i partyzancki. Inspektorem głównym był 
Eugeniusz Rusiecki, a jego zastępcą – Mieczy-
sław Zdzieszyński ps. „Mietek”.

Główny inspektor pożarnictwa przy Mi-
nisterstwie Administracji Publicznej gen. 
poż. inż. Eugeniusz Doering zarządzeniem 
z 10 kwietnia 1945 r. powierzył mu stanowi-
sko inspektora pożarnictwa w Urzędzie Wo-
jewódzkim Warszawskim, które Zdzieszyń-
ski zajmował do końca 1946 r. We wrześniu 
1945  r. M. Zdzieszyński został powołany 
w  skład Komisji Kwalifikacyjno-Weryfika-
cyjnej utworzonej przy Głównym Inspek-
toracie Pożarnictwa, a następnie działającej 
przy Związku Straży Pożarnych RP. Komisja 
powstała jako organ opiniodawczy, które-
go uchwały miały posłużyć za podstawę do 
wyeliminowania z  szeregów zawodowych 
oficerów pożarnictwa osób, które swym 
postępowaniem w  okresie okupacji nie-
mieckiej dopuściły się czynów nielicujących 
z honorem munduru strażackiego, oraz do 
ustalenia właściwych stopni służbowych 
członków Korpusu Technicznego.

Po powojennym reaktywowaniu Związ-
ku Straży Pożarnych RP, w  ślad za zarzą-
dzeniem Ministra Administracji Publicz-
nej z  13 lutego 1946  r. ustanawiającym 
skład osobowy jego Zarządu Przymuso-
wego, Mieczysław Zdzieszyński – na mocy 
uchwały tegoż Zarządu z 17 marca 1946 r. 
– objął stanowisko naczelnego inspektora 
Związku Straży Pożarnych RP. Początkowo 
zajmował je równolegle ze stanowiskiem 
wojewódzkiego inspektora pożarnictwa. 

W kwietniu 1947 r. został zakwalifikowany 
w stopniu pułkownika pożarnictwa ze star-
szeństwem od 10 kwietnia 1946 r. 

Dążył do stałej współpracy polskiej 
ochrony przeciwpożarowej ze strażami in-
nych krajów w ramach Międzynarodowego 
Komitetu Technicznego Prewencji i  Zwal-
czania Pożarów (CTIF). W  1946  r. wziął 
udział w pierwszym powojennym zjeździe 
przedstawicieli pożarnictwa w Paryżu jako 
delegat Polski. W  1948  r. wyjeżdżał do 
Brukseli i czeskiej Pragi. 

Stanowisko naczelnego inspektora 
Związku Straży Pożarnych RP pełnił do 
czasu wypowiedzenia mu umowy z  dniem 
30 września 1950 r. przez Bolesława Chmu-
rę-Łazarskiego, pierwszego komendanta 
głównego straży pożarnych, pełniącego jed-
nocześnie funkcję likwidatora Związku Stra-
ży Pożarnych RP. W  latach 1950-1956 nie 
był zawodowo związany z pożarnictwem.

W 1956 r. był jednym z głównych organi-
zatorów zjazdu delegatów ochotniczych stra-
ży pożarnych, który odbył się w  Warszawie 
28 grudnia 1956 r. Na nim został powołany 
na stanowisko inspektora naczelnego utwo-
rzonego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych, które piastował do 24 października 
1959 r., czyli do I Walnego Zjazdu Związku 
OSP. W związku z pogarszającym się stanem 
zdrowia w 1960 r. przeszedł na rentę. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1957), Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż 
Zasługi (dwukrotnie), Krzyż za Dzielność 
i Odwagę (1949), Krzyż Partyzancki, Złoty 
Znak Związku (1948), Złoty Medal „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa” (1946), Złoty Medal 
Zasługi Francji, Złoty Medal Zasługi Portu-
galii, Honorowy Medal Pożarniczy z Roze-
tą (MSW Francji, 1947). 

Mieczysław Zdzieszyński zmarł 21 
września 1966  r. Pochowany jest na Woj-
skowych Powązkach (kw. B28, rz. 1, m. 3).
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W 1935 r. ożenił się z nauczycielką Ja-
niną Jaworską, z którą miał córkę Hannę.
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Maria Smoleń

ZGÓRSKI ALFRED HERBU KOTWICZ 
(1848-1916)

Doktor prawa, bankowiec, działacz 
społeczny i  polityczny, członek Izby Pa-
nów Rady Państwa, poseł do galicyjskiego 
Sejmu Krajowego. Prezes straży lwowskiej 
i  przez kilka kadencji członek władz Kra-
jowego Związku OSP w Galicji i Lodomerii 
z Wielkim Księstwem Krakowskim.

Alfred Zgórski urodził się 11 lutego 
1848 r. w Przemyślu. Był synem Juliana Ko-
twicz-Zgórskiego, polskiego c.k. urzędnika, 
m.in. starosty powiatu mościskiego (1871) 
i powiatu kolbuszowskiego (1879). 

W  rodzinnym mieście ukończył gim-
nazjum. Następnie studiował na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. 
Uzyskał stopień doktora prawa na Uniwer-
sytecie Wiedeńskim. 

Po studiach przez kilka lat Zgórski pra-
cował jako suplent (zastępca etatowego na-
uczyciela) w szkole realnej we Lwowie. Po-
tem był dyrektorem Banku Zaliczkowego, 
a w latach 1883-1912 kierował galicyjskim 
Bankiem Krajowym. Podczas jego dyrekto-
rowania bank zaznał rozkwitu i nabrał zna-
czenia. W roku 1894 Zgórski otrzymał tytuł 
c.k. radcy rządowego. Jako prezes Banku 
Krajowego przyczynił się do powstania 
w  1894  r. Pierwszego Galicyjskiego To-
warzystwa Akcyjnego Budowy Wagonów 
i Maszyn w Sanoku, a po odejściu z banku 
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został prezesem rady zawiadowczej (nad-
zorczej) powstałego po fuzji Polskich Fa-
bryk Maszyn i Wagonów – L. Zieleniewski 
w Krakowie, Lwowie i Sanoku S.A., Fabryk 
Sanockiej oraz objął funkcję kierownika 
naczelnego biura tego zakładu w Wiedniu, 
tam zamieszkując. 

Alfred Zgórski to osoba nadzwyczaj 
zasłużona dla społeczeństwa Galicji. Zaj-
mując intratne posady zawodowe, był też 
aktywny na innych płaszczyznach. 

