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Szanowni Państwo,
Druhny i Druhowie
Czy można przygotować się na nieprzewidywalne zagrożenia? Wydaje się, że nie.
A jednak…
Drugi tom prac eksperckich nad strategią Florian 2050 pokazuje nam bogactwo przemyśleń, pozwalających na optymizm pod warunkiem systematycznego racjonalnego
działania. Gromadzenie doświadczeń, analizowanie wcześniejszych wypadków i katastrof, wprowadzanie udoskonaleń i ciągła poprawa gotowości, szkolenie, poprawa wyposażenia – to filary powszechnego bezpieczeństwa.
Najplastyczniej ilustruje ten fenomen zdarzenie z początku 2019 r. Wystąpiły wówczas
gwałtowne burze – wichury i opady. Wiele uszkodzonych domów, mnóstwo połamanych,
wywróconych drzew, tysiące gospodarstw bez prądu. W ciągu pół godziny do działań wyruszyło ponad 25 tys. strażaków. Po akcji jeden z wojskowych zapytał komendanta PSP
w Małopolsce st. bryg. Marka Bębenka: „Ile czasu trwało przygotowanie, aby osiągnąć taki
poziom gotowości?”. Jego odpowiedź ujmuje wszystko: „150 lat!”.
150 lat to wiele pokoleń strażaków ochotników i strażaków zawodowych, państwowych. To różne czasy polityczne – zabory, wojny, czasy pokoju, okresy dyktatury i demokracji. Zmiany techniczne – od sikawek ręcznych po nowoczesne samochody i technologie. Decydujące i najważniejsze zaś to ludzie – wspaniali, ofiarni rycerze św. Floriana.
Odważni, aktywni w akcji ratowniczej i pracowici, roztropni, zapobiegliwi w przygotowaniach na co dzień. Zapraszając do współpracy wszystkich gotowych służyć „Bogu na
chwałę, ludziom na pożytek”, tworzymy rycerską wspólnotę gotową do natychmiastowego
działania. Szkolenia, zawody, konkursy, gromadzenie sprzętu i zasobów przyczynia się do
stałego doskonalenia gotowości.
Tak jak ukazują to nasi wieszczowie, rozwijamy dorobek naszych poprzedników, szanujemy go i wzbogacamy, pamiętając słowa Juliusza Słowackiego „Do młodych” …
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść:
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!
Jak zatem wyglądało nasze przygotowanie do pandemii? W szerokim ujęciu straż pożarna wspaniale wywiązała się z obowiązków w tych niezwykle trudnych okolicznościach.
Wszędzie, gdzie niezbędne były działania ratownicze, strażacy OSP i PSP stawiali się
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natychmiast na miejscu zdarzenia, podejmując te działania i udzielając pomocy. Nie wystąpił deficyt czy niedobór możliwości ratowniczych. Strażacy wyjeżdżali codziennie do
ponad 1400 zdarzeń – pokazuje to ogromne zaangażowanie ludzi i sprzętu.
Należy podkreślić, że działania przeciwepidemiczne były i są podejmowane głównie
na podstawie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych, a przewiduje się tam tylko pomocniczy udział jednostek PSP. Oczywiście skala działań i powszechność zagrożenia sprawiały, że w wielu miejscach działania wspierające i pomocnicze prowadziły również jednostki
OSP. Należy jednak podkreślić, że wiodące i decydujące działania podejmowała ochrona
zdrowia – lekarze, pielęgniarki, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna, jako służba właściwa w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.
W ostatnich latach, kiedy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP uczestniczył
w rozdziale środków z 5% odpisu od składki ubezpieczenia od ognia, kładliśmy ogromny
nacisk na środki ochrony osobistej oraz szkolenie strażaków ochotników z kwalifikowanej
pierwszej pomocy. Zwracaliśmy również uwagę na konieczność szkolenia i zabezpieczenia
strażaków podejmujących nowe zadania z zakresu ochrony ludności przed zagrożeniami
chemicznymi i biologicznymi. Jasno i konsekwentnie podkreślaliśmy, że udział ochotników w tego typu akcjach jest możliwy wyłącznie po zapewnieniu odpowiednich środków
ochrony osobistej oraz odpowiednim wyszkoleniu, w tym zapoznaniu z potencjalnym
ryzykiem i zagrożeniami. W konsekwencji zadania z zakresu ratownictwa chemicznego
i biologicznego zostały przypisane do jednostek PSP, które w związku z tym powinny zostać wyposażone w niezbędny sprzęt, w szczególności środki ochrony osobistej.
Scentralizowanie finansowania na poziomie państwowym poskutkowało skoncentrowaniem na dużych inwestycjach i zakupach, szczególnie zakupach samochodów. Oczywiście jest to bardzo potrzebne, ale użycie nawet nowocześniejszego i najdroższego sprzętu,
samochodów, nie jest możliwe, kiedy brakuje odpowiednio wyszkolonych i zabezpieczonych strażaków.
Na początku epidemii strażacy znaleźli się w bardzo złożonej sytuacji – z jednej strony
konieczność działań ratowniczych, z drugiej szybkiego uzupełniania środków ochrony
osobistej. Dzięki ogromnemu wsparciu samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich możliwe stało się stopniowe pozyskiwanie środków ochrony osobistej na niezbędnym minimalnym poziomie. W wielu miejscach kraju strażacy ochotnicy podejmowali działania wspierające, od informowania mieszkańców o zagrożeniach i właściwych
zachowaniach, poprzez pomoc dla osób na kwarantannie, po nawet roznoszenie maseczek dla wszystkich mieszkańców. To był wielki wysiłek i balansowanie między działaniem w stanie podwyższonego ryzyka a działaniami niezbędnymi dla ochrony ludności
przed epidemią.
Mimo braku wystarczających środków ochrony osobistej system ochrony ludności
zadziałał, opierając się na wieloletnim przygotowywaniu się strażaków ochotników do
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działania w sytuacjach nadzwyczajnych klęsk żywiołowych. Nawet jeśli nie byliśmy w pełni przygotowani na światową pandemię, to charakter, wyszkolenie, wyposażenie okazały
się bezcenne w prowadzeniu działań ratowniczych wszędzie tam, gdzie były one potrzebne, a ponadto dawały społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa, bo mimo stanu epidemii
każdy, kto był zagrożony przez pożar czy inne niebezpieczeństwo, mógł być pewny niezawodnej pomocy ze strony straży pożarnej.
Czas na szczegółowe analizy i rekomendacje nadejdzie przy okazji opracowywania
kolejnego tomu „Analiz Strategicznych Florian 2050”. Dziś możemy już wskazać potrzebę
większego zaangażowania w zaopatrzenie strażaków w niezbędne środki ochrony osobistej oraz konieczność szkolenia ich i dostarczenia im fachowej wiedzy z zakresu zagrożeń biologicznych, albowiem wiele wskazuje na to, że zagrożenie epidemiczne pozostanie
z nami na długo.
Warto podkreślić potrzebę ciągłego doskonalenia. Ważnym efektem współpracy
Związku OSP RP i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie był system szkolenia
nie tylko strażaków, ale i samorządowców w zakresie strategii bezpieczeństwa powszechnego – zrealizowany pod kierunkiem zastępcy rektora Eugeniusza Roguskiego. Głównym
wnioskiem było opracowanie rekomendowanej sekwencji działań sprzyjających zwiększeniu bezpieczeństwa. Podejście to przypomina cykl Deminga, który nieustannie trzeba powtarzać, doskonaląc rozwiązania. Wyjściowe podejście opierało się na klasycznej
sekwencji – planowanie, prewencja, reagowanie i odbudowa. W wyniku analiz, dyskusji
i rozważań naukowych okazało się, że kluczowa dla bezpieczeństwa jest zamiana dwóch
ostatnich faz. Tak powstało podejście, które zdecydowanie poprawia skuteczność działań.
Zaczynamy od planowania, potem czas na prewencję, a następnie, opierając się na obserwacjach i wnioskach z dwóch pierwszych faz, przechodzimy do fazy kluczowej: PRZEBUDOWY, a reagowanie przesuwa się na koniec. Tak jak w medycynie – lepiej zapobiegać,
niż leczyć. Podczas gdy z planowania kryzysowego, prewencji widzimy, gdzie koncentrują
się zagrożenia, to z mapy ryzyka wynika, co należy przebudować, zmienić, aby zmniejszyć
zagrożenie, aby nie dopuścić do wypadku czy katastrofy. Na koniec, kiedy mimo wszystko dojdzie do zdarzenia, podejmujemy działania ratownicze. Kluczowe jednak jest takie
działanie, aby zminimalizować ryzyko niekorzystnego zdarzenia. To jest sedno bezpieczeństwa powszechnego – mniej wypadków, mniej wyjazdów, mniej poszkodowanych!
Zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wymaga ciągłego powtarzania tej sekwencji działań: planowanie, prewencja, przebudowa, reagowanie. Z takiej systematycznej działalności przez 150 lat wyłania się siła i moc straży pożarnych.
Zapraszam do lektury drugiego tomu „Analiz Strategicznych Florian 2050”. Znajdziecie tu Państwo przydatne informacje. Bardzo interesujący artykuł prof. Tadeusza Płusy
o zagrożeniach zdrowotnych – jakże aktualny. W następnym rozdziale wiele przykładów
współpracy samorządu województwa mazowieckiego ze strażami pożarnymi. W kolejnym – meandry przepisów dotyczących ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drogach.
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Rozdział czwarty to opisany przez dr. Jana Borkowskiego interesujący przykład strategicznego zarządzania przestrzenią i wodą w Holandii. Nie zapominamy o potrzebie akcentowania stałej troski o bezpieczeństwo ekologiczne naszego kraju. Prof. Tadeusz Pilch
oraz dr Konrad Burdyka trafnie pokazują wkład strażaków w budowę wspólnoty i społeczeństwa obywatelskiego. W następnych rozdziałach autorzy akcentują, jak ważne są
więzi strażaków z innymi organizacjami i instytucjami, a także jak szeroka jest wymiana
doświadczeń ze strażakami innych krajów. Warto odnotować, że tradycja łącząca naszych
ochotników ze strażakami Czech, Słowacji, Węgier i Austrii sięga 150 lat. Generał Wiesław
Leśniakiewicz porusza zagadnienia współpracy dla naszego bezpieczeństwa w skali europejskiej. W kolejnych rozdziałach akcentujemy zagadnienia optymalizacji sieci OSP oraz
ważnej roli strażaków w szeroko pojętej prewencji. Rozdziały XIII i XIV pokazują coraz
bardziej istotny obszar aktywności strażaków, jakim jest ratownictwo wodno-nurkowe.
Warto o tym przypomnieć nie tylko w okresie letnim. Bardzo ciekawe zagadnienia podejmują nasi historycy. Dr Władysław Świeczkowski mówi o roli strażackiej samorządności,
dr Zdzisław Jan Zasada o roli sportowo-pożarniczej działalności OSP na przestrzeni dziejów, zaś dr Janusz Gmitruk przypomina znaczenie dla ruchu strażackiego działających
przed laty instytucji ubezpieczeń wzajemnych. W rozdziale XVI pokazujemy na przykładzie konkretnej OSP pracę z młodzieżową drużyną pożarniczą. Młodzież to nasza przyszłość. Część trzecia poświęcona jest niezwykle zasłużonym w naszym ruchu kronikarzom propagującym i chroniącym od niepamięci piękną strażacką historię. Bardzo cenię
sobie zaangażowanie kronikarzy w naszym strażackim ruchu. Są oni często inicjatorami
wielu form aktywności w lokalnych społecznościach. W części czwartej „Analiz” zasygnalizowane są wybrane formy naszych konsultacji strategicznych. To ważne spotkania i rozmowy odnoszące się do naszej przyszłości, przy poszanowaniu historycznego dorobku
i z uwzględnieniem dzisiejszych realiów.
Zapraszam do lektury.
Waldemar Pawlak
prezes ZG ZOSP RP
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Wprowadzenie
Świat wokół nas, pomimo rozwoju cywilizacyjnego i nowych technologii, jest coraz
mniej przewidywalny. Nieobliczalność zdarzeń jeszcze bardziej zwiększa znaczenie naszej
przewidywalności i kompetencji. Nie umniejsza to obowiązku prowadzenia badań i prac
związanych z przypuszczalnymi zmianami, określaniem optymalnego zachowania i troski
o nasze bezpieczeństwo. Także działań pogłębiających naszą użyteczność, przewidywalność i kompetencję. Po to potrzebne są analizy strategiczne. Z jednej strony definiowanie
zasobów, umiejętności, potrzeb własnych (organizacji) i otoczenia. Z drugiej projektowanie propozycji koniecznych zachowań w zmiennej rzeczywistości.
Myśląc o przyszłości Związku OSP RP, mamy świadomość interdyscyplinarnego charakteru naszych prac, łączącego tak analizy ilościowe, jak i jakościowe, powiązane rozległą gamą nauk ścisłych i humanistycznych. Gdy myślimy o Związku na najbliższe 30 lat,
mamy świadomość konieczności prac w skali mikro (czasu i przestrzeni) oraz skali makro. W pierwszej rozważamy szerokie aspekty funkcjonowania poszczególnych ochotniczych straży pożarnych i ich otoczenia. W tej drugiej zwracamy uwagę na otoczenie całego
Związku: prawne, ekonomiczne, technologiczne, demograficzne, społeczno-kulturowe.
W obu spojrzeniach nie uciekniemy od trendów globalizacyjnych, międzynarodowych.
Wirus z odległego kraju w kilka miesięcy jest w stanie unieruchomić gospodarkę wielu
państw i ubezwłasnowolnić, w przenośni i dosłownie, całe społeczeństwa – od najmniejszych po największe wspólnoty i organizacje. Gdy organizacja nie ma jasno zdefiniowanej wizji, kluczowego celu, strategii opartej na kluczowych transparentnych wyborach, to
wszyscy ponoszą straty. Rodzą się perturbacje wiodące do klęski. Podnieść się z upadku
jest trudno. Tak ważna jest rozmowa, co zrobić, by być jeszcze bardziej potrzebnym, ale
i godnym zaufania, a nie budzącym strach. Dotyczy to nie tylko szanowanych organizacji, jak nasza, aby jeszcze bardziej starały się wspierać innych w potrzebie, być pełnymi ofiarności i empatii, ale i wszystkich innych, a zwłaszcza tych, które w ramach swych
kompetencji mają uprawnienia decyzyjne. Historycznym symbolem jest karanie wielotysięcznym mandatem kobiety, która przysiadła w parku w mieście (a właśnie władza tego
zakazała) i bezkarność najważniejszych osób w kraju łamiących publicznie własne ustalenia pod płaszczykiem obowiązków państwa… Jakiego państwa?
Warto więc zawczasu odrzucić Mickiewiczowskie: „Szabel nam nie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie, / Ja z synowcem na czele, i? – jakoś to będzie!” Nie. To nie ta droga.
W XXI w. trzeba spotkać się na drodze, która łączy świat finansów i zarządzania, świat
ludzi nauki ze światem dotkniętych społecznym wykluczeniem. Świat biednych z bogatymi. To czas nowych bohaterów, ale na pewno i starych prawd wiary. Zwykłej ludzkiej przyzwoitości, pokory, ale i ustawicznej nauki, pogłębiania wiedzy i kompetencji.
Zakłamanie i hipokryzja życia publicznego to plucie w twarz milionom słabszych, bo bez
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siły władzy (a jakże mądrych, prawych i pracowitych), to plucie w twarz naszej demokracji, solidarności i wolności. Czasy dzisiejsze dowodzą, że rekolekcje potrzebne są wszyskim, a nie tylko nielicznym, którzy jeszcze w nich uczestniczą.
Gdy już wszyscy na świecie wiedzieli o koronawirusie w Chinach, rządzący mieli aż
kilka miesięcy na reakcję. Dzisiaj widzimy efekty ich zaniechań. Zadziwia ich nieodpowiedzialność, wręcz karygodna głupota. Rodzą się oczywiste pytania. Czy mieli oni jakąś
wiedzę na temat zarządzania? Kto odpowiada za nieprzygotowanie państw, a w nich stosownych służb na wypadek klęski epidemicznej? Jak się okazało, najważniejsze w początkowym etapie były: izolacja, rękawiczki i maseczki. O niedoinwestowaniu w służbę zdrowia, badaniach, testach nie wspomnę, bo to oczywiste. Czy są procedury, a jeśli tak, to czy
są realizowane? Jaka odpowiedzialność spoczywa na nieszczęśnikach winnych ludzkich
tragedii, często śmierci? Chaos decyzyjny pogłębia społeczne frustracje. Ludzie na świecie
pytają, dlaczego władza się wyobcowuje. Oni mogą, my nie. Ważna władza zabrania nam
najpierw wchodzić do lasu, aby dwa tygodnie później, w szczycie epidemii, dać nam tę
możliwość w prezencie. Powiemy: las plus. Dobrotliwa władza. Dlaczego nam się nie ufa,
odbiera wolność, samorządność? Jesteśmy gorsi? Może niedouczeni? A może odwrotnie?
Kto za to odpowiada? Czy liderzy ochotniczego ruchu strażackiego nie powinni w swoim
kilkusettysięcznym ruchu stać na straży cnót obywatelskich w życiu publicznym? W ich
imieniu nasi druhowie przyszli do OSP, aby nawet kosztem własnego życia ratować życie
innych. Nie w imię zakłamania, obłudy i hipokryzji.
Dlatego, aby takich pytań i dylematów nie było, abyśmy rzeczywistość rozumieli i aby
jawiła się ona nam jako transparentna, zakreślamy szeroki kierunek dyskusji o naszej,
Związku OSP RP przyszłości, o naszej strategii. Strategii uwzględniającej zmieniające
się otoczenie i własny potencjał organizacyjny, finansowy, kadrowy. To nie jest strategia
podejścia liberalnego, otwartej gospodarki, ale redystrybucji dóbr podstawowych, wśród
których zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w obszarze zdrowotnym, a także rozwoju społeczeństwa demokratycznego opartego na solidarności, samorządności i subsydiarności, są kluczowe.
Dzisiaj, tak jak i 100 lat temu, ważnym filarem naszego bezpieczeństwa w każdej gminie i w skali całego kraju są ochotnicze straże pożarne. Bo jest ich, samorządnych i samodzielnych, 16 tysięcy. Bo w nich jest lokowane nasze zaufanie i społeczny
kapitał. Może także dlatego, że ich ochotniczego charakteru broni ich własny, liczący
100 lat Związek, walczący o ich słuszne sprawy. W istocie o bezpieczeństwo nas wszystkich. OSP to dzisiaj punkt odniesienia dla innych w każdej miejscowości. To społeczny wzorzec i instytucja zaufania. Racją naszego bezpieczeństwa jest ich umacnianie
i rozwój. To racja stanu. To wybrzmiewa w wielu artykułach niniejszej publikacji. Spotykają się w niej niczym przy okrągłym stole i naukowcy, i praktycy, i doświadczeni
starsi działacze, i najmłodsi. Bo nie ma lepszych i gorszych. Głos wszystkich jest bardzo ważny. Dzięki takiej debacie razem umocnimy się w naszych celach, programie,
misji, wizji i strategii. Razem wyartykułujemy także nasz silny głos dla doskonalenia
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struktur praworządnego państwa, dla inwestycji we wspólne dobro, służbę zdrowia, a także aktywnych liderów – wśród nich OSP i ich Związek.
Wymusza to dbałość o profesjonalizm działań. Ważne jest umacnianie domu już zbudowanego, a nie niszczenie go i budowanie wszystkiego od podstaw, jak to często deklarują
i niestety także bezmyślnie realizują politycy. Słowem, bardzo ważna ciągłość przygotowania merytorycznego i zarządzania służb, systematycznie prowadzona prewencja i edukacja.
Ważna dla naszego bezpieczeństwa.
Niniejszy tom to szerokie spojrzenie na świat, w którym żyjemy. Z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. To także świat OSP i naszego Związku. Szczegółowo patrzymy na
kustoszy naszej historii. Wypowie się kilkudziesięciu kronikarzy. Pokażemy spotkania w terenie. Na tej bezpiecznej drodze łączącej dzień dzisiejszy z jutrem wszystkich zapraszamy do
wspólnej rozmowy. Z otwartym, życzliwym umysłem i sercem.
Dr Marian Zalewski – redaktor naczelny wydawnictwa „Analizy Strategiczne
Florian 2050”, przewodniczący Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP.
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CZĘŚĆ PIERWSZA

BEZPIECZEŃSTWO
– ŚWIAT WOKÓŁ NAS

I.
WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA
BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO
Tadeusz Płusa
Wprowadzenie
Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli stanowi główne zadanie każdego
rządu i podległych mu służb ratowniczych i prewencyjnych. Istotne w tych rozważaniach
są czynniki, które znamiennie wpływają na utrzymanie bezpieczeństwa, a wśród nich stan
zdrowia społeczeństwa wyrażony liczbą zachorowań na ostre i przewlekłe choroby, wielkość patologii społecznych (narkomania, alkoholizm, bandytyzm) oraz realne zagrożenie
atakami terrorystycznymi, w tym bioterrorystycznymi [20].
Aby uzyskać oczekiwany efekt dający poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, konieczne jest przygotowanie merytoryczne służb ratunkowych, szpitalnych oddziałów ratunkowych, szpitali stacjonarnych i rozwijanych w sytuacji kryzysowej do sprawnego udzielania
pomocy. Nie mniej istotna jest systematycznie prowadzona prewencja, która ma na celu
wczesne wykrywanie zagrożeń, a w razie ich wystąpienia – eliminowanie i postępowanie
zgodne z ustalonymi procedurami. Aby system działał skutecznie, jego teoretyczne podstawy muszą być sprawdzane w czasie ćwiczeń prowadzonych na każdym jego szczeblu.
Dodanie do tych działań zaplanowanej edukacji w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia społeczeństwa staje się gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego państwa [29].
Trudno jest udokumentować występowanie pandemii w dalekiej przeszłości, bowiem nie zachowały się wiarygodne dowody, które by to potwierdzały. Można jednak
przypuszczać, że przerwy w zapisach kronik mogły być spowodowane występowaniem
plag, które miały istotny wpływ na ciągłość istnienia kultur i państw w starożytności.
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Wiemy natomiast, że społeczeństwa świata doświadczyły w swojej historii wielu epidemii
i pandemii, które stwarzały realne zagrożenie dla ich istnienia (tabela 1) [14]. Mimo zdziesiątkowania i mocnego osłabienia trwają jednak do dzisiaj.
Nazwa

Czas trwania

Czynnik wywołujący

Ofiary śmiertelne

Zaraza antonińska

165 – 180

ospa wietrzna i/lub odra

5 mln

Epidemia ospy japońskiej

735 – 737

1 mln

Dżuma Justiniana

541 – 542

ospa prawdziwa
dżuma przenoszona
przez szczury i pchły
dżuma przenoszona
przez szczury i pchły
ospa prawdziwa
dżuma przenoszona
przez szczury i pchły
dżuma przenoszona
przez szczury i pchły
przecinkowiec cholery
dżuma przenoszona
przez szczury i pchły

Czarna śmierć

1347 – 1351

Epidemia ospy w Nowym Świecie

1520 – ?

Wielka zaraza londyńska

1665

Dżuma włoska

1629 – 1631

Pandemia cholery

1817 – 1923

Trzecia dżuma

1885

Żółta gorączka

1800 r. – ?

30-50 mln
200 mln
56 mln
100 tys.
1 mln
1 mln
12 mln (Chiny i Indie)

Rosyjska grypa

1889 – 1890

wirus H2N2 (ptasi?)

100-150 tys.
(Stany Zjednoczone)
1 mln

Hiszpańska grypa

1918 – 1919

wirus H1Na (świński)

40-50 mln

Azjatycka grypa

1957 – 1958

wirus H2N2

1,1 mln

Hongkongska grypa

1968 – 1970

wirus H3N2

1 mln

HIV/AIDS

1981 – nadal

wirus od szympansów

25-35 mln

Świńska grypa

2009 – 2010
2002 – 2003

Epidemia Ebola

2014 – 2016

MERS

2015 – nadal

wirus H1N1 (świński)
koronawirus przenoszony
przez nietoperze
wirus Ebola przenoszony przez
nietoperze, od dzikich zwierząt
koronawirus przenoszony
przez nietoperze i wielbłądy
koronawirus od nietoperzy
i pangoliny

200 tys.

SARS

COVID-19

2019 – nadal

wirusy przenoszone przez komary

770 tys.
11 tys.
850 tys.
nadal trwa,
z umieralnością około 3,4%

Tabela 1. Epidemie i pandemie wraz z czynnikiem wywołującym i wielkością strat śmiertelnych [14]

Podane liczby ofiar śmiertelnych w epidemiach i pandemiach wskazują na skalę problemu zagrożenia stwarzanego przez czynniki pochodzenia biologicznego.
1. Zagrożenia wywołane przez patogeny biologiczne
Współczesny świat zagrożony jest zmianami dokonującymi się w środowisku naturalnym. Dotyczy to zarówno zmian o charakterze fizykochemicznym, jak np. globalne
ocieplenie czy zmniejszenie warstwy ozonowej, jak też ewolucji zachodzących w biologii
przy wykorzystaniu inżynierii genetycznej. Przykładem znaczenia czynników klimatycznych jest zmiana szlaków migracyjnych dzikich łabędzi, które sprowadziły wirusa grypy
H5N1 do ponad 20 krajów europejskich w 2006 r. – zimą wystąpiło nagłe ochłodzenie
i zmusiło ptaki do zmiany dotychczasowych tras [1]. Łagodna zima w 1999 r. pozwoliła
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z kolei komarom rozmnażać się przez cały sezon w kanałach ściekowych Nowego Jorku,
a następnie letnia susza zmusiła ptaki do zbierania się przy nich, co doprowadziło do wybuchu epidemii przenoszonego przez nie wirusa Zachodniego Nilu [23].
Zagrożenie kształtowane przez czynniki biologiczne w historii ludzkości jest dobrze
poznane i odnotowane jako pandemie, które dziesiątkowały ludzkość. W ostatnim okresie
uwagę na nowe zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli zwróciła także obawa przed atakami bioterrorystycznymi. Z jednej strony zaistniała konieczność poznania tych zjawisk,
a z drugiej – przygotowania się do walki z nimi.
Identyfikacja patogenu i zakres jego szkodliwego działania stanowią pierwszy krok dla
określenia wielkości zagrożenia. Następnie zdefiniowanie drogi wnikania drobnoustroju
do organizmu (wziewna, pokarmowa, krwiopochodna) warunkuje stopień realnego zagrożenia. Wiadome bowiem jest, że bakterie dostające się do krwioobiegu mogą dotrzeć
do każdego narządu i tkanki, powodując bardziej lub mniej nasilone reakcje zapalne [28].
Niemniej jednak najbardziej prawdopodobne są zakażenia drogą wziewną, np. rozpylonymi sporami wąglika czy – tak jak ostatnio – zmutowanym wirusem Corona [27].
Zakażenia układu oddechowego stanowią istotny problem ze względu na trudności
pojawiające się w procesie rozpoznania i zmienną skuteczność stosowanego leczenia.
Mimo odczuwalnego postępu w farmakologii klinicznej, dotyczącego m.in. antybiotyków, szereg stanów klinicznych wywołanych przez drobnoustroje stanowi nadal poważne
zagrożenie życia. Przyczyną zakażeń w układzie oddechowym mogą być patogeny pierwotne i wtórne [26]:
– patogeny pierwotne znajdywane są w drogach oddechowych u zdrowych, mają one jednak
zdolność pokonywania barier ochronnych i mogą zapoczątkować reakcję zapalną,
– patogeny wtórne są odpowiedzialne za rozwój zakażenia, gdy stan odporności ulega obniżeniu.
Zakażenia wirusowe stanowią główną przyczynę współczesnych chorób układu oddechowego.
Wpływają one na komórki układu odpornościowego, ultrastruktury komórek nabłonka oddechowego i błony śluzowej układu pokarmowego. Szeroki tropizm niektórych z nich powoduje,
że są niebezpieczne dla funkcjonowania ważnych dla życia narządów i układów. Przykładem
mogą tu być wirusowe gorączki krwotoczne (VHF – viral hemorrhagic fever), jako grupa ostrych
chorób gorączkowych z towarzyszącym krwawieniem z błon śluzowych, skóry i narządów wewnętrznych, charakteryzujących się dużą zaraźliwością i gwałtownym przebiegiem [33]. Obecnie zmutowany wirus Corona, określany jako 2019-nCoV, szczególnie dobrze rozwija się w komórkach ludzkiego nabłonka dróg oddechowych [35]. Potwierdzają to badania, w czasie których
znajdywano go w komórkach nabłonka dróg oddechowych po 96 godz. po izolacji in vitro i hodowli, a także po sześciu dniach w dwóch liniach komórkowychVeroE6 i Huh-7 [17].
Zakażenia bakteryjne, mimo postępu w zakresie możliwości terapeutycznych, stanowią wciąż istotne zagrożenie dla życia ludzi. Na szczególną uwagę zasługują tzw. patogeny alarmowe, do których należą takie bakterie, jak wciąż aktywny gronkowiec złocisty
(Staphylococcus aureus), czy pałeczka zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae), nadal powodujące liczne zgony, zwłaszcza w populacji ludzi starszych. Dzieje się tak, ponieważ
patogeny alarmowe słabo reagują na dostępne antybiotyki, wykazując znaczną oporność
na nie [30, 37]. Drugą grupę stanowią tzw. bakterie atypowe, ich przedstawicielem jest
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dobrze poznana Legionella pneumophila, która w czasie 58. Zjazdu Amerykańskich Legionistów w lipcu 1976 r. w hotelu Bellevue Stratford w Filadelfii spowodowała, że 182 z ponad 4000 uczestników zachorowało na ciężkie zapalenie płuc, 146 z nich wymagało hospitalizacji, a 34 chorych zmarło [11]. Obecnie bakteria ta coraz częściej stanowi problem
terapeutyczny w wielu krajach Europy.
Zakażenia riketsjozami obserwowane są już coraz rzadziej. Ich etiopatogeneza wskazuje,
że wiążą się z zachorowaniami obciążającymi układ pokarmowy i że istotną rolę w rozprzestrzenianiu się zakażenia odgrywają komary, kleszcze, wszy i kontakt ze zwierzętami [3]. Do riketsjoz zalicza się dury wysypkowe, gorączki plamiste, anaplasmozy/ehrlichiozy, bartonelozy oraz gorączkę Q.
Zakażenia grzybicze stanowią najczęściej powikłania przewlekłych stanów zapalnych
układu oddechowego. Zarówno trudności diagnostyczne, jak i niepełna skuteczność
dostępnej terapii powodują, że ten rodzaj zakażeń wymaga szczególnego i długotrwałego leczenia. Istotne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt stanowią dodatkowo
produkowane przez grzyby toksyny. Mikotoksyny towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat,
a w warunkach klimatu Polski najważniejszymi ich producentami są grzyby z rodzajów:
Aspergillus, Penicillium i Fusarium. Grzyby te produkują najgroźniejsze mikotoksyny, do
których należą aflatoksyna, ochratoksyna, trichoteceny, fumonizyny i zearalenon [22].
Prowadzone badania nad patogenami uwzględniają także toksyny biologiczne, które
mogą powodować śmierć u ludzi i zwierząt, czasową niezdolność lub trwałe uszkodzenie
narządów wewnętrznych, niezależnie od swojego pochodzenia i metod ich wytworzenia
(według konwencji ds. broni chemicznej z 1993 r.) [5]. Przyjęte kryteria toksyny pochodzenia biologicznego uznają za czynniki broni biologicznej.
Wyróżniono trzy kategorie toksyn [34]:
– toksyny bakteryjne (neurotoksyna botulinowa, enterotoksyna gronkowcowa), które
charakteryzują się dużym ciężarem cząsteczkowym i mogą być wytwarzane w dużych
ilościach przy zastosowaniu przemysłowych metod mikrobiologicznych,
– trucizny uzyskiwane z jadów węży, insektów, białek roślinnych i morskich alg, które
w większości występują w warunkach naturalnych lub w części są syntetyzowane chemicznie, na przykład: kurara, batrachotoksyna, saksytoksyna, rycyna [16],
– małe cząsteczki, jak fluorooctan potasu, który jest syntetyzowany w procesach chemicznych i może być wytwarzany przez organizmy żywe [18].
Według dostępnych danych zidentyfikowano 622 biologiczne czynniki lub grupy
czynników [12]. Dokonujący się postęp w tej dziedzinie wskazuje, że z pewnością ich
liczba będzie o wiele większa [7].
Możliwość użycia broni biologicznej stanowi istotne zagrożenie zarówno dla wojska,
jak i dla ludności cywilnej. Czynniki biologiczne mogą być użyte w celu trwałego lub
czasowego wyeliminowania ludzi, a także zwierząt i roślin [28]. W 1997 r. Hurlbert z Uniwersytetu w Waszyngtonie określił trzy rodzaje broni biologicznej [31]:
– drobnoustroje, które zakażają gospodarza (człowieka), rozwijają się w nim i powodują
rozwój choroby niszczącej gospodarza lub ograniczającej jego zdolność do działania,
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– bioaktywne substancje pochodzenia biologicznego, w tym głównie produkty metabolizmu drobnoustrojów, które zabijają gospodarza lub w nim się implantują – są to
głównie toksyny bakteryjne i inne substancje przez nie wytworzone, które wchodząc
w kontakt z hormonami, neuropeptydami i cytokinami, mogą powodować zagrożenie
dla zdrowia i życia,
– nowe substancje biologiczno-mimetyczne zaprojektowane i wytworzone jako czynniki o silnym działaniu na organizm żywy, których przykładem mogą być gazy działające
na układ nerwowy poprzez wpływ na receptory docelowe.
Według Centrum Kontroli Chorób i Zapobiegania (CDC – Center for Diseases Control
and Prevention) patogeny biologiczne zostały sklasyfikowane stosownie do ich potencjalnych możliwości działania szkodliwego [32]. Podział uwzględnia klasę A, która grupuje
patogeny szczególnie niebezpieczne, klasę B – nieco łagodniejsze, a klasa C to patogeny,
które mogą zostać uznane za broń biologiczną, w tym te, które mogą zostać „wyprodukowane” w laboratoriach świata.
2. Zarządzanie kryzysowe
Istotę zarządzania kryzysowego stanowi prowadzenie działań, których celem jest ratowanie i ochrona ludzi, środowiska naturalnego oraz ograniczenie strat w mieniu, w tym w infrastrukturze. Działania powyższe mają zapewnić funkcjonowanie społeczeństwa i państwa
w warunkach zagrożenia, obniżać napięcie, przeciwdziałać konfliktom, przywracać normalny stan i utrzymywać go mimo występujących symptomów sytuacji kryzysowej.
Zgodnie z art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. [9] zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem
kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych
działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
Zarządzanie kryzysowe uwzględnia działania zmierzające do zapobiegania zagrożeniom, a także przygotowanie merytoryczne do ich rozpoznania i właściwego reagowania
w chwili wystąpienia, aby zmniejszyć lub usunąć skutki. Konieczność wdrożenia procedur
kontrolujących zagrożenie atakami bioterrorystycznymi stała się oczywista po 11 września 2001 r. Atak na World Trade Center w Nowym Jorku uświadomił skalę zagrożenia,
a potwierdziły to także późniejsze ataki z użyciem sporów wąglika [2], zakażenia wirusem
wywołującym SARS (severe acute respiratory syndrom) oraz wirusem H1N1 odpowiedzialnym za świńską grypę – S-OIV (swine origin influenza virus) [20].
W Polsce musimy się także liczyć z możliwością ataków terrorystycznych, również
bioterrorystycznych. Wynika to między innymi z prowadzenia polityki prozachodniej, co
przez fanatyków stojących za terroryzmem uznawane jest za zagrożenie dla idei przez nich
głoszonych. Dodatkowym przyczynkiem dla takiego rozumowania jest aktywny udział
Polski w misjach w Iraku i Afganistanie, a także członkostwo w NATO i Unii Europejskiej.
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Gdy do tego uwzględnimy własne skrajne ugrupowania prawicowe (skrajne skrzydło
Młodzieży Wszechpolskiej, ugrupowania Krew i Honor, Combat 18, Światowy Kościół
Twórczy, Narodowe Odrodzenie Polski) i lewicowe (radykalne środowiska ekologiczne,
np. Animal Liberation, organizacje występujące w obronie tolerancji itp.), skala problemu
ulegnie znacznemu zwiększeniu [29].
Historyczna już decyzja nr 213/MON z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania zespołu do spraw utworzenia w resorcie obrony narodowej Systemu Nadzoru Medycznego
powołała zespół ds. opracowania koncepcji utworzenia Systemu Nadzoru Medycznego.
W skład tego zespołu weszli przedstawiciele Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,
Centrum Reagowania Epidemicznego Sił Zbrojnych, Wojskowego Instytutu Higieny
i Epidemiologii, Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Departamentu Informatyki
i Telekomunikacji. Efektem pracy zespołu stały się procedury działania w sytuacji zagrożenia. Z kolei rozporządzenie ministra zdrowia z 9 lipca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń na podstawie art. 26 ust. 9 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 113, poz. 657 i nr 174, poz. 1039) określa zasady
funkcjonowania i warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia i udostępniania danych gromadzonych w wyżej wymienionym systemie.
W przypadku zagrożenia niebezpieczną chorobą zakaźną oraz aktem bioterroru należy postępować według zasad, które zostały opracowane przez gremia ekspertów w dziedzinie zarządzania kryzysowego [4, 36]:
1. Zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia o zachorowanie powinien dokonać lekarz
to stwierdzający, tj. lekarz pierwszego kontaktu, pogotowia ratunkowego lub lekarz
w szpitalnym oddziale ratunkowym. Do obowiązków podejrzewającego zakażenie
niebezpieczną chorobą zakaźną należy powiadomienie telefonicznie powiatowego inspektora sanitarnego (PIS), a ten po potwierdzeniu zgłoszenia przekazuje informacje
wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu (WIS).
2. Równolegle powiadamiane są przez służby sanitarne: powiatowe centrum zarządzania
kryzysowego, Policja i Państwowa Straż Pożarna (PSP), a także dyrektor właściwego
terenowo szpitala.
3. Wojewódzki inspektor sanitarny (wis) ma obowiązek raportowania o nadzwyczajnym wydarzeniu do: Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), centrum zarządzania
kryzysowego wojewody, komendy wojewódzkiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
4. Centrum zarządzania kryzysowego wojewody powiadamia Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.
5. Główny Inspektor Sanitarny (GIS) przekazuje informacje o wydarzeniu i podjętych działaniach ministrowi zdrowia oraz Państwowemu Zakładowi Higieny lub Wojskowemu Instytutowi Higieny i Epidemiologii.
6. Ministerstwo Zdrowia i szef Obrony Cywilnej Kraju powiadamiają o wdrożonym postępowaniu odpowiednią komórkę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Po analizie otrzymanych danych i weryfikacji wdrożonych działań pełna
informacja o sytuacji jest przedstawiana Komitetowi Rady Ministrów ds. Zarządzania
w Sytuacjach Kryzysowych.
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W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych państwowy powiatowy
inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może w drodze decyzji:
– wprowadzić zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych,
– nakazać przeprowadzenie dekontaminacji, dezynsekcji lub deratyzacji nieruchomości
lub pomieszczeń,
– nakazać przeprowadzenie dekontaminacji przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe –
ich zniszczenie,
– wprowadzić zakaz korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze pochodzącej z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia
biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi,
– wprowadzić zakaz spożywania żywności podejrzanej o skażenie, a w razie potrzeby
zarządzić jej zbadanie, odkażenie, zniszczenie lub przeznaczenie do innych celów,
– nakazać sekcję zwłok osoby zmarłej, u której rozpoznano lub podejrzewano zakażenie
lub chorobę zakaźną,
– zakazać wykonywania sekcji zwłok ludzi i zwierząt, gdy sekcja zwłok mogłaby prowadzić do zakażenia osób lub skażenia środowiska, z wyjątkiem przypadku, gdy zachodzi
podejrzenie popełnienia przestępstwa.
W razie konieczności poddania izolacji lub kwarantannie osoby zakażonej lub chorej
na chorobę zakaźną wojewoda zapewnia warunki izolacji lub kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz skierowanie do pracy osób mających odpowiednie kwalifikacje.
Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego
części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego:
1) jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego
województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje,
w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego;
2) do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowani pracownicy podmiotów
leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano
umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem
epidemii.
Strategia działania przy ataku bioterrorystycznym została opracowana w 2004 r.
przez FDA (Food and Drug Administration) w obliczu możliwego ataku bioterrorystycznego [19] oraz według zaleceń WHO (World Health Organization) z 2008 r., opisujących dobre praktyki przeciwdziałania aktom terroryzmu żywnościowego [8].
Główne założenia tej strategii to:
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– świadomość ryzyka, czyli analizowanie danych i rozpowszechnianie wiedzy o potencjalnych zagrożeniach,
– zapobieganie poprzez identyfikowanie konkretnych zagrożeń lub ataków z użyciem
m.in. czynników biologicznych,
– gotowość, czyli rozbudowa i zwiększanie tzw. zasobów medycznych, tj. leków, szczepionek, aparatury itp.,
– reagowanie, to znaczy umożliwienie szybkiej, skoordynowanej reakcji w przypadku
ataku terrorystycznego,
– leczenie, czyli zapewnienie skutecznej opieki zdrowotnej dla poszkodowanych.
3. Postępowanie z osobami zakażonymi 2019-nCoV
Osoby zakażone nowym wirusem Corona – 2019-nCoV mogą rozwinąć chorobę –
COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), charakteryzującą się ostrym przebiegiem, prowadzącym szybko do niewydolności oddechowej [15, 25].
Przypadki podejrzane o zakażenie 2019-nCoV według rekomendacji Zhongnan Hospital of Wuhan University Novel Coronavirus Management and Research Team [17]
powinny się charakteryzować obecnością co najmniej dwóch cech spośród ustalonych na
podstawie przeprowadzonych obserwacji (tabela 2).
Cecha

Objawy
podwyższona ciepłota ciała (> 38°C)

Objawy kliniczne

obraz zapalenia płuc w badaniu radiologicznym
prawidłowa lub obniżona liczba leukocytów
obniżona liczba limfocytów (we wczesnym okresie)
podróż do miejsca epidemii w ciągu ostatnich 14 dni

Ryzyko epidemiczne

kontakt z chorymi na COVID-19
pobyt w skupiskach ludzkich

Tabela 2. Kliniczne i epidemiologiczne cechy ryzyka COVID-19 [17]

Potwierdzone przypadki to osoby, u których potwierdzono obecność kwasu nukleinowego 2019-nCoV w teście real-time PCR z materiału uzyskanego z dróg oddechowych lub
z krwi [21].
Osoby z kontaktu definiowane są jako te, które mają jeden z wymienionych kontaktów
po potwierdzeniu zakażeń wywołanych przez 2019-nCoV przy braku skutecznej ochrony [6]:
– mieszkający, studiujący, pracujący lub pozostający w bliskim kontakcie z potwierdzonymi zakażonymi,
– personel medyczny i pielęgniarski oraz członkowie ich rodzin, którzy leczyli lub pielęgnowali zakażonych,
– osoby podróżujące wspólnie z zakażonymi i ich kontakty z innymi osobami,
– inne sytuacje powiązane z bliskim kontaktem z zakażonymi osobami lub ich kontaktami.
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Osoby narażone na ekspozycję patogenu w czasie sprzedaży, obsługi czy pracy administracyjnej, a także w kontakcie z dzikimi zwierzętami i z potencjalnie zakażonym
2019-nCoV środowiskiem, powinny być poddane obserwacji [6, 17].
Zasady postępowania z chorymi na COVID-19 mają za zadanie ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia oraz podjęcie leczenia stosownie do stopnia zaawansowania
zmian chorobowych [17]. Z tego powodu zaleca się, aby:
1) osoby z kontaktu z zakażonymi 2019-nCoV bez objawów chorobowych poddać
14-dniowej obserwacji liczonej od dnia kontaktu;
2) osoby z kontaktu z zakażonymi chorymi, którzy mają objawy zakażenia (podwyższenie ciepłoty ciała > 38°C, kaszel, skrócony oddech, duszność oraz biegunka) natychmiast skierować do leczenia szpitalnego;
3) poddać nadzorowi osoby narażone na sporadyczny kontakt z osobami o małej lub
podejrzanej ekspozycji na 2019-nCoV w czasie codziennych zajęć poprzez kontrolowanie potencjalnych objawów zakażenia;
4) chorzy z nasilonymi objawami zakażenia 2019-nCoV byli natychmiast izolowani, monitorowani, diagnozowani i leczeni w oddziałach chorób zakaźnych;
5) chorzy z objawami zakażenia o niewielkim stopniu nasilenia mogli być izolowani
w domu i tam otrzymywać leczenie (tabela 3).
Nr

Objawy

1.

temperatura < 38°C

2.

samoistne zmniejszanie się temperatury

3.

bez duszności, bez obciążenia astmą

4.

z kaszlem lub bez

5.

bez obciążenia przewlekłymi chorobami układu krążenia, oddechowego i moczowego

Tabela 3. Kryteria określające chorych z podejrzeniem łagodnych objawów według [17]

Według CDC prawnie akceptowana kwarantanna może być zastosowana do takich
stanów chorobowych, jak: cholera, błonica, aktywna gruźlica, dżuma, ospa, wirusowe gorączki krwotoczne, ARDS i grypa w okresie pandemii [24]. Należy jednak podkreślić, że
podejrzani o zakażenie 2019-nCoV kierowani do izolacji w warunkach domowych powinni być zakwalifikowani przez lekarza. W przypadku pogorszenia się ich stanu muszą
być zbadani przez specjalistę, który podejmuje decyzję o hospitalizacji.
Wydaje się zasadne, aby u osób podejrzanych o zakażenie 2019-nCoV podawać antybiotyk o potencjalnym działaniu hamującym replikację wirusa i jego adhezję do komórek
nabłonka oddechowego (np. azytromycynę) wraz z chlorochiną, która wzmacnia to działanie poprzez hamowanie wnikania wirusa do wnętrza komórki [10]. Skuteczność takiego
postępowania wykazano jednie, gdy stosowano je w pierwszej fazie zakażenia. Ponieważ
obecnie nie ma realnej możliwości potwierdzenia obecności 2019-nCoV w krótkim czasie, konieczne jest podejmowanie decyzji z uwzględnieniem stosunku korzyści do wielkości ryzyka.
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Podsumowanie
Lawinowy rozwój zakażenia jest przyczyną wprowadzania drastycznych ograniczeń
w funkcjonowaniu społeczeństwa. Kwarantanny i oddzielenie zdrowych od chorych stanowią fundamentalny krok w ograniczeniu epidemii. Udział służb w tych działaniach
jest oczywisty, ale wymaga korekty w zakresie skutecznego zarządzania. Możliwe to jest
poprzez utworzenie tzw. matrycy bezpieczeństwa, co proponuje ekspert do spraw zarządzania bezpieczeństwem publicznym nadbryg. Ryszard Grosset [13]. Uwzględniałaby ona
z jednej strony istniejące zagrożenia, a z drugiej wszystkie dostępne służby i środki. Precyzyjna ich analiza i rozdzielenie poszczególnych zadań utworzy realny plan zarządzania
kryzysowego pod jednym kierownictwem.
Prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa – specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, chorób
płuc i alergologii. Obecnie pełni funkcję prodziekana ds. dydaktycznych na Wydziale
Medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wieloletni kierownik Kliniki Chorób
Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego, wykładowca w Uczelni Techniczno-Handlowej, Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania
i Administracji w Warszawie oraz we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej, kierownik
Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pneumonologii Szpitala European Medical Care
w Piasecznie w latach 2015-2017. Od 2017 r. konsultant ds. chorób wewnętrznych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie –Jeziornie. Autor wielu
uznanych publikacji naukowych. Redaktor naczelny „Polskiego Merkuriusza Lekarskiego” i „International Review of Medical Practice”.
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II.

WSPARCIE JEDNOSTEK OSP
PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO
Adam Struzik

Kim są strażacy ochotnicy? Od lat plasują się na pierwszym miejscu w międzynarodowych rankingach profesji cieszących się największym zaufaniem społecznym. To prawdziwi lokalni patrioci, zawsze gotowi do działania. Zostawiają rodziny przy świątecznym stole, by pędzić i ratować ofiary wypadków czy pożarów. Reanimują, wycinają zakleszczonych
z aut, wynoszą z płomieni. Są szybcy i dzielni. Nikomu Polacy nie ufają tak bardzo, jak im.
Strażacy ochotnicy – to oni, często z narażeniem własnego życia, niosą pomoc poszkodowanym. Nie bagatelizują żadnego wezwania i zazwyczaj pierwsi docierają na miejsce zdarzenia. Prowadzą akcje z olbrzymim zaangażowaniem, działają na najwyższych obrotach
i ponad wszelkimi podziałami. Tworzą zgrane zespoły, w czasie działań myślą jak w szachach błyskawicznych, mają siłę, sprawność i odporność godną najlepszych sportowców.
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Gdy zwyciężają, wygrywają to, co mamy najcenniejszego – ludzkie życie.
Zasługi strażaków ochotników są nieocenione. To właśnie oni, narażając własne życie,
niosą pomoc poszkodowanym. Nie bagatelizują żadnego wezwania i zazwyczaj pierwsi
docierają na miejsce zdarzenia. Odwaga i chęć pomagania są bezcenne, ale skuteczność
działania uzależniona jest również od sprzętu, jakim dysponują strażacy. Jadąc do zdarzenia, muszą być nie tylko opanowani, ale i przygotowani, właściwie na wszystko. Jako
Samorząd Województwa Mazowieckiego mamy tego świadomość i dokładamy olbrzymich starań, by mazowieckie jednostki były odpowiednio doposażane. To proces ciągły,
wymagający dużych nakładów finansowych, ale konieczny. W naszym budżecie zawsze
staramy się wygospodarować środki dla mazowieckich OSP. W latach 2006-2018 wsparcie
– około 82 mln zł – otrzymało ponad 3 tys. jednostek. Udało się je doposażyć w sprzęt specjalistyczny. Kupiliśmy łodzie motorowe i samochody pożarnicze. Warto też wspomnieć
o umundurowaniu strażackim czy zakupie mniejszego sprzętu przeciwpożarowego.
W ubiegłym oraz w bieżącym roku wygospodarowaliśmy środki także na remonty
strażnic, które są często miejscem kultywowania tradycji i kultury. W 2019 r. w budżecie
województwa mazowieckiego zarezerwowaliśmy dla jednostek OSP 10 mln zł. Mam nadzieję, że pomoc finansowa samorządu Mazowsza jest cennym wsparciem w realizowaniu
szlachetnej strażackiej misji.
OSP to wspólnota. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zrzesza obecnie ponad
16 tys. jednostek. W tej organizacji odnajdą się osoby reprezentujące najróżniejsze poglądy, zawody i środowiska. Łączy je wspólna misja działania na rzecz innych. Jej wspaniałą
historię tworzą ludzie, którzy mimo swoich różnych zawodowych i rodzinnych obowiązków w obliczu zagrożenia zawsze są gotowi pomagać drugiemu człowiekowi w obliczu
zagrożenia, w myśl strażackiego zawołania „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Organizacja umacnia ruch ochotniczy jako samorządny, niezależny związek, służący swoim
społecznościom. Jest chlubnym kontynuatorem tradycji ruchu strażackiego wyrażającej
się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie.
Straż – przez pokolenia, ponad podziałami politycznymi – jednoczy ludzi odważnych,
życzliwych, wrażliwych i oddanych społeczności lokalnej, dając tym samym świadectwo
najwyższym wartościom oraz wierności zasadom etyki. I to jest piękne. Ostatnie 20 lat
działalności przyniosło sukcesy, ale też wiele wyzwań, którym trzeba było sprostać. Życzę,
by dalszą drogę działania wyznaczała spójna strategia, która stanie się azymutem funkcjonowania ochotniczego pożarnictwa, napływu do jej szeregów osób młodych, aktywnych
i chętnych do działania.
Strażackiej braci w służbie św. Floriana życzę wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości
w wymagającej pracy na rzecz bezpieczeństwa obywateli.
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1. Strażacy ochotnicy – kulturotwórcy1
Ochotnicze straże pożarne to przede wszystkim działalność ratownicza, ale nie możemy zapominać o oddziaływaniu tego ruchu na lokalne społeczności w sferze kultury, tradycji, historii, sportu i edukacyjnej pracy z młodzieżą. Aż 86% mazowieckich jednostek
OSP deklaruje prowadzenie aktywności kulturalnej. Są to zarówno działania realizowane
samodzielnie, z inicjatywy OSP, jak i udział w wydarzeniach organizowanych przez inne
podmioty. Jednostki bardzo często występują w roli gościa lub partnera imprezy – przeprowadzają np. pokazy strażackie. Udział w festynach lub ich współorganizację deklaruje
aż 77% regionalnych podmiotów. Jednostki OSP angażują się również w uroczystości lokalne, organizowane najczęściej przez władze gminne (86% ośrodków), na przykład przez
zabezpieczenie wydarzenia. Często występują jako oficjalny współorganizator. Dysponując
lokalem oraz mając zapewnione finansowanie podstawowej pracy, strażacy mogą podejmować dodatkowe aktywności, wykraczając w ten sposób poza działalność ratowniczą. Ich silna pozycja wynika z długoletnich tradycji oraz umiejętności mobilizacji mieszkańców, dla
których pracują i z którymi się rozwijają. Ochotnicze straże pożarne stanowią współcześnie
silne instytucje lokalne, współtworząc sieć regionalnych ośrodków kultury.

1

Na podstawie badań w ramach programu Mazowieckie Obserwatorium Kultury „Kulturotwórcza funkcja
ochotniczych straży pożarnych na terenach wiejskich i małomiasteczkowych”. Badania i analizy przygotował
w 2019 r. Ośrodek Badań Kulturowych przy Fundacji Ari Ari, a część wizualną zrealizowało Stowarzyszenie
„Z Siedzibą w Warszawie”.
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Strażacy zintegrowani są także z innymi organizacjami i grupami społecznymi, aktywnie
uczestniczącą w życiu wielu środowisk – zarówno wiejskich, jak i miejskich. Niezwykle istotna
jest też dla nich troska o kultywowanie tradycji i przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom.
Zapewnieniem ciągłości pracy szeregów OSP są młodzieżowe i harcerskie drużyny pożarnicze, które poznają tajniki strażackiej służby przy zaangażowaniu wielu druhów działających
w ruchu.
Aktywność mazowieckich OSP z pewnością wykracza poza interwencje pożarowe lub
działania prewencyjne i informacyjne w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Jak wyraźnie
wynika z zestawienia danych zebranych standaryzowanymi ankietami (kwiecień-październik
2019 r.), strażacy bardzo aktywnie wspierają swoje społeczności, prowadząc również działania
edukacyjne i społeczne. Najczęściej są to odbywające się regularnie w szkołach, przedszkolach
lub podczas festynów szkolenia i pokazy z zakresu bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy oraz ekologii (90%). Członkowie OSP współpracują na przykład z lokalnymi sierocińcami, organizują pomoc dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców, angażują się
w działania charytatywne poprzez tworzenie sztabów WOŚP oraz akcję zbierania i rozdawania Świątecznej Paczki, organizują lub wspierają zbiórki pieniędzy dla członków społeczności
zmagających się z problemami zdrowotnymi, promują krwiodawstwo i jednocześnie sami oddają krew. W zależności od potrzeb wykonują też różne prace społeczne, np. sprzątanie lasu,
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wykładanie kostki brukowej na cmentarzu, wycinkę drzewa, organizację akcji informacyjnych
dla mieszkańców i inne. Łącznie działalność społeczno-pomocową (bez szkoleń i działań edukacyjnych) realizuje 54% procent zbadanych jednostek OSP z Mazowsza.
2. Mądry i przeszkolony jak strażak
Strażacy z OSP potrzebują nie tylko sprzętu, ale i odpowiedniego przeszkolenia.
Podczas okresu kandydackiego (kursu trwającego zazwyczaj rok) adept poznaje specyfikę
jednostki, uczy się obsługi sprzętu i troski o wyposażenie. Druhem może być osoba między 18. a 65. rokiem życia. Potrzebne są zgoda lekarza i sprawność fizyczna. Wytrwali –
także kobiety, które wcale nie dostają taryfy ulgowej – poradzą sobie, choć muszą zaliczyć
wiele trudnych ćwiczeń. Druh musi być odważny. Musi też umieć działać sam – mimo że
akcje strażacy prowadzą wspólnie, to są sytuacje dynamiczne, kiedy ratownik musi ratować indywidualnie, bez wsparcia kolegów.
Aby strażak mógł pełnić służbę na wysokim poziomie, musi się dokształcać i poznawać nowe techniki ratownictwa. Ułatwia to samorząd województwa, który od lat wspiera
mazowieckie strażnice finansowo i organizuje specjalistyczne szkolenia. Dzięki nim ratownicy są skuteczniejsi, gdy stają w obliczu nowych wyzwań, np. gaszenia samochodów
hybrydowych, które wygląda inaczej niż gaszenie aut benzynowych. We wrześniu i październiku 2018 r. samorząd Mazowsza zorganizował pionierski cykl szkoleń z obszaru
ratownictwa drogowego i medycznego „Ważna jest wiedza” dla druhów we wszystkich
subregionach Mazowsza.
Po co szkolić wolontariuszy, skoro gaszeniem pożarów zajmują się też profesjonalne
służby? – Chcę z całą mocą podkreślić, że Państwowa Straż Pożarna nie poradziłaby sobie
bez OSP z reagowaniem na wszystkie zdarzenia. Dlatego tak ważne jest, by druhowie byli
odpowiednio przeszkoleni – tłumaczy Andrzej Borański, oficer pożarnictwa i audytor bezpieczeństwa OHSAS2 (a także były oficer operacyjny Komendy Głównej PSP), który szkoli
druhów z ratownictwa drogowego w ramach programu samorządowego na Mazowszu.
Prócz szkoleń strażacy biorą także czynny udział w różnego rodzaju ćwiczeniach pozwalających sprawdzić umiejętności w kryzysowych sytuacjach, np. katastrofie kolejowej. Dzięki symulacji tego typu zdarzeń możemy się przekonać o sprawności działania i zdolności
zachowania zimnej krwi przez druhów z OSP.
3. Narażony jak strażak
Brak wyobraźni i pokory, brawura, przekonanie o własnej nieomylności to najczęstsze
przyczyny sytuacji niebezpiecznych, które narażają życie i zdrowie nie tylko sprawcy, ale
i ratującego. Zmorą strażaków ochotników są zarówno nieszczęśliwe wypadki, jak i ludzka

2

Międzynarodowy odpowiednik Polskiej Normy 18001 dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.
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bezmyślność. A ta jest przyczyną m.in. niezwykle częstych pożarów: łąk, pól uprawnych,
lasów i nieużytków rolnych. Dla przykładu tylko w pierwszym kwartale 2019 r. strażacy
powiatu otwockiego gasili ponad 130 pożarów traw i nieużytków3. To prawie 1,5 pożaru na dobę. Niezależnie od przyczyny, jedno jest pewne – wielu zdarzeń można byłoby uniknąć. Statystyki wypadków z ogniem są jednoznaczne – Państwowa Straż Pożarna wyróżnia 37 przyczyn powstania pożarów, aż 21 z nich to efekty działania człowieka.
Trzeba pamiętać, że obszary wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym.
Wiosenne słońce i podmuchy wiatru szybko wysuszają naziemne części roślin, sprawiając,
że do zapalenia wystarczy zapałka lub zapalniczka. Dodatkowo w trakcie pożaru przyrost
temperatury sprawia, że wytwarzająca się para wodna gotuje organizmy żywe znajdujące
się w glebie. To też zagrożenie dla zwierząt, które wiosną w bujnej roślinności zakładają
gniazda lęgowe. A w ciągu zaledwie kilkunastu tygodni 2019 r. (od 1 stycznia do 20 marca)
strażacy zanotowali ponad 11,5 tys. tego typu zdarzeń. Ostatnie 10 lat to prawie 1000 pożarów traw i nieużytków, z których część przekształciła się w pożary lasów i zabudowań.
To setki wypalonych hektarów i straty szacowane w setkach tysięcy złotych. Trzeba być
świadomym, że w pożarach łąk i lasów giną nie tylko pojedyncze zwierzęta, ale przede
wszystkim całe ekosystemy, których odbudowanie zajmuje przyrodzie wiele lat.
Produkty spalania – toksyczne gazy – wędrują do atmosfery i zatruwają powietrze,
którym oddychamy. A strażacy, którzy walczą z ogniem, są szczególnie narażeni na
niebezpieczeństwo. W chmurze unoszącej się nad pożarem może znajdować się nawet
180 związków chemicznych. W większości kancerogennych. Wprawdzie aparaty ochrony
układu oddechowego, które noszą strażacy, izolują drogi oddechowe od toksycznej atmosfery, ale nie mają oni urządzeń całkowicie izolujących wnikanie tych substancji przez
skórę. Przy gaszeniu pożaru organizm się nagrzewa, a efektem jest mechanizm obronny
– samostudzenie, czyli wydzielanie potu. Na zwilżonej skórze łatwo osadzają się wszystkie
cząstki unoszące się z pożaru. Stąd choroby nowotworowe, które dotykają strażaków po
wielu latach, nawet jeśli już nie uczestniczą w działaniach gaśniczych.
4. Jak samorząd wspiera OSP?
Aby strażacy mogli skutecznie reagować w każdym przypadku, konieczne są pieniądze.
I to ogromne. Od wielu lat ochotnicze straże pożarne doinwestowuje samorząd Mazowsza.
W latach 2006-2018 wsparcie otrzymało ponad 3 tys. jednostek, do których trafiło około
82 mln zł. Dzięki temu udało się doposażyć je m.in. w samochody pożarnicze, sprzęt specjalistyczny czy ubrania ochronne. W 2019 r. budżecie województwa mazowieckiego zarezerwowano 10 mln zł na wsparcie jednostek OSP w samochody i specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy – 2 mln zł na remonty strażnic (pierwsza edycja samorządowego programu),
7 mln zł na zakup samochodów i sprzętu specjalistycznego oraz 1 mln zł na zakup drobnego
sprzętu, w tym ubrań strażackich. Udało się zakupić m.in.: łodzie motorowe i samochody

3

Dane Komendy Powiatowej PSP w Otwocku.
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pożarnicze, agregaty prądotwórcze, motopompy, zestawy hydrauliczne oraz ratownictwa
technicznego i medycznego, systemy powiadamiania i pompy pożarnicze. Warto też wspomnieć o umundurowaniu strażackim czy zakupie mniejszego sprzętu przeciwpożarowego.
Nierzadko bywa tak, że strażnice są obiektami przestarzałymi, a utrzymanie starych
i zniszczonych budynków wymaga dużych nakładów. Budżet jednostek ochotniczych
straży pożarnych oraz lokalnych samorządów często jest niewystarczający, by sfinansować
tego typu remonty.
Szanując służbę druhów strażaków i doceniając ich ogromne zaangażowanie i poświęcenie w niesieniu pomocy innym, Samorząd Województwa Mazowieckiego postanowił
w 2019 r. uruchomić zadanie „Mazowieckie strażnice OSP” i przeznaczyć środki finansowe z budżetu województwa na udzielenie pomocy gminom/miastom w realizacji ich
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zadania własnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W ramach programów uruchomionych przez samorząd Mazowsza gminy i miasta, które chcą wzmocnić swoją ochronę
przeciwpożarową, mogą liczyć na wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu. Doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych jest procesem ciągłym, wymagającym
dużych nakładów, stąd zaangażowanie samorządu województwa.
Beneficjenci programów mogli wyposażyć jednostki OSP w:
•• nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe,
•• nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe,
•• nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy,
•• nowy sprzęt specjalistyczny (wartość 1 szt. powyżej 5 tys. zł brutto),
•• nowy sprzęt specjalistyczny do ratownictwa medycznego,
•• nowy sprzęt specjalistycznego do ratownictwa technicznego/drogowego/pożarowego.
W latach 2006-2019 Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gmin/miast w celu zakupu sprzętu specjalistycznego dla
jednostek OSP w kwocie około 92,5 mln zł. Dodatkowo w latach 2017-2019 zakupił drobny sprzęt dla jednostek OSP, na który przeznaczył 5,2 mln zł. Łączna kwota na wsparcie
jednostek OSP za lata 2006-2019 wyniosła więc w sumie 97,7 mln zł, co w poszczególnych
latach przełożyło się na konkretną pomoc.
Rok 2006 – 10,9 mln zł
Środki trafiły do 217 gmin/miast z terenu województwa mazowieckiego. Dzięki dotacji dla 460 jednostek OSP sfinansowano m.in.:
•• 54 samochody pożarnicze,
•• 88 remontów samochodów,
•• 20 karosacji samochodów,
•• 13 różnego typu pił,
•• 119 pomp/motopomp,
•• 20 różnego typu agregatów,
•• 16 aparatów powietrznych,
•• 20 zestawów ratownictwa medycznego,
•• 49 zestawów ratownictwa technicznego/drogowego,
•• 6 systemów alarmowania z syrenami i selektywnym wywoływaniem,
•• 4 łodzie płaskodenne,
•• 4 silniki zaburtowe,
•• 2 przyczepki podłodziowe,
•• 3 zestawy wyposażenia nurka,
•• 19 różnego rodzaju drabin pożarniczych,
•• 6 różnego rodzaju wentylatorów,
•• 2 maszty oświetleniowe,
•• radiotelefon,
•• ponton z silnikiem zaburtowym,
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•• defibrylator,
•• a ponadto różnorodny specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy, umundurowanie strażackie itp.
Rok 2007 – 15,3 mln zł
Pieniądze trafiły do 279 gmin/miast z terenu województwa mazowieckiego. Dzięki dotacji dla 679 jednostek OSP sfinansowano m.in.:
•• 105 samochodów pożarniczych,
•• 25 remontów samochodów,
•• 30 karosacji samochodów,
•• 129 pomp/motopomp,
•• 2 remonty pomp,
•• 2 remonty sprzętu specjalistycznego,
•• 24 zestawy ratownictwa technicznego/drogowego,
•• 16 zestawów ratownictwa medycznego,
•• 17 różnego rodzaju pił,
•• 32 agregaty różnego typu,
•• 32 drabiny pożarnicze różnego rodzaju,
•• 6 masztów oświetleniowych,
•• 19 systemów selektywnego alarmowania,
•• 4 syreny dachowe,
•• 10 różnego rodzaju wentylatorów,
•• łódź płaskodenną,
•• wózek podłodziowy,
•• 2 silniki zaburtowe,
•• sanie lodowe,
•• ponton,
•• system łączności podwodnej,
•• zestaw wyposażenia nurków,
•• defibrylator,
•• 2 radiotelefony,
•• jak również różnorodny specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy, umundurowanie
strażackie itp.
Rok 2008 – 12,4 mln zł
Środki trafiły do 280 gmin/miast z terenu województwa mazowieckiego. Dzięki dotacji dla 531 jednostek OSP zakupiono m.in.:
•• 45 nowych samochodów,
•• 72 samochody używane,
•• 4 remonty samochodów,
•• 5 remontów pomp,
•• 27 agregatów różnego typu,
•• 95 pomp/motopomp,
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5 różnego rodzaju wentylatorów,
11 różnego rodzaju drabin pożarniczych,
17 zestawów ratownictwa technicznego/drogowego,
16 zestawów ratownictwa medycznego,
zestaw do ratownictwa lodowego,
18 aparatów powietrznych,
2 syreny dachowe,
urządzenie selektywnego alarmowania,
10 różnego rodzaju pił,
maszt oświetleniowy,
3 łodzie płaskodenne,
silnik zaburtowy,
3 przyczepki podłodziowe,
a ponadto różnorodny specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy, umundurowanie strażackie itp.

Rok 2009 – 13,8 mln zł
Środki trafiły do 292 gmin/miast z terenu województwa mazowieckiego. Dzięki dotacji dla 555 jednostek OSP zakupiono m.in.:
•• 60 nowych samochodów,
•• 56 używanych samochodów,
•• 5 remontów samochodów,
•• 7 karosacji samochodów,
•• remont pompy,
•• 75 pomp/motopomp,
•• 43 zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych,
•• 30 różnego typu agregatów,
•• maszt oświetleniowy,
•• 2 defibrylatory,
•• 25 aparatów powietrznych,
•• 9 różnego rodzaju pił,
•• 14 drabin pożarniczych różnego rodzaju,
•• 28 zestawów do ratownictwa medycznego,
•• 3 wentylatory różnego rodzaju,
•• 4 łodzie płaskodenne,
•• 4 silniki zaburtowe,
•• przyczepkę podłodziową,
•• zintegrowany system alarmowania,
•• sanie lodowe,
•• a także różnorodny specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy, umundurowanie strażackie itp.
Rok 2011 – 4,9 mln zł
Środki otrzymało 201 gmin/miast z terenu województwa mazowieckiego. Dzięki dotacji dla 349 jednostek OSP zakupiono m.in.:

41

Adam Struzik

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

10 średnich samochodów pożarniczych nowych,
20 średnich samochodów pożarniczych używanych,
10 ciężkich samochodów pożarniczych nowych,
9 lekkich samochodów pożarniczych nowych,
ciężki samochodów pożarniczy używany,
29 zestawów oświetleniowych,
57 zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych,
140 pomp/motopomp,
40 różnego typu agregatów,
36 różnego rodzaju pił,
4 urządzenia do napełniania worków z piachem,
21 sprzętów do ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
15 aparatów powietrznych,
2 ratunkowe namioty pneumatyczne,
10 łodzi płaskodennych,
9 silników zaburtowych,
10 przyczepek podłodziowych,
a ponadto różnorodny specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy, umundurowanie strażackie itp.

Rok 2012 – 4,6 mln zł
Pieniądze trafiły do 185 gmin/miast z Mazowsza. Dzięki dotacji dla 265 jednostek OSP
zakupiono m.in.:
•• 19 lekkich samochodów pożarniczych nowych,
•• 30 średnich samochodów pożarniczych nowych,
•• 55 zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych,
•• 105 pomp/motopomp,
•• 35 zestawów oświetleniowych,
•• 29 różnego typu agregatów,
•• 5 namiotów pneumatycznych ratunkowych,
•• 2 wentylatory różnego rodzaju,
•• 2 urządzenia do napełniania worków z piachem,
•• 3 drabiny pożarnicze różnego typu,
•• 2 zestawy wyposażenia płetwonurka,
•• 3 łodzie płaskodenne,
•• 3 silniki zaburtowe,
•• 3 przyczepki podłodziowe,
•• a także różnorodny specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy.
Rok 2016 – 2,9 mln zł
Środki trafiły do 83 gmin/miast z terenu Mazowsza. Dzięki dotacji dla 115 jednostek
OSP zakupiono m.in.:
•• 18 średnich samochodów pożarniczych nowych,
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3 ciężkie samochody pożarnicze nowe,
43 pompy/motopompy,
31 zestawów ratownictwa technicznego/drogowego,
11 zestawów ratownictwa medycznego,
17 systemów powiadamiania,
4 łodzie płaskodenne,
oraz różnorodny specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy.

Rok 2017 – 5,5 mln zł
Środki trafiły do 55 gmin/miast, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu
pożarniczego dla 64 jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego. Dzięki dotacji
zakupiono m.in.:
•• 36 średnich samochodów pożarniczych nowych,
•• 3 ciężkie samochody pożarnicze nowe,
•• lekki samochód pożarniczy nowy,
•• agregat,
•• defibrylator,
•• wyciągarkę,
•• generator piany,
•• 4 różnego rodzaju piły,
•• 5 pomp/motopomp,
•• 4 aparaty powietrzne,
•• kamerę termowizyjną,
•• 2 zestawy ratownictwa medycznego,
•• urządzenie hydrauliczne,
•• wentylator oddymiający,
•• 2 drabiny pożarnicze,
•• łódź płaskodenną,
•• silnik zaburtowy,
•• przyczepkę podłodziową,
•• oraz różnorodny specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy.
Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponadto dodatkowy 1 mln zł
na zakup sprzętu i ubrań.
Rok 2018 – 15,8 mln zł
Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał kwotę w wysokości 12,8 mln zł
(remont strażnic – 4,9 mln zł, doposażenie OSP – 7,8 mln zł) dla 239 gmin/miast z terenu Mazowsza, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla
204 jednostek OSP oraz remont 213 strażnic OSP. Dzięki dotacji zakupiono m.in.:
•• 35 średnich samochodów pożarniczych nowych,
•• 14 lekkich samochód pożarniczych nowych,
•• 5 ciężkich samochodów pożarniczych nowych,
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17 pomp/motopomp,
3 różnego rodzaju agregaty,
2 łodzie płaskodenne,
silnik zaburtowy,
przyczepkę podłodziową,
3 wyciągarki,
3 pneumatyczne namioty ratunkowe,
sanie lodowe,
teleskopową ładowarkę ratowniczo-gaśniczą,
2 ciężkie zestawy do ratownictwa drogowego,
mobilny pneumatyczny punkt do ratownictwa,
12 zestawów ratownictwa technicznego/drogowego,
maszt oświetleniowy,
aparat powietrzny,
zbiornik wodny,
zestaw poduszek wysokociśnieniowych,
oraz różnorodny specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy.

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponadto dodatkowe 3 mln zł
na zakup sprzętu i ubrań.
Rok 2019 – 11,2 mln zł
Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał kwotę w wysokości 10 mln zł (remont strażnic – ponad 2 mln zł, doposażenie OSP – 7,9 mln zł, w tym pomoc finansowa
i wsparcie gminy Bodzanów w zakupie łodzi dla OSP Kępa), które trafiły do 220 gmin/
miast z terenu Mazowsza. Dzięki dotacji wyremontowano 171 strażnic OSP, a w 187 jednostkach OSP sfinansowano zakup m.in.:
•• 55 średnich samochodów pożarniczych nowych,
•• 10 lekkich samochodów pożarniczych nowych,
•• 4 dronów z kamerami,
•• łodzi z silnikiem i przyczepą,
•• 10 pomp/motopomp,
•• 6 kamer termowizyjnych,
•• 10 narzędzi hydraulicznych,
•• przyczepy do przewozu sprzętu,
•• 2 agregatów,
•• wentylatora,
•• a także różnorodnego specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego.
Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponadto dodatkowe 1,2 mln zł
na zakup sprzętu i ubrań.
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Rok 2020 – 11 mln zł
W 2020 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił dwa zadania, dzięki
którym gminy mogą doposażyć jednostki OSP z ich terenu. Są to programy: OSP 2020
i Mazowieckie Strażnice OSP 2020. Kwoty na wsparcie jednostek OSP przewidziane w ramach ww. zadań to:
•• 8 mln zł – zadanie OSP 2020,
•• 3 mln zł – zadanie Mazowieckie Strażnice OSP 2020.
Uruchomiono też dwa przetargi na zakup drobnego sprzętu na łączną kwotę 1,5 mln zł.
5. Bohaterski jak strażak
Podstawą dobrze działającego zespołu ratowniczego są ludzie. A bycie strażakiem to niezwykła służba. Wymaga niesamowitej odwagi – bo wiąże się z narażaniem własnego życia.
Pasja pomagania innym wciąga, pałeczka przekazywana jest często z pokolenia na pokolenie
w wielu mazowieckich rodzinach. Straż 20 lat temu i obecnie to dwie różne rzeczywistości.
Dawniej ochotnicze straże pożarne tylko gasiły pożary. Na skutek przemian, które zaszły na
przestrzeni lat, zakres ich obowiązków diametralnie się zmienił. Jednakże wiedza i profesjonalizm doświadczonych strażaków bardzo się przydaje. To bezcenna mądrość.
Druhowie są stale w gotowości. Nie bagatelizują żadnego wezwania. Ruszając na akcję,
nie myślą o sobie, a o tym, jak pomóc innym. Ale ich oddanie i odwaga często przez ludzką lekkomyślność są wystawiane na ciężką próbę. Doceniając godną naśladowania postawę
druhów ochotników, Samorząd Województwa Mazowieckiego zaangażował się w honorowanie strażaków w ramach konkursu Strażak Roku Województwa Mazowieckiego. Konkurs
został ogłoszony w lutym 2001 r. Pierwszym zwycięzcą, który otrzymał tytuł Strażaka Miesiąca Marca, był dh Bogusław Pycek. Został on wybrany Strażakiem Roku 2001.
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Strażak Roku 2001 – dh Bogusław Pycek z OSP w Dąbrówce-Ługu
(gm. Skórzec, pow. siedlecki)
Tytuł przyznany za uratowanie tonącego w stawie chłopca, pod którym załamał się lód.
Dh Bogusław Pycek mieszkał w pobliżu strażackiej remizy. Z drugiej strony budynku
znajdował się staw będący zbiornikiem przeciwpożarowym. 10 marca 2001 r. na topniejący lód w zbiorniku wszedł 10-letni chłopiec. Lód się załamał, a dziecko wpadło do głębokiej, lodowatej wody. Strażak ochotnik usłyszał krzyki ludzi i natychmiast pobiegł w tamtą
stronę na ratunek. Dostał się po lodzie do chłopca, jednak lód się załamał. Płynąc do
brzegu, dh Bogusław Pycek holował dziecko. Z trudem udało im się wejść na podstawioną drabinę. Zarówno wychłodzonemu strażakowi ochotnikowi, jak i poszkodowanemu
chłopcu potrzebna była pomoc lekarska. Błyskawiczna, pełna poświęcenia interwencja
dh. Bogusława Pycka uratowała dziecku życie.
Strażak Roku 2002 – dh Witold Biegaj z OSP w Małkini Górnej
(gm. Małkinia Górna, pow. ostrowski)
Tytuł przyznany za ofiarność i profesjonalizm podczas akcji ratowania poważnie rannych dzieci – ofiar wypadku drogowego. 2 grudnia 2002 r. w miejscowości Zawisty Podleśne pociąg relacji Małkinia-Białystok uderzył w przejeżdżający przez tory autobus, którym
dzieci wracały ze szkoły. Pięć osób zginęło na miejscu. Gdy przybyli strażacy ochotnicy,
sprawna akcja ratunkowa uratowała życie sześciu poważnie rannym dzieciom. Druhowie fachowo zaopatrzyli poszkodowanych i udzielili im pierwszej pomocy. Na szczególne uznanie – za zaangażowanie oraz profesjonalizm podczas tych działań – zasłużył
dh Witold Biegaj. W 2018 r. otrzymał Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”, wręczony podczas uroczystości z okazji 50-lecia OSP w Treblince i Dnia Strażaka.
Strażak Roku 2003 – dh Leszek Fortuński z OSP w Gąbinie
(gm. Gąbin, pow. płocki)
Tytuł przyznany za uratowanie dziewięcioosobowej rodziny poszkodowanej w wypadku samochodowym. Przejeżdżając nocą przez Sanniki, dh Leszek Fortuński zauważył
w ciemnościach leżący na boku rozbity bus, który siłą uderzenia ściął drzewo oraz dwa
słupy energetyczne. Z samochodu dobiegały krzyki, a spod maski auta zaczynał wydobywać się dym. Kolega strażaka wzywał służby ratownicze, zaś on sam przez szyberdach
zaczął wyciągać ze środka dzieci. Gdy nadbiegli mieszkańcy pobliskich domów, wspólnie
udało się im postawić samochód na koła i wyważyć drzwi. Autem podróżowało dziewięć osób, wśród nich siedmioro dzieci. Poszkodowani w różnym stanie zostali ułożeni w pozycji bocznej, przykryci kurtkami, a następnie odwiezieni karetkami do szpitala. Dzięki błyskawicznej reakcji i skutecznej pomocy strażaka ochotnika ocalona została
dziewięcioosobowa rodzina. W 2018 r. dh Leszek Fortuński otrzymał Medal Pamiątkowy
„Pro Masovia”, wręczony podczas uroczystości z okazji 120-lecia OSP w Gąbinie.
W 2004 r. nie wpłynęły zgłoszenia na konkurs Strażak Roku Województwa Mazowieckiego, tym samym zwycięzca nie został wybrany.
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Strażak Roku 2005 – dh Robert Kujawski z OSP w Drożdżynie
(gm. Sochocin, pow. płoński)
Tytuł przyznany za uratowanie tonącego mężczyzny, któremu strażak ruszył z pomocą, nie czekając na wsparcie techniczne. 10 września 2005 r. w akwenie Rutki w Płońsku
tonął człowiek. Dh Robert Kujawski wraz z kolegami przybył na miejsce zdarzenia jako
pierwszy i bez chwili wahania wskoczył do wody. Wyłowił i doholował tracącego przytomność mężczyznę do brzegu, gdzie przeprowadzono reanimację i udało się przywrócić poszkodowanemu czynności życiowe. Natychmiastowa reakcja strażaka, jego wiedza
i umiejętności ratownicze ocaliły tonącemu życie. Nagrodzony asp. Robert Kujawski jest
również strażakiem PSP. Zawodowo służy w Płońsku, ochotniczo wspiera straż w Drożdżynie. Swoją wspaniałą postawą potwierdził, że praca w PSP i służba w OSP są jego
prawdziwym życiowym powołaniem.
Strażak Roku 2006 – dh Damian Mamla z OSP w Majdowie
(gm. Szydłowiec, pow. szydłowiecki)
Tytuł przyznany za uratowanie mężczyzny z zadymionej piwnicy płonącego domu.
W październiku 2006 r. dh Damian Mamla oraz inni strażacy ochotnicy z jednostki OSP
w Szydłowcu zostali wezwani do gaszenia pożaru bloku mieszkalnego przy ul. Jachowskiego 6. Podczas akcji jedna z mieszkanek poinformowała ich, że w piwnicy może się znajdować
jej mąż. Dh Damian Mamla natychmiast tam wszedł i – asekurowany przez kolegów z zastępu – odnalazł błądzącego w kłębach dymu mężczyznę. Razem wynieśli poszkodowanego
na zewnątrz. Wyprowadzenie go z budynku wymagało dużego poświęcenia, determinacji
i odwagi. Dzięki zdecydowanemu działaniu strażaka ochotnika i jego zaangażowaniu udało
się uratować częściowo już zaczadzonego mężczyznę. Dh Damian Mamla został strażakiem
ochotnikiem w wieku 12 lat, kultywując piękną rodzinną tradycję.
Strażak Roku 2007 – dh Adam Tuszyński z OSP w Żelechowie
(gm. Żelechów, pow. garwoliński)
Dh Adam Tuszyński w 2007 r. został Strażakiem Miesiąca Województwa Mazowieckiego dwukrotnie – w styczniu i październiku. Tytuł Strażak Roku 2007 przyznany więc
został za dwie jego wspaniałe akcje: uratowanie z płonącego budynku kobiety i ocalenie
z pożaru domu wielorodzinnego ojca z dzieckiem.
W styczniu 2007 r. Adam Tuszyński brał udział w akcji gaszenia pożaru budynku
mieszkalnego w Żelechowie. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, bardzo wysoką temperaturę oraz gęsty dym utrudniający poruszanie się, wyniósł z płonącego budynku starszą
kobietę. Wymagało to dużego poświęcenia i odwagi. Dzięki zdecydowanej i błyskawicznej
interwencji strażaka ochotnika, jego ofiarności i męstwu akcja zakończyła się sukcesem.
17 października 2007 r. w Żelechowie wybuchł pożar budynku wielorodzinnego.
Na miejsce zdarzenia przybyła jednostka OSP z Żelechowa. Sąsiedzi poinformowali strażaków, że w palącym się mieszkaniu znajdują się dwie osoby. Dh Adam Tuszyński wszedł
do zadymionego mieszkania w aparacie oddechowym i poruszając się na czworakach,
odnalazł na łóżku ojca z dzieckiem. Wziął na ręce dziecko i wyniósł je z mieszkania, następnie wrócił po mężczyznę i razem z kolegą wynieśli go z pożaru. Poszkodowani zostali
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poddani terapii tlenowej i odwiezieni do szpitala. Młody strażak ochotnik, narażając podczas niebezpiecznej akcji ratunkowej własne życie i zdrowie, wykazał się wyjątkową ofiarnością, odwagą i determinacją w działaniu.
Strażak Roku 2008 – dh Tomasz Makulski z OSP w Ożarowie Mazowieckim
(gm. Ożarów Mazowiecki, pow. warszawski zachodni)
Tytuł przyznany za pomoc udzieloną osobom zakleszczonym po wypadku drogowym
w samochodzie, z którego wyciekało paliwo. 4 grudnia 2008 r. dh Tomasz Makulski był
świadkiem kolizji dwóch samochodów osobowych w Broniszach na trasie A2 i jako jedyny z uczestników ruchu przystąpił do profesjonalnej akcji ratowniczej. Bezzwłocznie
powiadomił o zdarzeniu odpowiednie służby i nie zważając na zagrożenie pożarem, zabezpieczył miejsce wypadku oraz udzielił skutecznej pomocy przedmedycznej poszkodowanym. Przez cały czas sytuacja była bardzo niebezpieczna z uwagi na wyciek paliwa.
Po przybyciu służb ratowniczych dh Tomasz Makulski pomagał przy ewakuacji poszkodowanych z rozbitego samochodu. Wspaniała postawa strażaka ochotnika, jego empatia
i poświęcenie godne są najwyższego uznania.
Strażak Roku 2009 – dh Norbert Fołtyn z OSP w Suchej
(gm. Białobrzegi, pow. białobrzeski)
Tytuł przyznany za uratowanie życia traktorzyście przygniecionemu przez przewrócony ciągnik rolniczy. Do zdarzenia doszło w kwietniu 2009 r. Dh Norbert Fołtyn był
świadkiem wypadku ciągnika pracującego w polu. Pojazd wjechał do rowu, przewrócił
się, a jego kierowca, który wypadł z ciągnika, został przygnieciony kołem. Gdy strażak
ochotnik przybiegł na miejsce, zobaczył, że kierowca leży zwrócony twarzą do ziemi.
Natychmiast więc odkopał ziemię przy twarzy poszkodowanego, udrażniając jego drogi
oddechowe i sprawdził funkcje życiowe. Koledze polecił, aby przyniósł bloczki betonowe
z sąsiedniej posesji. Przez ten czas przybiegło więcej osób, zawiadomiono służby ratownicze i pod kierunkiem dh. Norberta Fołtyna uniesiono przednią oś ciągnika, zabezpieczając ją bloczkami przed osunięciem. Poszkodowany został oswobodzony. Przybyła karetka
zabrała go do szpitala. Szybka reakcja strażaka ochotnika i jego bezinteresowna chęć pomocy i ofiarność ocaliły mężczyźnie życie.
Strażak Roku 2010 – dh Włodzimierz Lewicki z OSP w Obrębie
(gm. Przasnysz, pow. przasnyski)
Tytuł przyznany za uratowanie dzieci uwięzionych w płonącym samochodzie.
6 września 2010 r. w miejscowości Klewki w samochód, którym podróżował dh Włodzimierz Lewicki z kolegą, uderzyło auto osobowe. Jechała nim kobieta z trójką dzieci. Kiedy
samochód stanął w płomieniach, prowadząca pojazd i siedząca z przodu dziewczynka
wydostały się z auta, jednak dzieci siedzące z tyłu nie miały możliwości wyjścia. Mimo
rozprzestrzeniającego się pożaru i groźby wybuchu instalacji gazowej dh Włodzimierz
Lewicki i jego kolega bez wahania przystąpili do ewakuacji dzieci. Tylko dzięki ich zdecydowanej postawie, odwadze, ofiarności i determinacji udało się uratować życie mocno
poparzonych już przez ogień dzieci.
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W konkursie Strażak Roku 2010 Województwa Mazowieckiego wyróżnienie otrzymał dh Zbigniew Czerwonka z OSP w Woli Pawłowskiej (gm. Solec nad Wisłą, pow.
lipski). Przyznane zostało za jego odwagę i ofiarność w działaniach ratowniczych podczas
wiosennych powodzi.
Strażak Roku 2011 – dh Stanisław Dębski z OSP w Kazanowie
(gm. Kazanów, pow. zwoleński)
Tytuł przyznany za uratowanie nieprzytomnego mężczyzny potrąconego przez samochód. Sprawca zbiegł z miejsca wypadku. 1 stycznia 2011 r., w drodze powrotnej z zabawy sylwestrowej, dh Stanisław Dębski zauważył pod Skaryszewem leżącego na poboczu człowieka. Zatrzymał swoje auto i natychmiast ruszył z pomocą poszkodowanemu.
Mężczyzna stracił przytomność, dlatego strażak ochotnik wraz z żoną i przypadkowym
kierowcą, który również zatrzymał się, by sprawdzić, co się stało, natychmiast przystąpili
do resuscytacji oddechowo-krążeniowej oraz wezwali służby ratownicze. Druh udzielał
pomocy poszkodowanemu aż do przyjazdu pogotowia ratunkowego, które zabrało mężczyznę do szpitala. Okazało się, że został on potrącony przez samochód, a sprawca uciekł
z miejsca zdarzenia. Zaangażowanie, fachowa wiedza strażacka i profesjonalna pomoc
przedmedyczna udzielona przez dh. Stanisława Dębskiego uratowały ofierze wypadku życie. W 2018 r. dh Stanisław Dębski otrzymał Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. Doceniony został jako honorowy dawca krwi.
Strażak Roku 2012 – dh Arkadiusz Bogucki z OSP w Pakosławiu
(gm. Iłża, pow. radomski)
Tytuł przyznany za błyskawiczną reakcję na zauważony pożar domu jednorodzinnego
i uratowanie jego mieszkańców. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia
2012 r., doszło do pożaru domu we wsi Antoniówka. Wydobywający się z poddasza dym,
a na balkonie kobietę z dwójką dzieci zobaczył przejeżdżający drogą dh Arkadiusz Bogucki. Natychmiast zatrzymał samochód, wezwał straż pożarną i pospieszył mieszkańcom z pomocą. Mimo kłębów dymu udało mu się samodzielnie wyprowadzić z poddasza
matkę z synkami. Kiedy dowiedział się, że w domu przebywa jeszcze ojciec dzieci, bez
chwili zastanowienia wbiegł ponownie do palącego się budynku, by go uratować. Dzięki
czujności, odwadze i ofiarności dh. Arkadiusza Boguckiego pożar przeżyła cała rodzina.
Strażak Roku 2013 – dh. Paulina Sosińska z OSP w Zawadach
(gm. Kampinos, pow. warszawski zachodni)
Tytuł przyznany za uratowanie życia mężczyźnie tonącemu na dzikim kąpielisku.
4 lipca 2013 r. na dzikim kąpielisku w Prusach dh. Paulina Sosińska zauważyła tonącego
w Wiśle człowieka. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, niezwłocznie wskoczyła do wody
i popłynęła w stronę mężczyzny. Choć kosztowało ją to wiele wysiłku, doholowała go do
brzegu, ułożyła w pozycji bezpiecznej i udrożniła mu drogi oddechowe. Dzięki odwadze,
determinacji, poświęceniu i wiedzy dh. Pauliny Sosińskiej tonący człowiek przeżył. Bohaterska młoda druhna, wówczas zaledwie 20-letnia, związana ze strażą od dziecka (należała
do MPD), może być wzorem odwagi i uczynności zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych.
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Gala Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP
i Samorządów, Warszawa, 2018 r.
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Strażak Roku 2014 – dh. Patrycja Motel z OSP w Nowej Wsi
(gm. Sokołów Podlaski, pow. sokołowski)
Tytuł przyznany za udzielenie pierwszej pomocy i uratowanie życia starszemu nieprzytomnemu mężczyźnie umierającemu na zawał serca. 17 listopada 2014 r. dh. Patrycja Motel podczas zakupów zauważyła starszego mężczyznę, który zasłabł i stracił przytomność.
Bez chwili wahania podbiegła do niego, by udzielić mu pomocy. Wykazując się refleksem, dużą przytomnością umysłu, zaangażowaniem oraz umiejętnościami, natychmiast
rozpoczęła akcję ratunkową i wykonała resuscytację, która przywróciła poszkodowanemu czynności życiowe. Czuwała nad mężczyzną do przyjazdu pogotowia ratunkowego.
Błyskawiczna fachowa pomoc udzielona przez dh. Patrycję Motel uratowała mu życie.
Strażak Roku 2015 – dh Tomasz Brodowicz z OSP w Antoniewie
(gm. Nowa Sucha, pow. sochaczewski)
Tytuł przyznany za udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uratowanie życia nieprzytomnemu mężczyźnie umierającemu na zawał serca. Do zdarzenia doszło
10 czerwca 2015 r. w Sochaczewie. Przechodząc ul. Staszica, dh Tomasz Brodowicz zauważył przed wejściem do jednej z kamienic osuwającego się na ziemię nieprzytomnego
mężczyznę. Natychmiast po stwierdzeniu, że nie reaguje on na bodźce zewnętrzne, przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zaś jednemu z przechodniów polecił wezwanie służb ratowniczych. Strażak ochotnik czuwał nad nieprzytomnym i prowadził jego
reanimację aż do przybycia odpowiednich służb. Okazało się, że mężczyzna przeżył tylko
dzięki błyskawicznej i fachowej interwencji dh. Tomasza Brodowicza, jego ofiarności oraz
znakomitym umiejętnościom ratownika. Swoją wzorową postawą obywatelską udowodnił on, że praca strażaka jest jego prawdziwym życiowym powołaniem.
Strażak Roku 2016 – dh Tomasz Chmielewski z OSP w Bukównie
(gm. Radzanów, pow. białobrzeski)
Tytuł przyznany za uratowanie mężczyzny poszkodowanego w wypadku samochodowym i uwięzionego w płonącym aucie, które wcześniej uderzyło w drzewo. 7 maja 2016 r.
na drodze powiatowej w miejscowości Zacharzów samochód osobowy uderzył w drzewo. Autem podróżowała tylko jedna osoba. Po wypadku nie była ona w stanie wydostać
się z pojazdu, a samochód zaczął płonąć. Przejeżdżając tamtędy, dh Tomasz Chmielewski natychmiast się zatrzymał i ruszył na ratunek poszkodowanemu. Ponieważ na skutek wypadku wszystkie drzwi auta się zablokowały, strażak ochotnik użył łomu, który
miał w bagażniku swojego samochodu. W ostatniej chwili wydobył z pojazdu rannego,
poparzonego kierowcę. Tuż po jego wydostaniu ogień strawił całe wnętrze samochodu.
Dh Tomasz Chmielewski przekazał poszkodowanego przybyłym na miejsce służbom ratowniczym, które udzieliły mu kwalifikowanej pierwszej pomocy i niezwłocznie zabrały
go do szpitala. Strażak ochotnik wykazał się w czasie swojej bardzo ryzykownej samodzielnej akcji ratunkowej wyjątkowym poświęceniem, odwagą, refleksem i trzeźwą oceną
sytuacji, dzięki czemu ocalił człowiekowi życie.
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Strażak Roku 2017 – dh Michał Kupidura z OSP w Kazanowie
(gm. Kazanów, pow. zwoleński)
Tytuł przyznany za udzielenie natychmiastowej profesjonalnej pomocy ludziom poważnie rannym w wypadku samochodowym oraz podjęcie działań ratujących im życie.
28 października 2017 r. w miejscowości Kociołki (gm. Kozienice) samochód osobowy
uderzył w drzewo. Dh Michał Kupidura jako pierwszy zatrzymał swój pojazd i bez wahania ruszył na pomoc trzem ofiarom wypadku. Zabezpieczył miejsce zdarzenia, udzielił
pierwszej pomocy i wezwał służby ratownicze. Razem z innym świadkiem wypadku uwolnił z całkowicie zniszczonego samochodu rannego mężczyznę tak, aby nie pogłębić jego
urazów. Ocenił również stan pozostałych ofiar i monitorował ich czynności życiowe aż do
przybycia służb ratowniczych. Po przyjeździe PSP z Kozienic pomagał strażakom w dalszym zabezpieczaniu rannych. Wielka ofiarność dh. Michała Kupidury, jego przytomność
umysłu, fachowa wiedza i umiejętności ratownika budzą najwyższy szacunek i uznanie.
Strażak Roku 2018 – dh Mariusz Zagożdżon z OSP w Radomiu
(gm. Radom, pow. radomski)
Tytuł przyznany za błyskawiczną reakcję na zauważone płomienie wydobywające
się z komina budynku mieszkalnego i uratowanie jego mieszkańców. W nocy z 25 na
26 kwietnia 2018 r. dh Mariusz Zagożdżon, jadąc samochodem ul. Witkacego w Radomiu, zauważył płomienie wydobywające się z komina domu jednorodzinnego. Zatrzymał się i zadzwonił po straż pożarną. Nie czekając jednak na jej przyjazd, od razu próbował obudzić mieszkańców domu. Niestety, nikt nie otwierał drzwi. Obawiając się o życie
i zdrowie domowników, strażak ochotnik bez wahania postanowił wejść do środka przez
okno. W pomieszczeniach panowało już duże zadymienie, ale udało mu się samodzielnie
wyprowadzić bezpiecznie na zewnątrz całą rodzinę, którą otoczył opieką aż do przyjazdu wezwanych służb. Podczas sprawnie przeprowadzonej ryzykownej akcji ratunkowej
dh Mariusz Zagożdżon wykazał się wielką czujnością, odwagą, poświęceniem i determinacją w działaniu. Swoją postawą udowodnił, że jest prawdziwym strażnikiem żywiołów,
gotowym nieść pomoc w każdej sytuacji zagrożenia. Wdzięczna strażakowi ochotnikowi
za ocalenie życia rodzina państwa Mazurków wystosowała list do komendanta PSP w Radomiu, w którym opisała całe zdarzenie, pochwaliła bohaterską postawę oraz bezinteresowną i nieocenioną pomoc dh. Mariusza Zagożdżona, a także podziękowała zarówno
jemu, jak i całej ekipie straży pożarnej uczestniczącej w akcji ratowniczej.
Strażak Roku 2019 – dh Tomasz Smętkowski z OSP w Ursusie
(gm. m.st. Warszawa, pow. m.st. Warszawa)
Tytuł przyznany za uratowanie mężczyzny, który, chcąc pomóc swemu tonącemu w Narwi psu, sam wpadł do częściowo zamarzniętej rzeki i nie mógł się wydostać.
Do zdarzenia doszło 11 stycznia 2019 r. na wysokości miejscowości Burlaki w gminie
Zatory. Przebywający w domu dh Tomasz Smętkowski usłyszał, że ktoś wzywa pomocy
od strony pobliskiej Narwi. Pośpieszył więc niezwłocznie na miejsce, z którego dochodził głos i ujrzał tonącego w rzece mężczyznę. Bez chwili wahania, narażając własne życie, rozpoczął samodzielną akcję ratunkową, zaś jego żona wezwała w tym czasie służby
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ratownicze i wskazywała im najkrótszą drogę dojazdu do poszkodowanego. Strażak ochotnik, który jest jednocześnie ratownikiem WOPR, używając drabiny i liny, wydostał tonącego mężczyznę z lodowatej rzeki na brzeg i zabezpieczył go przed dalszym wychłodzeniem
do czasu przyjazdu odpowiednich służb. Ofiarność dh. Tomasza Smętkowskiego, jego
odwaga, refleks i umiejętności ratownika zasługują na najwyższe uznanie. Swoją wspaniałą postawą udowodnił, że służba w OSP, jak i działanie w WOPR są jego prawdziwym
życiowym powołaniem. Psa poszkodowanego również udało się uratować.
Adam Struzik – lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk. Marszałek Senatu w latach 1993-1997, senator II, III i IV kadencji. Od 2001 r. Marszałek
Województwa Mazowieckiego. Od roku 2004 członek Europejskiego Komitetu Regionów
kolegialnego organu pomocniczego Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej,
w grupie politycznej EPP. Strażak ochotnik i członek Zarządu Wojewódzkiego oraz Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Gala Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP
i Samorządów, Warszawa 2018 r. Współgospodarze gali: prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak
oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik

54

III.
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ELEMENTEM BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO
Tadeusz Zagajewski
Wprowadzenie
Najprostszą formą wprowadzenia w tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym mogłyby być następujące sformułowania: „Aktualna sytuacja na polskich drogach, przy systematycznie rosnącej liczbie pojazdów i konieczności modernizacji infrastruktury drogowej, wymaga
stanowczych i skutecznych działań zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego”, albo „Jak wynika z raportów o stanie BRD, stały, nieunikniony rozwój motoryzacji
niesie ze sobą szereg zjawisk negatywnych, z których największą grupę stanowią zdarzenia
i wypadki drogowe”.
Gdybym rozwinął te dwa sformułowania, zostałbym posądzony o truizm lub zwykłe powielanie jakże często wypowiadanych przy różnych okazjach zdań, które niczego nie załatwiają, a jedynie świadczą o tym, że zwróciliśmy uwagę na tę tematykę. Wolę zacytować słowa
wybitnego prawnika Paula Bockelmanna. Sformułował on prawne aspekty odnoszące się do
osób, w których przypadku ratowanie życia i udzielanie pierwszej pomocy wynika z obowiązków zawodowych, jak i tych, które po prostu poczuwają się do tego obowiązku: „Zastosowanie
jakiegoś środka dającego bodaj nadzieję tam, gdzie grozi śmierć, jest zawsze słuszniejsze niż
nieuczynienie niczego. Osąd wydający się ex ante (przedtem) słuszny pozostaje niepodważalny,
nawet jeśli okaże się ex post (potem), że wybór środka przyniósł w efekcie zamiast zażegnania –
przyspieszenie zgonu. Prawo nie wymaga, aby rezygnować z ostatniej szansy nawet wówczas,
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gdy zamierzona czynność może zawieść. Przeciwnie, oczekuje, że zostanie ona wykorzystana”1.
Jednak zawsze podejmując czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy, borykamy się z wieloma wątpliwościami.
1. Wokół przepisów: nowelizacje, luki prawne, sprzeczności
Nie jest moim celem wyliczenie i cytowanie w pełnym brzmieniu Prawa o ruchu drogowym ani ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Często zastanawiam się,
jaka jest znajomość tych aktów prawnych w naszym społeczeństwie? A przecież większość
z nas jest uczestnikami ruchu drogowego – niechronionymi (pieszy, rowerzysta), kierowcami pojazdów samochodowych czy ich pasażerami – i przebywamy na ulicach i drogach znaczną część naszego życia. Naukowcy wyliczyli, że w czasie swojego życia człowiek
obejdzie ziemię około czterech razy. To bardzo dużo i nawet gdy korzystamy z dostępnych
dziś środków komunikacji, to i tak większość życia spędzimy, poruszając się na własnych
nogach. Jednak nie jesteśmy na drodze sami. Wokół nas pojawiają się inni użytkownicy,
wśród nich rowerzyści, zmotoryzowani. I niestety, często dochodzi do wypadków.
W tym miejscu należy zadać dwa pytania:
– Jak wygląda społeczna edukacja w zakresie znajomości zasad wspólnego uczestnictwa
w ruchu drogowym?
– Jaka jest nasza znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy i zachowania w sytuacjach krytycznych?
Skupmy się tylko na jednym z wymienionych obszarów, a mianowicie sytuacji zagrożenia zdrowia i życia i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Kilka zdań wcześniej
hasło „przepisy” uzupełniłem sformułowaniami: luki prawne, sprzeczności. Przeanalizujmy kilka aktów prawnych związanych z ratowaniem życia.
Czym jest udzielanie pierwszej pomocy?
Pierwsza pomoc, jak wynika z art. 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
to: „zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym
również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (…) oraz
produktów leczniczych (…) dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej”.
Przykład takiego wyrobu stanowi AED
Niezmiernie ważny jest zapis art. 4 cytowanej ustawy:
„Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości

1

Paul Bockelmann, Strafrecht des Arztes, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1968.
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i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia
działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego”.
To dotyczyło ogólnych zasad dotyczących udzielania pierwszej pomocy. A jak to się ma do przepisów
w Prawie o ruchu drogowym?
Art. 44. Prawa o ruchu drogowym stanowi:
„Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany: zatrzymać pojazd,
nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego; przedsięwziąć odpowiednie środki
w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu
wypadku; (…) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom
wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycz- Automatyczny defibrylator zewnętrzny
nego i Policję (…)”.
Jednak to nie wszystko. Ustawodawca doszedł do wniosku, że ustawowy nakaz i obowiązek reakcji pierwszego świadka zdarzenia może nie odnieść oczekiwanego skutku.
Dlatego tu pojawiają się jeszcze dwa akty prawne: Kodeks karny i Kodeks wykroczeń.
Art. 162 § 1 Kodeksu karnego
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc
jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się
zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc
ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.
Zwróćmy uwagę na przedstawione niżej w tabeli dwa przykłady
egzekwowania przepisu z art. 162 k.k.:

Liczba postępowań wszczętych
i stwierdzonych
w latach 2017-2018
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Czy to wystarczyło ustawodawcy? Nie.
Art. 93. Kodeksu wykroczeń
§ 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia
pojazdów.
Z przedstawionych aktów prawnych wynika, że ustawodawca nie tylko nakłada na
wszystkich obowiązek udzielania pierwszej pomocy, ale poprzez możliwość zastosowania sankcji karnych wymusza ten obowiązek. A jeśli popełnię błąd, zrobię coś źle? Czy
grożą mi również za to jakieś sankcje karne? Stosując pewne uproszczenia i tzw. wolny
przekład – zgodnie z prawem cywilnym udzielenie pierwszej pomocy jest niezleconym
wykonaniem czynności. A odpowiedzialność? Tylko w sytuacji, gdy ewentualne szkody są
następstwem rozmyślnego lub wyraźnie niedbałego wykonania zadania.
2. To dlaczego się boimy?
W życiu często spotykamy się z obawą, lękiem czy wreszcie strachem. Najczęściej
w sytuacjach, które możemy określić jako nowe, nieznane, niepewne. Do takich zalicza się
konieczność udzielenia pierwszej pomocy. Tu właśnie występuje szczególna obawa, bowiem dotyczy to zdrowia i życia człowieka, znajomości zasad postępowania bądź jej braku
i wreszcie presji otoczenia (gapiów, świadków zdarzenia, własnej rodziny) i… „posiadania
„narzędzia”, którym tej pomocy możemy udzielić – apteczki.
Jeśli ktoś powie, że nie są to istotne przyczyny, dla których unikamy sytuacji wymagających udzielenia pierwszej pomocy – to gotów jestem polemizować. I jeszcze jedno.
Wiedzę związaną z ratowaniem innego człowieka ma niestety niewielki procent naszego
społeczeństwa. A życie to nie gra komputerowa. Mamy je tylko jedno. Każdy z nas może
znaleźć się w sytuacji, w której ktoś inny, nieznajomy udzieli nam pomocy i uratuje nasze
zdrowie czy życie.
Najwięcej interwencji służb ratowniczych związanych jest z transportem i ruchem
drogowym. Związana z tym konieczność udzielania pierwszej pomocy nie ulega wątpliwości. Przyjrzyjmy się zatem danym wskazującym liczbę wypadków na naszych drogach
oraz trendom z okresu od 2009 r. do 2018 r. Pocieszającą wiadomością jest fakt, że na
przestrzeni niemal 10 lat zauważalnie zmniejszyła się liczba zdarzeń drogowych. Mimo
wszystko nie jest w stanie spaść poniżej 30 tys. Podobnie liczba ofiar śmiertelnych na
naszych drogach, choć również wyraźnie się zmniejsza, to nadal przekracza 2500 w skali
roku.
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Wykres 1. Liczba zdarzeń drogowych w latach 2009-2018

Wykres 2. Liczba ofiar śmiertelnych w latach 2009-2018

Dopóki liczba wypadków i ofiar nie zmniejszy się do zera, nie będziemy w stanie uniknąć sytuacji, w których zostaniemy nawet przypadkowo zaangażowani do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Musimy być do tego przygotowani. Strach, lęk, obawa są czymś naturalnym.
Nie należy jednak dopuścić do sytuacji, w której wezmą one górę nad racjonalnym, pragmatycznym sposobem postępowania. Pomaga tu wiedza, umiejętności i znajomość reguł prawnych
związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Niestety, spotykamy się z jednak z wieloma wątpliwościami, żeby nie powiedzieć sprzecznościami. Dotyczy to przede wszystkim dwóch obszarów.
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Pierwsza wątpliwość: apteczka jako narzędzie
Rozpocznijmy od odpowiedzi na jedno zadawane ciągle pytanie: czy są przepisy, które
zobowiązują nas kierowców, do posiadania w prywatnym samochodzie apteczki? Wielu kierowców twierdzi, że jest ona obowiązkowa i kupuje ją dla zasady, „aby była”, nie
zaglądając nawet do jej wnętrza, bo uważają, że nie są specjalistami i nie muszą się na
tym znać. Nie jest zatem ważne, co zawiera. Tylko czy można kierować się właśnie takim
uzasadnieniem?
Jakże często zdarza się, że coś, co nazywamy apteczką samochodową, spełnia jednocześnie rolę punktu pierwszej pomocy na wycieczce, działce, a nawet w domu. I wtedy
okazuje się, jak istotna jest zawartość tego opakowania. Apteczka samochodowa zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami nie jest obowiązkowym wyposażeniem
samochodu osobowego, jeśli wykorzystujemy go wyłącznie na nasze prywatne potrzeby.
A więc czym, jakim narzędziem, udzielić pierwszej pomocy? Tu należałoby postawić kolejne pytanie: czy do posiadania w domu różnego rodzaju opatrunków, środków odkażających, bandaży itp. zobowiązują nas jakieś przepisy? Nie, a przecież uważamy, że w każdym
domu jest to niezbędne, bo w zupełnie nieprzewidzianych okolicznościach może się przydać. I jeszcze jedna uwaga. Nawet w przypadku apteczek obowiązkowych, stanowiących
wyposażenie ciężarówek, autobusów czy samochodów osobowych służących do prowadzenia działalności zawodowej – nie określono ich wyposażenia, nie ma standaryzacji.
W prawidłowo wyposażonej apteczce możemy wyróżnić elementy przeznaczone do
zabezpieczenia ratownika (rękawiczki, maseczka do sztucznego oddychania). Pozostałe
wyposażenie służy do prawidłowego zabezpieczenia osób poszkodowanych aż do przyjazdu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Profesjonalna apteczka i wyrób apteczkopodobny

Wyroby apteczkopodobne nie przydadzą się nawet do opatrzenia ran, nie mówiąc już
o ratowaniu osób ciężej poszkodowanych czy zabezpieczeniu ratownika. A przecież ustawodawca nakazał nam, grożąc konsekwencjami, udzielanie pierwszej pomocy. Czy to nie
luka w przepisach?
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Druga wątpliwość: przygotowanie kandydatów na kierowców do udzielania pierwszej
pomocy
Tę część powinno się rozpocząć od porównania „mity a rzeczywistość”. Jak naprawdę
jesteśmy przygotowani do skutecznego reagowania na zagrożenie zdrowia czy życia drugiego człowieka? Zacznijmy od stanu prawnego.
Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt. 3 ustawy o kierujących pojazdami kurs dla kandydatów na
kierowców obejmuje:
1) Część teoretyczną przeprowadzaną w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:
a) podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym,
b) obowiązków i praw kierującego pojazdem;
2) Część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem, zwaną dalej „nauką jazdy”, przeprowadzaną:
a) na placu manewrowym,
b) w ruchu miejskim oraz
c) w ruchu poza obszarem zabudowanym;
3) Naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych;
4) Kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności, zwane dalej „egzaminem wewnętrznym”.
W tym miejscu można zadać pytanie: ile warte jest życie ludzkie? Aby nie trzymać dłużej w niepewności, od razu odpowiem: cztery godziny. Przyszły kierowca musi poświęcić
tylko cztery godziny na szkolenie, dzięki któremu może uratować komuś życie. Rzeczywistość jest przerażająca. Z badań i analiz wynika, że kurs pierwszej pomocy podczas
zajęć prowadzonych dla kandydatów na kierowców zamiast ustawowych 4 godz. często
trwa… godzinę lub krócej! Kursy prowadzą nierzadko osoby z brakiem doświadczenia
dydaktycznego, często taki „kurs” polega na oglądaniu filmów lub slajdów. Niestety, nie
wszystkim kursantom zależy na poprawnej nauce, lecz na zdanym egzaminie (to krok do
osiągnięcia prawa jazdy).
W kilkunastu ośrodkach szkolenia kierowców przeprowadzone zostały anonimowe
ankiety i badania fokusowe. Kursanci odpowiadali m.in. na następujące pytania:
– Czy wiesz, jak prawidłowo zabezpieczyć miejsce wypadku?
– Czy potrafiłbyś skutecznie wykorzystać apteczkę samochodową?
– Czy w trakcie kursu miałeś możliwość wykonać praktyczne ćwiczenia z użyciem fantomów do nauki resuscytacji?
– Czy bazując na otrzymanej wiedzy, potrafiłbyś prawidłowo udzielić pierwszej pomocy?
Niestety – wyniki zebranych opinii wskazują, że poziom nauczania nie przystaje do
wymagań, które nakładane są na kierowców zobowiązanych do udzielania pomocy na
drodze.
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Wykres 3. Procentowy
wskaźnik umiejętności
udzielania pierwszej
pomocy po kursie dla
kandydatów na kierowców

Wymienione podczas badań przyczyny tak negatywnej sytuacji to m. in.:
– skracanie zajęć 49,9%,
– brak sprzętu do ćwiczeń i symulacji zdarzeń 76,8%,
– brak umiejętności dydaktycznych 63,3%.
Analiza aktualnej sytuacji i przeprowadzone badania wykazują potrzebę weryfikacji
podejścia do pojęć: uczę, nauczam, a może wydaję kwit? Żyjemy w czasach dynamicznie
się zmieniających. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy winna być taka sama, jak
umiejętność czytania i pisania. Nie wolno nam jednak zrzucać odpowiedzialności tylko
na szkoły nauki jazdy. Zapominamy o potrzebie stałej, ciągłej edukacji.