Położył olbrzymie zasługi dla rozwoju ru-
chu strażackiego. Przez trzydzieści lat przewo-
dził lwowskiemu i galicyjskiemu pożarnictwu. 
Początkowo był prezesem straży lwowskiej. 
Następnie przyczynił się do rozkwitu Krajowe-
go Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w  Galicji i  Lodomerii z  Wielkim Księstwem 
Krakowskim. Był współtwórcą prawno-or-
ganizacyjnych reguł strażactwa w Galicji, ini-
cjatorem tworzenia ochotniczych straży po-
żarnych przy kółkach rolniczych. Jako prezes 
Rady Zawiadowczej Fabryki Wagonów w Sa-
noku wystąpił z inicjatywą budowania przez tę 
fabrykę sikawek ogniowych, które realizowano 
w 3 typach: dwukołowe oraz czterokołowe ni-
sko i wysoko budowane. 

Przez kilka kadencji był członkiem 
władz Krajowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w  Galicji i  Lodome-
rii z  Wielkim Księstwem Krakowskim 
(KZOSP); początkowo sprawował funkcję 
zastępcy naczelnika Związku, a  następnie 
od 1903 r. naczelnika Rady Zawiadowczej. 
Pełniąc w latach 1887-1904 funkcję zastęp-
cy naczelnika KZOSP, kierował praktycznie 
jego pracami z powodu niedyspozycji cza-
sowej ówczesnego naczelnika. Po śmierci 
Sapiehy został wybrany w  1904  r. na na-
czelnika na XI Krajowym Zjeździe OSP 
w Sanoku. Przyczynił się do uregulowania 
prawno-organizacyjnych podstaw ruchu 
strażackiego, dbał o  rozwój organizacyjny 
straży, podnoszenie ich sprawności bojo-

wej, zaopatrzenie w sprzęt przeciwpożaro-
wy, organizował kursy, zjazdy i  wystawy. 
Był inicjatorem tworzenia straży pożarnych 
przy kółkach rolniczych. Naczelnikiem 
KZOSP był aż do śmierci w 1916 r.

Zgórski był pomysłodawcą założenia 
„Biblioteki Strażackiej” i „Przewodnika Po-
żarniczego”, a  także współtwórcą strażac-
kiej Kasy Zapomóg. Za tę ostatnią inicja-
tywę, w  rocznicę powołania kasy, kompo-
zytor Włodzimierz Hołodyński dedykował 
mu Marsz Zgórskiego, opublikowany dru-
kiem. W dowód uznania za jego wieloletnią 
pracę na stanowisku naczelnika Krajowego 
Związku, z  okazji XV Krajowego Zjazdu 
Ochotniczych Straży Pożarnych w 1913 r., 
Rada Zawiadowcza wydała specjalną 
plakietkę pamiątkową z  napisem: Wiel-
ce Zasłużonemu Naczelnikowi Krajowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 
dr. Alfredowi Zgórskiemu, Strażactwo Kra-
jowe, 1883 – Alfred Kotwicz-Zgórski 1913. 
Dla uczczenia jego zasług dla pożarnictwa 
małopolskiego została wydana odznaka pa-
miątkowa Pamięci dr. Alfreda Zgórskiego.

Gdy wybuchła I  wojna światowa, per-
sonel Związku został powołany pod broń, 
a  jego biuro przeniesiono ze Lwowa do 
Wiednia. Na stanowisku pracy w  biurze 
Związku pozostał tylko syn naczelnika Ja-
kub Zgórski, który zastępował ojca i koordy-
nował prace w terenie. Za sprawą naczelnika 
Alfreda Zgórskiego na czas działań wojen-
nych strażacy ze swoim sprzętem organizo-
wali sanitarne kolumny transportowe, zaś 
niezdolni do noszenia broni włączali się do 
służby samarytańskiej na zapleczu frontu.

Zgórski uczestniczył w  działalności 
społecznej nie tylko w  ruchu strażac-
kim. Był założycielem zorganizowanego 
w  1878  r. Związku Stowarzyszeń Zarob-
kowych i  Gospodarczych dla Galicji i  W. 
Ks. Krakowskiego we Lwowie. Od 1892  r. 
był członkiem Krajowej Komisji dla Spraw 
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Przemysłowych. W maju 1909 r. został wy-
brany na prezesa Galicyjskiego Towarzy-
stwa Gospodarskiego. 

Kolejnym polem aktywności Zgórskie-
go była działalność wydawnicza, dzienni-
karska i publicystyczna. Opublikował m.in. 
Ostatni odczyt dla kobiet z psychologii. Nie-
które psychiczne właściwości kobiet (1872). 
Wydawał i redagował czasopisma. Był wy-
dawcą i  od numeru 23 redaktorem odpo-
wiedzialnym za tygodnik „Związek: pismo 
tygodniowe: organ Związku Stowarzyszeń 
Zarobkowych i Gospodarczych dla Galicji 
i W. Ks. Krakowskiego”, a ponadto założył 
„Roczniki”, wydawane przez tenże Związek.

Zgórski był związany z  galicyjskim ru-
chem ludowym. Został wybrany na posła 
na Sejm Krajowy Galicji X kadencji (1913- 
-1914) z ramienia PSL. Był nie tylko posłem, 
ale też dożywotnim członkiem Izby Panów 
austriackiej Rady Państwa od 26 lutego 
1912 r. do 13 marca 1916 r. Było to szczegól-
ne wyróżnienie, gdyż gremium to składało 
się z członków domu cesarskiego, arcybisku-
pów, biskupów wyłącznie z tytułem książę-
cym, tylko dziedzicznych przedstawicieli 
arystokracji, a także dożywotnio powoływa-
nych przez cesarza zasłużonych działaczy, 
w tym polityków, duchownych, przedstawi-
cieli świata nauki i sztuki. Po rozłamie PSL 
w 1913 r. przeszedł do polskiej demokracji. 

Zaangażowany politycznie Zgórski prze-
jawiał też aktywność w  ruchu niepodległo-
ściowym. Działał w  organizacjach niepod-
ległościowych. Był członkiem Wydziału Fi-
nansowego Komisji Tymczasowej Skonfede-
rowanych Stronnictw Niepodległościowych. 
Po wybuchu I  wojny światowej we wrześniu 
1914 r. stanął na czele komisariatu Naczelnego 
Komitetu Narodowego w Wiedniu. Z jego ini-
cjatywy wysłano pod koniec września na front 
pierwszą kompanię Legionów Polskich, a w li-
stopadzie drugą. Po przerwie spowodowanej 
leczeniem w sanatorium na chorobę Basedowa 

powrócił do Wiednia, obejmując w listopadzie 
1915  r. stanowisko szefa biura prezydialnego 
Naczelnego Komitetu Narodowego, poświę-
cając się sprawom Legionów. Działał także na 
rzecz pomocy inwalidom wojennym. 
Ordery i odznaczenia, odznaki:
Order Korony Żelaznej III klasy (1898), Krzyż 
Komandorski Orderu Franciszka Józefa (1908), 
Odznaka Honorowa Czerwonego Krzyża II 
klasy z dekoracją wojenną, Złota Gwiazda Pa-
miątkowa Krajowego Związku OSP. 

Na początku 1916  r. ponownie złożony 
chorobą trafił do sanatorium w Wiedniu. Dr 
Alfred Zgórski zmarł w  Wiedniu 13  marca 
1916 r. Został pierwotnie pochowany 16 mar-
ca 1916  r. po mszy pogrzebowej w polskim 
kościele przy Rennweg. Jego zwłoki zostały 
przywiezione do Lwowa 4  grudnia 1917  r. 
i po ponownej uroczystości pogrzebowej zło-
żone w grobowcu rodzinnym.
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ŻABSKI TADEUSZ 
(1931-2015)

Działacz społeczny i samorządowy. Na-
czelnik OSP Konin Żagański, pow. lubuski. 
Uczestnik wielu akcji ratowniczych. Zało-
życiel i  opiekun MDP. Remiza straży nosi 
jego imię.

Tadeusz Żabski urodził się 6 maja 
1931 r. w mieście Skałat, woj. tarnopolskie. 
Rodzice Jan i  Genowefa z  d. Iżykowska. 
Rodzeństwo: Zbigniew, Wanda, Emilia. Oj-
ciec Jan pracował w służbie granicznej jako 
wojskowy. Matka Genowefa zajmowała się 
domem i  wychowaniem czwórki dzieci. 
Nikt z  rodziny nie pracował w  ochronie 
przeciwpożarowej czy w  straży pożarnej. 
Po zakończeniu działań wojennych cała 
rodzina Żabskich jako repatrianci trafiła 
do Konina Żagańskiego, przyjeżdżając tam 
pociągiem w roku 1946. Od 1947 r. Tade-
usz Żabski pracował w  Zakładach Cera-
micznych Jankowa Żagańska, następnie od 
1954  r. był pracownikiem sanepidu w Ża-
ganiu, a w 1960 r. rozpoczął pracę w ZTT 
ESKORD Iłowa. Ostatnim miejscem pracy 
zawodowej Żabskiego, w latach 1972-1991, 
była Mleczarnia Iłowa. W 1991 r. przeszedł 
na emeryturę. 

Życiową pasją T. Żabskiego stał się ruch 
strażacki, z którym związał się na całe życie. 
Tuż po przyjeździe z Kresów Wschodnich 
(przedwojenne woj. tarnopolskie) w 1946 r. 

wstąpił do OSP w  Koninie Żagańskim. 
Miał wtedy 15 lat i  uczestniczył w  dzia-
łaniach ratowniczo-gaśniczych. Pomagał 
przyjeżdżającym repatriantom ze wscho-
du w  zagospodarowywaniu się w  nowych 
dla wszystkich warunkach. Był to bardzo 
ciężki okres, ze względu na braki sprzęto-
we, ale wraz z  rówieśnikami i  dużo star-
szymi członkami straży starali się w miarę 
możliwości wypełniać swoje zadania jak 
najlepiej. Jednostka straży pożarnej była 
regularną OSP, które w tym czasie działały 
na tamtym terenie. W  1952  r. Żabski zo-
stał powołany na naczelnika OSP. W tam-
tym czasie przy braku sprzętu gaśniczego, 
strażaków wyszkolonych do prowadzenia 
różnego rodzaju działań, nie tylko przeciw-
pożarowych, ale i  ratunkowych, zabezpie-
czenia mienia, pomocy w  urządzaniu się 
przyjeżdżającym repatriantom i  przesie-
dleńcom ze wschodu, rola naczelnika, któ-
ry był odpowiedzialny za wszystkie sprawy, 
była bardzo ważna. 

Rozwój jednostki OSP Konin Żagań-
ski przebiegał podobnie jak innych oko-
licznych jednostek. Straż otrzymała pom-
pę ręczną, którą ciągnęły konie sąsiadów, 
a wcześniejsze wyposażenie stanowiła tylko 
przyczepa z wężami, tłumicami i wiadrami. 
Następny etap rozwoju jednostki to pozy-
skanie przyczepy ciągnikowej na sprzęt 
gaśniczy z  ciągnikiem pożyczanym przez 
rolników na czas działań ratowniczych. 
Pod koniec lat 70. jednostka otrzymała sa-
mochód Żuk, który był już jak na ówczesne 
lata bardzo dobrym pojazdem pożarni-
czym wyposażonym w  motopompę, węże 
i sprzęt do działań w przypadku powstania 
pożaru. Jednostka OSP Konin Żagański 
w poszczególnych okresach swojej działal-
ności dysponowała pozyskanym z  wojska 
samochodem skrzyniowym STAR, STAR 
66, 244, samochodem pożarniczym Star 
GBA. Jako naczelnik T. Żabski starał się 
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utrzymać w  gotowości bojowej sprzęt ga-
śniczy, sprzęt ochrony osobistej oraz samo-
chody pożarnicze. Zadanie to było bardzo 
ciężkie do realizacji, lecz doświadczenie na-
byte w pracy operacyjnej i  zaangażowanie 
osobiste pozwoliło zawsze utrzymywać go-
towość bojową. Ze swoimi strażakami, któ-
rymi dowodził, przechodził kilkakrotnie 
chrzest bojowy ze względu na różnorod-
ność występujących zagrożeń pożarowych. 
Brał ze swoimi druhami udział w gaszeniu 
jednego z  największych pożarów lasów 
w kraju, jakim był ogromny pożar w Kuźni 
Raciborskiej w sierpniu 1992 r. Na terenie 
województwa lubuskiego (ówcześnie woj. 
zielonogórskiego) uczestniczył w  gaszeniu 
bardzo dużych pożarów lasów w Zasiekach 
i Czernej. Brał czynny udział w działaniach 
przeciwpowodziowych w 1997 r.