„Łańcuch edukacyjny” to określenie stosowane przeze mnie od wielu lat. Opisuje
potrzebę przygotowania do racjonalnych zachowań w sytuacjach ratowania życia już od
najmłodszych lat. Tylko czy jesteśmy do tego przygotowani? Ale to również konieczność
reedukacji i stosowania innych, współcześnie oczekiwanych form.
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Praktyka musi iść
w parze z teorią

3. Edukacja
Rozumiana jako stały, powtarzalny ciąg wydarzeń, a nie jednorazowe działanie, kończące się najczęściej na etapie szkolnym, a w najlepszym razie na kursie nauki jazdy.
Zanim dokonam podsumowania, przedstawię rozmowę, którą odbyłem kiedyś podczas
spotkania z jednym z ministrów. Zasugerowałem: „O czym my właściwie mówimy, jeśli
nie ma rozwiązań systemowych?”. Liczyłem na poparcie mojego stanowiska, kiedy usłyszałem: „Panie Tadeuszu, to chyba nie o to chodzi. Dopóki nie będą potrafiły ze sobą
współpracować podmioty statutowo odpowiadające za poprawę sytuacji w różnych obszarach naszej codzienności – w naszym przypadku za BRD i ratownictwo – nie możemy
mówić o czymś, co nazywa się systemem. Mówimy o obszarach, w których powinnyśmy
pomagać, a tworzymy sztuczną, niepotrzebną konkurencję”.
Czy ten człowiek nie miał racji? W działaniach, które najczęściej określamy słowami:
„prewencja” i „edukacja”, nie mamy prawa, nie wolno nam używać słowa „konkurencja”.
A jeśli nie konkurencja, to współpraca. Tylko:
– kogo z kim,
– w jakich obszarach,
– czy jesteśmy do tego przygotowani, np. pod względem możliwości prawnych i mentalnych?
Po co te wszystkie pytania? Odpowiedzmy jeszcze tylko na jedno. Czy na pewno chcemy współpracować? Niestety, w większości przypadków wolimy mówić: mój projekt, moja
propozycja, to ja zrobiłem… W tym miejscu prośba i apel – ale z wykorzystaniem słowa
„edukacja”. Spróbujmy nauczyć się działać razem. Może to właśnie będzie początkiem
tworzenia systemu, na którego brak ciągle się powołujemy.
Podsumowując, kilka wniosków dla instytucji edukujących...
1. Powołanie mobilnego zespołu praktyków.
2. Stworzenie jednolitej i aktualizowanej bazy programów dostępnej w całym kraju.
3. Przygotowanie dydaktyczne i specjalistyczne kadry ekspertów – praktyków.
4. Wyposażenie w narzędzia i materiały metodyczne placówek edukacyjnych – począwszy od szkół podstawowych, na szkołach jazdy kończąc.
5. Zwrócenie uwagi na formy przekazywanej wiedzy – zwiększenie udziału wiedzy praktycznej: ćwiczenia i symulacje zdarzeń.
6. Włączenie korpusu specjalistów do realizowanych projektów unijnych.
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... i dla każdego z nas, czyli pierwszych świadków zdarzenia
1. Zmiana mentalności („to mnie nie dotyczy”).
2. Nabycie umiejętności prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia.
3. Pokonanie swoich słabości (lęk, wysiłek, chęci).
4. Systematyczna i ciągła edukacja (dbałość o znajomość najnowszych wytycznych i zaleceń organizacji zajmujących się bezpieczeństwem).
5. Zwrócenie się na potrzeby innych i nieunikanie konieczności udzielenia pomocy
(tzw. grzech zaniechania).
I jeszcze kilka rad praktycznych na co dzień
Poza procedurami postępowania, radami, które przedstawiłem wyżej, zwróćmy uwagę
na jeszcze kilka zasad postępowania:
– na konieczność działania według uznanych metod i zasad (algorytmu postępowania),
a nie myślenia w kategoriach „wydaje mi się, że tak będzie najlepiej”,
– na to, że zwracanie się o pomoc to nie wstyd, nie dyshonor – to potrzeba chwili,
– na potrzebę skorzystania z dostępnego sprzętu – np. automatycznego zewnętrznego
defibrylatora,
– udzielając pomocy, staraj się zasłonić poszkodowanego przed widzami – nachylanie
się, zaglądanie, przeszkadzanie, ale jednocześnie niechęć do udzielania pomocy są
zmorą naszych czasów,
– jeśli masz kontakt z poszkodowanym, powiedz mu, kim jesteś, mów spokojnie, cierpliwie słuchaj tego, co do ciebie mówi,
– nigdy nie komentuj wypadku: „trzeba było tak szybko nie jechać, to byś pan się nie
rozbił” – takie uwagi na pewno nie pomogą,
– staraj się ratować płynnie i sprawnie, pozwoli ci to wykorzystać umiejętności, które
nabyłeś, a jednocześnie zyskasz sympatię otoczenia,
– nie zostawiaj nigdy poszkodowanego samego – on potrzebuje ciebie, a jeżeli już musisz odejść, pozostaw przy nim kogoś innego,
– pamiętaj, że nie wszyscy (osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających) będą
zadowoleni, że chcesz im pomóc.
Na koniec jeszcze jedna refleksja – zdanie wypowiadane przez prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Gaszyńskiego: „Każdy dorosły człowiek przynajmniej raz w życiu musi udzielić pierwszej pomocy”. Niosąc pomoc drugiemu człowiekowi, nie oczekuj pochwał i orderów!
Tadeusz Zagajewski jest prezesem Zarządu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektorem Szkoły Ratownictwa, członkiem Polskiej Rady Resuscytacji i dyrektorem
kursów BLS AED Europejskiej Rady Resuscytacji. Autor wielu książek, opracowań i artykułów związanych z poprawą bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, w tym
nagrodzonej GLOBUSEM książki „Bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży”.
Pomysłodawca programu edukacyjnego dla najmłodszych: „Kacper – dziecko bezpieczne
na drodze”.
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Jan Borkowski
Wprowadzenie
Na przestrzeni lat – wieków, dziesięcioleci, a nawet w krótszych okresach – zmieniała się
i wciąż zmienia pozycja oraz znaczenie różnych zasobów naturalnych Ziemi w działalności
człowieka. Naturalne lasy porastające naszą planetę były źródłem różnych pożytków – zwierząt
jako przedmiotu działalności myśliwskiej, owoców leśnych i grzybów do spożycia oraz drewna
jako materiału opałowego i budulca. Niezależnie od tych funkcji, dziś lasy są traktowane jako
niezwykle istotny element utrzymania równowagi w przyrodzie i czynnik hamujący niekorzystne zmiany klimatu.
Ziemie uprawne były podstawą produkcji rolniczej, gdzie ważny był obszar i jakość gruntów, a hodowla zwierząt była uzależniona od upraw roślinnych. Te związki uległy osłabieniu,
a nawet rozerwaniu, wskutek wykorzystywania nowych technologii produkcji żywności.
Tradycyjna działalność rolnicza, zależna od warunków pogodowych, napotyka jednak coraz
większe problemy związane ze zmianami klimatu, skutkującymi głównie niedostatkiem wody.
Wszechobecna naturalna woda zawsze traktowana była jako substancja warunkująca życie, a potem ważny i często niezbędny środek w procesie wytwarzania różnych dóbr. W otoczeniu człowieka była i pozostaje zarówno trudnym do ujarzmienia żywiołem niszczącym,
jak i środkiem oddzielającym zbiorowości ludzkie, a także dającym im w przeszłości rodzaj
ochrony przed intruzami czy wrogami. Rzeki, kanały, jeziora i morza były i pozostają drogami
transportu osób i towarów oraz źródłem wartościowej żywności. W przypadku wielu państw
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(w tym Holandii) dostęp do morza był podstawą powstania potęg gospodarczych, które swoją
pozycję zbudowały na wymianie handlowej, a także podbojach i eksploatacji ziem, państw
i narodów na różnych kontynentach. Obszary i obiekty wodne, a także ich otoczenie, stały
się we współczesnych czasach atrakcyjnym miejscem uprawiania sportu oraz wypoczynku
i rekreacji. Kontrolowane masy wody, a także przybrzeżne obszary morskie zostały ważnym
odtwarzalnym źródłem energii. Na przestrzeni ostatnich dwóch wieków wody stały się jednak
docelowym zbiornikiem dla licznych zanieczyszczeń, co stanowi odrębne zagadnienie i problem. Słone wody mórz i oceanów (nazywane wszechoceanem), pokrywające 71% powierzchni kuli ziemskiej i 97,5% zasobów wodnych świata, stanowią natomiast (w większym stopniu
niż wcześniej) zagrożenie dla siedlisk ludzkich, w związku z gwałtownymi zmianami klimatycznymi i wzrostem poziomu tych wód.
Zmiany klimatu i nieracjonalna działalność człowieka prowadzą też do narastania
problemu braku wody słodkiej. Przedłużający się okresowy brak opadów oraz pogłębiająca się susza geologiczna stwarzają zagrożenie dla normalnej wegetacji roślinności,
stanowiącej podstawowe źródło pokarmu dla zwierząt i ludzi. Kurczące się zasoby wody
słodkiej (a woda pitna stanowi zaledwie 1 proc. całości wodnych zasobów kuli ziemskiej)
powodują konieczność uznania, że jest to niezastępowane dobro wspólne, a dostęp do
niego stanowi prawo każdego człowieka.
W świetle oceny Europejskiej Agencji Środowiska woda pozostaje zasobem niezbędnym
dla zdrowia ludzkiego, rolnictwa, produkcji energii, transportu i przyrody, a zabezpieczenie jej
zrównoważonego użytkowania jest kluczowym wyzwaniem dla całego świata i wewnątrz Europy1. Z nieograniczonego niczym zasobu i środka decydującego o jakości życia woda stała się
dobrem zagrożonym, a jednocześnie czynnikiem zagrożenia. Pozostając przedmiotem polityki ochrony środowiska i ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, staje się jednocześnie
istotnym przedmiotem szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa. Wszystkie te cechy – walory i problemy – pozwalają uznać wodę za szczególny sektor. Tak też, kompleksowo i z wielkim respektem, woda jest traktowana w Niderlandach, które mają tu szczególne doświadczenia
i osiągnięcia oraz podejmują wszechstronne i zrównoważone działania odpowiadające poważnym wyzwaniom związanym z wodą.
Holenderski inżynier hydraulik Andries Vierlingh przestrzegał w swoim rękopisie
Tractaet van Dyckagie z 1570 r., że woda nie poddaje się żadnej ludzkiej sile, a wszelki gwałt
na żywiole wodnym odwróci się przeciwko sprawcy z tą samą gwałtownością, z jaką był
zadany2. Dziś Niderlandy mają przewagę nad innymi nisko położonymi rejonami świata,
wypracowały bowiem umiejętność panowania nad wodą opartą na wiedzy technicznej,
bogactwie oraz sprawnie działających instytucjach lokalnych i państwowych. Ale stojące
przed Holendrami wyzwania związane z wodą są znacznie większe niż w przypadku któregokolwiek państwa europejskiego. Tym bardziej zasługują na uwagę.

1

2

The European environment – state and outlook 2020. Knowledge for transition to a sustainable Europe (SOER
2020), European Environment Agency, 2019, s. 94.
A. Vierlingh, Tractaet van Dyckagie, Martinus Nijhoff, ‘S-Gravenhage 1920 (http://resources.huygens.knaw.
nl); cyt. za: K. Cebulak, Delta Wisły powyżej i poniżej poziomu morza, Stowarzyszenie Żuławy i Lokalna Grupa
Działania Żuławy i Mierzeja, Nowy Dwór Gdański 2010, s. 21.
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1. Wody i terytorium Niderlandów
Niderlandy leżą na nisko położonym terytorium w delcie trzech dużych rzek spływających do Morza Północnego: Renu, Mozy i Skaldy oraz trzech mniejszych: IJssel, Waal
i Amstel. Naturalne wydmy rozciągają się wzdłuż wybrzeża na znacznej długości i poprzecinane są przez ujścia tych rzek i ich delty. Piasek, muł i gleba niesione przez wody
rzek utworzyły znaczną część atrakcyjnego rolniczo pierwotnego terytorium i wybrzeża.
Jednocześnie poprzez wydobycie torfu, jako ważnego surowca energetycznego, stworzono znaczne obszary położone poniżej poziomu morza, które następnie zagospodarowano
jako żyzne rolnicze poldery. Ale tereny depresyjne są też wynikiem naturalnych ruchów
izostatycznych zachodzących w rejonie Morza Północnego.
Przed kilkuset laty ludzie zamieszkiwali tylko tereny położone wyżej lub sztuczne wzniesienia, czyli terpy (nl. terp), chronione przez zwykłe groble (nl. dijk) i tamy
(nl. dam). Bez obecnych grobli i tam oraz innych środków ochrony przeciwpowodziowej
około połowy kraju byłoby narażone na powodzie, zarówno od strony rzek, jak i od strony
morza3. Obecnie wody zajmują 18,4% powierzchni Niderlandów.
Począwszy od XIII w. miejscowa ludność budowała coraz więcej grobli (wałów), a następnie na terenach nisko położonych i poniżej poziomu morza rozpoczęto budowanie
polderów, które są terenem osuszonym w granicach określonych przez odpowiednio wysokie groble. Od wybrzeży północnych aż po południowo-zachodnie ukształtował się
płaski krajobraz z groblami, z których część określa się mianem wałów sypialnych. Budowanie i utrzymanie polderów wymagało zgodnej współpracy lokalnych społeczności
w ramach związków wałowych (spółek wodnych) – zdecentralizowanych struktur, które
ukształtowały funkcjonującą efektywnie do dzisiaj demokratyczną formę samorządu lokalnego. Rozłożone na pokolenia prace przy budowie polderów zbudowały społeczeństwo zdolne do ogromnego trudu w ujarzmianiu sił przyrody. Wiatraki, wykorzystywane
przez kilkaset lat do odwadniania polderów, stopniowo były zastępowane przez parowe,
a później elektryczne turbinowe stacje pomp. Poldery stały się specyficzną przestrzenią do
intensywnej hodowli zwierząt i uprawy roślin w gospodarstwach rolnych.
Obecnie cały obszar Niderlandów zagrożony powodzią składa się z 95 „pierścieni przeciwpowodziowych”, które stanowią wały przeciwpowodziowe otaczające tereny o charakterze polderów. Za każdy pierścień odpowiada jedna organizacja, którą jest regionalny zarząd
gospodarki wodnej, integrujący i wspierający mniejsze lokalne jednostki samorządowe.
1.1. Zamknięcie zatoki Zuiderzee zaporą Afsluitdijk
Przez wiele wieków zagrożeniem dla mieszkańców Niderlandów zamieszkujących wybrzeże dużej zatoki Morza Północnego wchodzącej od północy w głąb lądu i stanowiącej
drogę do portu w Amsterdamie, zwanej Zuiderzee (Morze Południowe), były sztormy
i przypływy morskie. Sama zatoka Zuiderzee i Wyspy Zachodniofryzyjskie powstały

3

H. Gerritsen, What happened in 1953? The Big Flood in the Netherlands in retrospect, Philosofical Transactions
of The Royal Society A, Journal 2005, s. 1272.
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w okresie XIII-XV w. w wyniku wdarcia się morza w głąb lądu. Wczesne próby zaradzenia problemowi nabrały realnego kształtu dopiero w warunkach wynalezienia pompy
parowej. Dodatkowym czynnikiem motywującym do podjęcia radykalnych działań była
powódź w nocy z 13 na 14 stycznia 1916 r., która w wielu miejscach uszkodziła wały
i spowodowała straty osobowe oraz znaczne straty materialne wzdłuż wybrzeża tej zatoki.
W latach 1927-1932, wykorzystując przygotowany 36 lat wcześniej przez inżyniera Cornelisa Lely plan zamknięcia zatoki, zbudowano 32-kilometrowej długości zaporę Afsluitdijk
(dosłownie: tama zamykająca), wyposażoną w dwie śluzy i dwa kompleksy zasuw, łączącą (obecnie autostradą A7/E22) dwie prowincje: Północną Holandię i Fryzję. Jej szerokość
wynosi 90 m, a wysokość 7,25 m ponad poziomem morza. Budowa odbywała się w trudnych latach po I wojnie światowej, w czasie Wielkiego Kryzysu, i dawała zatrudnienie około
4-5 tys. robotników. W wyniku zamknięcia zatoki powstał słodkowodny zbiornik IJsselmeer, zasilany wodami rzeki IJssel, a utrzymujący się dotychczas z rybołówstwa morskiego
mieszkańcy wybrzeża zatoki musieli przystosować się do nowych warunków. Już w trakcie
budowy zapory przy północno-zachodnim brzegu Zuiderzee odbudowano i osuszono stary polder Wieringermeer o powierzchni 193 km2. W ciągu następnych kilkudziesięciu lat
w granicach IJsselmeer osuszono trzy wielkie i żyzne poldery, który składają się na utworzoną 1986 r. prowincję Flevoland, o powierzchni 2412 km2. Ponadto w 1976 r. ukończono
budowę kolejnej zapory, 30-kilometrowej Markerwaardijk, która skraca drogę pomiędzy
północną Holandią i Flevolandem oraz wydziela z IJsselmeer jezioro Markermeer.
Obecnie zapora Afsluitdijk jest poddawana wzmocnieniu, które obejmuje podniesienie grobli i umocnienie jej boków przy użyciu 75 tys. betonowych bloków. Wartość tej
operacji sięga 555 mln euro. Wielkie i kosztowne przedsięwzięcia inwestycyjne imponują
pod względem technicznym, ale świadczą też o wiedzy, determinacji i sile sprawczej holenderskiego społeczeństwa.
1.2. Wielka Powódź i Plan Delta
Powodzie, które wystąpiły w historii Niderlandów wielokrotnie i pochłonęły dziesiątki
tysięcy ludzkich ofiar, w przeszłości traktowano jako działanie natury lub Boga, a naprawiając wały, zdawano sobie sprawę, że zagrożenie ze strony morza ciągle istnieje. W nocy
z 31 stycznia na 1 lutego 1953 r. niezwykle silny sztorm na Morzu Północnym (osiągający
11 stopni w skali Beauforta), wiejący z zachodu huraganowy wiatr, a także olbrzymi przypływ, tzw. syzygijny, spowodowały niebezpieczne spiętrzenie wód morskich – głównie
u wybrzeży Holandii4. Jednocześnie poziom wód w Renie i w Mozie wzrósł do krytycznej
wysokości po roztopach w Alpach oraz obfitych opadach w Niemczech i w Ardenach.
Woda wdarła się wzdłuż rzek na znacznej długości wybrzeża i w około 150 miejscach
przerwała (niejednokrotnie osłabione wskutek powojennych zaniedbań w konserwacji)
wały chroniące poldery. W ciągu kilku godzin zalała Zelandię, część Holandii Południowej i Północnej Brabancji na obszarze stanowiącym blisko 7,8% powierzchni całego kraju,

4

Przypływ syzygijny następuje wtedy, gdy Księżyc jest w pełni oraz nowiu, a Ziemia i Słońce znajdują się w linii
prostej z Księżycem; wówczas wpływy Słońca i Księżyca dodają się do siebie.
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gdzie mieszkało około 750 tys. osób. Zalanych zostało niemal 200 tys. ha gruntów. Zniszczeniu uległy wały przeciwpowodziowe i tamy, pola uprawne oraz domy, budynki gospodarcze i inne elementy infrastruktury. W odmętach sztormowej, zimnej wody śmierć
poniosło 1836 osób, a około 100 tys. osób zostało ewakuowanych. Zginęły dziesiątki
tysięcy zwierząt gospodarskich. Wały wymagały odbudowy na długości około 500 km,
a do osuszenia zalanego terenu potrzeba było 10 miesięcy. Katastrofa ujawniła siłę żywiołu, a jednocześnie istotne mankamenty i braki techniczne oraz organizacyjne ówczesnej
Holandii. Istotne okazały się racjonalne zachowania lokalnych społeczności i niestety także destrukcyjne zachowania indywidualnych osób. Ujawniło się znaczenie solidarności
społecznej w skali całej Holandii oraz znaczenie pomocy zagranicznej.
Niemal natychmiast po katastrofie powołano tzw. Komitet Delta (nl. Deltacommissie),
złożony z 13 najbardziej doświadczonych i znanych w kraju i na świecie inżynierów, którzy mieli za sobą zarówno praktyczny udział w poważnych przedsięwzięciach, jak i liczne
opracowania, a po roku przedstawili tzw. Plan Delta (nl. Deltawerken). Aby zapobiec powtórzeniu się tragedii z 1953 r., postanowiono w ciągu 20-25 lat wybudować cały system
zapór i tam odgradzających ujścia Skaldy, Mozy i Renu od Morza Północnego, wykorzystując nowe możliwości techniczne.
Realizacja Planu Delta rozpoczęła się w 1958 r., a skończyła w 1986 r. – ponad 33 lata
od Wielkiej Powodzi. Kosztowała około 15 mld dolarów. Zbudowano 13 ogromnych i nowoczesnych (w tamtym czasie) obiektów sztuki inżynierskiej (mapa 1). Projekt Delta jest
przykładem udanego kompromisu ekologów, rolników, rybaków i lobby przemysłowego.
Drogi poprowadzone po nowych tamach poprawiły komunikację między Zelandią a Holandią Południową. Zapory nie przeszkadzają w ruchu statków płynących do Europortu
w Rotterdamie. Zachowano także w większości naturalne środowisko różnych gatunków
zwierząt (m.in. małż, ostryg i fok). Aby zapobiec przekształcaniu się dawnych obszarów
morskich w zbiorniki słodkowodne, zadbano o nieustanny dopływ świeżej słonej wody.
Gigantyczne tamy i zapory systemu Delta po raz pierwszy zamknięto profilaktycznie w 2007 r., w czasie wyjątkowo silnego sztormu. Od tego czasu zapory zamykane były
kilkakrotnie, a system ten zapewnia zarówno swobodę żeglugi, jak i bezpieczeństwo dla
ludności i gospodarki. Zgodnie z zaleceniem Komitetu Delta odpowiedzialną za główną
linię obrony morskiej została państwowa agencja Rijkswaterstaat, której powierzono też
nadzór nad bezpieczeństwem, projektowaniem i konserwacją wałów przez samorządowe
zarządy wodne (Waterschap). Około 2600 związków wałowych funkcjonujących w 1950 r.
scalono do zaledwie 21 istniejących obecnie (od 2018 r.) zarządów wodnych. Opracowano
plany klęsk żywiołowych, z jasną definicją obowiązków i scenariuszy działań oraz opracowano odpowiednie programy szkoleniowe.
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Mapa 1. Lokalizacje inwestycji zrealizowanych w ramach Planu Delta (opr. własne)

W tym kontekście Wielka Powódź miała znacznie większy zasięg niż sama katastrofa
i jej bezpośrednie następstwa – i do tego pozytywny. Doprowadziła do powstania zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa i skutecznego reagowania oraz imponujących prac
infrastrukturalnych w celu zapewnienia gotowości na zagrożenia powodziowe do poziomu, jakiego wcześniej nie przewidywano5. Realizacja Planu Delta umocniła wizerunek
Niderlandów jako kraju eksperta w dziedzinie skutecznej walki z żywiołem morskim.
Badania przyszłych zagrożeń ze strony morza wykraczają jednak daleko poza wybrzeże Niderlandów. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu6 przewiduje, że jeśli emisja

5
6

H. Gerritsen, op. cit., s. 1287.
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) jest organem Narodów Zjednoczonych ds. oceny wyników badań naukowych związanych ze zmianami klimatu.
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gazów cieplarnianych będzie następowała zgodnie z aktualną tendencją, to wzrost poziomu mórz do 2100 r. wyniesie 84 cm, a do 2300 r. aż 5,4 m7. Powołany przez rząd holenderski w 2008 r. Państwowy Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju Wybrzeża (tzw.
Veerman Committee 2008) w swoim raporcie stwierdził natomiast, że należy wziąć pod
uwagę wzrost poziomu morza u wybrzeży Niderlandów o 0,65 do 1,3 m do 2100 r. oraz
od 2 do 4 m do 2200 r.8. Według władz holenderskich obecne zabezpieczenia wystarczą
do 2050 r., a ich rozbudowa wymaga dużo czasu, bowiem ostatnie 30 lat prac pozwoliło
na zabezpieczenie się przed wzrostem poziomu morza tylko o 40 cm. Dla Niderlandów
oznacza to bliską katastrofę i skłania do niezwykle poważnego traktowania zobowiązań
w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określonych w paryskim porozumieniu klimatycznym, niedocenionym lub lekceważonym przez niektóre kraje. Tymczasem
nawet w poważnie doświadczonym przez wodę społeczeństwie holenderskim panuje fałszywe poczucie bezpieczeństwa.
W tym kontekście należy zaznaczyć, że systematycznie podnoszący się poziom wód
morskich stwarza zagrożenie także dla polskiego wybrzeża Bałtyku i przyległych terenów
depresyjnych.
2. Program Delta
W 2007 r. rząd holenderski powołał Państwowy Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju Wybrzeża, zwany Drugim Komitetem Delta, który od nazwiska przewodniczącego
jest określany mianem Komitetu Veermana (nl. Veerman Committee 2008)9. W 2008 r.
opublikował on i przedłożył rządowi raport doradczy, zawierający ocenę możliwości
funkcjonowania Holandii nawet w najbardziej ekstremalnych scenariuszach dotyczących
zmian klimatu i podnoszącego się poziomu mórz10. Odpowiedzią na raport doradczy
Komitetu Veermana jest pragmatyczne i realistyczne opracowanie przygotowane przez
rząd w formie Programu Delta, opartego na zmierzonych zmianach i scenariuszach klimatycznych stworzonych przez Królewski Holenderski Instytut Meteorologiczny (KNMI).
Wstępne opracowanie Programu Delta stanowił pierwszy Narodowy Plan Gospodarki
Wodnej przyjęty przez rząd w 2009 r. Wśród dziewięciu podprogramów znalazły się zagadnienia bezpieczeństwa wodnego oraz podprogram dotyczący zaopatrzenia w słodką
wodę. Od 1 stycznia 2012 r. funkcjonuje porozumienie prawne zawarte w ustawie Delta
o zarządzaniu ryzykiem powodziowym (ochrona Holandii przed wysoką wodą) i zaopatrzeniu w wodę słodką (zapewnienie wystarczającej ilości wody słodkiej).

7
8
9

10

N. O’Leary, When will the Netherlands disappear?, Politico (dostęp: 26.12.2019 r.).
M.Z. Voorendt, The development of the Dutch Flood safety strategy, TU Delft, Amsterdam 2015, s. 31.
Przewodniczący dziesięcioosobowego Komitetu prof. dr Cornelis Pieter (Cees) Veerman był w latach
2002-2007 ministrem rolnictwa Holandii.
Samen werken met water. Een land dat leeft, bouwt aan zijn toekomst, Bevindingen van de Deltacommissie 2008
(ang. Working together with water. A living land builds for its future, Findings of the Deltacommissie 2008).

71

Jan Borkowski

Z inicjatywy przewodniczącego Komitetu w 2010 r. odbył się Krajowy Kongres Delta,
który od tamtego czasu jest organizowany co roku, z udziałem wszystkich niezbędnych partnerów kształtowania Programu – władz wszystkich szczebli, organizacji społecznych, środowiska
biznesu i nauki. Budowany systematycznie i pragmatycznie Program Delta oparty jest na
założeniach obejmujących: zarządzanie ryzykiem powodziowym, strategię zaopatrzenia
w wodę słodką, dostosowania przestrzenne dotyczące zwiększenia odporności na wodę
obszarów zabudowanych, umacnianie wybrzeża oraz zarządzanie w delcie Renu, Mozy
i w regionie Ijsselmeer.
Podstawą operatywnego wdrażania polityki wodnej Niderlandów w ramach Programu Delta jest obecnie Narodowy Plan Wodny (Nationaal Waterplan 2016-2021), który
zawiera ogólny zarys, zasady i kierunki krajowej polityki wodnej na okres planowania
2016-2021, z zapowiedzią do 2050 r.11. Określono w nim holenderskie zasady zarządzania
ryzykiem powodziowym i polityki zaopatrzenia w słodką wodę. Narodowy Plan Wodny
określa również strategie, które należy realizować w odniesieniu do obszarów szczególnie
obfitujących w wodę, takich jak delta Renu i Mozy oraz strefa przybrzeżna. Jest istotnym
krokiem w kierunku solidnego i zorientowanego na przyszłość projektu systemu wodnego, mającego na celu skuteczną ochronę przed powodziami, zapobieganie powodziom
i suszom, a także osiągnięcie dobrej jakości wody i zdrowego ekosystemu.
Pracami nad realizacją Narodowego Planu Wodnego kieruje komisarz rządowy ds.
Programu Delta, który przedkłada ministrowi infrastruktury i gospodarki wodnej coroczną propozycję Programu Delta, wspiera wdrażanie Programu Delta i monitoruje jego
postępy. Rozpatrywany przez rząd projekt Programu obejmuje również trzy plany Delta,
obejmujące wszystkie zaplanowane środki i postanowienia:
– plan Delta dotyczący zarządzania ryzykiem powodziowym,
– plan Delta dotyczący zaopatrzenia w słodką wodę,
– plan Delta dotyczący adaptacji przestrzennej.
Program Delta reprezentuje podejście kompleksowe, gdzie wraz z zadaniami wodnymi uwzględnia się potrzeby środowiska, rolnictwa, energii, gospodarki, żeglugi, mieszkalnictwa, rekreacji i dziedzictwa kulturowego. W Programie wykorzystuje się realistyczne
środki, które odpowiadają skali wyzwań w perspektywie krótkoterminowej, a jednocześnie umożliwiają podjęcie dalszych kroków w perspektywie długoterminowej. Takie podejście pozytywnie wyróżnia Niderlandy jako pioniera i lidera w skali międzynarodowej.
Każdego roku Program Delta jest przedstawiany Stanom Generalnym na oficjalnym
otwarciu sesji parlamentu we wrześniu12, wraz z budżetem ministerstwa odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. Poczynając od 2010 r., do 2019 r. opracowano 10 edycji Programu Delta, które sukcesywnie identyfikują problemy i określają adekwatne (konieczne
i niedrogie) rozwiązania i działania, włącznie z wdrażaniem środków krótkoterminowych,

11

12

National Water Plan 2016-2021, Ministry of Infrastructure and the Environment, Ministry of Economic
Affairs, The Hague, December 2015.
Uroczystość Prinsjesdag, rozpoczynająca roczną sesję parlamentu (Stanów Generalnych) Królestwa Niderlandów, odbywająca się co rok w trzeci wtorek września w Hadze, na której przedstawiane są założenia polityki rządu i budżetu na następny rok.
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ale z myślą o przyszłości – elastycznie reagując na nowe sytuacje i nowe możliwości. Jest
to tzw. adaptacyjne zarządzanie Deltą, będące praktycznym rozwiązaniem w warunkach
niepewności związanej ze zmianami klimatu i rozwojem społeczno-gospodarczym13.
2.1. Przestrzeń dla rzek
Zagrożenie powodziowe w warunkach Niderlandów pochodzi nie tylko ze strony morza, ale również (a nawet przede wszystkim) ze strony dużych rzek, które przynoszą wody
deszczowe, także z Francji i Niemiec. Zmiany klimatu przyczyniają się do nieregularności obfitych opadów w Europie, przez co poziom wody w rzekach jest nieprzewidywalny.
Przy wysokim sztormowym poziomie wód morskich możliwości odprowadzenia wód dopływających rzekami mogą być szczególnie trudne i kosztowne.
W 1993 r. i w 1995 r., po wyjątkowo obfitych opadach deszczu w Niemczech i Francji,
wysoki poziom wód Renu i Mozy zmusił do ewakuacji około 250 tys. osób i około miliona
zwierząt z prowincji Gelderland, a wały z trudnością utrzymywały napór wysokiej wody.
To doświadczenie zapoczątkowało prace nad kolejnymi projektami wzmocnienia grobli,
realizowanymi do 2001 r. w ramach Programu Delta dla Dużych Rzek (Delta plan Grote
Rivieren). Kosztem około 3 mld guldenów wzmocniono brzegi rzek na długości około
1 tys. km i zbudowano blisko 150 km nowych grobli.
Zdaniem wielu ekspertów samo podwyższanie grobli nie rozwiąże problemu. Uważają
oni, że rzeki potrzebują więcej miejsca, więc tereny zalewowe nie powinny być zabudowywane (zakaz zabudowy został wprowadzony już w latach 80. XX w.) i należy wydzielić
obszary zalewowe pełniące funkcję zbiorników retencyjnych. W tym celu w 2006 r. został
przygotowany Program Przestrzeń dla Rzeki (Ruimte voor de Rivier)14, w ramach którego do
2015 r. opracowano i zrealizowano 39 projektów o różnym charakterze technicznym, różnej
skali i różnych kosztach, na łączną kwotę 2180 mln euro, wzdłuż czterech rzek: Renu, Waal,
Lek i IJssel15.
Główne cele, które wyznaczył sobie Program Przestrzeń dla Rzeki, będący w istocie
kontynuacją Planu Delta, to bezpieczne zarządzanie rzekami i tworzenie atrakcyjnego
środowiska życia, aby chronić ponad cztery miliony ludzi żyjących w pobliżu głównych
rzek przed powodzią, jednocześnie poprawiając jakość przestrzenną zlewni rzek. Zadbano
jednocześnie, by poszczególne projekty zwiększały bioróżnorodność i wartości estetyczne
krajobrazu oraz tworzyły atrakcyjne miejsca rekreacji (rys. 1). Program oznaczał też przesiedlenie tysięcy ludzi, w których przypadku pomoc państwa sprowadza się do wykupienia
zabudowań i znalezienia nowego miejsca ich osiedlenia. Efekty realizacji projektów mają
charakter wymierny w odniesieniu do obniżenia ryzyka powodzi wzdłuż głównych rzek
przepływających przez Niderlandy. Prawdopodobieństwo wezbrania wód rzeki wskutek
ekstremalnych opadów lub wysokiego sztormowego poziomu morza skutkujących zalaniem przygotowanych terenów zalewowych obok rzeki (szacowane na jeden raz na 25 lat)

13
14
15

https://www.deltacommissaris.nl.
Przestrzeń dla Rzeki jest podprogramem realizowanym w ramach Programu Delta.
P.A. Nienhuis, Environmental History of the Rhine-Meuse Delta. An ecological story on evolving human-environmental
relations coping with climate change and sea-level rise, Springer Science & Business Media, Nijmegen 2008.
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oznacza na przykład, że szkody na udostępnionych wodzie polderach rolniczych będą
występowały rzadko.

1. Pogłębianie równiny zalewowej

6. Obniżanie brzegów koryta rzeki

2. Usuwanie przeszkód na brzegach rzeki

7. Pogłębianie dna koryta rzeki

3. Przeniesienie (odsunięcie) grobli

8. Podwyższanie grobli

4. Retencja i magazynowanie wody

9. Wzmacnianie grobli

5. Budowanie kanałów „wysokiej wody”
Rys. 1. Schemat środków stosowanych w Programie Przestrzeń dla Rzeki
źródło: Ruimte voor de Rivier – eindevaluatie, in opdracht van Rijkswaterstaat, 2018, s. 17 (opr. własne)

Znaczna część projektów polegała na przeprowadzeniu procesu depolderyzacji obszarów,
które niejednokrotnie były osuszane ogromnym wysiłkiem wielu poprzednich pokoleń. Zmiana sposobu użytkowania gruntów – z obszarów rolniczych na obszary zalewowe – jest
dokładnym przeciwieństwem podejścia rolników w przeszłości. Jedną z najważniejszych
cech programu było doprowadzenie do sytuacji, w której współpraca gmin i mieszkańców
z rządem centralnym reprezentowanym przez Rijkswaterstaat zapewniała lokalnym społecznościom możliwość opracowania alternatywnych planów, przy czym musiały one być
zgodne z celami Programu Przestrzeń dla Rzeki w zakresie obniżenia poziomów wody16.
Prace nad poszczególnymi rozwiązaniami przebiegały w ramach tradycyjnego „modelu
polderowego”, stanowiącego centralny element kultury i podejścia do rozwiązywania problemów przez Holendrów.
By poznać specyfikę, skalę, złożoność techniczną i organizacyjną, znaczenie społeczne i gospodarcze oraz efekty przestrzenne i krajobrazowe projektów zrealizowanych w ramach Programu Przestrzeń dla Rzeki, należy poznać choćby niektóre z nich. Charakterystycznym
przykładem jest projekt dołączenia słabo zaludnionego polderu Noordwaard (w prowincji Brabancja Północna) do bagiennych terenów Natura 2000 i Narodowego Parku Biesbosch w widłach Mozy i Renu nad odnogą Boven Merwede, poprzez ograniczenie działalności rolniczej,
obniżenie wałów i umożliwienie rozlania się wody na tym obszarze. Istotna część prac prowadzonych w latach 2005-2015 polegała na pogłębieniu kanałów odprowadzających nadmiar

16

Woda to życie, Europejska Agencja Środowiska, Sygnały EEA 2018.
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wody z rzek i połączeń wodnych obszaru Merwede oraz na budowie kanałów kierujących nadmiar wody na polder.
W ramach rekonstrukcji polderu liczba gospodarstw domowych została zredukowana
z 60 do 22, zaś liczba rolników z 25 do 8. Koszt tego największego projektu w ramach całego
Programu Przestrzeń dla Rzeki wyniósł 300 mln euro. W przypadku zagrożenia zalaniem pobliskiego miasta Gorinchem dzięki depolderyzacji Noordwaard nastąpi obniżenie normatywnego wysokiego poziomu wody o 30 cm. Stratom w działalności rolniczej na obszarze 4450 ha
towarzyszą korzyści w obszarze ekologii i rekreacji17.
Zupełnie inny charakter ma projekt zrealizowany w latach 2011-2015 na obszarze 550 ha
pięknego polderu Overdiepse i 180 ha równiny zalewowej, położonych pomiędzy odnogami
rzeki Mozy. Władze prowincji Brabancja Północna we współpracy z grupą konsultantów
i aktywną grupą roboczą złożoną z właścicieli farm (grupa interesu polderu Overdiepse) uzgodniły projekt usytuowania nowych nowoczesnych zabudowań dziewięciu gospodarstw na wysokich terpach położonych wzdłuż południowego wału. Każdy terp zajmuje
powierzchnię około 2 ha i ma wysokość 6 m.

Rys. 2. Polder Overdiepse – plan terp (2001)
źródło: https://www.bbapumps.pl

W warunkach zagrożenia powodziowego woda wpłynie przez obniżony wał północny
do polderu, który pomieści 9 mln m3 wody jako magazyn tymczasowy, co spowoduje
obniżenie wysokiego poziomu wody w rzece Bergse Maas o około 27 cm, a jednocześnie
pozwoli mieszkańcom pozostawać bezpiecznie w obszarze retencji wody. To obniżenie
poziomu wody będzie miało również wpływ na poziom wody daleko przed polderem18.

17
18

https://www.rijkswaterstaat.nl/water; https://www.dutchwatersector.com.
https://www.rijkswaterstaat.nl/water; https://www.dutchwatersector.com.

75

Jan Borkowski

Po ustąpieniu powodzi polder zostanie osuszony w ciągu sześciu tygodni za pomocą przewoźnych pomp przeciwpowodziowych o łącznej wydajności 20 000 m3/godz.

Fot. 1. Polder Overdiepse – widok po zakończeniu budowy (2016)
źródło: https://www.bbapumps.pl

Polder Overdiepse, oddany do użytku w 1904 r., należy do miejsc ikonicznych nie tylko
ze względu na jego piękno. Zimą 1944/1945 był miejscem tragicznej w skutkach operacji bojowej Kapelsche Veer, w której wojska alianckie, w tym oddział Brygady Pancernej
gen. Maczka, walczyły z niemieckimi siłami okupacyjnymi. Bitwę, która kosztowała życie
około 1200 ofiar, upamiętnia pomnik w Sprang-Capelle na skraju polderu. W czasie przebudowy polderu natrafiono na tysiące niewybuchów z okresu wojny. Jednak uwaga społeczeństwa holenderskiego skierowana jest nie na historię, lecz na zapewnienie bezpiecznej
przyszłości w potencjalnym starciu z żywiołem wody.
2.2. Problem słodkiej wody – susze i obfite opady
Susze w latach 2018-2019 uświadomiły Holendrom dobitnie, że do problemów o znaczeniu strategicznym należy niedostatek wody słodkiej, będący wynikiem wysokich temperatur i długotrwałych okresów bez deszczu, skutkujących obniżaniem się poziomu wód
gruntowych. Niedobór wód gruntowych odbija się szczególnie niekorzystnie na plonach
w rolnictwie, ale także powoduje osiadanie gruntu pod tysiącami domów mieszkalnych,
których konstrukcje ulegają uszkodzeniu. Niedostatek wód gruntowych sprawia również, że na ich miejsce przesiąka słona woda z Morza Północnego, ta zaś pociąga za sobą
poważne zasolenie gleb, a w konsekwencji obniżenie ich żyzności i niemożliwość uprawy
tradycyjnych odmian roślin.
Aby więc zapobiegać takim sytuacjom, mają powstać, zwłaszcza na południu i wschodzie Holandii, ogromne zbiorniki retencyjne. Będą one gromadziły zapasy wody z opadów atmosferycznych występujących w miesiącach bardziej mokrych. W okresie suszy
uzupełnią poziom wód w kanałach i umożliwią przesiąkanie, przez co utrzymają wyższy
poziom wód gruntowych. Dostawy słodkiej wody są niezbędne dla gospodarki i do codziennego życia mieszkańców. Od wystarczającego zaopatrzenia w słodką wodę zależy
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16 proc. holenderskiej gospodarki19. Plan dotyczący zaopatrzenia w słodką wodę jest
częścią corocznego Programu Delta. Projekty, które muszą stworzyć nowe obiekty oraz
zmodernizować, zastąpić lub uzupełnić obecne, mają być długoterminowe i innowacyjne, uwzględniać zarówno codzienne potrzeby ludności, jak i rolnictwa, gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska, a także kształtowanie krajobrazu
i warunków dla rekreacji mieszkańców.
Przykładem projektu zrealizowanego przy współpracy władz lokalnych z grupami interesu
jest modernizacja niziny Schieland, położonej w Holandii Południowej, pomiędzy Rotterdamem i Goudą, na której występuje punkt najgłębszej depresji, sięgającej 6,7 m p.p.m. Przez
wieki teren ten podlegał ciągłym działaniom antropogenicznym – najpierw wydobyciu torfu,
a następnie osuszaniu i eksploatacji dla celów rolniczych, jako polder o nazwie Eendragts. Eendragtspolder powoli się zapada, co jest wynikiem ruchów izostatycznych. W latach 2010-2012
został poddany radykalnej transformacji. Część polderu przekształcono w unikalny obszar
rekreacji i przechowywania wody z międzynarodowym torem wioślarskim. Obecnie liczący
300 ha teren rekreacyjny jest jednocześnie awaryjną równiną powodziową, zdolną do tymczasowego przechowywania 4 mln m3 wody z ekstremalnych opadów20.

Fot. 2. Wiatraki na polderze Nieuwe Driemanspolder koło wsi Stompwijk
(fot. autor)

Driemanspolder to dawny obszar rolny, który graniczy z gminami Zoetermeer,
Leidschendam-Voorburg i dzielnicą Leidschenveen w Hadze. Obok leży malownicza wieś
Stompwijk, położona nad wysokim kanałem, do którego od XVII w. wodę z polderu pompowały cztery, a obecnie istniejące trzy piękne wiatraki (Molendriegang Stompwijk), znane
z holenderskiego malarstwa i literatury (fot. 2). W ramach nowego podejścia do gospodarowania wodą i przestrzenią rolniczy polder od 2017 r. jest przekształcany w obszar

19

20

National Water Plan 2016-2021, Ministry of Infrastructure and the Environment, Ministry of Economic
Affairs, The Hague, December 2015. https://www.government.nl.
http://www.eendragtspolder.nl.
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przyrodniczo-rekreacyjny pod nazwą Nieuwe Driemanspolder, obejmujący 300 ha, z czego nie mniej niż 144 ha zostaną zalane wodą21. Ważną funkcją nowego obszaru przyrodniczo-rekreacyjnego od 2020 r. będzie magazynowanie wody. Aby zapobiec w przyszłości powodziom, a następnie suszy, zgromadzi się tutaj nie mniej niż 2 mln m3 wody.
Dla bezpieczeństwa w tym regionie jest miejsce na nadmiar wody w przypadku ekstremalnych opadów. Ze względu na zanikanie rolnictwa oczekuje się, że rezerwat przyrody
stworzy też miejsce większej różnorodności biologicznej. Jest to przykład, jak nowe realia
przyrodnicze i nowe potrzeby społeczne skłaniają Holendrów do diametralnych zmian
funkcji obszarów wcześniej ukształtowanych mozolną pracą wielu pokoleń.
Dostosowanie miast do ograniczenia skutków obfitych opadów jest przedmiotem wielu innowacyjnych projektów, inicjowanych i realizowanych przez lokalne władze. Nowatorską koncepcją jest budowanie placów wodnych, które mają zatrzymać nadmiar wody
opadowej i przez to odciążać kanalizację. Gdy system kanalizacyjny miasta zostanie wypełniony do maksymalnej pojemności, woda deszczowa zebrana na placach będzie kierowana do najbliższej otwartej wody. Tymczasem suche skwery służą na co dzień mieszkańcom jako miejsca rekreacji. We wszystkich zagrożonych wysoką wodą miastach Holandii
każdy park, plac, parkingi, stawy i tory wodne itp. mogą w razie potrzeby zamienić się
w tereny zalewowe, przejmujące nadmiar wód. Gdy nie ma zagrożenia, te przyjazne ludziom miejsca zwiększają komfort życia, pracy i wypoczynku.
3. Organizacja zarządzania wodą
Dobre zarządzanie wodą jest w przypadku Niderlandów zagadnieniem o fundamentalnym znaczeniu. Tymczasem dobrze zorganizowana gospodarka wodna sprawia, że
mimo zamieszkiwania w prawdziwie wodnym kraju ludność Niderlandów nie zdaje sobie
w pełni sprawy z ryzyka i wyzwań związanych z gospodarką wodną. Jest to przedmiotem
troski władz i poszukiwania takiej formy zarządzania polityką wodną, która w szerokim
stopniu i na zasadach partnerstwa włącza społeczeństwo w podejmowane bieżące i długofalowe działania22. Gotowość do publicznych i prywatnych inwestycji w bezpieczeństwo
i wsparcie polityczne dla nich można osiągnąć jedynie poprzez zwiększenie świadomości
społecznej na temat obecnego i przyszłego ryzyka powodziowego i jego potencjalnych
konsekwencji23. Wielu pozytywnych przykładów wykorzystania partnerskiej współpracy
władz publicznych i ich agend z lokalnymi grupami interesu, w skład których wchodzą
mieszkańcy terenu i właściciele gospodarstw rolnych, dostarczyła realizacja projektów
w ramach Programu Przestrzeń dla Rzeki.
Nakłady finansowe związane z gospodarką wodną są jedną z podstawowych pozycji

21
22

23

https://www.wetering.nl, www.n3mp.nl (dostęp: 21.03.2020 r.).
National Water Plan 2016-2021, Ministry of Infrastructure and the Environment, Ministry of Economic
Affairs, The Hague, December 2015, s. 7.
H. Gerritsen, What happened in 1953? The Big Flood in the Netherlands in retrospect, Philosofical Transactions
of The Royal Society A, Journal 2005, rsta.royalsocietypublishing.org, January 19, 2011, s. 1290.
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w budżecie państwa, a średni roczny budżet Programu Delta do 2028 r. włącznie wynosi 1,2 mld euro. Obywatele kraju płacą specjalny podatek wodny (waterschapsbelasting),
który w zależności od regionu wynosi dla przeciętnych gospodarstw domowych od około
250 do 400 euro rocznie. W porozumieniu administracyjnym w sprawie wody z 2011 r.
określono podstawową zasadę, że ustanawianie norm jest przypisane jednemu ogólnemu
organowi demokratycznemu:
– zarządzanie ryzykiem powodziowym – rząd centralny,
– powódź – prowincja,
– jakość wody na poziomie krajowym – rząd centralny,
– jakość wody na poziomie regionalnym – prowincja.
Podstawową zasadą w zarządzaniu gospodarką wodną jest, że danym zagadnieniem
zajmą się nie więcej niż dwa poziomy administracyjne:
– zarządzanie ryzykiem powodziowym w podstawowym systemie ochrony przeciwpowodziowej prowadzone jest przez Rijkswaterstaat i regionalne zarządy gospodarki
wodnej, a nadzorowane przez rząd centralny,
– za działania w warunkach powodzi i regionalny system ochrony przeciwpowodziowej
odpowiadają regionalne zarządy gospodarki wodnej, a nadzór należy do prowincji,
– za jakość wody odpowiada Rijkswaterstaat i regionalne zarządy gospodarki wodnej,
a nadzór jest sprawowany przez rząd centralny.
Agencją wykonawczą Ministerstwa Infrastruktury i Gospodarki Wodnej w Holandii
jest Rijkswaterstaat (RWS). Organizacja założona w 1848 r. zarządza głównymi drogami
lądowymi oraz głównymi drogami i systemami wodnymi i rozwija je. Jej główne zadania
to praca nad płynnym i bezpiecznym przepływem ruchu lądowego, utrzymanie i poprawa
systemu dróg wodnych oraz ochrona przeciwpowodziowa. Podstawę Rijkswaterstaat stanowi siedem regionalnych jednostek organizacyjnych, a ich zasięg terytorialny wykracza
poza poszczególne prowincje. Jednostki regionalne wdrażają politykę Rijkswaterstaat we
własnym regionie i są punktem kontaktowym dla władz prowincji we wszystkich kwestiach związanych z kompetencjami Rijkswaterstaat.
Zarząd wodny (Waterschap) jest jedną z najstarszych niderlandzkich instytucji (pierwsze związki wałowe powstawały w XIII w.), odpowiedzialną lokalnie za gospodarkę wodną. Zarządy wodne tworzą 21 regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW). Granice działania RZGW nie pokrywają się z obszarami aktywności innych władz lokalnych,
lecz ich obszar jest wyznaczony dorzeczami lub wododziałami. Do obowiązków zarządów
wodnych należy utrzymanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych (takich jak wały i śluzy),
zapewniające stały poziom wód i właściwe oczyszczanie ścieków. Krajowe wybory zarządów odbywają się co 4 lata, wraz z wyborami do rad prowincji.
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Kilkaset lat doświadczeń i ewolucja jednostek organizacyjnych motywowana trudnymi wyzwaniami doprowadziły do ukształtowania prostej i efektywnej struktury organizacyjnej. W świetle Narodowego Planu Wodnego 2016-2021 struktura organizacyjna
gospodarki wodnej działa skutecznie i nie przewiduje się w niej jakichkolwiek zmian administracyjnych lub organizacyjnych24.
Podsumowanie
Przedmiotem szczególnej uwagi Holendrów jest uznany od dawna fakt, że emisja
gazów cieplarnianych przyczynia się do zmian klimatycznych i prowadzi nieuchronnie
do wzrostu poziomu mórz, a w konsekwencji zagraża przyszłości istnienia terytorium
Niderlandów. Dążeniem do zahamowania tego procesu jest bezprecedensowe holenderskie porozumienie klimatyczne z 2018 r., które obejmuje m.in. zakaz sprzedaży samochodów napędzanych benzyną i olejem napędowym oraz zamknięcie wszystkich elektrowni
opalanych węglem do 2030 r.25.
Ochrona przed zmianami klimatycznymi to łańcuch działań obejmujący nie tylko
stale modernizowany system zapór, tam i grobli w ramach gospodarki wodnej, ale również model zarządzania kryzysowego, strukturę gospodarki, planowanie przestrzenne
i organizację przestrzeni publicznej, badania naukowe, powszechną edukację i model życia. Pragmatyczni i myślący na wiele pokoleń w przyszłość Holendrzy przyjęli, że woda
generuje nie tylko problemy, ale też możliwości, a ich działania przyniosą trwałe efekty,
jeśli za nimi będą podążały zmiany w zachowaniu ludzi oraz w organizacji ich życia w każdej dziedzinie. Niezależnie od poważnych problemów przychodzących od strony morza,
warunki pogodowe stwarzają w Niderlandach zagrożenie zarówno powodzią (ze strony
rzek i gwałtownych opadów deszczu), jak i suszą (wywołaną niedostatkiem opadów, ich
nierównomiernym rozkładem w ciągu roku i intensywnym parowaniem). Gospodarka wodna znajduje się bez wątpienia w centrum troski i działań społeczeństwa i władz
Niderlandów. Utrzymanie infrastruktury wodnej i realizacja inwestycji wodnych zgodnie z przyjętymi zasadami i obowiązującymi programami, poza omówionymi powyżej
aspektami, respektuje jednocześnie dwa różne niezwykle ważkie zagadnienia – tworzenie
warunków poprawiających jakość życia mieszkańców, ale także zabezpieczenie warunków
dla niezakłóconej żeglugi śródlądowej, która stanowi niezwykle ważne ramię gospodarki
kraju.

24

25

Pozytywną opinię na temat struktury organizacyjnej gospodarki wodnej w Niderlandach prezentuje OECD,
[w:] Water Governance in the Netherlands fit for the future?, OECD study, 2014.
Climate Agreement, The Hague, 28 June 2019.
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Chociaż specyfika i ranga żeglugi zasługują na odrębne omówienie, to warto przynajmniej nadmienić, że żegluga śródlądowa jest przyjazna dla środowiska i bezpieczna, ekonomiczna oraz w wysokim stopniu niezawodna. Tymczasem naturalna sieć dróg wodnych
w Holandii stanowi wysoki potencjał transportowy – całkowita sieć szlaków wodnych
liczy 5046 km, większość nadaje się do transportu towarów26.
W podsumowaniu nie sposób nie podkreślić, że wody i ich otoczenie, ukształtowane
wielkim trudem i z wszechstronnym rozmysłem, stanowią o szczególnej urodzie holenderskiego krajobrazu i zapewniają niezwykle atrakcyjne miejsce do życia dla mieszkańców, będąc przedmiotem podziwu i zachwytu osób przyjeżdżających z zagranicy.
Dr Jan Borkowski – ekonomista, pracownik naukowy, urzędnik państwowy i dyplomata.
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V.

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO
EKOLOGICZNE POLSKI
Antoni Tworkowski
Wprowadzenie
Zapisy art. 5 Konstytucji z 1997 r. stanowią, że Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Art. 74 stanowi natomiast, iż władze
publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnym
i przyszłym pokoleniom, a ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
Ponadto wspierają one działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.
Powyższe zapisy konstytucyjne stawiają przed instytucjami krajowymi wymóg uwzględniania bezpieczeństwa ekologicznego we wszystkich strategiach i planach, co ma skutkować jego osiągnięciem. W lipcu br. przyjęto „Politykę ekologiczną państwa 2030 – strategię rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej”. Rolą polityki ekologicznej jest
przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego państwa.
1. Polityka ekologiczna
W osiągnięciu celów polityki ekologicznej duże znaczenie przypisane zostało jednostkom samorządu terytorialnego, ponieważ w ich gestii jest m.in.: planowanie zagospodarowania przestrzennego, które wspomaga ochronę ludności przed zanieczyszczeniami powietrza, hałasem, suszami i powodziami, a także powodowanymi przez nie
stratami oraz ochronę środowiska przed nadmierną antropopresją. Do skutecznej realizacji
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polityki ekologicznej i zagwarantowania bezpieczeństwa ekologicznego nieodzowne jest
zapewnienie systemu zarządzania i reagowania na wszystkich szczeblach administracji
rządowej i samorządowej. Wymaga to współdziałania społeczności lokalnych, organizacji
pozarządowych, władz samorządowych i państwowych oraz jednostek odpowiedzialnych
za działania ratownicze na rzecz zapewnienia pożądanego stanu środowiska przyrodniczego oraz przeciwdziałania zagrożeniom. Niezbędne jest zatem zarówno wsparcie, jak
i odpowiednie wyposażenie służb odpowiedzialnych za prowadzenie działań związanych
z zapobieganiem poważnym awariom i likwidacją ich skutków oraz ochroną środowiska.
Do takich służb należą przede wszystkim jednostki straży pożarnej.
Od 1990 r. w naszym kraju w następstwie zmian strukturalnych w gospodarce oraz
realizacji polityki ekologicznej państwa i inwestycji proekologicznych, a także w wyniku
sukcesywnego zaostrzania przepisów prawnych w obszarze ochrony środowiska zmniejszyło się zanieczyszczenie powietrza i wód. Nastąpiło obniżenie emisji przemysłowych
– zwłaszcza z sektora energetycznego oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. Jednak
dalsze zaostrzanie przepisów prawa i skuteczna ochrona klimatu wymagają redukcji emisji
w jeszcze większym stopniu oraz wykorzystywania w tym celu coraz nowocześniejszych
technologii. Pomimo systematycznej poprawy jakości powietrza w Polsce istotny problem
stanowią w dalszym ciągu ponadnormatywne stężenia – zwłaszcza w sezonie zimowym –
pyłu zawieszonego oraz benzo(a)pirenu, co związane jest przede wszystkim ze zjawiskiem
tzw. niskiej emisji, głównie z sektora bytowo-komunalnego.
Najpoważniejszym problemem w obszarze ochrony środowiska jest ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych i adaptacja do zmian klimatu. W ostatnich latach warunki termiczno-opadowe w Polsce powodują zmiany w bilansie wodnym, w konsekwencji zasoby wodne ulegają zmniejszeniu. Polska, jako sygnatariusz Ramowej konwencji w sprawie zmian klimatu od
1994 r. i protokołu z Kioto od 2002 r., współuczestniczy w działaniach na rzecz ograniczenia
zmian klimatu poprzez zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych. W 2015 r. Polska i państwa członkowskie UE przystąpiły do porozumienia paryskiego, którego główne cele stanowią:
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 40% w stosunku do poziomu z 1990 r. oraz zapewnienie co najmniej 32% udziału energii odnawialnej w całkowitym
zużyciu energii w UE, a także zwiększenie efektywności energetycznej o co najmniej 32,5%.
Realizacja polityki UE w tym zakresie dokonywana jest poprzez system handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych. Ponadto ważnymi problemami oddziaływującymi na obszar
środowiska pozostają wysoki poziom konsumpcji energii i niewłaściwe postępowanie z odpadami, zwłaszcza w aspekcie wyzwań gospodarki w obiegu zamkniętym.
Wzrastające coraz bardziej zapotrzebowanie na energię, przy ograniczoności zasobów
i kosztach energii z tradycyjnych źródeł, spowodowało konieczność znalezienia alternatywy dla nich. Stąd w coraz większym stopniu wykorzystywana jest energia ze źródeł
odnawialnych, tj. farmy wiatrowe czy panele fotowoltaiczne. Pozwala ona na redukcję zużycia paliw kopalnych i uniknięcie związanej z tym emisji. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2015 r. wykazywał wzrost do poziomu
11,9%. Zgodnie z założeniami polityki energetycznej Unii Europejskiej w 2020 r. wartość
ta powinna natomiast osiągnąć poziom 15%.
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Nadmierne zużycie zasobów i produkcja odpadów spowodowały stworzenie w UE
koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, której głównymi założeniami są współpraca pomiędzy przemysłem i sektorem nauki na rzecz innowacyjności, inwestycje w jakość
surowców oraz ułatwienie przepływu odpadów poprzez stworzenie europejskiego rynku
na surowce wtórne. Zgodnie z założeniami tej koncepcji zużytych produktów nie należy
traktować jako odpady, ale jako surowce dla kolejnego produktu, co pozwala na cykliczne
wykorzystanie materii w kilku obiegach, bez konieczności wprowadzania do obiegu nowych surowców. Umożliwia to w efekcie oszczędność zasobów środowiska.
2. Pożary i ich wpływ na środowisko
Ważnym zasobem środowiska są lasy. W Polsce obszarami Natura 2000 objęte jest 38%
powierzchni Lasów Państwowych, ze względu na zachowanie określonych typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków uznanych za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Lasy
spełniają wiele ważnych funkcji, m.in. zwiększają retencję naturalną w zlewniach, zatrzymując wody opadowe. Niestety, ponad 80% lasów w Polsce jest zagrożonych pożarem, co
wynika z przeważającego udziału gatunków iglastych, często monokultur sosnowych. Duży
wpływ na to mają także zmiany klimatyczne, powodujące anomalie pogodowe, m.in.: wysokie temperatury powietrza czy długotrwałe okresy suszy, co sprzyja powstawaniu pożarów.
W latach 2007-2016 w Polsce wybuchało w lasach rocznie średnio ponad 7,6 tys. pożarów,
co plasowało nasz kraj pod względem ich liczby na czwartym miejscu w Europie.
Ponadto problemem w ostatnich latach w Polsce są liczne pożary składowisk odpadów.
Niewłaściwa gospodarka odpadami przyczynia się również do zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza, bezpośrednio wpływa na wiele ekosystemów i gatunków. Ze składowisk odpadów uwalnia się metan, który jest gazem cieplarnianym przyczyniającym się do
powstawania zmian klimatu. Stąd wymagana jest konieczność uzyskiwania coraz wyższych
poziomów odzysku, w tym recyklingu odpadów i eliminacji ich składowania. Polityka UE
kładzie coraz większy nacisk na wydajne gospodarowanie surowcami już od etapu pozyskiwania surowca, poprzez projektowanie, produkcję, konsumpcję, aż do zagospodarowania
odpadów. Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, który ma pomóc europejskim przedsiębiorstwom i konsumentom w przejściu na
gospodarkę, gdzie zasoby są zużywane w sposób bardziej zrównoważony. Proponowane
działania przyczynią się do „zamknięcia obiegu” cyklu życia produktów dzięki zwiększeniu
recyklingu i ponownego użycia oraz przyniosą korzyści gospodarce i środowisku.
Ochrona środowiska wymaga znacznych nakładów finansowych. Zrealizowanie
wielu inwestycji proekologicznych nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony funduszy ochrony środowiska. Należy tu wspomnieć, iż w Polsce ważną rolę w finansowaniu
ochrony środowiska pełni od 30 lat Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest główną instytucją finansującą ochronę środowiska w kraju.
W szczególności wspiera przedsięwzięcia ponadregionalne o kluczowym znaczeniu dla
środowiska naturalnego, służące wypełnieniu przez Polskę zobowiązań wynikających
z członkostwa w Unii Europejskiej. Wśród beneficjentów znajdują się jednostki samorządu
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terytorialnego, organizacje pozarządowe, państwowe jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.
W 1992 r., a więc 28 lat temu, została utworzona przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie firma konsultingowa Eko-Efekt Sp. z o.o.,
świadcząca usługi z zakresu doradztwa w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska. Domeną działania spółki jest obsługa przedsięwzięć proekologicznych o charakterze inwestycyjnym i innowacyjnym. Jest to obsługa wielostronna, dotycząca nie
tylko aspektów środowiskowych, ale także technologicznych, techniczno-inżynieryjnych,
finansowych, organizacyjnych, prawnych i innych. Spółka wspiera również inwestorów
w rozpoznaniu źródeł finansowania inwestycji pod konkretny projekt inwestycyjny,
w uzyskaniu dofinansowania oraz w przygotowaniu i realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i energetyki odnawialnej oraz kwestiach związanych z tworzeniem klastrów energii.
Z uwagi na znaczną kosztochłonność przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
zapewnienie odpowiedniego systemu ich finansowania jest ważnym zadaniem, przed którym stoi Polska. Duże znaczenie dla poprawy jakości powietrza atmosferycznego mają
działania związane z wymianą pieców grzewczych i termomodernizacją budynków, jak
również wzrostem elektromobilności. Największym wyzwaniem jest sektor energetyczny,
bowiem produkcja i wykorzystanie energii wpływa na jakość powietrza atmosferycznego
i przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, a więc zmian klimatu. Do 2050 r. emisja
tych gazów powinna zostać zredukowana o 80% w stosunku do 1990 r.
3. Zmiany klimatu a środowisko
W najbliższych latach skutki zmian klimatu w Polsce mogą stać się coraz bardziej
odczuwalne. Efektem będzie zwiększanie częstotliwości występowania ekstremalnych
zjawisk pogodowych i katastrof, które mogą istotnie wpływać na środowisko i gospodarkę kraju. Coraz częściej można zaobserwować silne wiatry i towarzyszące im trąby
powietrzne, a także ulewne deszcze niosące ryzyko powodzi i podtopień czy osuwisk.
Według scenariuszy klimatycznych dla Polski najpowszechniejszymi zjawiskami pogodowymi w kolejnym dziesięcioleciu będą fale upałów z tendencją do wydłużania czasu
ich występowania. Spodziewane zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe mogą
skutkować stratami w gospodarce i środowisku naturalnym oraz stanowić zagrożenie dla
ludzi. Ponadto długotrwały brak opadów i towarzyszące mu wysokie temperatury powietrza powodują zagrożenie pożarowe w lasach. Negatywne oddziaływanie zmian klimatu
na środowisko naturalne jest najbardziej widoczne w naszym kraju w gospodarce wodnej – w powstawaniu lokalnych deficytów wody, w rolnictwie w spadku zasobów wilgoci
w glebie, natomiast w leśnictwie m.in. w zagrożeniu pożarowym.
Z uwagi na przewidywany dalszy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną,
związany z rozwojem przemysłu i usług, niezbędne jest podjęcie działań mających na celu
redukcję zapotrzebowania na energię i dywersyfikację jej źródeł, m.in. w oparciu o odnawialne źródła energii czy paliwa alternatywne. Ponadto konieczna jest eliminacja tzw.
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niskiej emisji, która jest wynikiem wykorzystywania w sektorze bytowo-komunalnym,
przede wszystkim do indywidualnego ogrzewania budynków, paliw stałych – w tym węgla
niskiej jakości czy odpadów, a także niedostosowania technologicznego palenisk i kotłowni lokalnych.
Konieczne są intensywne działania na rzecz pełnego wdrożenia w Polsce hierarchii
sposobów postępowania z odpadami zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. Stąd należy w pierwszej kolejności zapobiegać ich wytwarzaniu oraz stworzyć niezbędną infrastrukturę do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak aby zapewnić
ich przygotowanie do ponownego użycia lub recykling materiałowy, którego wymagany
poziom dla odpadów surowcowych ma sukcesywnie wzrastać do 65% po 2035 r. Działania te będą wspierały ochronę klimatu poprzez zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych
z sektora gospodarowania odpadami, przede wszystkim ze składowisk odpadów, które
należy docelowo eliminować z systemu gospodarki odpadami.
Kluczowe dla zapewnienia wdrażania i osiągania wyznaczonych standardów ochrony środowiska jest kształtowanie świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego nieodzowny jest natomiast sprawny system monitoringu, wczesnego ostrzegania i koordynacji działań, szybkiego reagowania
i przeciwdziałania w przypadku zagrożenia lub zaistnienia poważnej awarii. Ochotnicze
straże pożarne stanowią istotną część krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, dlatego na ich funkcjonowanie powinny być przeznaczane środki publiczne. Tak więc do
wzmocnienia bezpieczeństwa państwa w przeciwdziałaniu poważnym awariom i ochronie środowiska konieczne jest wspieranie działań Państwowej Straży Pożarnej, poprzez
zapewnienie wyposażenia w specjalistyczny sprzęt umożliwiający szybkie reagowanie
i przeciwdziałanie w przypadku zagrożenia lub zaistnienia poważnej awarii. Konieczne
jest zapewnienie dofinansowania ze środków funduszy ochrony środowiska zakupu specjalistycznego sprzętu, w tym samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP.
Mgr inż. Antoni Tworkowski jest ekspertem ds. ochrony środowiska.
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ORAZ JEGO WYBRANYCH ORGANIZACJI
Tadeusz Pilch
Wprowadzenie
„Życie we wspólnocie było definicyjną cechą człowieczeństwa”. To bardzo celne twierdzenie wywodzi się z filozofii starożytnej Grecji, w której wielcy filozofowie: Sokrates,
Platon i Arystoteles stworzyli podwaliny wiedzy o człowieku. Wśród wielu określeń człowieka jako istoty rozumnej, myślącej, stworzenia zdolnego do posługiwania się symbolami,
człowieka zabawy, religii utrwaliła się także nazwa istoty społecznej (zoon politikon). I to
właśnie określenie człowieka, jako stworzenia społecznego wśród licznych polimorficznych
postaci, zostało uznane za jego najbardziej pierwotną i uniwersalną formę bytowania.
1. Filozoficzne ścieżki poszukiwania istoty człowieka
W filozoficznej refleksji nad istotą człowieka, zarówno w starożytności, jak i w wiekach
średnich, a nawet w początkach refleksji nowożytnej, nacisk kładziono na metafizyczną naturę
jego istnienia i powołania. Myśl taka dominuje w filozofii św. Augustyna, a jeszcze wyraźniej
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u św. Tomasza z Akwinu. Przejmujący obraz człowieka bezradnego wobec własnej nicości
i wielkości swego powołania rysuje Blaise Pascal, przyrównując go do bezradnej trzciny miotanej przez potęgę natury. Ojciec europejskiego idealizmu Immanuel Kant przedstawia istotę
człowieka jako przedmiot refleksji metafizycznej. Ostatnim wielkim nurtem refleksji filozoficznej nad istotą człowieka jako bytu metafizycznego był egzystencjalizm, który pozostawiał
mu bezradność i rozpacz wobec nieokreśloności jego przeznaczenia i własnych możliwości.
Przełom w praktycznym w postrzeganiu istoty człowieka przyniósł materializm.
Korzenie filozofii materialistycznej sięgają starożytnej Grecji (Demokryt). Do jej filozoficznych podstaw znacznie przyczynił się Kartezjusz. Dopiero jednak francuskie oświecenie i rozwój nauk przyrodniczych (Julien de la Mettrie, Paul d’Holbach i inni) przygotowały grunt dla wyraźnego rozgraniczenia między świadomością a materią, włączając
do refleksji filozoficznej problematykę historyczno-społeczną, życie i pracę człowieka
(Ludwig Feuerbach, Karol Marks, Fryderyk Engels).
Ukazanie człowieka na tle warunków jego materialnej i społecznej egzystencji pozwoliło stworzyć teoretyczny model wspólnoty. Jego twórcą był Ferdynand Tönnies. Model
ten okazał się atrakcyjnym polem dociekań i rychło doczekał się rozwinięcia i poszerzenia
przez współczesnych Tönniesowi badaczy, m.in. Charlesa Hortona Cooleya oraz Roberta
Morrisona MacIvera. Ich wizje wspólnoty układają się w rejestr właściwości, w których
rolę główną pełnią: spontaniczność powstania i naturalność istnienia na określonym terytorium geograficznym lub obszarze symbolicznym, który zawiera doniosłe dla grupy
wartości, instytucje i osoby znaczące. We wspólnocie dominują więzi osobowe i osobista
identyfikacja powszechna członków. Towarzyszy temu poczucie odrębności wobec zewnętrznego, pozalokalnego świata.
Wspólnota odgrywa zasadniczą rolę w procesie socjalizacji poprzez powszechnie
aprobowane wartości, rolę autorytetów i mechanizmy kontroli społecznej. Przynależność do grupy wynika z urodzenia lub silnie uwarunkowanej woli uczestnictwa, opiera
się na pokrewieństwie, sąsiedztwie lub przyjaźni. Wspólnotę cechuje trwałość celów oraz
w miarę stała struktura i hierarchia wewnętrzna. Trafność powyższych określeń możemy
zweryfikować na przykładzie ochotniczych straży pożarnych. Z racji swego „celowego”
powołania ich funkcje i cele są w miarę trwałe i ustalone. Autorytet i przywództwo wynikają z cech osobowych wybranego lidera i podlegają aprobacie grupy. W zbiorowej świadomości dominuje kategoria „my” nad świadomością „ja”.
W polskim piśmiennictwie naukowym pojęcie wspólnoty Ferdynanda Tönniesa
(Gemeinschaft) lub stworzone przez MacIvera pojęcie community opisywane jest jako
społeczność lokalna lub w literaturze pedagogicznej jako środowisko lokalne, grupa naturalna, w odróżnieniu od grupy zorganizowanej. Zawiera w świetle powyższych określeń
definicyjnych prawie wyłącznie pozytywne cechy i treści wewnątrzgrupowej struktury.
Potrafi zastąpić lub uzupełnić deficyty bliskości emocjonalnej w przypadku zdezorganizowanej grupy rodzinnej.
Wspólnota urodzenia może budzić jednakże inne skojarzenia. Socjolog Andrzej Szahaj daje dość surowy osąd wspólnoty organicznej. „Ogranicza ludzką wolność. Potrafi być
okrutna i bezwzględna wobec tych, którzy często arbitralnie zostali uznani za „nieswoich”, czy już nie „swoich”. Po prostu takich osobników wyklucza. Despotyzm tego typu
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wspólnot potrafi doprowadzić do zaniku jakiejkolwiek krytycznej myśli indywidualnej”1.
To są trafne spostrzeżenia, wszelako odnoszą się one do wspólnot o specyficznej genezie
i cechach; wspólnot zamkniętych, opartych na więzach ideologicznych lub religijnych,
silnie rygorystycznych i celach wewnątrz/egoistycznych.
Dla Ferdinanda Tönniesa (przełom XIX i XX w.) było oczywiste, że tradycyjną wspólnotę (Gemeinschaft) wypiera i zastępuje w coraz większej skali stowarzyszenie, grupa celowa (Geselschaft). Ale proces ten został poprzedzony trwającym niemal trzy wieki fenomenem narodzin indywidualizmu, czyli umacniającym się przeświadczeniem o roli,
znaczeniu i autonomicznej wartości jednostki, osoby. Nad refleksją filozoficzną o kondycji człowieka, o jego naturze i przeznaczeniu dominowała arystotelesowska doktryna,
iż człowiek jest bytem społecznym (zoon politikon) i tylko we wspólnocie naturalnej może
rozwijać swoje człowieczeństwo. Najbardziej pierwotną oraz modelową wspólnotą jest
rodzina – pierwowzór wszelkich zbiorowości – i państwo winno je wspierać i ochraniać
– głosił Arystoteles. Podobne rozumienie prymatu wspólnoty nad jednostką znajdziemy
u Marka Aureliusza – „urodziliśmy się do współdziałania” i „cnotliwy mąż – jeśli służy
(innym)”. Ideę wyższości wspólnoty nad indywidualnością potwierdza także św. Augustyn, twierdząc, że człowiek jest stworzony do życia społecznego, swoje osobiste szczęście
widzi w szczęściu społecznym…” (De civitate Dei).
Wielkim obrońcą wyższości wspólnoty nad jednostką był ostatni ojciec kościoła, zamykający wiekową filozoficzną narrację o człowieku, społeczeństwie i Bogu – św. Tomasz z Akwinu.
Mówi on, że skoro część jest podporządkowana całości, tak jak niedoskonała doskonałemu,
i skoro jednostka jest częścią doskonałej społeczności – to słuszne jest, aby obywatel pojedynczy był podporządkowany wspólnocie, której część stanowi. Nie można osiągnąć żadnego
własnego dobra, o ile nie dąży się równocześnie do osiągnięcia dobra wspólnego2.
2. Urok wspólnoty – lęk osamotnienia
Pozwolę sobie tu na uwagę zwykłego czytelnika tych myśli wielkich ludzi różnych epok,
z których każda jest „złotą myślą”, ale która nie kieruje zachowaniem zwykłego, młodego
strażaka wstępującego do swojej miejscowej drużyny. On czyni to z racji uwewnętrznionej potrzeby bycia w grupie, wśród swoich rówieśników, sąsiadów, głęboko zakodowanej
w naturze człowieka potrzebie przynależności do wspólnoty, bo ta daje atawistyczne poczucie siły i bezpieczeństwa. A na domiar kieruje się szlachetnymi pobudkami służenia
pomocą potrzebującym i podnosi jego zachowania do rangi szlachetnego posłannictwa
ratowania innych przed niebezpieczeństwem. Jest to więc spotkanie myśli wyrażonej rzez
starożytnego filozofa Marka Aureliusza – „cnotliwy mąż, który służy innym” z naturalną,
nie filozoficzną potrzebą młodego chłopaka wiejskiego, aby być pożytecznym dla innych.

1

2

Andrzej Szahaj, Liberalizm, wspólnotowość, równość. Eseje z filozofii polityki, Wydawnictwo Naukowe UMK,
Toruń 2012, s. 97.
Por.: Jan Krucina, Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, Wrocław 1972.
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Czyli ochotnicza straż pożarna realizuje w niezamierzony sposób najbardziej szlachetne
idee ludzkiego humanitaryzmu kształtowanego w myśli filozoficznej przez wieki!
W epoce renesansu, czyli wcześniej, kształtowały się idee autonomii osoby i indywidualizmu. Wówczas to w myśli filozoficznej wyodrębnia się jednostka jako podmiot bytu,
poznania życia społecznego i politycznego. Tryumfalny pochód indywidualizmu od renesansu przez oświecenie, romantyzm i pozytywizm znalazł specyficzne zwieńczenie w filozofii egzystencjalizmu. Człowiek poddany uogólnionemu lękowi (Soeren Kirkegaard),
poczuciu osamotnienia (Max Stirner), dojmującej nicości (Jean Paul Sartre) żyje w samotnej desperacji ze świadomością nieuchronnego końca oraz braku moralnego i racjonalnego uzasadnienia swej egzystencji. Przy całej absurdalności filozofii egzystencjalistycznej zadziwiającym fenomenem było to, że nie tylko opanowała świat, ale w różny sposób
wkroczyła w człowieczą codzienność – modę, sztukę, rozrywkę. Społeczne konsekwencje
filozofii egzystencjalizmu budziły w człowieku lęki i opory. Na szczęście egzystencjalne
idee bezcelowości życia, braku sensu w działaniu, poczucia nieuchronnego osamotnienia
jednostki nie przeniknęły do teorii i praktyki wychowania, a także do działania takich
organizacji, jak OSP. Nie zdominowały też społecznego i naukowego dyskursu w szerokiej
skali i w dłuższej perspektywie. Ład społeczny został poddany zracjonalizowanej refleksji
oświecenia i jego twórczym ideom obrony godności człowieka. Później zaś dominować
zaczęła nad nim racjonalna myśl działania wywiedziona z koncepcji pozytywizmu.
Równolegle z refleksją filozoficzną i społeczną rodzą się określone regulacje prawne,
które tworzą fundamenty nowoczesnego traktowania jednostki i zbiorowości w praktyce społecznej, prawnej i aksjologicznej. Jednym z najdonioślejszych dokumentów tego
charakteru jest Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, uchwalona w duchu filozofii
społecznej Jeana Jacquesa Rousseau przez francuską Konstytuantę w 1789 r. Ten sławny
dokument kładł podwaliny pod nowoczesny ład społeczeństwa i moralności społecznej
oświadczając: Ludzie rodzą się i pozostają wolni i równi wobec prawa. Wolność, własność,
bezpieczeństwo i opór przeciwko uciskowi (…) to prawa przyrodzone i niezbywalne. Wolność polega na możności czynienia wszystkiego co nie szkodzi innym. Prawo jest wyrazem
woli ogółu. Wolny przepływ myśli i poglądów jest najcenniejszym prawem człowieka.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że mimo sakralnego niemal stosunku do wolności indywidualnej znajdziemy w Deklaracji wiele odniesień do zbiorowości, wspólnoty,
„innego”. Tu pragnę po raz pierwszy podkreślić, a będą liczne powody, aby to powtarzać,
że wspólnota i osoba, zbiorowość i jednostka są nierozłączne i stanowią w różny sposób dopełniającą się jedność. Tu pojawia się, dobitnie podkreślane, pojęcie wolności jako
prawo i jako konieczność. I w tej Deklaracji można doszukiwać się ważnego impulsu dla
refleksji nad wolnością i zniewoleniem, wspólnotą i indywidualizmem, przynależnością
i osamotnieniem. W obszarach aksjologii będzie to spór o to, kto/co jest ważniejsze, co
donioślejsze, kto komu ma służyć. Wspólnocie przypisuje się ograniczenie wolności, ale
także altruizm. Jednostce – prawo do wolności, ale także powszechny egoizm. Co powinno lub może decydować o losach jednostki – interes indywidualny, czy interes zbiorowości? Kto powinien ustanawiać powinności i granice wolności dla osoby, a kto system
prawa i norm moralnych dla ogółu?
Na te pytania, zrodzone w specyficznym klimacie rewolucji francuskiej, także dzisiaj
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nie ma zadowalających odpowiedzi. Tym bardziej że w warstwie ontologicznej nierozstrzygnięty pozostaje spór nominalizmu z realizmem o rzeczywiste istnienie zbiorowości, grup. Reprezentanci pierwszego uważają, że materialne istnienie przysługuje tylko
jednostkom. Wspólnota, społeczeństwo, naród – to nazwy zbioru jednostek pozbawione
desygnatów. Realiści natomiast uważają, że grupa, społeczeństwo, klasa to byty realne,
mające swoiste cechy i właściwości będące czym innym niż sumą cech jednostkowych.
Istnieją więc realnie: „duch narodu”, „wola zbiorowa”, „mądrość kolektywu”, „zbiorowe
poświęcenie”. Nie wdając się w rozstrzygnięcia sporu, z perspektywy niedawnych czasów
warto przypomnieć, że Hitler powoływał się na „wolę zbiorową”, która nakazywała mu
realizację obłąkanych planów. Natomiast „mądrość kolektywu” stała za każdą najbardziej
absurdalną i zbrodniczą decyzją w Rosji bolszewickiej. To są jednak przykłady patologii
politycznej, które nie tylko nie mają nic wspólnego z ideami filozoficznymi, ale także obca
jest im realna prawda i zasady zwykłej, ludzkiej przyzwoitości.
Wydaje się przy tym, że w tych filozoficznych refleksjach uporczywie dopomina się
o głos przedmiot naszego zainteresowania: ochotnicza straż pożarna! Będąc zbiorowością
wolnego, nieprzymuszonego wyboru, narzuca swym członkom pewne powinności, a nawet
przymus ich wykonania, nie z powodów rygorów dyscyplinarnych, lecz z racji przyjętego
dobrowolnie obowiązku ratowania potrzebujących. Nie rezygnując z własnej wolności i nie
ograniczając jej, strażak ochotnik ma poczucie powinności – przed którą ustępuje wolność
wyboru. Przy pełnym poczuciu autonomicznej podmiotowości i wolności osobistej, ma
niepodważalne przekonanie o przymusie działania wspólnotowego i wykluczeniu działań
podyktowanych egoizmem lub nadmierną ostrożnością. Te dylematy to tylko mała próbka
cech i właściwości wspólnoty, jaką jest OSP. Nie daje się łatwo zaszeregować do utartych
wzorców opisujących klasyczne wspólnoty, grupy celowe lub organizacje funkcjonalne.
Można wyrazić zdziwienie, że wobec tylu dylematów, jakie towarzyszą pojęciom: wspólnoty i osamotnienia, wolności i powinności, niezależności i przynależności, uczeni psychologowie, socjologowie i pedagogowie nie zainteresowali się badaniami nad mechanizmami
wstępowania jednostki do grupy i kształtowania się przynależności do niej, które jest spontaniczne, dobrowolne, spełnia wiele atrybutów komfortu psychicznego a równocześnie jest
obarczone powinnościami, umownym przymusem, sporym ryzykiem w podejmowanych
działaniach i innymi kontrowersyjnymi i przeciwstawnymi przymiotami.
3. Rozterki pedagogiczne i przemiany rzeczywistości społecznej
Te rozterki aksjologiczne rodzą również stary dylemat antropologiczny: kto jest twórcą dziejów, jednostka czy kolektyw? Od czasów Aleksandra Wielkiego, Karola Wielkiego,
Napoleona i… tysiąca innych mniejszych i większych tyranów spór taki nie wygasa.
W innym zupełnie znaczeniu te antropologiczne rozterki politologii rodzą swoisty
dylemat pedagogiczny. Kogo i jak wychowywać? Czy indywidualność sposobną do innowacyjności i rywalizacji, wyposażoną w zmysł twórczy, samodzielne poszukiwania i nastawioną na osobisty sukces, czy też członka kolektywu nastawionego na współdziałanie,
gotowego do podporządkowania, rezygnującego z osobistych ambicji na rzecz wspólnoty
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celów, znajdującego satysfakcję w sukcesie zbiorowym? I która z tych dróg jest pedagogicznie i społecznie słuszna, utylitarna, bardziej godna polecenia z punktu widzenia socjotechniki zarządzania ludzkimi zachowaniami? Przecież to są pytania, które rodzą się ustawicznie
przy obserwacji społeczności skupionej w ochotniczych strażach pożarnych. To naturalny
poligon doświadczeń badawczych i naukowych dla socjologów i psychologów: związki między wolnością jednostki a jej podporządkowaniem kolektywowi lub celom zbiorowym.
Nie tylko jednak refleksje filozoficzne i fakty polityczne były źródłem narodzin i burzliwego rozwoju nowożytnego indywidualizmu. Wielkim przełomem w rozpadzie wspólnot organicznych i narodzin masowego indywidualizmu był wiek XIX z wielkimi procesami cywilizacyjnymi i społecznymi. Mam tu na myśli narodziny prawdziwego kapitalizmu
z jego kreatywną mocą w zakresie industrializacji i nowego typu urbanizacji. Wyrażało się
to głównie w tworzeniu nowego typu zbiorowości. Zbiorowości wielkich, w których stosunki emocjonalne zastępuje zarządzanie normatywne. Rodzinny warsztat rzemieślniczy
lub małą manufakturę zastępuje fabryka. W miejsce niewielkich społeczności lokalnych
powstają duże miasta. Tym fenomenom towarzyszy wiele nowych zjawisk zarówno w skali społecznej, jak również w odczuciach indywidualnych. A oto rejestr przyczyn rozpadu
wspólnot tradycyjnych w XIX w.:
– narodziny kapitalizmu i jego mechanizmów,
– procesy migracyjne, zderzenie kultur i orientacji aksjologicznych,
– wyzwolenie indywidualnych aspiracji w edukacji oraz w indywidualnej ruchliwości
pionowej,
– uruchomienie mechanizmów konkurencji, rywalizacji, idei osobistego sukcesu,
– przełamanie izolacji przestrzennej i kulturowej,
– budowa wielkich organizmów i zbiorowości społecznych – miast, fabryk.
Należy tu podkreślić, że powyższy rejestr ani nie spełnia postulatu wyczerpania przyczyn, ani nie ma ścisłej lokalizacji czasowej. Wszak zaczątki przemian związanych z narodzinami „kapitalizmu” daje się zaobserwować już w odrodzeniu, a wyraźnie nasilają
się w oświeceniu. W rozwiniętej formie – rynkowy fundamentalizm, jeden z elementów
doktryny neoliberalnej, niszczy więzi wspólnoty i jej wartości. W to miejsce wkracza uniwersalna i wszechmocna niewidzialna ręka rynku, ślepa na los człowieka, za to świetnie
widząca źródła zysku i kierunki przepływu kapitału.
Nie wolno też zapominać o szczególnej i w pewnym sensie destruktywnej roli nowoczesnych technik komunikacyjnych (telewizji, telefonu, Internetu) w osłabianiu więzi
międzyindywidualnych, kontaktów międzyosobniczych, poprzez dostarczanie jednostce
nieograniczonej liczby możliwych kontaktów, informacji, propozycji i wszelkich komunikatów kierujących uwagę osoby na złudne, ale atrakcyjne obszary obserwacji i ewentualnych relacji. Dojmujący obraz tego zjawiska można obserwować w środkach komunikacji
publicznej, ale także na ulicach, gdy całe zbiorowości wpatrzone są w ekrany swoich urządzeń elektronicznych.
Równocześnie godzi się zauważyć, że trwa dalej tradycyjna wspólnota wiejska, z jej mechanizmami współdziałania. Trwa społeczność lokalna z jej obyczajowością i instytucjonalnymi formami współżycia, wśród których znajdziemy lokalną straż pożarną. Zmiany obejmują powstawanie nowych organizmów społecznego współżycia, np. zinstytucjonalizowane
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koła kobiet, które nabierają sporego znaczenia kulturowego i obyczajowego w skali całego
kraju. Na przełomie wieków XIX i XX rodzi się dynamiczny ruch ludowy z silnymi akcentami patriotycznymi, oświatowymi i obywatelskimi. To trwanie tradycyjnej społeczności
ulega znacznej transformacji po II wojnie światowej w wyniku zapanowania nowego ustroju
autorytarnego, ale może w jeszcze większym stopniu w wyniku zmian cywilizacyjnych, gospodarczych i kulturowych. Czy to nie są przesłanki/apele do myślenia o niezastępowalności
wymienionych struktur, więzi, instytucji? Czy wobec oczywistej wartości humanitarnej takich instytucji i organizacji i ich niezastąpionej roli w życiu wspólnoty nie należy zastanowić
się nad ich trwaniem w strukturze społecznej, otoczeniem specjalną troską? Relacji międzyludzkich nie zastąpi ekran telewizora z najlepszym programem ani ekran tabletu z dostępem do informacji z całego świata. One są tylko wstępem do specyficznego osamotnienia
jednostki. One nie wychowują – one tylko informują! One nie uspołeczniają, lecz odbierają
autonomię.
Zjawiska te bardzo znacząco zmieniają kształt życia zbiorowego oraz indywidualne
zachowania. Konkurencja, rynek, konsumpcja kreują nowego człowieka, atomizują społeczeństwo. „Mechanizmy rynkowe stają się głównym zarządcą ludzkiego losu” – powiada Joanna Rutkowiak3. A ten ludzki los – dodam – staje się coraz uboższy w powiązania
międzyludzkie. I to jest wtargnięcie w tradycyjne struktury społeczne nowego, wielkiego
i raczej złowrogiego kreatora rzeczywistości.
Tradycyjny świat wspólnot urodzenia odznaczał się swoistym homogenicznym uniwersalizmem ideowym, światopoglądowym, moralnym. W nowych warunkach tworzy
się świat wszelkiego pluralizmu oraz świat sprywatyzowanych poglądów. To kolejny cios
w tradycyjną jedność wspólnot urodzenia. Oznacza to i dalsze konsekwencje. Wspólnota
ideowa, moralna, kulturowa była sposobna do kierowania regulacjami emocjonalnymi.
Ta z utraconą jednością poglądów i idei jest bardziej sposobna do regulacji normatywnych. Dokonuje się istotne dla charakteru więzi przesunięcie akcentów regulacji społecznych – od uczuć do zarządzania. Na marginesie tych refleksji rodzi się pytanie: czy ta
osobliwa forma „wspólnoty celowej”, jaką są OSP, również ulega takim zmianom: atrofii
uczuć i narastania mechanizmów formalnego sterowania? Aby podnieść rangę tego pytania, dodam, że zmiany w kierunku zmniejszania roli emocji w związkach celowych i we
wspólnotach, a narastania czynnika administracyjnego sterowania postrzegane są jako
zmiana szkodliwa, antyhumanitarna, ale być może nieuchronna!
Już Ferdinand Tönnies na początku XX w. zauważył, że trwa ustawiczna metamorfoza wspólnot organicznych. Tracą swe pierwotne właściwości na rzecz modelu wspólnot
„konstruktywistycznych”, czyli zorganizowanych celowo do osiągania określonych zadań
(określenie Georga Simmela). W praktyce społecznej natomiast liczyła się tylko zbiorowość; plemię, rodzina, klasa społeczna, grupa etniczna, wspólnota religijna, kasta i setki
innych postaci zbiorowości ukształtowanych przez tradycję, kulturę, obyczaj, religię, nawet
okoliczności klimatyczne lub terytorialne. Przez przynależność do wspólnoty jednostka

3

Joanna Rutkowiak, Jednostka w projekcie ponowoczesne formy duchowości…, [w:] Joanna Rutkowiak, Dariusz
Kubinowski, Marian Nowak, Edukacja, moralność, sfera publiczna, Lublin 2007.
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uzyskiwała swoją tożsamość, nabywała atrybutów legalizmu, wchodziła w wyznaczone
role społeczne, otrzymywała wyznaczony i ściśle określony status społeczny, poczucie
wolnorynkowej aprobaty i bezpieczeństwa.
Wśród liczebności i bogactwa form zbiorowości oraz organizacji społecznych, które
wymieniłem wyżej, a które ukształtowały warunki historyczne, tradycja, obyczaj, ale także
zdroworozsądkowy interes wspólnot lokalnych, na szczególną uwagę zasługuje zjawisko,
które znane jest w polskiej rzeczywistości pod nazwą ochotnicza straż pożarna. Jak przekonamy się z dalszych wywodów, mechanizmy, które leżały u początków kształtowania się
takich grup „samopomocy”, „samoobrony”, „zorganizowanego ratownictwa lokalnego”,
były ogromnie zróżnicowane i miały bardzo różnorodną postać. Oto w społecznościach
wiejskich istniały różne postacie komunikacji publicznej, czyli przekazywania ważnych
dla lokalnej społeczności informacji. Jedną z nich była w Polsce południowej tzw. krzywula, czyli specjalnie spreparowany zabiegami pielęgnacyjnymi kij, tak pogięty i ukształtowany, że można było w niego wcisnąć papier z komunikatem. Podawany z domu do domu,
obchodził całą wieś, informując wszystkich o ważnym zdarzeniu lub innej publicznej
sprawie. Owa krzywula zyskała rangę przedmiotu reprezentującego i jednoczącego zbiorowość lokalną w takim stopniu, że w ruchu uniwersytetów ludowych stała się symbolem
wspólnoty społeczności wiejskiej, a na jej artystycznym drzeworycie wykonanym przez
artystę krakowskiego Paulina Wojtynę umieszczony został apel Ignacego Solarza: „Ze znakiem tym chodzi godność i rzetelność – weźcie go jako swój znak i strzeżcie”.
Inną formą spontanicznego kształtowania się zachowań wspólnotowych było nocne
„stróżowanie”. W ustalonej kolejności dwie osoby – lub więcej, stosownie do potrzeb –
stróżowały, czyli chodziły po wsi, aby w razie zaistnienia niebezpieczeństwa lub innej koniecznej potrzeby alarmować, zapobiegać lub w inny sposób bronić interesów lub mienia
sąsiadów. W latach 50. ubiegłego wieku jako kilkunastoletni chłopak pełniłem z sąsiadem
taką straż, ponieważ rodzice byli już starzy, a starsze rodzeństwo opuściło rodzinny dom.
Oczywiście specjalną genezą legitymują się organizacje strażackie i pełnią one rolę,
której nie można porównywać z tymi ulotnymi formami zachowań wspólnoty wiejskiej,
o których wspominam wyżej. O ile tamte zostały skasowane przez zdobycze cywilizacyjne, telefony, radio, monitoring lub inne wynalazki przewyższające uważność i mobilność
człowieka, to ochotnicze straże pożarne nabierały znaczenia. I co najciekawsze, to znaczenie rosło nie tyle przez wzrost zagrożeń losowych, co w obszarach zachowań kulturowych,
społecznych, obyczajowych. Temu fascynującemu zjawisku narastania znaczenia obyczajowego, kulturowego, a także organizacyjnego OSP we wspólnotach wiejskich poświęcę
dalsze teoretyczne rozważania.
Funkcjonalność grupy wobec jednostki obejmowała zawsze obszar aksjologii, ocen
i norm, obszar zachowań indywidualnych i zbiorowych oraz obszar wyznaczania ról
społecznych. Mówiąc inaczej i wprost: wspólnota nadawała sens życia jednostce i określała całkowicie jej tożsamość. W takiej wspólnocie członkostwo jest spontaniczne,
nacechowane poczuciem aprobującego uczestnictwa. Daje poczucie bezpieczeństwa i warunkowanej wolności. Te cechy pasują do wpływu, jaki wywiera organizacja strażacka na
swoich członków, budując specyficzną, „godnościową” wspólnotę.
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4. Metamorfoza społeczności lokalnych i więzi społecznych
Syntetyczną koncepcję przemian społeczności lokalnych przedstawia Paweł Starosta
w postaci trzech hipotez obrazujących metamorfozę zarówno ich form organizacyjnych,
jak i głównego komponentu ich istnienia – więzi społecznych4.
Najdalej idąca hipoteza zaniku społeczności opiera się na przeświadczeniach, które
w niniejszym szkicu były już podnoszone, a dotyczą przeobrażeń społeczno-gospodarczych wywołanych industrializacją i zmianą ról grup społecznych, które unieważniają dawne powiązania międzyludzkie, przesuwając istotę powiązań społecznych na sferę
specjalizacji i instrumentalizacji w aktywności człowieka. Społeczność lokalna traci swe
normatywne, wzorcotwórcze znaczenie. Nie stanowi też układu odniesienia w procesie
socjalizacji. Traci swój wielki atrybut kreatora poczucia przynależności.
Hipoteza transformacji zakłada przetrwanie społeczności lokalnych przy zmianie ich
form organizacyjnych, jak również charakteru więzi łączących ludzi. Wpływa na to ekspansja różnych grup formalnych, które pojawiają się w masowej liczbie i są lepszą transmisją aspiracji i potrzeb lokalnych na zewnątrz niż tradycyjna wspólnota. W efekcie grupy
formalne wchodzą w ścisłą symbiozę z tradycyjną wspólnotą, wzbogacając jej kontakty,
ale zmieniając siłę i rolę więzi tradycyjnych wspólnot zamieszkania, rozszerzając ramy
klasycznej wspólnoty sąsiedzkiej na szersze terytoria pracy i działalności.
Trzecia hipoteza zakłada uwolnienie wspólnoty od podłoża terytorialnego. Zwielokrotnione kontakty społeczne, komunikacja, ruchliwość przestrzenna, pojawienie się
w świadomości społecznej symbolicznej globalnej wioski odrywają więzi międzyludzkie
od lokalnego terytorium i przenoszą w sferę kontaktów osobowych, pozalokalnych. Rodzi
się poczucie więzi ponadlokalnych, np. wynikające ze wspólnoty zainteresowań, celów,
idei (kibice, grupy wolontariacie, orientacje polityczne). Kontakty społeczne (więzi) tracą
atrybut bliskości terytorialnej a nabierają cech specjalistycznych, nie ograniczonych bliskością zamieszkania. Oczywiście zmienia się ich natężenie i siła. Stają się, jak to już wspomniałem w tym szkicu – „przygodne”. Szeroko opisuje to zjawisko Marta Olcoń-Kubicka
w pracy „Indywidualizm a nowe formy wspólnotowości”.
Kryzys wspólnoty obdarowuje jednostkę swoistą wolnością, albo może tylko swoistym złudzeniem wolności. Wszak istotą wspólnot Gesellschaft jest niekontrolowany rozrost administracji i biurokracja. Jednostka zyskuje więc nowego i mało przyjaznego pana,
który na tysiące sposobów oplata człowieka siecią konieczności i przymusu. Nikt jeszcze
nie wynalazł sposobu na ucywilizowanie, ograniczenie i zhumanizowanie biurokracji.
Równolegle do popadania w zniewolenie biurokracji i społeczeństwa zarządzania
pojawiają się inne konsekwencje kryzysu wspólnot tradycyjnych. Nieodłącznym owocem
ich rozpadu są zjawiska alienacji, anomii, osamotnienia. Można je obserwować empirycznie. Zwolennicy indywidualizmu w rozpadzie struktur tradycyjnych widzą natomiast źródło pozytywnych impulsów służących umacnianiu autonomii jednostki, jej emancypacji

4

Por.: Paweł Starosta, Społeczność lokalna, [w:] Encyklopedia socjologiczna, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa
2002, s. 105-106.
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od wielorakich zniewalających powinności oraz „wolność do”. W heglowskim rozumieniu
to wolność do działania i osiągania celów, do samostanowienia, wyboru, niezależności.
Indywidualizm nie jest jednak rodzajem porażki społeczeństwa pierwotnego. W rozumieniu Marka Ziółkowskiego zawiera on same pozytywne konotacje. Widzi on w indywidualizmie:
1. Godność.
2. Autonomię (samostanowienie).
3. Prywatność.
4. Prawo do samorealizacji.
Indywidualizacja to dla wielu swoiste zwieńczenie procesu rozwoju społecznego,
a człowiek indywiduum to korona bytu.
Jeśli jednak spojrzeć na indywidualizm jak na wyzwolenie od powiązań międzyludzkich,
to jego konsekwencją jest osamotnienie. Osamotnienie w kategoriach psychicznych jest formą porażki. Jej komponentami są: izolacja, bezradność, wymuszona autonomia, ubóstwo
w powiązania międzyludzkie oraz „wolność” jako przymus, „wolność od” (np. więzów). To
wolność negatywna. Według Joanny Rutkowiak jednostka (osamotniona – dop. Tadeusz
Pilch) to nosicielka indywidualizmu i egoizmu stymulowanego przez siły konsumpcyjne
i nastroje rywalizacyjne, która swoją tożsamość wyraża obroną wartości emancypacyjnych5.
Opiekuńcze wspólnoty organiczne miały charakter zamknięty, ekskluzywny. Ich cechą
konstytutywną było istnienie zagrożenia, co wymuszało pewien rygoryzm w traktowaniu
członków oraz uniformizm zachowań. Więzi emocjonalne zawierają elementy posłuszeństwa i formalnej wierności.
5. Nowe wspólnoty – „obywatelskie” i „przygodne”
Równolegle kształtują się polimorficzne postacie wspólnot wyboru lub wspólnot konstruktywistycznych, których istotę stanowi otwartość, inkluzyjność. Ich powstanie jest
„przygodne”, a istnienie wynika ze swobodnego wyboru. Wartością jest różnorodność,
odmienność, często wątki ludyczne. Spoiwem – „interes”, doraźny kontrakt. Cytowany
już Andrzej Szahaj, który surowo recenzuje wspólnotę urodzenia, formułuje zgoła inną
opinię o wspólnotach nowego typu – wyobrażonych. „Wspólnota (taka) to prawo do odmienności osobowej i grupowej, pluralizm w obszarze przekonań, prawo jednostki do
autonomii i brak zgody na jej samotność. Kierująca się rozumem i uczuciami, szanująca
wolność i oczekująca respektowania zobowiązań, dopuszczająca bliskość bez przynależności i dystans bez wyobcowania”6.
To wydaje się pożądaną drogą od wspólnoty urodzenia, kierującej się pierwotnymi
emocjami, do budowania wspólnot wyrozumowanego współdziałania, kierującego się
głównie rozumem. Jest wielkim pedagogicznym pytaniem, czy w relacjach międzyludzkich

5
6

J. Rutkowiak, op. cit.
A. Szahaj, op. cit., s. 99.
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możemy zrezygnować z emocji, uczuć? A gdzie dowód, że emocje służą człowiekowi
i społeczeństwu lepiej niż rozum? Obie postacie zbiorowości mogą być budowane (według
Wiliama Luijpene) na trzech założeniach:
1. Na celach i emocjach pozytywnych (empatii, solidarności, charytatywności).
Legitymują je: rodzina, wspólnoty religijne, kręgi przyjacielskie, organizacje humanitarne.
2. Na celach i relacjach bez emocjonalnych – to grupy interesu, grupy zadaniowe, np.
szkoła, instytucje usługowe, społeczność osiedlowa, wiejska itp.
3. Zbiorowości budowane na fundamentach założonego zła. Należą do nich grupy
przestępcze, mogą należeć ugrupowania polityczne, korporacje. Wspólnota korporacyjna
wyspecjalizowana jest w realizacji interesów grupy (na ogół egoistycznych), bez oglądania
się na wartości i reguły humanitaryzmu. Zmierza do kreowania społeczeństwa podzielonego wedle przynależności i przywilejów. Cechuje ją relatywizm prawny i moralny.
Dylematy i rozterki wokół naturalnego procesu regresu wspólnot pierwotnych, wspólnot urodzenia, skutkują próbami określenia ich nowego kształtu, wzbogaconego o właściwości wypływające z krytyki niektórych ich atrybutów nieprzystających do współczesnego
humanizmu. I wypływają z ducha nowych doświadczeń człowieka oraz stanu obyczajowości, kultury, standardów demokracji. Oto jeden z przykładów takiej nowoczesnej definicji
wspólnoty sformułowany na gruncie rozważań Andrzeja Szahaja7.
Cechy konstytutywne wspólnoty organicznej:
– dobrowolność uczestnictwa,
– wewnętrzna sprawiedliwość,
– wzajemna solidarność niesymetryczna, czyli gotowość do poświęcenia,
– wewnętrzna różnorodność, pluralizm,
– system wartości owocem koncyliacyjnej debaty,
– zaufanie zasadą regulującą stosunki międzyludzkie,
– nieskrępowana komunikacja wewnętrzna,
– nieobecność osób i mechanizmów autokratycznych,
– istnienie owocem wyboru i stałej pielęgnacji.
Ewidentna jest tu odmienność niektórych cech tak określonej wspólnoty od tradycyjnych rejestrów Gemeinschaft Ferdinanda Tönniesa. Zmiany idą w kierunku nasycenia jej
pierwiastkami bliskości osobistej, głębi emocjonalnej obejmującej ludzi i otoczenie, zaangażowania wewnętrznego, spójności społecznej. Atrybuty emocjonalne i społeczne czynią
z takiej wspólnoty nową jakość, zwaną już w socjologii „dobrą wspólnotą”.
Powyższy rejestr cech można uznać za idealną definicję nowej formuły zakładania
i funkcjonowania OSP. Zawarte są w niej wszelkie psychicznie ważne dla uczestników
cechy bliskości i więzi emocjonalnych oraz wszelkie mechanizmy demokratycznego zarządzania zespołami ludzkimi.
W literaturze polskiej spotkać można próby formułowania charakteru tzw. wspólnot
obywatelskich. Wydaje się, że deficyty życia społecznego w Polsce, katastrofalny poziom

7

A. Szahaj, Samotność i wspólnota, [w:] J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.), op. cit.
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zaangażowania w aktywność obywatelską na poziomie uczestnictwa w organizacjach,
w ruchach wolontariackich, a także ostatnie miejsce wśród narodów Europy w poziomie zaufania wzajemnego oraz zaufania do instytucji państwa prowokuje do teoretycznej przynajmniej próby formułowania reguł charakteryzujących wspólnotę obywatelską.
Można przypisać jej następujące właściwości.
– uczestnictwo w rozwiązywaniu spraw wspólnoty,
– ponadlokalność rozumienia interesów wspólnoty,
– izolację wspólnoty od kontekstu politycznego,
– uniwersalny system wartości humanistycznych jako fundament przeświadczeń i działania,
– wolność od stereotypów i uprzedzeń,
– poczucie więzi emocjonalnej wspólnoty, solidaryzm wewnętrzny i lojalność.
Należy mieć nadzieję, że wspólnoty obywatelskie staną się nieformalną strukturą społeczną o prawnie określonych prerogatywach, że ich usytuowanie w strukturze społecznych wpływów zyska prawne lub zwyczajowe regulacje i że ich stanowisko będzie elementem koniecznym w podejmowania ważnych decyzji dotyczących lokalności. Wydaje
się, że to jedyna szansa na utrzymanie pierwotnych, rudymentarnych właściwości ładu
demokratycznego wobec wyradzania się demokracji pod wpływem sił korporacyjnych,
wszechmocy biurokracji i wodzowskich form funkcjonowania partii politycznych. Należy
tu jeszcze dodać, że społeczność obywatelska i społeczeństwo obywatelskie legitymują się
jednak znaczną odmiennością. Dotyczy ona:
a) przedmiotu zainteresowań i skali działania,
b) motywacji powstania i przedmiotu działania,
c) stopnia zaangażowania politycznego.
W podobnym duchu, co wspólnoty obywatelskie określane są nowoczesne wspólnoty
m.in. przez Michela Maffesoliego, Kevina Hetheringtona i innych autorów. W ujęciu syntetycznym można by stworzyć następujący rejestr ich właściwości.
Wspólnoty uzgodnienia:
– powstają dla realizacji interesów indywidualnych,
– charakter wspólnot określają członkowie,
– otwartość tematyczna i pełna inkluzyjność uczestnictwa,
– dobrowolność i ulotność przynależności,
– indywidualne „zarządzanie” przynależności,
– możliwość przynależności wielokrotnej.
W tym miejscu dochodzimy do pojawienia się w procesach kreowania i rozpadu
wspólnotowości zjawiska sieci, Internetu, globalizmu informacyjnego. Internet i inne formy powszechnego komunikowania kreują zupełnie nowy świat wyobrażeń, dążeń i celów – zarówno na poziomie indywidualnym, jak i na poziomie zachowań zbiorowych.
Powstają nowe wspólnoty, choć nie zawsze można stwierdzić, czy mamy do czynienia ze
wspólnotą, czy ze złudzeniem wspólnoty. Michel Maffesoli nazywa je „nowymi plemionami”, Paul Morris – „wspólnotami uzgodnienia”, Zygmunt Bauman opisuje „wspólnoty szatniowe”, a Kevin Hetherington – „wspólnoty wyobrażone”. Ostatnie lata przyniosły
zjawisko „błyskawicznego tłumu” (flash mob) – nowej formy wspólnoty, która zasłynęła
spektakularnymi sukcesami na wielu polach działania.
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O tych wspólnotach Andrzej Szahaj wyraża się dość sceptycznie, odmawiając im tradycyjnych cech wspólnoty. Mają charakter „przygodny”, członków łączy doraźny interes, podobieństwo przekonań, doraźnych korzyści lub inny motyw mający siłę impulsu zbiorowego.
Więzi współistnienia oparte są na kontraktach, których fundamentem jest jakaś korzyść indywidualna, zbiorowa lub forma przeżyć noszących cechy psychicznej gratyfikacji. Wspólnoty takie bardziej są swoistym złudzeniem wspólnotowości niż rzeczywistą zbiorowością
organiczną. Po ustaniu przyczyny sprawczej pozostawiają uczucie pustki i osamotnienia.
Nieodparcie jednak w tym miejscu nasuwa się wniosek o nieuświadomionym dążeniu
człowieka do poszukiwania i do bytowania we wspólnocie. Po nieodwracalnej utracie przynależności i uczestnictwa we wspólnocie pierwotnej (urodzenia, organicznej) człowiek doznał
dojmującego uczucia samotności, braku przynależności, zagrożonego bezpieczeństwa i gorączkowo poszukuje surogatu, namiastki wspólnoty, przynależności, bezpieczeństwa. To chyba
dowodzi naszej nieusuwalnej potrzeby życia we wspólnocie lub nawet w złudzeniu wspólnoty.
Ta negatywna ocena wspólnot konstruktywistycznych nie zmienia faktu, że to one
będą formą zbiorowego bytowania w przyszłości. Jason Heller w „Digital Blur” (blog o nowych mediach) pisze: „W przyszłości nasze dzieci będą inaczej rozumiały pojęcie znajomości i przyjaźni. Przyzwyczajone będą do rozproszonej i przypadkowej komunikacji,
powierzchownych więzi oraz niewielkiego wysiłku dla pielęgnowania i podtrzymywania
kontaktu. Głębokość relacji zastąpi gotowość do natychmiastowej współpracy przy wybranym zadaniu”.
To wieszczy narodziny nowego typu zachowań społecznych w blogach internetowych,
których liczby idą w tysiące, a kontrolowanie ich i zarządzanie nimi to nowy typ kwalifikacji
i sposobów wpływania na rzeczywistość społeczną. A to oznacza zmianę statusu społecznego człowieka, stosunków międzyludzkich, teleologii ludzkich dążeń. System aksjologiczny
zostanie uwolniony od rygorów konieczności i odpowiedzialności, a rzeczywistość obdaruje
jednostkę nieograniczoną wolnością do czynów i dążeń. W klimacie samotności.
Tymczasem racją istnienia wspólnoty w rzeczywistości powszechnej niepewności i zagrożenia będzie siła „wsparcia i pomocy” człowiekowi zagrożonemu, człowiekowi zdanemu
na bezduszne mechanizmy zarządzania życiem jednostki i życiem zbiorowości przez system
korporacyjny i polityczno-biurokratyczny. Zjawisko upokarzających i ekonomicznie skandalicznych „umów śmieciowych”, wobec których bezradność wykazuje państwo, może być
zlikwidowane tylko stanowczym protestem społeczeństwa obywatelskiego. Tylko wcześniej
„społeczeństwo obywatelskie” musi powstać i wywalczyć dla siebie odpowiednie prerogatywy. Jesteśmy niestety na początku drogi w tym ważnym marszu do nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.
6. Rola OSP w dziele naprawy wspólnoty społecznej
Zwracam się teraz do uważnego czytelnika powyższych myśli. Rozwój cywilizacji informatycznej, formy organizacji wolnego czasu w środowiskach lokalnych, głównie wiejskich, typ
uczestnictwa w życiu kulturalnym, szczególnie na wsi, posiadanie indywidualnych instrumentów kontaktu ze światem zewnętrznym w postaci telefonii komórkowej i innych jeszcze form
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komfortu osobistego – stwarza niespotykaną dotąd sytuację, w której jednostka staje się niemal
całkowicie samowystarczalna. Ale co to oznacza w kategoriach doświadczenia osobistego? Oznacza to symboliczne i czasem także realne osamotnienie! Samotność jest oceniana jako sytuacja
obejmująca wszelkie sfery ludzkiej osobowości: ontologiczną, psychologiczną, socjologiczną,
czasem także religijną. Stanowi naruszenie równowagi między potrzebą intymności a potrzebą
kontaktu z innymi członkami środowiska. Jest odczuwana przez ogromną większość osób jako
stan destrukcyjny, stan opuszczenia, wykluczenia ze zbiorowości. Są sytuacje szczególnie dotkliwej samotności u ludzi starych, niesprawnych, dotkniętych kalectwem. Odrębną i szczególnie
upośledzającą formą samotności jest odosobnienie ludzi ubogich, pozbawionych środków do
życia. Osobiście pamiętam z życia rodzinnej wsi specyficzną pomoc dla takich ludzi w postaci
serwowania im posiłków przez społeczność sąsiedzką według ustalonej przez sołtysa kolejności.
Są to sytuacje koniecznej interwencji wspierającej lub ratowniczej. Niestety budzą negatywne odczucia u samych beneficjentów takiej pomocy, czasem gesty upokarzające u donatorów.
Należy oczywiście pamiętać o „osamotnieniu z wyboru”. Ma ono motywacje religijne
lub filozoficzne. Służy wewnętrznemu doskonaleniu lub przeżywaniu doświadczeń poznawczych. Najczęściej jest ograniczone czasowo do okresu potrzebnych doznań samodoskonalenia moralnego, duchowego, religijnego. Takie sytuacje zasługują na aprobatę
i uszanowanie. Oprócz osamotnienia powodowanego okolicznościami kulturowymi lub
obyczajowymi, o których wspominałem wyżej, istnieją izolacyjne formy osamotnienia
osób, albo wręcz grup całych, które są otaczane ostentacyjną izolacją. Mam tu na myśli na
przykład osoby lub rodziny aspołeczne, osoby lub grupy obce etnicznie, religijnie lub z innych jeszcze powodów. Taki ostracyzm dotykał m.in. Cyganów. Obecnie rozpowszechnia
się w naszym kraju patologiczna forma wykluczania osób LGBT. Ta aberracja, zainspirowana niestety przez kościół, szerzy się jak zaraza i stwarza nową jakość w życiu publicznym. Przynosi hańbę Polsce (samorządy zagraniczne zrywają umowy o współpracy z polskimi gminami i miastami, które takie strefy wyznaczają). Miejmy nadzieję, że ta anomalia
skończy się wraz z odejściem politycznym ksenofobicznej partii rządzącej, jaką jest PiS.
Dramatem współczesności jest zanik więzi społecznych między ludźmi, nawet w środowiskach małych, lokalnych, które spełniają wszelkie walory bliskości, wzajemnej
identyfikacji, tożsamości w każdym wymiarze; od religijnego po zawodowe. Są sobie potrzebne, ale warunki życia, pracy, ruchliwość społeczna redukują codzienne kontakty do
minimum. Czasem jedynym kontaktem jest kościół parafialny. Z przestrzeni wsi w ciągu
ostatniego półwiecza zniknęło około 20 tys. bibliotek, zamknięto ponad 18 tys. świetlic
i innych placówek spotkań, zlikwidowano blisko 13 tys. małych szkół podstawowych.
Zamarł amatorski ruch artystyczny, liczony jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku w tysiącach zespołów. Szkody społeczne i kulturowe wynikające tego procesu „stepowienia”
instytucjonalnego wsi polskiej są niewymierne.
Wobec wszelkich form likwidatorstwa i wynikającego z zachodzących przemian osamotnienia, które w większości noszą znamiona jednostkowych lub grupowych dramatów, szczególne oczekiwania można zgłaszać wobec OSP. Należy z naciskiem stwierdzić, że OSP jest jednym z najbardziej humanitarnych zjawisk w życiu społecznym wsi. Jej posłannictwo i ideały
wypływają zarówno z przesłanek „ewangelicznych”, czyli religijnych, wedle których wsparcie
potrzebujących, pomoc bliźniemu są wypełnieniem przykazania miłości bliźniego. Ale do
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instytucji OSP przylgnęła również w ciągu wiekowych już tradycji ich istnienia opinia ich
wyjątkowości w świadczeniu czynów i działań humanitarnych, solidarnościowych, ratowniczych – bez oglądania się na jakiekolwiek względy, poza potrzebą ratowania w potrzebie.
Szczególnym dowodem tej wyjątkowej roli straży pożarnej w świadomości społecznej jest
zajęcie przez strażaka pierwszego miejsca w rankingu zawodów/funkcji o najwyższym zaufaniu społecznym.
Nastąpiło po pół wieku okupowania tego miejsca przez profesora uniwersytetu. Z mojej
wiedzy wynika, że ta „degradacja” spotkała się w środowisku profesorów z aprobatą! Dowodzi
ona też wysokiej rangi służebnej i ratowniczej roli, jaką strażak pełni w świadomości społecznej. Ta okoliczność zasługuje na specjalne potraktowanie w kontekście bardziej uniwersalnych właściwości życia społecznego w naszym kraju i panujących w nim stanów społecznej
świadomości. Otóż Polska jest krajem, w którym wskaźniki wzajemnego zaufania obywateli względem siebie oraz obywateli względem organów państwa są najniższe w Europie. I oto
w takim klimacie braku ufności na pierwsze miejsce awansuje strażak! Oznacza to, że z jego
osobą i funkcją nie wiąże się wyobrażenie o jego państwowej roli, nie wiąże się z nim statusu
funkcjonariusza państwowego, lecz wyłącznie przypisuje się mu owe funkcje ratownicze, służebne wobec człowieka w potrzebie. Stoi za takim wyborem wielopokoleniowe doświadczenie
i utrwalona wiara o jego wyjątkowej, wyłącznie humanitarnej funkcji. Ta okoliczność zasługuje na szczególne zabiegi pielęgnacyjne, bo utrwala w świadomości społecznej idee humanitarnych walorów służby i ofiarności dla zbiorowości, dla wspólnoty. Pozostaje w kontrze do
upowszechnianego wzorca egoistycznej troski o własne dobro, indywidualny interes. Takie zachowania mogą wprawdzie cechować także inne służby mundurowe, ale one wypełniają swoje
obowiązki w pierwszym rzędzie wobec państwa i jego organów, co automatycznie odbiera im
ów nimb służebności zwykłemu człowiekowi, a wiąże je z opresyjnymi funkcjami państwa.
To nakłada na kierownictwo wszelkich formacji straży pożarnych troskę o strzeżenie owej nie
państwowej, a proobywatelskiej natury straży, a już szczególnie ochotniczej straży pożarnej.
Ta wysoka ranga służby drugiemu człowiekowi z jednej strony zdradza potrzebę istnienia
takiej służby, z drugiej zaś istnienie instytucji i osób, które są utożsamiane z takimi wartościami. To jest okoliczność i fakt, którego nie wolno zmarnować w dobie narastających partykularyzmów i troski o indywidualne interesy.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że często strażnica stanowi jedyne miejsce spotkań na
terenie wsi. Na około 55 tys. sołectw w naszym kraju i blisko 110 tys. jednostek osadniczych istnieje na wsi tylko niespełna 12 tys. szkół podstawowych i tylko połowa z nich
dysponuje warunkami pozwalającymi na publiczne spotkania..
Z punktu widzenia pedagogiki społecznej ochotnicze straże pożarne są jedną z najbardziej funkcjonalnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Wystarczy uczynienie z lokalnej siedziby miejsca publicznych narad, spotkań, aby umocnić prestiż jednostki OSP
w świadomości społeczności lokalnej. Im większa otwartość siedziby OSP, im większa
operatywność strażaków w organizowaniu życia lokalnego – tym wyższy prestiż i wsparcie lokalnej wspólnoty. To są kwalifikacje, które czynią z tej organizacji instytucję przyszłego ładu społecznego, instytucję budującą nowe więzi społeczne i nową wspólnotę!
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KAPITAŁ SPOŁECZNY OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH JAKO CENNY
ZASÓB NA ZŁE (I DOBRE) CZASY
Konrad Burdyka
Wprowadzenie
Niniejszy tekst powstał w czasie, gdy pandemia koronawirusa spowodowała „narodową
kwarantannę” milionów Polaków oraz zaczęła poddawać testowi struktury państwowe
i struktury społeczeństwa obywatelskiego. Z dużą dozą prawdopodobieństwa jej skutkiem
będzie zapaść gospodarcza, która zmieni życie nowoczesnych społeczeństw na całym
świecie. Okoliczność ta – nie mająca precedensu w XXI w. – czyni nad wyraz aktualnym
przewodni problem niniejszego szkicu. Wyraża go pytanie: co należy uczynić, aby
podstawowe jednostki organizacyjne ochotniczej straży pożarnej w Polsce pozostały
odporne na negatywne konsekwencje procesów, jakim ulega polska wieś? Proponuję
następującą odpowiedź: inwestować w kapitał społeczny.
Przewodni problem mógł jeszcze do niedawna nastręczać wątpliwości (zwłaszcza
w kontekście efektów członkostwa Polski w UE). Powszechne inwestycje infrastrukturalne,
poprawa jakości życia, wzrost dochodów gospodarstw domowych – wszystko to powinno
powodować zachwyt nad zmianami doświadczanymi przez mieszkańców wsi oraz instytucje
na niej zakorzenione. Tymczasem szereg opracowań naukowych (dodam: powstałych
przed czasem pandemii) skłania raczej do pesymizmu lub przynajmniej daleko idącej
ostrożności w przewidywaniach na temat warunków działania OSP w przyszłości. Obecnie
raczkujące pokolenie druhów przejmie stery organizacji w zupełnie innej rzeczywistości
– rzeczywistości niekoniecznie sprzyjającej trwaniu ruchu pożarniczego. Czołowe zespoły
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badawcze z obszaru socjologii, ekonomii, geografii społeczno-ekonomicznej identyfikują
już dziś zjawiska determinujące wielkie przeobrażenia polskiej wsi (Śleszyński et al. 2018,
Stanny et al. 2018, Halamska 2016). Wskazać należy przede wszystkim:
1) depopulację obszarów peryferyjnych – pogłębi się obserwowany już dziś odpływ
ludności z terenów znajdujących się na granicy oddziaływania kilku ośrodków
miejskich oraz pozbawionych szans rozwojowych (np. miejsc pracy, dostępu do
szlaków komunikacyjnych);
2) starzenie się ludności – polska wieś przestała wytwarzać nadwyżkę demograficzną,
przez co np. rozpadają się lokalne systemy edukacyjne, rosną zaś potrzeby w zakresie
zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej;
3) migracje wahadłowe – brak miejsc pracy oraz uboższa oferta edukacyjna skazuje
pewne kategorie mieszkańców wsi na czasowy pobyt w mieście, tym samym relacja
z miejscem zamieszkania stopniowo słabnie, natomiast brak odbiorców oferty typowo
wiejskich instytucji przyczynia się do spadku ich aktywności;
4) nowe formy uspołecznienia młodzieży – wraz z ekspansją Internetu na obszary wiejskie
i wzrostem kompetencji informatycznych zanikają tradycyjne formy uspołecznienia
młodzieży, w których silną rolę odgrywała grupa rówieśnicza i sąsiedztwo;
5) różnicowanie stylu życia mieszkańców wsi – kontakt z miastem, media masowe,
Internet oraz heterogeniczność ludności wiejskiej (zasiedlanie wsi przez mieszkańców
miast) sprzyja pojawianiu się nowych zainteresowań i różnicowaniu sposobów
spędzania czasu wolnego (dominować zaczynają praktyki indywidualistyczne).
Wymienione zjawiska (część z nich opisano szczegółowo w innych tekstach
opublikowanych w „Analizach strategicznych”) będą występowały z różnym natężeniem
i w różnym stopniu skumulowania – konteksty działania OSP w Polsce są niejednorodne,
podobnie jak zróżnicowana pozostaje polska wieś. Niemniej przy obecnym stanie
wiedzy stwierdzić trzeba, że przyszłość naznaczona będzie zmniejszeniem wielości szans
rozwojowych, czyli możliwości zaspokajania potrzeb i aspiracji. Niewątpliwie wymienione
wyżej zjawiska wpłyną nie tylko na życie ludzi, ale też na style i efektywność działania
instytucji zbiorowych, w tym jednostek OSP. W mojej ocenie wzmogą konkurencję
o zasoby materialne i niematerialne (na poziomie gminy, ale też nierzadko jednej wsi)
oraz o ograniczone środki publiczne (niezbędne do realizacji celów statutowych wielu
organizacji pozarządowych). Uciążliwa stanie się ponadto rywalizacja o zasoby kadrowe
niezbędne do podtrzymania ciągłości działania jednostek OSP (zwłaszcza funkcjonujących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym). Metaforycznie można powiedzieć:
koszmarem prezesów i naczelników wkrótce stać się mogą sypiące się lub puste remizy.
1. Czym jest kapitał społeczny?
Proponowany przeze mnie jako remedium kapitał społeczny to pojęcie z pogranicza
socjologii i ekonomii. Choć swą genezą sięga początków XX w., zyskało na znaczeniu
w ostatnich dekadach, gdy pojawiły się pierwsze rysy na liberalnym modelu rozwoju
społeczeństwa i gospodarki.
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Pojęcie kapitału społecznego nie ma jednej, ogólnie aprobowanej w środowisku
naukowców i praktyków definicji. Raz uchodzi za wygodną w użyciu metaforę zdolności
do grupowego działania (w takim znaczeniu na ogół przywołuje się je w mediach), innym
razem za narzędzie miarodajnego i wielowymiarowego opisu nowoczesności danego
społeczeństwa. Nie wdając się w tym miejscu w dyskusję teoretyków, trzeba stwierdzić,
że pojęcie to zakorzeniło się na trwałe w naukach społecznych i zostało masowo
przeszczepione na grunt polityczny. Definicje zaproponowane przez czołowych piewców
kapitału społecznego zawierają na ogół te same elementy składowe: sieci i relacje, zaufanie
oraz normy i wartości.
W myśl definicji zaproponowanej przez Pierre’a Bourdieu kapitał społeczny jest –
obok kulturowego czy ekonomicznego – jedną z głównych form kapitału. Stanowi „sumę
zasobów aktualnych i potencjalnych należących się jednostce lub grupie z tytułu posiadania
trwałej, mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanej sieci relacji, znajomości, uznania
wzajemnego. To znaczy jest sumą kapitałów i władzy, które sieć taka może zmobilizować”.
Korzyści z posiadania kapitału społecznego wynikają więc z przynależności do grupy
i z dostępu do dóbr pozostających w jej dyspozycji (Bourdieu, Wacquant 2001).
James Coleman definiuje kapitał społeczny jako: „nie jedną istotność, a zespół
zróżnicowanych istotności (entities), które posiadają dwa elementy wspólne: są częścią
społecznej struktury oraz ułatwiają działanie – zarówno aktorów indywidualnych, jak
i zbiorowych – w ramach tej struktury”. Przejawia się on w obowiązkach i oczekiwaniach,
kanałach przepływu informacji oraz normach społecznych – jest zależny od solidarności
środowiska społecznego i zakresu zobowiązań wytworzonych na jej podstawie. Kapitał
społeczny jest produktywny, gdyż umożliwia realizację celów, których osiągniecie byłoby
co najmniej trudne w sytuacji jego braku (Coleman 1988).
W koncepcji Roberta Putnama kapitał społeczny „odnosi się do takich cech
społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą zwiększyć sprawność
społeczeństwa, ułatwiając skoordynowane działania”. Głównym składnikiem kapitału
społecznego jest uogólnione zaufanie, jawiące się jako swoista cnota obywatelska,
ułatwiająca np. prowadzenie działalności stowarzyszeniowej. Zaufanie ma źródła
w normach wzajemności oraz sieciach obywatelskiego zaangażowania. Normy wpaja
się w toku socjalizacji i podtrzymuje poprzez naśladownictwo, a najważniejszą z nich
jest norma uogólnionej wzajemności. Jej waga wynika z faktu, że działania człowieka
w krótkim okresie cechuje na ogół altruizm (bezinteresowność), jednak długookresowo
zakładają wdzięczność i odwzajemnienie. Z kolei sieci obywatelskiego zaangażowania
umożliwiają wymianę informacji w wymiarze zarówno pionowym, jak i poziomym.
Im gęstsze sieci, tym większa szansa na sukces przedsięwzięcia i skuteczność współpracy
między ludźmi. Jednakże same sieci pionowe (powiązania między podmiotami z różnych
szczebli hierarchii) nie podtrzymują społecznego zaufania (Putnam 1995).
Francis Fukuyama definiuje kapitał społeczny jako: „zestaw nieformalnych wartości
i norm etycznych wspólnych dla członków określonej grupy i umożliwiający im skuteczne
działanie”. W swej koncepcji Fukuyama zwraca uwagę na jakość norm wpływających
na kapitał społeczny – powinny one bazować na takich cnotach jak: prawdomówność,
wywiązywanie się z obowiązków i wzajemność w stosunkach z innymi. Tym samym
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kapitał społeczny stanowi pochodną kultury danego społeczeństwa – w toku socjalizacji
przyswojone zostają pożądane normy i wartości. Pozwalają one przewidywać zachowania innych członków grupy społecznej. W ten oto sposób kapitał społeczny wiąże
się z zaufaniem. Staje się – działającym niczym smar – przeświadczeniem, że we
współdziałaniu wszyscy partnerzy postępują w sposób uczciwy. Kapitał społeczny wzrasta
wraz ze wzrostem zaufania (Fukuyama 2003).
Aby rozwiązać problem nieostrych definicji i usprawnić analizy empiryczne, zaczęto
wprowadzać typologie kapitału społecznego. Najpopularniejsze kryterium typologizacji
stanowi rodzaj powiązań, na bazie których kapitał jest wytwarzany. Przywołać w tym
miejscu należy podział upowszechniony dzięki publikacjom Roberta Putnama (2008).
Wyróżnił on dwa główne rodzaje kapitału społecznego.
Pierwszy z typów kapitału społecznego określa się mianem spajającego (bonding
social capital). Oparty jest on na więziach ekskluzywnych i stanowi „społeczny superklej”
tworzący silną wewnątrzgrupową lojalność, a przez to również antagonizm w stosunku
do innych grup. Silne więzi, konstytutywne dla tego typu kapitału, łączą na ogół członków
małych grup społecznych, stąd występuje on np. w rodzinach czy grupach rówieśniczych.
Działanie kapitału spajającego skierowane jest do wewnątrz – wzmocnieniu ulega poczucie
własnej tożsamości i homogeniczność grup. Służy on ponadto wewnątrzgrupowej pomocy
i utrzymaniu pozycji społecznej przez jednostkę, lecz jednocześnie utrudnia wymianę
informacji z otoczeniem zewnętrznym względem danej grupy społecznej.
Drugi z typów kapitału społecznego nazywany jest pomostowym (bridging social
capital). Kapitał ten ma charakter inkluzyjny i stanowi „społeczne smarowidło”, przez co
ułatwia nawiązywanie i wykorzystywanie relacji międzygrupowych, w tym – co ważne
– wychodzących poza społeczność lokalną. Kapitał pomostowy powstaje w grupach,
których działanie ukierunkowane jest na zewnątrz, zaś więzi go konstytuujące mają
raczej charakter instrumentalny i służą realizacji określonych interesów. Ten typ kapitału
wspiera tolerancyjność i otwartość, pozwala uzyskać dostęp do zasobów obecnych
w sieciach społecznych, a tym samym tworzyć innowacje, współdziałać, wyzwalać energię
społeczną. Niemniej do jego zaistnienia na ogół potrzeba silnych instytucji – pośredników
– zawiadujących wspomnianymi sieciami (mających formę np. związku stowarzyszeń).
2. Rekomendacje – przykładowe sposoby pomnażania kapitału
społecznego OSP
Polityka publiczna uznaje ruch pożarniczy nie tylko za istotny element systemu
bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, ale też za fenomen ze wszech miar pozytywnie
oddziałujący na sferę obywatelskiego zaangażowania (zwłaszcza na polskiej wsi). Tym
samym z punktu widzenia interesu społecznego (zwłaszcza w dobie kryzysu) nieodzowne
wydaje się dążenie do osiągnięcia efektów synergicznych: maksymalnego wzmocnienia
OSP oraz włączania tej organizacji w procesy skutecznej rewitalizacji i rozwoju (lub też
powstrzymania rozpadu) społeczności lokalnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami.
Stoję na stanowisku, że zadaniu temu powinna służyć wszelka refleksja naukowa
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podejmowana w kontekście strategii Florian 2050. Dlatego też – bazując na przytoczonych
wyżej zagadnieniach teoretycznych oraz badaniach realizowanych przeze mnie w IRWiR
PAN – chciałbym zaproponować i poddać pod rozwagę zespołu pracującego nad strategią
dwie rekomendacje dotyczące pomnażania kapitału społecznego OSP (zakładam, że już
dziś są one wdrażane w tym lub podobnym kształcie przez niektóre jednostki).
Pierwsza rekomendacja dotyczy pomostowej formy kapitału społecznego. Adresuję ją
do centralnych i regionalnych struktur Związku OSP RP, gdyż posiadają one relatywnie
większe zasoby, ale też łatwiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania oraz do
sieci ekspertów: szkoleniowców, trenerów, innowatorów społecznych. Tym samym są
w stanie tworzyć rozwiązania systemowe o szerokim zasięgu oddziaływania. Uznaję,
że kluczowa dla pomnażania pomostowego kapitału społecznego będzie wiedza
i umiejętności niedostępne w przestrzeni wsi, gminy czy miasteczka. Zachęcam więc do
opracowania i wdrożenia ogólnopolskiego programu rozwoju kompetencji liderów OSP –
programu obejmującego zagadnienia z zakresu efektywnej komunikacji, psychologii grupy,
zarządzania projektami oraz tzw. fundrisingu. Szkolenia te powinny zostać ukierunkowane
na budowę silnych lokalnych partnerstw angażujących się w rozwiązywanie miejscowych
problemów społecznych (przy czym problem społeczny należy rozumieć tutaj szeroko,
jako wszelkie zjawiska uznawane za niepożądane i możliwie do niwelacji za pomocą
wspólnych działań strażaków i osób spoza OSP).

Rys. 1. Przykładowy model partnerstwa lokalnego
ukierunkowanego na rozwiązanie problemu społecznego
źródło: opracowanie własne

Transfer niezbędnej, a niedostępnej w społeczności lokalnej wiedzy dokonuje się za
pośrednictwem OSP. W partnerstwie uczestniczą obok OSP również miejscowy klub
sportowy (LZS), koło gospodyń wiejskich (KGW), nieformalna grupa aktywnych seniorów
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(65+) oraz przedsiębiorca (firma). Model zakłada, że każdy uczestnik partnerstwa ma
bezpośrednie powiązanie z pozostałymi (co w warunkach wiejskich jest powszechnie
spotykane z racji chociażby bliskości przestrzennej).
Innymi słowy: dążyć trzeba do sprzężenia interesu OSP z wyzwaniami stojącymi
przed środowiskiem lokalnym na przykład w sferze ochrony środowiska, edukacji,
zabezpieczenia społecznego. Za obrazowy – i nad wyraz aktualny – przykład niech posłuży
w tym miejscu zaangażowanie strażaków ochotników w działania wolontarystyczne
i filantropijne na rzecz osób starszych i samotnych, które uwięziła w domach epidemia
koronawirusa (dzięki aktywności społeczników potrzebujący zyskali dostęp do żywności,
leków i innych artykułów pierwszej potrzeby). W skład postulowanych partnerstw winni
wchodzić przedstawiciele różnych grup mieszkańców (również tych pozbawionych
sformalizowanej reprezentacji), instytucji publicznych (podlegających samorządowi),
innych organizacji pozarządowych czy też miejscowego biznesu. Strażacy ochotnicy,
zaopatrzeni w stosowną wiedzę dzięki szkoleniom, powinni dążyć do uczynienia swej
jednostki centralną instytucją (inicjatorem i moderatora przedsięwzięć) partnerstwa.
Wiązałoby się to niewątpliwie ze zwiększeniem stopnia podmiotowości (niezależności)
OSP, rozbudowaniem sieci kontaktów (również wychodzących poza społeczność lokalną),
uzyskaniem dostępu do ważnych dla podtrzymania ciągłości działania jednostki zasobów
(w tym ludzkich). Wychodzę tu z założenia, że stopień skomplikowania procesów
kierowniczych w strażach pożarnych (nie tylko obecnych w KSRG) będzie sukcesywnie
wzrastał oraz że obecne mechanizmy wsparcia finansowego (w znacznej mierze decydujące
o poziomie aktywności jednostek) nie utrzymają się w dłuższej perspektywie czasu. Warto
zachęcić do wspierania stosownych transferów wiedzy (organizowania lub finansowania
szkoleń) instytucje samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz lokalne grupy
działania, niejako z definicji żywo zainteresowane tworzeniem sieci powiązań między
organizacjami pozarządowymi (por. Zajda 2011). Z kolei w promocję akcji edukacyjnych
warto zaangażować młodych strażaków, już dziś aktywnie promujących w Internecie
nieszablonowe inicjatywy wyrastające wokół i adresowane do jednostek OSP.
Druga z rekomendacji dotyczy spajającej odmiany kapitału społecznego. Sugestię
sformułowaną niżej adresuję do tych OSP, które posiadają izby tradycji i/lub prowadzą
kroniki jednostki. Za punkt wyjścia niech posłuży powszechnie formułowane przez
badaczy „Polski powiatowej” twierdzenie o kryzysie tożsamości, który obserwujemy
w wielu społecznościach lokalnych – zwłaszcza umiejscowionych poza centrami
gmin i pozbawionych silnych niegdyś instytucji życia zbiorowego (np. w sytuacji, gdy
zlikwidowano małą szkołę). Osłabienie tożsamości – poczucia zbiorowego „ja” – uznać
trzeba za jedną z konsekwencji zaniku pamięci społecznej danej wsi. Problem ten ujawnia
się zwłaszcza tam, gdzie nie występują materialne artefakty (pamiątki w postaci zabytków,
pomników itp.) oraz gdzie nie odtwarza się publicznie historii związanych z osobami
i wydarzeniami z przeszłości (por. Golka 2017). Atrofię tożsamości pogłębia przerwany
przekaz międzypokoleniowy w rodzinach (młodzi uczą się i pracują poza domem, więc
nie mają okazji i czasu by słuchać opowieści rodziców i dziadków) oraz napływ nowych
mieszkańców wsi (przynoszą oni własne wspomnienia, na ogół zupełnie niekompatybilne
z historią miejscowości, w której się osiedlili). Osłabienie tożsamości społeczności lokalnej
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wpływa na stopień jej wewnętrznej integracji – zaczyna brakować wzajemnego zaufania
niegdyś cechującego instytucję sąsiedztwa, występują utrudnienia w inicjowaniu
wspólnych przedsięwzięć, zanika niskokosztowa wymiana zasobów i zdolność do
konkurowania o nie z innymi społecznościami lokalnymi.

Rys. 2. Oddziaływanie pamięci społecznej strażaków
ochotników na członków społeczności lokalnej
źródło: opracowanie własne

Podtrzymywanie przez OSP tradycji jednostki oraz archiwizacja jej historii
pozwalają stworzyć lub odtworzyć pamięć społeczną niemal całej społeczności lokalnej.
Uzewnętrznioną pamięć podzielać będą przede wszystkim osoby z rodzin strażackich, ale
również te, które podzielają wartości reprezentowane przez OSP i uznają ją za instytucję
ważną i potrzebną. Znalezienie się w polu oddziaływania tradycji OSP – uznanie jej za
tożsamą z historią wsi/miasteczka – stanowi zaczyn spajającego kapitału społecznego.
Tymczasem instytucje mogące pochwalić się długim trwaniem – ciągłością historyczną obejmującą kilka pokoleń członków żyjących w różnych realiach społecznych,
ekonomicznych i kulturowych – mają na ogół silną tożsamość, a tym samym wysoki
stopień wewnętrznej integracji, są poza tym bardziej odporne na kryzysy. Ujawnia się
tu w pełnej krasie znaczenie izb tradycji oraz regularnie prowadzonych kronik jednostek
OSP – nie można przypisywać im wyłącznie roli ozdoby lub pamiątki sprzed lat. Pełnią
one bowiem wciąż istotne funkcje spajające – budują silny związek strażaka z jednostką
poprzez wskazanie wzorców osobowych, promują i utrwalają wartości zakorzenione
w przeszłości, dają przykłady inicjatyw adekwatnych do lokalnych uwarunkowań.
Potencjał izb tradycji i kronik można i należy wykorzystać do pomnażania spajającego
kapitału społecznego. Rekomenduję więc, aby rozszerzyć ich zakres i w oparciu o nie tworzyć izby tradycji oraz kroniki miejscowości. Tym sposobem poczucie historycznej ciągłości
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i stabilności jednostki OSP będzie emanowało na otoczenie społeczne (nierzadko funkcjonujące w swoistej próżni pamięci, ponieważ dla wielu mieszkańców historia wsi i tradycja lokalna
nie istnieją). Społeczność zyska ważny, symboliczny punkt odniesienia. Osoby niezwiązane
formalnie z jednostką OSP zaczną się z nią utożsamiać, uznając ją zarazem za nieodłączny
element przestrzeni instytucjonalnej wsi. Wraz ze wzmocnieniem więzi społecznej wzrośnie
zaufanie, a także gotowość do podtrzymania istnienia jednostki w obliczu wewnętrznego
kryzysu organizacji lub drastycznego pogorszenia warunków społeczno-gospodarczych. Nie
wydaje się rzeczą trudną ubogacić istniejącą kronikę wpisami dotyczącymi wydarzeń z życia
wsi, w których strażacy uczestniczyli bez mundurów. Fotografie ilustrujące historię jednostki
mogą stanowić cenne źródło wiedzy o przeszłości miejscowości (o jej wyglądzie, ważnych wydarzeniach, osobach odgrywających niegdyś znaczące role). Zapiski dotyczące akcji pożarniczych, świąt i uroczystości z udziałem OSP, osób odznaczonych i nagradzanych, zakupionego
sprzętu, imprez odbywających się w remizie – wszystko to nadaje się do „uwspólnotowienia”
i „ożywienia” w pamięci wsi. Innymi słowy: trzeba wyjść ze strażackim etosem poza remizę
i uczynić go bogactwem całej wioski. Tam bowiem, gdzie panują ogólnie podzielane wartości,
a sfera symboliczna przenika się ze sferą życia codziennego, dużo łatwiej przychodzi inicjowanie zbiorowych przedsięwzięć, pozyskiwanie nowych członków, skłanianie otoczenia do wolontarystycznej pomocy. Dużo trudniej zaś narusza się interesy centralnej, tożsamotwórczej
instytucji, pielęgnującej (bądź nawet tworzącej) społeczną pamięć. Do roli takiej instytucji –
bogatej w spajający kapitał społeczny – aspirować powinna śmiało OSP.
Podsumowanie
Zawarte w tekście rozważania są przyczynkowe i nie wyczerpują zagadnienia kapitału
społecznego w działalności OSP. Mają raczej na celu zasygnalizowanie użyteczności
samego pojęcia i perspektyw jego wykorzystania w strategii Florian 2050. Trzeba jednakże
założyć, że proces dochodzenia do optymalnej strategii znacznie się skomplikuje,
bowiem panująca dziś sytuacja niepewności zwiększa liczbę zmiennych niewiadomych
determinujących przyszłość w skali tak krajowej, jak globalnej. Na trwającym jeszcze etapie
konsultacji zasadne wydaje się dostosowanie celów strategii do zaistniałych okoliczności
(zakładam, że wywołanych kryzysem zmian w sferze politycznej i społeczno-gospodarczej
nie da się cofnąć). Efektem wdrażania strategii musi być przede wszystkim systematyczna
autonomizacja jednostek OSP. Strategia powinna również zakładać użycie elastycznych,
niskokosztowych i wieloaspektowych narzędzi osiągania krótko- i średniookresowych
celów. Kapitał społeczny doskonale nadaje się do roli takiego uniwersalnego narzędzia.
Pożądane jest też upowszechnienie wśród strażackich liderów (różnego szczebla)
umiejętności szybkiego adaptowania się do zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym.
W dobie kryzysu bez cienia ironii powtórzyć można za Kazimierzem Frieske, że „kapitał
społeczny to swoiste zaklęcie, którym chcemy zaczarować niepewną przyszłość” (Frieske,
Pawłowska 2011). Oby tylko zostało poprawnie wypowiedziane.
Podsumowując: dwie współistniejące obok siebie formy kapitału społecznego
mogą stanowić – w zależności od uwarunkowań zewnętrznych – stabilizator i zasób
prorozwojowy jednostki OSP. Wysoki poziom integracji między strażakami a pozostałymi
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mieszkańcami danej wsi oraz międzyinstytucjonalna sieć kontaktów jednostki OSP
sprzyjać będą w sytuacji kryzysu niwelacji permanentnego deficytu zasobów („straż
nastawiona na przetrwanie”), zaś w czasie społeczno-gospodarczego prosperity (gdy
ten już nadejdzie) pozyskiwaniu i inwestowaniu innych kapitałów („straż nastawiona
na rozwój”). Należy przy tym oczekiwać, że strażacy, wykorzystując w sposób umiejętny
kapitał społeczny, zyskają wpływ na społeczność lokalną – obudzą i wzmocnią drzemiące
w niej potencjały: ukryty w silnej, tradycyjnej strukturze i oparty na wspólnej tożsamości
oraz ten, który bazuje na słabszych, formalnych powiązaniach między miejscowymi
instytucjami. Wierzę, że wysiłek kierownictwa Związku OSP RP oraz współpracujących
z nim ekspertów zaowocuje systemowymi rozwiązaniami pozwalającymi strażakom
ochotnikom sprostać wymienionym wyżej wyzwaniom nie tylko w obecnych, niełatwych
czasach, ale też w nieznanej dziś przyszłości.
Dr Konrad Burdyka jest pracownikiem naukowym Zakładu Antropologii Kultury Wsi,
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
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VIII.

STRAŻE POŻARNE I ICH PARTNERZY
Piotr P. Bielicki
Wprowadzenie
Ochrona przeciwpożarowa to wdzięczny obszar badań dla wszystkich dyscyplin i subdyscyplin nauk, w tym także pedagogiki i historii. Znajdą tam pożywkę historycy ruchów
społecznych, historycy techniki, prawnicy, specjaliści kulturoznawstwa, pedagogiki dorosłych, wychowania młodzieży i historycy oświaty.
Interesujące są stowarzyszenia, które jako cel swojego działania przyjmują niesienie
pomocy innym. Niezwykle trudną sztuką jest zwalczanie skutków klęsk żywiołowych,
pożarów, sprostanie rozmaitym katastrofom. Wszystko to wymaga nie tylko dobrego
oprzyrządowania technicznego ratowników, ale też stosownej wiedzy, umożliwiającej tak
działalność interwencyjną, jak i profilaktyczną, pozwalającą na uniknięcie owych zdarzeń,
a jeżeli jest to niemożliwe, to przynajmniej ograniczenie ich skutków. Oznacza to, że z konieczności krąg osób zaangażowanych w te działania musi być poszerzony. Zarządy straży,
jak i władze korporacyjne już od końca XIX w. czyniły w tym kierunku wiele.
Nie będziemy zajmować się tutaj instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami
zabezpieczającymi podstawy materialne funkcjonowania jednostek i ich związków (np.
organami władz państwowych i samorządowych, instytucjami ubezpieczycielskimi itp.).
Zajmiemy się natomiast tymi organizacjami i instytucjami, które łącząc swe działania ze
strażami pożarnymi, będą wpływać na ich prace, a także kształtować świadomość społeczną. Pominiemy z tej grupy organizacje o charakterze politycznym, bowiem więcej tam
bywa deklaracji niż autentycznego, żywego działania. Aczkolwiek należy podkreślić rolę
pierwszych partii chłopskich, ludowych i ich przywódców zawiązujących OSP w swoich
miejscowościach (Wincenty Witos w Wierzchosławicach, Jakub Bojko w Gręboszowej).
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1. Do zjednoczenia ruchu strażackiego
Dawna wieś nigdy nie była bezpieczna, a straży pożarnych nie zbywało. By poprawić
sytuację na terenie Galicji, działający tam Związek Krajowy nawiązał kontakt z Towarzystwem Kółek Rolniczych (TKR) – w efekcie od 1903 r. obserwować możemy tworzenie
straży pożarnych przy tej organizacji, a żywiołowość tego ruchu ilustruje tabela 1.
Nie zaniedbywano pracy szkoleniowej – Zarząd TKR zorganizował 82 kursy strażackie, na których przeszkolono 2632 instruktorów. Szukano różnych rozwiązań dla pozyskania do pracy w społecznej służbie ludzi światlejszych. Stąd np. trzydniowy kurs pożarnictwa (21-23 czerwca 1900 r. we Lwowie) dla pisarzy gminnych, przygotowywanych
do objęcia funkcji instruktorów obowiązkowych straży pożarnych w gminach wiejskich1.
Nie było to łatwe zadanie, jeżeli spojrzymy na panujący wówczas analfabetyzm (tabela 2).
Rok

Straży

Rok

Straży

Rok

Straży

Rok

1903

27

1906

189

1909

321

1912

Straży
483

1904

65

1907

216

1910

373

1913

532

1905

129

1908

239

1911

389

Tabela 1. OSP istniejące przy kółkach rolniczych
Za: Antoni Górnicz, Kółka rolnicze w Galicji, LSW, Warszawa 1967, s. 310. Występują jednakże rozbieżności,
jeżeli spojrzymy na dane ZK OSP: „Przewodnik Pożarniczy” 1913, nr 5.
Naczelników (wójtów)
N
%
786
13,3

W 1875 r. w gminach wiejskich w Galicji było:
umiejących czytać i pisać

Przysięgłych (asesorów)
N
%
936
8,0

umiejących tylko czytać

264

4,46

291

2,5

czytających słabo

119

2,01

87

0,7

nieumiejących czytać ani pisać (analfabetów)

4743

80,25

10 390

88,8

Ogółem

5 912

100

11 704

Tabela 2. Stopień wykształcenia członków zwierzchników gminnych w gminach wiejskich w 1875 r.
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Zmieniono także warunki powiatowych kursów w stosunku do instruktorów straży
pożarnych kółek rolniczych, dla których (po konferencji z delegatami Zarządu Głównego Kółek Rolniczych) wprowadzono na koszt Związku czwarty dzień nauki. Warunkiem
tego był udział co najmniej kilkunastu osób z tychże straży3. Kursy dla straży pożarnych
działających przy kółkach rolniczych stawały się coraz powszechniejsze, ale przecież
w 1905 r. było ich 78 z liczbą 1904 członków, a w 2 lata później już 160 (samoistnych straży

1
2

3

„Przewodnik Pożarniczy” 1900, nr 7, s. 70.
Baranowski B.A., Szkolnictwo ludowe w Galicji; w swym rozwoju liczebnym od roku 1868 do roku 1909 z uwzględnieniem stosunków higienicznych, Wydawnictwo Rodzina i Szkoła, Lwów 1911, s. 6.
Protokół IV posiedzenia Rady Zawiadowczej w dwunastym okresie w dniu 29 kwietnia 1905 r., „Przewodnik
Pożarniczy” 1905, nr 6, s. 50 (potwierdzenie znajdujemy w protokole z następnego posiedzenia Rady z dnia
7 września, „Przewodnik Pożarniczy” 1905, nr 10, s. 86).
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związkowych było w tym czasie 275, a w 1907 r. – 281). Z czasem na kursy te rekrutuje się
już tylko osoby związane ze wsią i tak na przykład w 1913 r. w jednym z organizowanych
kursów uczestniczy 26 rolników z powiatu lwowskiego, 11 uczniów niższej szkoły rolniczej i pięciu słuchaczy akademii rolniczej w Dublanach (Dublany, 4-7 marca), w drugim:
27 rolników z powiatu tarnopolskiego, 11 uczniów szkoły ślusarskiej i trzech słuchaczy
akademii rolniczej (Tarnopol, 11-14 marca)4. Dodajmy, że strażacy z kółek rolniczych
mieli także swój organ prasowy – była nim „Obrona Pożarna”, wydawana jako dodatek
do „Przewodnika Kółek Rolniczych”. Wydawanie dodatku zakończono w 1907 r. Na jego
łamach odnotowywano wysoki poziom prowadzenia kursów.
Już w 1889 r. Wydział Krajowy zamierzał przeprowadzić kursy strażackie w czterech
szkołach rolniczych. Rada Zawiadowcza Związku przygotowała zatem kalkulację finansową oraz program kursu5. W dniach 28 maja – 1 czerwca 1899 r. i 19-21 kwietnia 1900 r.
w Horodence, a także 18-19 czerwca 1899 r. w Dublanach przeprowadzono dla uczniów
krajowych niższych szkół rolniczych kurs pożarniczy, na którym to uczniowie trzeciej
klasy przysposobieni zostali także do pełnienia obowiązków instruktorów straży6. Koszty kursów ponosiła dyrekcja szkół. Zwracano uwagę na możliwość wykorzystania ich do
krzewienia idei samoobrony i pozyskania do pracy instruktorskiej nauczycieli. Początki nie były łatwe, bowiem pierwotna inicjatywa z 1898 r. nauczyciela ze szkoły rolniczej
w Bereżnicy Józefa Pocieja – prowadzenia kursu pożarniczego wyłącznie dla nauczycieli
– nie zyskała przychylności Komitetu Wykonawczego, wobec obaw, czy wzbudzi on wystarczające zainteresowanie7. Dopiero w 1903 r., uzyskując poparcie ze strony Rady Szkolnej Krajowej, przygotowano program ośmiodniowego kursu pożarnictwa dla nauczycieli
szkół ludowych, obejmujący zagadnienia: historii pożarnictwa, ustaw policyjno-ogniowych i budowlanych, organizacji straży pożarnych, nauki o przyrządach i przyborach,
a także ćwiczenia rzędowe (musztra), strażackie ćwiczenia gimnastyczne, taktykę pożarna, naukę o pierwszej pomocy w nagłych wypadkach – po 4 godz. zajęć oraz ćwiczenia
z sikawkami i pojedynczą drabiną – 6 godz. oraz wzorcowe ćwiczenia szkolne z przyrządami i taktyczne – 2 godz. lekcji (łącznie 40 godz.). O skierowaniu kandydatów orzekała
Szkolna Rada Krajowa. Pierwszy taki kurs zorganizowano w dniach 20-27 lipca 1903 r.
we Lwowie, w siedzibie Związku Krajowego. Był skoszarowany, z pięciogodzinnym dniem
nauki (koszt – 24 korony od uczestnika pokrywała Rada Szkolna). Uczestniczyło w nim
24 nauczycieli z różnych stron kraju, głównie z gmin wiejskich8.

4

5

6
7
8

Protokół V posiedzenia Rady Zawiadowczej Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 9 kwietnia 1913 r., „Przewodnik Pożarniczy” 1913, nr 5, s. 51.
Sprawozdanie z V posiedzenia Rady Zawiadowczej Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Król.
Galicji i Lodomeryi z W. Ks. Krakowskiem z dnia 9 marca 1899 r., „Przewodnik Pożarniczy” 1899, nr 4 i 7.
„Przewodnik Pożarniczy” 1899, nr 7, s. 72 oraz 1900, nr 5, s. 51.
„Przewodnik Pożarniczy” 1899, nr 3, s. 23.
Kurs pożarnictwa dla nauczycieli szkół ludowych, „Przewodnik Pożarniczy 1903, nr 8, s. 49-50, 72.
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Działacze związkowi, zachęceni sukcesem, wrócili do projektu ustawy o policji ogniowej dla gmin wiejskich i obszarów dworskich z 1891 r., w której to wzywano rząd do
uchwalenia rezolucji uruchomienia przy seminariach nauczycielskich odpowiednich
kursów pożarniczych. Mając na uwadze nabyte doświadczenia, ponownie złożono taką
propozycję w 1898 r. Szereg zabiegów podejmowano także w kierunku włączenia ćwiczeń
pożarniczych do nauki w szkołach. Jakkolwiek w tej sprawie w 1907 r. Związek występował do Rady Szkolnej, jako najwyższego organu w sprawach szkolnictwa krajowego, efekty
były znikome. Mimo że projekt został zaakceptowany i zlecony dyrekcji szkół średnich
do realizacji, kursy przeprowadzane były sporadycznie9. Jak widać, znacznie szerszy wydźwięk znalazła owa inicjatywa w szkołach rolniczych, a później w zawodowych.
Na uwagę zasługuje podjęta w tym czasie praca nad propagowaniem zagadnień ochrony przeciwpożarowej. W niższych szkołach rolniczych (w Krzyżewie, Liskowie, Mieczysławowie, Pszczelinie i Sobieszynie) w 1918 r. przeprowadzono czterodniowe kursy
pożarnicze (w roku następnym zamierzano rozszerzyć je do 10 dni). Wprowadzono też
„pożarnictwo” jako przedmiot obowiązkowy do programu seminarium nauczycielskiego
w Radomiu oraz programu kursów budownictwa i odbudowy organizowanych w Warszawie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Przy szkole w Pszczelinie powstała nawet szkolna straż pożarna (założona przez Józefa Tuliszkowskiego), która w 2 lata później
(1905 r.) zaprezentowała się społeczeństwu podczas zawodów strażackich w Płocku, organizowanych z okazji wystawy rolniczej (zaborca nie pozwoliłby na zawody czysto strażackie i z konieczności aż do odzyskania przez Polskę niepodległości tego typu rywalizację
wprowadzały do programu wystawy rolnicze). Były to najprawdopodobniej pierwsze zawody na terenie współczesnej Polski10.
Chcąc pozyskać do pracy w strażach pożarnych młodzież, zaczęto myśleć o tworzeniu z niej drużyn pożarniczych. Pierwsza powstaje w 1912 r. Inicjatywa spotyka się jednak z nieprzychylnym stanowiskiem władz administracyjnych, a twórca drużyny, Karol
Spodenkiewicz z Podębic, zostaje nawet odwołany przez gubernatora z funkcji naczelnika
straży. Ale już rok później zatwierdzony został regulamin dla „naukowych dziecięcych
oddziałów pożarniczych”. Pierwsza harcerska drużyna pożarnicza powstała natomiast
w 1916 r. w Warszawie, następne m.in. w: Białymstoku, Sierocińcu Św. Wojciecha w Liskowie, Domu Dziecka Robotniczego w Warszawie, Żelichowie, a także w niektórych seminariach nauczycielskich (np. w Radomiu, Łowiczu i Mławie). Dysponowały one niekiedy
sprzętem lepszym niż niejedna jednostka OSP. Już w rok później zapada uchwała o tworzeniu oddziałów harcerskich. Związek Floriański wprowadza nawet specjalny program
szkolenia. W 1920 r. Związek Floriański i Komenda Związku Harcerstwa Polskiego podpisują porozumienie, sprzyjające rozwojowi ruchu strażackiego. W 3 lata później (1923 r.)
działa 15 drużyn harcerskich.

9
10

Pożarnictwo w szkołach, „Przewodnik Pożarniczy 1914, nr 8, s. 91-92.
P. Bielicki, O sporcie w strażach pożarnych, [w:] Muzealny Rocznik Pożarniczy, t. 8 (1997), CMP Mysłowice,
Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa – Łódź 1998, s. 84.
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Odważnie pokazują się młodzi strażacy na arenach zawodów pożarniczych. Podczas
zawodów odbywających się w 1917 r., z okazji 40-lecia straży radomskiej i pierwszego
zjazdu strażackiego województwa sandomierskiego, do konkursu stanęło 11 drużyn,
w tym dwie harcerskie. Chyba dość sensacyjnie zwyciężyła Warszawska Drużyna Harcerska11. Młodzież szybciej znalazła miejsce w strażach niż kobiety, którym na przeszkodzie
stała często negatywna opinia społeczna. Z czasem zarówno drużyny młodzieżowe, jak
i kobiece na stałe związały się ze służbą strażacką. W opracowaniu niniejszym nie poświęcimy jednak młodzieży szerszej uwagi, jakkolwiek odnotować warto inicjatywę tworzenia
szkolnych drużyn pożarowych12. Inicjatorzy widzieli dla nich poważne zadania, bowiem
zakładano, że przypadnie im w udziale m.in. obsługa sprzętu podczas pożarów, pomoc
przy ewakuacji obiektów, a nawet ratowanie młodszych i słabszych kolegów i koleżanek
podczas pożarów. Do drużyn miała być przyjmowana młodzież starsza (w szkołach powszechnych z dwóch ostatnich oddziałów, w gimnazjach od III klasy, natomiast dziewczęta od klasy V). Wcześniej młodzi ludzie mieli być poddawani badaniom lekarskim potwierdzającym odpowiedni stan zdrowia, umożliwiający podjęcie służby strażackiej.
Mówiąc o młodzieży, godzi się wspomnieć, że korpus krakowskiej Ochotniczej Straży
Ogniowej rekrutował się z młodzieży wszystkich stanów, szczególnie spośród rzemieślników oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. A w latach 80. XIX w. prężnie działała
Akademicka Straż Pożarna przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej założycielem i prezesem
był prof. Józef Dietl13, a pierwszym dowódcą Andrzej hr. Potocki. Kroniki krakowskie
odnotowują chlubny udział młodzieży akademickiej w działaniach na rzecz ochrony przeciwpożarowej i w walce z pożarami. Do ochotniczych straży należało wiele wybitnych postaci ze świata kultury i nauki. W straży krakowskiej służyli m.in.: Włodzimierz Tetmajer,
Stanisław Wyspiański, Edmund Wasilewski, Leon Wyrwicz.
Skoro mówimy o Galicji i formacjach mających z założenia wspomagać ochronę przeciwpożarową, to nie można pominąć straży pożarnych tworzonych przez ludność ukraińską. „Sicze” były jednostkami samodzielnymi, nie utrzymującymi z nikim statutowej łączności i bardziej ukierunkowanymi na działalność polityczną niż ratowniczą. Natomiast
„Sokiły” wchodziły w skład Lwowskiego Towarzystwa Gimnastycznego. Bezkonfliktowo
w ich przypadku układała się współpraca, także szkoleniowa, ze Związkiem Krajowym
OSP. W roku 1905 działały 42 koła „Siczy” z liczbą 2745 członków oraz 42 koła „Sokiła”
liczące łącznie 1540 członków14.

11
12
13

14

Tamże, s. 85.
W. Wiszniewski, Pożary w szkołach, „Walka z Pożarem” 1929, nr 15.
Józef Dietl (1804-1878) – polski lekarz, polityk, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydent
Krakowa (1866-1874). Twórca polskiej balneologii, współzałożyciel wielu karpackich uzdrowisk (Szczawnica,
Krynica). Zasłużony działacz strażacki, prezes Ochotniczej Straży Ogniowej w Krakowie.
Rusińskie straże pożarne, „Strażak” 1905, nr 3, s. 5.
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2. W II Rzeczypospolitej
Kontynuowana była idea z początku stulecia prowadzenia przez Główny Związek Straży Pożarnych RP w porozumieniu z Ministerstwem Oświecenia Publicznego i Wyznań
Religijnych kursów pożarniczych w państwowych szkołach zawodowych. Dla przykładu
w 1923 r. przeprowadzono 23 kursy, obejmujące 363 godz. zajęć, przy udziale 856 słuchaczy.
W 1926 r. kursy odbyły w 37 miejscowościach, z ogólną liczbą 310 słuchaczy. Wykłady zajęły
około 700 godz., ćwiczenia zaś blisko 40015. Zauważyć dało się zróżnicowanie liczby godzin
zajęć – od 7 do 2416. Wynikało to z konieczności dostosowania się do warunków lokalnych
(liczby godzin, jaką przeznaczały dyrekcje szkół na zajęcia, wyposażenie w sprzęt itp.). Walny udział w owej powszechnej edukacji miała Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych.
Tam, gdzie pojawiali się prężni działacze, rozumiejący ideę oddziaływań profilaktycznych, podejmowano cenne inicjatywy szerzenia oświaty strażackiej. Tak działo się m.in.
w powiecie częstochowskim, gdzie wydział powiatowy Sejmiku prowadził w ramach oświaty
pozaszkolnej szkolenia rolnicze, a w tym pożarnicze. Kursy odbywały się w okresie zimowo-wiosennym (od 1 grudnia do 18 kwietnia). W okresie 3 lat (1928-1930) szkolenia odbyły się
w 48 ośrodkach oświatowych. W dziale pożarniczym wykładano: racjonalne budownictwo,
przepisy przeciwpożarowe, zabezpieczenie osiedli, przyczyny powstawania pożarów, obchodzenie się z ogniem, współdziałanie ze strażami i organizację przysposobienia strażackiego17.
W latach 30. zaczęto także w strażach pożarnych zwracać większą uwagę na poszerzenie zakresu pracy o wychowanie obywatelskie. Zdawano sobie sprawę z konieczności wyjścia poza zagadnienia techniczne. Dostrzegano, że straż pożarna zawężająca swoją działalność tylko do bezpieczeństwa pożarowego straciłaby rację bytu w ówczesnych
warunkach społeczno-kulturalnych, szczególnie w ośrodkach zaniedbanych kulturalnie.
Spośród zalecanych form pracy wymieńmy przynajmniej:
1) teatr ludowy – ta najbardziej rozpowszechniona forma pracy miała być wzbogacona
o inscenizację pieśni, legend, podań. Podczas prób należało prowadzić dyskusję nad
treścią sztuki, charakterystyką postaci itp. Zalecano także sąsiedzką wymianę widowisk, co mogło sprzyjać utrzymaniu też więzi towarzyskich, nie wspominając o korzyściach finansowych. Nie była to idea nowa, gdyż pod koniec XIX w. lwowska ochotnicza straż pożarna chlubiła się, iż ma dobre i wyrobione siły amatorskie, wystawiające
bardzo „udatne” przedstawienia, które może zaprezentować na prowincji zupełnie
bezinteresownie, jedynie za zwrotem kosztów podróży18;
2) tworzenie chórów i zespołów muzycznych, dających pierwszeństwo pieśniom regionalnym oraz żołniersko-legionowym – w środowiskach wiejskich sugerowano tworzenie zamiast orkiestr dętych raczej kapel ludowych;

15

16

17
18

J. Kowalewski, Kursy pożarnictwa w szkołach prowadzone przez P.D.U.W., „Przewodnik Ubezpieczeniowy”
1927, nr 1.
Kursy pożarnicze w państwowych szkołach zawodowych, „Przegląd Pożarniczy” 1923, nr 7, s. 109 i nr 10,
s. 154.
St. Szwaja, Rolnictwo a pożarnictwo, „Życie Strażackie” 1931, nr 2, s. 10-11.
„Przewodnik Pożarniczy” 1898, nr 4, s. 38.
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3) przekształcanie dotychczasowych zabaw w wieczornice towarzyskie o bardziej urozmaiconym programie (tańce, gry towarzyskie, monologi, inscenizacje itp.);
4) prowadzenie kursów dokształcających w zakresie wiedzy ogólnej, połączonych ze
zwalczaniem analfabetyzmu;
5) organizowanie wycieczek sąsiedzkich i dalszych o charakterze towarzyskim, krajoznawczym, gospodarczym.
To tylko niektóre z form, które znalazły swe miejsce w strażach pożarnych – szczególnie tam, gdzie pozyskano do współpracy ludzi światłych, a szczególnie nauczycieli,
których wkład w życie kulturalne małych środowisk był bezsporny19. Działalność kulturalna Związku to niezwykle ważny punkt życia poszczególnych straży pożarnych. Nie będziemy rozwijać tego wątku, jako że materiału starczyłoby na kilka odrębnych publikacji.
Powiedzmy tylko, że przedstawienia teatralne w wykonaniu strażaków dawały nie tylko
sposobność do przyjemnego spędzenia czasu, ale także możliwość pozyskania środków na
dokupienie wyposażenia bojowego, budowę bądź remont remiz, bieżące potrzeby straży.
A działo się w strażach pożarnych dużo. Wiele spotkań wiązało się ze świętami wyznaniowymi – strażackie wigilie, choinki, obchody Wielkiego Tygodnia, a często łączono je
z działalnością charytatywną, obejmującą głównie dzieci ze środowisk ubogich.
Wobec utrzymującej się różnorodności kursów w obszarach działania poszczególnych związków zachodziła pilna potrzeba ujednolicenia programów i systemu. Powołany
w 1930 r. Wydział Wyszkoleniowo-Inspekcyjny przygotował nowe zasady uzyskiwania
kwalifikacji. Szkolenie dzieliło się teraz na trzy rodzaje: podstawowe, specjalne i uzupełniające. W podstawowym rozróżniano siedem stopni (co wcześniej już doczekało się prezentacji w materiałach poświęconych historii edukacji strażackiej). Dla nas interesujące
jest szkolenie w zakresie specjalnym, na którym przygotowywano m.in. referentów policji
ogniowej na terenie Małopolski, zaś na innych obszarach kraju ewentualne wyszkolenie
referentów gminnych dla straży wiejskiej i miejskiej. Wyszkolenie pomocnicze obejmowało natomiast: przysposobienie przeciwgazowe, przeciwpowodziowe i sanitarne, wychowanie fizyczne i wojskowe oraz orkiestr strażackich.
Nie możemy pominąć współpracy z wojskiem. W 1925 r. Zarząd Główny ZSP RP przedłożył Ministerstwu Spraw Wojskowych propozycję współpracy w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. W odpowiedzi gen. Majewski poinformował, że polecił
władzom wojskowym, aby Związek traktowany był jak stowarzyszenie przysposobienia wojskowego20. Współpraca ta będzie owocowała wieloma ciekawymi inicjatywami. Coraz częściej
strażacy będą się pojawiali na różnorodnych imprezach o charakterze obronnym.

19

20

Szereg wskazówek zawierała prasa strażacka, np.: Program wychowania obywatelskiego, „Strażak Śląski”
1934, nr 2, s. 11-12; Wytyczne prac oświatowo-kulturalnych w ochotniczych strażach pożarnych, „Życie Strażackie” 1937, nr 3, s. 13-14; Wytyczne do prowadzenia wychowania obywatelskiego i prac kulturalno-oświatowych
w strażach pożarnych, „Życie Strażackie” 1939, nr 1, s. 7-10; T. Paris, Wychowanie obywatelskie w strażach
pożarnych, „Gazeta Strażacka” 1938, nr 2, s. 17.
Rozkaz ministra spraw wojskowych do dowództw korpusów z dn. 16.04.1925 r., nr 1319/PW oraz informacja
o pracach przysposobienia wojskowego na gruncie stowarzyszeń, „Przegląd Pożarniczy” 1925, nr 7-8, s. 124-125.
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Bywało też, że wojsko prowadziło kursy instruktorskie dla strażaków, ale i pomagało przy
organizacji kursów przez ogniwa strażackie21.
Czy można sobie wyobrazić dzisiejszą ochronę przeciwpożarową bez kobiet?
Dzięki nim organizacja nabiera ciepła. Kobietom w służbie strażackiej poświęcono już
kilka opracowań22, ale zobaczmy, jak to się zaczęło i toczyło dalej. Początek miał miejsce podczas IX Krajowego Zjazdu Strażackiego, odbywającego się w dniach 5-6 sierpnia
1900 r. we Lwowie. Uchwalono wówczas, aby przy ochotniczych strażach pożarnych tworzyć oddziały samarytańskie. Realizację tego zadania powierzono Radzie Zawiadowczej.
Na jej posiedzeniu 27 października 1900 r. dr Karol Kowalski w obszernym referacie uzasadnił znaczenie powołania oddziałów, omówił ich wewnętrzną organizację, zarys programu kursu zimowego oraz przedłożył regulamin tworzący V oddział samarytański23.
W owym czasie korpus straży pożarnej dzielił się bowiem na cztery oddziały: I – gimnastyków (składający się z trzech plutonów: dachowego, ratunkowego i wężowego), II – sikawkowy, III – wodny oraz IV – porządkowy (przy którym znajdował się lekarz)24.
Owa śmiała koncepcja nieprędko doczekała się realizacji, gdyż na przeszkodzie stanęły
stereotypy obyczajowe. Wątpliwości musiało być zresztą wiele, nie do końca bowiem sprecyzowana i zrozumiana była idea tworzenia tych drużyn, skoro w 1907 r. w kwestii tej wypowiada się Komisja Techniczna Związku: „Nie jest wskazanem, ażeby organizować straże pożarne z kobiet, jest jednak dopuszczalne i pożyteczne, ażeby w miejscowościach, gdzie czasowo
bywa brak mężczyzn, organizować z kobiet oddziały pomocnicze, wyćwiczone w dostarczaniu wody i obsługiwaniu sikawki. Oddziały te nie będą wcielone do korpusu strażackiego ani
do Towarzystwa, a tylko mają mieć opaski służbowe na ramionach, używalne wyłącznie przy
pożarach”25. Było to zatem bardzo pragmatyczne potraktowanie problemu i to w kategoriach,
jak powiedzielibyśmy dzisiaj, operacyjnych, co nie znalazło oddźwięku w terenie. Źródła nie
wspominają, by gdzieś oddział taki powstał. Sprawa została odłożona na dalsze kilka lat.
Nie będzie łatwo udzielić odpowiedzi na pytanie: gdzie powstała pierwsza drużyna kobieca na terenie Polski? Projekt powołania oddziałów żeńskich zgłaszają strażacy włocławscy. Jednakże zdaniem Tadeusza Olejnika pierwszą jednostką na terenie Królestwa Polskiego, w której od 1911 r. czynnie służyły kobiety (uczestniczące aktywnie w ćwiczeniach, podczas których pełniły funkcje sygnalistek), była straż w Rozprzy w powiecie piotrkowskim26.

21

22

23

24

25

26

P. Bielicki, O sporcie w strażach pożarnych, [w:] Muzealny Rocznik Pożarniczy t. 8 (1997), Centralne Muzeum
Pożarnictwa w Mysłowicach, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa – Łódź 1998, s. 79-124.
E. Walczak, Kobiety w ochotniczych strażach pożarnych do 1939 r., III Zeszyty Historyczne ZOSP RP; Z dziejów
ochotniczych straży pożarnych, ZOSP RP, Warszawa 2003; P. Bielicki, Kobiety w polskiej służbie pożarniczej w latach 1900-1939, [w:] Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, t. 2., Instytut Historii UAM Poznań 2001;
P. Bielicki, Wbrew stereotypom. Kobiety w służbie pożarniczej – lata 1900-1939, „W Akcji” 2009, nr 3, s. 62- 66.
Organizacya oddziałów samarytańskich przy korpusach ochotniczych straży pożarnych, „Przewodnik Pożarniczy” 1901, nr 6, s. 46-48 oraz K. Kowalski, Organizacya oddziałów samarytańskich, KZOSP, Lwów 1901.
Regulamin służbowy dla ochotniczych straży pożarnych, [w:] Podręcznik dla ochotniczych straży pożarnych,
KZOSP, Lwów 1890.
Protokół III posiedzenia Rady Zawiadowczej w trzynastym okresie w dniu 19 stycznia 1907 r., „Przewodnik
Pożarniczy” 1907, nr 2, s. 15.
T. Olejnik, op. cit., s. 90.
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Wiemy, że w czerwcu 1912 r. w Szkole Rolniczej i Tkactwa dla Dziewcząt powstała drużyna żeńska we wsi Mirosławice (pow. kutnowski, gm. Bedlno), licząca 70 członkiń, dowodzona przez nauczycielkę Anielę Perkowską.
W wielu konserwatywnych środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych nie szczędzono słów krytyki i nie ukrywano oburzenia na widok dziewcząt występujących w mundurkach i wykonujących ćwiczenia strażackie. To deprymowało i nie sprzyjało rozwojowi
nowego społecznego ruchu. Dopiero około 1925 r. pojawiło się większe zainteresowanie
tworzeniem samarytańskich drużyn żeńskich, przy braku ściśle określonych norm ich
funkcjonowania. Z konieczności więc ramy organizacyjne ustalali naczelnicy i zarządy
zainteresowanych tą ideą straży.
Przełom następuje w 1929 r., gdy w województwie kieleckim ukazuje się „Tymczasowy regulamin dla żeńskich oddziałów straży pożarnych województwa kieleckiego”27. Za cel działania drużyn stawiano: krzewienie zamiłowania do bezinteresownej służby społecznej, szkolenie
w udzielaniu pierwszej pomocy samarytańskiej w nieszczęśliwych wypadkach, przygotowanie
do obrony przeciwgazowej i lotniczej, tworzenie rezerw strażackich i ćwiczenie się w pomocniczej akcji przeciwpożarowej, utrzymywanie porządku, pilnowanie ruchomości i opiekę nad
pogorzelcami. Regulamin określał też wizerunek moralny samarytanki, która w swym postępowaniu kierować się musiała miłością Boga i Ojczyzny, co należało potwierdzać dobrymi
uczynkami i właściwą postawą.
Przedstawiony dokument budził poważne zastrzeżenia28. Powątpiewano, czy właściwe jest
narzucenie niewiastom niezwykle surowych reguł zachowania (niemal zakonnych), nie obowiązujących przecież tak rygorystycznie w męskich formacjach strażackich29. Wreszcie głos
w dyskusji zabrały też kobiety, sygnalizując konieczność utworzenia inspektoratu żeńskiego
przy związkach wojewódzkich i zbudowania porządnych podstaw formalnoprawnych funkcjonowania drużyn żeńskich30. Niemały wpływ na powolne przewartościowywanie postaw
i zmianę w postrzeganiu kobiety w strażacko-samarytańskiej służbie miało duchowieństwo.
Autorzy regulaminu po przedłożeniu jego projektu biskupowi, ordynariuszowi częstochowskiemu ks. Teodorowi Kubinie, otrzymali odeń list akceptujący ową formę społecznej aktywności kobiet31. Nie było więc już wątpliwości natury moralnej. Istnienie drużyn żeńskich
uzyskuje akceptację najwyższych autorytetów. Następuje także porządkowanie statusu tychże
drużyn, bowiem Zarząd Główny wydaje stosowny regulamin ich działania32.
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Okólnik nr 30. Tymczasowy regulamin dla żeńskich oddziałów straży pożarnych województwa kieleckiego,
„Życie Strażackie” 1929, nr 2, s. 29-30.
W. Wiszniewski, Żeńskie drużyny pożarne, „Walka z Pożarem” 1929, nr 15, s. 169-170.
J. Drzewiecki, Drużyny żeńskie przy strażach pożarnych, „Przegląd Pożarniczy” 1930, nr 9-10, s. 212 oraz
replika: W. Wiszniewski, Strażaczki, „Walka z Pożarem” 1930, nr 25-26, s. 413-416.
H. Dobrzańska, Organizowanie żeńskich drużyn samarytańsko-ratowniczych w ochotniczych strażach pożarnych, „Walka z Pożarem” 1930, nr 24, s. 385-386 oraz Kobieta współczesna a obrona przeciwogniowa, „Przewodnik Pożarniczy” 1933, nr 3-4, s. 35-37.
Biskup częstochowski ks. Teodor Kubina, Częstochowa, 1 kwietnia 1929 r. Do Zarządu Związku Straży Pożarnych Wojew. Kieleckiego, Sosnowiec, „Wiadomości Pożarnicze” 1929, nr 6-7, s. 6-7.
Regulamin żeńskich oddziałów straży pożarnych, „Strażak Śląski” 1931, nr 1, s. 3-6.
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Żywo przebiegała praca nad tworzeniem oddziałów żeńskich w Okręgu Śląskim.
Jakkolwiek pierwszy oddział na Śląsku powstał dopiero latem 1934 r., pod koniec tego
roku było już sześć drużyn, a potem w latach: 1935 – 40, 1936 – 62, 1937 – 75, 1938 – 103
na ogólną liczbę 327 straży pożarnych, czyli w co trzeciej jednostce działała drużyna kobieca (skupiały one 1212 kobiet)33. Na Pomorzu w 1933 r. działa 15 drużyn. Zważmy, że
w 1930 r. w województwie były tylko cztery świetlice, tyleż bibliotek i działał jeden chór.
Ale już w 6 lat później przy 72 drużynach żeńskich i w dużej mierze dzięki nim funkcjonowały 72 świetlice, 16 bibliotek, 73 koła teatralne, 20 zespołów instrumentalnych,
13 chórów. Zawiązana została współpraca z Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego i innymi organizacjami społecznymi. Wzrastał udział pożarników w kursach oświaty
pozaszkolnej. Miały swój udział samarytanki w zwalczaniu analfabetyzmu poprzez kursy
„dobrego czytania”. W 1939 r. działało na Pomorzu 101 drużyn samarytańskich, z liczbą
917 członkiń, z których 750 uzyskało merytoryczne przygotowanie do prowadzenia szeroko rozumianej działalności społecznej34.
Ciekawą inicjatywą, mającą w założeniu intensyfikowanie pracy drużyn, ewidencjonowanie działań, a także ocenianie ich jakości było wprowadzenie przez Zarząd Okręgu
Kieleckiego w 1936 r. konkursu „Wyścig Pracy” jednostek żeńskiej służby samarytańsko-pożarniczej. Punktowane było nie tylko prowadzenie efektywnej działalności szkoleniowej, ale też pozyskanie niezbędnego wyposażenia, w tym: apteczek i noszy, które mogły
być wykonane systemem gospodarczym (o słabości usprzętowienia drużyn mówiliśmy
wcześniej), sprzętu sportowego, książek do podręcznej biblioteczki. Premiowane było
urządzenie świetlicy, udział w zawodach i pokazach, zdobywanie odznak sprawności
sportowej, organizowanie okolicznościowych i dochodowych imprez, zorganizowanie
punktu doraźnej pomocy samarytańskiej, a także każdorazowa pomoc w nagłych wypadkach i udział w akcjach gaszenia pożaru (np. pomoc pogorzelcom)35. Podobny konkurs
odbywał się w woj. pomorskim.
Pokłosiem owego konkursu były punkty doraźnej pomocy samarytańskiej, szczególnie
istotne wobec stosunkowo niskiego stanu higieny i zdrowotności wsi polskiej oraz braku
ośrodków zdrowia i lekarzy. Zapewne nie było to powszechne, ale w niektórych obszarach
(np. w powiecie stołpeckim) we wsiach i miasteczkach spotkać można było na ścianach remiz lub domów prywatnych prostokątne szyldziki, na których widniał znak samarytański
i napis „Punkt opatrunkowy straży pożarnej w...”. Były miejscowości, w których strażaczki
w ciągu roku wykonywały setki opatrunków i innych czynności ratowniczych36. Wyraźnie
wzrastało zainteresowanie tą formą społecznej aktywności i widoczny był stały przyrost
liczby drużyn i ich członkiń.
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Z życia i prac żeńskiej służby pożarniczej, „Strażak Śląski” 1939, nr 1, s. 10.
S. Giziński, Żeńskie służby samarytańsko-pożarnicze na Pomorzu, „Przegląd Pożarniczy” 1982, nr 3.
Regulamin konkursu „Wyścig Pracy” dla jednostek Żeń. Służb Sam. Poż., „Życie Strażackie” 1936, nr 3-4.
Strażaczki w służbie sanitarnej, „Gazeta Strażacka” 1938, nr 23, s. 258.
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Rok
Drużyny
Członkinie

1928
7
35

1931
30
300

1932
112
1450

1933
303
3392

1935
613
6268

1936
856
9898

1937
913
10 304

1939
1027
11 175

Tabela 3. Dynamika rozwoju drużyn kobiecych
Za: M. Wilczyńska, Żeńska Służba Pożarnicza, „Przegląd Pożarniczy” 1938, nr 11

Pozostaje pytanie: czy samarytanki uczestniczyły w akcjach ratowniczych? Były to
przypadki sporadyczne, zdarzały się niezmiernie rzadko – częściej uczestniczkom kursów, co traktowane było też jako praktyka. Należy mniemać, że każdy taki przypadek zostałby natychmiast nagłośniony przez prasę pożarniczą, tymczasem źródła na ten temat
są skąpe37. Z całą pewnością natomiast można odnotować zabiegi prewencyjne, bowiem
do takich zaliczymy opiekę nad dziećmi poprzez organizowanie dziecińców wiejskich
w okresie wzmożonych prac polowych. Częściej natomiast spotykało się strażaczki w akcji
przeciwpowodziowej, co dyktowane było występującą mobilizacją lokalnych społeczności
w stanach zagrożenia, możliwością ich przewidywania i czasem na stosowne przygotowanie się do działań ratowniczych, jakim niekiedy dysponowano. Udział w akcjach sprowadzał się zapewne do czynności opiekuńczych i udzielania pomocy sanitarnej. W prasie
spotkać można apele kierowane do samarytanek w obliczu prawdopodobnych powodzi,
zalecające podjęcie czynności przygotowawczych do nich38.
Nie miały kobiety łatwej drogi do służby pożarniczej, często na przeszkodzie tworzeniu oddziałów stała negatywna opinia publiczna. Bywało, że niewłaściwą postawę przyjmowali też naczelnicy straży, traktując zespoły żeńskie jako niepotrzebny ciężar. Niekiedy o ich istnieniu decydowały środki finansowe. A przecież bez tych drużyn życie straży
pożarnych nie miałoby swoistego kolorytu. To dzięki nim w wielu środowiskach podjęto
intensywną pracę kulturalno-oświatową, tworzono świetlice i biblioteki, działały zespoły
sceniczne. To one niosły też ekonomiczną pomoc potrzebującym, szczególnie w okresach kryzysu gospodarczego. Niewykluczone, że swą postawą chociażby w najbliższym
sąsiedztwie eliminowały możliwość powstania pożaru. Dzięki nim przełamywano stereotypy myślenia.