Jednostka OSP ze swoim naczelni-
kiem czynnie angażowała się w  prace na 
rzecz środowiska we wsi Konin Żagański, 
uczestnicząc w  szeregu prac związanych 
z  poprawą stanu dróg, chodników, orga-
nizacją placów zabaw i  odpoczynku dla 
mieszkańców, poprawą stanu sanitarnego 
i w wielu innych działaniach mieszkańców. 
Z inicjatywy Żabskiego w roku 2005 rozpo-
częto modernizację remizy, która obejmo-
wała powiększenie jej o dwa boksy garażo-
we oraz dobudowę świetlicy. Pozwoliło to 
zapewnić odpowiednią powierzchnię dla 
pojazdów pożarniczych, a świetlica służyła 
strażakom oraz młodzieży MDP na zebra-
nia i spotkania przy okazji różnych uroczy-
stości. W dowód uznania i podziękowania 
za działalność na rzecz straży i społeczno-
ści Konina Żagańskiego po zakończeniu 
rozbudowy remizy w 2006 r. nazwana ona 
została imieniem Tadeusza Żabskiego. 
Ordery i odznaczenia, odznaki: 
Złoty Krzyż Zasługi (2001), odznaka ho-
norowa „Za zasługi w Rozwoju Wojewódz-
twa Zielonogórskiego” (1988), Odznaka  

,,Za zasługi w zwalczaniu powodzi” (1997), 
Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskie-
go (2006), Złoty Znak Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych (1977), Medal Ho-
norowy im. Bolesława Chomicza (2002), 
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
(1993), odznaka „Za Wysługę 55 Lat”. 

Tadeusz Żabski zmarł 14 sierpnia 
2015  r. i  został pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Koninie Żagańskim. 

W  roku 1957 ożenił się z  Heleną z  d. 
Rubaszewską i dochowali się czwórki dzie-
ci – Bożeny, Henryka, Marioli i Artura. Syn 
Henryk wstąpił do OSP Konin Żagański, 
kontynuując tradycję ojca. 
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stosz w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Autorka publikacji z za-
kresu dziejów wsi i ruchu ludowego oraz historii oświaty, muzealnictwa; red. nacz. kwartalnika 
TUL „Polski Uniwersytet Ludowy. Młodzież Kultura Wieś”, członek LTN-K, Stowarzyszenia 
Muzealników Polskich i Towarzystwa Raperswilskiego.

Bielicki Piotr Paweł st. bryg. w st. spocz., strażak, pedagog, wykładowca, działacz społeczny, 
harcerz, b. zastępca komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i komendanta wojewódz-
kiego PSP w Wałbrzychu. Autor bądź współautor wielu publikacji i wydawnictw pożarniczych. 
Członek OSP Kościan, b. prezes ZOP ZOSP w Kościanie i ZOP ZOSP w Wałbrzychu.

Bruj Irena nauczyciel, członek OSP Dobrzyniewo Duże (od 1978 r.), prezes Zarządu Gmin-
nego ZOSP RP w Dobrzyniewie Dużym (2007-2021); od 2022 r. sekretarz Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Białymstoku, opiekun MDP, wieloletni współpracownik czasopisma 
„Strażak”. 

Cabel Lech inż. chemik, absolwent Politechniki Szczecińskiej, b. starosta strzelecko-drezde-
necki, wieloletni prezes OSP Drezdenko, członek władz Związku ZOSP RP (prezes ZOM-G, 
prezes ZOP w Strzelcach Krajeńskich, wiceprezes ZOW woj. lubuskiego, członek Głównego 
Sądu Honorowego). 

Chmielewski Jan od 1972 r. strażak ochotnik OSP Szprotawa, od 1992 r. prezes Zarządu Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP w Szprotawie, od 2000 r. prezes ZOP ZOSP RP w Żaganiu.

Chmielewski Wiesław st. bryg. w st. spocz., mgr; członek OSP Jakubowice, wiceprezes ZM-G 
ZOSP RP w Ożarowie, woj. świętokrzyskie, członek ZP ZOSP RP w Opatowie; autor książek 
i publikacji poświęconych ruchowi strażackiemu.

Gągała Stanisław przedsiębiorca, autor kroniki o OSP w Tymbarku, woj. małopolskie. Histo-
ryk z wykształcenia, swoją karierę zawodową zaczynał jako nauczyciel, potem przez wiele lat 
pracował w administracji państwowej. 
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Gmitruk Janusz dr nauk humanistycznych, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Lu-
dowego, dyrektor Zakładu Historii Ruchu Ludowego, prezes Ludowego Towarzystwa Nauko-
wo-Kulturalnego, autor licznych publikacji poświęconych ruchowi ludowemu i strażackiemu.

Golonko Lucyna wieloletni dyrektor biura Zarządu Wojewódzkiego, a  następnie dyrektor 
Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku; współautorka 
artykułów o pożarnictwie. 

Gołdyn Piotr prof. UAM, dr hab., pedagog, historyk, regionalista. Pracuje w Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Pedagogicz-
no-Artystycznym w Kaliszu; zdobywca w 2021 r. pierwszego miejsca w konkursie ZG ZOSP 
RP na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa za pracę Ochotni-
cze Straże Pożarne powiatu konińskiego w latach 1921-1939. Studium historyczne na podstawie 
„Głosu Konińskiego”. Członek OSP Bielawy i OSP Kleczew. 

Grzeszczak Eugeniusz Tomasz członek Prezydium ZG ZOSP RP, prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, przewodniczący Komisji Historycznej ZG ZOSP RP, 
senator (1991-1997), poseł na Sejm RP (2005-2015), sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, wicemarszałek Sejmu RP (2011-2015). 

Ignaczak Paweł dr, historyk sztuki, muzealnik, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, wykładowca warszawskiej ASP (Katedra Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce). 

Indeka Marian wieloletni dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Katowicach, członek władz Związku OSP RP (przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Ho-
norowego w Katowicach). 

Józefowicz Sławomir absolwent WAT w Warszawie, reprezentuje czwarte pokolenie rodziny 
Józefowiczów w ruchu strażackim, członek OSP Bielsk oraz Jednostki Honorowych Dawców 
Krwi przy KW PSP w Warszawie; pasjonat pożarnictwa. 

Judasz Małgorzata mgr historii, bibliotekarz, autorka opracowań z  dziejów OSP, członkini 
OSP Sierzchów (pow. kaliski), wiceprzewodnicząca Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP 
Województwa Wielkopolskiego, członkini Komisji ds. Młodzieży, Kobiecych Drużyn Pożarni-
czych ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego. 

Kaczmarek Piotr absolwent Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w  Poznaniu, prezes OSP 
w Skokach, społecznik, radny powiatu wągrowieckiego, b. pracownik OW ZOSP RP Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Zawodowo funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Wągrow-
cu pełniący funkcję oficera prasowego. 