3. W nowej rzeczywistości politycznej po 1945 r.
Nowe zaczęło się już w lipcu 1944 r. Pominiemy tworzenie struktur zawodowej służby
pożarniczej, gdyż doczekały się one znacznej liczby publikacji. Pożarnictwo ochotnicze
powstaje samorzutnie, bazując na doświadczeniach wyniesionych z okresu przedokupacyjnego, zapale i odczuwaniu potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
W wielu miejscowościach brakowało sprzętu. Jednakże jeszcze ponad rok trzeba było
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W lipcu 1938 r. żeńska służba pożarnicza w Iszczołnie, pow. Szczuczyn, ugasiła pożar w zabudowaniach dworskich majątku przed przybyciem straży męskiej, mimo że paliły się cztery budynki – patrz: Walka z pożarem
głównym zadaniem strażaczek, „Gazeta Strażacka” 1938, nr 22, s. 247.
Samarytanki przed powodzią, „Życie Strażackie” 1937, nr 2, s. 8.
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czekać na stworzenie zorganizowanych form działalności służb społecznych. 30 listopada
1945 r. ukazuje się zarządzenie ministra administracji publicznej o ustanowieniu zarządu
przymusowego Związku Straży Pożarnych (MP z 1946 r. nr 24, poz. 39).
Ograniczano samorządność i samodzielność Związku. Nie zgadzając się z tym, w grudniu 1947 r. z funkcji prezesa Zarządu Przymusowego Związku Straży Pożarnych RP wycofał się Bolesław Chomicz. Wkrótce Związek Straży Pożarnych RP zostaje rozwiązany39.
A przecież ruch strażacki rozwijał się prężnie i na dzień 1 czerwca 1949 r. skupiał 12 834
OSP z liczbą 387 050 członków. Równolegle działało poza strukturą Związku 735 straży
przymusowych, 969 przemysłowych zawodowych, 175 kolejowych, 73 zawodowych miejskich oraz trzy straże leśne. Aktywną działalność prowadziło 15 okręgów wojewódzkich
oraz 270 oddziałów powiatowych40. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej przeniesiono
na nowo utworzone komendy straży. Starszą, przedwojenną generację działaczy odsunięto od pełnienia kierowniczych funkcji w jednostkach terenowych. Decyzja ta znacznie
osłabiła działalność strażaków ochotników, a wielu z nich odeszło ze służby.
Kwestia bezpieczeństwa pożarowego w państwie wymagała dość pilnego uregulowania, toteż w 1950 r. ukazała się pierwsza w nowej Polsce ustawa o ochronie przeciwpożarowej41. Nie wszystkie jej zapisy były korzystne dla społecznego ruchu strażackiego, ale
te zagadnienia pozostawiamy na boku. Powiedzmy tylko, że upolitycznienie służby, pozbawienie jej wielu atrakcyjnych form działania spowodowało odpływ z szeregów straży
inteligencji, głównie nauczycieli, nie mogących odnaleźć się nowej, niejako urzędowej
formule służby. Analizując okres błędów i wypaczeń (chociaż do dziś nie wiadomo, kiedy się skończy), poczęto kierować się ku demokratyzacji życia społecznego. 28 grudnia
1956 r. odbył się w Warszawie Krajowy Zjazd Delegatów Ochotniczych Straży Pożarnych,
który podjął uchwałę o powołaniu do życia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
dokonał wyboru Tymczasowego Zarządu Głównego. Wzorcowy statut OSP ukazuje się
w 1957 r.42. Przygotowanie ludności do zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej nadal
należało do zadań stowarzyszenia. W 1958 r. Związek uznany został za stowarzyszenie
wyższej użyteczności43 i nadano mu nowy statut44.
Zachodzące przemiany społeczno-polityczne wywołują powstanie nowej ustawy
o ochronie przeciwpożarowej, co stało się w 1960 r.45. Postępuje upowszechnienie ochrony przeciwpożarowej, czemu towarzyszy rozwój straży pożarnych. Stan ten będzie się
utrzymywał do czasu kryzysu politycznego (tabela 4). Tutaj jednakże nasuwa się refleksja:
mówienie o tym, że spadek liczebny straży był spowodowany głównie napięciami społecz-
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1949 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wyższej użyteczności „Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz.U. z 1950 r. nr 6, poz. 56).
S. Kuta, Ochotnicze straże pożarne w Polsce Ludowej 1944-1975, IWZZ, Warszawa 1987, s. 80.
Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji (Dz.U. z 1951 r. nr 50, poz. 404).
Zarządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 18 lipca 1957 r. w sprawie ustalenia statutu wzorcowego
ochotniczej straży pożarnej (MP nr 67, poz. 409 oraz DzZiR KG SP z dnia 13 grudnia 1957 r. nr 3*, poz. 12).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie uznania stowarzyszenia „Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych” za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz.U. nr 52, poz. 248).
Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (M.P. z 1958 r. nr 66, poz. 391).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 20, poz. 120).
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nymi bądź zaniedbaniami ze strony działaczy związkowych, byłoby znacznym uproszczeniem. Wprowadźmy małą dygresję i powiedzmy, że często było to efektem korekty sieci
jednostek strażackich, ustalanej wcześniej w sposób mechaniczny, nie zawsze sensowny46.
Obok jednostek typu „S” i „M” istniały też jednostki typu „Kr” i „Krm” (transport konny
i motopompa lub pompa ręczna) oraz „Pc” (pomocnicze, prewencyjne, czyli nieposiadające sprzętu – tabela 5) i to one ulegały likwidacji. Dobrze, że stan ten wreszcie został uporządkowany (autor, prowadząc sprawy operacyjne w komendzie powiatowej, w tej procedurze uczestniczył). W połowie lat 70. ubiegłego wieku nie bez wpływu na stan liczebny
pozostawała zmiana podziału terytorialnego kraju i tworzenie nowych województw, a co
za tym idzie nowych struktur Związku.
Rok
1957
1959
1963
1966
1970
1974
1975

Ochotnicze straże pożarne
razem
terenowe
zakładowe
19 710
17 660
2050
19 484
17 111
2373
22 608
19 506
3102
26 689
22 072
4617
25 910
21 766
4144
25 394
20 258
5136
24 780
19 875
4903

Członkowie czynni OSP
razem
terenowe
zakładowe
382 287
346 063
36 224
468 457
425 908
42 549
433 341
378 276
55 065
522 003
444 078
77 925
590 647
497 821
92 826
607 262
485 596
121 666
570 075
463 911
106 164

Tabela 4. Liczba OSP w latach 1957-1975
Za: Stanisław Kuta, Ochotnicze straże pożarne w Polsce Ludowej 1944-1975. Zarys dziejów i działalność,
IW CRZZ, Warszawa 1987, s. 110

Rok

Liczba OSP
ogółem

1959
1963
1966
1970
1974
1975

17 111
19 506
22 072
21 766
20 258
19 875

OSP posiadające
samochody
tylko motopompy
liczba
%
liczba
%
2764
16,2
8676
50,7
3185
16,3
8807
45,2
4010
18,2
10 986
49,8
4998
23,0
14 579
66,9
6352
31,4
11 780
58.0
6683
33,6
11 325
57,0

OSP bez sprzętu
motorowego (Pc)
liczba
5671
7514
7076
2189
2162
1876

%
33,1
38,5
32,0
10,1
10,6
9,4

Tabela 5. Terenowe OSP według wyposażenia
Za: Stanisław Kuta, Ochotnicze straże pożarne w Polsce Ludowej 1944-1975. Zarys dziejów i działalność,
IW CRZZ, Warszawa 1987, s. 114

Nowy statut (1958 r.) mówił między innymi, że: „(…) zadaniem Związku jest pobudzanie i wszechstronne rozwijanie wszelkiej inicjatywy zmierzającej do zwiększenia
udziału społeczeństwa w ochronie przeciwpożarowej”. Należało zatem szukać partnerów

46

Warto wspomnieć, że sieć ochotniczych straży pożarnych ustalana była gabinetowo. Na rozłożonych mapach
rysowano za pomocą cyrkla koła odpowiadające promieniowi – dla OSP typu „S” 10 km, dla OSP typu „M”
5 km. Często bez refleksji, czy w danej miejscowości była możliwość utworzenia OSP (chociażby ze względu
na liczbę mieszkańców), a także czy występowało zapotrzebowanie na tego typu działalność.
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do społecznej działalności. W czas reaktywacji szeroko pojętej społecznej działalności,
w tym ochotniczych straży pożarnych, wszędzie, gdzie istniały przedwojenne tradycje
pracy z młodzieżą, do tej działalności powrócono. Nie miało to jeszcze wymiaru masowej aktywności, ale z czasem stanie się nią – a były to młodzieżowe drużyny pożarnicze.
Nie prowadzono wcześniej stosownej ewidencji tegoż ruchu. Szkoda. O wiele więcej wiemy od momentu reaktywacji Związku, co ilustruje tabela 6.
Rok
1959
1963
1966
1970
1974
1975

czynni OSP
468 457
433 341
522 003
590 647
607 262
570 975

Liczba drużyn i członków drużyn
żeńskich
młodzieżowych
122 – 1150
640 – –
234 – 2347
943 – 11 036
1537 – 16 385
3680 – 42 160
3364 – 36 074
6029 – 66 035
2472 – 27 504
5573 – 63 590
1 906 - 21 582
4 468 – 49 464

harcerskich
––
364 – 5188
695 - 9060
1176 – 23 212
1349 – 18 062
826 – 11 176

Tabela 6. Członkowie OSP i innych drużyn w latach 1959-1975
Za: Stanisław Kuta, Ochotnicze straże pożarne w Polsce Ludowej 1944-1975. Zarys dziejów i działalność,
IW CRZZ, Warszawa 1987, s. 114, 117

Na początku lat 80. ubiegłego wieku notujemy spadek liczby drużyn (o 172 MDP
i o 363 HDP), co ilustrują tabele 5 i 7. Spadek liczby drużyn harcerskich jest chyba w znacznej mierze efektem podziału w tejże organizacji, a wcześniej odstąpienie od tworzenia
drużyn specjalnościowych (pożarnictwo, służba ruchu, wodniactwo itp.) na rzecz klubów
zainteresowań. Jak to bywa w życiu, koniecznie musimy zepsuć to, co działa dobrze.
MD OSP
Członkowie MD OSP
HDP
Członkowie HDP

1978
4141
49 464
1452
21 439

1979
4335
52 816
1804
25 976

1982
4163
48 404
1431
19 066

1987
5378
57 786
1215
15 191

Tabela 7. Młodzież w drużynach pożarniczych
Za: Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności w latach 1979-1983, ZOSP, Warszawa 1983, s. 25 oraz
VIII Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Sprawozdanie Zarządu Głównego, Warszawa,
wrzesień 1987 r.

Źródeł początkowej małej aktywności ruchu młodzieżowego w strażach pożarnych
należy doszukiwać się w słabej współpracy z resortem oświaty. Winą za brak wcześniejszych żywszych kontaktów można by obciążać obie strony. Zdecydowanie lepiej
układały się wzajemne relacje między ZOSP i Związkiem Młodzieży Wiejskiej oraz
Związkiem Harcerstwa Polskiego, z którymi podpisano stosowne porozumienia.
Do drużyn przyjmowana była młodzież od 12. roku życia, o dobrym zdrowiu – poświadczonym przez lekarza i za zgodą opiekunów prawnych. Istotna zmiana następuje dopiero
w 2006 r. Nie patrzy się już na owe zespoły jak na bezpośrednie zaplecze szeregów OSP
(jakkolwiek jest to stan oczekiwany), lecz jak na zespoły młodych ludzi szukających swej
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życiowej drogi, chcących rozwijać swe zainteresowania, uczestniczyć w życiu społecznym,
rozwijać kontakty z rówieśnikami, poznać zasady bezpieczeństwa powszechnego. Należało też pozostawać w zgodzie z krajowym systemem edukacyjnym. Dlatego też starano
się obniżyć wiek pozwalający na pracę w MDP, wprowadzając grupę tzw. kandydatów.
Odstąpiono również od wymogu legitymowania się dobrym stanem zdrowia, zwracając
uwagę na aspekt uspołeczniający owej aktywności – warunek ten zachowano dla udziału
w zawodach sportowo-pożarniczych (autor był współtwórcą tego rozwiązania).
Harcerstwo – tutaj kontakty były dość żywe. Powojenne pożarnictwo w harcerstwie
zaczyna się już w 1945 r., na terenach Nysy i w Lesznie Wielkopolskim (HDP im. Stefana
Starzyńskiego). Na razie skromnie, a czas, gdy w miejscu ZHP pojawiła się Organizacja
Harcerska (lata 1950-1956) to zanik działalności wszelkich drużyn specjalnościowych.
Odbudowa Związku, a w ślad za tym zainteresowanie rozmaitymi specjalnościami, następuje po łódzkim Zjeździe w 1956 r. Chwila żywiołowości i oto w 1958 r. podpisane zostaje porozumienie między ZHP i ZOSP. Obecna współpraca opiera się na porozumieniu
z dnia 22 grudnia 1994 r. Po podjęciu współpracy w Głównej Kwaterze Harcerstwa powołano Samodzielny Wydział Harcerskich Drużyn Pożarniczych, czuwający nad działalnością organizacyjną oraz metodyczno-szkoleniową drużyn. Na szczeblu wojewódzkim
w skład komend chorągwi wchodziły referaty harcerskich drużyn pożarniczych. Podobnie
w komendach hufców tworzono referaty, gdzie instruktorzy pełnili swą służbę społecznie.
Z czasem w komendach chorągwi powołano inspektoraty pożarnicze, a później inspektoraty drużyn specjalnościowych, aż do odstąpienia od tych struktur organizacyjnych.
Harcerstwo to doskonała uspołeczniająca i rozwijająca działalność. Ja sam służbę strażacką rozpocząłem właśnie od HDP, gdy będąc uczniem podstawówki w ramach poznawania różnych zawodów ze swym zastępem przygotowałem wycieczkę do strażnicy. Dzisiaj mówię, że wstąpiłem tylko na chwilę, a magia służby sprawiła, że zostałem w niej na
całe życie (ponad 55 lat). Osobiście bardzo ceniłem pracę drużyn harcerskich, gdyż otwierały większe możliwości rozwijania zainteresowań. W drużynach młodzieżowych w wielu
przypadkach przerażało mnie nastawienie naczelników straży li tylko na zawody pożarnicze, a to za mało. Jakkolwiek znam drużyny oferujące młodzieży coś więcej. Wśród umiejętności, które można było posiąść, pojawiły się sprawności strażackie (strażak, mechanik
sprzętu pożarniczego, strażak ratownik), te zaś – połączone ze sprawnościami samarytańskimi (higienista, sanitariusz-ratownik, lider zdrowia) – pozwalały młodym ludziom
sprawnie postępować w sytuacjach zagrożenia.
Interesującą formę pracy stanowiły obozy (rzadziej zimowiska), organizowane przez ogniwa ZOSP, najczęściej przy współpracy z władzami oświatowymi, ZHP, Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci47, a wcześniej ZMW48 i ZSMP49 (w tych przypadkach często były to wymiany zagranicz-

47

48

49

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci założone zostało w 1919 r. Jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci.
Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja założona w 1928 r. przez Ignacego Solarza, będącego także twórcą
Uniwersytetów Ludowych. Skupia młodzież ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Od 1996 r. jest
członkiem Europejskiej Rady Młodych i Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej powstał w 1974 r., z połączenia organizacji: Związku Młodzieży
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ne). Równie ciekawą propozycją dla młodzieży były manewry techniczno-obronne, w których
jedną z konkurencji stanowił strażacki tor przeszkód, organizowane przez GK ZHP i wojsko.
Poprzez eliminacje lokalne, potem na szczeblu okręgów wojskowych, dochodziło się aż do
centralnych. Można powiedzieć, że były to mistrzostwa kraju drużyn harcerskich i harcersko-pożarniczych. W 1985 r. zmieniono regulamin tej konkurencji.
Powróciła idea tworzenia drużyn kobiecych, a pierwsze z nich powstały na Ziemiach
Odzyskanych. W 1946 r. w samym województwie wrocławskim działało 110 drużyn. Rozwiązanie Związku w 1949 r. oznaczało także likwidację wielu z nich i w kraju pozostało
zaledwie kilkadziesiąt zespołów kobiecych. Sytuację starała się ratować Komenda Główna
Straży Pożarnych, wydając w 1952 r. stosowne zarządzenie50, niestety bez rezultatu. Przełomowy okazał się 1964 r., od którego rozpoczęło się znaczne ożywienie w zaangażowaniu
kobiet w życie strażackie. Stało się to za sprawą uchwały II Walnego Zjazdu OSP, upatrującego w aktywności kobiet efektów profilaktyki przeciwpożarowej51. Organizacja drużyny
była wewnętrzną sprawą OSP, przy której była ona tworzona. Dopiero w 1965 r. ukazuje
się regulamin wzorcowy kobiecej drużyny OSP, zmodyfikowany w 1970 r.
Dążąc do zintensyfikowania pracy, zwołano I Krajową Naradę Aktywu Kobiecego OSP
w 1967 r. (kwiecień, Rzeszów). Poprawia się jakość pracy, ale nie ma efektów ilościowych.
Często ponownie możemy mówić o negatywnym społecznym stosunku do tej formy pracy. Kłopot z drużynami żeńskimi polegał głównie na płynności kadr, bowiem najczęściej
panie przejawiają aktywność do czasu stworzenia własnej rodziny. Potem, w miarę przybywania obowiązków rodzinnych, a i zawodowych, owa aktywność społeczna słabnie.
Angażowanie kobiet do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej następowało
także przez Koła Gospodyń Wiejskich. Najczęściej były to kontakty oparte na związkach
rodzinnych i sąsiedzkich, ale istotne dla lokalnych środowisk.
W połowie lat 90. ubiegłego stulecia kobiety uzyskują pełnię praw strażaka – tak
społecznej, jak i zawodowej służby. Mogą podejmować naukę w systemie codziennym
w szkołach pożarniczych (dotychczas mogło to nastąpić w systemie kształcenia zaocznego), a widok kobiety w zespołach ratowniczych nie budzi już zdziwienia. Stopniowo rośnie krąg instytucji i organizacji skłonnych do wspólnego działania. Przy Zarządzie Głównym ZOSP RP powołane zostają odpowiednie komisje problemowe, o różnym profilu
i nazwach, ale służących tej samej sprawie – wymieńmy spośród nich komisje: ds. kobiet,
ds. młodzieży, kulturalno-wychowawczą, ds. sportu i turystyki. Z czasem część zagadnień
połączono i obecnie działają m.in. komisja ds. młodzieży i sportu oraz ds. działalności
kulturalno-oświatowej.

50

51

Socjalistycznej, Związku Młodzieży Wiejskiej, Socjalistycznego Związku Młodzieży Wojskowej. Do 1989 r.
działał we wszystkich środowiskach młodzieży i stanowił młodzieżową przybudówkę PZPR. Od 1991 r. działa
w ramach koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Działalność ZSMP obejmowała takie dziedziny, jak np.
turystyka, sport, organizowanie szkoleń i kursów zawodowych, prowadzenie grup zainteresowań. ZSMP było
organizatorem wielu olimpiad przedmiotowych.
Rozkaz komendanta głównego nr 5/52 z dnia 29 lutego 1952 r. w sprawie kobiet w ochronie przeciwpożarowej
– nie sygnowany.
I. Lechowska, Kobiety w ochronie przeciwpożarowej, Zarząd Główny ZOSP, Warszawa 1966.
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Posiedzenia Komisji Prawa i Praworządności KC PZPR zakończyły się wdrożeniem
od maja 1982 r. „Programu poszerzenia działań w zakresie upowszechniania wiedzy
o ochronie przeciwpożarowej wśród młodzieży oraz doskonalenia pracy z młodzieżą
w ogniwach ZOSP i OSP”. W jego realizacji uczestniczyły: Ministerstwo Oświaty i Wychowania, ZG ZSMP, KZ ZMW, GK ZHP, RG LZS, PTTK, środki masowej informacji itp.
Efektem wspólnych poczynań jest szereg akcji o charakterze krajowym, na przykład: Tworzymy Powszechny Front Przeciwpożarowy, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej,
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Młodzież zapobiega pożarom”. W kręgu zainteresowań Związku nadal pozostawały szkoły rolnicze, leśne i podległe pod CZS „Samopomoc
Chłopska”52, w których wprowadzono współzawodnictwo drużyn i klubów pożarniczych.
Wyraźny kryzys tej idei nastąpił w latach 1981-1982 (regres sięga niemal 50% z 204 szkół).
Początek bieżącego wieku przynosi nową inicjatywę. Na drodze porozumienia pomiędzy niektórymi komendami terenowymi PSP i szkołami (zespołami szkół) do programów nauczania w ramach przedmiotu „Edukacja pożarnicza” wprowadzone zostają
treści programowe z zakresu pożarnictwa (a także wojskowości, zagadnień policyjnych
i pomocy medycznej). Jako podstawa do opracowania treści programowych służyły programy szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
oraz program kształcenia w zawodzie strażaka – kurs kwalifikacyjny szeregowych PSP
(oba z 2006 r.). Założeniem było przygotowanie uczniów planujących związać swą przyszłość z zawodową lub ze społeczną służbą pożarniczą. Absolwenci szkoły mieli być też
przygotowani do podjęcia dalszej nauki w szkołach pożarniczych, ukończenia studiów
pożarniczych, rozpoczęcia studiów na uczelniach wojskowych lub cywilnych, na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego, a także do podjęcia pracy w administracji
rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych. Programy
szkół stanowiły też, że w klasie trzeciej uczniowie będą mieli możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego oraz szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników OSP, umożliwiającego wstąpienie w szeregi
czynnych członków OSP.
Programy nauczania opracowywane są w rozmaitych ośrodkach. Zwróćmy więc uwagę, że kurs kwalifikacyjny strażaka PSP to 489 godz. lekcyjnych. Kurs strażaka ochotnika
liczy 126 godz. zajęć. Plan nauczania w liceum ogólnokształcącym przewiduje dla klas
o profilu strażackim 208 godz. (152 w szkole i 56 godz. zajęć poligonowych podczas obozu). Ale cele kształcenia mówią o przygotowaniu uczniów do wykonywania pracy strażaka. Może więc należało zdecydować się li tylko na upoważnienia do służby społecznej?

52

Centralny Związek Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – organizacja spółdzielczości wiejskiej, utworzona
w 1948 r. pod nazwą Centrala Rolniczych Spółdzielni (CRS) „Samopomoc Chłopska”, zrzeszająca wojewódzkie i powiatowe związki gminnych spółdzielni oraz gminne spółdzielnie. W 1954 r. CRS uzyskała status samodzielnego, centralnego związku spółdzielczego. W 1976 r. nastąpiło połączenie wiejskiej spółdzielczości
zaopatrzenia i zbytu (gminne spółdzielnie) ze spółdzielczością mleczarską i ogrodniczo-pszczelarską, a związek przyjął nazwę Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych (CZSR) „Samopomoc Chłopska”. W 1981 r.
spółdzielnie mleczarskie i ogrodniczo-pszczelarskie powołały własne centralne związki, a CZSR w 1982 r.
przemianowano na CZS „Samopomoc Chłopska”. Związek uległ likwidacji w 1990 r.
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Wymagałoby to jednak wyjścia poza stereotypy myślowe. Mamy nowelizację zasad organizacji szkoleń członków OSP, wprowadzoną w 2015 r., a więc w czasie, gdy już funkcjonowały klasy o kierunku obronnym, w tym pożarnicze. Jednakże nie znalazło to odbicia
w nowym rozwiązaniu organizacyjnym. Tak więc nadal będziemy uprawiali sztukę dla
sztuki, wykładali pieniądze na coś zupełnie niepotrzebnego, skoro trafiając do OSP, młody człowiek będzie musiał raz jeszcze odbyć przeszkolenie, na co poświęcił dotychczas
3 lata. A przecież wystarczy skorelować oba programy (szkolny i przygotowania członków OSP), a następnie wprowadzić odpowiedni zapis w zakresie kwalifikacji i uprawnień.
To oferta dla tych, którzy będą chcieli związać swoją przyszłość z formacjami mundurowymi. Skromnie wygląda natomiast edukacja do bezpieczeństwa powszechnego, uzależniona obecnie mniej od obowiązku, a bardziej od istnienia pasjonata, chcącego tę formę
działalności popularyzować.
Nie możemy pominąć duchowieństwa i związków wyznaniowych, które też w pewnej
mierze są powiązane ze strażami pożarnymi, a z całą pewnością wywierają na nie wpływ,
szczególnie w małych aglomeracjach. U zarania tworzenia straży pożarnych grupa etatowych kapelanów występowała tylko w Warszawskiej Straży Ogniowej (kapelan ustanowiony dla każdego jej oddziału) – nie stanowiło to na pewno rozwiązania powszechnego.
Straż owa była jednostką municypalną i pozostawała na utrzymaniu miasta, które łożyło
na jej funkcjonowanie i w znacznej mierze decydowało, w jaki sposób środki na nią przeznaczone zostaną skonsumowane. Jednakże z zadowoleniem odnotować należy, że w wielu jednostkach pojawiali się kapłani ze społecznego zaciągu, będąc niekiedy inicjatorami
tworzenia jednostek strażackich i pozostając w służbie społecznej. Wielu zasiadało w zarządach, a nieliczni nawet kierowali jednostkami. Głos duchownych jest znaczący w środowisku i jak pamiętamy z rozważań wcześniejszych, to on pomógł, a nawet zdecydował
o tworzeniu drużyn kobiecych. W codziennym życiu jednostek strażackich duchowni
działali aktywniej przy okazji świąt, tak wyznaniowych, jak i państwowych, a także święcenia strażnic bądź sprzętu. Stan taki utrzymywał się do czasu okupacji hitlerowskiej.
Po zakończeniu wojny w toku tarć politycznych pojawiła się idea – niezyskująca poparcia klasy rządzącej – poszerzenia wpływu kościoła na życie społeczne w strażach pożarnych. Miało to znaczący wpływ na życie Związku. Zdecydowana zmiana nastąpiła jednakże w 1947 r., po zmianie składu Zarządu Przymusowego, na czele którego stanął płk
Jan Kwiatkowski – główny inspektor Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Tak więc
w innej już rzeczywistości politycznej duchowni zostali zdecydowanie odsunięci od życia
strażackiego, uczestnicząc w nim głównie jako gospodarze parafii. Dla strażaków otwarte
kontakty z kościołem mogły niekiedy zakończyć się dość nieszczęśliwie53. Ale wbrew woli
rządzących kapłani zachowali mocną pozycję społeczną w swym środowisku. Aż nastał
czas społecznego buntu z przełomu lat 60. i 70. ubiegłego stulecia. Księża nie pozostawali na uboczu, co dla wielu skończyło się tragicznie. Najbardziej pamiętamy dramat

53

W wielu miejscowościach utrzymywana była tradycja adoracji Grobu Pańskiego przed świętami wielkanocnymi przez strażaków z lokalnych OSP. Mogę z autopsji powiedzieć, że początkowo posterunki asystencyjne
używały najczęściej typowego sprzętu uzbrojenia osobistego (hełmów, pasów, toporków), które z czasem, po
zaostrzeniu kursu antyklerykalnego w połowie lat 60., z konieczności zastąpiono atrapami.
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błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, także duszpasterza młodzieży, obecnego w czasie strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w 1981 r.
Wszystko zmienia się jednakże pod koniec ubiegłego stulecia, po przemianach 1989 r.
Wtedy bowiem pojawia się myśl stworzenia duszpasterstwa strażackiego. Pozostaje bez
rozstrzygnięcia postawione żartem pytanie: jak bardzo niestosowne życie muszą wieść
strażacy, skoro czuwać nad nimi ma nie tylko kapłan z rodzimej parafii, ale także kapelan
wojewódzki? Jest oczywiste, że tak chcą rządzący. Ale czy tak czuje to tzw. dół? Otóż po
artykule wywołującym sporą polemikę okazało się, że nie jest to tak oczywiste54. Uczestnicząc w akcjach ratowniczych, wielokroć (ponad tysiąckrotnie) nie spotkałem tam żadnego
duchownego, mimo że często dramaty rozgrywały się w pobliżu ich zamieszkania. Wyjątkiem byłby być może ks. Zenon z Inowrocławia, ale sądzę, że gdyby nie został kapłanem,
to zostałby najlepszym ratownikiem – i to w każdej służbie. Jak na razie nawet niewiele
wiadomo o zakresie czynności i czasie pełnienia służby tej grupy zawodowej. Postawić
można jednakże pytanie: czy dla sporadycznej organizacji pielgrzymki i świątecznego
spotkania potrzebny jest etat oficerski? Czy nie wystarczy sprawny organizator społeczny?
PSP to służba zawodowa, wyjątkowo hojna. Wśród ochotników jest spokojnie i księża niekiedy podejmują służbę społeczną, a już na pewno w miarę potrzeby pojawiają się
w strażnicach przy okazji ważnych dla środowiska wydarzeń. Ciekawostką natomiast jest
to, w co nawet trudno uwierzyć – kościół katolicki prowadzi także czynną walkę z żywiołem. Ewenementem światowym jest działająca od lipca 1931 r. w klasztorze w Niepokalanowie ochotnicza straż pożarna złożona z braci zakonnych. Straż jest obecnie zrzeszona
w Związku OSP RP i włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (zamiast
habitów, jak miało to miejsce do niedawna, bracia strażacy na czas akcji zakładają obowiązującą odzież ochronną). To jednostka strażacka, która zawsze wzbudzała szacunek.
W okresie komunistycznym podchodzono do niej z delikatnym dystansem. Doceniano
wszak pomoc dla społeczeństwa, jaką świadczyła, podejmując działania ratownicze55.
Straże pożarne to także sport, w pożarnictwie ochotniczym realizowany najczęściej
poprzez zawody sportowo-pożarnicze. Aby ułatwić i umożliwić ochotnikom przygotowanie się do zawodów pożarniczych, na początku lat 80. ZG ZOSP nawiązał kontakt
z centralą PZU i otrzymał dotacje na wykonanie torów przeszkód dla rejonów i gmin.
Kierownictwo wielu jednostek OSP rozumie, że tężyzna fizyczna strażaków decyduje
o sprawności działań ratowniczych. Wiele wniosła współpraca ze Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych, umożliwiająca uprawianie popularnych dyscyplin sportowych, turystyki i udział w szeroko rozumianej rekreacji. Strażacy pojawiają się na rozmaitych imprezach sportowych i turystycznych, o charakterze lokalnym i ogólnopolskim56.

54
55

56

O klerykalizacji służby, „Przegląd Pożarniczy” 1999, nr 11, s. 9-10 i korespondencja w kolejnych numerach.
Franciszkański klasztor – sanktuarium Niepokalanów (Paprotnia, gmina Teresin, powiat sochaczewski) założony został w sierpniu 1927 r., należy do prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych w Warszawie. To tutaj działał święty Maksymilian Maria Kolbe. Zakon znany jest z dużej
aktywności misyjnej i środowiskowej. Jest ośrodkiem wydawniczym.
Szerzej: P. Bielicki, O sporcie w strażach pożarnych, [w:] Muzealny Rocznik Pożarniczy”, t. 8 (1997), CMP
Mysłowice 1998.
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O współpracy z wojskiem napomknęliśmy przy okazji pracy z młodzieżą (manewry techniczno-obronne), ale wsparcie z tej strony otrzymują też orkiestry strażackie. Jest to nie
tylko pomoc fachowa (dyrygenci, muzycy) czy repertuarowa, ale też organizacja seminariów i pomoc podczas organizacji przeglądów (festiwali) orkiestr,
W miarę żywe są kontakty z telewizją, której znany redaktor (Bogdan Miś) został
nawet naczelnym czasopisma „Strażak” (1983-1988, wówczas „Strażak. Magazyn 998”).
To akurat nie było posunięciem najszczęśliwszym, a czasopismo zaczęło odnotowywać
znaczne straty. Ale za to wielce udanym okazał się ruch w drugą stronę, gdy reprezentujący dotychczas ZOSP RP dr Marian Zalewski, redaktor naczelny „Strażaka”, trafił do
telewizji, czego efektem była podjęta w 2014 r. decyzja władz TVP SA o produkcji i emisji
serialu „Strażacy” (dwie serie po 10 odcinków). W kontaktach z Polskim Radiem znaczącą
postacią była Regina Rokita, reprezentująca też pożarnictwo zawodowe, której zawdzięczaliśmy organizowanie dorocznego konkursu na najlepsze audycje radiowe poświęcone
strażakom. Na ogół przyjazne strażakom były i są media lokalne. Ten wątek pozostawimy
jednak na boku, ponieważ wszelkie poczynania w tym zakresie leżą w kręgu zainteresowań i publicystyki tych instytucji.
Podsumowanie
Z konieczności strażacy zawsze szukali partnerów do współpracy. Zabiegi te podejmowano zarówno po to, by krzewić idee bezpieczeństwa pożarowego, jak i przyciągnąć do
służby tak młodzież, jak i kobiety. Partnerzy byli też potrzebni do zabezpieczenia materialnych podstaw funkcjonowania OSP. Wiele czynił ZG ZOSP, który nawiązywał współpracę, podpisywał porozumienia i organizował imprezy centralne. Ale najlepsze porozumienia i rozwiązania z centrali nie będą wiele warte, jeżeli nie zostaną podjęte u podstaw.
Najwięcej zależało od zarządów podstawowych ogniw Związku, czyli OSP i zarządów
gminnych. To tutaj, na tym poziomie, można było oczekiwać kontaktów najpełniejszych.
Znając naszych druhów, o efekty można było być spokojnym – tak jak i o to, że wszelkie
lokalne możliwości zostaną wykorzystane.
St. bryg. w st. spocz. Piotr P. Bielicki – strażak, pedagog, wykładowca, działacz społeczny, harcerz. Były zastępca komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i komendanta wojewódzkiego PSP w Wałbrzychu. Autor bądź współautor około 300 publikacji
i wydawnictw, w tym podręczników i programów nauczania dla kształcenia pożarniczego. Członek OSP Kościan.
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ix.

OCHOTNICZE POŻARNICTWO
W EUROPEJSKIEJ RODZINIE
Władysław Tabasz
Wprowadzenie
Pożarnictwo polskie miało swoje liczące się miejsce na arenie europejskiej przez całe
poprzednie stulecie, chociaż z różnym natężeniem aktywności. Kontakty z organizacjami
przeciwpożarowymi z zagranicy rozwinęły się silnie wówczas, kiedy w okresie międzywojennym ukształtowała się trwale pozycja pożarnictwa ochotniczego i komunalnego
(zawodowego) w Polsce. Kontakty międzynarodowe z oczywistych względów dotyczyły
spraw merytorycznych, tj. ochrony przeciwpożarowej, nowych osiągnięć w ratownictwie
i rywalizacji w sportach pożarniczych. Kontakty pozapożarnicze pomiędzy strażakami
z różnych krajów miały charakter nieformalny, zdecydowanie towarzyski i wyłącznie
przygraniczny. Formalne kontakty zagraniczne polskich pożarników rozpoczęły się wówczas, kiedy to właśnie z inicjatywy delegacji polskiej reaktywowano w 1929 r. organizację
pod nazwą Międzynarodowego Komitetu Technicznego Prewencji i Zwalczania Pożarów
– CTIF. Zalążkiem tej organizacji była założona w1900 r. w Paryżu Międzynarodowa Rada
Straży Pożarnych1.
Po II wojnie światowej polska straż pożarna kontynuowała współpracę międzynarodową w ramach CTIF, a wymownym jej efektem było objęcie stanowiska wiceprezydenta
tej organizacji na kilka kadencji przez komendantów głównych polskiej straży pożarnej.

1

Zob.: K. Pazderski, Z myślą o jutrze, „Przegląd Pożarniczy” 1997, nr 7, s. 61.
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Kongresy CTIF, będące najważniejszym wydarzeniem w życiu tej organizacji, gościły
w naszym kraju w latach 1957 i 1989. W marcu 1996 r. posiedzenie Rady Wykonawczej
– ciała kierowniczego CTIF – odbyło się w Krakowie, z inicjatywy polskich strażaków.
Do 1989 r. rozwijano głównie wymianę doświadczeń i metod szkoleniowych w akademickim szkoleniu zawodowym oraz sporcie pożarniczym, polscy strażacy korzystali także
z dorobku naukowego i technicznego światowego pożarnictwa, m.in. dokonując zakupów
sprzętu. Po zmianach ustrojowych w 1989 r. współpraca międzynarodowa nabrała nowej jakości. Swobodne pokonywanie granic zbliżyło ratowników polskich z ich kolegami
z zagranicy. Także po powołaniu w 1992 r. Państwowej Straży Pożarnej i uregulowaniu jej
statusu prawnego poszerzyły się możliwości kontaktów i współpracy międzynarodowej.
Ochotnicze straże pożarne z mocy przyjętych statutów oraz przepisów regulujących
współudział strażaków zawodowych i ochotników w akcjach ratowniczych czynnie uczestniczą w rozwoju tej współpracy. W dokumentach PSP przyjęto, że Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej PSP odpowiada za relacje komendanta głównego PSP
z podmiotami zagranicznymi. W jego imieniu sprawuje również nadzór nad współpracą
międzynarodową pozostałych komórek KG PSP oraz innych jednostek organizacyjnych
PSPi koordynuje ją. Jednostki OSP należące do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
(KSRG) są naturalnym współuczestnikiem tychże działań integracyjnych. Efektem kontaktów ze strażakami państw sąsiednich i ich służbami ratowniczymi w ostatnich kilku latach
stały się umowy międzynarodowe zawarte przez rząd Polski, m.in.: w 1993 r. z rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom
żywiołowym i likwidacji ich skutków2 oraz w 1997 r. z Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków3.
Podobne unormowania sfinalizowano w kolejnych latach, zawierając m.in.: umowę
między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych
wypadków, sporządzoną w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.4; umowę między rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy i wzajemnej
pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw, podpisaną w Warszawie 19 lipca
2002 r.5; umowę między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Słowackiej
o współpracy i wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, podpisaną w Bratysławie 24 stycznia 2000 r.6; umowę z 8 czerwca
2000 r. między Rzecząpospolitą Polską oraz Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń7; umowę między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Białorusi

2
3
4
5
6
7

Dz.U. 2002 nr 185, poz. 1536.
Dz.U. 1999 nr 22, poz. 201.
Dz.U. 2004 nr 38, poz. 341.
Dz.U. 2004 nr 166, poz. 1737.
Dz.U. 2004 nr 36, poz. 327.
Dz.U. 2004 nr 36, poz. 325.

137

Władysław Tabasz

o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisaną w Białymstoku 23 kwietnia 2015 r.8; umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym
i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, sporządzoną w Warszawie
6 kwietnia 2000 r.9; umowę między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki
Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom
technicznym oraz usuwania ich następstw, podpisaną w Zagrzebiu 17 września 2003 r.10;
umowę między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Słowenii o współpracy w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz w usuwaniu ich następstw, podpisaną w Warszawie 13 kwietnia 2005 r.11.
Głównym organizatorem tych przedsięwzięć ze strony polskiej była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej z udziałem przedstawicieli Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W treści umów zawarte są szczegółowe warunki
współpracy operacyjnej strażackich oddziałów po obydwu stronach granicy. Na starania strażaków nakładają się unormowania krajowe w zakresie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, w tym powoływanie międzyrządowych komisji zajmujących się
organizowaniem i koordynacją kontaktów instytucji i organizacji narodowych z krajów
uczestniczących w umowie. Przykładem jest powstanie w ramach Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej grupy roboczej ds. przeciwdziałania
katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym.

Uczestnicy posiedzenia w ramach Grupy Państw Naddunajskich CTIF, Mysłowice, 2005 r.

8
9
10
11

Dz.U. 2017, poz. 689.
Dz.U. 2004 nr 38, poz. 347.
Dz.U. 2006 nr 234, poz. 1692.
Dz.U. 2006 nr 13, poz. 88.
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1. Umowy partnerskie i codzienność ratownicza
Kilka kolejnych lat w końcu XX w. charakteryzujących się obfitymi opadami i powodziami
w strefie granicznej stało się przyczynkiem do intensyfikacji przygotowań propomocowych.
Szczególnym rodzajem unormowań, niosącym obowiązki także dla pożarnictwa, są porozumienia dwustronne ministrów spraw wewnętrznych pozwalające na współdziałanie pożarniczo-ratownicze. Polska zawiera także umowy z krajami nie sąsiadującymi bezpośrednio,
z którymi kontakt może wnieść wiele dobrego do polskiego systemu ratownictwa. Umowa
o współpracy pomiędzy RP i Francją zawarta w 1996 r. określała m.in. współpracę w dziedzinie
ratownictwa i ochrony ludności przed skutkami katastrof oraz klęsk żywiołowych lub innych
poważnych zagrożeń. Los bardzo szybko zweryfikował potrzebę zawierania porozumień na
wypadek zagrożenia. Jako przykład warto przytoczyć kilka zdarzeń z 1997 r., który zaznaczył
się tragiczną lipcową powodzią. Objęła ona duże obszary Polski, Czech oraz Niemiec, co spowodowało uruchomienie międzynarodowych działań ratowniczych i pomocy humanitarnej.
Operacje ratownicze tego typu wymagają określenia w aktach prawa międzynarodowego zasad, według których prowadzone są przygotowania i międzynarodowe uzgodnienia planów operacyjnych oraz organizowanie międzynarodowych ćwiczeń służb ratowniczych. Najważniejszym kierunkiem w dziedzinie współpracy międzynarodowej w 1997 r.
było tworzenie warunków do skoordynowanego reagowania na sytuacje kryzysowe
i wzajemnego udzielania pomocy przez służby ratownicze krajów ościennych. Kiedy na
ogarniętych powodzią terenach polskich, w ekstremalnych warunkach dla ludzi i sprzętu,
walczyło z żywiołem codziennie od 1,5 do 3 tys. strażaków ochotników oraz od 2 do 5 tys.
ratowników z PSP, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KCKRiOL) zaczęły napływać oferty pomocy służb
ratowniczych z innych państw oraz propozycje wsparcia w zakresie wyposażenia polskich
jednostek w specjalistyczny sprzęt12. KCKRiOL przejęło koordynację zagranicznej pomocy operacyjnej, powołując Zespół ds. Koordynacji Pomocy Międzynarodowej w zakresie
działania PSP i KSRG. Ponadto w ramach pracy zespołu utrzymywano stałą łączność ze
sztabami akcji przeciwpowodziowej w Bonn i Berlinie oraz z zagranicznymi zespołami
ratowniczymi na terenie kraju. W bezpośrednich działaniach ratowniczych na terenie Polski uczestniczyły grupy ratownicze z dziewięciu krajów: Węgier, Holandii, Litwy, Ukrainy, Szwecji, Niemiec, Austrii, Francji i Danii. Łącznie w działaniach ratowniczych brało
udział ponad 1000 ratowników z zagranicy. Pomimo niezwykle trudnej sytuacji na terenie
kraju strażactwo polskie nie pozostało obojętne na problemy występujące na terytorium
krajów sąsiednich. W jednym z najtrudniejszych dni akcji – 7 lipca na prośbę Komendy
Głównej Straży Pożarnej Republiki Czeskiej skierowano cysterny z wodą pitną do odciętej
przez powódź miejscowości przygranicznej Krnov. Wobec wzrostu zagrożenia powodziowego na terenach przygranicznych Niemiec oraz stabilizowania się sytuacji powodziowej
w kraju podjęto decyzję o zaoferowaniu pomocy sąsiadom niemieckim12.

12

R. Grosset, Międzynarodowe siły ratownicze w akcji przeciwpowodziowej, „Przegląd Pożarniczy” 1997, nr 11, s. 49.
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XX Międzynarodowe
Spotkanie Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych
CTIF, Opole, 2015 r.

Na co dzień kontynuowane są prace w zakresie opiniowania przez specjalistów polskich aktów prawa międzynarodowego zgodnie z obowiązującą procedurą legislacyjną.
Już w ramach przygotowań do przystąpienia Polski do UE i w celu osiągnięcia gotowości
do negocjacji członkostwa zgłoszono przedstawiciela polskiego pożarnictwa do zespołu
ochrony środowiska – jednego z międzyresortowych zespołów negocjacyjnych. W związku z przyjęciem Narodowej strategii integracji opracowano i przekazano do Komitetu Integracji Europejskiej zadania do realizacji przez polskich strażaków w ramach krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na poziomie Unii Europejskiej.W lipcu 1997 r. odbyły się w Heming (Dania) obrady Rady Stałej
Międzynarodowego Komitetu Technicznego ds. Prewencji i Zwalczania Pożarów (CTIF),
w których uczestniczyli przedstawiciele Polski. Tłem tych wydarzeń były trwające tydzień
XI Międzynarodowe Zawody Pożarnicze i Międzynarodowe Zawody Młodzieżowych
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Drużyn Pożarniczych. Grupa polskich strażaków z PSP, OSP oraz młodzież pożarnicza
liczyła 201 osób przy łącznej liczbie 2566 uczestników z 25 państw. Największymi sukcesami były: pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej OSP, trzecie miejsce w grupie zawodowych straży pożarnych i trzecie miejsce młodzieży z MDP Barchlin, woj. leszczyńskie.
W prace podkomisji CTIF włączają się aktywnie polscy ratownicy, uczestnicząc w spotkaniach Podkomisji Służb Medycznych w Strażach Pożarnych w Moreton-in-Marsh (Anglia), Podkomisji Pożarów Lasów – w Herning i Podkomisji Materiałów Niebezpiecznych
– w Warszawie (czerwiec 1997 r.) oraz w Tampere (październik 1997 r.). W Eisenstadt
(Austria) Komisja Historyczna CTIF przy udziale Narodowego Komitetu Austrii zorganizowała sympozjum na temat szkolenia ochotników kontynuowanego w różnych okresach
historycznych.
Dość szybko rozwinęły się wzajemne wizyty sąsiedzkie strażaków mieszkających
i działających w strefach nadgranicznych, a także z miejscowości partnerskich polskich
miast i wielu gmin, m.in. z Holandii, Danii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii13. Dotyczyło to zarówno kontaktów roboczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak też wymiany kulturalnej. O aktualnym stanie wymiany transgranicznej strażaków będzie jeszcze
mowa w dalszej części artykułu.

2. Stan organizacyjny pożarnictwa w wybranych krajach
europejskich
2.1. Ochotnicze straże pożarne w Austrii
Austria jest państwem federacyjnym, obejmującym dziewięć krajów związkowych –
landów. W strukturze administracyjnej – poniżej poziomu landów – funkcjonują rejony
administracyjne (84), a następnie gminy (2350). Uprawnienia ustawodawcze w zakresie
ochrony przeciwpożarowej mają landy, jednak w praktyce utrzymują się niemal jednolite
regulacje w poszczególnych landach, w związku z czym można mówić o jednolitym systemie ochrony przeciwpożarowej w całej Austrii. W myśl przepisów o samorządzie lokalnym ochrona ta jest, podobnie jak w naszym kraju, zadaniem własnym gminy. Dotyczy
to zarówno egzekwowania przepisów, jak też zwalczania pożarów, a jest realizowane przez
ochotnicze straże pożarne (z wyjątkiem sześciu największych miast, których funkcjonują zawodowe straże pożarne). Prawo nakłada na każdą gminę obowiązek utrzymywania
przynajmniej jednej publicznej, wyszkolonej i wyposażonej straży pożarnej. Komendant
OSP jest organem pomocniczym gminy w zakresie ochrony ppoż., a jednocześnie ekspertem w zakresie takiej ochrony. Jako publiczne traktowane są zarówno straże ochotnicze,

13

Zob. Dotrzymywanie kroku, „Przegląd Pożarniczy” 1997, nr 12; T. Gartowski, Straż Pożarna w Warwick oraz
Katastrofy przekraczają granice, „Przegląd Pożarniczy” 1997, nr 7; Ochrona przeciwpożarowa w Austrii, „Przegląd Pożarniczy” 1997, nr 6; R. Grosset, Z. Bernaciak, Współpraca z niemiecką Służbą Pomocy Technicznej,
„Przegląd Pożarniczy” 1997, nr 8; Gmina na rubieży, „Rzecz Gminna – Miesięcznik Samorządów Terytorialnych” 1998, nr 8, s. 7-19.
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jak i zawodowe, zakładowe i obowiązkowe. Mimo wynikających z przepisów prawa możliwości powoływania obowiązkowych straży pożarnych w praktyce przypadki takie nie
mają miejsca.
Na szczeblu powiatu działają komendy straży pożarnych podległe bezpośrednio landowemu związkowi straży pożarnych. Głównym zadaniem tych komend jest utrzymanie
gotowości bojowej jednostek w powiecie oraz utrzymywanie rejonowego stanowiska kierowania. Rangę pożarnictwa podnosi w Austrii fakt, że w rządzie każdego landu jeden
z jego członków zajmuje się sprawami ochrony przeciwpożarowej. W ramach urzędów
centralnych poszczególnych landów działają referaty zatrudniające inspektorów pożarnictwa. Wszystkie wymienione rodzaje straży pożarnych są członkami rejonowych związków
straży pożarnych, te z kolei są członkami landowego związku straży pożarnych. Landowe związki są niezależnymi organizacjami prawa publicznego. Na czele całej organizacji
stoi Austriacki Związek Straży Pożarnych, który – jako centralna organizacja zrzeszająca
landowe związki – ma za zadanie koordynację przedsięwzięć pożarnictwa austriackiego
w zakresie organizacji, szkolenia i techniki. Związkiem kieruje prezydent, zaś organami
kolegialnymi są Prezydium oraz Zgromadzenie Delegatów.

W Austrii działa blisko 5 tys. OSP, zrzeszających ponad 300 tys. członków, kilkanaście
tysięcy z nich to członkowie drużyn młodzieżowych. Ponadto funkcjonują wspomniane zawodowe straże pożarne. Finansowanie ochrony przeciwpożarowej należy do gmin.
Związki landowe straży pożarnych otrzymują dotacje finansowe z podatku ogniowego
(obowiązkowe ubezpieczenie od ognia). Z tych środków finansuje się szkołę pożarniczą

142

ix. OCHOTNICZE POŻARNICTWO W EUROPEJSKIEJ RODZINIE

landową oraz dofinansowuje się zakup samochodów gaśniczych i wyposażenia. Na przygotowanie do działań ratowniczych podczas katastrof Związek otrzymuje specjalne środki z funduszu pozostającego do dyspozycji związków landów. Fundusz ten tworzony jest
centralnie i rozdzielany proporcjonalnie do liczby mieszkańców landu. Jego środki zabezpieczają w połowie potrzeby OSP. Pozostałe środki są pozyskiwane przez straże dzięki ich
aktywności (zrzeszeniowej) w innych obszarach: sponsoring, grupy teatralne i orkiestry
dęte itp. Związek Straży Pożarnych Austrii otrzymuje od państwa (republiki) dotację (niezależnie od dotacji w landach) na organizację systemu ratownictwa na wypadek katastrof.
Działalność interwencyjna spoczywa na ochotniczych strażach pożarnych i zakładowych
strażach pożarnych, przy specjalistycznej pomocy wspomnianych sześciu zawodowych
straży pożarnych (stacjonujących w większych miastach Austrii). Rozmieszczenie straży
pożarnych, ich stan osobowy, wyposażenie uzależnione są w pierwszej kolejności od liczby mieszkańców obszaru chronionego, a także od położenia geograficznego, zaopatrzenia
w wodę, zagrożenia pożarowego, możliwości dojazdowych itp. Szkolenia oraz uzupełnianie wiadomości i umiejętności odbywa się w toku doskonalenia organizowanego na każdym szczeblu zarządzania. Poszczególne poziomy doskonalenia są uwidocznione poprzez
system odznak korporacyjnych noszonych przez austriackich strażaków na mundurze14.
2.2. Ochotnicze straże pożarne w Republice Federalnej Niemiec
Na mocy konstytucji Republiki Federalnej bezpieczeństwo wewnętrzne obywateli,
w tym ochrona przeciwpożarowa, stanowi zadanie landów (krajów członków federacji).
Każdy z 16 landów ma własną ustawę o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawę o ochronie przed katastrofami. Mimo odrębności unormowań prawnych rozwiązania faktyczne
są niemal identyczne we wszystkich landach. Podobnie jak w Austrii, ustawy nakładają na
gminy obowiązek powołania i utrzymania straży pożarnej. W gminach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. istnieje obowiązek utworzenia zawodowej straży pożarnej. Wszystkie
pozostałe gminy powołują ochotnicze straże, a w gminach powyżej 40 tys. mieszkańców
funkcjonuje forma pośrednia, tj. jednocześnie działa zawodowa straż z niewielkim stanem
liczbowym (obsadzanie dyżurów, przyjmowanie zgłoszeń i alarmowanie) oraz ochotnicze
straże pożarne. Ponadto straże pożarne gmin sąsiednich są zobowiązane ustawowo do niesienia pomocy, chociażby zdarzenie zaistniało na terenie innej gminy.
Miasta większe, utrzymujące zawodową straż pożarną, tworzą także i utrzymują straże
ochotnicze w celu wspierania działań straży zawodowej. Na przykład w Hamburgu (1600 tys.
mieszkańców) obok zawodowej straży pożarnej działają aktywnie 64 ochotnicze straże. W całej
Republice Federalnej Niemiec funkcjonuje ponad 23 tys. OSP. Ponadto zadania ochrony przeciwpożarowej realizuje blisko 100 zawodowych straży pożarnych oraz zakładowych straży pożarnych. W końcu XX w. wszyscy strażacy niemieccy zrzeszeni byli w Niemieckim Związku Straży
Pożarnych, w którego skład wchodziło 16 związków landowych15. Kierownictwo poszczególnych

14
15

J. Kielin, Ochrona przeciwpożarowa w Austrii, „Przegląd Pożarniczy” 1997, nr 3.
Deutscher Feuerwehrverband e.V., Bonn, Koblenzer Str. 133 (korespondencja z Botschaft der Bundesrepublik
Deutschland z dnia 12.10.1998 r., w posiadaniu autora).
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drużyn OSP jest powoływane przez radę gminy na wniosek członków straży lub mianowane
przez burmistrza – i uzyskuje wówczas specjalne uprawnienia (administracyjne). W gminach
utrzymujących zawodową straż do akcji w centrum miasta przybywa głównie straż zawodowa,
wspierana przez ochotników tylko w razie potrzeby. Na obrzeżach dużych miast do działań jako
pierwsze wysyłane są jednostki ochotnicze, gdyż szansa ich szybszego przejazdu jest o wiele
większa niż w przypadku straży zawodowej stacjonującej w innej części miasta. Przyjęte w Niemczech formy organizacyjne funkcjonowania zawodowej i ochotniczej straży pożarnej pozwalają
na przybycie z pomocą – poza centrum dużych miast – w czasie do 10 min.

Spotkanie młodzieży z Jugendfeuerwehr Schweinsberg i OSP Dziemiany, woj. pomorskie, lipiec 2017 r.

Warto zauważyć, że z konstytucji Niemiec wynika zobowiązanie dla poszczególnych
landów do organizacji ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem oczywiście straży
ochotniczych. Pożarnictwo ochotnicze ma swoje powiatowe związki i podległe im gminne związki straży pożarnych. Podobnie jak w Polsce, niemieckie pożarnictwo opiera się
na zawodowych strażach pożarnych – Berufsfeuerwehr (BF) i ochotniczych – freiwillige
Feuerwehr (FF). W obrębie drużyn ochotniczych istnieje podział na straże gminne i lokalne.
W Niemczech funkcjonuje jeden Związek Straży Pożarnych – DFV, który zrzesza wszystkie straże, tj. ochotnicze, zawodowe, wojskowe i zakładowe. Według danych z 2010 r. FF
zrzeszały w Niemczech ponad 1040 tys. członków (ratowników) oraz strażackie drużyny
młodzieżowe z ponad 240 tys. członków. Obecnie w Niemczech obowiązuje dla zastępów
BF czas 1,5 min od przyjęcia zgłoszenia do wszczęcia alarmu oraz czas 8 min na dojazd do
miejsca zdarzenia. Dla zastępów FF (ochotniczych) czas ten sięga 10 min16.
Dobra znajomość chronionego terenu oraz wysoka osobista motywacja strażaków zapewnia wysoki standard bezpieczeństwa mieszkańców. Obok zadań z zakresu ochrony
przed zagrożeniami ochotnicze straże pożarne w większości gmin pełnią ważną funkcję

16

http://agbf.de (dostęp: 14.10.2013 r.) oraz Feuerwehr-Jahrbuch 2009.
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socjalną i kulturalną. Angażują się w przygotowanie i przeprowadzanie imprez i świąt oraz
wspierają działania organizacji i stowarzyszeń kościelnych. Ochotniczy nabór w szeregi
straży pożarnej był przez wiele lat wspierany możliwością odbycia przez mężczyzn w wieku poborowym wojskowej służby zastępczej w szeregach strażackich. Służba ta także była
ochotnicza, jednak zaliczenie służby wojskowej wymagało jej trwania przynajmniej przez
7 lat. Ustawy o ochronie przeciwpożarowej dają strażakom ochotnikom ochronę prawną
w przypadku opuszczenia miejsca pracy powodowanego alarmem. Każdy land utrzymuje szkołę prowadzącą szkolenia strażaków zawodowych i ochotników. W szkołach tych
prowadzi się centralnie szkolenia specjalistyczne, np. ochrony chemicznej, ochrony przed
promieniotwórczością itp. Wyszkolenie strażaków mimo różnych ustaw landowych musi
być jednolite na terenie całej Republiki. Współdziałanie zawodowych straży pożarnych ze
strażami ochotniczymi umożliwia podjęcie na terenie całego państwa niemieckiego działań ratowniczych w ciągu wspomnianych 10 min. System ochotniczych straży pożarnych
w Niemczech dochodzi już jednak do granic swoich możliwości, ponieważ wysiłek niezbędny do szkolenia w czasie wolnym, obok pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych,
nie może być już zwiększony, a liczba akcji ratowniczych stale rośnie17.
2.3. Ochotnicze straże pożarne we Francji
Ochronę przeciwpożarową i zasady funkcjonowania pożarnictwa ochotniczego w Republice Francuskiej regulowały przez wiele lat: ustawa o służbach przeciwpożarowych i ratowniczych18 oraz ustawa o ochotniczych strażach pożarnych19. W myśl pierwszej z nich
(art. l): „Na terenie każdego departamentu tworzy się zakład państwowy o nazwie: lokalna
służba przeciwpożarowa i ratownicza, w którego skład wchodzi lokalny oddział straży
pożarnej, utworzony na warunkach określonych w art. 5, podzielony na sekcje przeciwpożarowe i ratownicze, oraz medyczny oddział ratowniczy”. Podobnie ustawa traktuje sekcje
ppoż. podległe gminom i międzygminnym zakładom państwowym. Na terenie Francji
pożarnictwo zorganizowane jest na trzech poziomach: gmin – gdzie teren jest ochraniany co najmniej przez jeden ośrodek ratownictwa (może znajdować się także w sąsiedniej
gminie), departamentu (województwa) – gdzie centrum ratownictwa kierowane jest przez
wyższego oficera straży pożarnej i podlega prefektowi (wojewodzie) oraz kraju – gdzie
wszyscy strażacy (zawodowi – sapeurs-pompiers i ochotnicy – sapeurs-pompiers volontaires) podlegają ministrowi spraw wewnętrznych – Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa
Cywilnego i Zarządzania Ryzykiem20. Warto podkreślić, że we Francji strażacy ochotnicy
(SPV) stanowią 79 proc. stanu osobowego (ponad 250 tys. członków), 16 proc. strażacy
zawodowi cywilni (SPP), a 5 proc. strażacy wojskowi.
W Paryżu funkcjonuje Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, czyli Paryska Straż Pożarna, jako jednostka armii francuskiej. Stanowi główną służbę przeciwpożarową i ratowniczą dla Paryża, w tym jego wewnętrznych przedmieść i niektórych miejsc o strategicznym

17
18
19
20

J. Kielin, Obrona cywilna w RFN (maszynopis w aktach Zarządu Głównego Związku OSP RP).
Ustawa nr 96-369 z dnia 3 maja 1996 r. o służbach przeciwpożarowych i ratowniczych.
Ustawa nr 96-370 z dnia 3 maja 1996 r. o ochotniczych strażach pożarnych.
www.pompiers.fr (dostęp: 15.03.2013 r.).
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znaczeniu dla stolicy i kraju21. Oddziały francuskiej straży pożarnej i ratownictwa składają
się z: głównych sekcji ratowniczych, zwykłych sekcji ratowniczych oraz sekcji pierwszej
interwencji. Nie występuje zjawisko stowarzyszania się członków ochotniczych straży pożarnych na gruncie innej regulacji prawnej niż podana wyżej. Nie istnieje życie stowarzyszeniowe poza działalnością pożarniczą i ratowniczą. W skład lokalnego oddziału strażackiego wchodzą strażacy zawodowi, strażacy z ochotniczych oddziałów oraz strażacy
pomocniczy z oddziałów bezpieczeństwa publicznego. Wyposażenie oddziału ma źródło
pokrycia w dotacjach rządowych (władz departamentu), obowiązkowych wpłatach chronionych gmin i zakładów publicznych oraz darowiznach i zapisach.
Służby przeciwpożarowe i ratownicze podlegają merowi lub prefektowi, lecz na bieżąco nadzorowane są i zarządzane przez radę zarządzającą. To ciało kolegialne złożone
z przedstawicieli władz departamentu, gmin oraz zakładów publicznych wspólnych dla
kilku gmin, kompetentnych w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. W zebraniach rady uczestniczą, z głosem doradczym: dowódca oddziałów straży pożarnej i ratownictwa na terenie całego departamentu, lekarz (szef służb medycznych oddziałów), jeden strażak zawodowy w stopniu oficera, jeden strażak zawodowy nie oficer, jeden strażak
ochotnik w stopniu oficera oraz jeden strażak ochotnik nie oficer. Przewodniczący rady
zarządzającej zapewnia właściwe kierowanie lokalnym oddziałem. W tym celu przygotowuje i wykonuje postanowienia rady. W imieniu oddziału zawiera umowy, przyjmuje
darowizny, zapisy i subwencje. Reprezentuje oddział w sprawach sądowych, jest jego organizatorem. Przy radzie zarządzającej lokalnego oddziału straży pożarnej i ratownictwa
ustanawia się komisję administracyjno-techniczną oddziałów straży pożarnej i ratownictwa. Komisja ma głos doradczy w sprawach związanych z kwestiami technicznymi i operacyjnymi oddziałów. W skład komisji wchodzą przedstawiciele strażaków zawodowych
i ochotniczych oraz lekarz-szef służb medycznych oddziału, a przewodniczy jej dowódca
oddziałów z całego departamentu. Zgodnie z ustawą oddziały straży pożarnej i ratownictwa biorą udział w działaniach ochronnych i walce ze skutkami wypadków, klęsk żywiołowych i katastrof, w ocenie i profilaktyce ryzyka technologicznego lub naturalnego
oraz w nagłych przypadkach. Jeżeli oddział uczestniczy w interwencjach niezwiązanych
bezpośrednio z wypełnianiem swoich zadań (gaśniczo-ratowniczych), może żądać od
zlecających takie interwencje udziału w poniesionych kosztach w granicach określonych
w czasie posiedzeń rady zarządzającej.
Nie występuje odrębność drużyn straży pożarnych zawodowych i ochotniczych.
Funkcjonuje wyłącznie jeden rodzaj służby i tylko o profilu gaśniczo-ratowniczym, a jedynie strażacy mają odmienny status, tj. są pracownikami straży pożarnej zawodowej bądź
są członkami oddziałów ochotniczych. Każdy ochotnik ma prawo do odbycia szkolenia
wstępnego, a później w czasie służby szkolenia ciągłego, realizowanego z budżetu lokalnych oddziałów. Także w finansowaniu szkolenia ochotników oficerów pożarnictwa, realizowanego przez państwowy zakład szkoleniowy (szkołę pożarniczą), bierze udział lokalny
oddział straży kierujący tychże na szkolenia. Oficerowie strażacy ochotnicy są mianowani

21

www.pompiersparis.fr (dostęp: 22.02.2020 r.).
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na stanowiska dowódcze tak samo, jak i oficerowie zawodowi. Francuscy strażacy ochotnicy byli uposażani w wiele zabezpieczających ich praw, na przykład w kwestii:
a) zwalniania na czas wypełniania zadań operacyjnych i szkoleń z obowiązków pracowniczych w macierzystych zakładach pracy,
b) ochrony praw pracowniczych w związku ze służbą pożarniczą i ratowniczą w oddziałach ochotniczych,
c) ciągłego szkolenia pożarniczego na koszt lokalnego oddziału,
d) wynagrodzenia godzinowego (nieopodatkowanego) za udział w operacjach i szkoleniach,
e) pobierania zasiłku emerytalnego (nieopodatkowanego) dla strażaków ochotników po
co najmniej 20 latach służby,
f) pobierania zasiłku emerytalnego przez współmałżonka (dożywotnio22) i przez spadkobierców (do osiągnięcia pełnoletniości) strażaka ochotnika, który zmarł w czasie
pełnienia służby,
g) zabezpieczenia socjalnego23,
h) zastępczej służby wojskowej24.
Pracodawca zatrudniający strażaka ochotnika nie może odmówić mu urlopowania
(płatnego) z pracy, a tylko jeśli jego nieobecność przekracza określony limit czasu, nabywa
praw do odszkodowania finansowego. Grafik dyżurów służbowych w straży ochotniczej,
ustalony pod nadzorem dowódcy lokalnego oddziału, może zostać podany do wiadomości pracodawcom na ich życzenie. Interesującym rozwiązaniem, z punktu widzenia naboru do oddziałów ochotniczych, jest możliwość zawarcia umowy pomiędzy pracodawcami
(zatrudniającymi strażaków ochotników) a towarzystwami ubezpieczeniowymi. Umowy
takie określają warunki obniżenia składki ubezpieczenia przeciwpożarowego płaconej
przez pracodawców zatrudniającej strażaków z oddziałów ochotniczych. Obniżka ta jest
proporcjonalna do liczby zatrudnianych pracowników – członków ochotniczych straży,
a może sięgać 10 proc. wysokości składki.

22

23

24

Rekrutację do oddziałów strażaków ochotników reguluje rozporządzenie generalnego inspektora ratownictwa i obrony cywilnej Republiki Francuskiej z 17 lipca 1953 r. relatif au recrutement des officiers de sapeurs-pompiers volontaires. Zob.: Sapeurs-pompiers. Organisation des services d’incendie et de secours et statut
des sapeurs-pompiers, Journal Officiel de la Republique Française No 1012.
W myśl art. 11 ustawy nr 91-1389 z dnia 31 grudnia 1991 r. o zabezpieczeniu socjalnym członków ochotniczych straży pożarnych od wypadków lub choroby powstałej w wyniku pełnienia służby, jeżeli członek
ochotniczej straży pożarnej zostaje dotknięty inwalidztwem uniemożliwiającym dalszą pracę zawodową wykonywaną przed wypadkiem lub chorobą, zasiłek lub renta, do jakiej ma wówczas prawo zgodnie z art. 10 lub
art. 11, są obliczane według wysokości zarobków osiąganych na ostatnim miejscu pracy zawodowej.
Art. L. 94-17 kodeksu służby wojskowej mówi: „Młodzi ludzie, którzy na sześć miesięcy przed wcieleniem do
wojska odbyli co najmniej roczną służbę w oddziale ochotniczej straży pożarnej, powinni być przydzielani, na
własną prośbę i w pierwszej kolejności, do oddziałów służby cywilnej, jeśli zobowiążą się do kontynuowania
służby w oddziale ochotniczej straży pożarnej przez co najmniej 5 lat”.
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2.4. Służby przeciwpożarowe i ratownicze w Królestwie Norwegii
W Norwegii nie funkcjonują oddziały ochotniczych straży pożarnych, a ochronę
przeciwpożarową realizują zawodowe brygady pożarnicze25. Organizacja ochrony przeciwpożarowej była regulowana przez lata w The Norwegiem Act of 5 June 1987 relating to
Fire Prevention26. Kierowanie ochroną przeciwpożarową prowadzone jest przez ministra
rządu lokalnego w imieniu władz państwowych, które to prawo stanowią. Biurem odpowiedzialnym za sprawy ratownictwa i ochrony ppoż. jest dyrektoriat, który wykonuje kontrole stanu przygotowania w gminach oraz prowadzi statystyki krajowe zdarzeń.
Ze szczegółowej analizy informacji o norweskiej ochronie ppoż. wynika, że występują
pewne elementy ochotnictwa w pracy strażaków (drużyny wspomagające), natomiast nie
funkcjonuje element zrzeszeniowy. Zgodnie z prawem norweskim każdy samorząd lokalny w Norwegii, łącznie 435 samorządów, jest zobowiązany do utrzymywania jednego
przygotowanego, wyposażonego oddziału do walki z pożarami, prowadzenia akcji zapobiegawczych, informacyjnych itp. Oddział taki ma ponadto za zadanie świadczenie usług
w zakresie czyszczenia i przeglądu kominów. Główny cel tych założeń prawnych to ochrona ludzi, zwierząt i majątku na wypadek pożaru oraz likwidacji szkód z tytułu pożaru
i innych zdarzeń. Prawo to określa zadania i odpowiedzialnych za ich realizację. Założone
zadania to: prowadzenie akcji w czasie pożaru; prewencyjna kontrola przeciwpożarowa
obiektów, dróg dojazdowych do miejsc zagrożonych niebezpiecznymi zdarzeniami oraz
szkolenie w tym zakresie ratowników typowanych do ochrony przeciwpożarowej, także
na morzu; przygotowanie wykwalifikowanych i wyszkolonych formacji do innych zadań
związanych ze wspomnianą ochroną.
Każda gmina posiada stały punkt alarmowania na wypadek pożaru i innych zdarzeń,
który zapewnia interwencję ratowników w określonym czasie, w zależności od gęstości
zaludnienia obszaru. Na przykład: w obszarach gęsto zaludnionych czas dojazdu grupy ratowników może sięgać 10 min, ale już w obszarach o rzadkiej zabudowie czas interwencji
wydłuża się do 20 min. Także wielkość i rodzaj dyżurów drużyn zależy od liczby ludności na terenie chronionym, występowania szczególnego ryzyka czy szczególnego rodzaju
zabudowy. Przy spodziewanych większych zagrożeniach utrzymywane są stałe drużyny,
zaś przy niskim stopniu zagrożenia nie utrzymuje się takiej drużyny, a alarmowani są
strażacy pozostający poza strażnicą na tzw. zatrudnieniu w niepełnym wymiarze bez harmonogramu, traktowani jako członkowie drużyn czuwających. Na przykład: w obszarach
do 3 tys. mieszkańców dyżur pełnią strażacy w niepełnym wymiarze bez harmonogramu służb. W obszarach o liczbie ludności od 3 do 8 tys. personel stanowi drużyna stała,
a ponadto drużyny w niepełnym wymiarze o harmonogramie rotacyjnym. Przy liczbie
od 8 do 20 tys. mieszkańców dyżury pełnią drużyny w pełnym wymiarze godzin pracy
i ustalonym harmonogramie służb. Strażacy-ratownicy alarmowani spoza służby stałej
(w niepełnym wymiarze i bez harmonogramu) traktowani są jako personel wspomagający, jednakże dowódca drużyny musi być strażakiem zawodowym (ze służby stałej).

25
26

Korespondencja Cecilie Hauger, Royal Norwegian Embassy Warsaw, z dnia 20.10.1998 r. (w zbiorach autora).
Information on the Norwegian Fire Services, s. 1.
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Ponadto dowódca akcji gaśniczej bądź ratowniczej ma prawo wydawać polecenia i rozkazy uczestnictwa w akcji także osobom cywilnym. Szkolenie strażaków norweskich zapewnia Norweska Szkoła Pożarnicza, a szkolenia uzupełniające prowadzone są w formie
kursów i samokształcenia. Także załogi szpitali, restauracji, obiektów przemysłowych itp.
podlegają szkoleniu ppoż. Sprzęt i wyposażenie używane przez ratowników muszą być
opatrzone symbolem CE (ekologiczne). Zdaniem dyrektoriatu poziom organizacji ochrony ppoż. w Norwegii nie odbiega od standardów w innych krajach skandynawskich czy
w ogóle europejskich.
2.5. U naszych najbliższych sąsiadów
U naszych wschodnich sąsiadów (byłe republiki ZSRR) nie funkcjonuje pożarnictwo
ochotnicze, choć w rozmowach z polskimi strażakami ukraińscy pożarnicy (szczególnie
z okolic Lwowa) zgłaszają zamiar powoływania drużyn ochotniczych.
Pożarnictwo w Republice Słowackiej reguluje Zákoč. 315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore, natomiast w Republice Czeskiej Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon
Českénárodní rady o požárníochraně. Organizacja pożarnictwa w obydwu tych państwach
jest bardzo zbliżona do modelu polskiego. W miastach funkcjonują oddziały zawodowej
straży pożarnej – státní hasičský sbor (Czechy) i štátny hasičský zbor (Słowacja). Ponadto
w każdej większej miejscowości (obec) zorganizowana jest drużyna strażaków ochotników
– dobrovoľný hasičský zbor (DHZ).

Tour de Pologne, 2012 r.

3. Współpraca transgraniczna strażaków – wybrane przykłady
Na stronie internetowej ZG ZOSP RP można przeczytać, że „strażacy na całym świecie często różnią się między sobą innym sprzętem, mundurami, innymi systemami przywódczymi lub zmodyfikowaną taktyką. Ale wszystkie straże pożarne mają jedną wspólną
cechę: cechuje je elastyczność i duch zespołu. Zadania w straży pożarnej można rozwiązać razem tylko w zespole. Aby dokładnie wyszkolić te kluczowe kompetencje, w ramach
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podpisanego przez OSP w Straszęcinie (pow. dębicki, woj. podkarpackie) i jednostkę OSP
Krems. Dunajem z Austrii porozumienia już po raz drugi przeprowadzono międzynarodowe ćwiczenia. Odbyły się one w dniach 16-18 sierpnia 2019 r. na terenie Dębicy, Straszęcina,
Stobiernej, i Strzegocic. Ćwiczenia zorientowane były na pracę poza granicami własnych
pojazdów i języków. W ćwiczeniach Polex 2019 udział wzięły zastępy z: OSP Straszęcin,
OSP Żyraków, OSP Nagoszyn, OSP Pilzno, OSP Lipiny, OSP Stobierna, OSP Zawada, OSP
Paszczyna, cztery zastępy straży pożarnej z obszaru Dolnej Austrii – OSP Krems, OSP Amstteten, OSP Mödling, OSP St. Pölten oraz OSP Böblingen z Niemiec. W sumie grupa ratowników z Austrii i Niemiec liczyła blisko 100 osób”27. Wspólne ćwiczenia zgrywające odbywały się w trzech lokalizacjach oddalonych od siebie o 20 km. Zrealizowano pięć epizodów:
pożar zabudowań gospodarczych, pożar lasu, wypadek masowy z udziałem pojazdów mechanicznych, pożar wewnętrzny w komorze rozgorzeniowej i pożar budynku mieszkalnego.
W trakcie podsumowania ćwiczeń Gerhard Urschler i Władysław Radzik (współorganizatorzy) przyznali każdemu uczestnikowi medal pamiątkowy Polex 201928.
Jest także wiele przykładów współpracy transgranicznej przygranicznych drużyn polskich z niemieckimi, czeskimi i słowackimi. Współpracują na niwie kulturalnej i sportowej, ale także tworząc wspólną historię dobrego sąsiedztwa.
O zaangażowaniu sportowym polskiego pożarnictwa ochotniczego czytelnik może się
dowiedzieć sporo z albumu wydanego nakładem Zarządu Głównego ZOSP RP pt. „W jedności siła. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”29.
Zupełnie niedawno w zakliczyńskim Domu Strażaka program dorocznego zebrania
w 2017 r. został wzbogacony o ceremonię podpisania aktu współpracy pomiędzy jednostkami należącymi do europejskiej samarytańskiej federacji, tj. Ochotniczej Straży Pożarnej
z Korňej k. Żyliny na Słowacji i zakliczyńskiej OSP. Obydwie jednostki były wcześniej
współorganizatorami zawodów Samaritan International Contest na Słowacji30. Z kolei
„Gmina Porąbka po polskiej stronie granicy i miasto Turzovka na Słowacji położone są
na terenach często nawiedzanych przez powodzie, wichury i inne klęski żywiołowe. Ścisła
współpraca jednostek ratowniczych ma w tym przypadku kluczowe znaczenie”31. Podobnie jest w przypadku współpracy innych jednostek. „OSP w Gołuchowie współpracuje
od listopada 2002 r. ze swoimi odpowiednikami z miasta Klastor pod Znievom, kiedy
to udali się w gołuchowskiej delegacji do Klastoru pod Znievom. Później były rozmowy,
zwiedzanie miasta i w dniach 9-11 maja 2003 r. wizyta delegacji z Klastoru pod Znievom
w Gołuchowie na obchodach 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie.
Dalej następowały: pobyt siatkarek z gimnazjum z Gołuchowa w zaprzyjaźnionym

27

28
29

30

31

http://www.zosprp.pl/miedzynarodowe-cwiczenia-taktyczno-bojowe-osp-w-powiecie-debickim (dodano:
10.09.2019 r.).
Autor artykułu (WT) był członkiem sztabu organizacyjnego i uczestnikiem prezentowanych ćwiczeń.
W jedności siła. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości,
ZG ZOSP RP, Warszawa 2018, s. 314-350.
Kronika OSP Zakliczyn, Umowa o współpracy ze słowacką OSP Korňa podpisana, tekst i fot. Marek Niemiec
(opublikowano: 3 lutego 2017 r.).
Kronika OSP Porąbka.
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słowackim mieście i nawiązanie współpracy szkół, wyjazd strażaków z Gminy Gołuchów
na zawody strażackie do Klastoru pod Znievom, a w dniach 10-13 listopada 2003 r. podpisanie umowy partnerskiej”32.
Od przeszło 20 lat kontynuowana jest współpraca strażaków z Gminy Wielopole
Skrzyńskie na Podkarpaciu (OSP: Broniszów, Brzeziny, Glinik, Nawsie, Wielopole Skrz.)
ze słowackimi pożarnikami (DHZ) w mieście Giraltovce i z miejscowości wokół tego miasta (Okres Svidník)33.
Na temat współpracy z czeskimi strażakami czytamy na stronie internetowej KW PSP
w Katowicach: „Takiego przedsięwzięcia jeszcze nie było. Polscy i czescy strażacy będą
współpracować na bardzo szeroką skalę, a wspólne działania mają dotyczyć nie tylko gaszenia pożarów i innych interwencji na pograniczu polsko-czeskim, bowiem obejmują
także szkolenia, naukę języków obcych czy też zakup nowego sprzętu”. KW PSP informuje
ponadto, że „jako partner realizuje polsko-czeski projekt flagowy pn. Bezpieczne Pogranicze. Przedsięwzięcie to współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie gotowości do podejmowania
działań podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych poprzez wzmocnienie współpracy
służb odpowiadających za bezpieczeństwo na obszarze pogranicza polsko-czeskiego. Cel
ten przekłada się na poprawę stanu bezpieczeństwa, a tym samym zwiększenie atrakcyjności regionu zarówno w aspekcie inwestycyjnym, gospodarczym, jak i turystycznym”34.
Pieniądze pozyskano w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 20142020. Wartość całego przedsięwzięcia to 6 mln 789 tys. euro, a jeśli chodzi omawiany
region, to 1 mln 322 tys. euro. Dofinansowanie wynosi aż 85 proc., a pozostałe środki to
wkład własny.
Nieco wcześniej, bo 12 kwietnia 2011 r., w Polanicy Zdroju odbyło się szkolenie strażaków z polskich i czeskich jednostek biorących udział w projekcie pt. „Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych CZ.3.22/1.3.00/09.01567”. 15 czerwca 2011 r.
w Polanicy-Zdroju miały natomiast miejsce ćwiczenia zgrywające strażaków z jednostek
biorących udział w realizowanym projekcie.
OSP w Borucinie realizuje z kolei projekt europejski pt. „Współpraca strażaków na
polsko-czeskim pograniczu, wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc”. OSP Borucin
udało się pozyskać środki finansowe z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Podsumowanie projektu to transgraniczna wymiana doświadczeń w Bělej,
działanie będzie polegało na przedstawieniu różnic w procedurach, technice i taktyce,
zostaną także przedstawione odmienne struktury organizacyjne jednostek OSP i SDH
w Polsce i Czechach. W ramach projektu został również zakupiony sprzęt strażacki.

32
33
34

Kronika OSP Gołuchów.
Kronika OSP Brzeziny.
www.katowice.kwpsp.gov.pl/resources/pliki_PDF/tekst_Bezpieczne_Pogranicze.pdf (dostęp: 25.04.2020 r.)
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Komenda Główna PSP z satysfakcją odnotowała, że: „28 sierpnia 2011 r. w Kłodzku
odbyło się uroczyste przekazanie pojazdów pożarniczych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej. Pojazdy zostały pozyskane w ramach realizacji projektu CZ.3.22/1.3.00/09.01567 „Współpraca jednostek straży
pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc
w sytuacjach kryzysowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiej Współpracy
Terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Partner wiodący: Stowarzyszenie straży pożarnych Czech, Moraw i Śląska – Stowarzyszenie Krajskie Kraju Kralovehradeckiego”35.
20 października 2011 r. odbyło się zaś szkolenie polskich i czeskich straży pożarnych zaplanowane przez stronę czeską w ramach realizowanego projektu. Uczestnikami ćwiczeń
były polskie i czeskie zastępy straży pożarnych PSP i OSP, m.in. ze: Szczytnej, Radkowa,
Jugowa i Ołdrzychowic Kłodzkich.
O efektach współpracy polskich i niemieckich pożarników czytamy m.in. na stronie
UE. „W ramach pewnego finansowanego przez EFRR projektu sfinansowano nabycie nowych pojazdów dla straży pożarnej oraz organizację transgranicznego szkolenia, by polsko-niemieckie służby straży pożarnej były w stanie lepiej zwalczać rozległe pożary lasów.
Dofinansowanie przeznaczono na zakup nowych pojazdów straży pożarnej wyposażonych w innowacyjny system gaszenia przy pomocy skompresowanej biodegradowalnej
piany, a także na organizację 13 wspólnych ćwiczeń, szkoleń i konferencji w nadchodzących miesiącach. Polscy strażacy otrzymali już przeznaczone dla nich nowoczesne pojazdy, które zostały wykorzystane podczas ćwiczeń w lesie Rotenhan w gminie Gablenz.
Podczas ćwiczeń 70 strażaków z Polski i Niemiec pracowało ramię w ramię, by opanować
pożar zajmujący 800 m2 powierzchni lasu”36.
Podobne informacje, ale tym razem o współpracy młodzieży na polsko-niemieckim
pograniczu, pochodzą z OSP Czermin w Wielkopolsce, przyjmującej delegację strażackiej
młodzieży z zaprzyjaźnionej gminy Steinhöfel, a także z OSP Tykadłów (gm. Żelazków,
pow. kaliski), która gościła niemiecką grupę strażaków ochotników z Dolnej Saksonii.
Cyklicznie prowadzone są ćwiczenia w ramach stałej międzynarodowej współpracy między strażami pożarnymi w Zgorzelcu i Görlitz.
Optymistyczne sygnały współpracy pochodzą z powiatu białogardzkiego i niemieckiego powiatu pojezierze meklemburskie, gdzie w 2019 r. świętowano 15-lecie podpisania
porozumienia o współpracy. „Od kilku lat do tradycji należą spotkania, na których ustalane są roczne plany realizacji wspólnych przedsięwzięć. (…) W 2019 r. strażacy postanowili zorganizować wspólnie zawody zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, obchody
świętaśw. Floriana, wspólny obóz młodzieży itp. imprezy”37. Od 2001 r. datuje się natomiast współpraca OSP z Gdowa ze strażakami ze starostwa Schaumburg w Niemczech.
„Wycieczki, spotkania, wieczorne imprezy, gry i zabawy integracyjne (…) – to wszystko

35

36
37

www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Klodzko-przekazanie-pojazdow-pozarniczych (dostęp:
17.02.2020 r.).
Artykuł źródłowy na stronie: www.lr-online.de, autor: Ingolf Tschätsch (pod datą 29.09.2019 r.).
Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe w Białogardzie, 12.02.2019 r., http://www.bip.powiat-bialogard.pl/.
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sprawiło, że młodzi ludzie szybko pokonują bariery komunikacyjne i wzajemne stereotypy. Coroczne wymiany, które odbywają się w Polsce i Niemczech, to jednak nie tylko wypoczynek i zabawa. Poruszane są m.in. tematy: społeczne, kulturalne i historyczne, w szczególności odnoszące się do historii, teraźniejszości i przyszłości wzajemnych
stosunków i współpracy. Wspólne projekty służą poszerzaniu wiedzy młodzieży o kraju
partnera, wychowaniu i edukacji młodzieży w dziedzinie kultury i sportu, wzbogacaniu
wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych młodzieży i inne. Młodzież została zaproszona do udziału w 8-dniowym obozie strażackim odbywającym się w miasteczku namiotowym w Bückeburgu. W ponad 100 namiotach mieszkało około 1500 osób z Holandii,
Polski i Niemiec” – czytamy na stronie OSP Gdów38.

MDP z OSP Milejczyce w Azerbejdżanie, 2013 r.

Podsumowanie
W działaniach zrzeszenia formowanego na zasadach pełnej dobrowolności, jakim są
ochotnicze straże pożarne, realizuje się pełny indywidualizm, pomijany jest natomiast
aspekt wynagrodzenia za pracę na rzecz zadowolenia, niezależnie od tego, z kim się pracuje. Czas nie jest mierzony sumą zarobionych pieniędzy, lecz stanowi wartość, którą należy
i można rozporządzać zgodnie z własnym wyborem. Na poziomie wartości obserwuje się
natomiast proces dowartościowania własnej samorealizacji, co z kolei pozwala na stworzenie „własnej strefy bezpieczeństwa” wśród osób o podobnych potrzebach i nie rodzi
tzw. ery próżni.

38

http://www.ospgdow.pl/wspolpraca/ (dostęp: 12.02.2020 r.).
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Charakterystyczne są pojawiające się megatrendy kulturowe obejmujące młodzież.
Jak pisze jeden z badaczy, „pojawiła się w ostatnich dziesiątkach lat i lawinowo narasta
w młodym pokoleniu Europy Zachodniej postmaterialistyczna orientacja aksjologiczna,
czyli wielkie zapotrzebowanie na wartości miękkie (tzn. miłość, przyjaźń, opiekuńczość,
solidarność, tolerancję, otwartość itp.) i niechęć, czy wręcz negacja wartości twardych
(konkurencja, rywalizacja, władza, kariera itp.). Ważne zadanie pojawia się w zakresie
planowania społecznego. Planowanie to winno uzyskiwać efekt humanizacyjny, to znaczy
wzmacniać powinno te elementy świadomości społecznej, które pozwalają na pełny psychosomatyczny rozwój człowieka. Nowoczesne poczucie przynależności do zbiorowości
lokalnej, z uwzględnieniem nowego indywidualizmu, nie musi bazować jedynie na tradycji i refleksji dnia dzisiejszego, a wręcz powinno uwzględniać aspiracje jednostkowe
poszczególnych członków danej zbiorowości”39.
Rozwój wielu funkcji OSP, m.in.: ratowniczej, a także integracyjno-strukturalizacyjnej, samorządowej, wychowawczo-formacyjnej, kulturotwórczej – pozwala jednostce
realizować się i rozwijać. W przypadku młodzieży zrzeszonej w młodzieżowych drużynach pożarniczych czy harcerskich drużynach pożarniczych „eksploatowana” jest pasja
poznawania świata i zdrowej rywalizacji. Nie inaczej w świecie dorosłych, choć potrzeba
kształtowania młodzieży ukierunkowuje większość badań w jej stronę.
Prezentowany obszar działań o zasięgu międzynarodowym i międzykulturowym, choć
tu przywołano tylko niektóre przykłady, stanowi doskonałą płaszczyznę integracji i formę
zaspokajania potrzeb bezpieczeństwa ponad granicami państw.
Warto więc jeszcze raz podkreślić, że ochotnicze straże pożarne ze swoim wielopłaszczyznowym sposobem działania kanalizują aktywność jednostek w pozytywnym kierunku, umożliwiając im wszechstronną samorealizację, także poprzez przyjaźnie z pożarnikami zza miedzy.
Dr hab. Władysław Tabasz jest profesorem WSH w Radomiu, wiceprezesem ZOW
Związku OSP RP w Rzeszowie, wiceprzewodniczącym Komisji Historycznej ZG ZOSP
RP oraz członkiem Rady Programowej miesięcznika „Strażak” i Rady Programowej
Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi k. Brzozowa.

39

B. Gołębiowski, Uniwersytety Ludowe wobec megatrendów kulturowych XXI wieku, [w:] „Polski Uniwersytet
Ludowy”, 1998, nr 2 (37), s. 23-24.
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OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
A OCHRONA LUDNOŚCI
Wiesław B. Leśniakiewicz
Wprowadzenie
System bezpieczeństwa państwa powinien zapewniać sprawne przeciwdziałanie skutkom zdarzeń zagrażających temu bezpieczeństwu, bez względu na ich źródło. W sytuacji
zagrożenia działaniami wojennymi lub katastrofą naturalną czy spowodowaną przez człowieka konieczne jest podjęcie tych samych przedsięwzięć, m.in.: ratowania życia i zdrowia, ewakuacji ludności, zapewnienia poszkodowanej ludności podstawowych warunków
przetrwania oraz zabezpieczenia mienia. Zadania ratownicze skutecznie od 1992 r., po
uchwaleniu przez Sejm RP ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
realizują straże pożarne – te ochotnicze, finansowane przez samorząd oraz Państwowa
Straż Pożarna, finansowana z budżetu państwa. Nasuwa się pytanie: czy ten model funkcjonowania podmiotów ratowniczych jest racjonalny i przynosi pożądane efekty oraz czy
należy go utrzymać w dotychczasowym kształcie?
W większości krajów Unii Europejskiej funkcjonują systemy bezpieczeństwa oparte
na nowoczesnych rozwiązaniach organizacyjno-prawnych, obejmujące sferę ochrony ludności jako sposób przeciwdziałania niebezpieczeństwom wynikającym głównie z rozwoju cywilizacyjnego, anomalii pogodowych, zagrożeń terrorystycznych i innych. Potrzeba wdrożenia systemowych rozwiązań, ukierunkowanych na wykorzystanie istniejącego
w państwie potencjału, zdolnego do podjęcia niezbędnych przedsięwzięć organizacyjnych,
zapewnienia obywatelom poczucia bezpieczeństwa w ich codziennej rzeczywistości, a nie
tylko na czas wojny, czemu głównie służy obrona cywilna, staje się dziś nieodzownym
atrybutem sprawnego zarządzania bezpieczeństwem. Stąd od wielu lat pojawia się termin
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„ochrona cywilna” bądź „ochrona ludności” jako całkiem nowe pojęcie, bo obejmujące
swym znaczeniem znacznie szerszy zakres, dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom w każdym czasie i warunkach.
1. KSRG w systemie ochrony
Obowiązujące obecnie w naszym kraju regulacje w zakresie ochrony ludności nie są
adekwatną odpowiedzią państwa na współczesne wyzwania i zagrożenia, zarówno w czasie
pokoju, jak i w czasie wojny. Zasadniczą ideą obecnych regulacji jest stworzenie odrębnej
służby, jaką jest formacja obrony cywilnej. Takie podejście zakłada budowanie alternatywnego potencjału ratowniczego w stosunku do systemów funkcjonujących w czasie pokoju
(w szczególności krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego). Mimo że pojęcie „ochrony
ludności” występuje w przepisach krajowych, w żadnym z obowiązujących aktów prawnych
nie definiuje się go, a zadania z zakresu szeroko rozumianej ochrony ludności realizowane
są przez różne podmioty, na podstawie różnych aktów prawnych. Krajowe regulacje prawne
dotyczące obrony cywilnej zawarte są w dziale IV „Obrona Cywilna” ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (DzU. z 2012 r.
poz. 461) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie ustawy. Należy podkreślić,
że rozwiązania przyjęte w tej ustawie zostały przygotowywane w innym porządku prawnym
i społecznym, wobec czego nie przystają do obecnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
Regulacje międzynarodowe dotyczące obrony cywilnej zawarte są przede wszystkim
w Protokole dodatkowym z 12 sierpnia 1949 r. do Konwencji genewskich dotyczących
ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I). Dokument ten został
ratyfikowany przez Polskę. Zgodnie z regulacjami unijnymi termin „ochrona ludności” odnosi się do działań, których celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska w sytuacjach zagrożeń naturalnych oraz spowodowanych działalnością człowieka. Wskazać należy,
że zadania ochrony ludności w Unii Europejskiej pozostają w sferze wyłącznych kompetencji państw członkowskich. Na gruncie prawa europejskiego zakres działań związanych
z ochroną ludności opisano w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (1313/2013/EU; Dz.U. UE L.
nr 347, str. 924). Decyzja wskazuje, że ochrona, jaką ma zapewnić mechanizm ochrony ludności, obejmuje przede wszystkim ludzi, ale także środowisko i mienie, w tym dziedzictwo kulturowe, w przypadku klęski żywiołowej i katastrofy spowodowanej przez człowieka,
ataków terrorystycznych oraz katastrofy technologicznej, radiologicznej lub ekologicznej,
w tym przypadkowego zanieczyszczenia mórz, która występuje na terytorium Wspólnoty
lub poza nim. Przyjęte rozwiązania zapewniają udział Polski w Europejskim Mechanizmie
Ochrony Ludności.
Podstawową formułą do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności jest krajowy system
ratowniczo-gaśniczy (KSRG), utworzony na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 ze zm.). Nadzór nad funkcjonowaniem systemu pełni minister właściwy do spraw wewnętrznych. KSRG skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje i straże, instytucje, jak również,
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na podstawie umów cywilnoprawnych, podmioty, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. System ten jest ukierunkowany na reagowanie – na ratownictwo, a jego trzon stanowi PSP, wspierana głównie przez jednostki ochotniczych straży
pożarnych. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń – w celu ratowania życia,
zdrowia, mienia lub środowiska. Istotą zadań ochrony ludności jest przygotowanie i prowadzenie działań ratowniczych, których kontynuacją i uzupełnieniem powinna być pomoc
doraźna – rozumie się przez to zaopatrzenie w niezbędne do przetrwania środki pierwszej
potrzeby, takie jak żywność, woda, energia, w początkowej fazie działań ratowniczych – do
czasu objęcia poszkodowanych świadczeniami systemu pomocy społecznej.
2. OSP – ważne ogniwo systemu
Czy tych zadań w ostatnich latach nie realizowały jednostki OSP? Oczywiście, że tak.
Można by mnożyć przykłady. Powstaje tylko pytanie, czy były właściwie przygotowane
do tego zadania – raczej nie. Wynika to z braku właściwych regulacji prawnych i w konsekwencji niedookreślonych zadań oraz niewłaściwego przygotowania udzielania pomocy doraźnej. A czy jednostki takie zadania w przyszłości mogą i powinny realizować?
Uważam, że tak. Jednostki OSP muszą systemowo włączyć się do działań związanych
z pomocą doraźną, to jest jeden z elementów przyszłości działań OSP i utrzymania ilościowego potencjału jednostek. Wymaga to jednak rozwiązań ustawowych, które będą
zawierały: zadania dla OSP, sposób funkcjonowania w stanach kwalifikowanych definiowanych w Konstytucji, zadania administracji samorządowej jako organów ochrony
ludności, sposób finansowania, zadania dla związku OSP itd. W bliższej lub dalszej perspektywie OSP obok zadań ratowniczych w szerszym zakresie przejmą zadania z zakresu
doraźnej pomocy. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia i rozwiązania odnoszące
się do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, należy przewidzieć możliwość realizacji zadań z zakresu ochrony ludności przez OSP, na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Zawarcie umowy cywilnoprawnej następować powinno na wniosek lub za zgodą OSP.
Do tego jednak niezbędne jest posiadania przeszkolonego personelu, zasobów sprzętowych do realizacji przyjętych dobrowolnie zadań z zakresu ochrony ludności oraz właściwości miejscowej ustalonej na podstawie lokalizacji siedziby takiej jednostki. Należy podkreślić, że OSP funkcjonuje przy niewielkim wsparciu finansowym z budżetu państwa.
Na przykład jednostki OSP włączone do KSRG, ze wsparciem wynoszącym około 100 mln zł
rocznie, uczestniczą w likwidacji ponad 100 tys. zdarzeń, zapewniając dotarcie do osób poszkodowanych w czasie do 15 min, udzielając skutecznej pomocy osobom poszkodowanym
oraz przyczyniając się do ograniczania strat będących wynikiem tych zdarzeń.
Główne koszty funkcjonowania OSP ponosi samorząd gminny i ten sposób finansowania nadal powinien dominować w naszym kraju. Jednostki OSP mają być wsparciem
lokalnej społeczności i z jej udziałem tworzyć system ochrony. To najlepsza formuła zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom przy stosunkowo niewielkich kosztach, jakie
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ponosi państwo. Ale aby zapewnić aktywność lokalnej społeczności, musi być zagwarantowana ochrona prawna osób będących członkami OSP. Przewidzieć należy również
uregulowanie kwestii rekompensat dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników
będących członkami OSP realizujących zadania na rzecz ochrony ludności. W wielu samorządach trwa nieustająca dyskusja co do tego, ile jednostek powinno działać na terenie
gminy i z reguły podnoszona jest kwestia ich zbyt dużej liczby. Opracowanie modelu ilościowego nie stanowi większego problemu, ale dopóki istnieje zaangażowanie społeczności lokalnej, administracyjne wskazywanie liczby jednostek OSP jest niecelowe. Zadania
z zakresu ochrony ludności będą wymagały znaczącego zaangażowania osobowego. Jeśli
nie zbuduje się właściwych zachęt do angażowania lokalnej społeczności (niekoniecznie
materialnych), problem dostępności społeczno-ochotniczego personelu stanie się faktem.
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w obecnym kształcie w należyty sposób wypełnia nałożone na niego zadania, jednak zwiększenie ich zakresu w konsekwencji powinno
również spowodować jego otwarcie na wszystkie ochotnicze straże pożarne, które dobrowolnie do systemu przystąpią i zapewne zmianę nazwy – może na krajowy system ochrony
ludności. Mam świadomość zróżnicowania aktywności OSP i poziomu ich przygotowania. Zbudowanie modelu organizacyjnie ujednoliconego moim zdaniem jest niekonieczne, jednak dalszy rozwój specjalizacji OSP jest już oczekiwany i niezbędny. To lokalne
potrzeby będą wymuszały specjalizacje. Muszą one mieć określony standard szkoleniowy
czy sprzętowy, aby umożliwiać współdziałanie poszczególnych jednostek.
W wielu regionach naszego kraju potencjał, jakim dysponują OSP, umożliwi aplikowanie do Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności. Unijny mechanizm stanowi wyraz
europejskiej solidarności, jako że zapewnia praktyczne reagowanie na klęski i katastrofy
w razie ich wystąpienia. Jednym z zadań UE jest wspieranie i rozwój w pełni interoperacyjnych modułów interwencyjnych do działań na rzecz ochrony ludności, tworzonych
z zasobów jednego lub więcej państw członkowskich, co przyczynia się do wzmocnienia
współpracy w dziedzinie ochrony ludności oraz do dalszego rozwoju skoordynowanego,
wspólnego, szybkiego reagowania państw członkowskich. Moduły mogą być organizowane na szczeblu państw członkowskich i podlegać ich dowództwu i kontroli. Opisane
są w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 29 lipca 2010 r. (2010/481/UE). Polska zgłosiła
do Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności moduły oparte na zasobach Państwowej Straży Pożarnej. W niedalekiej przyszłości nalży rozważyć udział w mechanizmie
ochotniczych straży pożarnych, poprzez stworzenie samodzielnych modułów OSP lub
jako uzupełnienie do modułów PSP. Oczywiście modułu nie uda się sformować na bazie
potencjału gminy czy powiatu. Moduł powinien być zbudowany na obszarze województwa, dlatego widzę tu zadanie dla oddziałów wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP we współpracy z PSP, jak również samorządu województw. Jeżeli chodzi
o sam ZOSP RP, to dopatruję się w nim roli kreatora wzmocnienia OSP w systemie ochrony ludności nie tylko w kraju, ale i w Europie.
Gen. brygadier w st. spocz. Wiesław B. Leśniakiewicz był w latach 2008-2015 komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej. Dziekan Klubu Generalskiego Państwowej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej.
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Dariusz Marczyński
Wprowadzenie
Bezpieczeństwo stanowi nadrzędną wartość, a „jego podmiotem nie jest już tylko państwo, lecz człowiek, a przedmiotem ochrony – życie ludzkie i godność każdego człowieka”1. Za Romanem Kuźniarem można przyjąć, że bezpieczeństwo „jest pierwotną, egzystencjonalną potrzebą jednostki, grup społecznych, wreszcie państw”2.

1

K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Aspra-JR, Warszawa 2012, s. 28.

2

R. Kuźniar, Po pierwsze bezpieczeństwo, „Rzeczpospolita”, 9 stycznia 1996 r.
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W całokształcie problematyki bezpieczeństwa narodowego3 wyróżnia się bezpieczeństwo polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, powszechne i publiczne,
choć w analizach bezpieczeństwa dostrzec można wyszczególnianie także bezpieczeństwa
„ekologicznego i kulturowo-tożsamościowego”4. Europejska strategia bezpieczeństwa
wewnętrznego Unii Europejskiej, uznając indywidualną odpowiedzialność każdego państwa5, zakłada wzmacnianie odporności społeczeństwa na katastrofy oraz potrzebę zwiększania gotowości i optymalizowania6 reagowania na nagłe zagrożenia przez służby i podmioty ratownicze oraz przez administrację publiczną. Ramowy program działań Sendai
na lata 2015-2030, przyjęty w Japonii 18 marca 2015 r. w trakcie III Konferencji Narodów
Zjednoczonych w Sprawie Redukcji Ryzyka Katastrof7, potwierdza europejską strategię
oraz utrwala cele jej działania na rzecz ograniczenia ryzyka katastrof w ujęciu globalnym.
Dokument jest odpowiedzią na wzrastającą na świecie liczbę ofiar klęsk żywiołowych i katastrof oraz znaczne straty ekonomiczne przez nie powodowane. Program określa siedem
globalnych celów przyjętych do osiągnięcia do 2030 r. Są to:
– znaczące zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych katastrof,
– znaczące zmniejszenie liczby osób poszkodowanych w wyniku katastrof,
– ograniczenie bezpośrednich strat ekonomicznych w wyniku katastrof w stosunku do
światowego PKB,
– znaczące zmniejszenie zniszczeń infrastruktury krytycznej oraz ograniczenie zakłóceń
w dostępie do podstawowych usług, przede wszystkim ochrony zdrowia i edukacji,
– znaczące zwiększenie liczby krajów posiadających narodowe i lokalne strategie ograniczania ryzyka katastrof,
– znaczne zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej z krajami rozwijającymi się
poprzez wsparcie podejmowanych przez nie działań,
– znaczne zwiększenie dostępu ludności do systemów wczesnego ostrzegania oraz informacji na temat ryzyka katastrof.

3

4

5

6

7

W. Kitler, Administracja bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego, [w:] M. Karpiniuk, J. Kowalski (red.),
Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie, Warszawa-Poznań 2013, s. 403-404 (tenże zauważa jednak, „że bezpieczeństwo powszechne często umieszcza się w domenie bezpieczeństwa publicznego”).
L. Chojnowski, Podmiotowo-przedmiotowe ramy analizy bezpieczeństwa a jego naukowa multidysyplinarność,
[w:] Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, red. nauk. W. Kitler, T. Kośmider, Warszawa 2015, s. 196-197.
Europejska strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Dążąc do europejskiego modelu bezpieczeństwa, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2010, s. 24. Strategia została przyjęta przez Radę Europejską w dniach 25-26 marca 2010 r., a w dokumencie tym przedstawiono zagadnienia dotyczące dążenia do europejskiego modelu bezpieczeństwa oraz zasady i strategiczne wytyczne działania dla państw Unii Europejskiej.
Za słownikiem PWN to „organizowanie jakichś działań, procesów w taki sposób, aby dały jak największe
efekty przy jak najmniejszych nakładach lub poszukiwanie za pomocą metod matematycznych najlepszego, ze względu na wybrane kryterium, rozwiązania danego zagadnienia gospodarczego, przy uwzględnieniu
określonych ograniczeń”. Według https://sjp.pl/zoptymalizowa%C4%87 – zoptymalizować oznacza poprawić,
dokonać korzystnych zmian, np. podnoszących wydajność, niezawodność (dostęp: 12.02.2020 r.).
Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction – Sendai (dostęp: 20.03.2020 r.). Przyp. aut.: Jest
szansa, że po 5 latach od przyjęcia Programu przez 187 państw członkowskich ONZ, w tym przez Polskę,
dokument zostanie wdrożony w naszym kraju za pośrednictwem zmian ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

161

Dariusz Marczyński

Dostrzegając znaczenie bezpieczeństwa, należy zauważyć w nim ratownictwo jako niezwykle
istotną społeczną wartość, skupioną na ratowaniu życia i zdrowia. Jego cechą jest nagłość wystąpienia zagrożenia oraz potrzeba pilnego dotarcia i likwidacji zagrożeń realizowanych przez
służby i podmioty ratownicze, począwszy od fazy przyjęcia zgłoszenia i dysponowania do działań
ratowniczych. Cechą ratownictwa jest także zachowanie ciągłości działań ratowniczych w procesie organizowania, dojazdu i prowadzenia działań ratowniczych, jak również w procesach rozpoznania i przyjęcia zamiaru taktycznego kierującego działaniem ratowniczym oraz stosowania
procedur i postępowania strażaków wobec poszkodowanych i zagrożonych, a także zachowania
własnego bezpieczeństwa. Ta zasada obowiązuje również w procesie przekazywania poszkodowanych Państwowemu Ratownictwu Medycznemu lub przy ewakuacji poszkodowanych z terenu lub miejsca trudno dostępnego dla podstawowych lub specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego lub transporcie poszkodowanego do szpitala, o ile była taka decyzja kierującego
akcją medyczną. Ratownictwo to czynności stanowiące najważniejszy element ochrony życia
i zdrowia, ale również, ze względu na rodzaj zagrożeń i zakres czynności, wspólny obszar do
przenikania między kluczowymi dla państwa i obywateli dziedzinami bezpieczeństwa. Więcej
o tym, „Dlaczego ratownictwo jest najważniejszą dziedzina ochrony ludności”, można przeczytać
w opracowaniu – „20 lat Państwowej Straży Pożarnej 1992-2012”8.
1. Ograniczenia oraz czynniki i procesy mające wpływ na sieć OSP
oraz skuteczność KSRG
Dotychczasowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP9 z 2014 r. stanowiła, że do
najważniejszych interesów narodowych i celów strategicznych państwa należało m.in.:
– „dysponowanie skutecznym narodowym potencjałem bezpieczeństwa zapewniającym gotowość i zdolność do zapobiegania zagrożeniom, w tym odstraszania, obrony
i ochrony przed nimi oraz likwidowania ich następstw,
– ochrona indywidualna i zbiorowa obywateli przed zagrożeniami dla ich życia i zdrowia oraz przed naruszeniem, utratą lub degradacją istotnych dla nich dóbr (materialnych i niematerialnych)”.
Od czasu przyjęcia strategii determinanty bezpieczeństwa w Polsce ulegają stałym
zmianom, na co mają wpływ:
1) warunki życia ludzi;
2) rosnące oczekiwania społeczeństwa wobec administracji publicznej odpowiedzialnej
za bezpieczeństwo;
3) postępująca modernizacja służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli;

8

9

D. Marczyński, „Dlaczego ratownictwo jest najważniejszą dziedzina ochrony ludności”, [w:] ., 20 lat Państwowej Straży Pożarnej 1992-2012, red. S. Mazur, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie i KG PSP, Drukarnia
Kolejowa Kraków Sp. z o.o., 2012.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, 2014, s. 10-11.
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4) zmiany klimatu i wynikające z nich zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz ekosystemów;
5) globalne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi związane z rozprzestrzenianiem się i obecnością koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19;
6) zmiany w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego i oczekiwanie na wdrożenie nowej10 strategii bezpieczeństwa narodowego Polski;
7) niedotrzymanie zobowiązań państwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa obywateli
poprzez zaniechanie „uporządkowania stanu prawnego w sferze ratownictwa i ochronie ludności, w tym przekształcenia KSRG w krajowy system ratowniczy”11;
8) włączanie części OSP do KSRG i finansowanie OSP spoza KSRG w sposób związany
z doraźnym celem politycznym;
9) brak woli i decyzji politycznej do konsolidacji sfery ochrony ludności i uregulowania
systemu obrony cywilnej12 w Polsce.
Najwyższa Izba Kontroli w swym raporcie13 podniosła, iż „w polskim systemie prawnym, mimo powtarzanych od wielu lat zapowiedzi, dotychczas nie został uchwalony jeden
akt prawny, który w sposób kompleksowy regulowałby całokształt zagadnień związanych
z szeroko rozumianą ochroną ludności. Deklarowanej od wielu lat świadomości w zakresie konieczności wprowadzenia do porządku prawnego takich przepisów nie towarzyszyły
dotychczas zdecydowane działania, czego główną przyczyną są przede wszystkim ustawicznie zmieniające się koncepcje rozwiązań prawnych”. Przedsięwzięcia i projektowane
w tym zakresie rozwiązania w ostatnich 15 latach szerzej opisuje w swojej książce Sławomir Górski14, a postrzeganie i znaczenie ochrony ludności Waldemar Kitler i Aleksandra
Skrabacz15.

10

11
12

13

14
15

Aktualnie obowiązuje Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z maja 2020 r. zatwierdzona przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów (https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf).
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, 2013, s. 220.
https://www.ock.gov.pl/prawo/projekty_aktow_prawnych – projekt z 22 grudnia 2016 r. (dostęp: 13.12.2017 r.)
oraz projekt z 2 lipca 2019 r. (dostęp: 4.08.2019 r.). Rada Ministrów nie skierowała żadnego z tych projektów
do Sejmu RP.
Szerzej o informacji NIK i o wynikach kontroli „Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej” – KPB.430.009.2017 nr ewid. 147/2018/P/17/039/KPB, https://www.nik.gov.pl/plik/
id,18895,vp,21498.pdf (dostęp: 29.01.2019 r.).
S. Górski, Współczesna ochrona ludności (Aspekty prawne i organizacyjne), SGSP, WIBP, Warszawa 2016.
W. Kitler, A. Skrabacz, Bezpieczeństwo ludności cywilnej, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2010.
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1.1. Diagnoza rozwoju KSRG na podstawie rozwoju sieci jednostek OSP
w latach 1995-2019
Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP) z 31 grudnia
2019 r. KSRG skupiał 501 jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP (w tym 5 jednostek szkolnych) i 4505 jednostek OSP. Jak wyglądał proces włączania jednostek do systemu przez ostatnie 25 lat i jakie miał znaczenie dla chronionej ludności, obrazuje rys. 1. Analizując dane16 za
lata 1993-2019, należy wskazać, że aktualny potencjał OSP17 oraz procesy zachodzące w KSRG
można umownie podzielić na kilkuletnie podokresy, zaznaczone umownie na rys. 1.

Rys. 1. Liczba (sieć) jednostek OSP i PSP tworzących KSRG w latach 1995-2019
(krzywa: czerwona – liczba OSP, żółta – liczba PSP, niebieska – zobrazowanie specyfiki podokresów KSRG
opisanych w tekście)
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Biuletynów Informacyjnych KG PSP

Lata 1992-1995 to czas organizacji PSP, kontynuującej zadania zawodowej straży pożarnej, ale również przygotowań organizacyjno-prawnych do uruchomienia funkcjonowania KSRG.
Lata 1995-2003 to, oparta na wcześniej przygotowanych założeniach rozwoju sieci,
pierwsza faza włączania do systemu jednostek OSP. W tym okresie w statystyce zdarzeń
dominują pożary, a gotowość operacyjna (bojowa) OSP skoncentrowana jest na gaszeniu
pożarów zewnętrznych oraz szkoleniu i uzupełnianiu sprzętu z zakresu ratownictwa w komunikacji, głównie na drogach. To także czas przyjęcia – w 1998 r. – pierwszej koncepcji,

16
17

Biuletyny Informacyjne KG PSP 1993-2018 (statystyka zdarzeń za 2019 r., dostępna na stronie straz.gov.pl).
K. Szelągowski, Identyfikacja zakresu działania i otoczenia OSP oraz ich związku, [w:] Analizy Strategiczne
Florian 2050, red. nacz. M. Zalewski, t. 1, Warszawa 2019, str. 96-120.
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a w 1999 r. wytycznych w zakresie organizacji kwalifikowanej pierwszej pomocy (wtedy nazywanej pierwszą pomocą przedlekarską). I chociaż w omawianym okresie trudno
było pozyskać środki finansowe na przygotowanie do nowych zadań, już pierwsze analizy wskazywały, że budowa KSRG z modułów sił państwowych (PSP) i samorządowych
(OSP) jest rozwiązaniem optymalnym dla bezpieczeństwa ludności w Polsce.
W tym czasie, licząc według aktualnego stanu KSRG, włączono do jego struktur od
37% (1995 r.) do 74% (2003 r.) jednostek OSP. Założeniem było tworzenie sieci jednostek
OSP stacjonujących w siedzibach gmin, posiadających co najmniej dwa samochody ratowniczo-gaśnicze. OSP były nadal szkolone w zakresie zewnętrznych działań gaśniczych,
ale również coraz lepiej przygotowywane do ratownictwa na drogach. To wówczas zwyciężyła koncepcja, że kwalifikowana pierwsza pomoc może być realizowana przez strażaków
OSP, jak również przez innych ratowników ze służb i podmiotów ratowniczych o statusie
„niemedycznym”, na przykład: WOPR, TOPR, GOPR, MSPR, LSRG, ZSP/ZSR.
Wdrożenie w 1999 r. nowego rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowej organizacji KSRG uruchomiło okres ponownych analiz i szacowania liczby włączanych do systemu
jednostek OSP oraz ich wyszkolenia i wyposażenia. Rozwijanie sieci zaczęło być na trwałe
realizowane na podstawie analizy zagrożeń występujących na poziomie gmin i powiatów.
W 2006 r. wdrożono nowy standard szkolenia, który uwzględniał zmiany w standardach
organizacyjnych, zadaniowych, a także w wyposażeniu osobistym strażaków OSP.
Lata 2003-2004 to czas pierwszego badania i analizy potrzeb w zakresie rozwoju sieci
jednostek OSP, uwzględniającego kryterium czasu dojazdu.
Okres 2009-2010 przyniósł ponowne pogłębione badania uwzględniające kryterium
czasu dojazdu, bez uwzględniania granic gmin i powiatów. Był to czas przyjęcia rozwiązań
uwzględniających istnienie OSP w wojewódzkich odwodach operacyjnych. Rozpoczęto
analizy wyszkolenia i wyposażenia OSP funkcjonujących w KSRG.
Od 2011 r. funkcjonuje zmieniona wersja rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowej organizacji KSRG. Rozwój systemu opiera się na kryterium czasu dojazdu sił
i środków – do 8 i do 15 min oraz procentowym szacowaniu liczby chronionej ludności.
Sieć jednostek OSP zaczęła być wnikliwie analizowana w zakresie:
– wyszkolenia strażaków i dowódców,
– wyposażenia osobistego strażaków,
– sprzętu ochrony dróg oddechowych,
– hydraulicznych narzędzi ratowniczych,
– wyposażenia pojazdów i ich parametrów, np. pomp, agregatów,
– stanu infrastruktury do stacjonowania pojazdów i sprzętu ratowniczego,
– środków alarmowania, łączności i logistyki.
Kluczowa zmiana, która zaistniała w tamtym okresie, to założenie cykliczności w analizowaniu potencjału OSP i precyzyjne ustalanie obszarów wymagających nakładów inwestycyjnych. Nawet jeśli nie włączano do systemu kolejnych OSP, kontynuowane było
budowanie sieci poprzez wyposażanie jednostek i szkolenie strażaków ochotników zgodnie z wdrożonymi wcześniej standardami. Wówczas nakreślono również dwa poziomy
rozwoju sieci jednostek: podstawowy i specjalistyczny. Przeprowadzane zmiany wymusiły
znaczącą korektę standardów wyposażenia: liczby i oczekiwanych parametrów technicz-
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nych sprzętu oraz zasad włączania OSP do KSRG (2014 r.) i organizacji szkolenia (lata
2015 i 2016). Nie bez znaczenia były także wytyczne w zakresie normatywów dla jednostek operacyjno-technicznych OSP opracowane przez Zarząd Główny Związku OSP RP.
W 2013 r. rozpoczęto prace planistyczne nad wdrożeniem Programu Ratownictwa
i Ochrony Ludności na lata 2014-202018, co miało bezpośredni wpływ na sieć jednostek
OSP tworzących i rozwijających KSRG. Program zakładał taki rozwój sieci jednostek, który gwarantowałby do 2020 r. przybycie sił i środków w ciągu 15 min do 80% chronionej
ludności. Realizacja celu została osiągnięta wcześniej, ponadto według analiz Komendy
Głównej PSP „sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG zapewniała w 2018 r. dotarcie do 90,46% wszystkich zdarzeń w czasie do 15 min” 19. Ważnym
elementem rozwoju sieci była standaryzacja, której nowe zasady, uruchomione od 2010 r.,
pomogły efektywniej zarządzać rozwojem KSRG.
Kształtowanie sieci w pierwszych 15 latach miało zdecydowany charakter ilościowy, natomiast w ostatnich 10 latach – jakościowy, szczególnie w zakresie modernizacji i wyposażenia
sprzętowego. Skala rozwoju KSRG nie byłaby możliwa, gdyby nie wielkość i różne źródła środków finansowych, szczególnie z: samorządów (głównie gmin), Narodowego i Wojewódzkich
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, funduszy unijnych, dofinansowania ze
środków ubezpieczeniowych, dotacji MSWiA i KSRG, środków przewidzianych dla OSP w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Ochrony Państwa w latach 2017-2020”20 czy Funduszu Sprawiedliwości21.
Okres 25 lat funkcjonowania KSRG pozwala na sformułowanie następujących konkluzji. W pierwszej fazie rozwoju KSRG strażacy OSP realizowali w zakresie podstawowym
jedną dziedzinę ratowniczą, tj. gaszenie pożarów zewnętrznych, natomiast aktualnie realizują jako standard trzy dziedziny ratownicze w części podstawowej: w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)22, gaszenia pożarów wewnętrznych i zewnętrznych oraz
ratownictwa technicznego, a także części specjalistycznej (niektóre OSP): ratownictwa
wodnego, technicznego, poszukiwawczo-ratowniczego, wysokościowego i ekologicznego.
Dodatkowo, po zakończeniu fazy ratowniczej, OSP realizuje zadania z zakresu usuwania
skutków nagłych zagrożeń i pomocy humanitarnej. Tym samym OSP wykazały ogromny
postęp ilościowy i jakościowy w zakresie umocnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz
profesjonalizacji działań ratowniczych. Według stanu na 2018 r. OSP realizują około 50%
ogółu zdarzeń, z tego około 28% samodzielnie i 22% wspólnie z PSP.

18
19
20

21
22

Program RiOL na lata 2014-2020 wdrożono uchwałą Rady Ministrów nr 59/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
M. Jasiński, Wsparcie OSP – nowe podejście (cz. 1), „Przegląd Pożarniczy”, 2019, 4, str. 24-27.
OSP są beneficjentami ustawy z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (ustawa weszła
w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2140), a na realizację tzw. programu modernizacji w służbach podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji przeznaczona została kwota
9,2 mld zł, z której dla Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano ponad 1,7 mld zł, w tym 501 mln 400 tys. zł
z przeznaczeniem na unowocześnienie jednostek OSP).
M. Jasiński, Wsparcie OSP – nowe podejście (cz. 2), „Przegląd Pożarniczy” 2019, nr 5, str. 30-33.
KPP według dotychczasowej organizacji szkolenia OSP, zdaniem autora niesłusznie, znajduje się w programach szkolenia specjalistycznego zamiast podstawowego.
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1.2. Wyzwania dla ratownictwa i ochrony ludności w kontekście rozwoju sieci jednostek OSP na lata 2020/2035/2050
Odpowiadając na pytanie o cel i dalszy sposób rozwoju sieci jednostek OSP, warto wskazać aktualne i przyszłe zagrożenia oraz wyzwania wynikające z rozwoju cywilizacyjnego
i z prognozowanego działania sił przyrody, związanego ze zmieniającym się klimatem.
W zakresie ratowania życia i zdrowia nadal fundamentalne znaczenie dla ratownictwa
i rozwoju bezpieczeństwa powszechnego ma zasada „4 minut” liczonych od momentu zatrzymania krążenia, po upływie których następują nieodwracalne zmiany w mózgu człowieka. Ta zasada ma też kluczowe znaczenie dla procesu powszechnego szkolenia wszystkich obywateli z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom będących w stanie nagłego
zagrożenia życia. Kolejnym kluczowym pojęciem w ratownictwie i filarem dla tworzenia
sieci OSP jest zasada „złotej godziny”, która zakłada dotarcie z osobą poszkodowaną do
szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) w ciągu godziny od momentu wezwania pomocy,
przy czym w tym czasie należy zapewnić ciągłość ratowniczą w zakresie pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycznych czynności ratunkowych na miejscu
zdarzenia i w czasie transportu oraz w warunkach szpitalnych. W tym zakresie rola jednostek OSP jest nie do przecenienia: mają one bezpośredni wpływ na zapewnienie ratowania
życia i zdrowia ludzi, zwłaszcza w terenach niedostępnych dla Państwowego Ratownictwa
Medycznego, wówczas gdy poszkodowanych należy ewakuować poza strefę zagrożenia oraz
w czasie zdarzeń mnogich, w szczególności masowych, kiedy występuje deficyt sił i środków.
Nadal znaczącym elementem działań OSP i PSP jest gaszenie pożarów, których liczba,
choć nie zwiększa się znacząco, stanowi poważną przyczynę utraty życia i zdrowia ludzi
w Polsce, co niestety powoduje, że słabo wypadamy na podstawie analiz porównawczych
w liczbach bezwzględnych na tle innych państw Europy23. Współczesne pożary przebiegają24 szybciej i gwałtowniej ze względu na większą szybkość wydzielania ciepła, intensywniej się rozprzestrzeniają (szybsze wystąpienie rozgorzenia w pomieszczeniu i w większych
przestrzeniach) i wytwarzają większe ilości dymu. Wśród czynników wpływających na
rozgorzenie dominujące znaczenie mają cechy sprzyjające rozwojowi pożaru, w tym rodzaj
materiałów wyposażeniowych i wykończeniowych, wielkość i szczelność współczesnych
pomieszczeń oraz stopień palności sufitów i elementów budowlanych obiektów podatnych
na rozprzestrzenianie pożaru po rozgorzeniu, jak również gęstość obciążenia ogniowego. Szerzej o badaniach obrazujących zagrożenia dla ludności oraz dla strażaków podczas
prowadzenia działań ratowniczych w czasie pożaru, w tym wpływie na zdrowie i życie człowieka toksycznych produktów spalania, niedoboru tlenu czy wysokiej temperatury i promieniowania cieplnego, można przeczytać w „Czerwonej księdze pożarów”25, w „Vademecum”26,

23

24

25

26

N. Bruschlinsky, M. Ahrens, S. Sokolov, P. Wagner, World Fire Statistics no. 24, CTIF, 2019, s. 35 (więcej w artykule K. Biskupa „Strażak ochotnik prewentysta”, str. 176).
J. Kielin, Gaszenie pożarów wewnętrznych. Rozgorzenie i spalanie gazów pożarowych, metody gaśnicze, taktyka
działań, szkolenie w warunkach rzeczywistych, CNBOP-PIB, Józefów 2017.
W. Klapsa, S. Suchecki, D. Bąk, A. Dziechciarz, Czynniki narażenia podczas pożarów, [w:] Czerwona księga
pożarów, red. nauk. P. Guzewski, D. Wróblewski, D. Małozięć, t. 1, CNBOP-PIB, Józefów 2016 r.
T. Sawicki, Vademecum biegłego sądowego z dziedziny pożarnictwa, Sucha Beskidzka 2019.

167

Dariusz Marczyński

„Przeglądzie Pożarniczym”27, czy też w Międzynarodowej Karcie Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych Strażaka28. Z badań współczesnych pożarów pomieszczeń mieszkalnych
i obiektów publicznych29, analizowanych na bazie rzeczywistych zdarzeń i w warunkach
laboratoryjnych, wynika, że rozgorzenie możliwe jest już po upływie 4-5 min od powstania pożaru (rys. 2). Może ono przebiegać gwałtownie w czasie do 10-12 min od powstania
pożaru, w zależności od czynników, które wymieniłem. Główną przyczyną zgonów ofiar
pożarów jest obecnie nie kontakt z płomieniami, lecz zatrucie substancjami powstającymi
w środowisku pożaru, w skład których wchodzą zazwyczaj: tlenek węgla, tlenki azotu, aldehydy, chloro- i cyjanowodór, ale też wiele innych substancji niebezpiecznych30.
W zależności od rodzaju obiektu, miejsca zdarzenia i materiałów palnych oraz związanej z nimi emisji produktów rozkładu termicznego i spalania duże znaczenie dla bezpieczeństwa prowadzonych działań ma wyposażenie osobiste i ochronne strażaków. Z anali-

Rys. 2. Szybkość wydzielania ciepła
w funkcji czasu w małym pomieszczeniu
z płytą wiórową montowaną tylko na
ścianach i suficie oraz płytą wiórową
montowaną tylko na ścianach (rozgorzenie w tym pomieszczeniu występuje, gdy
moc pożaru osiągnie 1000 kW)
źródło: na podstawie Karlsson B., Quintiere J. G., Enclosure Fire Dynamics, CRC
Press, Boca Raton – London – New York
– Washington, D.C. 2000.

zy produktów spalania wynika, że w zabezpieczeniu zdrowotnym strażaków najsłabszym
ogniwem nie jest brak masek i aparatów powietrznych, lecz stosowanie ubrań ochronnych niespełniających parametrów zabezpieczenia strażaka, a zagrożenie zwielokrotnia
ich niewłaściwa konserwacja lub niestosowanie zasad bezpieczeństwa w czasie pożaru
oraz w procesie oględzin, po zakończeniu działań. Stosowanie ubrań według technologii31 niespełniających standardów ochronnych32 powoduje przenikanie do skóry strażaka

27
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32

M. Pofit-Szczepańska, M. Półka, Zabójcze produkty spalania. Gazy pożarowe i dym główną przyczyną śmierci podczas
pożarów – toksyczność środowiska pożarowego: wnioski dla projektantów budynków i dowodzących akcją ratowniczą, statystyki śmiertelności, „Przegląd Pożarniczy” 2004, nr 7, str. 14.
Międzynarodowa Karta Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych Strażaka, www.ciop.pl (dostęp: 5.05.2018 r.).
B. Karlsson, J. G. Quintiere, Enclosure Fire Dynamics, CRC Press, Boca Raton – London – New York
– Washington, D.C. 2000.
M. Paplicki, K. Dopierała, J. Wrzesiński, J. Drobnik, Pożary odpadów a narażenie strażaków na substancje
toksyczne, [w:] red. T. Kocowski, M. Błażewski, W. Małecki, Ochotnicze straże pożarne. Tradycja. Samorząd.
Bezpieczeństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, str. 187-195.
T. Krasowski, blog Strażak XXI wieku – więcej nt. środków ochrony indywidualnej strażaka na https://wspolczesnystrazak.blogspot.com (dostęp: 25.03.2020 r.).
Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. poz. 982).
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substancji niebezpiecznych, których niekorzystne skutki odkładane są w czasie. Groźne
dla zdrowia substancje osadzają się na powierzchni ubrań oraz w miejscach odkrytych na
styku połączeń wyposażenia osobistego i odzieży, głównie szyi, przenikają przez skórę lub
są wdychane podczas zdejmowania sprzętu.
Kolejnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa ludności w naszym kraju są zdarzenia wynikające ze zmiany klimatu33. Pożary lasów w XX w. zazwyczaj angażowały straż pożarną
przez pół roku. Obecnie okres tych zdarzeń trwa od lutego do listopada każdego roku,
natomiast specyfika przyczyn powodzi nie wynika już tylko z wylewu rzek, lecz także z intensywności opadów deszczu i rzeźby terenu. Rodzaj zagrożeń wynikających z działania
sił natury jest podobny do lat poprzednich, jednakże występują one z większą częstotliwością i intensywnością. Przykładem są tu trąby powietrzne i silne wiatry, wysokie temperatury działające na społeczeństwo przez długi okres zazwyczaj od kwietnia lub maja do
września każdego roku. Do tych zagrożeń dochodzi doświadczenie tegorocznej globalnej
pandemii koronawirusa oraz zagrożeń związanych z chorobami zwierząt.
Wskazane wyzwania przesądzają o tym, że udział OSP w KSRG i dalszy rozwój sieci
musi zostać poddany wszechstronnej analizie. Co prawda z danych będących w posiadaniu PSP i OSP wynika, że występują jeszcze znaczące zasoby OSP spoza KSRG, jednakże dalszy rozwój systemu reagowania musi się przenikać ze strategiami wynikającymi
z zarządzania ryzykiem i zapobieganiem zagrożeniom (prewencją). Wdrażanie programu
Sendai jest tego najlepszym przykładem. Elementem społecznej prewencji powinno być
powszechne szkolenie ludności w zakresie postępowania podczas wystąpienia katastrof
i pożądanego zachowania przed przybyciem służb i podmiotów ratowniczych oraz w czasie ich przyjazdu, ale z uwzględnieniem niedoboru zasobów w początkowej fazie likwidacji zagrożenia. Innym wyzwaniem dla sieci jednostek są, wynikające z działania rynku
pracy lub migracji zarobkowych, nierównomierne dyspozycyjności zasobów osobowych
OSP na przykład inne między 6.00 a 18.00 oraz między 18.00 a 6.00 w tygodniu roboczym
oraz w soboty i niedziele. Należy zauważyć, że znacząca większość jednostek OSP realizuje
zadania w miejscowościach, w których nie stacjonuje PSP lub jest poza kryterium czasu
przybycia przyjętym przez Państwowe Ratownictwo Medyczne. O gotowości operacyjnej decyduje głównie liczba czynnych członków OSP zdolnych do działań ratowniczych34,
jak również wyposażenie i wyszkolenie strażaków ochotników.

33

34

K. Błażejczyk, A. Błażejczyk, Zmiany klimatu a działania straży pożarnej, red. nacz. M. Zalewski, Analizy
Strategiczne Florian 2050, t. 1, Warszawa 2019, str. 33-37.
J. Ziobro, Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w KSRG, cz. 1,
Difin, Warszawa 2019.
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Wyzwaniem dla OSP jest także postawa i kierunki rozwoju Państwowej Straży Pożarnej, jako organizatora krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Po przerwaniu ciągłości
kompetencyjnej w zakresie dowodzenia taktycznego i strategicznego w latach 2016-2017
PSP nie tylko nie odbudowała utraconych kluczowych zasobów dowódczych, ale także nie
wyciągnęła wniosków koniecznych do upraktycznienia i ewaluacji systemów szkolenia
i doskonalenia zawodowego. Ta sytuacja doprowadziła też do przerwania ciągłości i znaczenia funkcjonalnego centrów zabezpieczenia logistycznego sił i środków KSRG oraz
dla jednostek OSP spoza KSRG. Kierownictwo PSP w latach 2016-2019, nie zachowując apolityczności, osłabiło dotychczasową siłę i energię służby – zasoby ludzkie i sprawność zarządzania KSRG oraz zaufanie ze strony OSP. Sytuacja nadzwyczajna w państwie
w czasach epidemii koronawirusa obnażyła ten stan. Wstrzymując realizację Programu
Ratownictwa i Ochrony Ludności35, nie wytyczono nowych celów, poza kontynuacją kierunków modernizacji przyjętych przez kierownictwo PSP przed 2015 r. Nawet jeśli jest
więcej pieniędzy dla PSP i OSP, nie oznacza to, że zostaną one lepiej wydane na poprawę
bezpieczeństwa ludności i bezpieczeństwa strażaków. Ponadto opracowana i wdrożona
„Metodyka budowy planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG
z 2016 r.” 36 ma znaczące wady, w szczególności:
1) nie została zaktualizowana, choć najważniejszy z celów Programu Ratownictwa
i Ochrony Ludności, zakładający kryterium dotarcia przez jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do systemu do 80% populacji ludności w czasie do 15 min,
został osiągnięty już w 2017 r.;
2) przyjęcie 10-minutowego czasu od zaalarmowania do wyjazdu wszystkich jednostek
OSP włączonych do KSRG z założenia było błędem i generuje do dziś błędne planowanie sieci;
3) nie odnosi się do czasowego obniżenia gotowości operacyjnej znaczącej liczby OSP,
zazwyczaj w tygodniu roboczym w godz. 6.00-18.00.
2. Wnioski i propozycje rozwoju sieci jednostek OSP w KSRG
i bezpieczeństwa obywateli
Dokonana przez autora analiza strategicznych dokumentów mających związek z siecią
jednostek ochrony przeciwpożarowej wskazuje na liczne oczekiwania obywateli wobec
państwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Aby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom,
konieczne jest wdrożenie w Polsce jednolitego systemu bezpieczeństwa narodowego, integrującego wszystkie dziedziny bezpieczeństwa i istniejące systemy oraz konsolidacja
ochrony ludności i ratownictwa w jeden podsystem.

35

36

Sprawozdanie z 2018 r. z realizacji Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020 w 2017 r.
– w sprawozdaniu rekomendacje do wstrzymania i zakończenia PRiOL, www.mswia.gov.pl (dostęp:
31.03.2020 r.).
https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Metodyka_budowy_planu_sieci_jednostek_OSP
(dostęp: 25.03.2020).
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Punktem wyjścia w tworzeniu strategii ratownictwa i ochrony ludności muszą być
wnioski wynikające z analizy i identyfikacji zagrożeń, analizy zarządzania ryzykiem i gotowością operacyjną oraz analizy stanu zabezpieczenia i dostępności służby ratowniczej
dla ludności w obszarze chronionym. Wnioski te wraz z planami rozwoju sieci OSP winny
być uzgadniane z władzą samorządową, przedstawicielami społeczności lokalnych oraz
uczestnikami systemu – ochotniczymi strażami pożarnymi i ich reprezentantem – Związkiem OSP, na wszystkich szczeblach organizacyjnych.
Mechanizmy funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego są wystarczające, jednakże przestrzeń organizacyjna i zadaniowa powinna ewoluować w kierunku stworzenia krajowego systemu ratownictwa i ochrony ludności, którego celem będzie konsolidacja
dotychczasowych systemów, z zachowaniem ich autonomii. Budowa takiego systemu musi zakładać zachowanie dotychczasowej sieci KSRG, ale również otwarcie na gotowość OSP spoza
systemu oraz innych społecznych organizacji ratowniczych i społeczności lokalnych.
Kluczowym i nierozwiązanym problemem nadal pozostaje podwyższanie gotowości
operacyjnej OSP podczas wprowadzania w państwie stanu nadzwyczajnego. Chodzi o to,
że nie ma uregulowań prawnych i wiedzy, jakie zasoby OSP będą działały na rzecz Sił
Zbrojnych, a jakie na rzecz obrony cywilnej w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny37. Stan kryzysu w bezpieczeństwie zdrowotnym na
skutek pandemii koronawirusa jest ostrzeżeniem dla najwyższych władz państwowych, że
czas uregulowania tych kwestii dla poprawy bezpieczeństwa narodowego już minął.
Strategia rozwoju OSP Florian 2050 będzie wymagała partnerskiego podejścia ze strony PSP i samorządów, jak również partnerskiej strategii wspólnego rozwoju bezpieczeństwa ludności w ramach krajowego systemu ratownictwa i ochrony ludności, który będzie
mógł wypełniać wymogi prawa międzynarodowego i reguły obrony cywilnej.
Przyszłość sieci jednostek OSP powinna być rozwijana na bazie następujących założeń:
1. Zagrożenia i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa społeczeństwa wymagają zaangażowania wszystkich dostępnych sił i środków, co oznacza udział w rozwoju sieci krajowego systemu ratownictwa i ochrony ludności wszystkich OSP zdolnych realizować
postawione zadania, po spełnieniu wymaganych standardów i kryteriów.
2. Dyspozycyjność OSP w krajowym systemie ratownictwa i ochrony ludności w rozkładzie: dobowym, tygodniowym i rocznym oraz w zakresie posiadanego wyposażenia wymaga wprowadzenia dwóch lub trzech kategorii jednostek OSP i dopuszczenia
funkcjonowania zasady czasowego obniżania (zawieszania) gotowości jednostki lub
jej podnoszenia w sytuacjach kryzysowych i w stanach nadzwyczajnych.
3. Kwalifikowana pierwsza pomoc nie jest specjalnością w ratownictwie, lecz stanowi powszechny i podstawowy pakiet zadaniowy, co należy uwzględnić w organizacji szkolenia OSP.
4. OSP może realizować dwa moduły zadaniowe na rzecz ochrony ludności: interwencyjno-operacyjny i prewencji społecznej (rys. 3).
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D. Marczyński, Potrzeby osobowe PSP i KSRG w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny – zarys problemu, „Wiedza Obronna. Kwartalnik Towarzystwa Wiedzy Obronnej” 2017, nr 1-2.
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Rys. 3. Propozycja rozwoju OSP w ramach krajowego systemu ratownictwa i ochrony ludności: I – moduł
interwencyjno-operacyjny, II – moduł prewencji społecznej
Zadania: 1 – ratownicze (w trybie pilnym), 2 – humanitarne – niezwłocznie, ale bez trybu pilnego, 3 – społecznej prewencji pożarowej, 4 – społecznej prewencji ekologicznej
źródło: opracowanie własne

W ramach tych modułów OSP może wypełniać następujące zadania:
1) ratownicze (w trybie pilnym) w zakresie podstawowym i specjalistycznym na dotychczasowych zasadach, z możliwością ewolucji w zakresie dodatkowych specjalności
z zakresu nowych technologii gaśniczych, zastosowania dronów (BSP38 lub nowych
technologii gaśniczych, wynikających np. ze zmian klimatu), rozwinięcia wymaga
również ratownictwo medyczne i wodne w OSP, gdyż wskaźniki liczby poszkodowanych w komunikacji na tle Unii Europejskiej są nadal bardzo wysokie, a zagrożenia na
drogach i sezonowe na akwenach stanowią nadal bardzo poważną przyczynę utraty
życia ludzi w Polsce;
2) humanitarne – w zakresie usuwania skutków zagrożeń i doraźnych form pomocowych
dla poszkodowanej ludności (dowożenie wody, posiłków i lekarstw, przemieszczanie
osób z problemami poruszania w ramach ewakuacji prewencyjnej, zabezpieczenie imprez: masowych, sportowych, kulturalnych, religijnych, a także pomoc psychologiczna
i kryzysowa) – niezwłocznie, ale bez trybu pilnego; nie bez znaczenia są tutaj doświadczenia OSP, które zostały utrwalone w czasie pandemii koronawirusa;
3) społecznej prewencji pożarowej, skupionej nie tylko na bezpieczeństwie przebywania
ludności w mieszkaniach i w obiektach przebywania zbiorowego, ale również zwiększeniu osłony przeciwpożarowej lasów, torfów, traw i upraw w okresie nasilenia wysokich temperatur i suszy oraz wzrostu ryzyka powstania pożarów;
4) społecznej prewencji ekologicznej – dotyczącej edukacji o pożądanych zachowaniach
społecznych oraz współpracy z OSP i innymi służbami i podmiotami ratowniczymi lub inspekcjami podczas wystąpienia nagłych zagrożeń i katastrof wynikających
z działania sił przyrody, zmian klimatu czy efektów tzw. zagrożenia smogowego na poziomie lokalnym oraz redukcji ich skutków. Tak jak przewidzieli klimatolodzy, obszary naszego kraju są coraz bardziej narażone na oddziaływanie cieplejszego i bardziej
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Bezzałogowe statki powietrzne.
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suchego klimatu. Wysokie temperatury mogą powodować wzrost ryzyka przegrzania
organizmów ludzi, także strażaków w czasie działań ratowniczych. Wraz ze zmianami
klimatu pojawiają się nowe zjawiska, jak zwiększona częstotliwość nawalnego deszczu
w letnim okresie, powodującego zazwyczaj wzrost ryzyka zagrożenia powodziowego.
Społeczność lokalną dotykać może coraz więcej ekstremów – albo za mało wody, co
oznacza suszę, albo za dużo, co skutkuje podtopieniami i powodziami. Wobec rozchwiania klimatu, ale też nasilania skutków zagrożeń smogowych, wiele jednostek
OSP może wzbogacić swoje funkcjonowanie o edukację i rozszerzenie ochrony lokalnej społeczności. Część strażaków ochotników może rozwijać swoje zainteresowania,
działając jako edukatorzy i strażnicy przyrody, wody lub czystego powietrza.
Przygotowanie programów finansowych uwzględniających zadania OSP w zakresie
interwencyjno-operacyjnym winno uwzględniać poziom współdecydowania na poziomie samorządowym – gminy, jako lidera bezpieczeństwa lokalnego, natomiast zadania
o charakterze społecznej prewencji – z możliwością współdecydowania ze strony władz
Związku OSP. W priorytetach interwencyjno-operacyjnej funkcjonalności OSP winno
być uwzględnione bezpieczeństwo zdrowotne strażaków ochotników; dotyczy to zakupów ubrań ochronnych wynikających z obowiązujących standardów i technologii, a także
uwzględnienia rozszerzonego zakresu badań okresowych. Przyszłość rozwoju OSP to też
inwestycje w rozwój technologii IT, wraz z zapewnieniem organizacji procesu transmisyjnego39 z jednostkami państwowymi (i na odwrót) w celu wykorzystania głosu i danych
operacyjnych z systemu SWD PSP. Efektywne zarządzanie gotowością jednostek OSP to
również konieczność inwestowania ze strony PSP w narzędzia usprawniające monitoring dyspozycyjności strażaków ochotników, z funkcją ostrzegania o zagrożeniach oraz
uproszczony mechanizm alarmowania i dysponowania do działań ratowniczych.
Rozwój OSP wymusza dokonanie wnikliwej analizy funkcjonalności i wydajności systemu szkolenia PSP, w tym analizy nakładów inwestycyjnych na ten system, jak również oceny
bieżących kosztów wydatkowanych na ten cel. Nie od dziś wiadomo, że konieczne jest przygotowanie i wdrożenie „nowego ładu szkoleniowego”, z uwzględnieniem doboru instruktorów
praktyków oraz rozwoju i zwiększenia dostępności infrastruktury poligonowej dla wszystkich
strażaków. PSP, szanując tradycję strażaków ochotników, winna dokonać wspólnie z OSP
zmiany dotychczasowej formy i liczby zawodów, wizyt, inspekcji i biernych form doskonalenia
OSP na rzecz zwiększenia liczby manewrów, w tym ćwiczeń praktycznych i innych form aktywności służących podnoszeniu i doskonaleniu umiejętności strażaków ochotników.
Poprzez społeczną prewencję OSP będzie łatwiej docierać do swoich i sąsiednich społeczności. Gmina powinna być nadal liderem i centrum bezpieczeństwa lokalnego dla
ludności, ale operatorem tego bezpieczeństwa może być profesjonalna ochotnicza straż
pożarna współpracująca z innymi społecznymi organizacjami i aktywnymi mieszkańcami.
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G. Sobieraj, Strategia rozwoju systemów teleinformatycznych KSRG, [w:] Ochotnicze straże pożarne. Tradycja. Samorząd. Bezpieczeństwo, red. T. Kocowski, M. Błażewski, W. Małecki, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2018, str. 135-150.
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Możliwości, doświadczenie i profesjonalizm niektórych strażaków OSP już dziś pozwala
na ich udział w szkoleniach z dowodzenia taktycznego. Organizacja OSP i ich zróżnicowana gotowość operacyjna prezentowana na ćwiczeniach wojewódzkich, krajowych i zagranicznych pozwala wydzielić siły ochotnicze o wysokiej gotowości nie tylko do zasobów
KSRG poziomu powiatowego i systemu odwodu operacyjnego na terenie województwa,
ale również do centralnego odwodu operacyjnego i do uzupełnienia międzynarodowych
grup ratowniczych i humanitarnych działających poza granicami Polski.
St. bryg. w st. spocz. Dariusz Marczyński w latach 2009-2015 był dyrektorem
Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP. Członek
Komisji ZG ZOSP RP ds. Działalności Ratowniczej.
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XII.

STRAŻAK OCHOTNIK PREWENTYSTA
Krzysztof Biskup
Wprowadzenie
Prewencja pożarowa w Polsce jest zwykle utożsamiana wyłącznie z działaniami kontrolno-rozpoznawczymi Państwowej Straży Pożarnej, polegającymi głównie na kontrolowaniu
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pożarowego, a w konsekwencji „strażak prewentysta” kojarzony jest ze strażakiem PSP pełniącym służbę w komórce kontrolno-rozpoznawczej. I chociaż skojarzenie to znajduje solidne uzasadnienie w rzeczywistości, to z pewnością
mocno spłyca pojęcia prewencji pożarowej i nie oddaje w pełni jego treści. Rodzi się więc
kilka pytań: Czym jest prewencja pożarowa? Czy prewencja pożarowa to domena wyłącznie
PSP? Czy ochotnicze straże pożarne mogą również odgrywać istotną rolę w tym obszarze?
1. Trzeci filar bezpieczeństwa pożarowego
Chociaż pożary towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, to według prognoz naukowców jeszcze przez kilka stuleci będą stanowiły dla niego główne zagrożenie [1]. Są również
przyczyną bardzo poważnych strat materialnych i zawsze wiążą się z ludzką tragedią. Przewiduje się, że do połowy XXI w. koszty pożarów wzrosną do około 1,5-1,7% PKB wszystkich
państw świata [2]. Dlatego też rządy poszczególnych krajów podejmują szereg działań o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym oraz technicznym, mających na celu zapobieganie
powstawaniu pożarów oraz ograniczanie ich skutków. Do końca XX w. działania te oparte
były na dwóch filarach: działalności interwencyjnej straży pożarnej oraz kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pożarowego – czyli tzw. prewencji technicznej (rys. 1).
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Rys. 1. Schemat klasycznej organizacji ochrony przeciwpożarowej, opartej na dwóch filarach [3]

W Polsce od momentu utworzenia w 1992 r. Państwowej Straży Pożarnej, a następnie
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego obserwujemy bardzo intensywny rozwój ochrony przeciwpożarowej. Znaczące inwestycje finansowe, usprawnienia organizacyjne oraz
doskonalenie systemu szkolenia istotnie zwiększyły skuteczność działań interwencyjnych
jednostek ochrony przeciwpożarowej. Ponadto w obiektach budowlanych instalowane są
coraz nowocześniejsze systemy zabezpieczeń ppoż., a przepisy bezpieczeństwa pożarowego
dostosowywane są do pojawiających się wyzwań w tym obszarze. Mimo to liczba ofiar pożarów (rannych i śmiertelnych) od wielu lat utrzymuje się na podobnym poziomie. W ostatnim dziesięcioleciu średnio wybucha w Polsce rocznie ponad 150 tys. pożarów, w wyniku
których śmierć ponosi ponad 520 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na
zdrowiu (dane KG PSP). Taki stan rzeczy wskazuje również wyraźnie, iż dotychczasowe
działania – czyli ochrona przeciwpożarowa oparta na dwóch filarach – choć bezwzględnie
konieczne, są jednak niewystarczające. Ograniczenie tych groźnych zjawisk wymaga podjęcia zdecydowanych, nierealizowanych dotychczas w sposób systemowy działań.
Nową, a jednocześnie bardzo skuteczną formę działań zapobiegawczych wypracowała
w ostatnich latach XX w. straż pożarna w Wielkiej Brytanii. Brytyjscy strażacy zaobserwowali pewien tragiczny paradoks dotyczący ofiar pożarów, który – jak się później okazało – stanowi regułę powtarzającą się we wszystkich rozwiniętych krajach. Zdecydowana
większość (około 80%) przypadków śmiertelnych ofiar pożarów ma miejsce w obiektach
mieszkalnych – czyli w miejscach, gdzie co do zasady ludzie czują się najbezpieczniej.
Ponadto najwięcej osób ginie w pożarach przed przybyciem straży pożarnej i to mimo
tego, że straż pożarna jest bardzo szybko reagującą służbą1.
Tragedię tej sytuacji potęguje świadomość, że większości ofiar pożarów można zapobiec. Jak pokazują doświadczenia wielu wysoko rozwiniętych państw, po osiągnięciu
określonego poziomu rozwoju technologicznego dalsze inwestowanie w rozwój potencjału interwencyjnego, choć konieczne, nie skutkuje już proporcjonalnym spadkiem liczby
pożarów oraz ich ofiar. Doświadczenia te potwierdzają jednocześnie, że obniżenie liczby
ofiar pożarów, choć trudne, jest jednak możliwe.

1

Na przykład w Polsce według danych KG PSP 80% ofiar pożarów poniosło śmierć mimo dotarcia jednostek
ratowniczych na miejsce zdarzenia w czasie do 15 min od momentu powiadomienia o pożarze (do 10 min
w miastach na prawach powiatu).
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Okazuje się, że kluczem do rozwiązania problemu bezpieczeństwa pożarowego
w obiektach mieszkalnych jest zwiększenie świadomości na temat zagrożeń pożarowych
poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz upowszechnienie rozwiązań wczesnego wykrywania i alarmowania o powstaniu pożaru poprzez instalowanie w prywatnych domach i mieszkaniach prostych i niedrogich urządzeń, jakimi są czujki pożarowe.
Działania te nazwano pożarową prewencją społeczną (z ang. community fire safety), a po
potwierdzeniu ich skuteczności i wdrożeniu systemowych rozwiązań w tym zakresie stały się one kluczowym elementem prewencji pożarowej (komplementarnym w stosunku
do prewencji technicznej), a w wielu krajach trzecim filarem ochrony przeciwpożarowej
(rys. 2) – często usankcjonowanym prawnie.
Analiza danych statystycznych nie pozostawia żadnych wątpliwości. Tylko w tych państwach, w których wdrożono systemowe rozwiązania w zakresie pożarowej prewencji społecznej, udało się znacząco obniżyć liczbę ofiar pożarów.

Rys. 2. Schemat nowoczesnej organizacji ochrony przeciwpożarowej, opartej na trzech filarach [3]

2. Uczmy się od najlepszych [7]
Prekursorem i jak na razie niedoścignionym wzorem systemowych rozwiązań w zakresie pożarowej prewencji społecznej w Europie jest Wielka Brytania, w szczególności
Anglia, w której w latach 2002-2012 doprowadzono do obniżenia liczby śmiertelnych
ofiar pożarów o 30% [4]. Aby uzmysłowić, jak duże było to osiągnięcie, przywołać można następujące dane: w 2015 r. liczba śmiertelnych ofiar pożarów w Polsce wyniosła 511
(przy 38 mln mieszkańców), podczas gdy w Anglii 263 (przy 53 mln mieszkańców) [5].
Polska słabo wypada w tym porównaniu w liczbach bezwzględnych – 511 vs. 263. W kontekście oceny ryzyka pożarowego posługiwanie się wartościami bezwzględnymi, chociażby ze względu na różnice w wielkości poszczególnych krajów, może być mylące. Z tego
względu lepszym wskaźnikiem ukazującym rzeczywisty poziom ryzyka jest liczba ofiar
śmiertelnych odniesiona do populacji kraju. W liczbach względnych (np. w przeliczeniu
na 100 tys. mieszkańców) słaby wynik Polski na tle innych państw jest jeszcze bardziej
widoczny (rys. 3).
Angielskie działania w zakresie pożarowej prewencji społecznej ukierunkowane zostały w pierwszej kolejności na grupę najwyższego ryzyka utraty zdrowia lub życia w pożarze, tj. na seniorów. Dużą uwagę skierowano równocześnie na dzieci w wieku szkolnym
(łatwość dotarcia, przyszli dorośli, a „czym skorupka za młodu nasiąknie…”, oddziaływanie na dorosłych przez dzieci). Z oczywistych względów liderem działań stała się straż
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Rys. 3. Średnia liczba ofiar śmiertelnych pożarów w przeliczeniu na
100 tys. mieszkańców (2013-2017) [6]

pożarna (służba mundurowa, najbardziej kojarząca się z pożarami i podobnie jak w większości państw ciesząca się bardzo wysokim zaufaniem społecznym). Jednak wysiłek samej
straży pożarnej jest niewystarczający do osiągnięcia sukcesu. Działania brytyjskiej straży
pożarnej wspierane są przez szkoły, ośrodki opieki społecznej, instytucje rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe oraz indywidualnych wolontariuszy. Na sukces złożyło
się wiele czynników. Wśród najważniejszych wymienić należy zbudowanie silnej koalicji
osób i instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki tak mocnej koalicji, silnej determinacji oraz systemowemu podejściu do problemu udało się w krótkim
czasie znacząco zwiększyć świadomość społeczną w zakresie zagrożeń pożarowych, które
szybko stały się przedmiotem codziennej troski – i to nie tylko wśród zwykłych mieszkańców, ale również wielu instytucji. Wzrost świadomości społecznej umożliwił realizację najskuteczniejszego działania, jakim okazała się inicjatywa oceny ryzyka pożarowego
w prywatnych domach i mieszkaniach. Polega ona na odwiedzaniu domów i mieszkań
przez strażaków oraz odpowiednio przygotowanych wolontariuszy, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z zainteresowanymi mieszkańcami. Podczas tych odwiedzin strażacy analizują bezpieczeństwo pożarowe mieszkania/domu, udzielają rad na temat
zapobiegania powstaniu pożaru, bezpiecznej ewakuacji pożarowej oraz nieodpłatnie instalują autonomiczne czujki dymu.
Dzięki bardzo pozytywnemu odzewowi społecznemu w latach 2004-2008 zrealizowano w Anglii rządowy projekt „Analiza ryzyka pożarowego w domu” (Home Fire Risk
Check), którego budżet wyniósł 25 mln funtów brytyjskich. Jego rezultaty znacząco przerosły oczekiwania:
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• prawie 2 mln wizyt strażaków w mieszkaniach/domach,
• prawie 2,5 mln zainstalowanych czujek dymu,
• wzrost liczby gospodarstw domowych z zainstalowaną czujką dymu z 8% (1987 r.) do
86% (2008 r.),
• 57% spadek liczby ofiar śmiertelnych pożarów w domach/mieszkaniach w okresie
trwania projektu,
• 13 670 mniej pożarów oraz 888 mniej wypadków bez ofiar śmiertelnych w okresie
trwania projektu,
• wartość ekonomiczną redukcji liczby pożarów, ich ofiar oraz strat pożarowych w latach 2004-2008 oszacowano na 926-1943 mln funtów brytyjskich [7].
Skuteczność pożarowej prewencji społecznej spowodowała, że jest ona w ostatnich
latach jedyną dziedziną ochrony przeciwpożarowej w Wielkiej Brytanii, na którą zwiększono nakłady finansowe, pomimo głębokich cięć wydatków na jej pozostałe obszary2.
Czerpiąc ze wzorów brytyjskich w zakresie pożarowej prewencji społecznej, wielu państwom Unii Europejskiej udało się znacząco obniżyć liczbę ofiar pożarów, np. w krajach
skandynawskich, Irlandii czy w Niderlandach. Jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów ostatnich lat odniosła Estonia, która przez wiele dziesięcioleci niechlubnie królowała
wśród państw o najwyższych wskaźnikach śmiertelności w pożarach. Dzięki systemowemu podejściu oraz ogromnej determinacji w budowaniu trzeciego filaru ochrony przeciwpożarowej w latach 2006-2014 uzyskano 67% spadek liczby śmiertelnych ofiar pożarów3,
a kraj ten jest obecnie stawiany za wzór w Unii Europejskiej.
3. Pożarowa prewencja społeczna w Polsce
Straż pożarna w Polsce, podobnie jak służby ratownicze większości rozwiniętych
państw, od dziesiątek lat realizuje różne działania z zakresu pożarowej prewencji społecznej. Organizuje m.in.: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkursy plastyczne, pikniki, festyny, dni otwarte w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Strażacy
spotykają się z uczniami w szkołach, zwracają uwagę na zagrożenia pożarowe w mediach.
Od 2015 r. przy komendach powiatowych i miejskich PSP powstają sale edukacyjne dla
dzieci „Ognik”, wspólnie z samorządami lokalnymi od wielu lat realizowany jest program
edukacyjny „Bezpieczny dom” oraz wiele innych projektów.

2

3

Informacja z niepublikowanej prezentacji Petera Dartforda, przewodniczącego Stowarzyszenia Komendantów
Straży Pożarnej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) pt.: Wyzwania stojące
przed Strażą Pożarną UK (Challenges facing the UK Fire Service), wygłoszonej podczas posiedzenia Rady FEU
4 czerwca 2015 r. w Hamburgu.
Informacja z niepublikowanej prezentacji pt. Działania prewencyjne – gdzie zaczęliśmy, gdzie jesteśmy obecnie
i jaki sobie stawiamy cel? (Prevention work – where we started, where are we now and what we aim at?), wygłoszonej w KG PSP przez przedstawiciela Estońskiej Rady ds. Ratownictwa (25 marca 2015 r.).
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Również inne instytucje publiczne i pozarządowe włączają się w działania prewencyjne. W gimnazjach oraz liceach od 2007 r. funkcjonuje przedmiot pod nazwą edukacja
dla bezpieczeństwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy
z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej realizują kampanię społeczną pod nazwą
„Czad i ogień. Obudź czujność”. To tylko nieliczne przykłady działań z zakresu prewencji
społecznej, realizowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w Polsce.
W związku z powyższym nasuwa się pytanie: skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak
źle? W odpowiedzi pomocne może okazać się przywołanie analogii do kuracji antybiotykowej. Aby antybiotyk zadziałał, nie wystarczy go jakoś zażywać, lecz trzeba go stosować
w zaleconej przez lekarza dawce i z odpowiednią częstotliwością. Podobnie jest z prewencją społeczną. Nie wystarczy podejmować od czasu do czasu różne ciekawe formy aktywności. Sukces mogą przynieść tylko systemowe i skoordynowane działania (logicznie uporządkowana całość), realizowane w oparciu o rzetelne analizy, wiarygodne informacje/
dane statystyczne, a ich intensywność musi przekroczyć pewien próg, po którym zacznie
przynosić wymierne rezultaty.
W krajach, w których systemowo wdrażano pożarową prewencję społeczną, na wstępnym etapie procesu pierwszymi jej wrogami okazywali się strażacy. Bo przecież: „Nie po
to wstępowałem do straży pożarnej, aby teraz chodzić po domach, jak akwizytor lub wyznawca pewnej religii”, „Chciałem być strażakiem, a nie nauczycielem”, „A co, jak mnie
ktoś przegoni z domu?”, „A kiedy będziemy mieli czas na szkolenie lub ćwiczenia?”. Warto
więc wrócić do fundamentów i przypomnieć sobie nadrzędny cel stawiany przed strażą
pożarną. Szkolenie strażaków, zakupy nowoczesnego sprzętu, budowa nowych jednostek
ratowniczo-gaśniczych, a nawet skracanie czasu interwencji nie są celami samymi w sobie, lecz narzędziami do osiągania wyższego celu, jakim jest ratowanie zdrowia i życia
ludzi, za pomocą wszelkich dostępnych środków oraz metod. Warto sobie również odpowiedzieć na pytanie: co stanowi najważniejszy miernik efektywności działań krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego z perspektywy statystycznego mieszkańca naszego kraju?
Za podstawowy i najważniejszy miernik bezpieczeństwa pożarowego oraz efektywności działania KSRG należy przyjąć liczbę ofiar pożarów (śmiertelnych i rannych), gdyż jest
to sprawdzony i skuteczny bodziec do podejmowania działań mających na celu jej zmniejszenie. Bo co z tego, że dobrze wyszkoleni strażacy szybko dojadą na miejsce zdarzenia
za pomocą nowoczesnego pojazdu, jeśli nie będą w stanie udzielić skutecznej pomocy
osobom zagrożonym. Wówczas będzie jak w znanym medycznym powiedzeniu: operacja
się udała, pacjent nie żyje… Co robi lekarz po zauważeniu, że zaproponowana terapia nie
przynosi spodziewanych rezultatów? Po uzmysłowieniu sobie tego faktu oraz opierając
się na doświadczeniach wielu państw, powinniśmy wyzbyć się wątpliwości co do konieczności podjęcia systemowych działań zmierzających do budowy trzeciego filaru ochrony
przeciwpożarowej, jakim jest pożarowa prewencja społeczna.
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Przebywający z wizytą w KG PSP w czerwcu 2014 r. długoletni zastępca komendanta
straży pożarnej hrabstwa Merseyside (Anglia) Mike Hagen – uznawany za ojca pożarowej
prewencji społecznej w Europie, a także główny autor brytyjskiego sukcesu w obniżeniu
liczby ofiar pożarów oraz upowszechnieniu czujek dymu w obiektach mieszkalnych – zapytany, skąd straż pożarna ma brać pieniądze na działalność z zakresu prewencji społecznej i kiedy ma się tym zajmować, trafnie odpowiedział: „Możemy nic nie robić i pogodzić
się z faktem, że ludzie nadal giną w pożarach lub możemy podjąć nowe działania i uratować wiele istnień ludzkich. Wybór należy do nas”. Podkreślił również, że działania z zakresu prewencji społecznej można i trzeba realizować nie zamiast, lecz równolegle do dotychczasowych zadań straży pożarnej. Doświadczenie wielu państw uczy, że realizacja zadań
z zakresu prewencji społecznej na pewno nie wpłynie na osłabienie skuteczności działań
interwencyjnych, lecz przeciwnie, wzmocni ją (lepsze rozpoznanie terenu oraz zagrożeń,
spadek liczby pożarów), a także przyczyni się do dalszego umacniania pozytywnego wizerunku służby. W Merseyside udało się ograniczyć liczbę ofiar pożarów o 60% w ciągu 7 lat
i do osiągnięcia tego wyniku niepotrzebne były ani dodatkowe etaty, ani wielkie nakłady
finansowe, a prewencja społeczna stała się równie ważna, jak działalność interwencyjna,
która przecież zawsze będzie stanowiła kod DNA funkcjonowania straży pożarnej.
4. Potencjał OSP w zakresie pożarowej prewencji społecznej
Jak już wspomniałem, aby działania z zakresu pożarowej prewencji społecznej przyniosły spodziewane efekty, tj. wzrost świadomości społecznej oraz znaczące obniżenie
liczby ofiar pożarów, niezbędne są działania o charakterze systemowym, a nie jedynie akcyjnym. Osiągnięcie tych celów możliwe jest poprzez realizację różnorodnych działań.
Jednak doświadczenie wielu państw, wskazuje że do najskuteczniejszych form działania
należą: zwiększanie świadomości zagrożeń pożarowych poprzez działania edukacyjno-informacyjne (np. społeczne kampanie medialne, konkursy, bezpośrednie spotkania
z mieszkańcami, edukowanie dzieci) oraz upowszechnienie rozwiązań w zakresie wczesnego wykrywania i alarmowania o powstaniu pożaru poprzez instalowanie w prywatnych domach i mieszkaniach prostych i niedrogich urządzeń, jakimi są czujki pożarowe.
Ochotnicze straże pożarne w Polsce mają odpowiedni potencjał do realizacji zadań
z zakresu pożarowej prewencji społecznej, na który składają się przede wszystkim: znajomość tematyki bezpieczeństwa pożarowego, ogromny kapitał ludzki (zarówno ilościowy, jak i jakościowy), zasięg ogólnokrajowy, gęsta i w miarę równomierna sieć jednostek,
wielopoziomowa struktura organizacyjna, zaplecze lokalowe, bliska współpraca z PSP,
doświadczenie w realizacji projektów, bardzo wysokie zaufanie społeczne i sympatia
mieszkańców. Jednak jak wiadomo, do osiągnięcia sukcesu sam potencjał nie wystarczy.
Potrzebne jest jeszcze jego odpowiednie wykorzystanie.
Podjęcie działań z zakresu pożarowej prewencji społecznej jest obecnie o tyle łatwiejsze,
że nie trzeba wymyślać i wypracowywać wszystkiego od początku, lecz można skorzystać
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z bogatego dorobku i doświadczenia straży pożarnych z krajów, które odniosły tu sukces4
oraz kilku bardzo ciekawych projektów (z)realizowanych w Polsce5, a także bogatego doświadczenia OSP w pracy z młodzieżą. Działania z zakresu pożarowej prewencji społecznej mogą być realizowane/koordynowane zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym,
jak i ogólnokrajowym. I chociaż znanych jest wiele udanych projektów zrealizowanych
na poziomie lokalnym, to jednak z perspektywy zasięgu i efektywności najskuteczniejsze
są te o zasięgu ogólnokrajowym. Ich podstawowymi zaletami są: koncentracja zasobów,
szeroki zasięg, unikanie dublowania wysiłków oraz oszczędność finansowa (raz opracowane materiały mogą być wykorzystywane przez wszystkie zainteresowane jednostki).
Trudno oczekiwać – a jednocześnie mijałoby się to z celem – aby pojedyncza gmina finansowała przygotowanie profesjonalnych materiałów, które zostaną wykorzystane do poprawy
świadomości społecznej w zakresie zagrożeń pożarowych (medialna kampania społeczna,
filmy edukacyjne, bajki dla dzieci, foldery, broszury itp.), a następnie praktycznie identyczne
działania realizowało i finansowało kolejnych tysiąc gmin. Jakież by to było marnotrawstwo
energii i pieniędzy! A przecież jednym ze wspomnianych atutów OSP w Polsce jest ich wielopoziomowa struktura oraz ogólnopolski zasięg działania, pozwalające na podejście zgodne
z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Aby jednak projekt mógł odnieść sukces, potrzebne
jest projektowe, innymi słowy – profesjonalne podejście do jego planowania i realizacji (określenie celów, stworzenie zespołu projektowego, określenie planu i harmonogramu, a także sposobów monitorowania efektów projektu). Jednym z kluczowych czynników, które zadecydują
o sukcesie lub porażce projektu będzie odpowiednie dobranie ludzi. Przy tworzeniu zespołów
do realizacji i nadzoru nad realizacją programu istotna będzie liczba zaangażowanych osób, ale
przede wszystkim ich kwalifikacje, motywacja i predyspozycje. Zaangażowanie zbyt małej liczby osób lub osób silnie obciążonych innymi zadaniami, jak również osób o nieodpowiednich
predyspozycjach (wiedza, doświadczenie, umiejętności interpersonalne, kreatywność itd.) lub
zbyt słabo zmotywowanych skutkować będzie niskim tempem i jakością realizacji projektu.
Rozpoczęcie działalności edukacyjno-informacyjnej w ramach projektu powinno zostać
bezwzględnie poprzedzone szkoleniem osób wytypowanych do realizacji tego zadania. Mimo
że prewencja społeczna dotyczy bezpieczeństwa pożarowego, jej realizacja wymaga nie tylko
specyficznych from i metod realizacji, ale również konkretnej wiedzy merytorycznej, do której strażacy nie byli przygotowywani. Poza tym należy pamiętać, że nie każdy ma odpowiednie predyspozycje do edukowania innych. Nie muszą to być tylko druhowie zaangażowani
w działania ratownicze, osoby te mogą się również rekrutować z grona członków wspomagających. Najważniejsze jest, aby były chętne i zmotywowane. Ponadto trzeba pamiętać, że
wdrożenie systemowych rozwiązań w zakresie prewencji społecznej nie jest łatwym zadaniem.

4

5

Np. brytyjska kampania społeczna „Fire Kills” – https://firekills.campaign.gov.uk/, międzynarodowy projekt
„Firefigther Plus” (dostępna również polska wersja językowa) – https://www.pl.firefightersplus.eu/.
Np. prewencja społeczna – https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/Prewencja_Spoleczna/idn:36847; programy
edukacyjne w zakresie profilaktyki pożarowej – https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/programy-publikacje-raporty/zarzadzanie-kryzysowe-i-bezpieczenstwo/programy-edukacyjne-w-zakresie-profilaktyki-pozarowej/;
„Czad i ogień – obudź czujność” – https://www.straz.gov.pl/porady/bezpieczenstwo_pozarowe_w_domu.
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Na tę trudność składa się kilka powodów. Pierwszy i podstawowy wynika z tego, że mieszkania
i domy prywatne pozostają praktycznie poza nadzorem służb publicznych. Poza tym bezpieczeństwo pożarowe dla mieszkańców naszego kraju nadal nie jest przedmiotem codziennej
troski, tak jak na przykład zabezpieczenie przed włamaniem. Nie można również zapominać,
że zmniejszenie liczby ofiar pożarów w znacznej mierze będzie polegało na kształtowaniu odpowiednich nawyków i postaw adresatów tych działań oraz budowaniu świadomości, że bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich zależy przede wszystkim od nas samych (straż pożarna
pomoże ci, pod warunkiem, że zdąży, a często niestety nie zdąża, z powodu zbyt późnego
zauważenia pożaru i/lub powiadomienia o nim).
Podsumowanie
Pożarowa prewencja społeczna to dobre i skuteczne narzędzie do poprawy bezpieczeństwa pożarowego. Bez wątpienia stanowi brakujący trzeci filar ochrony przeciwpożarowej, obok działalności interwencyjnej oraz kontroli przestrzegania przepisów ppoż.
Jednak jej skuteczność zależy w dużej mierze od odpowiedniego podejścia i traktowania
jej na równi z pozostałymi dwoma filarami.
Ochotnicze straże pożarne w Polsce mają odpowiedni potencjał do realizacji zadań
z zakresu pożarowej prewencji społecznej. Działanie w tym obszarze wymaga bezpośredniego kontaktu ze społeczeństwem, a jednostkami ochrony przeciwpożarowej najmocniej osadzonymi w „małych ojczyznach” są właśnie działające lokalnie ochotnicze straże pożarne. Od zarania swojego istnienia OSP zawsze odgrywały ważną rolę społeczną
w Polsce, nie tylko niosąc ludziom ratunek, ale również podejmując wiele innych cennych
inicjatyw społecznych o charakterze kulturalnym, sportowym oraz edukacyjnym. Realizacja ogólnopolskiego projektu w zakresie pożarowej prewencji społecznej jest nie tylko
ciekawym i ważnym wyzwaniem, ale może okazać się również szansą tchnięcia ożywczego
impulsu w działania OSP w Polsce.
Mimo że na obecnym etapie trudno mówić o istnieniu trzeciego filaru ochrony ppoż.
w naszym kraju, to Polska znajduje się „na linii wznoszącej” w zakresie pożarowej prewencji
społecznej. Jednak do osiągnięcia sukcesu konieczne są intensywne i skoordynowane działania wielu instytucji, determinacja osób odpowiedzialnych za kształt ochrony przeciwpożarowej w kraju, przyjęcie liczby ofiar jako głównego wskaźnika bezpieczeństwa pożarowego,
skoncentrowanie uwagi na obiektach, gdzie ginie najwięcej ludzi oraz zbudowanie świadomości, że „moje bezpieczeństwo zależy przede wszystkim ode mnie”.
St. bryg. w st. spocz. Krzysztof Biskup pełnił służbę m.in. na stanowiskach: zastępcy komendanta-rektora SGSP, dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej oraz Biura
Szkolenia w KG PSP. Był także zastępcą dyrektora CNBOP-PIB. Obecnie wiceprzewodniczący Europejskiego Sojuszu na Rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego (European Fire
Safety Alliance).
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OCENA SPECJALISTYCZNYCH
GRUP RATOWNICTWA
WODNO-NURKOWEGO
W ŚWIETLE BADAŃ
Tomasz Gartowski
Wprowadzenie
Państwowa Straż Pożarna (PSP) powstała 1 lipca 1992 r., na podstawie uchwalonej
przez Sejm ustawy1. Utworzenie jej stanowiło znaczący przełom w funkcjonowaniu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w Polsce. Zmiana zakresu zadaniowego oraz wyposażenia sprzętowego straży pożarnych przyniosła w latach 90. XX w. radykalne przeobrażenie ratownictwa w Polsce. W ustawie o PSP przypisano tej formacji – jako organizatorowi
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG)2 – pierwotnie w 1991 r. tylko zadania
z zakresu ratownictwa technicznego i chemicznego. Doprecyzowujące rozporządzenie
z 1994 r.3 wskazuje jako zadanie „podejmowanie działań przy zdarzeniach wymagających
stosowania sprzętu specjalistycznego ratownictwa (…) wodnego”4.

1
2
3

4

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r. o PSP (Dz.U. nr 88, poz. 400 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81, poz. 351).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. nr 140, poz. 799).
Ibidem.
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Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi ratownictwo wodne jest elementem ratownictwa technicznego5. Obejmuje ono stosowanie wodnych lub lodowych technik ratowniczych służących ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób z akwenów i obszarów zalodzonych oraz terenów powodziowych, a prowadzone jest przez specjalistyczne
grupy ratownictwa wodno-nurkowego (SGRW-N) PSP i innych podmiotów KSRG będących jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Obowiązujące w latach 1999-2011 rozporządzenie6 definiowało to zagadnienie w sposób odmienny: „Ratownictwo techniczne
w ramach systemu prowadzą: (…) specjalistyczne grupy wodno-nurkowe PSP stosujące
techniki nurkowe i wykorzystujące do działań ratowniczych specjalistyczny sprzęt, w tym
łodzie ratunkowe”.
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy jest kluczowym ogniwem w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującym: prognozowanie i rozpoznawanie zagrożeń, zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych7 i innych miejscowych zagrożeń8, w celu
ratowania zdrowia, życia, mienia lub środowiska. Skupione są w nim jednostki ochrony
przeciwpożarowej9, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie, w drodze umowy cywilnoprawnej, współdziałają w akcjach ratowniczych.
Wskaźnik pokazujący, jak groźnym żywiołem jest woda, stanowi liczba ofiar śmiertelnych wskutek utonięcia. Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health
Organization, WHO) utonięcia stanowią trzecią w kolejności przyczynę śmierci na skutek
wypadku. Rocznie na całym świecie ginie (według ewidencji) z powodu utonięcia około 360 tys. osób, co jawi się jako istotny problem w skali międzynarodowej10.
Zagrożenie życia w Polsce z powodu utonięcia jest dwukrotnie wyższe niż przeciętne
w pozostałych krajach UE. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, posługując się danymi
przekazanymi przez Policję, w latach 2000-2012 w Polsce utonęło niemal 13 tys. osób11.
1. Ratownictwo wodne w KSRG
Jedną z dziedzin ratownictwa jest ratownictwo na wodach, w tym wodach śródlądowych (ciekach, jeziorach, kanałach, zbiornikach)12. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego mają obowiązek organizowania, kierowania, koordynowania
i prowadzenia działań ratowniczych ratownictwa wodnego w przypadkach, gdy nie jest

5

6

7
8
9
10
11
12

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. poz. 1319).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. nr 111, poz. 1311).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. nr 62, poz. 558).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81, poz. 351).
Ibidem.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs347/en/ (dostęp: 24.11.2016 r.).
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ (dostęp: 24.11.2016 r.).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469).
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to zastrzeżone dla kierującego działaniem ratowniczym13, o którym mowa w przepisach
dotyczących ochrony przeciwpożarowej.14 Zgodnie z „Wykazem podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego”, udostępnionym przez nadającego uprawnienia15, takich podmiotów jest w kraju 115.
Komendant główny PSP w 1997 r., działając w ramach swoich uprawnień16, wprowadził do
użytku służbowego „Regulamin ratownictwa wodnego”17. Określił w nim,że w ramach likwidacji miejscowych zagrożeń PSP prowadzi działania nurkowe. Ratownictwo wodne zostało
w regulaminie zdefiniowane jako: „zespół czynności podejmowanych przez jednostki ochrony
przeciwpożarowej na wodzie i/lub pod wodą, polegających na wydobywaniu ludzi, zwierząt
i rzeczy oraz ograniczaniu bądź usuwaniu awarii instalacji, urządzeń i budowli hydrotechnicznych znajdujących się na powierzchniowych wodach śródlądowych”.
W listopadzie 2012 r. komendant główny PSP zatwierdził dokument „Zasady organizacji
ratownictwa wodnego w krajowym systemie ratowniczo–gaśniczym” (znowelizowany w lipcu 2013 r.)18. Wspomniany akt wskazuje jednostki realizujące ratownictwo wodne w zakresie podstawowym, ustalając równocześnie zadania, ustala standard gotowości operacyjnej
jednostek dla trzech poziomów gotowości, wymagane kwalifikacje strażaków i ratowników,
minimalny standard wyposażenia, zasady organizacji ćwiczeń oraz współdziałania.
W zakresie specjalistycznym ratownictwa wodnego określono zakres zadań, jednostki wykonujące te zadania, ich standard wyposażenia minimalnego, standard kwalifikacji
i liczebności ratowników SGRW-N, gotowości operacyjnej SGR W-N oraz podstawowe
zasady organizacji grup i działań ratowniczych. Określono także kryteria warunkujące
włączenie do KSRG jednostki ochrony przeciwpożarowej realizującej zadania z zakresu
ratownictwa wodnego. Są to: posiadanie odpowiedniej liczby ratowników o określonych
kwalifikacjach, samochodu ratowniczego, łodzi ratowniczej oraz innego sprzętu i wyposażenia indywidualnego19.
Zakres podstawowy ratownictwa wodnego prowadzonego w KSRG zdefiniowano jako
czynności ratownicze na powierzchni obszarów wodnych, do których podjęcia zobligowane są wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP oraz inne jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne podmioty ratownicze mające odpowiednie możliwości kadrowe,
w tym wyszkolenie i sprzęt.

13

14

15

16

17

18

19

Ustawa dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U.
nr 208, poz. 1240).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 oraz
z 2010 r. nr 57, poz. 353).
https://www.gov.pl/web/mswia/podmioty-uprawnione-do-wykonywania-zadan-ratownictwa-gorskiegoi-wodnego (dostęp: 21.03.2020 r.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania komendanta głównego PSP (Dz.U. nr 69, poz. 351).
Decyzja nr 21/97 Komendanta Głównego PSP z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie wprowadzenia do użytku
służbowego regulaminu ratownictwa wodnego (Dz.Urz. KG PSP nr 3-4, poz. 11).
http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/wykaz_wazniejszych_zasad_obowiazujacych_w_ksrg
(dostęp: 21.03.2020 r.).
Szerzej – część 6 „Zasad”: Kryteria niezbędne do wypełnienia w procesie włączenia do KSRG jednostki
ochrony przeciwpożarowej realizującej ratownictwo wodne.
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Zakres specjalistyczny ratownictwa na powierzchni oraz w toni lub na dnie obszaru
wodnego mają realizować SGRW-N PSP i inne podmioty KSRG.
2. Standardy gotowości operacyjnej i szkolenie SGRW-N
Zasady definiują standard gotowości operacyjnej jednostek jako zdolność do podjęcia
działań w zakresie podstawowym przez co najmniej sześciu ratowników.
W zakresie działań specjalistycznych wprowadzono trzy poziomy gotowości operacyjnej grup:
• Standard gotowości operacyjnej A obejmuje zadania polegające na niesieniu pomocy
tonącym oraz osobom znajdującym się pod lodem lub na lodzie (krze) wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy20 i ewakuacją poza strefę zagrożenia.
• Grupa o gotowości operacyjnej poziomu B prowadzi, oprócz zadań w zakresie podstawowym i specjalistycznym poziomu A, także samodzielne działania z zakresu ratownictwa technicznego związane z ratowaniem środowiska wodnego oraz krótkotrwałe
działania poszukiwawcze we współdziałaniu z innymi podmiotami.
• Grupa o gotowości operacyjnej poziomu C prowadzi, oprócz zadań w zakresie podstawowym i specjalistycznym poziomu A i B, także ratowanie mienia i środowiska
wodnego, realizując pod wodą (w tym w wodach skażonych lub na obszarach objętych
powodzią) czynności z zakresu ratownictwa technicznego i chemicznego. Do jej zadań
należy także wykonywanie, we współdziałaniu z innymi podmiotami, działań poszukiwawczych oraz wydobywanie z dna obiektów, które mogą powodować zagrożenie
dla życia i zdrowia oraz dla środowiska wodnego.
Skład grupy poziomu C to co najmniej dowódca i 30 strażaków lub ratowników
(12 o kwalifikacjach co najmniej młodszego nurka lub nurka III klasy, 12 o kwalifikacjach
co najmniej nurka lub nurka II klasy, sześciu o kwalifikacjach kierującego pracami podwodnymi lub kierownika prac podwodnych II lub I klasy, sześciu z kwalifikacjami sternika motorowodnego lub stermotorzysty, 12 mających uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, sześciu z uprawnieniami do obsługi pojazdów samochodowych
i sprzętu specjalistycznego stanowiących wyposażenie grupy).
Komendant główny PSP ustalił „Plan sieci SGRW-N PSP (OSP)”21. W styczniu 2015 r.
obejmował on 50 grup, w tym 10 planowanych (38 grup na poziomie gotowości operacyjnej A, dziesięć na poziomie B, dwie na poziomie C). W listopadzie 2019 r. istniało 46 grup
poziomu A, 17 poziomu B i sześć poziomu C.
Prowadzenie działań z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego wymaga od wykonujących
te czynności strażaków odpowiednich przeszkoleń i uprawnień oraz sprawności psychofizycznej.

20
21

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. nr 191, poz. 1410 ze zm.).
Pismo CKR-II-0754/40-30/12 komendanta głównego PSP z dnia 20 grudnia 2012 r. (nieopublikowane).
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Zagadnienia te regulują przepisy wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych22. Na mocy tych aktów prawnych wykonywanie prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych mogą realizować nurkowie
(funkcjonariusze) mający wymagane kwalifikacje, zaświadczenia o odbytych szkoleniach
oraz odpowiedni stan zdrowia. Przepisy rygorystycznie normują kwestie związane z bezpieczeństwem wykonywania prac podwodnych poprzez wymogi: przeszkolenia nurka
w zakresie eksploatacji używanego typu sprzętu nurkowego i w zakresie ratownictwa medycznego; stosowania sprzętu sprawnego technicznie i legalizowanego zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta; oznakowania obszaru, na którym prowadzone są
prace podwodne; posiadania zabezpieczenia medycznego; zapewnienia łączności pomiędzy nurkami a kierującym pracami podwodnymi i asekuracji nurka; ustalenia procedur
postępowania przy wypadkach nurkowych23.
Ramowe programy szkolenia ratowników wodnych24 i instruktorów, wymogi kwalifikacyjne, zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i praktycznej dla ratowników wodnych,
instruktorów i psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami określają przepisy wydane
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych25. W ramach szkoleń specjalistycznych i doskonalących dla strażaków PSP realizowane są między innymi programy szkolenia dotyczące działań na wodach i lodzie26. Zgodnie z filozofią KSRG ma on otwartą
formułę i skupia różne służby, instytucje i organizacje pozarządowe.
Aby wprowadzić pewne usystematyzowanie obszarów zadaniowych, które są czy mogą
być wspólne przy realizacji zadań ratowniczych i wzmocnić ich skuteczność, komendant
główny PSP od wielu lat zawiera porozumienia o wzajemnej współpracy i współdziałaniu.
Wśród nich są takie, które dotyczą szeroko rozumianego ratownictwa na wodach. Zasady
współdziałania PSP z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym określa porozumienie z dnia 21 kwietnia 2006 r.27. Zasady współpracy z Policją reguluje porozumienie z dnia
12 czerwca 2001 r.28. Współdziałanie polega w szczególności na udzielaniu przez Policję pomocy w czynnościach ratowniczych oraz na wykonywaniu przez Państwową Straż Pożarną pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych podczas działań policyjnych.