Klonowski Robert st. bryg. w st. spocz., b. naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP 
w Poznaniu, członek OSP w Kwilczu.
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Kunikowski Stanisław prof. nadzw., dr hab., członek honorowy Włocławskiego Towarzystwa 
Naukowego, w latach 2009-2020 rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Latocha Krzysztof Adam dr nauk humanistycznych, Urząd Miejski w Oleśnie, prezes OSP 
w Rychłowicach, sekretarz Komisji Historycznej ZG ZOSP RP, przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej ZOP ZOSP RP w Wieluniu, członek Prezydium ZOM-G ZOSP RP w Oleśnie, autor 
artykułów naukowych i popularnonaukowych, w tym dysertacji pt. Towarzystwa ochotniczych 
straży ogniowych w powiecie wieluńskim w latach 1877-1939 oraz monografii 100 lat Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kadłubie 1917-2017. 

Lewocz Jarosław kpt., mgr, kontynuator strażackich tradycji rodzinnych – pełnił funkcje kie-
rowcy OSP, naczelnika, a  następnie prezesa OSP Jaświły, komendanta gminnego ZOSP RP, 
członka Zarządu Oddziału Powiatowego (w Mońkach) oraz Oddziału Wojewódzkiego (w Bia-
łymstoku) ZOSP RP; funkcjonariusz KP PSP w Mońkach (zastępca dowódcy jednostki R-G).

Matczyński Jan Grzegorz bryg. w st. spocz., absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 
i Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, b. komendant rejonowy SP 
i komendant miejski PSP w Olsztynie, dyr. ZW ZOW ZOSP RP w Olsztynie. Autor wielu pu-
blikacji poświęconych ruchowi strażackiemu.

Matejczyk Małgorzata mgr ekonomii, absolwentka SGH, wieloletni dyrektor Zarządu Wyko-
nawczego ZOSP RP woj. mazowieckiego.

Matusiewicz Andrzej absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczy-
ciel, historyk regionalista; wiceprezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego, 
red. nacz. „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”, autor m.in. publikacji Ochotnicza Straż Po-
żarna w Suwałkach 1880-2000 (Suwałki 2000), przewodniczący Rady Wydawniczej Suwalskie-
go słownika biograficznego (t. 1, Suwałki 2021). 

Mikołajczyk Marcin historyk regionalista, bibliotekarz Biblioteki Akademii Kaliskiej im. Pre-
zydenta Stanisława Wojciechowskiego, sekretarz Komisji Naukowej Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliote-
karzy Wielkopolski południowo-wschodniej”, sekretarz OSP Pawłówek.

Olejnik Jerzy politolog, członek OSP od 1971 r., wieloletni działacz Związku OSP RP (b. wi-
ceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Płocku i Łodzi, b. dyrektor Biura ZW ZOSP 
RP w Płocku, a następnie – dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Płocku, członek Zarządu 
Głównego ZOSP RP w latach 2002-2007, honorowy prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Kutnie. 
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Olejnik Stanisław Tadeusz prof. dr hab., historyk, regionalista; wieloletni dyrektor Muzeum 
Regionalnego w Wieluniu, członek Rady Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk, au-
tor ponad 50 zwartych publikacji, w tym: Leksykon miasta Wielunia; Towarzystwa ochotniczych 
straży ogniowych w Królestwie Polskim; 150 lat Kaliskiej Ochotniczej Straży Pożarnej 1864-2014; 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie sieradzkim w latach 1975-1996 oraz 
monografii poświęconych OSP w: Wieluniu, Złoczewie, Warcie, Praszce, Zduńskiej Woli, Szad-
ku, Opocznie, Nałęczowie. Przewodniczący Rady Naukowej Słownika biograficznego polskich 
strażaków.

Ostrowski Tadeusz st. bryg., mgr inż., b. wieloletni prezes OSP Nowe Miasteczko oraz członek 
władz ZOSP RP w powiecie nowosolskim i województwie lubuskim, b. zastępca komendanta 
powiatowego PSP w Nowej Soli, przewodniczący Koła Lubuskiego Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Drohobyckiej, dokumentalista historii pożarnictwa ziemi lubuskiej i Kresów Południo-
wo-Wschodnich, szczególnie ziemi drohobyckiej i Lwowa. 

Pladzyk Grzegorz w latach 1983-2017 kierujący pracą biura Zarządu Związku OSP kolejno 
woj. gdańskiego i pomorskiego, wieloletni dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP 
woj. pomorskiego, sekretarz ZOW ZOSP RP w woj. gdańskim, a następnie w woj. pomorskim, 
b. członek Zarządu Głównego i GKR ZOSP RP; działacz harcerski, b. szef Inspektoratu Drużyn 
Pożarniczych Głównej Kwatery ZHP.

Polak Elżbieta absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego i  Uniwersytetu Wrocławskiego, 
politolog, bibliotekoznawca, wieloletni dyrektor biura Zarządu Wojewódzkiego, a  następnie 
dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. lubuskiego, współautorka publikacji 
strażackich.

Przybylska Anna absolwentka wydziału historii UMK w Toruniu, historyk, archiwista. Au-
torka wielu artykułów poświęconych ruchowi ludowemu i pożarnictwu. Pracuje w Zakładzie 
Historii Ruchu Ludowego. 

Raniowska Danuta członek Prezydium ZG ZOSP RP, komendant gminny ochrony przeciw-
pożarowej w Połczynie-Zdroju, woj. zachodniopomorskie.

Ratyński Mateusz dr nauk historycznych, pracownik Muzeum Historii Polskiego Ruchu Lu-
dowego, autor monografii i redaktor naukowy kilku wydawnictw źródłowych.

Rokita Regina kpt pożarnictwa w st. spocz., mgr, absolwentka Wydziału Resocjalizacji Uniwer-
sytetu Warszawskiego; od 1967 r. związana zawodowo z ruchem strażackim – najpierw w ZG 
ZOSP jako instruktor ds. propagandy (do 1974 r.), a następnie w KG SP jako rzecznik prasowy 
(do 1994 r.). W latach 1995-2013 rzecznik prasowy w ZG ZOSP RP; b. członek kolegium mie-
sięcznika „Strażak”; członek OSP Nowa Wieś, gm. Michałowice. Pasjonat pożarnictwa. 

Sawoni Maciej st. bryg. w st. spocz., inż., absolwent SOP i WOSP, b. członek Komisji Historycz-
nej przy ZG ZOSP, autor wielu artykułów poświęconych pożarnictwu w filatelistyce.
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Sergiusz (Bogdan Matwiejczuk) o. archimandryta, prawosławny kapelan krajowy straży po-
żarnej, doktor nauk teologicznych, mnich – Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu, 
funkcjonariusz PSP – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, porucznik rez. – WP, 
czynny druh w OSP Supraśl i OSP Ogrodniczki, autor artykułów naukowo-historycznych oraz 
o straży pożarnej. 