22

23
24

25

26
27

28

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. nr 138, poz. 1468), zmienione 16 maja 2011 r. (Dz.U. nr 128, poz. 728),
wydane w związku z art. 8 ust. 7 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac
podwodnych (Dz.U. nr 199, poz. 1936).
Ibidem.
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz.U. z 2011 r. nr 208, poz. 1240).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie
wodnym (Dz.U. poz. 747).
https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Ratownictwo__wodne (dostęp: 21.03.2020 r.).
Porozumienie w sprawie określenia zasad współdziałania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zawarte 21 kwietnia 2006 r. pomiędzy komendantem
głównym PSP a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (nieopublikowane).
Porozumienie między komendantem głównym PSP a komendantem głównym Policji z dnia 12 czerwca
2001 r. o współdziałaniu PSP i Policji (nieopublikowane).
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Porozumienie z komendantem głównym Straży Granicznej z 2009 r.29 dotyczy między innymi wspomagania działań ratowniczych, gaśniczych i poszukiwawczych, w szczególności w zakresie prowadzenia poszukiwań i ewakuacji zagrożonych ludzi oraz mienia drogą
powietrzną i wodną na terenach trudno dostępnych oraz śródlądowych zbiornikach wodnych, a także transportu lotniczego i wodnego, w szczególności transportu ratowników
i sprzętu do miejsc zagrożonych.
3. Funkcjonowanie ratownictwa wodnego w KSRG w świetle badań
Specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego funkcjonują w PSP od początku
istnienia tej formacji. Prowadzą po kilkaset akcji ratowniczych rocznie, dysponują wyspecjalizowaną kadrą i sprzętem. Czy przyjęty model działania tych grup spełnia oczekiwania, czy są
obszary wymagające zmian lub udoskonaleń? Badania, które prowadzono w okresie od lutego
do czerwca 2016 r., powinny dać wskazówki, jak kształtować i rozwijać w przyszłości tę dziedzinę
ratownictwa.
Na wstępnym etapie zebrano i poddano analizie niezbędne informacje zawarte w aktach
prawnych i literaturze dotyczącej PSP, KSRG, podmiotów i instytucji współpracujących z systemem oraz podmiotów realizujących zadania ratownictwa wodnego. W drugim etapie wybrano
metody i techniki badawcze, opracowano arkusz ankiety i kwestionariusz wywiadu oraz zrealizowano badania w jednostkach organizacyjnych PSP, ochotniczych strażach pożarnych i służbach
oraz instytucjach realizujących zadania ratownictwa wodnego. Efektem trzeciego etapu jest opracowanie wyników badań i wniosków.
Poniżej przedstawione zostaną odpowiedzi na pytania problemowe dotyczące: istniejącej
i planowanej sieci SGRW-N, podmiotów wiodących w realizacji zadań ratownictwa wodnego,
nakładów finansowych, zasad organizacji i regulacji prawnych dotyczących SGRW-N. W celu
zachowania reprezentatywności próby ankietę rozesłano do strażaków PSP, członków ochotniczych straży pożarnych, funkcjonariuszy innych służb realizujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego (Policja, Straż Graniczna, b. Biuro Ochrony Rządu), członków organizacji pozarządowych (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe). Ankiety wypełniło 640 respondentów.
Zdecydowana większość respondentów to mężczyźni. Jest to zgodne z danymi statystycznymi dotyczącymi zatrudnienia w służbach, gdzie ponad 90% stanowią właśnie
mężczyźni. Ankiety były kierowane głównie do osób mających bezpośredni związek z ratownictwem wodnym. Są wśród nich ratownicy, ale też kierownicy jednostek organizacyjnych, dowódcy, a także osoby niebiorące bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczych.
Największą grupę ankietowanych według kryterium wieku stanowią osoby w przedziale 26-35 lat (niemal 43%), co pokrywa się z danymi statystycznymi KG PSP. Druga
co do liczebności grupa (ponad 29%) to respondenci z przedziału wiekowego 36-45 lat.
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Porozumienie komendanta głównego Straży Granicznej i komendanta głównego PSP z dnia 23 listopada
2009 r. o współdziałaniu i wzajemnej współpracy w zakresie zapobiegania i likwidowania zagrożeń (nieopublikowane).
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Trzeba wspomnieć, że funkcjonariusze w wieku 26-45 lat stanowią największą grupę
wśród zatrudnionych, a jednocześnie właśnie w tej grupie wiekowej są najbardziej aktywni w bezpośrednich działaniach ratowniczych.
Badana próba rozpatrywana według poziomu wykształcenia także odwzorowuje niemal dokładnie rozkład statystyczny wykształcenia w całej populacji ratowników PSP –
98% respondentów ma wykształcenie wyższe lub średnie.
Najliczniejsza grupa respondentów biorących udział w działaniach ratownictwa wodnego to osoby o stażu służby od 6 do 10 lat (33%), co jest idealnie zbieżne z udziałem procentowym tej grupy wiekowej w ogóle zatrudnionych w PSP. Trzeba zauważyć, że osoby te
z jednej strony są młode i dysponują najlepszymi warunkami fizycznymi do wykonywania
zadań (wydolność organizmu), a z drugiej mają już duże doświadczenie i praktykę oraz
odpowiednią podbudowę teoretyczną (kursy i szkolenia).
Największą grupę wśród badanych stanowią strażacy PSP (92%). Na drugim miejscu uplasowali się strażacy OSP. Pozostałe służby i instytucje są w zdecydowanej mniejszości. Takie
odwzorowanie znajduje swoje potwierdzenie w strukturze KSRG. Ilościowo przodują tam co
prawda OSP, ale wziąwszy pod uwagę specjalizację, to PSP jest na pierwszym miejscu.
Wśród respondentów największa była reprezentacja strażaków PSP, stąd najwyższy wskaźnik osób pełniących służbę w systemie zmianowym jest rzeczą oczywistą. Zdecydowana większość respondentów z tej grupy (88,5%) bierze czynny udział w akcjach ratowniczych.
Osoby zatrudnione na poziomie powiatowym – wykonawczym stanowią zdecydowaną większość wśród ankietowanych (90%). Prawie 79% z nich bierze udział w działaniach
ratowniczych (osoby zatrudnione w JRG PSP).
Spośród respondentów biorących udział w akcjach ratowniczych najliczniejszą grupę
stanowią podoficerowie (ponad 40%), na drugim miejscu plasują się oficerowie (niemal
17%), na trzecim aspiranci.
Najliczniejsza grupa wśród badanych biorących udział w akcjach ratownictwa wodnego to osoby mające uprawnienia stermotorzysty (ponad 41%), na drugim miejscu są
młodsi nurkowie (ponad 32%), na trzecim osoby z „innymi uprawnieniami” (prawie
30%), na kolejnych sternicy motorowodni, nurkowie. Odpowiedzi respondentów na pytania problemowe wykazały następujące preferencje badanych.
W pytaniu nr 1 ankietowani byli proszeni o wskazanie, czy ich zdaniem dalsza rozbudowa sieci jednostek SGRW-N i podmiotów ratownictwa wodnego jest pożądana dla
systemu ratowniczego. Należało wybrać jedną z czterech odpowiedzi: „zdecydowanie
tak”, „raczej tak”, „raczej nie”, „zdecydowanie nie”. Większość respondentów (ponad 44%)
wybrała wariant „zdecydowanie tak”. Przeciwnego zdania jest 5% badanych. Odpowiedzi
„raczej tak” wskazało 31% badanych, a wariant „raczej nie” około 20%.
Wraz z długością stażu służby malała liczba osób będących zwolennikami rozbudowy
sieci. W grupie o najkrótszym stażu, do 5 lat, poparcie było najwyższe: 57,8%. W kolejnych grupach według stażu służby wyniosło ono 51,4%, 41,6%, 28,8% i 30,9%. Rodzaj
służby nie miał dużego wpływu na dokonany wybór. W grupie strażaków PSP za wariantem „zdecydowanie tak” opowiedziało się 43,6% ankietowanych. Wśród strażaków OSP
48,5%, a wśród przedstawicieli innych służb 42,8% badanych.
Odpowiedź na pytanie nr 2 miała wskazać, na jakiej bazie, zdaniem respondentów,
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powinna być zbudowana sieć jednostek ratownictwa wodnego w Polsce. Do wyboru ankietowani mieli jeden z pięciu wariantów: „PSP”, „PSP i OSP w KSRG”, „PSP i OSP”, „organizacje pozarządowe”, „wszystkie wymienione”. Większość (42%) wskazała odpowiedź
„PSP i OSP w KSRG”. Dla 28% ankietowanych sieć jednostek powinna opierać się wyłącznie na jednostkach PSP. Sieć zbudowaną na bazie wszystkich wymienionych podmiotów
preferuje około 19% badanych. Jako podstawę budowy sieci jednostki PSP i OSP wskazuje
niecałe 9% badanych. Nieco ponad 2% respondentów reprezentuje pogląd, że bazę do
budowy sieci powinny stanowić organizacje pozarządowe. Większość (42,4%) pytanych
strażaków PSP wybrała odpowiedź „PSP i OSP w KSRG”. Druhowie z OSP (54,5%) uważali, że właściwa jest opcja „PSP i OSP”.
Pytanie nr 3 dotyczyło wielkości nakładów ponoszonych na wyposażenie, szkolenia
i funkcjonowanie SGRW-N. Respondenci mogli wybrać jedną z czterech odpowiedzi:
„nakłady są za małe”, „nakłady są za duże”, „nakłady są odpowiednie”, „na ratownictwie
nie można oszczędzać”. Zdaniem większości ankietowanych (53%) nakłady są za małe.
Przeciwnego zdania jest niecałe 5% badanych (odpowiedź „nakłady są za duże”). Około
30% respondentów uważa, że na ratownictwie nie można oszczędzać, 12% sądzi, że nakłady są odpowiednie.
Odpowiedź na pytanie nr 4 miała wskazać, co – zdaniem ankietowanych – jest najistotniejsze w realizowaniu działań związanych z ratowaniem życia na obszarach wodnych: czas dotarcia na miejsce zdarzenia? (do wyboru jedna z czterech odpowiedzi:
„najbardziej istotny”, „istotny”, „mało istotny”, „najmniej istotny”); znajomość terenu
chronionego? (do wyboru opcje: „najbardziej istotny”, „istotny”, „mało istotny”, „najmniej
istotny”); posiadanie wysokich kwalifikacji? (możliwa jedna z czterech odpowiedzi: „najbardziej istotne”, „istotne”, „mało istotne”, „najmniej istotne”); możliwość użycia sprzętu
do obserwacji z powietrza? (do wyboru jedna z czterech odpowiedzi: „najbardziej istotna”,
„istotna”, „mało istotna”, „najmniej istotna”).
Czas dotarcia na miejsce zdarzenia jest najistotniejszy dla ponad 68%, znajomość terenu uznało za najistotniejszą ponad 22%. Wysokie kwalifikacje jako najistotniejszy czynnik
wskazuje tylko 7% (ponad 40% wskazuje je jako mało istotny czynnik). Możliwość wykorzystania sprzętu do obserwacji z powietrza jest najistotniejsza dla jedynie 2% ankietowanych (dla 85% jest najmniej istotna).
Pytanie nr 5 dotyczyło oceny obowiązujących zasad organizacji SGRW-N w części dotyczącej poziomów gotowości operacyjnej: czy zapewniają one prawidłowe funkcjonowanie grupy i utrzymanie jej gotowości do działań? (możliwa jedna z czterech odpowiedzi:
„zdecydowanie tak”, „raczej tak”, „raczej nie”, „zdecydowanie nie”). Większość respondentów (65%) wskazała wariant „raczej tak”, 15% ocenia, że zasady zdecydowanie zapewniają
prawidłowe funkcjonowanie SGRW-N, przeciwnego zdania jest grupa 20% ankietowanych – wskazujących odpowiedzi „raczej nie” i „zdecydowanie nie”. Zdania, że zasady organizacji raczej zapewniają prawidłowe funkcjonowanie SGRW-N, było 64,8% badanych
strażaków PSP i 60,6% strażaków OSP.
Odpowiedź na pytanie nr 6 miała wskazać, jak respondenci oceniają regulacje prawne dotyczące szkoleń i organizacji ratownictwa wodnego (do wyboru jedna z czterech
odpowiedzi: „zbyt restrykcyjne”, „zbyt rozbudowane”, „mało precyzyjne”, „odpowiednie
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do potrzeb”). Największa liczba ankietowanych (35%) uważa, że regulacje prawne są odpowiednie do potrzeb, druga co do liczności grupa (33%) wskazuje jednak, że są mało precyzyjne. Że regulacje są zbyt rozbudowane, jest przekonanych 22% respondentów, a 10%
badanych sądzi, że regulacje prawne są zbyt restrykcyjne. Pytani strażacy PSP (35,5%)
ocenili, że regulacje prawne są odpowiednie do potrzeb. Strażacy OSP uznali, że przepisy
są zbyt restrykcyjne (39,4%).
Pytanie nr 7 brzmiało: jakie są najważniejsze obszary zadaniowe dla SGRW-N? Zaproponowane siedem odpowiedzi: „edukacja w zakresie bezpiecznego zachowania nad
wodą”, „działania techniczne prowadzone przez nurków”, „poszukiwanie ofiar utonięć”,
„działania gaśnicze prowadzone z wody”, „działania ekologiczne”, „ratowanie osób tonących”, „działania w czasie powodzi” należało uszeregować według proponowanej przez
respondentów istotności. Uzyskane odpowiedzi pozwoliły na ustalenie hierarchii zadań
dla SGRW-N widzianej przez ankietowanych. Trzy pierwsze miejsca zajęły w kolejności: ratowanie tonących (wskazane jako najistotniejsze przez 55% badanych), edukacja
w zakresie bezpiecznego zachowania nad wodą (tak uznało 19% badanych), poszukiwanie ofiar utonięć (wybrało je jako najistotniejsze 13,8% ankietowanych). Na czwartym
miejscu wśród wskazań „najbardziej istotne” były działania techniczne prowadzone przez
nurków – tak wybrało 6,3% ankietowanych, piąte miejsce wśród najbardziej istotnych
zadań SGRW-N uzyskały w opinii badanych działania w czasie powodzi – uznało tak
3,8% udzielających odpowiedzi. Działania ekologiczne, z wynikiem 0,94%, znalazły się
na przedostatnim miejscu wśród wskazań „najbardziej istotne”, ostatnie – siódme miejsce
wśród najistotniejszych zadań zajęły działania gaśnicze prowadzone z wody – uważało tak
0,94% badanych. Ponadto 13,7% ankietowanych stwierdziło, że ratowanie tonących jest
„nieistotne” w działalności SGRW-N. W grupie tak postrzegających to zadanie SGRW-N
był jeden z dwóch przedstawicieli szkół PSP oraz jeden przedstawiciel innych organizacji.
Ze względu na minimalną liczebność tych dwóch kategorii respondentów (po dwie osoby)
można uznać, że nie było to reprezentatywne. Strażacy PSP uznali ratowanie tonących
za „najbardziej istotne” (56,7% wskazań). Jeszcze bardziej znaczący jest poziom wskazań
przedstawicieli innych służb, z których 78,6% było takiego zdania.
Drugie w kolejności „najbardziej istotne” zadanie to edukacja w zakresie bezpiecznych
zachowań nad wodą. Tak uznało 19% badanych. Jako „nieistotne” wskazało to zadanie
25,3%. Dla większości strażaków PSP było to zadanie „nieistotne” (jedna czwarta wskazań
w tej grupie), choć na „najbardziej istotne” i „bardzo istotne” wskazało 29% udzielających
odpowiedzi. Dla ratowników z OSP było to zadanie „najbardziej istotne”. Odpowiedzi takiej udzieliło 60,6% z tej grupy. Dla odmiany przedstawiciele innych służb byli całkowicie
odmiennego zdania – 57,2% tej grupy uznało edukację za „nieistotną”.
Trzecie według ważności zadanie, poszukiwanie ofiar utonięć, wybrało jako „najbardziej istotne” 13,8% ankietowanych. Przeciwnego zdania, wskazując to zadanie jako
„nieistotne”, było 22% respondentów. Strażacy PSP uznali omawiane zadanie za „bardzo
istotne” (23,1% wskazań). Trzeba jednak zaznaczyć, że dla niemal równie licznej grupy
(21,9%) było to zadanie „nieistotne”. Druhowie OSP uważali poszukiwanie ofiar utonięć za
„średnio istotne” (30,2% wskazań), zaś przedstawiciele innych służb za „nieistotne” (57,3%).
Na czwartym miejscu wśród wskazań „najbardziej istotne” były działania techniczne
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prowadzone przez nurków – tak wybrało 6,3% ankietowanych. Jako „nieistotne” określiło je 22,8% respondentów.
Piąte miejsce wśród „najbardziej istotnych” zadań SGRW-N uzyskały działania w czasie powodzi – uznało tak 3,8% badanych. Wyboru „nieistotne” dokonało niemal 25,5%
ankietowanych.
Działania ekologiczne, z wynikiem 0,94%, znalazły się na przedostatnim miejscu wśród
wskazań „najbardziej istotne”. Ponad 30% ankietowanych wybrało dla tego zadania opcję
„nieistotne”. Za „mało istotne” zadanie SGRW-N uznało 36,4% pytanych strażaków OSP.
Ostatnie, siódme miejsce wśród „najbardziej istotnych” zadań zajęły działania gaśnicze
prowadzone z wody. Jedna trzecia ankietowanych strażaków OSP wskazała to zadanie jako
„najmniej istotne”. Za „najbardziej istotne” zadanie to uznało jedynie 0,94% badanych.
Pytanie nr 8 miało na celu ustalenie, czy respondenci spotkali się z sytuacją, gdy grupy wodno-nurkowe zadysponowane do działań faktycznie ratują zagrożone życie ludzkie.
Możliwe do wyboru odpowiedzi (jedna z czterech) to: „tak”, „nie”, „słyszałem o takich
przypadkach”, „nigdy nie słyszałem o takich przypadkach”. Ponad 43% badanych udzieliło odpowiedzi „tak”, niemal 30% słyszało o takich przypadkach. Niemal jedna czwarta
ankietowanych (24%) nie spotkała się z taką sytuacją, a około 3,5% nigdy o takim przypadku nie słyszało. Większość (42,8%) respondentów z PSP i przedstawicieli innych służb
(78,6%) także spotkała się z przypadkiem uratowania życia przez SGRW-N. Po 39,4% odpowiadających na ankietę strażaków OSP udzieliło odpowiedzi „tak” i „nie”.
Pytanie nr 9 miało na celu ustalenie, jak respondenci postrzegają rolę organizacji pozarządowych w ratownictwie wodnym i w jakich sferach powinny być one aktywne. Do wyboru była jedna z czterech odpowiedzi: „szkolenia, dyżury”, „akcje ratownicze”, „edukacja w zakresie bezpiecznego zachowania”, „aktywność we wszystkich obszarach”. Prawie 55% ankietowanych wskazało,
że organizacje pozarządowe powinny być aktywne we wszystkich obszarach. Edukację w zakresie bezpiecznego zachowania nad wodą jako najważniejsze zadanie organizacji wskazało ponad
20% badanych. Szkolenia i zapewnienie dyżurów ratowników na kąpieliskach i pływalniach były
najbardziej istotne dla 17,5% respondentów. Udział w akcjach ratowniczych wskazało jako najważniejszy 7,3% ankietowanych. Zdecydowanymi zwolennikami takiej aktywności organizacji
pozarządowych byli strażacy ochotnicy (87,9% wskazań) i przedstawiciele innych służb (78,6%).
Strażacy PSP wybierali ten wariant odpowiedzi w 52,3%. Ankietowani spoza PSP dużą większością (83,3%), co nie dziwi, byli zwolennikami szerokiej aktywności organizacji pozarządowych.
Odpowiadając na pytanie nr 10, ankietowani mieli ocenić współpracę z innymi podmiotami
realizującymi zadania z zakresu ratownictwa wodnego w ramach KSRG. Do wyboru mieli jedną
z czterech odpowiedzi: „bardzo dobra”, „raczej dobra”, „raczej zła”, „zdecydowanie zła”. Jako „raczej dobrą” postrzegało współpracę z innymi podmiotami aż 74% badanych. Głosy za opcją „raczej zła” i „bardzo dobra” rozłożyły się niemal symetrycznie (odpowiednio 12,5% i 11,6%). Jako
zdecydowanie złą współpracę oceniło 1,6% ankietowanych. Zdania, że współpraca jest dobra,
było 84,8% pytanych członków OSP, nieco mniej, bo 74,4% strażaków PSP oraz 50% udzielających odpowiedzi przedstawicieli innych służb.
Pytanie nr 11 dotyczyło motywacji przynależności do grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Respondenci mieli dokonać wyboru jednej spośród czterech odpowiedzi:
„uznanie w oczach innych”, „dodatkowe przywileje”, „szkolenia za granicą”, „możliwość
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zdobycia dodatkowych kwalifikacji”. Największa grupa badanych (ponad 59%) wybrała
opcję „możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji”. Druga w kolejności jest opcja „dodatkowe przywileje” – wskazuje na nią prawie 30% ankietowanych. Na uznanie w oczach
innych liczyło niemal 9% respondentów. Najmniej liczna grupa wskazała jako motywator
możliwość udziału w szkoleniach nurkowych za granicą. Dodatkowe uprawnienia były
ważne dla 90,9% ankietowanych kobiet i dla 58,8% mężczyzn. Przedstawiciele innych
służb oraz strażacy ochotnicy bardzo korzystnie postrzegali zdobywanie dodatkowych
kwalifikacji i uprawnień. Wskazało tak odpowiednio 92,9% i 90,9% respondentów. Strażacy PSP udzielili odpowiedzi na ten wariant w 56,9%, zaś przedstawiciele innych organizacji w 50%.
Pytanie nr 12 miało na celu ustalenie, jaki sprzęt powinien według respondentów obowiązkowo stanowić wyposażenie SGRW-N, a jaki fakultatywnie. Ponadto ankietowani byli
poproszeni o uszeregowanie wskazanego w kwestionariuszu sprzętu uznanego za obowiązkowy według hierarchii ważności. Prawidłowa (pełna) odpowiedź na tak postawione pytanie sprawiła respondentom wiele trudności. Spośród wszystkich punktów ankiety na to pytanie najwięcej było odpowiedzi niekompletnych. Respondenci w większości nie zaznaczali
odpowiedzi liczbami, zgodnie z instrukcją do pytania, ale znakiem „x”. Pozwoliło to jedynie
na wyselekcjonowanie grupy sprzętu, jakim SGRW-N powinny dysponować.
Wykaz sprzętu obowiązkowego dla SGRW-N, uszeregowanego według jego ważności
dla prawidłowego funkcjonowania grupy, ustalono na podstawie wartości procentowej
wskazań respondentów. Dla większości respondentów oczywista jest konieczność wyposażenia grupy w samochód ratownictwa wodnego. Uważa tak trzy czwarte spośród
nich. Interesujące jest porównanie odpowiedzi uzyskanych na pytanie nr 12 z wyborami
dokonanymi przez ankietowanych w odpowiedzi na pytanie nr 7. Co do sprzętu obowiązkowego dla SGRW-N dość zastanawiające jest, że różne rodzaje sprzętu pływającego
respondenci umieścili dopiero na siódmym, dziesiątym, jedenastym, trzynastym i szesnastym miejscu. Jednocześnie, udzielając odpowiedzi na pytanie nr 7 i wskazując priorytety działań SGRW-N, ci sami ankietowani uznali za najważniejsze ratowanie tonących.
Na trzecim miejscu ulokowali poszukiwanie ofiar utonięć. Zastanawiająca jest wysoka –
szósta – pozycja w wykazie sprzętu obowiązkowego balonów wypornościowych, w praktyce najczęściej służących do wydobywania zatopionych jednostek pływających i pojazdów mechanicznych. Respondenci, udzielając odpowiedzi na pytanie nr 7, działania
techniczne wskazali dopiero jako czwarte w kolejności, a ekologiczne jako przedostatnie.
Przedstawione powyżej wyniki badań pokazują ogólną tendencję i pewien kierunek
ocen i preferencji badanych. Na podstawie przeanalizowanych ankiet można sformułować
następujące wnioski.
1. Zdaniem 74% respondentów rozbudowa sieci jednostek SGRW-N i podmiotów ratownictwa wodnego jest korzystna dla systemu ratowniczego.
2. 42% respondentów uznało, że sieć jednostek ratownictwa wodnego powinna być tworzona na bazie jednostek PSP i OSP.
3. Zdaniem 53% ankietowanych nakłady na wyposażenie, szkolenia i funkcjonowanie
SGRW-N są zbyt niskie.
4. Ponad 68% respondentów uznaje za najistotniejszy czas dotarcia na miejsce zdarzenia.
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5. Większość respondentów (65%) wskazała, że zasady organizacji SGRW-N zapewniają
im prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie gotowości do działań.
6. Według 35% ankietowanych regulacje prawne dotyczące szkoleń są odpowiednie do
potrzeb, ale mało precyzyjne. Dla 1/5 badanych są zbyt rozbudowane.
7. Najważniejsze obszary zadaniowe dla SGRW-N to ratowanie tonących (55% badanych), edukacja (19% respondentów).
8. 43% badanych potwierdziło udział w akcjach, których efektem było uratowanie osób
tonących.
9. Według 55% respondentów organizacje pozarządowe powinny być aktywne w takich
obszarach, jak edukacja, szkolenia, akcje ratownicze.
10. Współpracę pomiędzy podmiotami realizującymi zadania z zakresu ratownictwa
wodnego 74% badanych oceniło jako raczej dobrą.
11. Najważniejszą motywacją do przynależności do grupy SGRW-N jest dla 59% respondentów możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji.
12. Jako najważniejsze wyposażenie SGRW-N ponad 95% badanych uznało skafandry
nurkowe, samochody ratownictwa wodnego, systemy łączności podwodnej, sonary.
Wnioski wynikające z badań teoretycznych
1. Nowy kształt powinny zyskać „Zasady organizacji ratownictwa wodnego w krajowym
systemie ratowniczo-gaśniczym”. Dokument ten wymaga cyklicznej aktualizacji oraz
zmian redakcyjnych, ułatwiających czytelnikowi zapoznanie się z obszernym materiałem.
2. Służby publiczne, instytucje, organizacje społeczne zajmujące się ratownictwem wodnym, w tym pracami podwodnymi, mają rozbieżne regulacje i wymagania w zakresie badań lekarskich, szkoleń i uzyskiwanych uprawnień, występują też diametralne
różnice w zakresie badań przydatności psychicznej i fizycznej funkcjonariuszy służb
podległych MSWiA oraz żołnierzy wykonujących prace podwodne. Należy dążyć do
wprowadzenia jednolitych w skali kraju, ponadresortowych przepisów regulujących
problematykę wymagań zdrowotnych, szkoleń i postępowania powypadkowego niezależnie od rodzaju pełnionej służby.
3. Działania humanitarne polegające na poszukiwaniu zwłok ofiar utonięć wykraczają
poza aktualną definicję ratownictwa wodnego. Zasady prowadzenia tego typu akcji
poszukiwawczych, zdefiniowane jako działania humanitarne, a nie ratownicze, powinny być uregulowane w odrębnych aktach prawnych.
4. Uzasadniona jest adaptacja na grunt krajowy rozwiązania przyjętego w Paryżu. Funkcjonuje tam jednostka straży pożarnej przeznaczona wyłącznie do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego.
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5. Zmiany wymagają przepisy rozporządzenia w części dotyczącej sporządzania i obiegu dokumentacji ze zdarzeń. Modyfikacje te powinny zapewniać pełne wykorzystanie
analityczno-statystyczne sporządzanej dokumentacji w systemie teleinformatycznym
SWD PSP.
6. Zmiana architektury SWD PSP z rozproszonej na scentralizowaną usprawni procesy
obsługi zdarzeń oraz umożliwi łatwiejszą integrację z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi.
Rekomendacje na przyszłość
1. Należy prowadzić kampanie edukacyjne promujące zasady bezpiecznego zachowania
się na wodzie.
2. Należy rozwijać szkolenia z zakresu umiejętności pływania i udzielania pierwszej pomocy.
3. Należy doskonalić współpracę wszystkich podmiotów prowadzących ratownictwo
wodne w ramach.
4. Badania w zakresie efektywności funkcjonowania SGRW-N warto powtórzyć za kilka lat.
St. bryg. w st. spocz. dr inż. Tomasz Gartowski w latach 2007-2008 był dyrektorem
Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP.
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NA AUGUSTOWSKICH JEZIORACH
Zbysław Kurczyński
Początki działalności Sekcji Ratownictwa Wodnego w OSP Augustów-Lipowiec sięgają 2005 r. Wtedy to grupa pasjonatów – amatorów nurkowania wzięła udział w Euroregionalnych Mistrzostwach Wodnych Służb Poszukiwawczo-Ratowniczych, jako reprezentacja jednostki. Miasto Augustów już po raz czwarty gościło strażaków rywalizujących
o tytuł najlepszych w zakresie ratownictwa wodnego. W zawodach wzięło udział 45 zawodników w konkurencji indywidualnej i 14 drużyn reprezentujących grupy nurkowe
z powiatów woj. podlaskiego, strażaków z woj. mazowieckiego, Komendę Wojewódzką
Policji w Białymstoku, ratowników z Alytusa i Wilna (Litwa), obwodu kaliningradzkiego
Federacji Rosyjskiej oraz – jako jedyni ochotnicy – strażacy z OSP Augustów-Lipowiec.
Drużynę stanowili: Tomasz Zawieja, Piotr Kowalczyk, Zbysław Kurczyński oraz Krzysztof
Milewski. W konkurencji indywidualnej duży sukces odniósł Tomasz Zawieja, który zdobył wysokie piąte miejsce.
Wydarzenie to miało duży wpływ na powstanie i rozwój komórki ratownictwa wodnego w OSP Augustów-Lipowiec. Dużego wsparcia druhom zawiązującym SRW udzielał
ówczesny komendant powiatowy PSP w Augustowie bryg. Marcin Pożarowski. Początek
działalności opierał się głównie na podnoszeniu kwalifikacji nurkowych i ratowniczych
oraz sprawności, systematycznym pozyskiwaniu nowego sprzętu. Ćwiczenia odbywały
się przy wsparciu strażaków z KP PSP w Augustowie pod nadzorem instruktora Marka Narela. Rok 2007 to oficjalne zawiązanie się SRW w jednostce. W 2008 r. komendant
powiatowy przekazuje druhom z OSP Augustów-Lipowiec łódź typu Cortina. Z roku na
rok przybywa młodych adeptów sztuki nurkowej i ratowniczej. Sekcja doposaża się w kolejny sprzęt do działań związanych z wodą. Dzięki staraniom dh. Lucyny Golonko – dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku strażacy wzbogacają się
o lekki samochód do ratownictwa technicznego i wodnego. Kolejne lata to podnoszenie
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kwalifikacji – pozyskiwanie uprawnień I i II stopnia płetwonurka, patentów żeglarskich
stermotorzysty, ratownika wodnego (WOPR), ratowników medycznych, a także instruktorów nurkowania. Należy zaznaczyć, że podnoszenie kwalifikacji finansowane jest ze
środków prywatnych strażaków. Istotnym problemem w owym czasie było pozyskiwanie
funduszy na zakup sprzętu, który był niezwykle drogi. W 2011 r. wraz ze zmianą zarządu jednostki zmieniła się również polityka pozyskiwania środków finansowych, położony
został też nacisk na werbowanie w szeregi jednostki większej liczby młodzieży. W kolejnych latach zarząd rozpoczął realizowanie projektów unijnych, dzięki którym zakupiono
ponton ratowniczy RIB Parker 510, samochód lekki Renault, sprężarkę nurkową, kolejne
zestawy nurkowe i sprzęt ratowniczy, a także zapory parkanowe i pochłaniające. W ramach rywalizacji i nabywania doświadczeń druhowie brali cyklicznie udział w zawodach
nurkowych w Bornem-Sulinowie.

Od lewej: Michał Olszewski, Marcin Kopiczko, Paweł Bukrejewski, Zbysław Kurczyński
(fot. Miłosz Szlaszyński)
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Posiadane wyposażenie oraz stopień wyszkolenia pozwolił sekcji na uczestnictwo
w zabezpieczeniu wszelkich imprez związanych z wodą. Sekcja Ratownictwa Wodnego
była dysponowana do akcji poszukiwawczych na rozlewiskach Biebrzy, na jeziorze Necko,
Studzienicznym oraz Białym. Ratownicy brali również udział w poszukiwaniu i wydobyciu skutera wodnego na jeziorze Necko. Obecnie jednostka jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt do ratownictwa wodnego, jej potencjał ludzki i wyszkolenie jest wystarczające.
Ale co będzie za niedługi czas? Na działanie jednostki w przyszłości może wpłynąć czynnik ludzki. Miasto Augustów w chwili obecnej nie jest w stanie zatrzymać młodych ludzi.
Do jednostki wstępują w wieku 18 lat i po dwóch, trzech latach wyjeżdżają na studia.
Najczęściej powrotu już nie ma. Mimo to niewątpliwym sukcesem jest kilku strażaków
zawodowych, którzy rozpoczynali przygodę z nami, a teraz służą w jednostce augustowskiej czy w Białymstoku.
Od wielu lat czynimy starania związane z propagowaniem bezpiecznych zachowań na
akwenach, organizujemy ćwiczenia letnie i zimowe oraz manewry z ratownictwa wodnego na szczeblu gminnym i powiatowym. Duże wyzwanie i nobilitację stanowiło zorganizowanie kilku szkoleń z ratownictwa wodnego dla Wydziału Zabezpieczenia Działań
białostockiego oddziału Straży Granicznej.
Naszym sukcesem była organizacja w 2014 r. manewrów, w których uczestniczyli funkcjonariusze: Policji, WZD SG Białystok oraz jednostki OSP z terenu gminy Augustów. Od kilku lat nasi ratownicy biorą udział w Mistrzostwach Polski Strażaków
Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym. Jest to dobry sprawdzian wyszkolenia oraz przygotowania do ewentualnych działań i sprawności technicznej sprzętu.
Nasz największy sukces to zdobycie tytułu wicemistrza w 2016 r.
Od kilku lat ściśle współpracujemy ze stowarzyszeniem OSWOD z Grodna z Republiki
Białorusi. Jest to odpowiednik polskiego WOPR. Cyklicznie uczestniczymy w zawodach
organizowanych przez białoruskich przyjaciół w malowniczej miejscowości Poreczie.
W ramach współpracy nasi instruktorzy nurkowania Marek Narel i Grzegorz Roszko szkolą oraz certyfikują białoruskich ratowników na kolejne stopnie nurkowe CMAS. Obecnie
SRW liczy piętnastu ochotników z I, II, III stopniem oraz kwalifikacjami instruktorskimi
CMAS. Ratownicy mają również kwalifikacje ratowników i starszych ratowników WOPR
oraz kursy KPP. Mamy dziesięciu stermotorzystów, a sprzęt oraz nasze wyszkolenie pozwalają uczestniczyć w akcjach przez cały rok. Zarząd jednostki widzi potrzebę inwestowania w ludzi oraz sprzęt związany z ratownictwem wodnym. Położenie miasta oraz duża
liczba wydarzeń i imprez organizowanych nad wodą i na wodzie wymaga profesjonalnego
zabezpieczenia oraz działania w razie wystąpienia sytuacji niebezpiecznej.
Zawody w Licheniu i Sierakowie umożliwiły nam kontakt z druhami SRW z całego kraju. Mieliśmy możliwość spotkania, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim sportowej strażackiej rywalizacji, czasem niezwykle zaciętej. Dzięki zawodom poznaliśmy nietuzinkowych strażaków ochotników reprezentujących różne jednostki.
Był to dobry czas na obopólną wymianę doświadczeń dotyczących zasad funkcjonowania jednostek, specyfiki służby oraz możliwości dodatkowego finansowania. Mistrzostwa
to nie tylko rywalizacja i konkurencje sportowe, ale przede wszystkim kontakt z osobami, które są również strażakami ochotnikami niosącymi bezinteresowną pomoc. I to jest
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największa wartość tych zawodów. Nasza SRW cyklicznie uczestniczy od wielu lat w zawodach z zamiarem zdobywania wysokich lokat, ale wiemy, że to nie jest najważniejsze.
Wybór naszej jednostki do udziału w programie telewizyjnym TV Fokus był dla nas
wielkim zaskoczeniem, a jednocześnie wyzwaniem. Filmowe odcinki z naszym udziałem
w augustowskim środowisku i nie tylko zostały przyjęte niezwykle ciepło. Świadczy to
o dużym zaufaniu i sympatii do ochotniczych straży pożarnych. Zainteresowanie naszą
jednostką wzrosło po emisji sezonu. Wielu młodych ludzi zgłosiło akces do szeregów OSP.
Nasza jednostka finansowana jest przez gminę miasto Augustów. Od wielu lat samorząd
dostrzega potrzebę dofinansowania naszej działalności, dzięki czemu jesteśmy w stanie
doposażać jednostkę w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Na 54 członków jednostki
jest dziewięć kobiet. Druhny pełnią funkcję w zarządzie i uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych, mając kwalifikacje ratowników i nurków.
Zbysław Kurczyński jest prezesem OSP Augustów-Lipowiec.

Członkowie MDP i OSP Augustów-Lipowiec
(fot. Mateusz Wasilewski)
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Z PROBLEMATYKI STRAŻACKIEJ
SAMORZĄDNOŚCI
Władysław Maria Świeczkowski
Wprowadzenie
Samorządność to rzeczownik wywodzący się od słowa samorządny. Dotyczy więc
grup społecznych, które mają swój autonomiczny charakter w kontekście podejmowanych
różnorodnych działań. Tak rozumiana grupa społeczna bywała i bywa nadal określana
w naukach prawnych i socjologicznych jako „stowarzyszenie” lub „organizacja społeczna”.
Z punktu widzenia nauki prawnej pojęcia te w jednym są na ogół zgodne, a mianowicie:
charakteryzuje je dobrowolność członkostwa, trwałość akceptowanych przez ogół członków celów i zadań oraz posiadanie norm statutowych1.
Bardziej pogłębione rozumienie określenia „organizacja społeczna” czy „stowarzyszenie” to domena nauki socjologicznej. Jest to więc grupa ludzi będących w stosunkach bezpośredniej lub pośredniej interakcji, mająca poczucie odrębności w stosunku do innych
grup społecznych, z ujednoliconym kierownictwem koordynującym w sposób racjonalny
działania swych członków. Jest to więc grupa społeczna mająca pewne wspólne wartości
i realizująca określone zadania.

1

J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1969, s. 192; P. Winczorek, J. Kowalski, Organy i organizacje
społeczne jako elementy systemu politycznego, [w:] Problemy rozwoju demokracji socjalistycznej w PRL,
Warszawa 1981, s. 188, 191-194.
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Wśród wielu organizacji społecznych stowarzyszenia strażackie jako grupy celowe
charakteryzuje sześć zasadniczych elementów, a mianowicie:
1) możliwość wpływu grupy na poszczególnych członków w zakresie wzoru fizycznego,
zachowania moralnego i sposobu wykonywania określonych czynności;
2) świadomość członków odrębności ich organizacji od innych grup stowarzyszeniowych;
3) ciągłość trwania, mimo zmian w składzie osobowym grupy i zmian ustrojowo-politycznych, także prawnych;
4) dążność do stabilności w podejmowaniu różnego rodzaju działań umożliwiających
tworzenie ogniwa łączącego tę organizację z lokalną społecznością;
5) solidarność wewnątrzorganizacyjna, wyrażająca się m.in. w kultywowaniu tradycji
historycznych i obyczajowych’;
6) dążność do jednoczenia się w jeden organizm, reprezentujący wszystkie ogniwa organizacyjne2.
Powyższe elementy warunkują podstawową cechę samorządności – dobrowolne wykonywanie określonych funkcji z zakresu odpowiedzialności państwa jako instytucji.
Do tych funkcji odnośnie straży pożarnych należy zapewnienie bezpieczeństwa w razie
występowania różnego rodzaju zagrożeń. Realizację tych zadań powierzono u zarania
niepodległości, w 1921 r., Głównemu Związkowi Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, którego następcą w latach 1933-1939 oraz 1946-1949 był Związek Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1956 r. był to Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, natomiast od 1992 r. – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
O ile do 1939 r. Związek miał wyłączność działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, to po II wojnie światowej sukcesywnie ograniczano jego rolę w tym zakresie.
Już w pierwszym akcie prawnym reaktywującym jego działalność jako zarządu przymusowego zastrzeżono, że wszelkie uchwały dotyczące kupna i sprzedaży nieruchomości, a także
sprzętu pożarniczego i środków lokomocji, zaciągania pożyczek, ustanawiania wysokości
składek członkowskich oraz plany działalności i budżetu wymagają zatwierdzenia przez organ państwowy – Ministerstwo Administracji Publicznej3. Te ograniczenia wynikały z tego,
że już 1 grudnia 1944 r. utworzono w powyższym resorcie Główny Inspektorat Pożarnictwa4.
1. W ustrojowo-politycznej rzeczywistości lat 1944-1949
Związek Straży Pożarnych RP, reprezentujący reaktywowane spontanicznie na tzw.
ziemiach dawnych oraz powoływane dobrowolnie na ziemiach zachodnich i północnych
ochotnicze straże pożarne, a więc skupiający w swych podstawowych ogniwach organizacyjnych olbrzymią rzeszę członków, za jedno z pierwszoplanowych zadań uznał zorganizowanie ogólnokrajowego zjazdu delegatów OSP i wyłonienie w demokratycznych
wyborach władz naczelnych. Zjazd ten miał się odbyć we Wrocławiu 22 czerwca 1947 r.,

2
3

4

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, s. 240-460.
Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 30.11.1945 r. o ustanowieniu zarządu przymusowego
Związku Straży Pożarnych (M.P. nr 24 z 11.03.1946 r., poz. 39, § 1).
Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), PKWN, sygn. VII/4.
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na zakończenie Tygodnia Obrony Przeciwpożarowej: „Zjazd we Wrocławiu będzie pierwszą po ostatniej zawierusze wojennej wielką manifestacją jedności korporacyjnej strażactwa polskiego”5. Do zjazdu jednak nie doszło. Władze państwowe i partyjne bloku skupionego wokół Polskiej Partii Robotniczej zdecydowanie i bezwzględnie się temu sprzeciwiły.
Był to pierwszy najpoważniejszy sygnał podważający samorządność struktur organizacyjnych Związku, który bezpośrednio godził w ochotnicze straże pożarne6.
Po styczniowych wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. w kraju zaczęto wprowadzać
nowy model ekonomiczny i ustrojowy, na wzór rozwiązań Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich, w którym to systemie nie było miejsca na rzeczywistą samorządność. Tymczasem
w pierwszym powojennym numerze prasy strażackiej, z kwietnia 1947 r., dokonano przedruku
z Dziennika Ustaw z 1933 r. rozporządzenia dotyczącego nadania Związkowi Straży Pożarnych RP
przywileju: „(…) wyłączności działania w zakresie jednoczenia we wspólnej organizacji poszczególnych straży pożarnych oraz sprawowania kontroli fachowej i organizacyjnej nad wszystkimi strażami
pożarnymi na obszarze Państwa”7, a Bolesław Chomicz nawoływał, że: „W odrodzonej Polsce demokratycznej przypaść powinna wielka rola wykonawcza samorządowi terytorialnemu, jako wyposażonemu w uprawnienia gospodarki lokalnej dla podźwignięcia dobrobytu ludności na szczeble wyższe.
Ochrona przeciwpożarowa w Polsce (…) przypada w sensie wykonawczym właśnie samorządom
terytorialnym (…)”8. Ta lansowana przez Bolesława Chomicza koncepcja, współgrająca z ideologią
Polskiego Stronnictwa Ludowego (Stanisława Mikołajczyka) i ideą apolityczności pożarnictwa polskiego w ogóle, sprzeciwiająca się etatyzacji struktur Związku – nie budziła zachwytu ówczesnej tzw.
władzy ludowej i rodziła jej zdecydowany opór. Ponadto Bolesław Chomicz upominał: „Charakter
straży ochotniczych wymaga subtelnego przede wszystkim podejścia do tych uczuć i obowiązków
obywatelskich. Nie bezduszny biurokratyzm przeto, nie sztywny oschły stosunek do tych placówek samopomocy społecznej, nie rozkazy i nakazy, lecz uszanowanie tej pracy publicznej przez zrozumienie
jej podstaw moralnych umocni jedynie działalność samoobrony przeciwpożarowej w Polsce demokratycznej, zwłaszcza na gruncie racjonalnie zorganizowanego samorządu”9.
Ostatecznie unicestwiono tę uważaną wówczas za szkodliwą publicystykę, zmuszając
Bolesława Chomicza do ustąpienia z funkcji prezesa Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych RP w grudniu 1947 r. Pod przewodnictwem jego następcy Wilhelma Gancarczyka,
zwolennika ideologii Polskiej Partii Robotniczej, nastąpił czas realizacji rozpatrywanych już
wcześniej koncepcji organizacji ochrony przeciwpożarowej. Trzeba przy tym mieć na uwadze
całokształt atmosfery politycznej, jaka zapanowała po wyborach do Sejmu Ustawodawczego
z 19 stycznia 1947 r.10. Podobnie jak w przypadku innych organizacji i stowarzyszeń z dniem
24 października 1949 r. Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązano11.

5
6
7
8
9
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Ogólnopaństwowy zjazd strażactwa, „Przegląd Pożarniczy”, 1947, nr 1, s. 7.
AAN, Biuro Kontroli przy Radzie Państwa, sygn. 187; „Gazeta Strażacka” 1948, nr 13-14, s. 31.
Związkowi Straży Pożarnych R.P., „Przegląd Pożarniczy” 1947, nr 1, s. 7.
B. Chomicz, Walka z klęską ogniową, „Przegląd Pożarniczy” 1947, nr 1, s. 5.
B. Chomicz, Przyczynek do ideologii strażactwa polskiego, „Przegląd Pożarniczy” 1947, nr 6, s. 3.
W. Góra, K. Grünberg, Geneza i pierwsze lata Polski Ludowej, Warszawa 1985, s. 233-255 oraz J. Gmitruk,
W jedności siła. 120 lat polskiego ruchu ludowego, Warszawa 2015, s. 47-52.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.10.1949 r. (Dz.U. z 28.02.1950 r. nr 6, poz. 56).
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2. Bez samorządności nie ma wolności
Entuzjazm pierwszych lat powojennych rzeszy działaczy Związku Straży Pożarnych
RP, wśród nich członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa oraz członków ochotniczych straży pożarnych, został skutecznie ograniczony wraz z uchwaleniem przez Sejm
Ustawodawczy 4 lutego 1950 r. ustawy o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji12.
Na mocy tej ustawy wszystkie rodzaje straży pożarnych podlegały ogólnemu nadzorowi
właściwych rad narodowych, a pod względem fachowym właściwym komendom straży
pożarnych13. Ponadto terenowe OSP zachowywały status stowarzyszenia w trybie rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z 1932 r. Prawo o stowarzyszeniach14, co stanowiło
sprzeczność samą w sobie.
Zanim opublikowano jednolity tekst ustawy z 4 lutego 1950 r., co nastąpiło 13 listopada 1951 r., wcześniej, bo 21 maja tego roku, minister gospodarki komunalnej wydał
zarządzenie w sprawie ustalenia statutu wzorcowego ochotniczej straży pożarnej. Miejsce
prezesa i naczelnika straży zajął komendant i jego zastępcy: do spraw kulturalno-oświatowych (czytaj: politycznych) i do spraw technicznych. Ograniczono także samorządność
ochotniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej, formalnie jako stowarzyszeń, w zakresie kompetencji wyboru zarządu – zwanego odtąd komendą OSP. Można było dokonać
wyboru dwóch zastępców komendanta, sekretarza oraz pozostałych członków komendy,
z wyjątkiem komendanta oraz członków delegowanych do komendy, na przykład przedstawiciela gminnej (od 1955 r. gromadzkiej) rady narodowej15. Statut ten musiał jednak
być formalnie zaakceptowany przez poszczególne zgromadzenia ogólne członków danej
straży. Dotąd bowiem opierano się na statucie wzorcowym z 1935 r.16. Przystąpiono więc
do zasadniczego etapu przystosowania ochotniczych straży pożarnych do nowej struktury
organizacyjnej pożarnictwa – kampanii wyborczej, przeprowadzonej w pierwszej połowie
1952 r. Zasadniczym jej celem, oprócz dokonania zmian statutowych, był zamiar dokonania wymiany kadrowej. Władze państwowe i partyjne – Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej (PZPR) – były żywotnie tym zainteresowane, o czym świadczą liczne przekazy źródłowe. Powoływano wojewódzkie, powiatowe i gminne zespoły oraz angażowano
w tę kampanię Związek Młodzieży Polskiej (ZMP) i ogniwa Ochotniczej Rezerwy Milicji
Obywatelskiej (ORMO).
Pierwotnie planowano przeprowadzenie tej akcji do 29 lutego 1952 r. Jednak już
w trakcie przygotowań organizacyjnych wystąpiły liczne trudności, wskazujące na nierealność tego terminu. Nikłą działalność przejawiały wojewódzkie i powiatowe zespoły.
Prezydia rad narodowych, ogniwa ZMP oraz komitety PZPR nie wykazywały również
większego zainteresowania tymi wyborami. Jedynie ORMO wzięło liczniejszy udział
w pracach przygotowawczych, chociaż też nie w takim stopniu, w jakim się spodziewano.

12
13
14
15
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Jednolity tekst ustawy – Dz.U. z 13.11.1951 r. nr 58, poz. 404.
Ibidem, art. 8.2.
Ibidem, art. 8.5.2. oraz art. 19.2.
M.P. z 5.07.1951 r. nr A-58, poz. 762.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14.01.1935 r. (Dz.U. nr 7, poz. 35).
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Najsłabszym ogniwem okazały się prezydia gminnych rad narodowych, które miały przeprowadzić inwentaryzację majątku ruchomego i nieruchomego będącego w użytkowaniu
ochotniczej jednostki, z ustaleniem własności, sporządzić aktualny wykaz członków czynnych, przeprowadzić kontrolę gospodarki finansowej, a co najważniejsze – wytypować
kandydatów na członków komendy OSP. Szczególny sprzeciw jednostek strażackich budziła inwentaryzacja sprzętu pożarniczego, z wielkim trudem i poświęceniem zdobywanego dotąd przez ochotników. Obawiano się, że może on zostać im odebrany17.
Trzeba przy tym zwrócić uwagę na okres, w jakim odbywała się ta kampania. Wieś polska znajdowała się na etapie przyspieszonego tempa kolektywizacji rolnictwa (rolnicze spółdzielnie produkcyjne), borykania się z problemem obowiązkowych dostaw płodów rolnych,
eliminowania z życia społecznego tzw. kułaków, czyli dobrze gospodarujących chłopów
i posiadających kilkadziesiąt hektarów ziemi, a ponadto cieszących się naturalnym autorytetem środowiskowym. Szerzyły się formy zastraszania i szantażowania społeczeństwa. Stąd
też członkowie OSP, zdając sobie sprawę z zachodzących zmian ogólnych, nie podejmowali
najczęściej dyskusji nad samym statutem, który nadto wyraźnie ograniczał ich dotychczasową samorządność, ale podnosili kwestię trudności, braków i potrzeb straży, przede wszystkim na odcinku zaopatrzenia w sprzęt. Zresztą porządek obrad zgromadzeń ogólnych był
tak zaprogramowany, że przyjęcie statutu zatwierdzano przed dyskusją.
Co do wybieralnych członków komend nie było większego problemu. Zaistniał on
natomiast w przypadku mianowanych komendantów. W ogólnej liczbie 13 902 ochotniczych straży pożarnych aż 9127 osób sprawowało funkcję naczelników w byłych zarządach OSP (65,7%), a 775 osób (5,6%) funkcję prezesów. Na ten stan rzeczy wpłynął brak
w gminach nowych osób, które odpowiadałyby przede wszystkim kryteriom politycznym
zalecanym przez władze centralne. Ponadto formalny stosunek prezydiów gminnych rad
narodowych do tej kampanii, jak również brak możliwości dokonywania głębszych analiz
przedstawianych kandydatów przez komendy powiatowe i wojewódzkie straży pożarnych
– wszystko to miało zasadniczy wpływ na to, że 71,3% stanowisk komendantów OSP powierzono z konieczności funkcyjnym z byłych zarządów. Tak ukształtowana proporcja nie
mogła wzbudzać pełnego zadowolenia władz centralnych. Dlatego też Komenda Główna
Straży Pożarnych (KG SP) zaleciła pilne obserwowanie pracy komend OSP i dokonanie
korekt w ich składzie osobowym18.
Kampania wyborcza przeprowadzona w ochotniczych strażach pożarnych w 1952 r.
była pierwszą po rozwiązaniu Związku Straży Pożarnych RP i stanowi ilustrację atmosfery, jaka towarzyszyła zgromadzeniom ogólnym. Mimo że były one szczegółowo reżyserowane przez władze zwierzchnie, to w większości wypadków stosunek ochotników do nich
był co najmniej obojętny.
Zgodnie ze statutem następne zebrania sprawozdawczo-wyborcze miały odbyć się
w 1955 r. Tymczasem termin ten został przyspieszony i odbyły się rok wcześniej. Potwierdza to zasygnalizowaną już tendencję do przeprowadzenia jeszcze bardziej zasadniczych

17
18

Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (dalej: CA MSW), sygn. 497/196.
Ibidem, Sprawozdanie z akcji wyborczej nowych władz w OSP z 20.06.1952 r.
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zmian personalnych w składach osobowych komend OSP po wyborach z 1952 r.19. Mimo
usilnych starań celu tego nie osiągnięto – efekt wysiłków władzy ludowej okazał się podobny do osiągniętych w 1952 r. O wadze tego zagadnienia może świadczyć także wypowiedź ministra gospodarki komunalnej Feliksa Baranowskiego na forum II Zjazdu PZPR,
odbytego w dniach 10-17 marca 1954 r. Stwierdził on wówczas, że: „Istnieje bezwzględna konieczność wzmocnienia roboty politycznej w strażach (…)” oraz że „(…) straże to
ważki problem gospodarczy i organizacyjny, w związku z czym komitety PZPR oraz rady
narodowe winne więcej uwagi poświęcać tej organizacji”20.
Te pierwsze kampanie sprawozdawczo-wyborcze, jak i doroczne sprawozdawcze obrazują atmosferę panującą do 1956 r. w jednostkach ochotniczych – w większości wypadków obojętności wobec wytycznych i wprowadzania nowych rozwiązań, na przykład
w postaci powoływania garnizonów pożarniczych czy tzw. szefostwa, mającego sprawować pieczę nad poszczególnymi terenowymi jednostkami OSP ze strony funkcjonariuszy
komend powiatowych straży pożarnych. Generalnie rzecz ujmując, efekty podejmowanych działań w zakresie restrukturyzacji pożarnictwa okazały się niewspółmiernie małe
w stosunku do założeń. Przyczyn niepowodzenia należy upatrywać w zbyt daleko idącym
ograniczeniu elementów samorządności stowarzyszeń ochotniczych straży pożarnych.
To one stanowiły podstawę bezpieczeństwa pożarowego przy nikłej obsadzie personalnej
zawodowych komend straży pożarnych. Powiatowe pogotowia pożarnicze bazowały na
ochotnikach. Z tego zaczęto zdawać sobie sprawę w kręgach funkcjonariuszy Komendy
Głównej SP. W 1955 r. zainicjowano na łamach „Przeglądu Pożarniczego” dyskusję na
temat – używając ówczesnego języka prasowego – niezdrowych objawów, a także stylu
pracy w pożarnictwie polskim. W ramach uwag, postulatów i propozycji skierowanych do
zawodowej służby poruszono także kwestię funkcjonowania OSP w ramach państwowego
systemu ochrony przeciwpożarowej. W latach 1950-1954 nastąpił wyraźny kryzys w ich
działalności, którego nie zdołano w należyty sposób rozwiązać. Nie doceniono doświadczeń ochotników, traktując wszystko, co było niegdyś, jako zbędne, pozbawione jakichkolwiek wartości. Doświadczeni działacze strażaccy nie mogli pogodzić się z wypadkami indolencji ze strony sporej części zawodowej kadry komend straży pożarnych. „Nade
wszystko przeważała wiara we wszechmoc profesji, zarozumialstwo z racji posiadanego
stopnia w Korpusie Technicznym Pożarnictwa, gdy trzeba było uczyć się na każdym kroku, a posiadaną wiedzę ciągle konfrontować z życiem”21.
Nie podważając wówczas istniejącej struktury organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej, poddano stosunkowo ostrej krytyce funkcjonowanie tego systemu, a postulat pełnienia przez komendy powiatowe SP podobnej roli, jaką pełniły zarządy powiatowe w stosunku do innych organizacji społecznych, świadczy o zarysowującym się zrozumieniu braku
społecznej więzi organizacyjnej, który zaistniał na skutek rozwiązania Związku Straży
Pożarnych RP. Stąd też już w październiku 1955 r. w propozycjach zmian przedstawionych
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Przed kampanią sprawozdawczo-wyborczą w OSP, „Strażak”, 1953, nr 24, s. 2-4.
„Nowe Drogi”, 1954, nr 3, s. 320.
W sprawie stylu pracy, „Przegląd Pożarniczy”, 1955, nr 9, s. 33.

208

XV. Z PROBLEMATYKI STRAŻACKIEJ SAMORZĄDNOŚCI

przez Komendę Główną SP na Kolegium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znalazł się
między innymi postulat znowelizowania statutu ochotniczej straży pożarnej w kontekście
wybieralności komendanta. Uzyskał on aprobatę, przy czym wybór zgromadzenia ogólnego OSP miał podlegać zatwierdzeniu przez dane prezydium rady narodowej22.
Równolegle toczyła się nadal dyskusja na łamach „Przeglądu Pożarniczego”, w toku
której na początku 1956 r. poddano pod rozwagę wniosek ewentualnego powołania
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych23. Tego rodzaju wniosek dopuszczony do druku
musiał zyskać aprobatę Komendy Głównej SP i odzwierciedlał jej poglądy. Ostatecznie,
po uzyskaniu zgody ze strony Sejmu i Rady Ministrów, 28 grudnia 1956 r. odbył się w Warszawie Krajowy Zjazd Delegatów OSP, na którym powołano Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych. Po niefortunnym okresie lat 1950-1955 oraz wydarzeń politycznych 1956 r.
nastąpił czas ponownej aktywności OSP w oparciu o nowe przepisy.
3. Po październikowych wydarzeniach roku 1956
Powstanie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych spowodowało potrzebę określenia
struktury organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej uwzględniającej rolę komend straży
pożarnych i zadania Związku. Wychodzono z założenia, że w OSP powinny w szczególny
sposób współdziałać elementy dyscypliny wzorowanej na wojskowej z elementami demokracji wewnątrzorganizacyjnej. Uznano za słuszne i konieczne, aby terenowe straże
ochotnicze rozwijały samorządność w tych szczególnie dziedzinach, które bezpośrednio
decydują o ich społecznym charakterze i powiązaniach z życiem ich środowisk lokalnych.
Stwierdzano jednocześnie, że Korpus Techniczny Pożarnictwa, niezależnie od rozmiarów
jego rozbudowy, nie będzie w stanie należycie zabezpieczyć pod względem skuteczności
akcji ratowniczo-gaśniczych terenów wiejskich i małomiasteczkowych bez ofiarnego zaangażowania jednostek ochotniczych.
Komenda Główna SP, kreując utworzenie Związku OSP, miała na względzie przede
wszystkim bardziej skuteczną realizację swoich zadań w dziedzinie zabezpieczenia przeciwpożarowego kraju24. Dlatego też pierwszorzędne znaczenie miało zarządzenie ustalające wzorcowy statut ochotniczej straży pożarnej25. Opublikowanie go przed innymi równie ważnymi aktami prawnymi świadczyło o zrozumieniu potrzeby uregulowania tego
palącego problemu. Dotychczasowy, obowiązujący statut z 1951 r. budził już wcześniej
wśród szeregów strażackich poważne zastrzeżenia, a po powołaniu Związku OSP nie był
w ogóle respektowany. Tak więc zachodziła pilna potrzeba uregulowania tej sprawy i nade
wszystko wyjścia naprzeciw mogącemu przybrać duże rozmiary niepożądanemu przez
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CA MSW, sygn. 1199/55, Informacja o działalności Komendy Głównej Straży Pożarnych w walce z pożarami
wsi z października 1955 r.; uchwała Kolegium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 7.10.1955 r.
A. Głowala, W sprawie stylu pracy i innych zagadnień ochrony przeciwpożarowej, „Przegląd Pożarniczy”,
1956, nr 1, s. 13.
Obowiązuje zasada jedności, „Przegląd Pożarniczy”, 1958, nr 12, s. 3-4.
Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 18.07.1957 r. (M.P. z 1957 r. nr 67, poz. 409).
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władze państwowe kierunkowi zbytniego usamodzielnienia się terenowych jednostek
strażackich. Obawiano się zbyt jednoznacznego nawiązywania przez działaczy Związku,
jak i członków OSP do tradycji i obyczajów okresu międzywojennego, a także pierwszych
lat powojennych. Ponadto statutowego uregulowania wymagała sama struktura organizacyjna Związku. Tymczasowe zarządy, od szczebla centralnego do powiatowego włącznie,
miały być w niedalekiej przyszłości zastąpione władzami z wyboru. Po ogłoszeniu statutu
ochotniczej straży pożarnej przystąpiono więc do przeprowadzenia wyborów obejmujących ochotnicze straże, oddziały powiatowe i wojewódzkie, aby w dniach 17-18 października 1959 r. odbyć I Walny Zjazd Związku OSP. Uregulowano także status Związku, uznając go za stowarzyszenie wyższej użyteczności i nadając mu statut26.
Jeżeli chodzi o OSP, to podlegały one pod względem operacyjnego przygotowania
i udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych komendom SP. Pod względem działalności
pozaoperacyjnej natomiast kierowały się własnymi inicjatywami, ale także wytycznymi
wojewódzkich bądź powiatowych ogniw Związku OSP. Do zadań tych ogniw w stosunku
do OSP należało nadzorowanie i zatwierdzanie:
1) całokształtu działalności i gospodarki, a w szczególności budżetów i planów działalności;
2) składów osobowych zarządów i naczelników straży;
3) uchwał dotyczących kupna, sprzedaży lub obciążenia nieruchomości będącej w dyspozycji straży;
4) uchwał w sprawie rozwiązania straży.
Dużą odpowiedzialność w zakresie ochrony przeciwpożarowej nałożono na prezydia
rad narodowych wszystkich szczebli, które miały przede wszystkim:
1) nadzorować wykonywanie przepisów w zakresie zachowywania bezpieczeństwa pożarowego;
2) powoływać zespoły kontroli przeciwpożarowej;
3) egzekwować obowiązek pełnienia przez ludność wart przeciwpożarowych;
4) dbać o utrzymywanie w budynkach i siedliskach gospodarstw rolnych podręcznych
urządzeń do gaszenia pożarów;
5) nadzorować działalność straży pożarnych i zapewniać im środki alarmowania oraz
łączności, odpowiednie pomieszczenia na sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, a także środki transportowe.
Tak więc uwzględniano szeroki udział i odpowiedzialność władz terenowej administracji państwowej, fachowych organów pożarniczych, Związku i samych OSP, a także
całego społeczeństwa w omawianym zakresie, co w następnych latach przybrało formę
Powszechnego Społecznego Frontu Przeciwpożarowego. Co prawda odpowiednie przepisy
poprzedniego okresu uwzględniały te wszystkie aspekty, jednak nadmierne upolitycznianie
wszelkich przejawów życia społecznego odnosiło skutek odwrotny od zamierzonego.
Nastał czas pewnej stabilizacji, co wyrażało się w znacznej aktywizacji środowisk
strażackich. Na ogół zdawano sobie przy tym sprawę z fasadowości powołania Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych i w gruncie rzeczy jego niedemokratycznego charakteru,

26

Dz.U. z 1958 r. nr 52, poz. 248 oraz M.P. z 1958 r. nr 66, poz. 391.
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o czym mogą świadczyć składy osobowe władz poszczególnych ogniw organizacyjnych
Związku. Pośrednim odzwierciedleniem braku nawiązania do lat 1946-1949, nie mówiąc
już o okresie międzywojennym, był brak uczczenia pamięci zmarłego w maju 1959 r.
Bolesława Chomicza na wspomnianym I Walnym Zjeździe Związku OSP. Pamięć o tym
orędowniku samorządności strażackiej nie przystawała wówczas do propagowania idei
socjalistycznych zasad politycznego kierowania życiem społeczno-gospodarczym.
4. W nowych strukturach organizacyjnych
Kolejny przełom w ochotniczej działalności strażackiej nastąpił wraz z 1975 r. Związane to było z reformą podziału administracyjnego kraju, która wymusiła reorganizację
nie tylko terytorialnego zakresu działań terenowych komend straży pożarnych, ale także
ogniw organizacyjnych Związku. Stało się to na mocy ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 12 czerwca 1975 r.27. O ile w miejsce komend powiatowych SP utworzono komendy
rejonowe, to Związek OSP w miejsce oddziałów powiatowych zdecydował się na powołanie oddziałów gminnych. Świadczyło to o braku dalekowzroczności i uległości wobec
zarysowujących się tendencji osłabienia roli Związku. To pod naciskiem władz państwowych Związek zrzekł się wojewódzkich zakładów usług pożarniczych, które zapewniały
mu spore przychody, przeznaczane na działalność statutową i wspieranie OSP. Zakłady
te przejęło nowo powstałe Przedsiębiorstwo Instalacji i Napraw Urządzeń Pożarniczych
SUPON28. Od tego czasu następowało stopniowe osłabianie znaczenia Związku. Znajdowało to odbicie w kolejno nadawanych statutach Związku oraz w statutach wzorcowych terenowych jednostek OSP. Jeszcze w okresie mających nastąpić zmian ustrojowych
w 1989 r., kiedy trwały obrady Okrągłego Stołu (6 lutego – 5 kwietnia), minister spraw
wewnętrznych Czesław Kiszczak w marcu wydał nowy statut wzorcowy dla tych straży,
w którym czytamy: „Naczelnika straży i zastępcę naczelnika straży powołuje i odwołuje
komendant rejonowy straży pożarnych…”29. Stanowi to kolejny przykład przedmiotowego traktowania ochotniczych jednostek, podobnie jak i Związku OSP. Zachowywał on co
prawda formalnie do 1989 r. status stowarzyszenia wyższej użyteczności, ale nie miało to
praktycznie żadnego znaczenia. Związek traktowano jak zwykłe stowarzyszenie, zwykłą
organizację społeczną.
Dopiero transformacja ustrojowa i gospodarcza z lat 1989-1991 zaowocowała tym,
że to Związek opracowywał swoje statuty oraz statuty wzorcowe dla ochotniczych straży
pożarnych. W 1992 r. przyjęto nazwę Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, nawiązując tym samym do dziedzictwa Związku Straży Pożarnych RP,
dziedzictwa twórców zjednoczenia ruchu strażackiego dokonanego w 1921 r.

27
28

29

Dz.U. z 1975 r. nr 20, poz. 106.
Z obrad plenum ZG ZOSP (z 27.11.1975 r.), „Strażak”, 1976, nr 1, s. 11; Z.L., SUPON – nowe przedsiębiorstwo,
„Strażak”, 1976, nr 6, s. 19.
Centrum Informacji Archiwalnej ZOW ZOSP RP w Olsztynie, sygn. 0-04/5B, załącznik nr 1 do zarządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych z 24.03.1989 r.
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Okres działalności po 1989 r. nie był okresem pozbawionym problemów, jednak znalazły one pozytywne rozwiązanie głównie w nowelizacjach ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. dokonanych w latach 1997-1998. Pierwsza z nich dotyczyła
podziału funduszy ubezpieczeniowych od ognia pomiędzy Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i Związek OSP RP, druga natomiast podziału kompetencji w zakresie
ochrony przeciwpożarowej30. Ten stan rzeczy trwał do 2017 r., kiedy dokonano kolejnej
nowelizacji wyżej wymienionej ustawy, na mocy której pozbawiono Związek OSP RP między innymi funduszy z ubezpieczeń od ognia31. Po jesiennych wyborach parlamentarnych
w 2015 r. nastał ponownie okres eliminowania roli i zadań Związku OSP RP w relacjach
z komendami Państwowej Straży Pożarnej, a także w pewnym stopniu instrumentalnego
traktowania ochotniczych straży pożarnych.
Rekapitulacja
Przedstawione wyżej niektóre aspekty problematyki strażackiej samorządności stanowią podstawę do sformułowania pewnych wniosków, a także refleksji:
1. Historia działalności ochotniczego ruchu strażackiego po II wojnie światowej łączy
się wyraźnie z polityką wewnętrzną państwa, jej zmiennością odnośnie stosunku do
samorządności. Odzwierciedleniem tego były między innymi stanowione ustawy
i pochodne przepisy prawa, które uwzględniały sugestie i oczekiwania ideologicznej
wykładni prymatu danej partii politycznej: w latach 1944-1948 Polskiej Partii Robotniczej, a następnie, do 27 stycznia 1990 r. – Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
2. Z perspektywy czasu w najnowszych dziejach pożarnictwa polskiego można wyodrębnić
pięć zasadniczych okresów, które wyznaczają cezury chronologiczne, a mianowicie:
– lata 1944-1949 – okres reaktywacji Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i jednostek straży pożarnych przy jednoczesnym powołaniu organu państwowego – Głównego Inspektoratu Pożarnictwa w Ministerstwie Administracji Publicznej,
– lata 1950-1956, w których starano się całkowicie podporządkować ochotnicze straże
pożarne organom państwowym we wszelkich przejawach ich samorządnej działalności (już 24 października 1949 r. rozwiązano Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej),
– lata 1957-1975, kiedy nastąpiło ogólnospołeczne ożywienie powodowane nadzieją na
bardziej samorządne decydowanie o profilu działalności stowarzyszeniowej; nad działalnością OSP ograniczony nadzór zaczął sprawować Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych,
– lata 1976-1989 – okres ogólnospołecznych rozczarowań (m.in. wypadki radomskie
w 1976 r., na wybrzeżu w 1980 r. oraz reperkusje wobec obywatelskiego i związkowego ruchu „Solidarność”), a także sukcesywnego ograniczania kompetencji Związku

30
31

Dz.U. z 1997 r. nr 11, poz. 725; Dz.U. z 1998 r. nr 106, poz. 668.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1169.
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4.

5.

6.

7.
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Ochotniczych Straży Pożarnych, wyrażającego się m.in. pozbawieniem go możliwości
prowadzenia działalności gospodarczej (przejęcie przez przedsiębiorstwo państwowe
wojewódzkich zakładów usług pożarniczych),
lata od 1990 r. – okres zmienności stosunku władz państwowych i jego organów odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej (od 1992 r.) i skupionych w nim ochotniczych straży pożarnych – od dobrze układającej się współpracy z ogniwami Państwowej Straży Pożarnej po
ograniczanie jej ze strony tych ogniw do niezbędnego formalnego minimum.
Współpraca organów państwa z pozapaństwowymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, do których zaliczono między innymi Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP32, jest nieodzownym warunkiem harmonijnego i odpowiedzialnego zapewniania poczucia bezpieczeństwa społecznego, w tym kondycji bezinteresownych,
zaangażowanych postaw członków OSP.
Nie podważając nadzoru państwa nad całokształtem bezpieczeństwa wewnętrznego
kraju, w tym nad ochroną przeciwpożarową, istotne jest to, w jaki sposób ten nadzór
jest sprawowany i w jakim stopniu jakiekolwiek tendencje centralistycznego zarządzania mogą wpływać negatywnie na istotę samorządności stowarzyszeniowej.
Istota samorządności tkwi w możliwości podejmowania przez stowarzyszenia autonomicznych decyzji w kluczowych dla nich sprawach, na przykład sposobu realizacji
ważnych z ich punktu widzenia kwestii służących całej społeczności lokalnej. Może
być ona ograniczana w sposób naturalny (sfera interakcji osobowych i środowiskowych) lub ze względów obiektywnych, braku realnych możliwości wykonania podjętego zadania, na przykład budowy wielofunkcyjnego obiektu, służącego zarówno
straży pożarnej, jak i ogółowi mieszkańców. Brak wystarczających funduszy na ten cel
w budżecie gminy nie będzie traktowany jako ingerencja zewnętrzna. Ale z pewnością
za taką uznać należy zbyt rygorystyczne ograniczenia prawne, przy jednoczesnym nakładaniu na ochotnicze jednostki strażackie dodatkowych zadań.
Ochotnicze straże pożarne dysponowały i nadal dysponują ogromnym poczuciem
odpowiedzialności i dyscypliny w przypadku dobrowolnie podjętych zobowiązań
w zakresie ochrony przeciwpożarowej wobec swoich środowisk lokalnych. W razie
potrzeby służą także pomocą w akcjach ratowniczo-gaśniczych poza ścisłym rejonem
swego działania. Istotną rolę w realizacji tej misji odgrywają osiągnięte przez wiele pokoleń nie tylko doświadczenia, ale także wartości materialne i kulturowe oraz ciągłość
ideowa i organizacyjna. To OSP i reprezentujący je obecnie Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wydatnie przeciwdziałają dezintegracji
cywilizacyjnej środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Mają również niepodważalne osiągnięcia w zakresie integracji społecznej, szczególnie na ziemiach zachodnich
i północnych.
Jakiekolwiek nieprzemyślane zewnętrzne ingerencje mogą wpływać negatywnie na
członków strażackiej organizacji pożytku publicznego. W znacznym stopniu mogą

Art. 15 pkt 7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz.U. nr 81, poz. 351 ze zm.).
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także ograniczać impuls strażackich inicjatyw środowiskowych, skutkować osłabianiem gotowości operacyjnej, a tym samym zwiększaniem kosztów państwa.
Na ten stan rzeczy może także mieć wpływ ewidentne, od 2016 r., uniemożliwianie wypełniania w pełnym zakresie statutowych powinności Związku OSP RP wobec OSP33.
Ponadczasowe i nadal aktualne jest zatem przesłanie Bolesława Chomicza zacytowane na wstępie: „Charakter straży ochotniczych wymaga subtelnego podejścia (…).
Nie bezduszny biurokratyzm przeto, nie sztywny, oschły stosunek (…), lecz uszanowanie tej pracy publicznej (…) umocni jedynie działalność samoobrony przeciwpożarowej
w Polsce demokratycznej (…)”.
Dr Władysław Maria Świeczkowski jest uczniem i kontynuatorem dzieła prof. dr. hab.
Józefa Ryszarda Szaflika w zakresie ochotniczej działalności strażackiej, członkiem
Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, przewodniczącym
Komisji Historycznej i kustoszem Centrum Informacji Archiwalnej ZOW ZOSP RP
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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T. Chrobak, Działalność społeczna w ochotniczych strażach pożarnych w ujęciu socjologicznym, [w:] FENIX
2020. Warsztaty. Rola ochotniczych straży pożarnych i ich Związku w XXI w., Kraków 17-18.06.2002 r.; „Zeszyty
Historyczne ZOSP RP”, V, Warszawa 2005: T. Chrobak, W. Tabasz, Filary strażactwa ochotniczego, s. 15-21,
T. Bocheński, J. Jabłoński, Ochotnicze straże pożarne elementem kształtowania ładu społecznego w środowisku
wiejskim, s. 39-48; P. Matusak, Trwałość idei Bolesława Chomicza w polskim ruchu strażackim, [w:] „Zeszyty
Historyczne Związku OSP RP”, VII, Warszawa 2008, s. 7-17; B. Chomicz, W trosce o jedność i siłę ruchu
strażackiego, Warszawa 2015; W. Tabasz, Wzorzec osobowy strażaka, [w:] „Zeszyty Historyczne ZOSP RP”,
VII, Warszawa 2008, s. 19-30.
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XVI.

MŁODZIEŻ TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ
Sławomir Kruszewski
Wprowadzenie
W Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych działam od 2012 r. Gdy wstępowałem w jej szeregi w wieku 16 lat, działalność MDP tej jednostki była zawieszona
z powodu braku osoby, która podjęłaby się tego przedsięwzięcia. W związku z tym podstawową wiedzę pożarniczą zacząłem przyswajać samodzielnie, by po ukończeniu 18. roku
życia móc ją uzupełnić szkoleniem podstawowym ratowników OSP i innymi kursami specjalistycznymi. W 2015 r. postanowiłem, że spróbuję reaktywować działalność młodzieżowej drużyny pożarniczej. Bodźcem do działania był wyżej wspomniany brak opieki nad
młodymi chcącymi rozpocząć swoją przygodę w OSP. Na pierwsze zebranie organizacyjne
przyszło 12 dzieci, a w kolejnych latach do drużyny dołączały nowe osoby. Obecnie grupa
liczy 18 osób, ma swój proporzec, emblemat oraz ubrania koszarowe, a na koncie liczne
działania na rzecz społeczności lokalnej. Czas poświęcany na aktywność w OSP dzielę
między rolę opiekuna MDP i pełnienie funkcji sekretarza Zarządu OSP, która została mi
powierzona w 2016 r.
1. Zadania dla młodych
Od dawna w środowisku strażaków ochotników można usłyszeć głosy, że w działaniu i organizacji jednostek OSP potrzebne są zmiany. Niejednokrotnie można się
spotkać z uwagami sugerującymi konieczność dążenia do nowoczesności na wzór
kolegów zza zachodniej granicy, przy zachowaniu tradycji polskiego pożarnictwa.
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Sławomir Kruszewski z członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Uważam, że usprawnienia i swego rodzaju „modernizacja” potrzebne są nie tylko w jednostkach, ale i na poszczególnych szczeblach Związku OSP.
Organizując na nowo działalność MDP w swojej jednostce, niejednokrotnie spotkałem się z brakiem zrozumienia ze strony znajomych, kolegów, a także rodziców dzieci
chcących należeć do grupy młodych strażaków. Powody były różne, często wręcz krzywdzące nas, strażaków ochotników. Gdy zastanawiałem się nad przyczyną takiego nastawienia, po namyśle doszedłem do wniosku, że wynika to z braku wiedzy o naszej działalności
– zarówno tej ratowniczej, jak i prowadzonej na co dzień w strażnicy. Mała świadomość
wśród Polaków tego, co dzieje się w ochotniczych strażach pożarnych, skutecznie tworzy
negatywne stereotypy o naszych stowarzyszeniach, zwłaszcza u osób zamieszkujących tereny miejskie, gdzie działalność ratownicza prowadzona jest głównie przez jednostki PSP.
Wiele OSP prowadzi we własnym zakresie działalność informacyjną, która ma na celu
zwiększenie świadomości lokalnej ludności o strukturach i organizacji miejscowych jednostek OSP. Tam, gdzie takie akcje zdały egzamin, zauważono wzrost liczby przyjęć nowych druhów w szeregi OSP, zarówno tych młodszych, jak i starszych. Według mnie sam
pomysł tego typu przedsięwzięć jest rewelacyjny. Aby jednak osiągnął przyzwoite skutki
na terenie całego kraju, musi wyjść od Zarządu Głównego Związku OSP RP.
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Proponowane środki do uwzględnienia
w projektowanej strategii

Opis proponowanych środków

Opracowanie przez Związek kampanii informacyjnej mającej na celu
rozpowszechnienie za pomocą środków masowego przekazu oraz
metodami tradycyjnymi wiedzy o roli i zakresie działalności OSP:
Działalność propagandowo-informacyjna
– spoty reklamowe w mediach publicznych i lokalnych,
poszczególnych szczebli ZOSP RP
– działy informacyjne w lokalnych gazetach,
– broszury i ulotki rozpowszechniane na różnego rodzaju wydarzeniach.
Organizowanie spotkań informacyjnych dla młodzieży szkolnej.
Prezentowanie statutowej działalności osobom starszym na zebraniach wiejskich.
Spotkania informacyjne w szkołach
Organizowanie spotkań mieszkańców miast z OSP i władzami
i świetlicach wiejskich
ZOSP RP (domy kultury, centra konferencyjne itp.).
Cykliczne prelekcje dla dzieci, młodzieży, studentów, osób starszych, pracowników firm i korporacji na terenach miejskich.
Organizacja tematycznych festynów strażackich z atrakcjami
dla najmłodszych w centrach miast.
Festyny tematyczne i akcje informacyjne „Miasteczka strażackie”, gdzie każdy może zasięgnąć informacji
na temat działalności OSP.
Rozdawanie broszur, ulotek na ulicach wsi i miast.
Konkursy plastyczne dla najmłodszych.
Konkursy dla młodzieży
Konkursy dla młodzieży (np. muzyczne, techniczne) przybliżające
działalność OSP.
Podjęcie prób wprowadzenia do podręczników do przedmiotu
Uwzględnienie w programach nauczania
edukacja dla bezpieczeństwa większego pakietu informacji o OSP.
EDB tematyki związanej z jednostkami
Wizyty strażaków OSP na lekcjach związanych z ratownictwem,
OSP
pożarnictwem, pierwszą pomocą.

Kiedy w OSP w Przyworach Dużych udało mi się stworzyć na nowo grupę młodych
strażaków, wspólnie z Zarządem zastanawialiśmy się, jaki kolejny krok poczynić, by
straż stała się dla nich przyjaznym podwórkiem. Nieocenione wsparcie członków Zarządu sprawiło, że opracowałem roczny plan nauczania MDP, który okazał się bardzo trafny.
Połączenie teorii, praktyki i zabaw sprawiło, że mimo mrozu czy deszczu zbiórki cieszyły się
i cieszą prawie stuprocentową frekwencją grupy. Kolejne działania miały na celu ukazanie
młodym, że są tak samo ważni w życiu jednostki, jak i starsi strażacy. Za zgodą prezesa
OSP i przy współpracy z gminą Domanice zostały zakupione dla MDP ubrania koszarowe, koszulki, proporzec, a także emblematy. Tak wyekwipowana młodzież bierze udział we
wszystkich uroczystościach strażackich, patriotycznych, kościelnych czy lokalnych. Bodźcem wzmacniającym poczucie przynależności młodzieży do OSP są również wszelkiego
rodzaju akcje ukierunkowane na pomoc innym, a także wyjazdy, na przykład do jednostek PSP czy muzeów pożarnictwa. Niezwykle ważnymi aspektami w kształtowaniu postaw
członków drużyny są jednocześnie: nauka musztry osobistej i zbiorowej, troska o schludny
ubiór młodych druhów oraz nauka ceremoniału strażackiego. Wprowadzanie do programu
zbiórek takich elementów sprawia, że członkowie MDP czują wyjątkowość tej grupy, odpowiedzialność jednostkową i zbiorową za całokształt drużyny, a także uczą się odpowiedzialności i sumienności w wykonywaniu powierzonych im zadań czy poleceń.
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Moim zdaniem, współpraca na linii młodzież – opiekun – zarząd OSP – gmina powinna być wciąż wzmacniana i rozwijana przy szczególnej pomocy ZG ZOSP RP i niższych
szczebli Związku. Ja sam w pracy z dziećmi odczułem wielką wartość wsparcia udzielonego przez Zarząd i Urząd Gminy. Rola tych dwóch grup jest niezwykle ważna w wychowywaniu młodzieży i sprawia, że opiekun MDP nie czuje się pozostawiony sam sobie
z problemami swoimi i swoich podopiecznych.
Proponowane środki do uwzględnienia
w projektowanej strategii

Opis proponowanych środków

Opracowanie przez ZOSP RP nowych, bardziej szczegółowych
rocznych planów nauczania MDP. Przesłanie do zarządów OSP
wytycznych ze wskazówkami pedagogicznymi dotyczącymi kształcenia MDP w wieku 10-18 lat. Opracowanie przy współpracy z naOpracowanie planów i wytycznych
uczycielami i psychologami przykładowego zestawu zabaw i gier dla
nauczania młodzieży w OSP
najmłodszych. Opracowanie przykładowych testów sprawdzających
wiedzę członków MDP, z podziałem na grupy wiekowe. Opracowanie list wiedzy i umiejętności, jakie na danym etapie szkolenia powinien mieć członek MDP.
Zwiększenie liczby kursów i szkoleń dla opiekunów MDP. Prowadzenie kursów i szkoleń dla opiekunów MDP w każdym z województw
(zmniejszenie czasu i drogi dojazdu na szkolenia opiekunów z OSP
Kursy dla opiekunów MDP
w małych miejscowościach). Stworzenie internetowej platformy dla
opiekunów MDP (strona z aktualnymi dokumentami). Dążenie do
uzyskania możliwości udziału opiekunów MDP w praktykach w szkołach podstawowych (zobrazowanie praktycznego podejścia do dzieci).
Spoty i kampanie promujące działalność MDP. Organizacja tematycznych festynów strażackich z atrakcjami dla najmłodszych w cenPropagowanie działalności MDP
trach miast. Konkursy plastyczne dla najmłodszych, mające zachęcić
ich do wstąpienia do MDP. Wizyty strażaków OSP na lekcjach i zachęcanie dzieci do wstępowania w szeregi MDP.
Dążenie do pozyskiwania środków na rozwój MDP. Dofinansowania
na artykuły piśmiennicze, papier, zeszyty, ubrania MDP, emblematy.
Dążenie do zmniejszenia opodatkowania ww. artykułów przeznaczoDofinansowania na działalność MDP
nych na potrzeby MDP. Współpraca opiekunów MDP z urzędami
gmin ws. finansowania MDP. Tworzenie planów zapotrzebowania
finansowego dla MDP przez opiekunów.
Organizowanie cyklicznych spotkań opiekunów MDP z całego poOrganizowanie powiatowych zjazdów
wiatu, poświęconych omówieniu bieżących spraw. Wymiana doopiekunów MDP
świadczeń opiekunów MDP w formie cyklicznych posiedzeń, debat.

Pojęcie słowa „organizacja” zależy od tego, w jakim kontekście rozpatrujemy jej związek z jednostkami OSP. W przedmiotowym podejściu jest ona grupą ludzi, których łączą
wspólne cele, wartości, struktury, regulaminy czy zasady. Czynnościowym ujęciem tego
terminu będzie splot wszelkich działań dążących do uzyskania celu zgodnego z zamierzonym planem. Organizacja może być także pojmowana jako rezultat procesu organizowania, który w OSP, moim zdaniem, powinien mieć charakter ciągły. Myśląc o jednostkach OSP, należy je stawiać w świetle każdego z tych podejść, aby jeszcze lepiej zrozumieć
potrzeby danych stowarzyszeń.
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Niezwykle ważne jest, aby jednostka miała ściśle określone zasady działania oraz silny
system wprowadzania tych zasad wśród swoich członków. OSP to nie tylko sprzęt – to ludzie, którzy pełnią w niej pewne funkcje, czasem bez jakiejkolwiek wiedzy i umiejętności,
bo często ich funkcyjność została zrealizowana na zasadzie „znajomości”. Odpowiednie instruowanie i motywowanie tych osób sprawia,
że każda z nich ma konkretnie określone zadania i świadomość, że zostanie z nich rozliczona. Sprawny system zarządzania jednostkami
powinien także wzmocnić pozycję i znaczenie
wyższych szczebli ZOSP RP i wprowadzać
większe poczucie hierarchiczności w jego
strukturach. Uważam, że takie działania pozytywnie wpłynęłyby również na procesy planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania w zarządach OSP.

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Przywory Duże
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Proponowane środki do uwzględnienia w projektowanej strategii

Opis proponowanych środków

Opracowanie szczegółowych wytycznych dla naczelników OSP w sprawie nadawania funkcji w JOT, z uwzględnieniem wymaganych szkoleń
Opracowanie szczegółowych zasad
i okresów pomiędzy poszczególnymi funkcjami. Sformalizowanie pronadawania funkcji w OSP
cesu nadawania funkcji. Dążenie do zminimalizowania zjawiska nadawania funkcji „po znajomości”.
Przeprowadzenie wewnętrznej kampanii informacyjnej, mającej na
celu uświadomienie strażaków OSP w sprawie elementów i sposobu
Wewnętrzna kampania informacyjna prawidłowego umundurowania. Przesłanie do zarządów OSP treści informacyjnych w postaci plakatów, poradników czy innych materiałów
szkoleniowych.
Zaktualizowanie i przesłanie drogą elektroniczną do zarządów OSP
regulaminu umundurowania. Zaktualizowanie wzorów emblematów
Zaktualizowanie regulaminu
na mundur dla członków jednostek OSP. Uwzględnienie nowych speumundurowania i wzorów emblematów cjalności w OSP i zaktualizowanie naszywek specjalności na rękawy.
Dążenie do popularyzacji i powszechnego stosowania naszywek specjalności.
Opracowanie poradników z podstaw zarządzania jednostkami OSP dla
prezesów i naczelników. Opracowanie poradników z podstaw muszOpracowanie wytycznych
try i umundurowania strażaków. Wprowadzenie ww. poradników do
i poradników dla zarządów OSP
podstawowych kursów strażaków-ratowników. Opracowanie metod
sprawdzania wiedzy i sposobów egzekwowania przestrzegania wytycznych przez strażaków OSP.
Wprowadzenie kontroli jednostek OSP z ramienia oddziału powiatowego ZOSP RP. Dążenie do zwiększenia poczucia hierarchiczności
Zwiększenie praw i kompetencji
pomiędzy jednostkami a ZOP. Dążenie do wyeliminowania zjawiska
ZOP ZOSP RP
obsadzania zarządów osobami pod wpływem poglądów politycznych
i „znajomości”.
Zaktualizowanie obszarów działania zarządów wszystkich szczebli
Wyeliminowanie tzw.
ZOSP RP, które od dawna nie zostały poddane analizie i aktualizacji
martwych obszarów
oraz dostosowanie ich do obecnych warunków.
Wprowadzenie platformy komunikacyjnej dla członków zarządów
wszystkich szczebli ZOSP RP. Przesyłanie informacji z ZOSP RP bezUsprawnienie przepływu informacji
pośrednio do jednostek OSP (bywają przypadki, że pisma dotyczące
pomiędzy szczeblami ZOSP RP
jednostek trafiają do urzędów gmin, opóźniając przepływ często ważnych informacji).

Z pełnieniem konkretnych funkcji w jednostkach wiążą się także osobiste dystynkcje i oznaczenia druhów, które umożliwiają szybką identyfikację zakresu ich działalności. Powszechnie jednak wiadomo, że większość strażaków nie przykłada należytej wagi
do tego, jakie naszywki, czapki czy inne elementy wchodzą w skład ich umundurowania.
Najczęściej wynika to z niewiedzy oraz z braku konkretnych zasad nadawania funkcji, co
leży w kompetencjach zarządu OSP. Zaniechanie tych podstawowych spraw może spowodować, że stereotyp „strażaków przebierańców” z czasem przerodzi się w twardo ugruntowany i smutny fakt. Na podstawie osobistych obserwacji mogę również stwierdzić, że
członkowie MDP i młodzi strażacy bardziej zwracają uwagę na prawidłowość i schludność swojego umundurowania niż sami prezesi czy zarządy jednostek.
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Poddając pod przemyślenia nawał biurokracji w swojej jednostce OSP, pozwolę sobie
krótko odnieść się do tego tematu. W dobie Internetu i nowoczesnych sposobów przekazywania danych przepływ informacji można przenieść z drogi papierowej na elektroniczną. Wykorzystanie dobrze skonfigurowanych baz danych i dotychczasowego systemu
OSP pozwoli jednostkom i ich sekretarzom na bieżąco aktualizować np. liczbę strażaków,
wyjazdów czy prowadzenie własnego rejestru odznaczeń. Dążenie do cyfryzacji jednostek OSP byłoby przełomowym krokiem w ich funkcjonowaniu i zaoszczędziłoby czasu
np. przy żmudnym wypełnianiu sprawozdań, raportów, wniosków czy danych osobowych
(czego często doznajemy w okresach sprawozdawczo-wyborczych). Dobrym rozwiązaniem byłoby również prowadzenie książek pracy, skarbnika, naczelnika w sposób elektroniczny. Uważam, że wtedy zwiększyłaby się liczba jednostek wypełniających na bieżąco
informacje ze swojej działalności i poprawiłaby się jakość archiwizowania wprowadzanych danych.
Nowe technologie są nieuniknione, dlatego myślę, że ZG ZOSP RP powinien stanowczo uwzględnić ten ważny fakt w budowaniu strategii i planów operacyjnych na przyszłe
lata swojej działalności.
Proponowane środki do uwzględnienia
w projektowanej strategii
Dążenie do cyfryzacji jednostek OSP

Usprawnienie przesyłania informacji
i dokumentów

Modernizacja systemu osp.org.pl

Opis proponowanych środków
Wyposażanie jednostek OSP w komputery, drukarki i dostęp
do bezpłatnego Internetu. Dążenie do tworzenia obowiązkowych pomieszczeń biurowych w jednostkach OSP włączonych
do KSRG (zwiększona ilość dokumentacji).
Możliwość składania wniosków o odznaczenia drogą elektroniczną. Możliwość przesyłania drogą elektroniczną dokumentów
i sprawozdań dotyczących działalności OSP. Stworzenie szablonów baz danych dla sekretarzy zarządów OSP w celu sprawnego
zbierania i archiwizowania danych z działalności OSP.
Dostosowanie systemu do aktualnie panujących trendów (szata graficzna, funkcje). Dążenie do stanu, w którym w każdej
jednostce OSP z KSRG będzie dostęp do komputera i Internetu, a ta będzie mogła prowadzić dokumentację z działalności
w sposób elektroniczny przez system OSP (logowanie się jednostki do systemu za pomocą loginu i hasła, prowadzenie książek z działalności, bieżące raportowanie, składanie wniosków
i dokumentów przez system do wyższych szczebli Związku).
Przesyłanie informacji ze zdarzeń lub innych danych do PSP
drogą elektroniczną.

2. Działalność ratowniczo-gaśnicza a prewencja
Ostatnią, ale chyba najważniejszą kwestią, którą chciałbym poruszyć, jest szeroko pojęta działalność ratowniczo-gaśnicza jednostek OSP. Ogromny zakres tego tematu nie pozwala na wyczerpanie go w tej wypowiedzi, lecz chciałbym omówić kluczowe według mnie
obszary. Aby zminimalizować ryzyko występowania pożarów lub innych, potencjalnie
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niebezpiecznych zdarzeń, należy kłaść duży nacisk na prewencję. Szczególnie na obszarach
wiejskich można się spotkać z różnymi niebezpiecznymi instalacjami, procesami lub po
prostu bezmyślnością mieszkańców. Wzmocniona kontrola może przynieść owoce i nieraz
uchronić od nieszczęścia. Nie chodzi tu o sprawdzanie każdej posesji, lecz o kontrolowanie
pod względem przeciwpożarowym, przy współpracy z PSP, dużych gospodarstw czy innych
obiektów będących w kręgu ryzyka oraz o prowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców. Uważam, że każdy komendant gminny powinien znać stan zabezpieczeń ppoż. na
terenie swojej gminy oraz poziom sprawności sieci hydrantowej, której sformalizowaną kontrolę można powierzyć chociażby podległym mu jednostkom OSP.
Komendanci gminni OSP często pełnią swoją funkcję bardziej w sposób reprezentacyjny niż operacyjny. Wynika to najczęściej z braku odpowiedniej wiedzy i przygotowania. Myślę, że odpowiedni, zaktualizowany system szkoleń może poprawić sytuację i sprawi, że komendanci gminni będą aktywniej włączać się w sprawy operacyjne jednostek
oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gmin. Bardziej powszechny dostęp do kursów
dla komendantów i naczelników OSP może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa
na chronionych terenach.
Aby działalność operacyjna jednostek była skuteczna, jej członkowie potrzebują odpowiednich narzędzi, zabezpieczeń oraz pojazdów. W ostatnim czasie można zauważyć zintensyfikowane działania na rzecz doposażania OSP w potrzebny sprzęt ratowniczy i środki ochrony
indywidualnej. Uważam, że należy podtrzymywać te działania i wciąż dążyć do finansowania
jednostek, aby zachować ciągłość w budowaniu tej ochotniczej siły operacyjnej, bez której PSP
nie poradziłaby sobie w zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach dużych powiatów. Polski
strażak zasługuje na dobre narzędzia, by mógł jeszcze sprawniej podejmować działania, a przy
tym czuć się bezpiecznie w chroniących go ubraniach specjalnych.
Powszechnie wiadomo, że ceny sprzętu ratowniczego nie są najniższe. Spowodowane jest
to także podatkiem, jakim obłożone są narzędzia i ubrania specjalne. Powinniśmy wspólnie
podjąć działania dążące do wprowadzenia stawki 5% podatku VAT na artykuły przeznaczone
do użytku w OSP. Finansowanie OSP nie jest tak rozległe, jak w jednostkach PSP, więc wygórowane wymagania i związana z nimi biurokracja też nie ułatwiają doposażania ochotników.
Sprawnie i szybko podjęte działania ratownicze prawie zawsze kończą się zamierzonym sukcesem. Włączone do KSRG, duże OSP coraz częściej decydują się na pełnienie
całodobowych dyżurów w jednostkach (OSP Wesoła koło Warszawy). Jest to dobre rozwiązanie, szczególnie w okresach burz, ulew, suszy czy wichur, gdy zwiększa się prawdopodobieństwo wyjazdu do zdarzenia. Uważam, że aby skrócić czas wyjazdu, powinno
się dążyć do tego, by w każdej gminie jedna jednostka z KSRG w wymienionych stanach
pogodowych (lub też całodobowo) pełniła swój dyżur. Takie rozwiązanie może wpłynąć
na skrócenie czasów operacyjnych, a także przyczynić się do zwiększenia gotowości OSP
do pomocy zastępom z JRG na terenach miejskich.
Często spotyka się sytuacje, że jednostki OSP mające bardzo dobrze wyszkolonych
strażaków są pomijane przez komendy PSP, tym samym ich motywacja do działań jest
duszona przez kolegów zawodowców. Najczęściej przejawia się to brakiem zaufania dyżurnych SKKM/SKKP do zastępów OSP przy dysponowaniu ich do małych zdarzeń – np.
na miejsce akcji, którą obsłużyłby jeden zastęp OSP, przysyła się zastępy PSP z drugiego
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końca powiatu. Uważam, że w przyszłości powinno się zadbać o odpowiednią współpracę OSP z PSP, by także ochotnicy mogli wykazywać się swoją wiedzą i umiejętnościami
ratowniczymi.
Działalność ratowniczo-gaśnicza jest ogromnym polem do rozwoju i poprawy dotychczasowych trybów działania. Usprawnienie i sprecyzowanie procedur systemu ochotniczego ratownictwa wpłynie na poprawę ogólnego ruchu ratowniczego w kraju, ponieważ
to ochotnicy są jednym z największych podtrzymujących go filarów. Warto także sięgnąć
po dawno sprawdzone rozwiązania systemowe kolegów z Niemiec czy Austrii. Ciągłe
prowadzenie międzynarodowej współpracy w tym zakresie oraz zapożyczanie gotowych
procedur zza zachodniej granicy może być dobrą receptą na stworzenie jednostek OSP na
miarę przyszłych pokoleń.
Proponowane środki do uwzględnienia
w projektowanej strategii

Opis proponowanych środków

Bieżąca kontrola ppoż. obiektów, gospodarstw, upraw, zakładów itp. przy współpracy i pod nadzorem PSP. Obchody i obProwadzenie akcji prewencyjnych przez OSP
jazdy lasów przez wyznaczonych strażaków w okresach większego ryzyka pożarowego (wiosna, lato).
Organizowanie spotkań informacyjnych dla młodzieży szkolnej na temat zabezpieczeń ppoż. Organizowanie spotkań
mieszkańców miast z OSP i władzami ZOSP RP (domy kultuProwadzenie akcji informacyjnych
ry, centra konferencyjne itp.) na temat ochrony ppoż., zapobieprzez zarządy gminne OSP
gania pożarom itp. Cykliczne prelekcje dla dzieci, młodzieży,
studentów, osób starszych, pracowników firm i korporacji na
terenach wiejskich i miejskich.
Kontrolowanie stanu sieci hydrantowych przez strażaków OSP
przy współpracy ze służbami technicznymi gmin czy wodociąProwadzenie akcji kontrolnych sieci
gów. Oznaczanie hydrantów i stworzenie gminnej mapy hyhydrantowych i innych zabezpieczeń ppoż. drantów. Sporządzanie protokołów kontrolnych dla hydrantów
i informowanie wójta gminy o ewentualnych nieprawidłowościach.
Przystosowanie tematyki szkoleniowej do dzisiejszych i przyZaktualizowanie systemu szkoleń komendanszłych potrzeb OSP. Wprowadzenie regularnych szkoleń dla
tów gminnych i naczelników OSP
komendantów gminnych OSP.
Zwiększenie dostępu do kursów
Wprowadzenie regularnych kursów dla komendantów i nakomendantów i naczelników OSP
czelników OSP w każdym powiecie/województwie.
Kontynuowanie procesu doposażania jednostek OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Dążenie do pozyskiwania
Wyposażanie jednostek OSP
przez OSP sprzętu z jednostek PSP, innych służb (pojazdy itp.)
lub z zagranicy.
Pozyskiwanie środków na finansowanie OSP. Dążenie do minimalizacji cen sprzętu ratowniczego dla OSP. Dążenie do znieFinansowanie jednostek OSP
sienia stawki 23% podatku VAT na sprzęt ratowniczy. Dążenie
do wprowadzenia stawki 5% podatku VAT na artykuły przeznaczone do użytku w OSP.
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Zwiększenie uprawnień członków OSP

Większa swoboda jednostek OSP
w samodzielnym prowadzeniu działań

Współpraca międzynarodowa

Współpraca OSP z innymi służbami
mundurowymi

Jednoznaczny zapis i zabezpieczenie strażaków OSP dojeżdżających na alarm przed utratą prawa jazdy (częste przekraczanie
prędkości). Ewentualne oznakowanie prywatnych pojazdów
strażaków OSP (odpowiednia, certyfikowana naklejka na karoserii, szybie pojazdu).
Opracowanie odpowiednich procedur dla strażaków OSP,
obowiązujących przy prowadzeniu samodzielnych akcji przez
jednostki OSP. Zwiększenie niezależności jednostek OSP od
jednostek PSP (przy współdziałaniu). Dążenie do równego
traktowania strażaków z OSP i PSP.
Kontynuowanie wymian młodzieży.
Organizowanie otwartych konferencji i debat międzynarodowych na temat ratownictwa. Podpisywanie partnerstw międzynarodowych w formule jednostka-jednostka. Finansowanie
współpracy międzynarodowej strażaków OSP. Podpisywanie
umów odnośnie pozyskiwania sprzętu z zagranicy. Organizowanie na terenie całego kraju tematycznych szkoleń i manewrów międzynarodowych.
Opracowywanie zasad współpracy OSP z innymi służbami.
Organizowanie konferencji i debat pomiędzy strażakami OSP
a funkcjonariuszami innych służb.