Smoleń Maria absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, archiwista, 
autorka publikacji poświęconych ruchowi strażackiemu: Ilustrowane dzieje OSP w Milanówku 
1911-2011, Straże pożarne w powiecie grodziskim oraz W służbie pożarnictwa. Ppłk poż. Józef 
Boguszewski (1901-1986), członek Komisji Historycznej ZG ZOSP RP, członek honorowy OSP 
w Milanówku. 

Sobkowicz Krzysztof st. kpt., absolwent Uniwersytetu Opolskiego, dr nauk humanistycznych 
w zakresie historii. Służbę jako strażak rozpoczął w 1998 r. w KP PSP w Prudniku, następnie 
KM PSP w Opolu, aktualnie w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu. Autor artykułów dot. 
ochrony przeciwpożarowej i publikacji książkowej pt. Święty Florian na Opolszczyźnie.

Sosińska Barbara z d. Simonjetz, z wykształcenia księgowa, pasjonatka pożarnictwa; prowadzi 
archiwum rodzinne rodziny Simonjetz.

Szczepańska Joanna mgr inż., absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uni-
wersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła studia podyplomowe ze specjalizacją zarządzanie 
technologią informacyjną; starszy dokumentalista w Bibliotece Szkoły Głównej Służby Pożarni-
czej w Warszawie; od szeregu lat przygotowuje m.in. biogramy strażaków, wykładowców i pra-
cowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będących w szeregach Armii Krajowej. Współ-
autorka publikacji 75-lecie kształcenia oficerów straży pożarnej, Warszawa 2014.

Szlichta Edward w ruchu strażackim od 1986 r., wieloletni dyrektor Zarządu Wykonawczego 
ZOSP RP w Rzeszowie, członek Zespołu ds. Strategii ZOSP RP, członek Komisji ds. Działalno-
ści Organizacyjnej ZG ZOSP RP. 

Szczurek Piotr absolwent AWF w Białej Podlaskiej, nauczyciel w Michalowie, gm. Sułów, pow. 
zamojski, kronikarz OSP w  Sułowcu, gm. Sułów, sekretarz Komisji Historycznej Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, członek Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Woje-
wództwa Lubelskiego, regionalista, działacz sportowy. Autor wielu publikacji o tematyce spo-
łeczno-kulturalnej i pożarniczej. 

Szczych Andrzej st. bryg., inż., absolwent SOP (1970), WOSP (1979); komendant wojewódzki 
PSP w Radomiu; członek OSP Kosów,  gm. Kowala Stępocina, prezes ZOP ZOSP RP w Rado-
miu (2003-2016). Aktualnie honorowy prezes ZOP ZOSP RP w Radomiu, skarbnik Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego (2007-2017); członek Komisji Historycznej ZG 
ZOSP RP; autor Zarysu dziejów ochrony przeciwpożarowej Ziemi Radomskiej 1877-2012 i Stra-
żakiem jest się zawsze (praca zbiorowa, Radom 2005). 
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Świst Roman (1949-2021) działacz pożarnictwa ochotniczego i zawodowego, znawca hi-
storii regionu dolnośląskiego i pożarnictwa, społecznik sportowy i środowisk samorządo-
wych, udzielał się na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa; autor m.in. publikacji książ-
kowych: Dziećmorowicka Straż 1899 – 1945 – 2009, Z dziejów ochrony przeciwpożarowej 
na Ziemi Wałbrzyskiej, 20 lat Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej 
Polskiej 1994-2014. Historia powstania i działalności. W Słowniku jest zamieszczony bio-
gram Romana Śwista. 

Tabaczyńska Ewa absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, b. funkcjo-
nariusz KM PSP w Toruniu, działacz ZOSP RP, autorka publikacji historycznych.

Tabasz Władysław dr hab., profesor AHNS w Radomiu, absolwent UMCS w Lublinie, praw-
nik, socjolog, historyk, wiceprezes ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, wiceprzewodniczący Komisji 
Historycznej ZG ZOSP RP, członek Rady Programowej miesięcznika ,,Strażak” oraz Rady Pro-
gramowej Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi k. Rzeszowa, autor licznych publikacji historycz-
nych poświęconych ruchowi strażackiemu. 

Todorski Zbigniew kierownik Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, członek Komisji Historycz-
nej ZG ZOSP RP, a od 1967 r. kronikarz OSP w Kotuniu, autor publikacji strażackich. 

Zalewski Marian dr nauk humanistycznych, wiceminister rolnictwa i  rozwoju wsi (2008- 
-2011), wiceprezes TVP S.A. (1998-2000 i  2011-2015), b. red. nacz. czasopism: „Strażak”,  
„Nasze Środowisko”, „Gospodarz”, wydawnictw: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. 125 lat 
czasopisma „Strażak” (2007) oraz W jedności siła i Analiz strategicznych Florian 2050; przewod-
niczący Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP. 

Zasada Zdzisław Jan dr nauk humanistycznych, mł. bryg. w st. spocz. PSP, wiceprzewodniczący 
Komisji Historycznej ZG ZOSP RP. Autor publikacji poświęconych historii pożarnictwa na 
Kujawach wschodnich, m.in. Dzieje straży pożarnych Włocławka oraz powiatu włocławskie-
go na tle historii ochrony przeciwpożarowej Kujaw wschodnich (1874-2004), Straż królewskiego 
Miasta. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu (1902-2002), 140 lat Straży Pożarnej we 
Włocławku 1874-2014, Bogate dziedzictwo. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowie 
1902-2002.
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1. ARCZYŃSKI STANISŁAW Fot. „Przegląd Pożarniczy”, Wydanie Jubileuszowe – Pożarnictwo w Ilustracjach, Warszawa 1925 r.
2. BALCER EMIL Fot. ze zbiorów Muzeum w Łowiczu
3. BARBAROWICZ FELIKS Fot. ze zbiorów CMP w Mysłowicach
4. BICZKOWSKI ROMAN Fot. z archiwum OW ZOSP RP w Pruszczu Gdańskim
5. BIENIAS ANTONI Fot. ze zbiorów autora 
6. BOERNER EDWARD Fot. ze zbiorów autora
7. BOGUSZEWSKI JÓZEF Fot. z Kroniki OSP Niepokalanów
8. BOJAŃCZYK WINCENTY ALBRECHT Fot. ze zbiorów autora
9. BOJKO JAKUB Fot. ze zbiorów MHPRL
10. BOROWY ZBIGNIEW Fot. ze zbiorów autora
11. BROŃSKI JERZY Fot. z archiwum KG PSP
12. BRZOZOWSKI TADEUSZ Fot. ze zbiorów autora
13. BURCZYK KAZIMIERZ Fot. z archiwum OW ZOSP RP Pruszcz Gdański
14. CABEL BOLESŁAW Fot. ze zbiorów rodzinnych autora
15. CHODAKOWSKI MIROSŁAW ARCYBISKUP MIRON Fot. ze zbiorów autora
16. CHOJNACKI ZDZISŁAW Fot. ze zbiorów autora
17. CHOMICZ BOLESŁAW Fot. z archiwum NAC
18. CHWALIŃSKI PIOTR Fot. ze zbiorów autora
19. CIEŚLICKI GUSTAW Fot. ze zbiorów autora
20. DELONG ALFRED LUDWIK Fot. ze zbiorów autora
21. DMOWSKA-SAWONI MARTA Fot. ze zbiorów autora
22. DOERING EUGENIUSZ Fot. z zasobu AAN
23. DROŻDŻEŃSKI STANISŁAW ZEFIRYN Fot. z archiwum KW PSP Kielce
24. DRYJA JULIAN Fot. z archiwum OW ZOSP RP w Olsztynie
25. DYDEK STANISŁAW Fot. ze zbiorów autora
26. DYŚ KRYSTYNA Fot. ze zbiorów autora
27. DZIDA HALINA Fot. – reprod. z albumu Tym, którzy odeszli, s. 142 
28. EMINOWICZ WINCENTY HERBU DOŁĘGA Fot. domena publiczna
29. FIEDLER JERZY Fot. z zasobu archiwum KW PSP w Poznaniu 
30. FILINGIER ZDZISŁAW Fot. ze zbiorów autora
31. FOLUSIAK HENRYK Fot. ze zbiorów autora
32. GAŁKA EUGENIUSZ brak fotografii 
33. GĘSIKOWSKI ZBIGNIEW KONRAD Fot. – https://www.alwernia.pl/wp-content/uploads/2020/10/zbgesikow-400x560.jpg
34. GOŁUCHOWSKI AGENOR WOJCIECH Fot. z zasobu NAC
35. GÓRNY WŁADYSŁAW Fot. ze zbiorów autora
36. GROHMAN ALFRED WILHELM Fot. ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi 
37. GRZESIK TOMASZ Fot. ze zbiorów autora
38. GRZESZCZAK WŁADYSŁAW Fot. ze zbiorów Barbary Szulc-Meller
39. HAMANKIEWICZ JANUSZ HENRYK Fot. z zasobu archiwum KW PSP w Gdyni
40. HOLEWIŃSKI ZYGMUNT Fot. z archiwum KG PSP
41. JACORZYŃSKI ZBIGNIEW Fot. ze zbiorów autora
42. JAROSZEWSKI SZYMON Fot. domena publiczna – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sz_Jarosz.jpg
43. JARZĘBSKI AUGUST PIOTR Fot. ze zbiorów OSP w Kowalu
44. JARZYŃSKI PROSPER PAWEŁ Fot. domena publiczna
45. JAWORSKI AUGUSTYN Fot. ze zbiorów MHPRL 
46. JERKA KLEMENS Fot. ze zbiorów autora
47. JÓŹWIAK FELIKS Fot. ze zbiorów Haliny Jóźwiak-Reszke
48. KALKSTEIN-STOLIŃSKI ZYGMUNT HERBU KOS Fot. z książki Pamiętnik jubileuszowy. 60-cio lecie Stowarzyszenia 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Chełmnie 1875-1935
49. KAŃSKI JORDAN WŁADYSŁAW Fot. domena publiczna
50. KARSCH TEODOR Fot. domena publiczna
51. KILIŚ JÓZEF Fot. ze zbiorów OW ZOSP RP w Olsztynie
52. KLARNER JÓZEF SZYMON Fot. domena publiczna 
53. KOBIELA ANTONI Fot. ze zbiorów autora 
54. KOŁAKOWSKI JERZY Fot. ze zbiorów autora
55. KOPKA JAN ANTONI Fot. ze zbiorów autora
56. KORZEWNIKJANC LEON Fot. – https://www.facebook.com/1738627816244418/photos/a.1843168329123699/19165684