Wiosna to okres, w którym odbywa się kampania sprawozdawcza w ochotniczych
strażach pożarnych. Uroczystym zebraniom walnym towarzyszą z roku na rok coraz odważniejsze i bardziej ambitne plany zarządów na rozwój swych jednostek. Uwzględniane są zakupy pojazdów, sprzętów, kolejne uroczystości strażackie czy udział w zawodach
sportowo-pożarniczych. W planistycznej gonitwie OSP zarządy rzadko kiedy zastanawiają się jednak nad tym, co było. Często zapomina się o mniejszych uroczystościach sprzed
lat, osiągnięciach pojedynczych strażaków, drobnych rocznicach czy zwykłym udziale
w ćwiczeniach. Takie zaniedbania wynikać mogą ze słabej organizacji pracy zarządu, braku funkcji kronikarza lub po prostu z niechęci do dokumentowania i biurokracji.
Skład zarządów, oprócz tego wymaganego prawem, można rozszerzać o różne funkcje.
Wiele jednostek decyduje się na funkcję konserwatora, opiekuna MDP, drugiego zastępcę
prezesa, trzeciego, kolejnego... W strażach, gdzie skrupulatnie dba się o historię i tradycję,
pojawia się także funkcja kronikarza, najczęściej pełniona przez starszych strażaków, często już niebiorących czynnego udziału w akcjach. Rzadko spotyka się jednostki, w których
to zaszczytne stanowisko jest piastowane przez młodych ludzi – być może dlatego, że ci
w XXI w. wolą elektroniczne metody archiwizacji, co jest swoistym zabijaniem kronikarskiej tradycji OSP. Nic nie stoi na przeszkodzie, by funkcję kronikarza pełnił sekretarz
zarządu OSP. Ma on dostęp do dokumentów jednostki, informacji o bieżących wydarzeniach, raportów czy statystyk. Przy odpowiednim wsparciu i motywacji zarządu może to
wszystko spisywać i archiwizować dla kolejnych pokoleń.
Powszechny ruch kronikarski strażaków jest ogromną siłą, bogactwem rzetelnych informacji i faktów o przeszłości polskiego pożarnictwa. Dane podane w pięknie zdobionych, ręcznie pisanych księgach z ogromem fotografii i personaliów są perełką w pożarniczej historii kraju. Dzięki kronikarzom pasjonatom kolejne pokolenia dziedziczą wiedzę
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o rozwoju OSP, co może pomóc w zrozumieniu tego, jak dana jednostka była zarządzana,
że od beczkowozu i wiadra rozwinęła się do prężnie działającego systemowego trybu
w krajowym mechanizmie ratownictwa.
W codziennej gonitwie tego świata zachowujmy pamięć o historii i o tym, co już było.
Znajdźmy w swych jednostkach pasjonatów, którzy z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem będą wypełniali kronikarskie powołanie. Wspierajmy i pielęgnujmy tę piękną
tradycję na tyle, aby nasze zarządy planując na jutro, pomyślały o wczoraj.
W jednostce, w której aktualnie jestem sekretarzem zarządu, nie zawsze przykładano wagę do kronikarstwa. Często cenne dokumenty czy dyplomy można było spotkać
za szafkami lub w garażu. Dzięki wewnętrznej motywacji udało mi się zabezpieczyć tego
typu rzeczy. Dodatkowo podczas wizyty w Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu pozyskałem kopie oryginałów z początków działalności jednostki. Po odnalezieniu zapomnianej
kroniki wspólnie z MDP uzupełniliśmy ją o brakujące treści i w 2018 r. zakończyliśmy
ją. Podczas kompletowania wielu faktów sprzed lat udało nam się napisać krótki, spójny
rys historyczny naszej OSP. Dzięki powyższym działaniom i motywacji, którą zaraziłem
druhów z MDP, odtworzyliśmy ogrom cennych informacji, które możemy przekazywać
dalszym pokoleniom. To niesamowite, ile energii i pozytywnych efektów daje grupowa
dociekliwość w szukaniu historycznych informacji.
Plany na przyszłość? Zakup nowej księgi przeznaczonej na kronikę, uzupełnienie informacji od 2018 r. i sukcesywne spisywanie tego, co przeżyliśmy i co planujemy. Chcielibyśmy także powołać kronikarza, który z pasją i własną motywacją przy pomocy zarządu będzie na bieżąco dokumentował działalność OSP. Będąc sekretarzem zarządu, mogę
stwierdzić, że kronikarstwo i dokumentowanie poczynań straży daje dużo satysfakcji.
Fakt, że możemy przekazywać historię młodzieży i z dumą opowiadać o strażackich tradycjach, umacnia w pożarniczym powołaniu i daje energię do działania. Robiąc coś, co
inni doceniają, mamy świadomość, że robimy to coś dobrze. Napędzajmy więc wspólnie
kronikarski ruch strażacki, motywujmy się wzajemnie, wymieniajmy doświadczeniami
i dbajmy o historię oraz tradycję naszych jednostek, ponieważ masowo dokumentując
działania pojedynczych OSP, zapisujemy wspólnie kolejne karty historii polskiego pożarnictwa.
Niektóre zaproponowane przeze mnie rozwiązania mogą wydawać się niemożliwe,
a wręcz abstrakcyjne, lecz wierzę, że w powyższych tabelach i opisach znajdą się takie,
które zostaną wprowadzone w życie. Bardzo ważna jest dla mnie możliwość wyrażenia
swojego zdania na temat przyszłości ZOSP RP i ruchu ochotniczego pożarnictwa, w którym za kilkanaście lat będą może także i moje dzieci.
Sławomir Kruszewski jest sekretarzem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych (gmina Domanice, pow. siedlecki, woj. mazowieckie). Od 5 lat opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP Przywory Duże. Z zawodu technik mechatronik, student II roku na kierunku zarządzanie.
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DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH
Zdzisław Jan Zasada
Wprowadzenie
Ochotnicze straże pożarne funkcjonują w Polsce jako stowarzyszenia i stanowią istotną część sektora pozarządowego. Jednocześnie wiele aspektów ich działalności znacząco
odróżnia je od pozostałych organizacji i fundacji. Wśród najistotniejszych różnic warto
wymienić otoczenie prawne ich funkcjonowania, miejsce działania, zdolności i mobilność
do podejmowania czynności ratowniczych, potencjał ludzki i materialny, świadomość
wypracowanych wartości oraz kontekst historyczny, w jakim powstawały. Czynniki te
sprawiają, że winny być one traktowane jako jedne z najważniejszych elementów trzeciego sektora.
Podstawowa działalność OSP sprowadza się do: […] działania na rzecz ochrony życia,
zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami1. Parametr ten klasyfikuje OSP do jednej z czternastu
dziedzin aktywności organizacji pozarządowych opartych na międzynarodowej klasyfikacji ICNPO2. Jednak ratownictwo pożarnicze nie stanowi jedynego obszaru aktywności

1

2

Wzorcowy Statut Ochotniczej Straży Pożarnej, § 5, pkt 4, ZG ZOSP RP, http://www.zosprp.pl/?q=content/
wzorcowy-projekt-statutu-osp-ubiegajacej-sie-o-status-pozytku-publicznego (dostęp: 1.04.2020 r.).
Klasyfikacja ICNPO (International Classification of Non-Profit Organizations) jest stosowana między innymi
w cyklicznym badaniu „Kondycja III sektora” prowadzonym przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
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OSP. Ich misją jest także rozwijanie wśród swoich członków kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. Zadania te OSP realizują
poprzez prowadzenie szkolenia pożarniczego, odbywanie ćwiczeń, manewrów i zawodów
propagujących kulturę fizyczną, organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych, zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji
sportowych oraz inne formy pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalno-oświatowej.
Rozwijanie kultury fizycznej, sportu oraz organizowanie zawodów sportowych to
jedno z zadań zawartych we wzorcowych statutach OSP. Z badań przeprowadzonych
w 2012 r. wynika, że jedynie 17% OSP uznało działalność na rzecz kultury fizycznej za
jeden ze swoich głównych obszarów. Mimo to trzeba podkreślić, że sport jest obecny
w działaniach OSP, o czym zaświadcza uczestnictwo w 2012 r. połowy jednostek w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym oraz niemal jednej dziesiątej w zawodach powiatowych3.
Szybki rozwój ratownictwa i coraz to nowe obowiązki nakładane na straż pożarną
wymagają wyposażania jednostek straży w nowoczesny, specjalistyczny i drogi sprzęt do
gaszenia pożarów oraz likwidowania miejscowych zagrożeń. Z tego też powodu strażak,
niezależnie czy jest to strażak zawodowy, czy pełniący służbę ochotniczo, musi zaznajamiać się z jego parametrami technicznymi i obsługą. Nie ulega wątpliwości, że od profesjonalnego przygotowania do humanitarnej służby oraz wdrożenia i utrwalenia nawyków
podczas ćwiczeń zależy skuteczność podjętych działań ratowniczych, jak i bezpieczeństwo
samych strażaków-ratowników. Tak było od początku działalności pierwszych oddziałów
do zwalczania pożarów, podczas ich długoletniej historii, aż do czasów współczesnych.
To właśnie tamtejsi i dzisiejsi dowódcy stawiali i stawiają sobie pytania: Jak zapewnić
efektywność prowadzenia ćwiczeń przygotowujących strażaków do akcji ratowniczych?
W jaki sposób doskonalić i utrwalić posiadane umiejętności, by wykorzystać je w różnorakich akcjach gaśniczych lub ratowniczych? Czy forma ćwiczeń pokazowych, manewrów
oraz zawodów pożarniczych była i jest efektem wykazania sprawności do działań ratowniczych, czy tylko służy do zademonstrowania sprawności wybranych członków straży?
W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na pytania, które towarzyszyły prowadzącym stowarzyszenie straży ogniowej, później straży pożarnej i obecnie ochotniczej
straży pożarnej. Szczególną uwagę zwrócę na formy i metody przygotowania strażaków
do służby ratowniczo-gaśniczej, z podkreśleniem strażackich zmagań podczas ćwiczeń,
konkursów pożarniczych i późniejszych zawodów strażackich. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu przytoczono tylko niezbędne wyjątki z ich regulaminów, do których
czytelnik może dotrzeć, poprzez literaturę przedmiotu, prasę pożarniczą oraz strony internetowe.
Nie ulega wątpliwości, że organizacje strażackie należały w przeszłości i należą
obecnie w Polsce do najbardziej masowych korporacji. To w ich szeregach zrzeszają się przedstawiciele lokalnych społeczności – walcząc z czerwonym kurem, kultywują
jednocześnie tradycje pożarnicze, często jako jedyne na swoim terenie instytucje życie

3

Dane Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
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kulturalno-społeczne dla współmieszkańców. Na terenie kraju działa 16 250 jednostek
OSP, do których należy 696 653 członków. Do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
włączonych jest 4341 OSP4. Bardzo liczne jednostki OSP prowadzą działalność kulturalną
i oświatową, organizują turnieje wiedzy pożarniczej, zawody sportowo-pożarnicze, przeglądy i festiwale orkiestr oraz zespołów artystycznych, konkursy, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe itp.
Obecność OSP zaznacza się też bardziej w tych regionach kraju, gdzie mniej jest innego rodzaju stowarzyszeń – OSP działa tam jako alternatywna forma samoorganizowania
się społeczeństwa, przyczyniając się do wielofunkcyjności jednostek straży. Większość
strażaków za swoją główną działalność uznaje ratownictwo i ochronę przeciwpożarową.
Trzeba jednak podkreślić, że OSP są też aktywne w innych dziedzinach życia społecznego, zajmując się przede wszystkim sportem, edukacją i wychowaniem oraz kulturą.
OSP organizują zawody sportowe, pomagają w organizacji imprez masowych, prowadzą
młodzieżowe drużyny pożarnicze, zespoły muzyczne i orkiestry, izby tradycji. Ta aktywność oraz zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności sprawia, że wokół OSP koncentruje się aktywność obywatelska mieszkańców. Są więc organizacjami wykorzystującymi
oraz generującymi kapitał społeczny, przejawiający się samoorganizacją i dążeniem do
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.
W dostępnej literaturze przedmiotu możemy z łatwością prześledzić genezę oraz warunki powstawania wielu jednostek straży pożarnych, począwszy od początku XIX w. aż
po czasy współczesne5. Do popularyzacji doskonalenia tężyzny fizycznej, organizacji ćwiczeń i zawodów pożarniczych przyczyniała się głównie specjalistyczna prasa pożarnicza,
ale i czasopisma adresowane do ludności wiejskiej czy poświęcone ubezpieczeniom6.
Wertując materiały dotyczące historii straży pożarnych, dostrzeżemy, że mało miejsca poświęcają problematyce ćwiczeń oraz sportu w strażach pożarnych. Najczęściej
dotyczą one zawodów strażackich w zaborach rosyjskim i austriackim. Z okresu międzywojennego posłużymy się zapisami dotyczącymi tej problematyki w województwie
warszawskim i poznańskim, a z czasu po zakończeniu II wojny światowej – całego terytorium Polski. Rozważania nad tą problematyką rozpoczniemy od pierwszych zawodów

4

5

6

Ochotnicze straże pożarne w liczbach – najnowsze dane (2019 r.), https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/ochotnicze-stra%C5%BCe-po%C5%BCarne-w-liczbach-%E2%80%93-najnowsze-dane (dostęp: 6.03.2020 r.).
Do liczących się publikacji należy zaliczyć: S. Giziński, Pożarnictwo Pomorza Nadwiślańskiego od XIX wieku do 1939 r., Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2003; A. Jaworski,
J.E. Wilczur, Strażacka wierność, MON, Warszawa 1977; P. Matusak, Straż pożarna. Warszawskie Termopile
1939-1945, Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945”, Warszawa 2014; T. Olejnik, Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych w Królestwie Polskim, KG PSP, Warszawa 1996; W. Pilawski, Chronologia powstawania ochotniczych
straży pożarnych na ziemiach polskich w latach 1845-1890. OSP ponadstuletnie, KG PSP, Warszawa 1998; J.R. Szaflik, Dzieje ochotniczych straży pożarnych, LSW, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, wyd. 2, Warszawa
2001; W. Tabasz, Ochotnicze straże pożarne Podkarpacia na przełomie tysiącleci, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Tyczyn 2002; Z.J. Zasada, Dzieje straży pożarnych Włocławka oraz powiatu włocławskiego
na tle historii ochrony przeciwpożarowej Kujaw wschodnich (1874-2004), Włocławek 2004.
„Strażak” – wydawany od 1882 r, „Przewodnik Pożarniczy” – wydawany od 1887 r., „Przegląd Pożarniczy”
– wydawany od 1912 r., „Gazeta Strażacka” – wydawana od 1931 r., „Ratownictwo Polskie” – wydawane od
1994 r. oraz szereg czasopism regionalnych.
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pożarniczych w Płocku, które miały miejsce 3-4 października 1905 r.7 i zamkniemy przeprowadzonymi od 30 sierpnia do 1 września 2019 r. XV Krajowymi Zawodami Sportowo-Pożarniczymi Ochotniczych Straży w Polanicy-Zdroju (woj. dolnośląskie)8.

1. Geneza dbałości o sprawność fizyczną członków straży pożarnych
Staraniem o własną kondycję strażacy w skuteczny sposób przygotowują się do prowadzenia efektywnych działań ratowniczo-gaśniczych. Dotyczy to zarówno ratowników
Państwowej Straży Pożarnej (PSP), jak i strażaków ochotników. Z przeprowadzonych badań wynika, że podczas działań ratowniczych najwięcej wysiłku i energii strażak wydatkuje na: dźwiganie i przenoszenie sprzętu – 91,84%, rozwijanie węży pożarniczych – 43,06%,
bieg – 41,62%, chodzenie po drabinach – 39,71%, operowanie prądem środka gaśniczego
– 32,53%, pracę w aparatach izolujących – 24,4%. Najbardziej pożądanymi cechami motorycznymi strażaka są natomiast: wytrzymałość – 75,25%, siła – 72,6%, szybkość 68,9%,
zręczność – 53,11%, zwinność – 38,76%9. Mimo że badania przeprowadzone były w odległym czasie, nie straciły na aktualności i ich wyniki można odnieść do współczesnej
służby w jednostkach PSP i OSP.
Sprawność fizyczna od samego początku istnienia oddziałów do walki z czerwonym kurem była zagadnieniem bardzo ważnym. Systematycznie prowadzone ćwiczenia
z musztry i obsługi sprzętu pożarniczego – z reguły w niedziele – dawały możliwość wzrostu tężyzny fizycznej biorących w nich udział, ale i stanowiły powód do rywalizacji między
samymi strażakami oraz jednostkami straży pożarnych.
Pierwsze wzmianki dotyczące działalności szkoleniowej w podnoszeniu sprawności
fizycznej w strażach pożarnych odnotowujemy na terenie Galicji. Statut Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem
Krakowskim10 nakładał na Radę Zawiadowczą obowiązek przygotowania popisów gimnastyczno-pożarniczych przy okazji organizowanych zjazdów. W dokumencie tym zobowiązywano naczelnika lub jego zastępcę do czuwania nad ćwiczeniami strażaków w technice

7

8

9

10

Faktyczne utworzenie Towarzystwa Straży Ogniowej w Płocku nastąpiło w 1873 r. Ówczesne carskie władze
zaborcze decyzję o zorganizowaniu straży ogniowej wydały w 1875 r. Jednym z czołowych założycieli Towarzystwa był prezydent miasta Józef Widuliński. Naczelnikiem głównym i prezesem zarządu został Robert
Blumberg, zaś członkami zarządu, a zarazem naczelnikami oddziałowymi byli: W. Jasieński, A. Fijałkowski,
S. Wysocki, J. Widuliński i S. Woldenberg. W roku założenia do straży należało 146 członków czynnych i 235
honorowych. W 1881 r. liczba członków wzrosła do 193 czynnych i 257 honorowych. Do straży należeli głównie robotnicy i rzemieślnicy, a także urzędnicy i właściciele posesji miejskich. Dochody czerpano ze składek
własnych członków oraz z dotacji władz miejskich. T. Olejnik, Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych
w Królestwie Polskim, KG PSP Warszawa 1996, s. 301-302.
Więcej: http://www.zosprp.pl/?q=content/krajowe-zawody-sportowopozarnicze-osp-polanica-zdroj-0
(dostęp: 6.03.2020 r.).
R. Pawłowski, Określenie najbardziej przydatnych cech motorycznych u funkcjonariuszy pożarnictwa, „Zeszyty
Naukowe Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej”, Warszawa 1981, nr 5, s. 87 i n.
Uchwalony 1 października 1875 r., podczas I Krajowego Zjazdu Strażackiego we Lwowie.
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gimnastycznej i pożarnej. W związku z tym w porze letniej miały odbywać się ćwiczenia
gimnastyczne połączone z obsługą sprzętu pożarniczego. Zajęcia miały przyczynić się do
tego, aby każdy strażak umiał bezpiecznie wspiąć się na każdą wysokość oraz używając
toporka, drabin i linek, mógł uratować zagrożone osoby, jak i samego siebie11. Z tego też
tytułu do oddziału bojowego, dzielącego się na plutony: dachowy, ratunkowy i wężowy,
rekrutowani byli strażacy najmężniejsi, najsprawniejsi i najodważniejsi.
W zaborze pruskim począwszy od 1863 r. powstawały Prowincjonalne Związki Towarzystw Strażackich i Ratunkowych oraz Komun, powołano je m.in. w Poznaniu, na Górnym Śląsku i na Pomorzu. W głównej mierze organizowane były one w oparciu o pruski
system wartości i tamtejszy etos etniczny. W 1887 r. powstał Okręgowy Związek Straży Pożarnych w Lesznie, co zapoczątkowało tworzenie kolejnych związków na terenie prowincji
poznańskiej. Ważnym ich przedstawicielem był technik pożarnictwa (od 13.02.1906 r. –
etatowy inspektor pożarnictwa), odpowiedzialny za sprawy sprzętu pożarniczego oraz za
ćwiczenia z jego obsługi. Działanie tej struktury walnie przyczyniło się do powstawania
nowych straży pożarnych w okręgu leszczyńskim, a w zakresie przygotowania do działań
ratowniczych: […] przez odbywanie corocznych zebrań coraz to w innym mieście oraz przez
urządzanie przy tej sposobności ćwiczeń, wpływało dodatnio na mniej aktywne straże, pobudzając je do żywszej pracy […]12.
Podczas walnego zjazdu 11 stycznia 1929 r. została zmieniona nazwa ówczesnego Związku na Wielkopolski Związek Straży Pożarnych. W jego skład weszło: 58 straży
ochotniczych, dwie obowiązkowe, straż zawodowa z Poznania oraz 65 miast i 24 powiaty13. Jego działacze podejmowali bardzo istotną problematykę w zakresie przygotowania
strażaków do działań gaśniczych. W wielu jednostkach zostały wybudowane wspinalnie,
wyznaczono place do ćwiczeń oraz przeprowadzono liczne kursy dowódców w zakresie
obsługi sprzętu i procedur koniecznych do przestrzegania podczas walki z pożarami. Stałym elementem działalności były lustracje straży, przeglądy sprzętu oraz sprawdzanie strażackich umiejętności w zakresie ich obsługi.
20 lipca 1924 r. w Poznaniu odbył się pierwszy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Wojewódzki Zjazd Straży Pożarnych: […] przy licznym udziale władz rządowych,
samorządowych i wojskowych, na który zjechało się strażactwo z całej Polski. Na Zjeździe
tym odbyły się zawody konkursowe o nagrody oraz popisy drużyny wielkopolskiej z płonącymi pochodniami. Zjazd wykazał w całej pełni dzielność i sprawność straży wielkopolskich,
które stanęły na wysokości zadania i wykazały dla Strażactwa potrzebną karność i posłuch
wobec przełożonych14.
Z okazji 50-lecia Lwowskiej Straży Pożarnej w dniach 3-5 lipca 1925 r. odbył się Ogólnopaństwowy Zjazd Straży Pożarnych. Wzięła w nim udział ponad 100-osobowa drużyna
strażaków wielkopolskich, którzy zademonstrowali ćwiczenia z płonącymi pochodniami.

11

12
13
14

P. Bielicki, O sporcie w strażach pożarnych, „Muzealny Rocznik Pożarniczy”, t. 8 (1997), Centralne Muzeum
Pożarnictwa w Mysłowicach, s. 81.
Księga pamiątkowa Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych w Poznaniu, 1867-1927, Poznań 1927, s. 25.
Ibidem, s. 29.
Ibidem, s. 34-35.
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Podobne ćwiczenia zaprezentowali Wielkopolanie podczas 50-lecia straży pożarnej w Katowicach15. W 1882 r. władze carskie dla Królestwa Polskiego zatwierdziły statut straży
ogniowych w Królestwie Polskim, w którym czytamy: Członkowie rzeczywiści Towarzystwa oprócz osobistego uczestnictwa przy pożarach biorą też udział w niezbędnych dla
sprawności straży ćwiczeniach […]16. Świadczy to, że ówczesny ustawodawca na wniosek
strażaków wyrażał zgodę na organizowanie niezbędnych ćwiczeń i sprawdzianów fizycznych, z zastrzeżeniem, że termin i miejsce ich odbywania wymagają przyzwolenia
władz carskich. 16 lat później, też za zgodą władz carskich, wprowadzono w życie bardzo
rozbudowaną ustawę normalną straży ogniowych w Królestwie Polskim z 1898 r. W niej
problematyce doskonalenia pożarniczego poświęcono kilka zapisów (art. 81). Naczelnika
straży i jego pomocników zobowiązywano do kierowania wszelkimi czynnościami straży podczas ćwiczeń, parady, przeglądów i podczas pożarów. Do art. 65 dodano uwagę:
Ćwiczenia odbywają się po otrzymaniu pozwolenia od naczelnika miejscowej policji, na
miejscach przez niego wskazanych, przy czym dokonywane być mają takie czynności, które
służyć mogą do praktycznego wyuczenia się gaszenia pożaru. Na urządzanie parad i przeglądów powinno być uprzednio wyjednywane pozwolenie gubernatora17.
Staraniem ówczesnych władz pożarniczych w 1903 r. ukazała się szczegółowa instrukcja ćwiczeń gimnastycznych, w której czytamy: Ćwiczenia te mogą także być zarządzane na wiosnę i w lecie, gdy z powodu dżdżu nie można odbywać ćwiczeń z przyrządami
pożarnymi. Gimnastyka dla strażaków ogranicza się do najpotrzebniejszych, a to do takich
ćwiczeń, które w praktyce strażackiej mają zastosowanie, które strażakowi potrzebne są do
wyrobienia siły i zręczności i do których przeprowadzania nie potrzeba kupować nowych
przyborów. Do takich ćwiczeń zaliczamy: ćwiczenia wolne, ćwiczenia w bieganiu, ćwiczenia
w skakaniu, igrzyska, ćwiczenia w przeskoku, równowadze i wspinaniu. Do ćwiczeń wolnych i w bieganiu nie potrzeba żadnych przyborów, a do ćwiczeń w skakaniu potrzebną jest
linewka ratunkowa. Do igrzysk, które wykonywać mają strażacy, należy: pchanie, ciągnienie
i wspieranie ciężarów. Do tych ćwiczeń potrzebne są drążki do pompowania od sikawek
i ciężarki na 26 i 50 kilogramów. Wreszcie do ćwiczeń w równowadze potrzebną jest okrągła
belka pozioma na dwóch słupkach wsparta, a z braku tejże wystarczy i dyszel od sikawki lub
innego wozu. Każde ćwiczenie pokazuje najpierw instruktor. Instruktorzy mają się ściśle do
tych opisów stosować18.
Prekursorem sprawdzania efektów wyszkolenia był Antoni Szczerbowski19, który
w 1889 r. przedstawił regulamin zawodów pożarniczych. Dokument ten był konkurencyjny
w stosunku do programu ćwiczeń strażackich, które zorganizowano 5 i 6 sierpnia 1900 r.,
z okazji jubileuszu 25-lecia Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Lwowie.

15
16

17
18
19

Ibidem, s. 38.
AP w Łodzi, Kancelaria Gubernatora Kaliskiego, § 12 Statutu straży ogniowych w Królestwie Polskim w 1882 r.
uzgodnionego w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych 11 lutego 1882 r., sygn. 248, oryginał w j. rosyjskim.
Ustawa normalna straży ogniowych w Królestwie Polskim z 1898 r., Warszawa 1900.
A. Szczerbowski, Strażackie ćwiczenia gimnastyczne, nakładem Krajowego Związku Straży Pożarnych, Lwów 1903.
Polski Słownik Biograficzny, Warszawa-Kraków 2011, t. 47, s. 411; https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_
Szczerbowski (dostęp: 6.03.2020 r.); http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=1637 (dostęp: 6.03.2020 r.).
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W czasie ich przebiegu odbyły się następujące konkurencje: musztra, ćwiczenia z sikawkami, drabinami, linami ratunkowymi, worem ratunkowym, skakaniem na koc oraz tworzeniem podwójnego krzesła ratunkowego. W ćwiczeniach mogła brać udział dowolna
liczba członków straży pożarnych20. Szczerbowskiemu zawdzięczamy także opracowanie
i wydanie broszury „Katechizm strażacki”21, w której podniósł kwestię znaczenia ćwiczeń
ze sprzętem pożarniczym, jak i metodologii ich przeprowadzania22.
Warto też wspomnieć o Antonim Beherze, który w „Przewodniku Pożarniczym” opublikował artykuł dotyczący gimnastyki w strażach pożarnych, jako jednego z bardzo ważnych elementów w doskonaleniu i budowaniu tężyzny fizycznej niezbędnej strażakom do
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych23.
2. Zawody pożarnicze
Pierwsze zmagania strażackie w Królestwie Polskim, które można uznać za zawody,
odbyły się w Płocku 3-4 października 1905 r., przy okazji wystawy rolniczej24. Wzięły
w nich udział: Straż Pożarna z Drobina25, Płocka Straż Ogniowa Ochotnicza26, Straż Pożarna z Cukrowni Mała Wieś27, Fabryczna Straż Pożarna przy Cukrowni Borowiczki28,

20
21
22

23
24

25

26

27

28

Jubileuszowy Zjazd Strażacki w r. 1900, „Przewodnik Pożarniczy”, 1900, rok XIV, nr 9, Lwów, s. 92-97.
A. Szczerbowski, Katechizm strażacki, Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Lwów 1905.
Pkt 19. Czy ćwiczenia są potrzebne? Ćwiczenia są koniecznie potrzebne. Tak jak żołnierz nie może bić się na
wojnie, skoro nie umie obchodzić się z bronią, tak samo członek straży pożarnej nie będzie umiał opanować pożaru, jeżeli nie nauczy się obchodzić z przyrządami pożarnymi i nie nabędzie dostatecznej wprawy w ich użyciu.
Wojsko odbywa ćwiczenia i manewry, a straż pożarna swoje ćwiczenia szkolne i taktyczne, czyli próby. Pkt 21.
Kiedy odbywają się ćwiczenia i szkołą strażacka? Ćwiczenia z przyrządami pożarnymi i rzędowe odbywają się
od 1 maja do 30 października każdego roku raz na tydzień. Porą zimową komenda urządza wykłady z teorii
pożarniczej, czyli szkołę strażacką co drugą niedzielę. Na ćwiczenia przybywać mają członkowie w mundurach
i w kompletnym uzbrojeniu. Pkt 23. Na ile części dzielą się ćwiczenia? Ćwiczenia dzielą się na: rzędowe, szkolne
z przyrządami i ogólne (praktyczne), czyli próby. Pkt 24. Kto zarządza ćwiczenia i kto je przeprowadza? Ćwiczenia zarządza naczelnik straży lub tegoż zastępca. Ćwiczenia rzędowe i szkolne z przyrządami przeprowadza
instruktor ściśle według związkowych regulaminów i podręczników. Ćwiczenia ogólne (praktyczne) tak zwane
próby, przeprowadza naczelnik lub tegoż zastępca.
Gimnastyka u straży pożarnych, „Przewodnik Pożarniczy”, 1897, rok XI, Lwów, s. 4-6.
Wystawa rolnicza w Płocku. Płock 6 października, „Słowo”, nr 258, rok XXIV, 8.10.1905 r.; Echa wystawy, „Echa
Płockie i Włocławskie”, rok VIII, nr 80 (778), 7.10.1905 r., s. 80.
Więcej o straży: „Echa Płockie i Włocławskie” 1904, nr 45, s. 2, nr 46, s. 2-3, nr 60, s. 3; Strażackie dni Drobina,
„Strażak Mazowiecki” 2004, nr 6-7, s. 14; T. Olejnik, Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych w Królestwie
Polskim, KG PSP, Warszawa 1996, s. 241.
Więcej o straży: Pięćdziesiąt lat służby dla Społeczeństwa. Monografia jubileuszowa Płockiej Straży Ogniowej
Ochotniczej (1875-1925), s. 10-19; Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej
w Płocku za 1899 rok (w jęz. rosyjskim i polskim), Biblioteka im. Zielińskich w Płocku, p. 1343; Sprawozdanie
z działalności Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Płocku za 1904 rok (w jęz. rosyjskim i polskim),
Biblioteka im. Zieliński w Płocku, s. 1343; J. Pasternakiewicz, W strażackim trudzie. Historia ochrony przeciwpożarowej miasta Płocka i powiatu płockiego, Płock 1986, s. 69.
Więcej o straży: P.T. Chodubski, Cukrownia Mała Wieś w latach 1898-1939, „Notatki Płockie”, t. 53, nr 4 (217)
(2008), s. 3-8.
Więcej o straży: Obchód 30-lecia Ochotniczej Straży Ogniowej w Borowiczkach, „Głos Mazowiecki”, nr 201,
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Straż Pożarna z Pszczelna29 koło Warszawy oraz Straż Pożarna Ochotnicza z Wyszogrodu30. Informujący o zawodach dziennikarz napisał: […] Wypada nam jeszcze coś niecoś
wspomnieć o przebiegu punktów poszczególnych programu. A więc przegląd straży ogniowych ochotniczych i popis ich sprawności, jak wypadł? Fachowiec taki, jak inż. Tuliszkowski oceniał sprawność straży, które pod ogólnym kierownictwem płockiej pokazały, jak są
przygotowane do rzeczy […]. Na alarm przybieżono szybko, ruchy gimnastyczne wypadły
zadawalająco. Nasi strażacy robili honory przybyłym wieczorem po teatrze, podejmowali ich
wieczerzą wspólną31.
Godzi się podkreślić, że straże z Borowiczek i Pszczelina założył Józef Tuliszkowski32,
który wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach i innych przedsięwzięciach zorganizowanych w tych jednostkach oraz w płockiej straży pożarnej. Z tego powodu można
bezsprzecznie stwierdzić, że ten wybitny działacz strażacki przeistoczył dotychczasowe
konkursy pożarnicze w zawody strażackie. Był autorem dokumentów nie tylko z zakresu
działań ratowniczo-gaśniczych straży, ale także traktujących o podnoszeniu sprawności
strażaków oraz próbach konfrontacji w tym zakresie między ówczesnymi strażami.
Dostrzegając potrzebę oddolnego współzawodnictwa między strażami z danego regionu, 27 kwietnia 1907 r. Rada Zawiadowcza zatwierdziła program ćwiczeń dla jednostek
straży pożarnych, które spotykały się podczas zjazdów okręgowych. Był to pierwszy krok
ku upowszechnieniu i ujednoliceniu regulaminu zawodów, jako jednej z form oddziaływania dydaktycznego na podległe straże pożarne. Ćwiczenia podzielono na trzy grupy:
− grupa I: ćwiczenia z sikawką przenośną lub czterokołową, ćwiczenia z drabinami dachowymi, hakowymi, Szczerbowskiego oraz mechaniczną, ćwiczenia z gonciarkami,
ćwiczenia rzędowe,
− grupa II: ćwiczenia z sikawką przenośną lub kołową, ćwiczenia z drabiną składaną,
Szczerbowskiego lub hakową na drugie piętro, ćwiczenia rzędowe,
− grupa III: ćwiczenia z sikawką czterokołową, ćwiczenia z przyrządem dymowym, ćwiczenia z drabiną mechaniczną, ratowanie ludzi, ratowanie własnego życia i ćwiczenia
rzędowe. Strażacka drużyna musiała liczyć przynajmniej sześciu członków. Zwycięzców nagradzano: dyplomami honorowymi, dyplomami pochwalnymi i listami pochwalnymi33.
Następne zawody strażackie odbyły się w Lublinie we wrześniu 1908 r., podczas wystawy ogrodniczej. Wzięły w nich udział OSP z: Lublina, Puław, Jastkowa i Zwierzyńca.
Dodać przy tym należy, że zawodom i zjazdowi w Lublinie przeciwstawiał się ówczesny gubernator lubelski, który zagroził aresztowaniem przedstawicieli organizatorów.
Mimo tych obostrzeń zawody się odbyły.

29
30
31
32
33

6.09.1933 r.; M. Malinowska, 75 lat Cukrowni „Borowiczki” 1900-1975, „Notatki Płockie” t. 23, nr 3 (96) (1978)
s. 16-17; http://www.plock24.pl/2008/z-dziejow-osp-borowiczki/ (dostęp: 6.03.2020 r.).
Więcej o straży: http://www.podkowianskimagazyn.pl/nr38/pszczelin.htm/ (dostęp: 6.03.2020 r.).
Więcej o straży: http://www.ospwyszogrod.pl/ (dostęp: 6.03.2020 r.).
Echa wystawy, „Echa Płockie i Włocławskie”, 1905, s. 80.
Więcej: W. Jabłonowski, Józef Tuliszkowski – pionier polskiego pożarnictwa, Warszawa 1995.
Zawody strażackie na przyrządach pożarniczych, „Przewodnik Pożarniczy”, 1907, rok XXI, nr 5, s. 54-55.
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Częstochowa była też gospodarzem zawodów podczas Zjazdu Straży Ogniowych z guberni piotrkowskiej 22 sierpnia 1909 r. Ani zjazd, ani zawody nie uzyskały aprobaty władz
rosyjskich. Dla kamuflażu zjazd nazwano Konferencją Straży Ogniowych34. W związku
z tym nie opierano się na regulaminach ani instrukcjach, toteż strażacy wykonywali ćwiczenia według własnego uznania i miały one bardziej formę popisów. Zwycięskie drużyny
nagrodzono medalami i dyplomami35. Kolejne zawody straży pożarnych w Częstochowie
odbyły się 19 września 1909 r. Wzięły w nich udział straże z: Częstochowy, Jeżowa, Kłobucka, Noworadomska i Rozprzy oraz straże fabryczne: z „Częstochowianki”, Pabianic, Łodzi
i Zawiercia36. Straż częstochowska zorganizowała także ćwiczenia konkursowe 29-30 czerwca 1912 r. W roku następnym odbył się w tym mieście zjazd strażacki i trzydniowy kurs
z udziałem ponad 100 delegatów z różnych stron Królestwa Polskiego37. Ćwiczenia konkursowe organizowały także i inne straże pożarne. Przykładowo straż łódzka zorganizowała
w 1909 r. ćwiczenia pokazowe wszystkich swoich oddziałów, na które przybyły delegacje
straży ogniowych z: Aleksandrowa, Kalisza, Konstantynowa, Lutomierska, Łęczycy, Pabianic, Rzgowa, Tuszyna i Włocławka38.
Bardzo ważny z punktu widzenia integracji i rozwoju straży pożarnych na terenie Królestwa Polskiego był Zjazd Delegatów Straży Pożarnych Królestwa Polskiego, który odbył
się 27-28 lutego 1910 r. we Włocławku. Uczestniczyło w nim 400 strażaków z 15 straży
ogniowych39. Podczas jego obrad, toczących się pod przewodnictwem Józefa Tuliszkowskiego, powołano komisję do opracowania projektu „Ogólnego regulaminu instrukcji dla
Straży Pożarnych Ochotniczych w Królestwie Polskim”, w którym zawarte zostały główne
podstawy wyszkolenia w zakresie sprawności fizycznej strażaków, zasady ćwiczeń w sprawianiu sprzętu pożarniczego przez indywidualnych strażaków oraz strażackie drużyny.
Imprezą towarzyszącą zjazdowi były popisy sprawności strażaków, którymi kierował naczelnik straży warszawskiej Edward Łunda40.
21 stycznia 1911 r. Rada Zwiadowcza Kraju Związku OSP ustaliła „Regulamin zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych na zawody w Stanisławowie”, którego celem było
pobudzenie do systematycznego i regulaminowego odbywania ćwiczeń strażackich.
Na jego podstawie podczas XIV Walnego Zjazdu w Stanisławowie w 1911 r. przeprowadzono zawody strażackie straży pożarnych. Do udziału w nich zobligowane zostały

Do Częstochowy!, „Strażak”, kwiecień 1909, rok IX, nr 4, s. 5; Do Częstochowy!, „Strażak”, 1909, rok IX, nr 5, s.
9-11.
35
Z Częstochowy, „Strażak”, 1909, rok IX, nr 8, s. 1-3.
36
Echa z Wystawy Częstochowskiej, „Strażak”, 1909, rok IX, nr 9, s. 7-8.
37
„Strażak” 1912, nr 5, s. 10 i nr 6, s. 6.
38
„Strażak” 1909, nr 11, s. 12.
39
		 Z.J. Zasada, Dzieje straży pożarnych Włocławka oraz powiatu włocławskiego na tle historii ochrony przeciwpożarowej Kujaw wschodnich (1874-2004), Włocławek 2004, s. 115-116; R. Ściślak, Włocławska Ochotnicza Straż
Pożarna. 55 lat działalności pożarniczej i społecznej 1874-1929, Włocławek 1929, s. 6.
40
Ppłk Edward Łund – ostatni naczelnik Warszawskiej Straży Ogniowej z czasów zaborów – zruszczony Szwed.
Zanim trafił do WSO, był brandmajstrem (stopień oficerski w zawodowych strażach pożarnych, odpowiednik kapitana w wojsku) w Moskwie i Odessie, gdzie wsławił się odwagą i trafnymi decyzjami jako dowódca.
Był świetnym fachowcem, a także wynalazcą przyrządów do ratowania ludzi z wyższych pięter. Potępiając
przejawy polskości, gorliwie realizował politykę caratu wobec Priwislanskiego Kraju.
34
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wszystkie straże pożarne związkowe i OSP przy kółkach rolniczych. Program obejmował
ćwiczenia: rzędowe, szkolne z drabiną uniwersalną, dachową, hakową i z sikawką oraz
ćwiczenia taktyczne związane z gaszeniem pożaru w budynku parterowym, podpiwniczonym, dwupiętrowym z ogniskiem zapalnym na dachu. Zwycięzców nagrodzono medalami srebrnym, brązowym, dyplomami pochwalnymi i listami pochwalnymi41.
Następny konkurs sprawności strażackiej, o dość dużym zasięgu i wydźwięku, odbył się 7-8 września 1913 r., podczas Zjazdu Ochotniczych Straży Pożarnych w Łowiczu.
Wzięły w nim udział 23 straże pożarne. Zwycięstwo odniosła jednostka straży z Częstochowy, przed Łowiczem i Brwinowem koło Pruszkowa42. Bardzo wiele kontrowersji budził w owych czasach sposób sędziowania. Przykładem subiektywności ocen mogą być
zapewne wyniki zawodów, które odbyły się w 1917 r., z okazji 40-lecia straży radomskiej
i pierwszego zjazdu strażackiego województwa sandomierskiego43. W zespole oceniającym znaleźli się uznani działacze pożarnictwa pod przewodnictwem Józefa Tuliszkowskiego44. W zmaganiach na wspinalni, z narzędziami pożarniczymi oraz w ćwiczeniach
rzędowych startujące 11 drużyn oceniono i podzielono według zaprezentowanych umiejętności na cztery grupy. Za kryteria klasyfikacyjne brano pod uwagę szybkość działań
ratowniczych, rozkazodawstwo, poprawność wykonywania ćwiczeń i musztry oraz liczbę
biorących w nich udział strażaków w każdej z drużyn, która wahała się od sześciu do
50 osób. Różnorodność ćwiczeń prezentowanych przez uczestniczące w zawodach zespoły oraz brak jasnych i przejrzystych kryteriów doprowadziły do wydania niezamierzonych
i subiektywnych ocen.
Z podobnym problemem borykali się startujący strażacy oraz komisja sędziowska
podczas zawodów w 1917 r. w Żelechowie i Grójcu koło Warszawy, z tą różnicą, że czas
wykonywania ćwiczeń ograniczono do 15 min. Mimo ograniczenia czasu wykonywania ćwiczeń ich różnorodność wzbudziła także i tu liczne kontrowersje po obu stronach.
Nie do końca regulamin precyzował też przebieg zawodów, które odbyły się 29-30 czerwca 1918 r., z okazji Zjazdu Okręgowego Straży Ogniowych Ochotniczych w Zamościu.
Wzięło w nich udział około 350 strażaków – jednostki z: Frampola, Goraja, Hrubieszowa, Mokregolipia, Łabunia, Szczebrzeszyna, Zamościa i Zwierzyńca. Komisja sędziowska pod przewodnictwem Stanisława Arczyńskiego dokonała „oceny krytycznej ćwiczeń”
poszczególnych jednostek, przyznając kolejne miejsca45.
Z inicjatywy Związku Floriańskiego, przy współudziale Straży Ogniowej Płockiej,
22 września 1918 r. odbył się Powiatowy Zjazd Straży Ogniowych Ochotniczych z udziałem około 300 strażaków. Po uroczystej zbiórce przed gmachem magistratu, mszy świętej oraz wręczeniu dyplomów i wyróżnień odbyły się zawody pożarnicze – główny cel
przedsięwzięcia. Udział w nich wzięły straże ogniowe z: Bronisława, Bielska46, Ciachcina,
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Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych w Stanisławowie, „Przewodnik Pożarniczy”, Lwów, 1911, rok XXV, nr 2, s. 21.
P. Bielicki, O sporcie w strażach pożarnych..., s. 85.
Ibidem, s. 85.
Więcej: W. Jabłonowski, Józef Tuliszkowski – pionier polskiego pożarnictwa, Warszawa 1995.
Zjazd Straży Ogniowych w Zamościu, „Przegląd Pożarniczy”, 1918, rok IV, nr 13/14, s. 95-97.
Więcej o straży: K. Sędnicki, 90 lat OSP Bielsk, „Sygnały Bielskie” 1999, nr 1, s. 6.
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Lelic, Rembowa, Staroźreby, Woźnik i Zagroby. Uczestnicy zawodów zostali podzieleni na
jednostki ćwiczące z narzędziami i te, które wykonywały tylko ćwiczenia rzędowe47. Płocka straż pod dowództwem Tadeusza Brzozowskiego zademonstrowała pozakonkursową
akcję ratowniczą na wspinalni oraz z zastosowaniem aparatów gazo-dymowych48.
3. Działania Związku Floriańskiego w zakresie propagowania
ćwiczeń i zawodów strażackich
W dniach 8-10 września 1916 r., głównie dzięki inicjatywie Bolesława Chomicza – późniejszego prezesa, odbył się w Warszawie I Ogólnokrajowy Zjazd Straży Ogniowych z Królestwa Polskiego. Podczas jego trwania utworzono Związek Floriański. W celu wykonywania jego uchwał powołano Biuro Zarządu49. W tym czasie Związek wykonał wszechstronną
pracę mającą na celu przygotowanie warunków do zjednoczenia straży pożarnych z trzech
zaborów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i zapewnienia rozwoju pożarnictwa.
Związek Floriański w „Statucie Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Królestwie
Polskim” pełną działalność operacyjną oraz związaną z przygotowaniem strażaków do zwalczania pożarów powierzył naczelnikowi straży. W pkt 53 czytamy: Naczelnik dowodzi całą
Strażą, wydaje odpowiednie zarządzenia, utrzymuje karność w szeregach, zarządza ćwiczenia
praktyczne, popisy oraz fałszywe alarmy, informując o powyższych czynnościach Zarząd50.
W celu przygotowania kadry dowódczej straży pożarnych Związek Floriański opracował i wydał „Regulamin kursów pożarniczych, dzielnicowych”51. Uczestnicy takich
kursów byli praktycznie zaznajamiani z obsługą sprzętu pożarniczego, prowadzeniem
czynności operacyjno-gaśniczych, ćwiczeniami strażackimi oraz zasadami uczestnictwa
strażackich drużyn w zawodach pożarniczych. Zdobyte w czasie trwania kursu (kończącego się egzaminem) informacje i umiejętności pozwalały absolwentom wdrażać zdobytą
wiedzę oraz umiejętności w życie. Z inicjatywy Związku Floriańskiego w 1918 r. wszedł
w życie tymczasowy regulamin zawodów strażackich. Jego ideą było podzielenie ćwiczących na dwie kategorie: I – straże miejskie i fabryczne, wykonujące ćwiczenia z sikawką,
drabiną przystawną (rozsuwaną, przystawną) i hakową, ćwiczenia z linką oraz ćwiczenia
rzędowe oraz II – straże wiejskie i małomiasteczkowe, wykonujące ćwiczenia z sikawką, drabiną przystawną oraz ćwiczenia rzędowe52. Jak z powyższego wynika, nastąpiło
zróżnicowanie nie tylko rodzaju straży, ale i rodzaju ćwiczeń uzależnionych od zadań,
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W grupie z narzędziami zwyciężyła straż ze Staroźrebów, następne miejsca zajęły straże z: Bronisława, Rembowa, Lelic, Zagroby i Bielska. W grupie straży, które wykonały tylko ćwiczenia rzędowe, pierwsze miejsce
zdobyła straż z Woźnik, drugie z Ciachcina. Zjazd Straży Ogniowych Ochotniczych powiatu Płockiego, „Przegląd Pożarniczy”, 1918, rok IV, nr 17/18, s. 142.
Zjazd Straży Ogniowych Ochotniczych Powiatu Płockiego..., s. 141-143.
J. Gmitruk, Dzieje Związku Floriańskiego, „Niepodległość i Pamięć” 2008, nr 25/3 (63), s. 128-129.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku Floriańskiego, opr. L. Kotoński, „Zeszyty Historyczne Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”, 2008, z. VII, s. 186.
Ibidem, s. 190-192.
T. Brzozowski, W sprawie zawodów strażackich, „Przegląd Pożarniczy” 1917, nr 16/17, s. 205-206.
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Ćwiczenia Krakowskiej Straży Pożarnej w obiekcie przy ul. Kolejowej, początek XX w.
źródło: http://www.psp.krakow.pl/historia4.php
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które w toku normalnej służby i działań ratowniczo-gaśniczych wykonywali strażacy.
Na podkreślenie zasługuje uwzględnienie rodzaju wyposażenia posiadanego przez poszczególne jednostki.
Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. spowodowało rozwój inicjatyw dążących do zjednoczenia polskiego pożarnictwa53. Po niespełna 3 latach od tego wydarzenia, 8-9 września 1921 r., odbył się w Warszawie I Ogólnopaństwowy Zjazd Zjednoczeniowy Straży Pożarnych. W czasie jego trwania w parku im. J. Sobieskiego zorganizowano
zawody strażackie, w których udział wzięło 12 drużyn. Najważniejszym elementem obrad było jednak podjęcie uchwały powołującej do życia Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden z ważnych celów utworzonego Związku stanowiło:
[...] urządzanie zjazdów i konkursów strażackich54.
Okazją do odbycia kolejnych zawodów strażackich stał się II Ogólnopaństwowy Zjazd
Delegatów Straży Pożarnych w Warszawie, który miał miejsce 15-17 sierpnia 1924 r.
W pierwszym dniu zjazdu strażacy zaprezentowali ćwiczenia i pokazy, które wykazały
znaczny postęp w bojowym wyszkoleniu poszczególnych drużyn55. Licznie zgromadzona
publiczność podziwiała prowadzone wspólnie z wojskiem ćwiczenia z wykorzystaniem
miotaczy ognia, gaśnic, sikawek ręcznych i przenośnych oraz motopomp.

Ćwiczenia OSP Jeziorna koło Warszawy, okres międzywojenny
(fot. autor nieznany)
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Na przełomie 1918-1919 r. na ziemiach polskich działało około 1600 OSP. J.R. Szaflik, Dzieje ochotniczych
straży…, s. 154.
J.R. Szaflik, Dzieje ochotniczych straży…, s. 157.
W. Pilawski, Zjednoczenie polskich związków strażackich w latach 1920-1921 oraz organizacja i osiągnięcia
władz centralnych Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej do 1939 r., „Muzealny Rocznik Pożarniczy”, t. l (1990), Warszawa-Łódź 1990, s. 92.
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Na bazie zebranych doświadczeń oraz postulatów wielu działaczy pożarniczych
Zarząd Główny Związku Straży Pożarnych RP opracował w 1926 r. pierwszy ogólnopolski regulamin ćwiczeń pożarniczych56. W jego ramach przewidywano prowadzenie czterostopniowej rywalizacji: od zawodów rejonowych (dla jednej lub kilku gmin) poprzez
okręgowe (dla szczebla powiatu) i wojewódzkie do ogólnopaństwowych. Uczestniczące
w ćwiczeniach straże dzielono na cztery grupy:
I – straże wielkomiejskie i przemysłowe,
II – straże miejskie i osad posiadających wspinalnię,
III – straże wiejskie posiadające sikawkę,
IV – straże wiejskie nieposiadające sikawki.
Do uczestnictwa dopuszczane były drużyny składające się z 12 do 24 osób, które w zależności od rodzaju straży wykonywały m.in.: ćwiczenia rzędowe, z drabiną mechaniczną, sprawianie drabiny francuskiej, drążkowej, przystawnej lub Szczerbowskiego, wejście na trzecie
piętro przy pomocy drabiny hakowej, tłumienie ognia, budowanie łańcucha wodnego, samoratowanie i ratowanie za pomocą linki i aparatu linkowego, sprawianie sikawki, zajęcie stanowisk gaśniczych na trzecim piętrze, sprawianie taboru na czas z podaniem wody na trzecie
piętro oraz defiladę przed komisją sędziowską. Każde z ćwiczeń musiało zakończyć się w przewidzianym regulaminem czasie. Komisja sędziowska każde ćwiczenie oceniała
w skali 1-10, z możliwością nakładania
punktów karnych za odstępstwa od założonych regulaminem przepisów. Klasyfikację generalną stanowiła średnia
punktów uzyskanych od poszczególnych członków komisji sędziowskiej,
która wyłaniana była spośród doświadczonych strażaków z okręgów startujących drużyn. Takie rozwiązanie predestynowało do faworyzowania drużyn
związanych obszarowo z członkami
komisji oraz powodowało, że w licznych
przypadkach dochodziło do zafałszowania wyników, a częstokroć i do bojkotowania zawodów.
Plakat zapraszający na zawody strażackie
źródło: https://polona.pl/item/afisz-inc-zjazdstrazy-pozarnych-okregu-grojeckiego-wgrojcu-w-dniu-5-ym-wrzesnia,NTMwNDkwNj
M/0/#info:metadata, domena publiczna

56

„Przegląd Pożarniczy”, 1926, nr 11.
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W 1927 r. w Poznaniu, z okazji Walnego Zjazdu Głównego Związku Straży Pożarnych
RP, odbyła się krajowa wystawa sprzętu pożarniczego oraz krajowe zawody strażackie57.
Startujące w grupie miast wydzielonych zawodowe straże pożarne z Bydgoszczy, Łodzi
i Warszawy zaprezentowały zróżnicowane ćwiczenia, co poważnie utrudniło pracę komisji
konkursowej. W efekcie nie ustalono kolejności miejsc. Po rozpatrzeniu kwestii spornych
Zarząd Główny ZSP zdecydował o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród zespołom
z Łodzi i Warszawy. W grupie straży miejskich zwycięstwo wywalczyła OSP z Czeladzi
w powiecie będzińskim. W grupie straży posiadających sikawkę zwyciężyła OSP z Rypina.
Najlepszą w klasyfikacji straży wiejskich nieposiadających sikawki była OSP z Bochenia
w powiecie łowickim58. Zawody te w literaturze przedmiotu określane są jako nieudane,
tym bardziej że w trzecim dniu ich trwania na skutek złego przygotowania wspinalni zginął członek czeladzkiej drużyny, który spadł ze wspinalni i zmarł w kilkanaście minut po
wypadku. Mimo trudności natury obiektywnej, takich jak brak wystarczających środków
finansowych, różnorodny, najczęściej wyeksploatowany sprzęt gaśniczy czy wspomniane
wyżej niejednolite regulaminy ćwiczeń, nie zaprzestano spotykania się drużyn na licznie
organizowanych zawodach. Na wielu z nich pojawiały się drużyny harcerskie, skautowe
i żeńskie. W samym tylko województwie kieleckim w 1928 r. odbyło się osiem zawodów
okręgowych i 24 rejonowe59.
Polscy strażacy z dobrego przygotowania do swojej roli byli znani także w Europie.
Znaczący sukces w dziedzinie prezentowania umiejętności odnotowali podczas międzynarodowego zjazdu i zawodów strażackich w Turynie (Włochy), które odbyły się w dniach
1-4 października 1928 r. Wśród 36 startujących drużyn miejskich i fabrycznych z: Ameryki, Belgii, Francji, Holandii, Polski, Szwajcarii i Włoch polscy zawodnicy wywalczyli
pierwsze miejsce. Drużyną reprezentującą nasz kraj była OSP z Łodzi, złożona z 24 zawodników, którymi dowodził Tadeusz Brzozowski, naczelnik straży. Łodzianie wykonali program obejmujący ćwiczenia szkolne z sześcioma drabinami hakowymi, zbudowali
dwie linie gaśnicze na trzecie piętro, sprawili też trzy rodzaje drabin przystawnych oraz
dali popis samoratowania 22 strażaków z okien na piętrze za pomocą linek ratowniczych.
Trwające 9 min ćwiczenie taktyczne, polegające na gaszeniu trzykondygnacyjnego murowanego budynku, wzbudziło aplauz widowni i sędziów60.
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W. Pilawski, Zjednoczenie polskich związków strażackich..., s. 93.
Łódź zdobyła mistrzostwo świata na zawodach straży ogniowych w Turynie, „Ilustrowana Republika”,
1928, rok V, Łódź. Tekst depeszy: „W ogólnym wyniku Międzynarodowych Zawodów Straży Pożarnych o mistrzostwo świata, pierwsze miejsce i jednocześnie tytuł mistrza świata zdobyła reprezentacja Polski, Łódzka
Straż Ogniowa. Drugie miejsce zdobyła straż ogniowa miasta Lugano (Szwajcaria), trzecie miejsce – miasto
Velisione (Szwajcaria), czwarte – Francja. Pierwsza nagroda w postaci złotego medalu ofiarowanego mistrzowi świata przez następcę tronu włoskiego księcia Humberto, wręczona została drużynie łódzkiej przez reprezentującego następcę tronu generała armii włoskiej. Oprócz zdobycia mistrzostwa świata drużyna łódzka
w grze hydroballe (piłka wodna) pobiła drużynę turyńską dotychczasowego mistrza świata w tej grze w stosunku 1:0”. Także: P. Bielicki, O sporcie w strażach pożarnych..., s. 88-89; K. Pierzcholewski, Z kart historii
zawodów, „Przegląd Pożarniczy” 1972, nr 3, s. 12-15.
Z działalności Związku, „Życie Strażackie” 1928, nr 9, s. 118-119.
H. Taczanowska, Niezwyciężeni w Turynie, „Przegląd Pożarniczy” 1985, nr 10, s. 17-18.
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Strażackie środowiska gremialnie zgłaszały konieczność nowelizacji niedoprecyzowanych zapisów w dotychczasowych regulaminach ćwiczeń – kształt obowiązującej instrukcji przybrały one w 1928 r. Najważniejszymi zapisami pozostały: czterostopniowy cykl
odbywania konkursów, podział startujących drużyn pod względem stanu wyposażenia
w sprzęt gaśniczy oraz z uwagi na miejsce ich działania – na wielkomiejskie, miejskie, małomiasteczkowe i wiejskie. Uwzględnienia doczekała się także zgłaszana dużo wcześniej
propozycja Tadeusza Brzozowskiego, dotycząca zaprezentowania swoich umiejętności
przez indywidualnych strażaków wchodzących w skład startującego zespołu. Musieli oni
popisać się umiejętnościami: wspinania się przy użyciu drabiny hakowej, samoratowania przy pomocy linki, ułożenia linii wężowej, ćwiczeniem z bosakiem oraz pokonaniem
pożarniczego toru przeszkód61. Novum było także wprowadzenie odmiennych od poprzednich zasad oceny. Dominującym aspektem w tej materii był czas wykonania ćwiczenia. Ponadto wprowadzona tabela punktów karnych oraz punktów premiowych miała
decydujący wpływ na rzetelniejsze niż poprzednio sędziowanie. Wnikliwa analiza ówczesnego regulaminu wskazuje wiele podobieństw do obecnie przyjętego systemu klasyfikowania i oceny startujących w zawodach zastępów.
Ostatnia przed wybuchem II wojny światowej zmiana regulaminu i formy zawodów
miała miejsce w 1931 r.62. Spowodowana była postępem technicznym wprowadzonym
do straży pożarnych – pojawiły się w nich m.in. sikawki czterokołowe oraz ćwiczenia
z działań taktycznych i wyszkolenia. Zawodami objęto straże wielkomiejskie, miejskie,

Ćwiczenia bojowe z sikawką i zastosowaniem łańcucha wodnego, 16 czerwca 1932 r.
źródło: Kronika OSP w Niepokalanowie
61
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Regulamin zawodów, „Przegląd Pożarniczy” 1927, nr 21, s. 346-348.
P. Bielicki, O sporcie w strażach pożarnych..., s. 92.
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małomiasteczkowe i wiejskie. Istotną nowością było wykonywanie ćwiczeń na tempa.
Drużyny wielkomiejskie wykonywały ćwiczenia rzędowe z drabiną mechaniczną, drabiną
francuską lub drążkową, wejście na trzecie piętro z użyciem drabiny hakowej, ratowanie
za pomocą linki i aparatu linkowego, budowę stanowiska gaśniczego na trzecim piętrze
budynku oraz defiladę drużyny. W programie zadań wykonywanych przez drużyny miejskie było: sprawianie sikawki czterokołowej wraz z budową linii wężowej, podczas ćwiczeń szkolnych i taktycznych, sprawianie drabin trójprzęsłowej drążkowej lub francuskiej
do trzeciego piętra, akcja ratunkowa za pomocą aparatu Höeninga. Zestaw ćwiczeń dla
grupy straży małomiasteczkowych obejmował: sprawianie ciężkich drabin przystawnych,
sprawianie drabiny Szczerbowskiego, bosaków ciężkich i lekkich, ułożenie linii wężowej,
sprawianie sikawki czterokołowej lub motorowej wraz z linią wężową ze zwijadła, wspinanie się przy użyciu drabiny hakowej z ratowaniem człowieka z drugiego piętra oraz wykonanie ćwiczeń szkolnych przez cały zespół z użyciem sikawki oraz osprzętu pożarniczego.
W ćwiczeniach taktycznych należało zbudować dwa stanowiska gaśnicze poprowadzone
po drabinie hakowej oraz na drabinie Szczerbowskiego lub francuskiej. Ważnym elementem był także pokaz zespołu w prezentacji musztry. W grupie straży wiejskich należało
natomiast wykonać ćwiczenie szkolne z użyciem: ciężkiej drabiny przystawnej, bosaków
lekkich i ciężkich, ułożenie linii wężowej ze zwijadła oraz ćwiczenie bojowe polegające na
zbudowaniu i zajęciu stanowisk na dolnym przęśle drabiny Szczerbowskiego i wejściu po
drabinie na dach z tłumicą i wiadrem wody63.
Zdawać by się mogło, że wprowadzenie nowych unormowań prawnych w tej materii spowodować winno przyjęcie ujednoliconych form strażackiego współzawodnictwa.
Tak się nie stało. Bardzo wiele organizowanych ówcześnie zawodów rządziło się swoimi
prawami i przepisami, co powodowało szereg nieporozumień oraz utrudniało warunki
obiektywnej oceny. Niemniej jednak strażackie zmagania podczas zawodów stały się bardzo popularną formą weryfikowania umiejętności oraz przygotowania do codziennych
zadań operacyjno-taktycznych. Dynamiczny rozwój strażackiego ruchu, obejmujący także powstawanie drużyn młodzieżowych, harcerskich i kobiecych, zaowocował ich uczestnictwem w ćwiczeniach i zawodach, które do tej pory zdominowane były przez seniorskie
zespoły męskie.
Straże pożarne były także organizatorami najrozmaitszych zrzeszeń sportowych oraz
propagowały rekreacyjne formy spędzania czasu. Ówczesna prasa pożarnicza oraz czasopisma, adresowane zwłaszcza do środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, donosiły
o działaniach sekcji rowerowych, jazdy konnej, wioślarstwa, piłki nożnej, pływania, taternictwa, tenisa, łyżwiarstwa, narciarstwa, piłki ręcznej, palanta, siatkówki oraz strzelectwa.
Z danych statystycznych z 1931 r. wynika, że 111 straży prowadziło zajęcia z wychowania fizycznego, z przysposobienia wojskowego – 82, strzelectwa – 76, z narciarstwa – 15,
a dwie straże z kolarstwa. Szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu różnych dziedzin
sportowych odnotował Lubelski Związek Straży Pożarnych, zaś pod względem różnorodności sportowych inicjatyw – Krakowski Związek Straży Pożarnych. Wiele miejsca
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J. Tuliszkowski, Regulamin zjazdów i zawodów straży pożarnych, „Wiadomości Związkowe” 1931, nr 7, s. 3-18.
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organizowaniu zajęć i zawodów sportowych poświęcały także wojewódzkie związki: kielecki, warszawski, nowogródzki, łódzki i brzeski (z Brześcia nad Bugiem). Ważny z punktu widzenia straży jako organizacji paramilitarnej był fakt, że tylko 15% jednostek nie
prowadziło żadnych zajęć z zakresu przysposobienia wojskowego64. Należy wspomnieć,
że znakomitą rolę w inicjowaniu oraz wprowadzaniu do strażackiego życia zagadnień
wychowania fizycznego, ćwiczeń strażackich oraz zawodów pożarniczych odegrał Stanisław Pągowski65 – strażak i publicysta, redaktor „Przeglądu Pożarniczego”. Dzięki jego
zabiegom od 1923 r. stałe miejsce na łamach czasopisma miała rubryka pt. „Wychowanie
fizyczne a straże”, a w 1924 r. wprowadzono do niego zagadnienia wyszkolenia pomocniczego strażaków oraz wychowania fizycznego. W literaturze przedmiotu z tego okresu
wymienia się takie przedsięwzięcia, jak: wyścigi rowerowe, strzelanie z broni, wieloboje
sportowe, ćwiczenia terenoznawcze oraz zespołowe pokazy gimnastyczne. Jako przykład
niech posłuży opis okręgowych zawodów, które z racji zjazdu straży miały miejsce w Kępnie 22 czerwca 1930 r. Wzięło w nich udział blisko 300 strażaków (13 drużyn). Po dwuipółgodzinnych zmaganiach zawody zostały zakończone, a po nich na rynku odbyły się
pokazy działania różnorodnego sprzętu do walki z czerwonym kurem66.

Pokaz sprawiania sikawki konnej pochodzącej z okresu międzywojennego w czasie obchodów 100-lecia
zawodów pożarniczych w Płocku (fot. autor)
64

65

66

Z. Krasicka, Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe w strażach pożarnych w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1929), „Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”,
z. IV (2003), s. 62.
P. Popiel, Stanisław Pągowski – strażak i publicysta, redaktor „Przeglądu Pożarniczego”, „Zeszyty Historyczne
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”, z. III (2003), s. 109-148.
P. Bielicki, O sporcie w strażach pożarnych..., s. 96.
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Wiele uwagi w owym czasie poświęcano zasadom rzetelnego, sprawiedliwego oraz
zgodnego z wymaganiami regulaminowymi sędziowania. W latach 30. XX w. Główny
Związek wprowadził dla jurorów obowiązek ukończenia odpowiedniego kursu. Sędziami
mogli zostać strażacy, którzy posiadali dla danej kategorii zawodów (ogólnopaństwowe,
wojewódzkie, powiatowe) odpowiednie wyszkolenie strażackie oraz przynajmniej trzyletni staż służby w stopniu oficerskim. Posiadane uprawnienia należało potwierdzać w czasie
dorocznych konferencji sędziowskich organizowanych przez związki wojewódzkie.
W obliczu narastającego zagrożenia wojennego ze strony Niemiec hitlerowskich bardzo liczne kierownictwa straży pożarnych podjęły decyzję o wyszkoleniu podkomendnych w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwpożarowej. Szkolenia prowadzone były
w kierunku ideowo-wychowawczym i fachowym. W zajęciach szczególny nacisk położono na praktyczne ćwiczenia związane z obronnością, zapewnieniem tężyzny fizycznej oraz
przygotowaniem strażaków do przyszłych wojennych działań gaśniczo-ratowniczych.
Na terenach zajętych przez agresorów niemieckiego i rosyjskiego działalność straży pożarnych była utrudniona. Polecenia i zadania ustalane przez okupantów dla polskich straży
pożarnych nie odpowiadały interesom oraz dążeniom zniewolonego społeczeństwa polskiego. Jednakże straże – pod pozorem wykonywania zadań narzuconych przez okupanta
– realizowały cel podstawowy, jakim była służba i działalność dla społeczeństwa i czynnie
włączyły się do walki o wyzwolenie ojczyzny. Zadania powyższe polskie pożarnictwo realizowało również w tajnej organizacji podziemnej Strażacki Ruch Oporu „Skała”67.
4. Ćwiczenia i sport pożarniczy w latach 1945-2019
Reaktywowanie i odbudowa polskich struktur pożarniczych następowały już w pierwszych miesiącach po wyzwalaniu spod okupacji poszczególnych obszarów kraju. Tym samym pozbawione przez 6 lat kontaktów strażackie drużyny z chęcią zaczęły się spotykać
i wymieniać doświadczenia przy okazji wspólnych imprez, ćwiczeń i zawodów. Te ostatnie
rozgrywano na podstawie regulaminu sprzed 1939 r. i miały one charakter imprez regionalnych (gminne, powiatowe, wojewódzkie). Także na podstawie powyższych przepisów
10 sierpnia 1952 r. we Wrocławiu rozegrano zawody, które obejmowały: przegląd techniczny pojazdów, ćwiczenia w sprawianiu linii gaśniczej, drabiny Szczerbowskiego, gaszenie za pomocą gaśnicy pianowej, ćwiczenie bojowe, sportowy tor przeszkód.
Sukcesywnie wprowadzany do straży pożarnych postęp techniczny, coraz nowocześniejszy sprzęt oraz zmiany w taktyce i technice gaszenia pożarów, a także w wyszkoleniu
strażaków spowodowały wprowadzenie w marcu 1953 r. nowego regulaminu zawodów
pożarniczych. Na jego mocy uchylono wszystkie dotychczas funkcjonujące regulaminy zawodów pożarniczych, a zmagania strażackie prowadzono od zawodów gminnych
poprzez powiatowe do wojewódzkich. W części ogólnej regulaminu stwierdzono:

67

Więcej: W. Pilawski, Strażacki Ruch Oporu „Skała”, Warszawa 1994.
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Celem zawodów pożarniczych jest podnoszenie poziomu gotowości i sprawności bojowej
straży pożarnych w ich służbie dla Ojczyzny Ludowej oraz dla idei pokoju i socjalizmu,
pobudzanie ambicji zespołów strażackich i strażaków do osiągania jak najlepszych wyników
w utrzymaniu świadomej dyscypliny socjalistycznej, w szkoleniu i trosce o sprzęt. Zawody
należy zatem traktować jako ważny element wychowania strażaków na pełnowartościowych
członków ochrony przeciwpożarowej Państwa Ludowego. Zawody pożarnicze, w oparciu
o zasady socjalistycznego współzawodnictwa i przodownictwa oraz przepisy niniejszego regulaminu, polegają na sprawdzeniu prawidłowego wykonania ćwiczeń i zadań przewidzianych programem, ocenie wyników i wyróżnieniu najlepszych osiągnięć uzyskanych przez
zawodników i straże pożarne biorące udział w zawodach. Ponadto zawody pożarnicze mają
na celu masową propagandę ochrony przeciwpożarowej wśród ludności w kierunku podniesienia ogólnego stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego68.
W programie ćwiczeń startujący popisywali się umiejętnościami w zakresie szkolnym,
na który składały się: musztra, sprawianie sprzętu oraz ćwiczenia alarmowo-bojowe z zadaniem zbudowania stanowiska ogniowego na dachu obiektu i podaniem odpowiednich
prądów wody.

Pokaz sprawności strażaków z OSP Rembertów
w ustawianiu piramidy za pomocą ciężkiego bosaka,
4 maja 1947 r.; źródło: archiwum OSP Rembertów

68

Ćwiczenia strażaków z OSP Brzeziny Śląskie
na wspinalni, 1947 r.; źródło: archiwum OSP Brzeziny
Śląskie

Rozkaz wprowadzający regulamin zawodów pożarniczych, Komenda Główna Straży Pożarnych, nr sz.
IM/2/53, Warszawa 27.03.1953 r.
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Stopień trudności wykonywanych ćwiczeń rósł odpowiednio do kategorii straży, co
wiązało się z użyciem posiadanego przez nie sprzętu mechanicznego oraz ochrony osobistej strażaka. Grupę pierwszą (Kr i Rm) stanowiły straże wyposażone w sikawki ręczne
przenośne umieszczone na wózkach konnych lub ciągnięte przez strażaków, grupę drugą
(Km, Rm1, Rm2) – straże posiadające motopompy przewożone podobnie jak w grupie
pierwszej, trzecia (S1 i S2) – straże wyposażone w samochody z motopompą lub autopompą, czwartą (S3) – jednostki posiadające trzy samochody i trzy motopompy, a piątą
– wszystkie straże zawodowe i ich oddziały oraz OSP (S3) mogące z racji posiadanego
sprzętu i wyszkolenia rywalizować ze strażami zawodowymi69. Indywidualne zadania strażaków polegały na rozwinięciu linii gaśniczej i zajęciu stanowiska bojowego, wejściu po
drążku bosaka na pierwsze piętro obiektu oraz ukończeniu pożarniczego toru przeszkód.

Pokonywanie toru przeszkód przez strażaków z Piotrkowa Trybunalskiego na zawodach w 1958 r.
(fot. autor nieznany)

Zapoczątkowany został w tym okresie jasny podział ćwiczeń na szkolne i alarmowo-bojowe. Te pierwsze obejmowały musztrę, sprawianie drabin i bosaków, tłocznych i ssawnych linii wężowych, pompy przenośnej, wspinanie się przy użyciu drabiny hakowej, ewakuację człowieka z drugiego piętra domu za pomocą linki oraz
samoratowanie z podobnego obiektu przy użyciu dostępnego uzbrojenia osobistego.

69

Wyjaśnienie typów jednostek OSP: zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 8 stycznia 1962 r. w sprawie
powoływania i rozmieszczenia straży pożarnych, załącznik nr 3 Typy, rozmieszczenie, liczebność oraz wyposażenie w podstawowy sprzęt techniczny ochotniczych straży pożarnych (M.P. z 1962 r. nr 5, poz. 17).
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Straże zawodowe i OSP wyposażone w odpowiedni sprzęt sprawiały drabinę mechaniczną, trzyprzęsłową drabinę hakową oraz obsługiwały aparat ratunkowy Höeniga. Ćwiczenia
alarmowo-bojowe polegały na dobiegnięciu lub dojechaniu ze sprzętem na miejsce startu,
sprawieniu linii ssawnej i tłocznej oraz drabin i podaniu z nich prądów wody. Zawody oceniała komisja powoływana każdorazowo przez komendę straży wyższego szczebla. Głównymi kryteriami oceny były szybkość i prawidłowość wykonania zadań. Dla każdej z grup
ustalano średni czas wykonania. Za każdą sekundę odstępstwa od niego odejmowano lub
dodawano punkty. W 6 lat później, w 1958 r., Warszawska Komenda Straży Pożarnych przeprowadziła zawody w warunkach zbliżonych do naturalnych. W tym celu stworzono okoliczności do oceny startujących zespołów, jak i dowódców, którzy po wylosowaniu założeń
taktycznych musieli wykazać się umiejętnością organizacji akcji oraz rozkazodawstwa.

II Krajowe Zawody Pożarnicze we Wrocławiu, 18-19 maja 1968 r. (fot. autor nieznany)

W 1961 r. wprowadzono nowy regulamin zawodów, który oprócz musztry, ćwiczeń
szkolnych i alarmowo-bojowych, indywidualnych konkurencji i pożarniczego toru przeszkód przewidywał egzamin teoretyczny. Jego zaliczenie uprawniało do otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu podstawowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ponadto
w wymaganiach regulaminowych szczególny nacisk położono na prawidłowe sprawianie
sprzętu oraz wydawanie komendy przez prowadzącego dziesięcioosobowy zespół dowódcę. W zależności do szczebla rozgrywanych zawodów praktykowano wprowadzenie coraz
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trudniejszych elementów zarówno w ćwiczeniach szkolnych, jak i alarmowo-bojowych.
Regulaminowa forma ich rozgrywania powodowała, że uczestniczący w nich strażacy musieli mieć dobre warunki fizyczne oraz odpowiednie przygotowanie w zakresie posługiwania
się sprzętem przeciwpożarowym. Rozstawianie drabin Szczerbowskiego i ciężkiej, ciężkiego
bosaka, przenoszenie na miejsce startu ręcznych czy mechanicznych pomp oraz sprawianie linii wężowych wymagało bowiem wiele wysiłku, tym bardziej że czas przeznaczony na
wykonanie zadania był ściśle limitowany. Godzi się zauważyć, że wiele zapisów wyżej wspomnianego regulaminu odeszło od zbytniej szczegółowości, co znacznie upraszczało przebieg
zawodów oraz dawało większe możliwości wykonywania poszczególnych elementów ćwiczenia. Dzięki temu strażackie zmagania zyskały na atrakcyjności.
Wykorzystując doświadczenia powojenne oraz wnioski zebrane podczas zawodów
strażackich, władze pożarnicze opublikowały w 1968 r. kolejny regulamin zawodów70.
Wprowadził on sformułowanie „zawody sportowo-pożarnicze”, co pozwalało do rozgrywanych konkurencji włączać takie dyscypliny, jak trójbój lekkoatletyczny, wyścigi kolarskie, tenis stołowy, gry zespołowe itp. W części pożarniczej pozostawiono egzamin teoretyczny, musztrę oraz ćwiczenia alarmowo-bojowe. Nowością było rozgrywanie sztafety
pożarniczej. Zadziwiający jest fakt, że niemal po dwóch dekadach od zakończenia działań
wojennych zapadła decyzja o rozegraniu zawodów strażackich na szczeblu krajowym.
Odbyły się w dniach 12-13 września 1964 r. w Zabrzu, z udziałem jednostek straży pożarnych z 22 województw. Na łąkach przy torach hippicznych zbudowano pięciopiętrową
wspinalnię i strażnicę. Uczestnicy ulokowani zostali w miasteczku namiotowym na terenie łąk71. Relację z zawodów przedstawili dziennikarze prasy, poświęcając wiele miejsca
osobom, które zaszczyciły zawody swoją obecnością72, jak i jednemu z ich epizodów73.

70
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72
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Regulamin nr 1/86 komendanta głównego straży pożarnych z dnia 25 lutego 1986 r. w sprawie zawodów
w sporcie pożarniczym, Dziennik Zarządzeń i Rozkazów z 1986 r., nr 1-2.
(as), „Głos Zabrza”, nr 38 (437) z 20.09.1964 r., Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu.
Ibidem. „Otwarcia zawodów dokonał wiceminister spraw wewnętrznych Zygfryd Sznek. Impreza zgromadziła ponad 20 tys. widzów. Na trybunie honorowej miejsca zajęli: I sekretarz KW PZPR w Katowicach Edward
Gierek, wicepremier Zenon Nowak, kierownik Wydziału Administracyjnego KC PZPR Kazimierz Witaszewski, członek Rady Państwa, przewodniczący Prezydium WRN w Katowicach Jerzy Ziętek i wiceminister spraw
wewnętrznych Zygfryd Sznek. Po złożeniu raportu przez komendanta głównego straży pożarnych płk. poż.
Romana Darczewskiego i defiladzie, w której wzięło udział 1100 zawodników, przystąpiono do rozegrania
przewidzianych regulaminem konkurencji”.
A. Majewicz, „Trybuna Robotnicza”, nr 218 (6418) z 14.09.1964 r., zbiory Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. „Ćwiczą strażacy z OSP Wrzosowej, reprezentanci woj. katowickiego. Alarm… Biegną 30 metrów do samochodu.
W słońcu błyszczą plastikowe kaski. Zieleń mundurów zlewa się z murawą boiska. Odjeżdżają do miejsca pożaru, pokonując po drodze wiele przeszkód. Natychmiast nawiązując łączność telefoniczną składając meldunek.
W tym samym czasie inna grupa oddziału rozwija tzw. linię gaśniczą. Powietrze przecinają brezentowe węże,
natychmiast łączone. W górę wystrzeliwuje drabina. W kilka sekund woda uderza o umieszczony wiatraczek.
Czas wykonania ćwiczenia doskonały, 190 sek. i tylko 10 punktów karnych. Równolegle z ochotnikami startują
reprezentacje zawodowych straży pożarnych ze wszystkich województw. Dzwoneczek obwieszcza strażakom
z Rzeszowa odpoczywającym w zaimprowizowanej sypialni alarm. Strażacy zrywają się z łóżek. Biegną, nakładając ubrania ochronne i kaski. Ślizgiem z wysokości I piętra zjeżdżają do garażu. Nawiązują łączność radiową. Rusza samochód. Zatrzymuje się pod 4-piętrową ścianą. Tutaj zadanie nie jest łatwe. Trzeba zainstalować (sprawić)
wór ratowniczy i za jego pomocą wyratować z 3 piętra dwie osoby oraz opuścić się na ziemię za pomocą linki.
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W konkurencji zespołowej zawodowych straży pożarnych Puchar Ministra Spraw
Wewnętrznych zdobyli reprezentanci województwa rzeszowskiego, a Puchar Komendanta
Głównego SP – drużyna województwa olsztyńskiego. W konkurencji zespołowej ochotniczych straży pożarnych kolejne miejsca zajęli: I – OSP Wrzosowa (woj. częstochowskie),
II – OSP Radymno (woj. rzeszowskie), III – OSP Brwinów (woj. warszawskie). Złote medale otrzymało łącznie jedenaście zespołów, srebrne – siedem, a brązowe – cztery74.

Jedna z drużyn startująca w zawodach okręgu warszawskiego w 1970 r. (fot. autor nieznany)

W związku z dynamicznym rozwojem drużyn młodzieżowych oraz kobiecych 20 lutego
1976 r. wprowadzono w życie nowy regulamin zawodów sportowo-pożarniczych dla OSP, kobiecych i młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz zawodowych straży pożarnych, różniący

74

Równocześnie inna grupa oddziału rozwija linię gaśniczą i strąca przy pomocy prądu wodnego puszki z płonącą
benzyną oraz gasi pianą benzynę płonącą w zbiorniku. Czas wykonania ćwiczenia 25 sekund i tylko 58 punktów karnych. Trzeci tor okupywali zawodnicy startujący w konkurencji indywidualnej. Ze zręcznością kotów
wspinali się po drabinach i pokonywali wiele przeszkód. Nieoficjalną, ale niemniej atrakcyjną częścią zawodów
były pokazy. Bardzo efektownie wyglądała grupa strażaków ze Szkoły Oficerów Pożarnictwa ćwicząca z drabinkami tzw. hakówkami i z drabinami Szczerbowskiego oraz z toporkami. Strażacy z Krakowa wykonali ćwiczenie
z płótnem ratunkowym, podczas którego wyskakujący z 3 i 4 piętra zawodnicy zjeżdżali po płótnie na dół.
Żeńska drużyna OSP z Mesnej powiatu Bielsko-Biała prezentowała ćwiczenia niemniej sprawnie niż mężczyźni.
Strażacy ZSP Warszawa-miasto pokazali piękne skoki na linach ratowniczych z 3 i 4 piętra. Z dużym zainteresowaniem zgromadzeni obejrzeli gaszenie benzyny w 50-metrowej długości zbiorniku za pomocą proszku
chemicznego w wykonaniu strażaków z Chorzowa oraz przy pomocy armatek wodnych z ZSP Opole”.
Ibidem.
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się znacznie od poprzednich rozwiązań75. Przy jego konstruowaniu posiłkowano się rozwiązaniami funkcjonującymi w Związku Radzieckim dla grupy straży zawodowych oraz regulaminem zawodów austriackich. Obydwa obowiązywały na zawodach pożarniczych CTIF76.
Obszar Polski został podzielony na osiem stref, a zawody rozgrywane były przez pięciostopniowy system eliminacji – gminne, rejonowe, wojewódzkie, strefowe i krajowe. Ustalono następującą częstotliwość organizowania zawodów: gminne – co roku, rejonowe i wojewódzkie
– na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego SP, strefowe i krajowe – co 4 lata. Startujące drużyny występowały w czterech kategoriach: I – młodzieżowe i kobiece, II – OSP typu
M i S77 posiadające adaptowane na potrzeby strażackie samochody pożarnicze, III – OSP typu
S posiadające typowe samochody pożarnicze i IV – jednostki straży zawodowych.

Ćwiczebne bojowe z użyciem drabiny Szczerbowskiego, ok. 1970 r. (fot. autor nieznany)

75

76

77

Zarządzenie nr 10/76 komendanta głównego straży pożarnych z 20 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia
do użytku służbowego regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych dla zawodowych i ochotniczych straży
pożarnych oraz młodzieżowych drużyn ochotniczych straży pożarnych, Warszawa 1976.
Międzynarodowy Komitet Techniczny ds. Prewencji i Zwalczania Pożarów (fr. Comité technique international
de prévention et d’extinction du feu, CTIF, ang International Association of Fire and Rescue Services). CTIF
powstał w 1900 r. w Paryżu. Obecnie grupuje 48 państw. Co 4 lata organizuje międzynarodowe zawody strażackie według własnego regulaminu, zwane również Olimpiadą Pożarniczą. O nazwie tej przesądził fakt, że
zawody CTIF są w szczególny sposób wzorowane na igrzyskach olimpijskich. Podczas uroczystości otwarcia
zapalany jest znicz olimpijski, drużyny prezentują się podczas uroczystego przemarszu wokół stadionu, udział
w zawodach bierze większość państw europejskich, zawodnicy, trenerzy i sędziów zawodów składają specjalne przysięgi. Co więcej, wygrana w zawodach daje tylko prestiż, jak podczas starożytnych igrzysk. Dla zawodników przewidziane są jedynie indywidualne medale, odznaki zawodów oraz dyplomy. Dotychczas odbyło
się 19 Międzynarodowych Zawodów Młodzieży oraz 15 Olimpiad CTIF. Polska była organizatorem zawodów
w 1989 r. w Warszawie dla wszystkich grup strażackich i w 2015 r. dla drużyn młodzieżowych w Opolu.
M – jednostka straży posiadająca motopompę, S – jednostka straży posiadająca samochód.
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Głównymi elementami zawodów dla OSP oraz drużyn młodzieżowych i kobiecych
były dwie konkurencje, na które składał się bieg sztafetowy 9 x 50 m oraz szkolne ćwiczenia bojowe. Trzeba powiedzieć, że nowy regulamin nie zyskał popularności wśród
strażaków ochotników oraz osób obserwujących zawody, którzy wielką wagę przykładali do ćwiczeń bojowych z ostatecznym efektem, którym było podanie wody na miejsce
zainscenizowanego pożaru lub do obrotowej tarczy. Ponadto zbyt drobiazgowe warunki
wykonania czynności przez startujących, powodujące subiektywność oceny, zniechęcały strażackie komendy i zarządy do szerszego propagowania tej widowiskowej formy zawodów. Wobec narastającego niezadowolenia oraz organizowania przez wiele jednostek
zawodów w oparciu o wcześniej obowiązujące rozwiązania zaprzestano w 1985 r. organizowania w tym kształcie zawodów pożarniczych. W tym też czasie ukazał się nowy regulamin zawodów strażackich78, w którym wprowadzono prostą formę oceny, polegającą na uwzględnieniu bezbłędnego wykonania konkurencji w jak najkrótszym czasie, co
dało jasność sędziowania oraz możliwość szybkiego i precyzyjnego podawania wyników
bezpośrednio po zakończeniu ćwiczenia przez zespół oraz poszczególnych zawodników.
Efektem zaspokojenia sportowych ambicji strażaków było nadanie przygotowaniom, eliminacjom oraz samym zawodom w połowie lat 80. XX w. rangi sportu pożarniczego.
Decyzją prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP i komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej 11 kwietnia 2006 r. został wprowadzony w życie nowy „Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych”79. Zgodnie z jego
zapisami zawody organizowano jako: gminne (co roku), powiatowe (co 2 lata), wojewódzkie i krajowe (co 4 lata). Startujące zespoły podzielono na grupy: A – męskie drużyny pożarnicze i C – kobiece drużyny pożarnicze. Obydwie grupy wykonywały ćwiczenia bojowe
oraz sztafetę pożarniczą z przeszkodami 7 x 50 m.

Start do ćwiczeń bojowych
podczas zawodów
pożarniczych województwa
włocławskiego 15 września
1996 r. w Brześciu Kujawskim
(fot. autor)

78

79

Regulamin nr 1/85 komendanta głównego straży pożarnych z 10 maja 1985 r. w sprawie zawodów sportowa-pożarniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych, Warszawa 1985.
http://www.zosprp.pl/php/regulaminy/zaw.sport.pdf (dostęp: 20.03.2020 r.).
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Na podstawie „Regulaminu zawodów pożarniczych dla ochotniczych straży pożarnych”80 z 1962 r. oraz nowych regulaminów wprowadzonych w latach: 196881, 197682,
198583, 200684 i 201185 przeprowadzono eliminacje i zorganizowano Krajowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze OSP.

Pokonywanie równoważni
w sztafecie pożarniczej
(fot. archiwum autora)

Czynności mechanika motopompy
podczas XII Krajowych Zawodów
Sportowo-Pożarniczych w Płocku,
2007 r. (fot. archiwum autora)

Pokonywanie ściany podczas
Wojewódzkich Zawodów
Pożarniczych MDP woj. kujawskopomorskiego w Kowalu, 8 czerwca
2002 r. (fot. archiwum autora)

W skali europejskiej ważną konfrontacją strażackich drużyn są zawody rozgrywane
według regulaminu Międzynarodowego Komitetu Technicznego ds. Prewencji i Zwalczania Pożarów (CTIF). Ich regulamin był kilkakrotnie nowelizowany. Przez stronę polską,
decyzjami prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP i komendanta głównego PSP, został on wprowadzony w życie 19 marca 2004 r. Startujące zespoły seniorskie są podzielone
na trzy grupy: straże ochotnicze, straże zawodowe i drużyny kobiece. W ocenie liczy się
wiek startujących strażaków, a przede wszystkim poprawne wykonanie ćwiczenia przez
poszczególnych zawodników. Osobny regulamin, według kryteriów przyjętych przez
CTIF i sygnowany przez prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz komendanta

80

81
82

83

84

85

Regulamin zawodów pożarniczych dla ochotniczych straży pożarnych, Związek OSP, Warszawa 1962, wprowadzony zarządzeniem komendanta głównego Straży Pożarnych z 8 grudnia 1961 r.
Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych dla ochotniczych straży pożarnych, KG SP, Warszawa 1968.
Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych dla ochotniczych straży pożarnych grupy IB, II i III, KGSP, Warszawa 1975.
Regulamin nr 1/85 komendanta głównego Straży Pożarnych z 10 maja 1985 r. w sprawie zawodów spustowo-pożarniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych, KG SP, Warszawa 1985.
Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych z 11 kwietnia 2006 r., ZOSP RP,
KG PSP, Warszawa 2006.
Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych z 10 lutego 2011 r., ZOSP RP,
KG PSP, Warszawa 2011.
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głównego PSP, obowiązuje młodzieżowe drużyny pożarnicze. W skład rozgrywanych
konkurencji wchodzą rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy na dystansie 400 m z przeszkodami. Dla zawodników ważnym kryterium jest wiek startujących. Na ogólny wynik
zespołu składa się suma punktów zdobytych przez drużynę w obydwu konkurencjach.
5. Zawody strażackie CTIF
Do Międzynarodowego Komitetu Technicznego Prewencji i Zwalczania Pożarów
(CTIF) należy 48 krajów. Polska wstąpiła do tej organizacji w 1961 r. Stałym elementem towarzyszącym kongresom CTIF (odbywającym się początkowo co 3 lata, a obecnie
co 4 lata) stały się międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze. Pierwsze odbyły się
w Niemczech (1961), następne we: Francji, Jugosławii, Austrii, Czechosłowacji, Włoszech,
Niemczech, Austrii, Polsce (1989)86, Niemczech, Danii, Finlandii, Chorwacji, Czechach,
Francji i Austrii (2017). W regulaminie zawodów sportowo-pożarniczych opisane są wymagania startowe oraz przebieg odbywania poszczególnych konkurencji w kategoriach
drużyn: seniorów – członków OSP, kobiecych i młodzieżowych oraz straży zawodowych.
Podczas olimpiady CTIF rozgrywa się konkurencję w sześciu odrębnych grupach kwalifikacyjnych. Ich zwycięzcy otrzymują medale, a wszyscy uczestnicy pamiątkową odznakę.

Ćwiczenie bojowe – przypinanie
smoka ssawnego
(fot. archiwum autora)

Ćwiczenie bojowe – start do ćwiczeń bojowych
(fot. archiwum autora)

Eliminacje od szczebla gminnego, przez powiatowy, wojewódzki, aż do zawodów ogólnopolskich odbywały się w Polsce w roku poprzedzającym zmagania na arenie międzynarodowej. W początkowej fazie – jako Centralne Eliminacje do Zawodów

86

W 1989 r. w Warszawie na stadionie Gwardii odbyły się IX Międzynarodowe Zawody Straży Pożarnych,
w tym zawody w sporcie pożarniczym.
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Międzynarodowych CTIF, następnie reprezentację Polski tworzyły drużyny, które zajmowały czołowe miejsca w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, w dalszej kolejności byli to liderzy Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych CTIF.
Zawody i zwycięzcy krajowych zawodów ochotniczych straży pożarnych
Nr

Miejsce zawodów

Data

Według regulaminu

Zwycięskie drużyny

I

Zabrze

12-13 listopada 1964 r.

KG SP z 1962 r.

OSP Wrzosowa, woj. katowickie
OSP Radymno, woj. warszawskie
OSP Brwinów, woj. warszawskie

II

Wrocław

18-19 maja 1968 r.

KG SP z 1962 r.

OSP Przeworsk, woj. rzeszowskie
OSP Gierzwałtów, woj. olsztyńskie
OSP Wadowice, woj. katowickie
KDP Lęki Dukielskie-Kobylany,
KDP Budzów, woj. wrocławskie

1

III

Kraków

26-27 maja 1972 r.

KG SP z 1962

OSP „S” – Gać, woj. rzeszowskie
OSP „miasta powiatowe” – Jarocin,
woj. wielkopolskie
KDP Chodzież Fabryka Porcelany,
woj. wielkopolskie

IV

Łódź

10-12 września 1976 r.

„S” – CTIF i tech.
tor przeszkód
„M” – CTIF
KDP – CTIF

OSP „S” Wiśniew, woj. siedleckie
OSP „M” Niechobrz, woj. rzeszowskie
KDP Łącznik, woj. opolskie

V

Poznań

3-4 października 1980 r.

„S” – CTIF i tech.
tor przeszkód
„M” – CTIF
KDP – CTIF

OSP „S” Kadłub, woj. opolskie
OSP „M” Władysławów, woj. radomskie
KDP Lipowa, woj. opolskie

VI

Białystok

3-5 sierpnia 1984 r.

CTIF2

OSP „S” Kościan, woj. leszczyńskie
OSP „M” Jasiona, woj opolskie
KDP Bielsk Podlaski, woj. ciechanowskie

VII

Łódź

23-26 sierpnia 1988 r.

KG SP 1/85

OSP Jasiona, woj. opolskie
KDP Żyrowa, woj. opolskie

VIII

Kraków

1-2 października 1993 r.

CTIF i KG SP 1/85

OSP Jasiona, woj. opolskie
KDP nie startowały

IX

Częstochowa

21-22 września 1996 r.

CTIF i KG SP 1/85

OSP Jasiona, woj. opolskie
KDP nie startowały

X

Częstochowa

29-30 września 2000 r.

CTIF i KG SP 1/85

OSP Kowalew, woj. wielkopolskie
KDP Lądek, woj. wielkopolskie

XI

Toruń

12-14 września 2003 r.

KG SP 1/85

OSP Drzewce, woj. łódzkie
KDP Rozprza, woj. łódzkie

XII

Płock

31 sierpnia – 2 września 2007 r.

KG SP 1/85

OSP Drzewce, woj. łódzkie
KDP Grodzisko Dolne, woj.
podkarpackie

XIII

Konin

2-4 września 2011 r.

OSP-1/2011

OSP Lądek, woj wielkopolskie
KDP Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie

XIV

Polanica-Zdrój

4-6 września 2015 r.

OSP-1/2011

OSP Dobrów, woj wielkopolskie
KDP Dobrów, woj. wielkopolskie

XV

Polanica-Zdrój

30 sierpnia – 1 września 2019 r.

OSP-1/2011

OSP Janiszew, woj. wielkopolskie
KDP Kalinowa, woj. wielkopolskie

źródło: opracowanie autora
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Jednostkom OSP proponuje się uczestnictwo w: zawodach w sporcie pożarniczym według regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych OSP w klasyfikacji „ochotnicze straże pożarne” i „drużyny kobiece”87 oraz według regulaminu CTIF88, Mistrzostwach Polski
Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, Mistrzostwach Polski
OSP w Maratonie Rowerowym, Halowych Turniejach Piłki Nożnej Drużyn OSP, Górskich Mistrzostwach Polski Strażaków OSP w Kolarstwie Szosowym, Ogólnopolskich Mistrzostwach Strażaków OSP w Narciarstwie, Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników
STIHL® TIMBERSPORTS®, europejskich i krajowych Zawodach Sikawek Konnych89. Dla
członków młodzieżowych drużyn pożarniczych opracowano i wdrożono do stosowania
„Regulamin młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych” oraz „Regulamin ogólnopolskich zawodów MDP w sportach obronnych90.

Zwycięzcy XV Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP – drużyna żeńska OSP Kalinowo i męska
OSP Janiszew (obydwie z woj. wielkopolskiego)
źródło: iTurek.net

87

88

89
90

Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych, OSP-1/2011, Warszawa, 10 lutego 2011 r., http://www.zosprp.pl/files/regulaminy/reg_zaw_sport_poz2011.pdf (dostęp: 6.03.2020 r.).
Regulamin tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych, wyd. VI z 2002 r. dla straży pożarnych,
młodzieżowych drużyn pożarniczych i międzynarodowych zawodów pożarniczych, uchwalony przez Zgromadzenie Delegatów CTIF dnia 18 września 2002 r., Warszawa, 19 marca 2004 r., http://www.zosprp.pl/php/
dokumenty/Regulamin_dorosli_wg_CTIF.pdf (dostęp: 6.03.2020 r.).
http://www.zosprp.pl/?q=view/sport&page=7 (dostęp: 6.03.2020 r.).
MDP-1/2010, Warszawa 2010, http://www.zosprp.pl/files/regulaminy/mdp-ctif-2010.pdf (dostęp: 6.03.2020 r.).
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Podsumowanie
Strażak już na początku swojej ochotniczej kariery ma styczność ze szkoleniem z zakresu obsługi sprzętu, dyscypliny wewnątrzorganizacyjnej, przygotowania i pokonywania
trudności w czasie działań ratowniczych. W ten sposób kształtuje swój charakter oraz
sprawność, które służą niesieniu humanitarnej pomocy osobom i mieniu będącemu w zagrożeniu. Tym cechom winno towarzyszyć dbanie o warunki zdrowotne oraz kondycję fizyczną. Nie ulega wątpliwości, że znaczenia powinna nabierać indywidualna świadomość
strażaka. W obecnych czasach jest wiele miejsc – siłownie, przyszkolne sale gimnastyczne,
boiska – także w obiektach OSP, gdzie młodzi ludzie mogą podnosić swoją sprawność.
Jednym z podstawowych elementów w jej kształtowaniu są ćwiczenia odbywane podczas
zbiórek w macierzystych jednostkach.
Dla każdego strażaka najważniejszym elementem przysposabiania się do profesjonalnego udzielania pomocy jest skuteczność na miejscu zdarzenia. Cechy te są kształtowane podczas zaznajamiania się ze sprzętem pożarniczym i jego możliwościami techniczno-taktycznymi. Proces ten, obarczony częstokroć monotonią i szczególną dokładnością w wykonaniu
danego zadania, z biegiem czasu przekształca się automatyzm – prawidłowo wykonywane
czynności stają nawykami, a dzięki temu wykonywane są coraz szybciej i sprawniej. Nie ulega wątpliwości, że prowadzący ćwiczenia doświadczony członek OSP powinien cechować
się empatią oraz budzić szacunek i zaufanie wśród członków zastępu lub sekcji. Powinien zapewniać bezpieczeństwo ćwiczących. Zajęcia pod jego dowództwem powinny sprawiać, że
strażacy chętniej odbywać będą ćwiczenia, bez uskarżania się na trudności i narzekania na
obciążenie fizyczne, co przekładać się będzie na jakość i szybkość wykonywania ćwiczenia.
Doświadczony i zaangażowany dowódca powinien potrafić przeprowadzać ćwiczenia
od mało skomplikowanych założeń do rozbudowywanych o kolejne, trudniejsze elementy.
Założony cel ćwiczeń winien być również osiągany przy wykorzystaniu różnego rodzaju
sprzętu. Poznając szczegółowo jego możliwości, strażacy budują zaufanie do swoich umiejętności. Staną się one bardzo przydatne w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych. Dlatego też
szczególnie ważne jest stworzenie podczas ćwiczeń szkoleniowych maksymalnie realnych
warunków, upodabniających je do tych, które można będzie spotkać podczas autentycznych akcji ratowniczych czy gaśniczych. Koniecznie należy ćwiczyć także zdarzenia, które
są potencjalnie trudne lub zdarzają się bardzo rzadko.
Pożądaną cechą ćwiczeń jest ich skuteczność, przekładająca się na efektywność działań ratowniczo-gaśniczych. Wiemy jednak, że jakość szkoleń bywa różna, co wpływa na
skuteczność strażaków w późniejszych działaniach na miejscu zdarzenia. Składa się na to
osobowość strażaka, postawa przełożonego prowadzącego ćwiczenia i osób współćwiczących, motywacja szkolonych i szkolących do budowania profesjonalnego zharmonizowanego zespołu ratowniczego. Zaangażowanie obu stron jest więc warunkiem koniecznym
do osiągnięcia celu, jakim jest skuteczne oraz bezpieczne ratownictwo.
Oprócz wyszkolenia pożarniczego ważnym elementem przez wszystkie okresy historii
polskiego pożarnictwa była dbałość o sprawność fizyczną oraz wyszkolenie ogólnosportowe strażaków. Zabiegały o to nie tylko strażackie władze, ale także działające ówcześnie organizacje paramilitarne i wojskowe, upatrując w osobach dobrze przygotowanych
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i sprawnych przyszłych strażaków swoich potencjalnych członków lub kandydatów do
służby wojskowej. Polityczne i administracyjne władze kraju ustawowo lub tworząc najrozmaitszego rodzaju zachęty, mobilizowały do tworzenia kół i związków sportowych.
Cieszące się szacunkiem i zaufaniem organizacje strażackie były najlepszym materiałem
do inicjowania tych przedsięwzięć.
Jak pokazują badania, w Polsce sprawa rozwoju tężyzny fizycznej w strażach pożarnych
została upowszechniona w drugiej połowie lat 20. minionego wieku. Wtedy to zauważono, że strażacka służba wymaga sprawności fizycznej znacznie przekraczającej normalne
wyszkolenie pożarnicze. Poprzez odpowiednie ćwiczenia sportowe wyrabiano sprawność,
zręczność, wytrzymałość oraz inne cechy psychomotoryczne. Wydawać by się mogło, że
sport pożarniczy znalazł trwałe miejsce w służbie pożarniczej. Jednakże trudna sytuacja
społeczna i ekonomiczna kraju w ostatnich dekadach minionego wieku spowodowała,
że zaniechano rozgrywania wielu zawodów oraz organizowania szeregu imprez sportowo-turystycznych, w szczególności na poziomie gmin i rejonów. Przechodząca bardzo
istotne przeobrażenia cała ochrona przeciwpożarowa skupiła się na dostosowaniu swoich struktur oraz technicznego wyposażenia do zmian polityczno-gospodarczych kraju.
Nowe uwarunkowania prawne wprowadzone w 1992 r., związane nie tylko z gaszeniem
pożarów, ale i usuwaniem miejscowych zagrożeń przez wszystkie polskie straże pożarne,
wymagały jednak odpowiedniego przygotowania strażaków-ratowników pod względem
fachowym oraz fizycznym. Ich sprawność fizyczna i odporność psychiczna stała się w tej
sytuacji kwestią niezwykle istotną.
Stopniowe umacnianie nowej służby przyniosło zrozumienie, że rozwój fizyczny strażaków jest trwałym elementem ich wyszkolenia. Że nie będzie on domeną tylko strażaków PSP i nielicznych OSP (szczególnie włączonych do krajowego systemu ratowniczogaśniczego), a potrzeba rozwijania tężyzny fizycznej dotyczy wszystkich członków tej
korporacji, która stanowi integralną część systemu ochrony państwa. Doceniło to nowe
kierownictwo zawodowej ochrony przeciwpożarowej, czego wynikiem był powrót do
sprawdzonych form kształtowania sprawności poprzez odpowiednie programy oraz organizowane zawody, ćwiczenia i manewry. Na podkreślenie zasługują utrwalone w strażackiej służbie zawody w sporcie pożarniczym według regulaminu CTIF w konkurencjach
indywidualnych i drużynowych.
Dr Zdzisław Jan Zasada jest pracownikiem naukowym Kujawskiej Szkoły Wyższej we
Włocławku, prezesem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, wiceprzewodniczącym
Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz autorem licznych monografii i artykułów o ochronie przeciwpożarowej Kujaw Wschodnich i ziemi dobrzyńskiej.
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UBEZPIECZENIA
WZAJEMNE SZANSĄ DLA ZWIĄZKU
Janusz Gmitruk
Wprowadzenie
Może warto powrócić do idei tworzenia przez OSP odrębnej instytucji ubezpieczeń
społecznych, wpisanych w strategię Florian 2050? Instytucji, która uniezależni OSP od
rządowych dotacji i stworzy duży ruch społeczny wspierający działalność ochotniczych
straży pożarnych.
W działalności ochotniczego ruchu strażackiego jest kilka dat, które jak filary i drogowskazy określają miejsce i rolę tego ruchu w najnowszych dziejach Polski. Do tych dat
zaliczamy powstanie Ludowego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń „Wisła”, utworzonego w 1908 r. w Krakowie. Towarzystwo to prowadziło działalność ubezpieczeniową,
wyposażało gminy w sprzęt przeciwpożarowy dla organizacji OSP, wspierało profilaktykę
pożarową. „Wisła” odróżniała się od bowiem innych towarzystw, które traktowały ubezpieczenia w sposób komercyjny, nie prowadziły działalności społecznej. Wśród jej agentów był Wincenty Witos – trzykrotny premier rządu II RP. Z tej grupy rekrutowało się
także wielu przyszłych działaczy ruchu strażackiego.
Przybliżenie idei tworzenia i doświadczeń LTWU „Wisła” może być przydatne w aktualnej działalności Związku OSP RP, który został pozbawiony środków z ubezpieczeń
społecznych na szkolenia ratowników medycznych oraz zakup specjalistycznego sprzętu
do ratowania życia ofiar wypadków drogowych i klęsk żywiołowych.
Niespotykane zagrożenia dla życia, mienia i funkcjonowania państwa wymagają
powszechnej, wyspecjalizowanej technicznie opieki. Koncepcja powiązania ubezpieczeń
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z organizacją ogólnopolską, cieszącą się powszechnym zaufaniem, gwarantującą szybką
pomoc, jest w chwili obecnej bardzo potrzebna. Ubezpieczenia nie trafiałyby do przepastnej państwowej kieszeni fiskusa, lecz finansowały dodatkowo OSP, uniezależniając je
od finansowania ze środków samorządowych. Byłby to duży krok ku nowoczesności
i stworzeniu stabilnej sytuacji ekonomicznej prawie milionowej organizacji społecznej
zrzeszonej w OSP, aby mogła kontynuować swoją społeczną misję.
Przypomnijmy: kiedy tworzyła się koncepcja powołania odrębnego ludowego towarzystwa ubezpieczeniowego, w 1897 r. prezesem Stronnictwa Ludowego został wybrany
Henryk Rewakowicz. Był to ważny fakt w dziejach ruchu ludowego i OSP. W okresie
prezesury Rewakowicza galicyjski ruch ludowy odniósł swoje największe sukcesy organizacyjne, wypracował pogłębione podstawy programowe, nawiązał kontakty z ruchami
ludowymi w Królestwie i innych dzielnicach Polski.
Ruch ludowy odniósł w tym czasie wielkie zwycięstwo na polu parlamentarnym,
doprowadzając do reformy prawa wyborczego do parlamentu wiedeńskiego – na zasadzie
powszechnego głosowania. Henryk Rewakowicz swoim autorytetem moralnym, umiejętnościami postępowania z ludźmi, szerokimi kontaktami i praktyką dziennikarską pomagał organizującemu się ruchowi ludowemu i OSP. Ten publicysta, demokrata, ludowiec
odegrał wybitną rolę w ruchu strażackim.
OSP w Galicji działały na podstawie ustawy o stowarzyszeniach z 15 października
1867 r. Od 1883 r. zaktywizował swą działalność Krajowy Związek OSP, zaczęto wydawać statuty wzorcowe, które były przyjmowane przez większość straży. Wpłynęło to pozytywnie na ujednolicenie działalności poszczególnych OSP. Zwrotnym punktem w życiu
galicyjskiej straży pożarnej było objęcie w 1886 r. rzeczywistego kierownictwa Związku
przez dr. Alfreda Zagórskiego, ówczesnego prezesa straży lwowskiej. Odtąd praca ruszyła
energicznie i prowadzona była systematycznie.
Henryk Rewakowicz był założycielem Krajowego Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej. Od powstania tej organizacji aż do chwili śmierci w 1907 r. pełnił funkcję członka Rady Zawiadowczej, a w grudniu 1887 r. został wybrany na jej sekretarza. Starał się
przede wszystkim o stworzenie podstaw materialnych dla działalności Związku. Jego aktywność w ruchu strażackim spotykała się z dużym uznaniem, czego wyrazem było nadanie mu godności członka honorowego straży w: Kolbuszowej, Lwowie, Mostach Wielkich,
Tarnowie, Żółkwi i Żywcu. Stworzył nierozerwalną więź między politycznym ruchem
chłopskim i OSP. Zabiegał, aby ludowcy i strażacy mieli stabilne źródła finansowania.
Współpracował w tworzeniu idei samodzielnego ruchu ubezpieczeniowego.
1. Ubezpieczenia przeciwpożarowe w Galicji
Druga połowa XIX w. przyniosła rozwój wzajemnościowej formy ubezpieczeń, która szczególną popularność zyskała na terenie Królestwa Galicji i Lodomerii. W 1861 r.
powstało Krakowskie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Florianka”, które sprzedawało zarówno polisy majątkowe, ubezpieczające mienie od pożaru, jak i polisy na życie.
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Dzięki inwestowaniu Towarzystwa
w przedsięwzięcia o charakterze prewencyjnym niemal w każdej wsi, którą
ubezpieczało, powstawały ochotnicze
straże pożarne.
Działalność „Florianki” spotkała
się jednak z nieprzychylnym przyjęciem wśród ludności chłopskiej. Taryfy
ubezpieczeniowe były wysokie, nie płacono pełnego odszkodowania, zwlekano z wypłatą. Wysokie odszkodowania,
i to w krótkim czasie, otrzymywali ziemianie. Ruch ludowy w Galicji stał na
stanowisku, że należy dążyć do wprowadzenia przymusowego, powszechnego, krajowego lub ogólnopaństwowego
ubezpieczenia od szkód pożarowych.
Opłaty ubezpieczeniowe mogłyby być
ściągane z podatkami przez aparat
krajowy, który równocześnie wykonywałby kontrolę. Z tej idei powstała
koncepcja powołania w 1908 r. w Krakowie Ludowego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń „Wisła”, zorganizowanego na
zasadach spółdzielczych.
W Galicji wszystkie instytucje i organizacje społeczne zostały opanowane przez ziemiaństwo, które kierowało nimi i na swoją korzyść dysponowało funduszami publicznymi przeznaczonymi na cele gospodarcze, nie dopuszczając do utworzenia samodzielnych
organizacji chłopskich, w których widziało zagrożenie własnej pozycji. Kierownictwo ruchu ludowego orientowało się w sytuacji i próbowało organizować samodzielne chłopskie
instytucje gospodarcze, mimo braku funduszy i wpływów politycznych. Pierwszą tego
rodzaju instytucją, którą udało się ruchowi ludowemu uruchomić, był Bank Parcelacyjny
we Lwowie. Bank ten w swojej działalności osiągnął pewne sukcesy, jednak po kilkunastu
latach uległ likwidacji. Drugim zrzeszeniem gospodarczym, które uzyskało już poważne
rezultaty, było Ludowe Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń „Wisła”1.
Klątwę gospodarczą Galicji stanowiły częste pożary, powodujące ogromne szkody,
zwłaszcza na wsi. Budynki wiejskie, zarówno mieszkalne, jak i gospodarcze, były drewniane, kryte prawie wyłącznie słomą, stawiane przeważnie gęsto obok siebie, toteż wybuchające pożary niszczyły zwykle większą część wsi wraz z dobytkiem – zwłaszcza że brak
było odpowiedniej służby przeciwpożarowej i sprzętu przeciwpożarowego.