18450356/?type=1&theater 
57. KOSIOROWSKI STANISŁAW WŁADYSŁAW Fot. ze zbiorów autora
58. KOT MIECZYSŁAW Fot. ze zbiorów autora
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59. KOWALSKI EDMUND Fot. z zasobu archiwum Biblioteki Głównej SGSP
60. KREID FRANCISZEK Fot. – http://www.straz.walbrzych.pl/postaci.html 
61. KURKOWSKI JAN Fot. ze zbiorów autora
62. LEWOCZ WACŁAW Fot. z Kroniki OSP Jaświły
63. ŁABNO KAZIMIERZ Fot. z archiwum KG PSP
64. ŁAPUT EUGENIUSZ Fot. ze zbiorów autora
65. MACHNIO „DĄB” BOLESŁAW Fot. ze zbiorów MHPRL
66. MACIEJEWSKI CZESŁAW Fot. ze zbiorów autora
67. MAKUCH TOMASZ Fot. ze zbiorów autora
68. MATUSAK PIOTR Fot. ze zbiorów MHPRL
69. MATUSIAK KLEMENS Fot. domena publiczna
70. MĄKOWSKI IGNACY DOMINIK Fot. ze zbiorów autora
71. MEYER STEFAN Fot. z archiwum KG PSP
72. MICHALEWICZ JAN Fot. ze zbiorów autora
73. MIERZANOWSKI WACŁAW GUSTAW Fot. z archiwum KG PSP
74. MIKOŁAJCZAK STEFAN Fot. ze zbiorów autora
75. MILEWSKI JÓZEF Fot. – reprod. z: W. Jabłonowski, Warszawska Straż Ogniowa 1836-1939, Warszawa 2001
76. MOSKALEWSKI STANISŁAW WITALIS Fot. domena publiczna
77. MUCHA JÓZEF Fot. z archiwum ZOW ZOSP RP w Olsztynie 
78. MURZYNOWSKI ALEKSANDER Fot. ze zbiorów autora
79. NIEDBALSKI ALEKSANDER SERWACY Fot. domena publiczna 
80. NONIEWICZ TEOFIL Fot. domena publiczna
81. NOWACKI LEON CZESŁAW Fot. ze zbiorów autora
82. NOWACZYŃSKI STANISŁAW Fot. ze zbiorów autora
83. OLESZEK ANTONI Fot. ze zbiorów autora
84. OLSZEWSKI TADEUSZ Fot. ze zbiorów rodzinnych Cezarego Olszewskiego
85. OŁDAKOWSKI HENRYK Fot. z zasobu archiwum Biblioteki Głównej SGSP
86. PACHELSKI BOLESŁAW Fot. ze zbiorów CMP w Mysłowicach
87. PASEK KAZIMIERZ Fot. z Kroniki OSP Niepokalanów
88. PASTERNAKIEWICZ JAN Fot. ze zbiorów autora
89. PAWŁOWICZ ADAM – BR. CHERUBIN Fot. z Kroniki OSP Niepokalanów
90. PIASZCZYŃSKI STANISŁAW JOACHIM Fot. ze zbiorów OSP w Kowalu
91. PIERZCHAŁA BRONISŁAW Fot. ze zbiorów autora
92.  PIETRASZKIEWICZ JERZY Fot. archiwum rodzinne J. Pietraszkiewicza
93.  PILAWSKI WŁADYSŁAW Fot. archiwum rodzinne W. Pilawskiego
94.  PIWNIK ROMAN Fot. ze zbiorów autora
95.  PLEBANEK JÓZEF Fot. ze zbiorów autora
96.  PODCIECHOWSKI ALEKSANDER brak fotografii
97.  PODOLSKI JAN Fot. ze zbiorów autora
98.  POTOCKI ADAM JÓZEF HERBU PILAWA Fot. domena publiczna
99.  PRUSKI MIECZYSŁAW Fot. ze zbiorów autora
100.  PUSCH ROBERT Fot. ze zbiorów autora
101.  RAKOWSKI KAZIMIERZ Fot. ze zbiorów autora
102.  REWAKOWICZ HENRYK KAROL Fot. ze zbiorów MHPRL
103.  RICHTER IGNACY Fot. ze zbiorów autora
104.  ROJEWSKI LEONARD Fot. ze zbiorów autora
105.  ROMAN WALERY SALEZY Fot. z zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie
106.  RZEPECKI KAROL Fot. z zasobu NAC
107.  SAPIEHA ADAM STANISŁAW KSIĄŻĘ HERBU LIS Fot. domena publiczna
108.  SIMONJETZ JULIAN Fot. archiwum domowe autora
109.  SKOCZYLAS WŁADYSŁAW Fot. ze zbiorów autora
110.  SMOLARKIEWICZ KRZYSZTOF Fot. z zasobu archiwum Biblioteki Głównej SGSP 
111.  SMYKAŁA JAN Fot. z archiwum OW ZOSP RP w Rzeszowie
112.  SOBCZYK FRANCISZEK Fot. z archiwum KG PSP
113.  SOJKA WITOLD MAREK Fot. ze zbiorów własnych M. Zalewskiego
114.  STANISZEWSKI STANISŁAW ZYGMUNT Fot. Muzeum Okręgowe w Suwałkach
115.  SUTOROWSKI TADEUSZ Fot. ze zbiorów autora
116.  SZAFLIK JÓZEF RYSZARD Fot. ze zbiorów MHPRL
117.  SZAFNICKI JÓZEF BRONISŁAW Fot. ze zbiorów OSP Pawłówek
118.  SZAŁKOWSKI ANTONI Fot. ze zbiorów autora
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119.  SZAROMA MICHAŁ Fot. ze zbiorów autora
120.  SZCZEPANIAK JAN Fot. ze zbiorów autora 
121.  SZCZERBOWSKI ANTONI Fot. domena publiczna – Fot. M. Münz, Lwów, „Nowości Ilustrowane” 1912, nr 19, s. 9
122.  SZKOPOWSKI MARCIN Fot. domena publiczna
123.  SZTROMAJER JAN Fot. z archiwum KG PSP
124.  ŚCISŁOWSKI STEFAN Fot. ze zbiorów autora
125.  ŚWIST ROMAN Fot. ze zbiorów autora
126.  TACZAK STANISŁAW Fot. z zasobu NAC
127.  TARCZYŃSKI WŁADYSŁAW PAULIN Fot. z archiwum Marii Smoleń
128.  TOMASZEWSKI KAZIMIERZ Fot. ze zbiorów autora
129.  TRYBALSKI LEON Fot. ze zbiorów autora
130.  TULISZKOWSKI JÓZEF Fot. domena publiczna
131.  WAWRZYNKOWSKI MAKSYMILIAN Fot. – reprod. z Monografii Złoczewa
132.  WĄTROBA JAN Fot. ze zbiorów autora
133.  WIŚNIEWSKI KAZIMIERZ Fot. ze zbiorów OSP w Kowalu
134.  WITOS WINCENTY Fot. ze zbiorów MHPRL
135.  WŁODARCZAK MAKSYMILIAN Fot. ze zbiorów autora
136.  WŁODAREK STANISŁAW Fot. ze zbiorów autora
137.  WODA WIESŁAW Fot. ze zbiorów Wiktorii Wody
138.  WOJCIECHOWSKI LONGIN Fot. z zasobu archiwum Biblioteki Głównej SGSP
139.  WOJDACKI JÓZEF WŁADYSŁAW ADAM Fot. Ze zbiorów autora
140.  WOJTYSIAK KAZIMIERZ Fot. ze zbiorów OSP Chełmce
141.  WOŁOSIŃSKI TADEUSZ Fot. ze zbiorów autora
142.  WÓJCIKIEWICZ BOLESŁAW Fot. z zasobu NAC
143.  WRÓBLEWSKI BOLESŁAW Fot. ze zbiorów autora
144.  WYRZYKOWSKI JÓZEF Fot. ze zbiorów Z. Todorskiego
145.  WYSZNACKI KONSTANTY Fot. z zasobu archiwum ZG OSP RP
146.  ZABŁOCKI EUGENIUSZ Fot. ze zbiorów autora
147.  ZAJĄC STANISŁAW Fot. ze zbiorów autora
148.  ZAKRZEWSKI NAPOLEON JÓZEF WYSSOGOTA HERBU WYSKOTA Fot. ze zbiorów autora
149.  ZASADA WŁADYSŁAW Fot. ze zbiorów Zdzisława J. Zasady
150.  ZAWADZKI MIKOŁAJ EUGENIUSZ Fot. Muzeum Okręgowe w Suwałkach
151.  ZĄBCZYŃSKI STEFAN Fot. z zasobów ZG ZOSP RP 
152.  ZDZIESZYŃSKI MIECZYSŁAW Fot. z Kroniki OSP Niepokalanów
153.  ZGÓRSKI ALFRED HERBU KOTWICZ Fot. ze zbiorów MHPRL
154.  ŻABSKI TADEUSZ Fot. za zbiorów autora 
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