1

J. Mężyk, Ludowe Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń „Wisła”, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”
1971, nr 13, s. 48-67.
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Jeszcze w połowie XIX w. Galicja nie miała własnych instytucji ubezpieczeniowych, dlatego też ubezpieczano się, zresztą rzadko (zwykle ziemiaństwo i bogaci mieszczanie), w obcych,
pozakrajowych akcyjnych stowarzyszeniach ubezpieczeniowych, dbających tylko o własne
zyski. Stosowały one wysokie stawki ubezpieczeniowe i obwarowywały wypłatę odszkodowań najrozmaitszymi formalnościami, warunkami i zastrzeżeniami, które często czyniły ją
iluzoryczną. Najbardziej znane były na terenie galicyjskim Triesteńskie Towarzystwo Asekuracyjne i czeska „Slavia”. Wiele towarzystw zakładali Niemcy austriaccy lub z Rzeszy: „Germania”, „Feniks”, „Dunaj”, „Universale”, „Anker”, „Atlas”, „Gizeli”, „Arcyks. Józefa”, „Wiedeńskie”
i inne. Towarzystwa te, przeważnie wrogo nastawione do polskości, ciągnęły ze społeczeństwa
polskiego wielkie zyski i zatrudniały rzesze swoich obconarodowych agentów2. Większość
chłopów nie miała jednak do nich zaufania i nie ubezpieczała się. Sytuacja niewiele zmieniła
się na lepsze po utworzeniu polskiego ziemiańskiego towarzystwa ubezpieczeniowego.
Statystyka za 1898 r. wykazała w Galicji 1084 pożary (z tej liczby 836 na wsi), które zniszczyły 2687 domów mieszkalnych i 3195 budynków gospodarczych, 19 zakładów przemysłowych i trzy kościoły oraz pociągnęły za sobą czternaście ofiar w ludziach. Szkody wyniosły
3,277 mln zł. Z tej sumy ubezpieczone było około 1,5 mln zł3.
Społeczeństwo Galicji nie doceniało początkowo znaczenia własnej instytucji ubezpieczeniowej. Rząd austriacki również odnosił się do tego projektu niechętnie, nie chcąc dopuścić do powstania konkurencji dla towarzystw niemieckich. Wreszcie jednak kilka wielkich pożarów, a przede wszystkim niebezpieczny pożar Mielca w 1856 r., skłoniły rząd do
udzielenia w 1861 r. zezwolenia na zorganizowanie Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń
w Krakowie (pod koniec XIX w. także Ukraińcy założyli własne Towarzystwo Wzajemnych
Ubezpieczeń „Dnister”). Towarzystwo krakowskie przybrało jako swoje godło św. Floriana,
powszechnie nazywano je więc „Florianką”.
Było to stowarzyszenie ziemiańskie oparte na zasadzie wzajemności, przyjmowało jednak
dla powiększenia swoich funduszów także ubezpieczenia mieszczan, jak również – acz z wielką
ostrożnością i różnymi zastrzeżeniami – chłopów. Pomimo to opłaty asekuracyjne w olbrzymiej większości wpłacali chłopi i mieszczanie (według J. Stapińskiego – 95%). Członkostwo
było dobrowolne. Towarzystwo miało pełny samorząd. Rządzili nim ziemianie, dla których
było ono instytucją wzajemnej pomocy oraz azylem dla zbankrutowanych członków tej klasy
społecznej, dawało im fundusze dyspozycyjne na wybory, było więc instytucją podtrzymującą
kierowniczą pozycję ziemian w kraju. O dopuszczeniu chłopów do władz towarzystwa czy do
jakiejkolwiek kontroli z ich strony nie mogło być mowy. W walnych zebraniach mieli prawo
brać udział, według statutu, członkowie ubezpieczeni co najmniej na 5 tys. zł (tj. 10 tys. koron).
Chłopi nie byli w stanie i nie mieli zresztą potrzeby tak wysoko się ubezpieczać, a oprócz tego
urzędnicy Towarzystwa, w myśl poleceń swoich władz, oceniali ubezpieczane budynki w gospodarstwach chłopskich dużo poniżej ich rzeczywistej wartości. Dyrekcja „Florianki” twierdziła tendencyjnie, że na ubezpieczeniach chłopskich Towarzystwo corocznie traci.

2
3

Szerzej zob.: M. Szcześniak, Zarys dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich, Warszawa 2003.
„Przyjaciel Ludu”, 1899, nr 4 z 1 lutego, s. 62; J. Słomka, Pamiętniki włościanina, wyd. 2, Warszawa 1929,
s. 73.
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„Florianka” prosperowała początkowo dobrze i wkrótce obok asekuracji nieruchomości i ruchomości otwarła dział ubezpieczeń od gradobicia i na życie4. Liczba członków
zwiększała się szybko, gdy „Florianka” zawarła umowy z Bankiem Włościańskim i innymi
bankami galicyjskimi oraz kasami pożyczkowymi i oszczędnościowymi, które odtąd użyczały kredytów wyłącznie ubezpieczonym w tym Towarzystwie5. „Florianka” wystąpiła też
z inicjatywą zakładania spółdzielni drobnego kredytu i udzielała im pożyczek6.
Działalność „Florianki” wywoływała jednak wśród społeczeństwa wiele krytyki i skarg.
Przede wszystkim skarżyli się chłopi. Taryfy ubezpieczeniowe były wysokie, czasami wyższe
niż w towarzystwach pozakrajowych. Kwalifikowano często budynki do wyższych kategorii
zagrożenia pożarowego, co pociągało za sobą wyższą taryfę opłat. Przy ocenie szkód pożarowych nie płacono pełnego odszkodowania, lecz stosowano różne wybiegi i kruczki prawne,
by je obniżyć, co powodowało, że poszkodowany doprowadzony przez pożar do nędzy nie
mógł się odbudować. Zwlekano długo z wypłatą odszkodowania. Czasami tendencyjnie pomawiano poszkodowanego o podpalenie, co narażało go na wiele przykrości, a nawet niekiedy na więzienie. Te praktyki stosowano najczęściej w stosunku do chłopów, zwłaszcza ludowców, pobłażliwiej traktowano natomiast popleczników konserwatywnych kandydatów
ziemiańskich, przyznając im wysokie odszkodowania i to w krótkim czasie. Dobrze opłacani
pracownicy i agenci „Florianki” stanowili aparat agitacyjny konserwatywnego obozu ziemian. Za chłopskie pieniądze prowadzono więc agitację przeciwko chłopom7.
Powszechnie w prasie codziennej (prócz konserwatywnego „Czasu”, którego redaktor
pobierał miesięczną pensję od Towarzystwa) podnoszono zarzuty, że „Florianka” gospodaruje zbyt rozrzutnie i kosztownie, dlatego składki muszą być wysokie. Autor specjalnej
broszury, Tadeusz Majewski, twierdził i udowadniał w liście otwartym, że „Florianka”
powinna być towarzystwem ludowym, bo utrzymuje się przeważnie z pieniędzy chłopskich,
że należy usunąć niesłuszne przepisy statutowe, przyznające prawo wyborcze do władz
Towarzystwa tylko bogatym, a wprowadzić równe prawa dla wszystkich ubezpieczonych8.
Opinia publiczna bardzo interesowała się tą kwestią, a redakcja „Przyjaciela Ludu” otrzymywała wiele listów od swoich czytelników. Kierownictwo Polskiego Stronnictwa Ludowego
urządzało wiece protestacyjne przeciw gospodarce „Florianki” i krzywdzie ludności chłopskiej, występowało za pośrednictwem swoich posłów w Sejmie z krytyką. To wszystko jednak
nie wpłynęło na zmianę postępowania władz „Florianki”, które nie były skłonne do żadnych
ustępstw. Zbyt potężnych protektorów miały w Wiedniu i we władzach galicyjskich9.
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J. Rutkowski, Historia gospodarcza Polski, t. 2, Poznań 1950, s. 202-203; J. Stapiński, Pamiętnik, do druku
przygotował oraz wstępem i przypisami opatrzył K. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1959, s. 354-356; „Związek
Chłopski”, 1903, nr 10 z 1 kwietnia, s. 8; „Ojczyzna”, 1907, nr 28 z 7 lipca, s. 516-518; Wisła, „Przyjaciel
Ludu”, 1908, nr 12 z 21 marca, s. 8.
J. Rutkowski, op. cit., s. 361.
Ibidem, s. 356.
„Florianka”, „Ojczyzna”, 1907, nr 28 z 7 lipca, s. 516-518; J. Stapiński, op. cit., s. 354-356; „Przyjaciel Ludu”,
1903, nr 25 z 21 czerwca, s. 4-5.
List otwarty Tadeusza Majewskiego, „Przyjaciel Ludu”, 1906, nr 37 z 16 września, dodatek, s. 1.
„Przyjaciel Ludu”: 1906, nr 38 z 23 września, s. 12-13; 1906, nr 40 z 7 października, s. 4; 1906,
nr 47 z 25 listopada, s. 13; 1907, nr 36 z 1 września, s. 8.
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Ponieważ nie widać było żadnych szans na utworzenie w bliskiej przyszłości powszechnej, przymusowej, ogólnopaństwowej lub krajowej asekuracji od szkód pożarowych, w ruchu ludowym dojrzewała myśl zorganizowania ludowego stowarzyszenia ubezpieczeniowego o charakterze społecznym10.
Ks. Stanisław Stojałowski, organizując zrzeszenia gospodarcze, podkreślał m.in. konieczność wprowadzenia powszechnego, przymusowego ubezpieczenia11. W programie
Związku Stronnictwa Chłopskiego z 1893 r. jako zasadniczy postulat podnoszono wprowadzenie przez państwo przymusowej asekuracji od ognia i szkód losowych. Jego reprezentanci składali odpowiednie wnioski w Sejmie, ale bez rezultatu. Sprawę tę podniesiono w odezwie przedwyborczej Stronnictwa Ludowego z 4 sierpnia 1895 r., zobowiązując
przyszłych posłów do starań o przyspieszenie przymusu asekuracyjnego.
Posłowie składali wnioski, opracowali nawet projekt statutu zakładu ubezpieczeniowego, jednakże kierowane przez ziemian Koło Polskie storpedowało ich działanie. Chłopi
domagali się rozwiązania tego problemu w trybie pilnym. Do akcji poparcia konieczności
wprowadzenia powszechnego, przymusowego ubezpieczenia włączono kółka rolnicze,
które kierowały do Zarządu Głównego Towarzystwa Kółek Rolniczych petycje z wnioskiem, aby założyć osobny bank asekuracyjny dla wszystkich chłopów w kraju.
Wzrastający nacisk chłopów nie był w stanie przełamać oporu kół ziemiańskich.
Krakowska „Florianka” była zbyt ważną placówką dla ziemian, bronili jej więc z dużą determinacją. Wielu ubezpieczonych biedniejszych chłopów „Florianka” skreśliła z grona
członków, wielu odmawiano przyjęcia, motywując to zbyt wielkim ryzykiem.
2. Ludowe Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń „Wisła”
Ludowe Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń „Wisła” powstało w Krakowie
w 1908 r. z inicjatywy Jana Stapińskiego, ówczesnego przywódcy galicyjskiego PSL.
Na jego nazwisko została też wydana przez władze austriackie koncesja na założenia
„Wisły”. Kapitał zakładowy w wysokości 150 tys. koron uzyskano w wiedeńskim Banku
Związkowym, a kapitał obrotowy 250 tys. koron w Wiedeńskim Bodan Kredit-Anstalt,
na podstawie weksli gwarancyjnych złożonych przez zamożniejszych działaczy PSL.
Zebranie założycielskie „Wisły” odbyło się 30 grudnia 1908 r. w Krakowie. Wybrano wówczas 20-osobową Radę Nadzorczą Towarzystwa, której prezesem został Jan Stapiński,
a w jej skład weszli znani działacze PSL, m.in.: Szymon Bernadzikowski, Antoni Bomba,
Andrzej Średniawski, Franciszek Stefczyk, Włodzimierz Tetmajer. Na dyrektorów Towarzystwa Rada Nadzorcza powołała dr. Jana Deskura i Jana Tatarę, a na ich zastępców Stanisława Szukiewicza i Stanisława Bednarskiego. W skład administracji „Wisły” wchodzili
jeszcze Kazimierz Dziedzicki, Józef Stańka i Seweryn Kulczycki. Większość z nich była
związana z ruchem ludowym, pozostali byli fachowcami w dziedzinie ubezpieczeń.

10
11

„Przyjaciel Ludu”, 1904, nr 16 z 17 kwietnia, s. 1-2; 1904, nr 18 z 1 maja, s. 3.
F. Kącki, Ks. Stojałowski i jego działalność społeczno-polityczna, Lwów 1937, s. 9.
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Ludowe Towarzystwo Wzajemnych
Ubezpieczeń „Wisła” zorganizowano
na zasadach spółdzielczych. Członkami
„Wisły” byli wszyscy, którzy się w niej
ubezpieczyli. Oni też decydowali o jej
sprawach przez swoich delegatów. Zyski
miały być przeznaczane na potrzeby kraju. Terenem działalności Towarzystwa
były Galicja, Śląsk Cieszyński i Bukowina.
„Wisła” rozpoczęła działalność 16 stycznia
1909 r. w Krakowie. Rok później przeniesiono jej siedzibę do Lwowa. Działalność
ubezpieczeniową w terenie Towarzystwo
prowadziło za pośrednictwem agentów,
rekrutujących się przeważnie spośród
proponowanych przez gminne komitety
PSL chłopów – akademików ludowców,
których liczba doszła z czasem do półtora
tysiąca. Agenci, wśród których był Wincenty Witos, spisywali się świetnie. Odgrywali oni dużą rolę w działalności PSL,
ponieważ, wykonując swoje obowiązkowe czynności dla „Wisły”, docierali do najbardziej
odległych miejscowości i poznawali ich specyfikę. W korespondencji z dyrekcją Towarzystwa w sprawach asekuracyjnych agenci donosili także o potrzebach i bolączkach ludności,
prosili o porady i interwencje w różnych sprawach swoich klientów.
W ten sposób „Wisła” wytworzyła stałą łączność we wszystkich sprawach między wsią
a Stronnictwem. Propagowano „Wisłę” na zgromadzeniach i wiecach ludowych oraz w „Przyjacielu Ludu” pod hasłem „Swój do swego”. Opłaty ubezpieczeniowe w „Wiśle” były niskie, a ponadto jej dyrekcja sumiennie oceniała ubezpieczone budynki według ich rzeczywistej wartości,
sprawiedliwie ustalano szkody pożarowe i szybko, bez zbędnych formalności wypłacano odszkodowania, toteż liczba ubezpieczonych w „Wiśle” stale wzrastała. Z końcem 1909 r. było ich 10 750
(w tym 70% ubezpieczonych po raz pierwszy), a w kwietniu 1913 r. liczba ta wzrosła do 36 514.
Do szybkiego rozwoju „Wisły” przyczyniła się i ta okoliczność, że w 1911 r. utworzono
w jej ramach dział wzajemnego kredytu, z którego udzielano członkom dogodnych pożyczek na ogniotrwałe krycie budynków, wyposażenie gmin wiejskich w sprzęt przeciwpożarowy itp. Dyrekcja „Wisły” przygotowała również wprowadzenie ubezpieczeń zasiewów
od gradobicia i powodzi. Ludowe Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń „Wisła” było
najważniejszą zdobyczą ruchu ludowego i osobiście Jana Stapińskiego w okresie tzw. polityki pozytywnej. Po Stapińskim, który ustąpił w 1910 r., prezesem Rady Nadzorczej został
Władysław Długosz. Wykupił on większość weksli wpłaconych jako kapitał zakładowy.
Ostatnim, który sprawował tę funkcję, był Andrzej Średniawski.
„Wisła” stała się firmą konkurencyjną dla innych towarzystw ubezpieczeniowych,
a przede wszystkim dla krajowej „Florianki”. Również stronnictwom politycznym
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zwalczającym PSL rozwój „Wisły” wydawał się niebezpieczny, dlatego podważano zaufanie ludności do jej kompetencji. Władze innych towarzystw stosowały różne przeszkody,
żeby utrudnić opuszczanie ich szeregów przez członków – chłopów i wtedy nagle okazało
się, że towarzystwa te nie tracą na chłopskich ubezpieczeniach, lecz przeciwnie, stanowią
one podstawę ich egzystencji i zysków. Najbardziej wrogą i perfidną propagandę przeciw
„Wiśle” prowadziła Narodowa Demokracja, kler katolicki oraz fronda lwowska.
Aby ograniczyć rozwój „Wisły”, „Florianka”, podobnie jak inne towarzystwa, została
zmuszona do obniżenia stawki ubezpieczeniowej i życzliwego podejścia do chłopów. Mało
tego, przystąpiła do bezpośredniej kontrakcji. Endecki tygodnik „Ojczyzna” w artykule
pt. Bezstronne uwagi oskarżał „Wisłę”, że jest przeszkodą dla przymusowego ubezpieczenia krajowego i założona została tylko dla zysku, a nie korzyści włościaństwa. Zachwalano w ogłoszeniach reklamowych czeską „Slavię”, a równocześnie insynuowano, że „Wisła” wkrótce zbankrutuje. Towarzystwa konkurencyjne próbowały terroryzować agentów
„Wisły”, trafiały nawet do władz niektórych starostw, które pod ich wpływem nakazywały
ubezpieczać budynki kościelne, plebańskie i szkolne we „Floriance”.
Oszczercze wiadomości roznoszone przez agentów innych towarzystw okazywały się
jednak fałszem, a to było najlepszą reklamą dla „Wisły”. Nagonka na ludowców trwała do
wybuchu I wojny światowej, który zahamował rozwój „Wisły”. W 1914 r., przed ofensywą
rosyjską w Galicji, ewakuowano biura Towarzystwa do Nowego Sącza, stamtąd na pewien
czas do Wiednia, a wreszcie do Krakowa. Majątek „Wisły” został częściowo uratowany i zabezpieczony, dzięki nabyciu dużej kamienicy w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej (obecnie
Mikołaja Reja) nr 23. Podczas wojny „Wisła” likwidowała w całości szkody i straty ubezpieczonych, toteż umacniało się zaufanie chłopów do Towarzystwa. W niepodległej Polsce
„Wisła” prowadziła działalność do 1922 r., tj. do powołania Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń
Wzajemnych, która na mocy ustawy przejęła wszelkie ubezpieczenia tego typu, w tym ubezpieczenia „Wisły”, jej personel oraz ubezpieczenia emerytalne pracowników.
Zabiegi ostatniego prezesa „Wisły” Andrzeja Średniawskiego doprowadziły do zmiany
statutu Towarzystwa i utworzenia Fundacji Domu Ludowego „Wisła” w Krakowie, która
miała służyć „dobru, pożytkowi i potrzebom kulturalnym, społecznym i gospodarczym
ludu wiejskiego”. Fundacji tej ostatnie – likwidacyjne zgromadzenie członków Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń „Wisła”, z 1 grudnia 1928 r., przekazało majątek Towarzystwa, który praktycznie stanowiła wspomniana nieruchomość. Na czele Fundacji
Domu Ludowego „Wisła” stało trzech kuratorów, którymi zostali dożywotnio: Andrzej
Średniawski, Franciszek Wójcik i Stanisław Szczepański. Po śmierci A. Średniawskiego
trzecim kuratorem został Wojciech Marchwicki. Ostatnimi kuratorami Fundacji, działającymi w okresie okupacji i później, byli Stanisław Mierzwa i Władysław Witek.
Po przeprowadzeniu kapitalnego remontu i przygotowaniu budynku do zadań przewidzianych statutem Dom Ludowy „Wisła” rozpoczął działalność w 1931 r. Rozporządzał
on średniej wielkości salą, w której krakowscy ludowcy urządzali zebrania, odczyty, kursy,
wieczornice i inne imprezy organizacyjne, a także kilkoma pomieszczeniami, w których
w latach 1931-1939 mieściły się siedziby Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej oraz
Związku Młodzieży Wiejskiej w Krakowie, a od 1935 r. także bursa dla niezamożnych akademików ludowców. Z inicjatywy kuratora Fundacji Stanisława Szczepańskiego i przy jego
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wielkim osobistym wkładzie rozpoczęto w bibliotece Domu Ludowego „Wisła” gromadzenie książek, czasopism, druków ulotnych oraz materiałów archiwalnych dotyczących
spraw wsi i ruchu ludowego. Podczas okupacji hitlerowskiej część tych zbiorów przepadła.
W pierwszych latach po wyzwoleniu sala „Wisły” była wykorzystywana przez krakowskich ludowców, głównie przez Wojewódzki Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”, na zebrania, kursy i inne imprezy organizacyjne. Fundacja Domu Ludowego „Wisła” przestała
istnieć w 1952 r., na mocy postanowień dekretu znoszącego wszystkie fundacje. Zbiory
biblioteczne i archiwa, ukryte przez kuratorów Fundacji, ocalały. W 1960 r., po powstaniu
Zakładu Historii Ruchu Ludowego przy Naczelnym Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Warszawie, biblioteka i archiwa Fundacji zostały przekazane do jego
zbiorów. Do dnia dzisiejszego dom dawnej Fundacji „Wisła” w Krakowie ma jeszcze na
froncie tablicę z napisem: „Dom Ludowy Wisła”.
Stworzone przez ludowców Ludowe Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń „Wisła”,
a potem Fundacja Domu Ludowego „Wisła” były pięknym przykładem polskiej postawy
obywatelskiej.
Dr Janusz Gmitruk jest dyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
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XIX.

Jaka przyszłość kronikarstwa?
Marian Zalewski

Kronikarze to kustosze pamięci o historii strażaków ochotników i o naszej organizacji.
Wspaniali ludzie. Bardzo aktywni w swoim środowisku. Tworzą izby pamięci, są inicjatorami wydarzeń kulturalnych, redagują artykuły, a nawet książki. Prowadzą kroniki, w których utrwalają tekstem i obrazem historię oraz stan dzisiejszy ruchu strażackiego. Nie bez
przyczyny więc ruch kronikarski odgrywa bardzo ważną rolę w polityce programowej
Związku OSP RP.
Rokrocznie Zarząd Główny ZOSP RP organizuje finał ogólnopolskiego konkursu
kronik. Jednocześnie podsumowuje inne konkursy historyczne na pamiętniki i książki
o ruchu strażackim. Spotkania w ostatnich latach, m.in. w Białymstoku, Warszawie oraz
Olsztynie, pokazały, jak ważni są kronikarze dla społeczności OSP oraz dla środowisk
lokalnych. Dla samych kronikarzy też były nieocenione, ponieważ umożliwiły wymianę
doświadczeń oraz zwyczajnie kontakty międzyludzkie, poznanie takich samych pasjonatów, jak oni. Czy w obecnych czasach niespotykanego pędu cywilizacyjnego, rozwoju
technologicznego i porwanych, a nawet zanikających więzi międzyludzkich kronikarstwo
w takiej postaci, jak do tej pory, ma sens?
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Kronika OSP Niepokalanów (fot. Maria Smoleń)

W czasie ostatniego ogólnopolskiego spotkania w Olsztynie (20-21 września 2019 r.)
zainicjowałem dyskusję o przyszłości ich kronikarskiej misji. Zapytałem wprost, jak widzą
siebie i swoje miejsce w Związku za rok, 5, 10 czy 30 lat, ponieważ budując strategię Związku na jedno pokolenie, nie możemy zapomnieć o kronikarzach. O tych, którzy historię
poszczególnych OSP codziennie opisują, dokumentują zdarzenia i wydarzenia, uroczystości, tudzież inne fakty. Ich dziejopisarski fenomen jest niespotykany w skali europejskiej.
W czasie wspomnianej dyskusji, spotkań seminaryjnych, warsztatów i konferencji,
z udziałem prawie 150 osób, mówiono o problemach pracy kronikarskiej i sposobach ich
przezwyciężania. Nie bez żalu podkreślano, że niejednokrotnie zaangażowanie kronikarzy nie jest dostrzegane i doceniane. W wielu przypadkach odbudowa niedokończonych
kronik jest niemożliwa z powodu braku dokumentacji i świadków. Coraz mniej jest też
chętnych osób do prowadzenia kronik. Młodzi nie przejawiają zbytniej ochoty do pisania
i tworzenia reporterskich relacji z życia strażackiego. Wolą, i to zrozumiałe, bezpośrednie
akcje. Warto więc podjąć w Związku dyskusję o kronikarskich problemach, faktycznej
roli kronikarzy i rozwoju tej misji w przyszłości. Dlatego też część tej książki, wydawanej
w ramach debaty o przyszłości Związku, poświęcamy kronikarzom.
Przypominamy na kartach tego wydawnictwa historię kronikarstwa w małych miejscowościach i regionach. Opisujemy, jak rodził się ruch kronikarski. Pytamy: jaka jest
jego dzisiejsza kondycja? Co po sobie pozostawia? Przede wszystkim jednak głosami
kilkudziesięciu kronikarzy przybliżamy to środowisko i jego problemy. Mamy nadzieję,
że będzie to impulsem do dalszej aktywności, w nowych realiach XXI w. Realiach ery
dynamicznego rozwoju technologicznego, budowy społeczeństwa opartego o technologię
5G, świat wirtualny i sztuczną inteligencję. O doświadczeniach globalnych zagrożeń, od
klimatu po pandemie. Realiach, których dzisiejszym tragicznym symbolem jest pandemia koronawirusa, niczym wojna światowa wymuszająca nadzwyczajne postawy państw
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i społeczeństw, z empatią dla słabszych i wzajemną solidarnością. Jednym słowem: jaka
jest przyszłość strażackiego kronikarstwa? Czy będzie ono nośnikiem wzorców prawdy,
ideałów i tożsamości? Powiedzmy o tym głośno, bo milcząc, zamykamy się i osłabiamy
energię potrzebną do realizacji naszych szlachetnych zamiarów. Czy to, co dokonuje się
wokół nas, wzmacnia potrzebę troski o kronikarzy, czy grozi osłabieniem tego ruchu?
A może niektórzy, osamotnieni w swej kronikarskiej walce, zadają retoryczne pytanie: czy
kronikarstwo kogoś oprócz samych zainteresowanych interesuje?

Spotkanie kronikarzy woj. łódzkiego, 23.06.2019 r.

Zwróciłem się do grupy kronikarzy z prośbą o wypowiedzi. To szansa na wyraźne
zaznaczenie swojej obecności i podzielenie się uwagami, spostrzeżeniami o pasji realizowanej w ramach uczestnictwa w życiu ochotniczych straży pożarnych. Spisane potrzeby,
marzenia i plany zostaną dostrzeżone i ujęte w długofalowych planach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Bardzo istotne jest zapisanie roli kronikarzy w strategii działania naszego Związku,
ponieważ bez tego przyszłe wsparcie dla kronikarzy i dokumentalistów może pozostać
niezmienione, jeśli nie zostać ograniczone. Trzeba na forum naszego strażackiego środowiska, ale i poza nim, omówić następujące zagadnienia:
– aktywności kronikarzy w Związku i ich dokonań,
– stosunku władz OSP i jego członków do kronik oraz kronikarzy,
– wsparcia udzielanego kronikarzom,
– wiedzy o kronikach w konkretnej lokalnej społeczności,
– działań na rzecz promocji kronik podejmowanych w swoim środowisku i poza nim,
– potrzeb w zakresie m.in.: wsparcia materialnego, szkoleń kronikarskich, kontaktów
z innymi kronikarzami,
– planów i zagrożeń dla kronikarstwa.
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Wiele osób zadaje sobie pytanie: czy w przyszłości jest miejsce na kroniki w dotychczasowym kształcie, zwłaszcza te pisane i ozdabiane ręcznie? Dzisiaj takie kroniki sprzed
lat mają wartość nie tylko sentymentalną. Co z nimi będzie w czasie rewolucji technologicznej? Otrzymaliśmy kilkadziesiąt wypowiedzi. Z jednej strony byli to liderzy swoich
OSP, pełniący w nich różnorodne funkcje, działający społecznie w swoim środowisku od
dziesięcioleci, obdarzeni powszechnym środowiskowym szacunkiem. Z drugiej strony
głos zabrali młodzi adepci kronikarstwa. Wypowiedzi kronikarzy są ważną częścią strażackiej debaty nad strategią Związku na najbliższe 30 lat.
Zamieszczone wypowiedzi dały także możliwość podzielenia się innymi refleksjami
odnoszącymi się do naszej historii, dnia dzisiejszego i przyszłości, o rozwoju konkretnej
OSP i naszego Związku. Kronikarze to często członkowie władz w swojej OSP, a także
w poszczególnych instancjach Związku. Pojawiły się więc głosy o szansach i zagrożeniach
strażackiego ochotniczego ruchu. Co powinniśmy zrobić jako mieszkańcy naszych małych ojczyzn, aby pomóc strażakom ochotnikom, zwłaszcza w ich wysiłkach na rzecz poprawy naszego bezpieczeństwa, ratowania ludzi i mienia? Co powinno uczynić państwo
i samorządy? Czy aktywność ratownicza OSP w przyszłości będzie się zwiększała, czy
raczej czeka nas ewolucja w kierunku innych form działalności: kulturalnej, sportowej,
pielęgnowania tradycji?
Ta dyskusja to transparentna rozmowa o stanie kronikarstwa. Diagnoza musi być
wiarygodna. Miarodajne będą wtedy i konkluzje na przyszłość. Z dorocznej informacji
zbieranej w ramach systemu OSP wynika, że mamy ponad 8 tys. kronik, czyli jest ona
w co drugiej OSP. To ważna armia ludzi walczących codziennie o uwiecznienie w społecznej pamięci dokonań strażaków ochotników. Wiele kronik tworzonych jest przez kilka
osób. Inne pozostają niedokończone, bo nie ma już kronikarza… Przypomnijmy więc, że
w każdym statucie OSP oprócz funkcji prezesa, wiceprezesów, skarbnika jest wymieniona
funkcja kronikarza i nie tyle można, co trzeba go wybrać.
Rozmowa o stanie obecnym kronikarstwa to także rozmowa o kronikarskich spotkaniach, warsztatach, seminariach, konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich,
ogólnopolskich. Jakie one są, a jakie być powinny? Myślę o ich częstotliwości oraz jakości.
Wielu kronikarzy wspomina znanych pierwszych polskich kronikarzy i tych, którzy jako
pierwsi przekazali światu informację o Polsce. Myślę o Gallu Anonimie czy Wincentym
Kadłubku. Słusznie odwołują się do nich. Kontynuują w jakimś sensie ich dzieło, tylko
w innym czasie i przestrzeni. Wtedy, gdy oni pisali swoje kroniki, nie było jeszcze Gutenberga, nie było druku, maszyn do pisania, nie mówiąc o komputerach. To, co napisali ręcznie, przepisywali inni. Zauważmy, że tamte kroniki były najważniejszym i najtrwalszym
zapisem historii. Dzisiaj są świadectwem historii Polski u zarania dziejów. W dzisiejszych
czasach możliwości i form uwiecznienia naszej historii jest wiele. Musimy brać to z wielu
przyczyn pod uwagę. Ale czy należy tak bezgranicznie poddawać się nowym trendom?
Oglądamy na pokazach, uroczystościach, konkursach znakomite kroniki, zarówno te
tworzone dzisiaj, jak i te najstarsze. Gdy widzimy oryginalne, z początków XX w., opisujące rodzące się pierwsze ochotnicze straże pożarne, to napawa nas to dumą i zachwytem nad bogactwem treści, ale i widocznym ogromem wysiłku wkładanego w ich kształt
merytoryczny i artystyczny. Były tworzone pismem kaligraficznym. Przykład takiej perły
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stanowią kroniki OSP w Niepokalanowie. Są tu i listy prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, i wpis Ojca Świętego Jana Pawła II.
Historia kronikarstwa strażackiego to także historia kronik i kronikarzy. To również
historia promotorów, instruktorów, organizatorów spotkań, seminariów i konferencji.
Pozwolę więc sobie wymienić chociaż niektórych uczestników i organizatorów Ogólnopolskich Spotkań Kronikarzy: dr Eugeniusz Walczak, dr Janusz Gmitruk, prof. Arkadiusz Kołodziejczyk, prof. Piotr Matusak, prof. Adam Dobroński, prof. Tadeusz Olejnik,
dr Krzysztof Latocha, mgr Anna Przybylska wraz ze swym mężem Jerzym oraz Leonarda
Bogdan. W tym miejscu należy dodać słowa podziękowania dla współorganizatorów: od
dyrektorów szkół, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast poprzez dyrektorów muzeów
po rektorów wyższych uczelni i innych placówek – za okazywaną wymierną pomoc w organizacji wszystkich tych wydarzeń.
Historia spotkań ogólnokrajowych ma już ponad ćwierć wieku. Opisuje je Anna Przybylska. W swoich kronikach i wspomnieniach poruszali ten temat także Edward Dalibóg
i Andrzej Kotlicki. W istocie, kto raz był na takim spotkaniu, chciał być i na następnych.
Idee takich wydarzeń w regionach, powiatach, gminach były i są promowane przez wielu
strażaków ochotników, a wśród nich przez m.in.: Wiesława Chmielewskiego, Stanisława
Kwaśnika, Zbigniewa Todorskiego czy Rafała Dmowskiego. Dzisiaj, po latach, widzimy, że
uczestnicy spotkań pierwszych edycji to później niekwestionowane autorytety nie tylko
w swoim regionalnym, ale i krajowym środowisku. Nie ma już wśród nas wielu zasłużonych działaczy kronikarskich: Władysława Pokorskiego z Tuszyna (woj. łódzkie), Jana
Gzuli (woj. łódzkie), Marii Kopkiewicz z OSP Lotyń (woj. wielkopolskie), Longiny Baranowskiej z Krajenki (woj. wielkopolskie), Franciszka Waloszczyka z Czechowic-Dziedzic
(woj. śląskie), Władysława Skoczylasa z OSP Kozy (woj. śląskie), Urszuli Kotlickiej z OSP
Wolbórz, Antoniego Kondrata z Klepaczy (woj. podlaskie), Stanisława Flika z Radłowa
(woj. małopolskie), Bronisława Jani z Poręby Wielkiej (woj. małopolskie), Ksawerego Stefańczyka (członka Zarządu Głównego ZOSP RP).
Na kronikarskich spotkaniach wielu akcentuje, że chce prowadzić kroniki w tradycyjnej formie – takie, które można wziąć do rąk i przeglądać. Jest wtedy specyficzna łączność
z nimi, płynie energia i widzi się tam cząstkę pięknej historii strażaków – patriotów małych ojczyzn. Jednocześnie jednak ci sami kronikarze wprowadzają elementy przemian
technologicznych. Wykorzystują system aplikacji, komputer, laptop i iPada, smartwatche.
Przebijają się z kronikami wirtualnymi. Można wtedy, argumentują, poszerzyć świat ich
widzów i czytelników. Dotrzeć poza granice miejscowości, powiatu, województwa, a nawet państw. Nadal dominuje wszak pogląd o kronice tradycyjnej, ale już często z wersją
elektroniczną. Jedna namacalna, widoczna w remizie na spotkaniach i konkursach. Tworzona dla swojej małej ojczyzny, swego strażackiego środowiska. Druga to jej elektroniczna odsłona dla świata, widoczna na ekranach komputerów. Jak więc odnaleźć się w tym
świecie? Starsi kronikarze wspominają, jakim wyzwaniem była dla nich era komputera.
Dzisiaj młodzi często wiedzą więcej niż informatycy. Jest więc w wielu kronikarzach swoiste samozaparcie, aby obronić kronikę, ale i jednak nie zgubić nowych możliwości dotarcia do nowych środowisk. To znak czasów. I chyba dobrze.
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Wielu kronikarzy to jednocześnie dziennikarze piszący do czasopism oraz autorzy
książek. Nie bez powodu razem z Ogólnopolskimi Konkursami Kronik są organizowane
konferencje naukowe oraz podsumowania konkursów na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania z dziejów OSP oraz konkursów na prace popularnonaukowe i badawcze
dotyczące historii pożarnictwa. Każdego roku drukowanych jest coraz więcej wydawnictw
strażackich. Są to cenne książki o historii i zagadnieniach poszczególnych OSP i naszego
Związku. Kroniki zaś są ważnym źródłem informacji.

Autorzy albumu ,,W jedności siła”1 uhonorowani medalem pamiątkowym „W 100-lecie Odzyskania Niepodległości”. XXV Ogólnopolski Konkurs Kronik, Warszawa 2018 r.

Na koniec o samorządnej wspólnocie. Odradzają się i zawiązują się na nowo kluby kronikarzy. Widoczna jest wielka pasja kronikarzy opisujących świat w gminie, powiecie i wielu
województwach. Energia i więź biją z regionalnych spotkań. W szkołach organizują lekcje
historii, w swojej miejscowości izby tradycji i pamięci, nie tylko strażackiej. Są motorem
lokalnej aktywności. Łączą pokolenia. Budują prawdziwe społeczeństwo obywatelskie.
Ruch strażacki żyje w poszanowaniu tradycji, w przekonaniu o koniecznej łączności
różnych doświadczeń i pomocy bliźnim. Kronikarze są częścią tego środowiska. Współtworzą go. W jego rozwój i pamięć o nim wnoszą swoją bardzo istotną cegiełkę.

1

1

W jedności siła. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, praca zbiorowa pod red. dr. Mariana Zalewskiego,
Warszawa 2018.
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Wprowadzenie
W bogatym dorobku społeczno-kulturalnym narodu polskiego chlubny udział mają
ochotnicze straże pożarne, które twórczo wzbogacają swoje tradycje, kształtując społeczne, ideowe, humanitarne i kulturowe oblicze całego ruchu strażackiego. W wielu towarzystwach ochotniczych straży pożarnych niemal z chwilą ich powstania przystąpiono do
dokumentowania dziedzictwa przeszłości.
Jedną z form pomnażania dorobku i upowszechniania chlubnych wartości ruchu strażackiego jest
ciągle rozwijające się kronikarstwo. Jego ożywiony rozwój nastąpił na początku lat 90. XX w. i był
związany z postępującą demokratyzacją i liberalizacją stosunków społeczno-politycznych w kraju.
W organizacjach strażackich przystąpiono wówczas
do wyjmowania z ukrycia symboli pożarniczych:
sztandarów, odznak i odznaczeń, wizerunków św.
Floriana, a także kronik. W ciągu kilkunastu lat
w ogniwach organizacyjnych Związku OSP RP uformowała się dość spora grupa społecznych pasjonatów, miłośników historii, dokumentująca dzieje
ruchu pożarniczego w opracowaniach i kronikach.
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Poziom merytoryczny i estetyczny tych kronik, prowadzonych bez instruktażu metodycznego, nie był wysoki i pozostawiał wiele do życzenia pod względem zakresu problematyki i techniki ich pisania. Znaczącą pomocą dla rozwijającego się żywiołowo ruchu
kronikarskiego było ukazanie się pionierskiego opracowania dr. Eugeniusza Walczaka,
będącego wskazówką, jak pisać monografie, pamiętniki i kroniki1. Metodyczny instruktaż
dla młodych dziejopisów poprawił dotychczasowe umiejętności wielu kronikarzy w zakresie: tworzenia koncepcji kroniki, jej zakresu problemowego, sposobu poszukiwania
dokumentów w archiwach państwowych i prywatnych, poprawnego dokumentowania
wydarzeń i tworzenia zapisów kronikarskich obiektywnie przedstawiających zachodzące w środowisku geograficznym i społecznym procesy oraz ich następstwa, wpływające
szczególnie na funkcjonowanie OSP i lokalnych społeczności.

Ogólnopolski Konkurs Kronik,
Częstochowa 2011 r. Na pierwszym planie
Anna Przybylska oraz Eugeniusz Walczak

1. Potrzeba wymiany doświadczeń
Intensywny rozwój ruchu kronikarskiego postawił przed ZG ZOSP nowe wyzwania.
Zaistniała konieczność zorganizowania stałego forum wymiany doświadczeń i doskonalenia warsztatu kronikarzy. W 1998 r., na V Ogólnopolskim Konkursie Kronik w Białowieży,
powołano Ogólnopolski Klub Kronikarza, działający na zasadzie dobrowolnego zrzeszenia
kronikarzy straży pożarnych. Z ogromnym zadowoleniem należy podkreślić, że w niektórych zarządach wojewódzkich powstały i prężnie funkcjonują wojewódzkie i powiatowe
kluby kronikarza, które szkolą nowe kadry kronikarskie, a także formułują zalecenia metodyczno-merytoryczne dla przyszłych kronikarzy. Tak jest na przykład w zarządach oddziałów ZOSP RP w województwie kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim. To jednak
jedynie maleńka kropla w morzu potrzeb. Istotnym akcentem, podkreślającym rangę kronikarzy i ich miejsce w lokalnym środowisku, jest celebrowany w niektórych jednostkach
straży akt wręczania kronikarzom legitymacji i naszywek członka Klubu Kronikarza.

1

Eugeniusz Walczak, Monografia, pamiętnik, kronika. Wskazówki metodyczne. ABC strażaka ochotnika. Dokumentowanie historii, ZOSP RP, Gdańsk 2004.
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Wojewódzki Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego, Lublin, 28.06.2019 r.
(fot. ze zbiorów Iwony Jung)

Merytorycznego i metodycznego wsparcia ruchowi kronikarskiemu systematycznie udziela
Zarząd Główny Związku i Komisja Historyczna ZG ZOSP RP. Aby zdynamizować i rozbudzić
ruch kronikarski we wszystkich województwach i powiatach, ZG ZOSP RP zadecydował o organizacji od 1994 r. Ogólnopolskiego Konkursu Kronik oraz Konkursu na Pamiętniki, Wspomnienia, Relacje i Opracowania pt. „Z dziejów ochotniczych straży pożarnych” i kontynuowaniu ich
w kolejnych latach. Konkurs kronik jest corocznie przeprowadzany na trzech szczeblach: powiatu, województwa i kraju. W finałowej edycji ogólnopolskiego konkursu laureatów uczestniczą
najbardziej wartościowe kroniki, wyselekcjonowane podczas konkursów na szczeblu wojewódzkim. Jury Ogólnopolskiego Konkursu Kronik z upoważnienia Komisji Historycznej ZG ZOSP
RP corocznie dokonuje skrupulatnej oceny nadesłanych kronik. Przy ocenie brane są pod uwagę
następujące kryteria: koncepcja kroniki i zakres problemowy wynikający z funkcji realizowanych statutowo przez OSP i poszczególne oddziały ZOSP RP, stopień powiązania działalności
OSP z problematyką funkcjonowania lokalnych środowisk, poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych, autentyczność i obiektywizm zapisów, forma zapisów i zakres ilustracji, tekstów
oraz poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego. Wnikliwej analizie podlega przede
wszystkim przydatność zapisów kronikarskich dla przyszłych badaczy dziejów pożarniczych i lokalnych społeczności: historyków, socjologów, etnografów i innych specjalistów.
Wszystkie konkursy laureatów są tak zorganizowane, aby stały się znaczącym forum wymiany myśli, poglądów i uwag na temat pisania kronik między kronikarzami a historykami
i socjologami – członkami Komisji Historycznej Związku. Celom tym służą warsztaty metodyczne i panele dyskusyjne, a także wystawy prezentujące dorobek ruchu kronikarskiego.
Spotkania takie są wsparciem i zachętą do systematycznej pracy, w szczególności dla dużej
grupy początkujących dziejopisarzy. Z perspektywy minionych lat z wielką satysfakcją należy
zauważyć, że te twórcze obrady strażackich dokumentalistów przynoszą powolne, ale znaczące
efekty. Są wydarzeniem pogłębiającym wiedzę uczestników tego amatorskiego ruchu dokumentacyjnego. Niewątpliwą ich rangę podkreśla fakt, że dzieje OSP nierozerwalnie splatają
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się z historią narodu i państwa polskiego. Organizatorzy tych spotkań dają szansę ich uczestnikom na pełniejsze i polemiczne wypowiedzi na temat pisania kronik i problemów, z jakimi
muszą się zmagać w swojej społecznej działalności. Niektórzy kronikarze uważają, że sprawom
tym na seminariach poświęca się zbyt mało czasu. Młodzi stażem kronikarze postulują, aby
ZG ZOSP RP i oddziały Związku corocznie systematycznie organizowały szkolenia i warsztaty
metodyczne dla kronikarzy.
Konkurs na Pamiętniki, Wspomnienia, Relacje i Opracowania „Z dziejów ochotniczych
straży pożarnych” przebiega wyłącznie na szczeblu krajowym. Oba konkursy sprzyjają zaś lepszemu, naukowemu dokumentowaniu historii tego wielkiego ruchu społeczno-kulturalnego.
Stanowią inspirację dla innych strażaków do pisania kronik i opracowań, a zarazem są platformą wymiany doświadczeń i poglądów na sposób prezentowania dziejów swoich organizacji.
Realizacji powyższych celów służą również towarzyszące rozstrzygnięciom obu konkursów
sesje popularnonaukowe i sympozja. Referaty wzbogacające i systematyzujące wiedzę kronikarzy z zakresu pożarnictwa i dziejów ojczystych wygłaszają zawodowi historycy – wykładowcy
uczelni akademickich. W okresie 26-lecia trwania konkursu autorami wygłoszonych referatów
byli: prof. dr hab. Józef Ryszard Szaflik, prof. dr hab. Piotr Matusak, prof. dr hab. Tadeusz Olejnik, prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński, prof. dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk, prof. dr
hab. Tadeusz Chrobak oraz członkowie i pracownicy: Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Zakładu Historii Ruchu Ludowego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego,
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz pracownicy różnych uczelni wyższych w kraju i działacze regionalni.
Ten ogromny amatorski ruch społeczny w zakresie prowadzenia badań i pisania kronik,
wspomnień, pamiętników i opracowań dzięki spontanicznemu zaangażowaniu wielu strażaków
w ostatnim czasie znacznie się upowszechnił. Jego walory zostały dostrzeżone przez strażaków
niemieckich, czeskich i litewskich, którzy czerpią wzory z doświadczeń strażaków polskich.
2. Dorobek jest imponujący
W latach 1994-2019 przeprowadzono 26 finałów Ogólnopolskiego Konkursu Kronik oraz konkursu „Z dziejów ochotniczych straży pożarnych”. Dotychczasowy dorobek
kronikarski OSP jest imponujący. W okresie tym jury dokonało przeglądu i oceny około
2 tys. kronik spisanych w około 3500 tomach. To wspaniałe dziedzictwo historyczne polskiego pożarnictwa. Z perspektywy tych lat z ogromną satysfakcją stwierdzić należy, że
w okresie tym wykształciło się szerokie, bo liczące się w skali kraju amatorskie środowisko
pasjonatów historii pożarnictwa. Jest to duża grupa kronikarzy niemal profesjonalistów,
którzy obiektywnie dokumentują istniejącą rzeczywistość oraz zachodzące w niej procesy
i ich następstwa. Wielu uczestników konkursu znacznie udoskonaliło swój warsztat pracy
badawczej i dokumentacyjnej. Większość nadsyłanych na konkurs kronik jest bogatsza
w treści, z obszerniejszym zapisem historycznym, a ich estetyka nie budzi żadnych zastrzeżeń. Z roku na rok rośnie ich wartość merytoryczna i estetyczna. To duży sukces,
gdyż kryteria ocen są wymagające, a autorami zdecydowanej większości prac są młodzi
wiekiem i stażem kronikarze.
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Satysfakcją napawa fakt, że kroniki te w znacznym stopniu odzwierciedlają autentyczny obraz życia środowiska strażackiego, stanowią poważnie udokumentowaną i obiektywną bazę źródłową do badań OSP, ruchu pożarniczego i dziejów regionalnych. Coraz
częściej są wykorzystywane jako materiał archiwalny przy pisaniu prac licencjackich, magisterskich, a nawet doktorskich. Rangę tych kronik podnosi w znaczny sposób fakt, że nie
tylko utrwalają one historię pożarnictwa i OSP, ale jednocześnie są źródłem historycznym
dla dziejów gospodarczych, społeczno-politycznych i kulturalno-obyczajowych lokalnego
środowiska społecznego.
Dziejopisarz strażacki wie, o czym pisać, aby potomnym pokazać autentyczne dziedzictwo, wytworzone przez jednostki straży przy współudziale lokalnych społeczności.
Działalność kronikarza nakłada na niego obowiązek rzetelnego i pełnego rozpoznania
rzeczywistości i posługiwania się kryterium prawdy. Śmiało można powiedzieć, że bycie
kronikarzem jest nie tylko wielkim zobowiązaniem, ale też odpowiedzialnością. Wśród
strażaków nie brakuje starszym wiekiem ludzi, którzy chętnie pomagają kronikarzom
w pisaniu kronik, w szczególności przy odtwarzaniu ich części historycznych i przy opisywaniu fotografii. Warto korzystać z ich pomocy.

IV Powiatowy Konkurs Kronik w Radomiu, 2015 r.

W czasie trwania wszystkich edycji tego konkursu wielu starszych wiekiem kronikarzy odeszło na wieczną wartę. W wielu jednostkach organizacyjnych nastąpiła wymiana
pokoleniowa strażackich szeregów kronikarskich na ludzi młodych wiekiem, bez żadnego doświadczenia w prowadzeniu kronik. Zdarza się, że w niektórych jednostkach pożarniczych brakuje młodych kadr z odpowiednimi umiejętnościami, by kontynuować
to szczytne dzieło. Młodzi ludzie mają pewne obawy, czy sprostają tak odpowiedzialnemu przedsięwzięciu. Początkującym kronikarzom władze OSP i poszczególne jednostki
Związku przy udziale doświadczonych strażaków muszą zapewnić wszechstronną pomoc
organizacyjną i metodyczną.
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Wśród niektórych początkujących pasjonatów kronikarstwa pojawia się opinia, aby
zmienić dotychczasową formułę Ogólnopolskiego Konkursu Kronik. Aktualnie obowiązujący regulamin dopuszcza kroniki do udziału w rozgrywkach co 2 lata. Wobec zdominowania rozgrywek krajowych przez doświadczonych laureatów kronikarstwa przystępujący do prowadzenia kronik młodzi adepci kronikarstwa nie widzą dla swoich dzieł
żadnych szans na sukces w konkursie. Wraz z wdrażaniem strategii Florian 2050 należy
rozważyć wprowadzenie w zapisach statutowych możliwości dopuszczenia przez zarządy
oddziałów wojewódzkich do konkursu ogólnopolskiego większej liczby kronik nieuczestniczących w dotychczasowych rozgrywkach. W ten sposób zwiększy się szansę udziału
w rozgrywkach krajowych większej liczby nowych strażackich kronikarzy i zachęci ich do
spisywania dziejów pożarniczych.
Osiągnięcia w upowszechnianiu i rozwijaniu ruchu kronikarskiego zależą w dużej mierze od zarządów ochotniczych straży pożarnych oraz zarządów miejsko-gminnych i gminnych, które powinny zapewnić kronikarzom dobre warunki działania i przyjazną atmosferę. Nie wszystkie zarządy wojewódzkie i powiatowe Związku przywiązują odpowiednią
wagę do działalności kronikarskiej i podejmują starania, by udzielać pomocy kronikarskim
społecznikom. Sytuację tę dobrze obrazuje dotychczasowy dorobek strażackich dziejopisów
na wszystkich ogólnopolskich edycjach konkursów kronikarskich. Efekty w tym zakresie
w skali kraju nie są w pełni zadowalające. W perspektywie strategii OSP na najbliższe 30 lat
w najbliższych latach trzeba uwzględnić inicjatywy twórczej aktywizacji tych środowisk.

Ocena kronik na etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Kronik w woj. łódzkim w Tuszynie,
29.05.2019 r. Na zdjęciu od lewej: Joanna Jarosińska, Krzysztof Wiączek, Małgorzata Judasz
(fot. Magdalena Wymysłowska)

W dotychczasowych edycjach konkursu zgłoszono niewiele kronik zarządów wojewódzkich i powiatowych ZOSP RP, trochę więcej kronik zarządów gminnych, miejskich
lub miejsko-gminnych. We wszystkich edycjach konkursu najczęściej występowały kroniki ochotniczych straży pożarnych. Z obserwacji przebiegu wszystkich edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kronik wynika, że należałoby rozszerzyć ruch kronikarski w młodzieżowych drużynach pożarniczych, kobiecych drużynach pożarniczych, orkiestrach
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OSP, zespołach artystycznych i w komendach Państwowej Straży Pożarnej. Tego rodzaju
kroniki nielicznie występowały w konkursie. Wśród kronik na uwagę zasługują specjalne
opracowania poświęcone ludziom szczególnie zasłużonym dla pożarnictwa: „Księgi Honorowe”, „Księgi Zasłużonych”, „Złote Księgi” – jest ich niewiele. Zdarza się, że kronikarze
z mroku zapomnienia wyciągają stare kroniki, nawet XIX-wieczne, i prezentują je na konkursie. Jest to pozytywne zjawisko, świadczące o tym, że być może w lokalnych środowiskach kryje się więcej takich białych kruków, które należy pokazać światu.
Dorobek ruchu kronikarskiego w poszczególnych województwach, tak pod względem
liczby kronik, jak i jakości zapisów kronikarskich nadsyłanych na ogólnopolską edycję oraz
warunków organizacyjno-technicznych, jest znacznie różnicowany. Obok pełnych dokumentów obrazujących całość działalności OSP oraz jednostek organizacyjnych straży i opisu wydarzeń występują sporadyczne zapisy niewiele wnoszące dla badaczy dziejów pożarnictwa i lokalnych społeczności. Czasami forma kronik przerasta ich treści, które powinny
być najważniejsze. Do czołówki województw przodujących w liczbie i jakości kronik należą: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, śląskie i wielkopolskie. W ostatnich latach,
głównie dzięki inicjatywie kronikarzy, nastąpił znaczny postęp w rozwoju ruchu kronikarskiego w województwach i powiatach mniej aktywnych. Słaby rozwój kronik ma miejsce
w województwach: lubuskim, podkarpackim, pomorskim i zachodniopomorskim. Kroniki
z tych regionów na ogół nie uczestniczą w krajowym konkursie kronik. W niektórych z tych
województw ruch pisania kronik rozwija się prężnie, o czym świadczą początkowe edycje
konkursu. W ostatnim czasie jednak do przeglądu ogólnopolskiego przekazywana jest znikoma liczba prac z tych regionów. W perspektywie strategii działania do 2050 r. pożądane
jest, aby w każdej straży pożarnej była prowadzona kronika.
3. Braki trudno uzupełnić
Wiele straży boryka się z dużymi trudnościami w odszukaniu wiarygodnych danych
dokumentujących rok powstania straży i drogę jej rozwoju. Doświadczenia tych straży
powinny zmobilizować działaczy wszystkich jednostek do prowadzenia na bieżąco kronik, bo tylko autentyczne zapisy kronikarskie mogą wesprzeć zawodną pamięć i stanowią
wiarygodne materiały źródłowe do odtworzenia dziejów danej jednostki Związku. W tych
OSP, gdzie dba się o historię i tradycję polskiego pożarnictwa, w skład zarządów wybierani są kronikarze, aby na bieżąco uczestniczyć w wydarzeniach strażackich i mieć bezpośrednio dostęp do źródeł. Są też takie jednostki, które mając kronikarzy, nie powołują
ich w skład władz i w ten sposób następuje brak przepływu informacji, który przekłada
się na zanik pisania kronik. Po latach z okazji jubileuszy tych straży w ekspresowym tempie uzupełniane są kroniki, a potem znowu następuje cisza. Warto uwzględnić w strategii
Związku na lata 2020-2050 konieczność wprowadzenia zapisów statutowych zakładających wybieranie do składu władz kronikarzy.
Z ogromną satysfakcją podkreślić należy, że są jednostki organizacyjne straży, gdzie na
wszelkich posiedzeniach i spotkaniach strażackich w uroczystym ceremoniale wprowadza
i wystawia się kronikę. Ta symboliczna ceremonia unaocznia obecnym, że kronika, zawie-
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rająca zapis prawdy, jest bardzo ważna dla straży. Konsekwentnie zasady te są przestrzegane w niektórych powiatach województwa łódzkiego (np. łowickim i tomaszowskim).
W innych środowiskach strażackich kronikarze czynią bezowocne wysiłki, aby przy każdej uroczystości nie tylko regionalnej, ale i pożarniczej zaprezentować te wiekopomne
dzieła, aby społeczeństwo doceniło znaczenie kronik jako cennego źródła historycznego
do historii ochotniczych straży pożarnych i regionu.
Nie wszędzie kronikarze znają regulamin przeprowadzania Ogólnopolskiego Konkursu Kronik. Nie mają informacji z jednostek nadrzędnych, że konkurs jest wieloetapowy.
Z wielkim ubolewaniem należy podkreślić, że w dynamicznie rozwijającym się od 26 lat
amatorskim piśmiennictwie kronikarskim, którego plon obserwujemy na poszczególnych
edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, nie uczestniczą wszystkie województwa.
Ważną sprawą jest rozpropagowanie idei konkursu w zarządach oddziałów powiatowych,
ponieważ nie wszędzie są organizowane przeglądy kronik na tym szczeblu. Niektórzy
kronikarze sygnalizują, że eliminacje na ich terenie odbywają się dzięki ich inicjatywie.
Gdy kronikarze uzmysławiają swoim przełożonym, że ich kroniki są doceniane w eliminacjach ogólnopolskich, sukces mobilizuje członków władz do organizacji ich przeglądu
w następnych latach. O swoich zasługach kronikarskich dziejopisarze powinni częściej
informować swoich bezpośrednich przełożonych. W niektórych województwach kronikarze chcący uczestniczyć w konkursie sami dostarczają kroniki do Zarządu Głównego
ZOSP RP. Niejednokrotnie są to kroniki słabe merytorycznie i nie powinny brać udziału w konkursie krajowym. Powstaje w związku z tym dylemat: czy przyjmować na konkurs krajowy te kroniki, które nie przeszły przez eliminacje wojewódzkie? W niektórych
jednostkach Związku po konkursach krajowych władze nadrzędne organizują spotkania
pokonkursowe i dziękują adeptom kronikarstwa za ich trud wniesiony w dokumentowanie dziejów straży pożarnych. W najbliższej perspektywie czasowej, związanej ze strategią
Florian 2050, należy zobowiązać wszystkie jednostki organizacyjne szczebla wojewódzkiego do corocznego czynnego uczestnictwa w przygotowaniu konkursu kronik, w celu
wytypowania wzorowych prac na edycję ogólnopolską konkursu.
Rozwój piśmiennictwa historycznego OSP, przede wszystkim opracowań monograficznych, pamiętników i wspomnień, wymaga ich publikacji, co często przerasta możliwości finansowe jednostek straży. Inicjatywy te na ogół są finansowane z funduszy własnych ich autorów
lub współfinansowane z urzędów gminnych. Podkreślić należy, że również nie zawsze koszty
związane z prowadzeniem kronik są w pełni rekompensowane przez OSP, zarządy gminne
i powiatowe. Jak słychać w rozmowach z kronikarzami, zbyt często zdarza się, że dziejopisarze
sami finansują wydatki związane z prowadzeniem kronik. Sytuacja taka nie powinna mieć
miejsca. Władze terenowe ZOSP RP, a głównie instancje wojewódzkie, powinny przejawiać
większą troskę o materialne wsparcie działalności amatorskich badaczy dziejów pożarnictwa,
autorów opracowań monograficznych oraz pamiętników, a przede wszystkim kronikarzy.
W związku z ogromnym ogólnopolskim zainteresowaniem dziejami ruchu strażackiego
wskazane jest, aby w niektórych mało aktywnych zarządach oddziałów wojewódzkich reaktywować, a tam, gdzie nie funkcjonują, powołać wojewódzkie komisje historyczne, czuwające nad całokształtem spraw związanych z dokumentowaniem ruchu strażackiego na terenie
powiatów. Zadania komisji to m.in.: inspirowanie działalności historycznej, w tym pisania
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pamiętników i zbierania starych fotografii związanych z dziejami ruchu strażackiego, wskazywanie sposobów pozyskiwana sponsorów i środków unijnych dla zabezpieczenia spraw
finansowych, popularyzacja dziedzictwa materialnego, intelektualnego i kulturowego straży
pożarnych w różnego rodzaju opracowaniach, na sesjach i sympozjach oraz okolicznościowych wystawach historycznych, współpraca z pracownikami naukowymi wyższych uczelni,
w celu inicjowania wśród licencjatów i magistrantów podejmowania problematyki związanej z historią i techniką pożarniczą uczelni oraz nawiązanie kontaktów z innymi instytucjami naukowo-kulturalnymi (np. lokalnymi archiwami, bibliotekami i muzeami). Ważną
sprawą podejmowaną przez komisje są szkolenia metodyczne przeprowadzane przez przedstawicieli tych instytucji, oddzielnie w poszczególnych kategoriach: dla autorów opracowań
i pamiętników oraz wspomnień, kronikarzy oraz muzealników.
Komisja historyczna sprawuje również merytoryczny nadzór nad klubami kronikarza.
Z działalnością wojewódzkich komisji historycznych wiąże się organizacja wojewódzkich
konkursów kronik i ocena kronik przez niezależne i obiektywne grono, złożone z ludzi niezwiązanych z prowadzeniem kronik strażackich. Przykładem efektywnej i wzorowej działalności charakteryzuje się Komisja Historyczna ZOW ZOSP RP Województwa Mazowieckiego, prezentująca szerokie spektrum działań w zakresie swojej problematyki, w tym m.in.
rozwoju kronikarstwa strażackiego. Członkowie jury oceniającego kroniki w eliminacjach
w woj. mazowieckim są powoływani przez władze ZOW ZOSP RP spośród sympatyków
pożarnictwa pozyskanych z różnych instytucji naukowych i kulturalnych: wyższych uczelni, muzeów, archiwów, bibliotek oraz nauczycieli i zasłużonych strażaków niezwiązanych
z pisaniem kronik. Ze względów etycznych nie do przyjęcia jest praktyka oceniania kronik na wojewódzkich edycjach konkursu przez kronikarzy – członków Klubu Kronikarza,
stosowana w niektórych województwach. Kronikarze ze zrozumiałych względów nie mogą
być członkami jury oceniającymi kroniki innych kronikarzy – może to bowiem powodować
nikomu niepotrzebne animozje wśród uczestników konkursu. W środowisku strażaków
i w lokalnych środowiskach są ludzie, którym nie kończą się pomysły służące rozwojowi
organizacji strażackiej. Jest to wspólnota otwarta na współpracę, pełna idei, energii, zapału
do społecznego działania. Warto tych niezależnych pasjonatów pożarnictwa zaangażować
do działań związanych z organizowaniem różnych uroczystości pożarniczych, w tym wojewódzkiego konkursu kronik strażackich. Wszystkie te działania oprócz ludzi wywodzących
się z entuzjastów ruchu pożarniczego wymagają jednak również czasu.
4. Przede wszystkim staranność
Na poszczególne edycje organizowanego przez ZG ZOSP RP ogólnopolskiego konkursu
kronik w ostatnim okresie czasu wpłynęły liczne prace, które po raz pierwszy zostały poddane
ocenie jurorów. Wiele z nich nadal wymaga dalszego udoskonalenia warsztatowego i metodologicznego. Doświadczenia z dotychczasowych edycji konkursu wykazują, że nie wszyscy
kronikarze w pełni rozumieją ideę pisania kronik. Niektórzy z nich ulegają zauroczeniu formą
i błyskotliwą estetyką kroniki, nie zwracając uwagi na treść, która powinna być jej najistotniejszą wartością. Kroniki bowiem należy oceniać przez pryzmat ich przydatności dla przyszłych
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badaczy dziejów ruchu strażackiego i lokalnych społeczności. Z przykrością należy stwierdzić,
że niektóre cenne kroniki w perspektywie czasu zamieniły się w nieudolne sporządzone fotokroniki. Aby kroniki były w pełni przydatne dla przyszłych pokoleń jako ważny przekaz źródłowy, muszą uwzględniać w szerszym zakresie m.in. następujące problemy:
1. Każda kronika powinna mieć legendę, a w niej: pełną nazwę jednostki organizacyjnej
wraz z adresem, ścisłą datę założenia kroniki, z wyszczególnieniem okresów odtworzonych i redagowanych na bieżąco. W przypadku kolejnego tomu wskazane jest zaznaczenie, że stanowi on kontynuację. Ważną sprawą jest wpisanie imienia i nazwiska
kronikarza, z podaniem krótkiej notki biograficznej z załączoną fotografią.
2. Na początku kroniki powinien znaleźć się syntetyczny wstęp historyczny, przedstawiający
historię miejscowości będącej siedzibą OSP. Następnie odtwarzamy dzieje OSP, z uwydatnieniem ważniejszych wydarzeń i danych biograficznych jej założycieli i aktywistów. Przy
odzwierciedlaniu historii OSP należy stosować odsyłacze do źródeł historycznych.
3. Prowadzenie kronik wymaga systematycznego i rzetelnego rejestrowania bieżących
wydarzeń społeczno-politycznych, kulturalno-oświatowych i obyczajowych z życia
OSP i wspólnoty regionalnej. Wszystkie informacje przed rejestracją w kronikach
należy zweryfikować pod kątem ich wiarygodności. Powinny być one przekazywane
szczerze, otwarcie i prawdziwie.
4. Kronikarze nie mogą dokonywać selektywnego wyboru treści zapisów według określonych kanonów ideowych i politycznych oraz pod presją władz środowisk lokalnych.
Adnotacje kronikarskie nie mogą być relacjami zawierającymi wnioski, komentarze
oraz poglądy i oceny własne ich autorów. W kronikach dozwolone jest, aby za pomocą
cudzysłowu lub przypisu przytaczać opinie i uwagi innych uczestników wydarzeń.
5. Niekorzystnym zjawiskiem jest przedstawianie dziejów OSP jako pasma samych sukcesów, z pominięciem trudności, kłopotów i słabych stron działalności.
6. Zdarzenia należy wpisywać w porządku chronologicznym, bez ujmowania ich w działy
tematyczne. Powinny zawierać szczegółowe daty oraz pełne imiona i nazwiska, z wyszczególnieniem funkcji zawodowych i społecznych, stopni służbowych oraz stopni
i tytułów naukowych.
7. Mile widziane są kroniki z przewagą tekstu opisowego. Relacje kronikarskie powinny być
rzeczowe, zwięzłe, logiczne, komunikatywne oraz poprawne gramatycznie i stylistycznie.
Muszą odzwierciedlać wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia i działalności OSP.
8. Obecnie coraz częściej kronikarze rezygnują z tradycyjnych kronik opisowych na
rzecz fotokronik, które są w większości przypadkowymi zbiorami fotografii. Zdjęcia
do fotokroniki muszą akcentować rozwój wydarzeń w czasie, np. ukazując poszczególne etapy budowy remizy strażackiej. Zaleca się, aby fotokroniki stanowiły uzupełnienie tradycyjnych kronik opisowych i by oba gatunki były prowadzone równolegle
obok siebie.
9. Pamiętać trzeba, że fotografie nie są najważniejsze. Należy zachować równowagę pomiędzy liczbą opisów i zdjęć w tekście. Fotografie ilustrujące zapisy kronikarskie powinny być dobrej jakości technicznej i artystycznej. Muszą zawierać dokładny opis,
ze wskazaniem miejsca i czasu ich wykonania oraz imienia i nazwiska ich autora lub
właściciela. Opisy fotografii należy umieszczać obok zdjęć lub bezpośrednio pod nimi.
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10. Do kronik nie należy wklejać dyplomów, legitymacji, folderów, kalendarzy i dokumentacji archiwalnej. W kronikach można zamieszczać materiały publikowane w prasie i w wydawnictwach okolicznościowych, ale nie należy ich nadużywać. Zawarte są
w nich wrażenia i oceny ich autorów, czego nie ma w opisach kronikarskich. Dlatego
w przypadku ilustrowania kronik wycinkami prasowymi w ich opisie podajemy dokładną nazwę czasopisma wraz z datą wydania.
11. Ze względu na inne parametry przechowywania nie należy umieszczać w kronikach
płyt CD i DVD z zarejestrowanymi na nich ważnymi wydarzeniami z życia OSP.
Wskazane jest, aby z nośników informatycznych i dokumentów utworzyć odrębne
zbiory archiwalne i przechowywać je w innym miejscu.
12. W celu wzbogacenia treści zapisów kronikarskich dobrze byłoby, aby ich autorzy
zwrócili baczniejszą uwagę na zagadnienia często pomijane lub prezentowane tylko
w niektórych opracowaniach. Powinniśmy ukazać społeczeństwu nasz wkład w różnych okresach dziejów, nie tylko w zakresie podstawowej działalności, ochrony życia
i mienia obywateli, ale i w innych dziedzinach, w których pojawiają się strażacy.
13. Bardzo ważną rolę w ochronie przeciwpożarowej odgrywa przestrzeń geograficzna,
w której działa jednostka OSP. W kronikach dobrze jest dokonać charakterystyki
ukształtowania terenu, które może mieć wpływ na jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska. Omawiamy m.in. środowisko przyrodnicze, zbiorniki wodne, zaludnienie,
przemysł, typ zabudowy oraz infrastrukturę komunikacyjną.
14. Prezentowane kroniki są mocno osadzone w realiach środowiska. Aby lepiej odzwierciedlić specyfikę lokalnej społeczności, w kronikach można przedstawić środowisko
społeczne, m.in. zaludnienie i uwarstwienie społeczne danego terenu, strukturę zawodową, stan zorganizowania życia społecznego itp.
15. W kronikach można dokumentować następstwa przemian dokonanych w kraju i lokalnych społecznościach po 1989 r. (transformacja systemowa, globalizacja, wejście
Polski do Unii Europejskiej). W opisach kronikarskich przedstawiamy m.in., jak
kształtowały one świadomość ideową, kulturalną i polityczną strażaków i ich sąsiadów. Przytaczamy ich opinie i omawiamy, jak wydarzenia te wpłynęły na sytuację materialno-finansową i prawno-organizacyjną OSP i Związku oraz położenie społeczne
strażaków.
16. Aby podkreślić, że straż jest znaczącą cząstką lokalnej społeczności, w kronikach eksponujemy społeczną działalność strażaków w samorządzie terytorialnym, regionalnych towarzystwach i organizacjach społeczno-gospodarczych, oświatowo-kulturalnych i sportowych. Prezentujemy sylwetki najbardziej zaangażowanych i zasłużonych
członków OSP.
17. Przedstawiamy relacje jednostki z innymi ogniwami Związku oraz współpracę członków i organizacji OSP z PSP oraz ze strażami zagranicznymi. Omawiamy, jak wygląda
współdziałanie straży ochotniczych ze wszystkimi służbami w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
18. Opisując w kronikach działalność statutową OSP, nie koncentrujemy się na relacjach
z uroczystości, ale prezentujemy też inną działalność strażaków. Przedstawiając czynności ratowniczo-gaśnicze, omawiamy przyczyny zaistniałego zdarzenia, dokonujemy
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bilansu strat i skutków finansowych oraz społecznych. Pokazujemy stan liczebny i rozmieszczenie OSP na danym terenie, działania prewencyjne w zakresie wszelkich zagrożeń, konserwację i naprawę sprzętu przeciwpożarowego. Informujemy o problemach materialnych OSP oraz o sposobach zdobywania zasobów finansowych.
19. W kronikach przedstawiamy podstawy organizacyjno-prawne i rozwój bazy lokalowej
OSP. Charakteryzujemy stan osobowy jej członków, z podaniem szerszych informacji
biograficznych, zawierających dane o dalszych ich drogach życiowych, strukturę wieku i zawodu, udział kobiet i młodzieży w działalności OSP. Prezentujemy wyszkolenie
oraz sprawność sportowo-bojową strażaków i jednostek, ich wyposażenie w sprzęt ratowniczy i umundurowanie. Niektóre dane można scharakteryzować za pomocą diagramów i wykresów obrazujących działalność jednostki w cyklach rocznych.
20. W kronikach piszemy o podtrzymywaniu więzi społecznych w wielopokoleniowych
rodzinach strażackich. Informujemy o formach wyrażania szacunku i uznania dla zasłużonych strażaków, o kultywowanych tradycjach straży oraz pomnażaniu dorobku
z zakresu utrwalania i upowszechniania historii ruchu pożarniczego.
21. Opisując ważne wydarzenia ogólnopolskie, nie ilustrujemy ich w głównej mierze wycinkami prasowymi i fotografiami zaczerpniętymi z prasy centralnej. Opisujemy je
własnymi słowami, w nawiązaniu do swojego regionu i lokalnej organizacji strażackiej.
W opisach kronikarskich informujemy, jaki jest stosunek do nich strażaków i środowiska związanego ze strażami, jak te wydarzenia odbiły się na sytuacji straży oraz jaki
był w nich udział strażaków z naszej OSP.
Podkreślić należy, że uwagi te zostały sformułowane na podstawie analizy prac nadesłanych na konkurs w czasie trwania wszystkich edycji konkursu i w różnym stopniu
dotyczą poszczególnych dziejopisarzy.
Anna Przybylska jest członkiem Komisji Historycznej przy Zarządzie Głównym ZOSP RP.
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ODTWARZAĆ PRZESZŁOŚĆ
I UTRWALAĆ TERAZNIEJSZOŚĆ
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI
Małgorzata Judasz
Wprowadzenie
Od ponad 10 lat współpracuję z OSP w dokumentowaniu historii. Jestem historykiem
i bibliotekarzem z wykształcenia, zawodu i zamiłowania. Moja droga kronikarska zaczęła
się, kiedy prezes OSP w mojej wsi Sierzchów (pow. kaliski, woj. wielkopolskie) poprosił mnie
o opracowanie historii jednostki na jubileusz jej 100-lecia. Po kilku miesiącach pracy monografia „Ochotnicza Straż Pożarna w Sierzchowie w latach 1910-2010” została wydana, a gdy
przypadkowo dowiedziałam się o konkursie ZG ZOSP RP na pracę z historii OSP, zgłosiłam
ją i otrzymałam pierwszą nagrodę. W latach 2011 i 2013 napisałam dwie kolejne prace, także
dla uczczenia stuletnich OSP: „Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmcach w latach 1912-2012”
i „Ochotnicza Straż Pożarna w Tłokini Wielkiej w latach 1913-2013”. Również wystawiłam
je w konkursach i otrzymałam za nie odpowiednio wyróżnienie i drugą nagrodę. Obecnie
pracuję nad kolejną monografią: „Ochotnicza Straż Pożarna w Rajsku w latach 1921-2021”.
Pierwszy raz z kronikami i kronikarzami OSP zetknęłam się w Opatowie w 2012 r., na
podsumowaniu XIX Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP i XIX Konkursu na Pamiętniki,
Wspomnienia, Relacje i Opracowania „Z dziejów OSP”. W mojej OSP ani w żadnej innej jednostce w okolicy nie było tradycji spisywania kronik. Prowadzi się jedynie księgi pamiątkowe
z okolicznościowymi wpisami z okazji doniosłych wydarzeń z działalności jednostki oraz wpisami zaproszonych gości i kwotami ewentualnych datków pieniężnych składanych na rzecz
OSP lub albumy. I właśnie te księgi potocznie nazywane są przez druhów „kronikami”.
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W trakcie XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik w Olsztynie. Od prawej: Bogdan Siwiński, Małgorzata Judasz,
Mariola i Henryk Burczyńscy (fot. Marian Zalewski)

Wielkopolscy kronikarze w trakcie XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik w Białymstoku, 2016 r.
(fot. Marian Zalewski)

Aby zmienić tę sytuację, w 2013 r. wraz z poznanym w Opatowie Bogdanem Siwińskim (OSP Roztoka, pow. koniński) rozpoczęliśmy prowadzenie warsztatów dla kronikarzy OSP i innych organizacji społecznych. Pilotażowe spotkanie odbyło się w Opatówku,
w ramach działań Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów, w której pracuję.
Ogromne zainteresowanie tematem, również wśród uczestników z odległych miejscowości województwa wielkopolskiego, a także żywa dyskusja zachęciły nas do kontynuowania
działań. W 2015 r. wraz z grupą 33 pasjonatów kronikarstwa pochodzących z 15 wielkopolskich powiatów utworzyliśmy Wojewódzki Klub Kronikarza OSP Województwa
Wielkopolskiego (WKKOWW). Było to sformalizowaniem naszej działalności i umocowaniem jej w strukturach Związku.
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Pododdział kronikarzy podczas przemarszu na obchodach Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Koninie, 5.05.2018 r.
(fot. autorka)

Proces założenia WKKOWW nie był łatwy. Nie obyło się bez trudności, nie było wypracowanych wzorców. Stąd postulat do Głównej Komisji Historycznej o opracowanie
ogólnych zaleceń dotyczących organizowania klubów kronikarza, ich wzorcowych regulaminów, planów działania i innych dokumentów. Postulat uzasadniony, tym bardziej że
w 2009 r. w Regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu Kronik w zalecaniach znalazło się
„organizowanie klubów kronikarzy niższego szczebla, zwłaszcza ZOP i ZOW ZOSP RP”.
WKKOWW ma zarząd, regulamin, odznakę, prowadzi własną kronikę. Liczba członków wynosi 35 osób. Po złożeniu pisemnej deklaracji otrzymują oni legitymację, spotykają
się na zebraniach oraz stale komunikują przez Internet. Celem Klubu jest zwiększenie liczby prowadzonych kronik w organizacjach społecznych i instytucjach lokalnych (nie tylko
OSP) oraz zwiększenie ich walorów dokumentacyjnych. Działania WKKO obejmują promowanie kronikarstwa, wspieranie organizacji konkursów kronik OSP i upowszechnianie
informacji o tych konkursach, przeprowadzanie szkoleń warsztatów oraz konsultacji dla
kronikarzy. Działalność opiera się na pełnym wolontariacie jego członków. WKKOWW
nie posiada własnych funduszy, członkowie nie wnoszą składek. Wydatki pokrywane są
ze środków prywatnych jego członków, a w przypadku organizacji warsztatów – z pozyskanego przez nich indywidualnie doraźnego wsparcia ze strony macierzystych OSP lub
samorządów.
Wspomniane wyżej warsztaty dla kronikarzy organizowane są do tej pory w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie. Do końca lutego 2020 r. członkowie WKKOWW
przeprowadzili je 27 razy, w pięciu województwach, a udział w nich wzięło łącznie około
660 osób. Warsztaty to okazja do nabycia wiedzy, dyskusji, wymiany pomysłów i integracji kronikarzy. Uczestnicy przybywają na nie nierzadko po kilka razy, w swoim wolnym
czasie i na własny koszt. Są lubiane i doceniane przez kronikarzy. Nabierają stopniowo
charakteru spotkań przyjaciół połączonych wspólną pasją, nie tracąc przy tym przekazu edukacyjnego i otwartości na nowe osoby. To okazja do unikalnych kontaktów osób
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piastujących funkcje kronikarza w OSP z często odległych stron województwa. Bez warsztatów ludzie ci prawdopodobnie nigdy by się nie zetknęli. A może warsztaty kronikarskie
będą inspiracją do organizowania podobnych spotkań dla druhów pełniących inne funkcje w swoich OSP? Zebrać w podobny sposób sekretarzy, gospodarzy, skarbników czy
ratowników z różnych OSP z województwa lub powiatu? Dać im szansę na poznanie się,
wymianę doświadczeń, a w przyszłości na wspólne projekty? Przebywanie wśród ludzi z tą
samą pasją wydatnie podnosi motywację i inspiruje do działania.

Pododdział kronikarzy podczas Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Lądku, 11.05.2019 r. (fot. autorka)

Przedłużeniem warsztatów dla kronikarzy stał się Internet i działająca na Facebooku
grupa Kronikarze NGO. Została ona założona w 2015 r. Do końca lutego 2020 r. zebrała 300 członków. Grupa ma niszowy charakter, status prywatnej, więc liczbę członków
należy uznać za zadowalającą. Ma charakter edukacyjno-integracyjny, skupia kronikarzy
różnych organizacji społecznych i instytucji oraz ich sympatyków.
WKKOWW wprowadził zwyczaj corocznego wystawiania kronik i opracowań z dziejów OSP na obchodach wojewódzkich Dnia Strażaka w woj. wielkopolskim oraz udziału
kronikarzy sformowanych w wyodrębniony pododdział w uroczystym przemarszu na początku tych uroczystości. Jest to pionierskie działanie w skali kraju, budzi duże zainteresowanie uczestników wydarzenia. Wystawy kronik próbuje się organizować także na obchodach powiatowych Dnia Strażaka. Członkowie WKKOWW w kontaktach osobistych
i internetowych, uczestnicząc w zebraniach walnych OSP, zebraniach prezydiów gminnych i powiatowych oddziałów Związku, informują o działalności Klubu, konkursach kronik i zachęcają do zakładania oraz prowadzenia kronik.
Konkursy kronik, organizowane corocznie od 1994 r. przez Zarząd Główny ZOSP
RP, skupiają najaktywniejszych kronikarzy z całej Polski. Uroczyste podsumowania
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Wystawa kronik i opracowań z dziejów OSP podczas Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Koninie, 5.05.2018 r.
(fot. autorka)

konkursów są dla kronikarzy wyjątkową okazją do spotkań, zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń i pomysłów oraz nawiązania przyjaźni i nierzadko współpracy. Jest
spora grupa kronikarzy, która kwalifikuje się i przyjeżdża na te spotkania regularnie. Z zadowoleniem można odnotować także udział nowych osób. Słabością jest, jak się wydaje,
zbyt małe rozpropagowanie informacji na poziomie województw, powiatów, gmin. Są regiony o silnej reprezentacji, jednak kilka województw od lat nie wystawia do konkursów
żadnych kronik. W nielicznych organizuje się eliminacje wojewódzkie lub powiatowe.
Zastanawia mały odsetek kronik zgłaszanych na konkursy do eliminacji wojewódzkich. Dla przykładu w 2016 r. w Wielkopolsce prowadzenie kronik deklarowało 941 OSP,
a na konkursy kronik w latach 2011-2016 zgłaszane było 12-21 kronik. W latach późniejszych liczba ta wzrosła do 20-50. Cały czas stanowi to jednak znikomy odsetek. Wypada
zadać pytanie o przyczyny: słaby przepływ informacji o konkursie? niski poziom kronik?
coś innego? A Wielkopolska jest jednym z silniejszych kronikarsko województw w kraju.
Może rozwiązaniem byłoby organizowanie na początek przeglądów kronik bez presji konkursowej przynajmniej raz do roku w każdym województwie? Może stałoby się to bodźcem do aktywizacji kronikarzy, tak aby wyruszyli ze swoimi księgami poza mury remiz,
poznali się lepiej nawzajem i korzystali z wiedzy oraz doświadczeń innych.
Członkowie WKKOWW od 2016 r. tworzą jury etapu wojewódzkiego OKK w Wielkopolsce. Zapraszani są także do udziału w pracach jury w innych województwach
(opolskim, łódzkim). W swoim województwie na stałe wprowadzili znaczącą innowację
w ocenie konkursowej kronik. Dokonuje się jej pisemnie na opracowanych specjalnie formularzach, dla każdej kroniki odrębnie, a formularz przekazuje się później do wyłącznej
wiadomości kronikarza. Pozwala to mu uzyskać informację zwrotną o swojej pracy i daje
szansę na podnoszenie jej poziomu w przyszłości. Taki sposób, choć początkowo budził
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kontrowersje, przez kronikarzy przyjmowany jest pozytywnie. Karty oceny, wprowadzone w 2019 r. także w województwie łódzkim, większość kronikarzy odebrała jako przyjacielskie rady odpowiadające na pytanie „co mogę zrobić, by tworzyć lepszą kronikę?”.
Odnotowujemy sygnały o potrzebie wprowadzenia indywidualnej informacji także z innych województw oraz na konkursach ogólnopolskich. Stąd kolejna prośba do Głównej
Komisji Historycznej o przekazywanie indywidualnej informacji zwrotnej dla każdego
kronikarza na konkursach ogólnopolskich.
Zauważeniem i docenieniem działań WKKOWW przez Biuro Zarządu OW ZOSP
RP Województwa Wielkopolskiego było zaproszenie dwójki kronikarzy na IV Zjazd Wojewódzki w 2017 r. W kuluarach urządzili swoje stoisko i wyłożyli do wglądu kronikę
WKKOWW. W przerwach obrad odwiedzający stoisko uczestnicy zjazdu i goście byli zapraszani do składania wpisów. W ten sposób kilka kart kroniki WKKOWW wraz z relacją
stało się interesującym uzupełnieniem dokumentacji Zjazdu, a jednocześnie stworzono
okazję do rozmów, promocji kronik i wręczania ulotek Klubu. Rodzi się pomysł na przyszłość: założenie odrębnej księgi pamiątkowej zjazdów wojewódzkich przeznaczonej do
zbierania odręcznych wpisów delegatów i zaproszonych gości.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że promocję należy prowadzić wielokierunkowo: wśród władz OSP i Związku na różnych szczeblach, wśród samorządowców, samych
strażaków, społeczności lokalnej oraz innych odbiorców (młodzieży, historyków, regionali-

Wystawa kronik i opracowań z dziejów OSP podczas Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Lądku, 11.05.2019 r.
(fot. Tomasz Dembski)

stów, dziennikarzy itp.). Efektywne, a przy tym praktycznie bezkosztowe, jest organizowanie
wystaw kronik i opracowań z dziejów OSP towarzyszących innym imprezom, wydarzeniom
strażackim i środowiskowym. Obowiązkowe powinno być prezentowanie kroniki danej
OSP na każdym walnym zebraniu, jubileuszu, Dniu Strażaka. Niech dobrym obyczajem
stanie się wystawa kronik podczas dożynek, świąt gminy, miasta, powiatu. Strażacy ochotnicy angażowani są często do organizacji i utrzymania porządku przy takich imprezach.
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Niech mają także okazję pokazać swoje dokonania, choćby w formie kronik.
Wśród problemów i barier rozwoju kronikarstwa mogę wymienić stosunkowo niski
poziom wiedzy o istocie kronikarstwa. O jego znaczeniu i celach, zarówno dla obecnego
działania jednostki i Związku oraz poszczególnych jego ogniw, jak i dla przyszłych badaczy. Należy dobitnie podkreślić, że praca kronikarzy to odtwarzanie przeszłości i dokumentowanie teraźniejszości z myślą o przyszłości. Kroniki umacniają poczucie przynależności do miejsca i grupy społecznej, motywują do samorozwoju i aktywności społecznej.
Ważne może być to szczególnie w obecnej sytuacji w Związku.
Kroniki OSP to dokumentacja aktywności społecznej w wymiarze lokalnym. Ukazują
nie tylko działalność samej OSP, ale także jej współpracę z innymi organizacjami i instytucjami, daną miejscowość, jej mieszkańców. Nabiera to szczególnej wartości w przypadku
mniejszych ośrodków, gdzie OSP bywa jedyną organizacją społeczną, a kronika i dokumentacja OSP stanowi jedyne pisane źródło do dziejów tej społeczności. Docenieniem
tego aspektu będzie choćby prezentowanie kronik na sesjach rady gminy, miasta, jak to
miało miejsce w 2018 r. w Rossoszycy (pow. sieradzki).
Zauważmy, że organizacje pozarządowe, choć mają ustawowy obowiązek prowadzenia
określonej dokumentacji, nie są zobowiązane do przekazywania jej do archiwów państwowych. Tylko od świadomości i zaangażowania druhów zależy zachowanie tej dokumentacji dla przyszłych pokoleń. Wskazane byłoby opracowanie przez Komisję Historyczną
przy ZG ZOSP RP zaleceń w sprawie zabezpieczania dokumentacji archiwalnej OSP. Za
uzasadnione uważam przekazywanie tych zasobów do archiwów państwowych, które
mają profesjonalną kadrę i zaplecze do ich przechowywania, opracowywania i udostępniania oraz publikowania informacji w internetowych bazach.
Wieloletni kronikarze wśród największych swoich bolączek zgłaszają brak następców.
Obawiają się, że po ich rezygnacji nie będzie miał kto dalej prowadzić kroniki. Wiąże się
to z nieatrakcyjnym wizerunkiem kronikarza, który w otoczeniu nie zyskuje ani uznania
ani konkretnego wsparcia, oraz wysokimi wymaganiami związanymi z tą funkcją. Prowadzenie wartościowej kroniki wymaga systematyczności, ciągłego zaangażowania, specjalnej wiedzy i umiejętności, odwagi cywilnej oraz wsparcia, także materialnego, ze strony
OSP. Należy uświadamiać to zarządom, przypominać o przyznawaniu odznaczeń i innych
wyrazów uznania dla kronikarzy. Ułatwieniem w prowadzeniu kronik może być utworzenie w jednostkach dwu-, trzyosobowych zespołów kronikarskich złożonych z druhów
w różnym wieku, o różnych umiejętnościach i doświadczeniu, którzy mogą się wzajemnie
wspierać. Może warto także na konkursach kronik wprowadzić odrębną kategorię: kroniki MDP redagowane lub współredagowane przez członków MDP? A może lansować
swoistą modę na kroniki? Nie będzie to łatwe, ale za to jakie korzyści może przynieść!
Barierą dla młodych (i nie tylko) może być także ciągle żywe wśród niektórych przekonanie, że „prawdziwa kronika” to tylko ta pisana ręcznie. Nic bardziej mylnego! Najważniejsza jest jej treść, a forma ma znaczenie drugorzędne. Kronika w postaci wydruku komputerowego może być tak samo wartościowa, jak wypracowany rękopis. Warto korzystać
ze zdobyczy techniki, a zaoszczędzony czas wykorzystać w inny efektywny lub przyjemny
sposób. Należy jednak podkreślić, że nie można utożsamiać kroniki w rozumieniu jej definicji ze stroną internetową jednostki lub jej profilem na portalach społecznościowych.
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Kluczowe znaczenie w tym przypadku mają odmienne funkcje tych form przekazu oraz
zasięg odbiorców.
Młodzi ludzie, jak się wydaje, z łatwością poruszają się wśród nowoczesnych technik
informacyjno-komunikacyjnych. Internet jest dla nich środowiskiem naturalnym. Warto
to wykorzystać dla dobra kronik i samych OSP. Tym bardziej że dotkliwym problemem
bywa słaby przepływ informacji na linii: Zarząd Główny – szeregowa OSP. Istotne informacje nie trafiają w całości i na czas do zarządów poszczególnych jednostek. Przykładem jest choćby informacja o możliwości przekazywania 1% z podatku dochodowego
od emerytów i rencistów poprzez złożenie PIT-OP, która została opublikowana m.in. na
stronie internetowej ZG ZOSP RP już w 2017 r. Gdy w 2020 r. napisałam o tym na swoim
prywatnym profilu na Facebooku, otrzymałam od druhów z kilku jednostek pytanie „jaki
numer KSR wpisać, żeby pieniądze trafiły do nas?”. Pokazuje to niewystarczającą jeszcze
u wszystkich umiejętność wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności OSP.
W obecnych czasach widzimy zmianę tradycyjnego modelu edukacji. Wiedza i umiejętności płyną nie tylko od starszych do młodszych, jak bywało wcześniej, ale w obydwie
strony. Starsi przekazują swoje doświadczenie życiowe oraz tradycyjną wiedzę i umiejętności młodszym. A młodsi mogą dzielić się ze starszym pokoleniem swoją biegłością
w posługiwaniu się nowymi technologiami. Obu grupom może przynosić to korzyści, pod
warunkiem zmiany postaw. Chodzi już nie o relację: starszy mistrz – młodszy uczeń, ale
o postawę partnerską z obu stron. Wszystkim natomiast, bez względu na rok urodzenia, przydatna jest umiejętność wyszukiwania niezbędnych informacji, selekcjonowania
i krytycznego podejścia do nich, odróżniania faktów od interpretacji oraz wyczulenie na
manipulacje. W dobie zalewu informacyjnego kompetencje te stają się coraz bardziej potrzebne. A wykształcić je może także prowadzenie kronik.
Powyższa wypowiedź jest zbiorem kilku refleksji dotyczących kronik i kronikarzy,
w nielicznych przypadkach wychodząc poza tę wąską tematykę. Opisuje problemy sygnalizowane wprost przez samych kronikarzy bądź zaobserwowane podczas osobistych
i internetowych kontaktów z kronikarzami i innymi członkami OSP. Satysfakcją dla mnie
będzie, jeśli stanie się przyczynkiem dla twórców „Analiz Strategicznych” lub inspiracją
do pracy komisji problemowych Związku.
Małgorzata Judasz z OSP współpracuje od 2010 r., głównie w zakresie dokumentowania
historii i propagowania kronikarstwa. Członkini OSP Sierzchów od 2015 r. Współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa
Wielkopolskiego. Członkini Komisji ds. Młodzieży, Kobiecych Drużyn Pożarniczych,
Kultury i Sportu, Kobiet oraz Zespołu ds. Kultury i Popularyzacji Kobiecego Pożarnictwa ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego. Członkini jury wojewódzkich etapów Ogólnopolskich Konkursów Kronik OSP w województwach: wielkopolskim (2017-2019), opolskim (2018), łódzkim (2019). Współautorka „Indywidualnej karty oceny
kroniki OSP”, pozwalającej na przekazanie informacji zwrotnej dla kronikarza.
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KRONIKARSTWO STRAŻACKIE
NA MAZOWSZU
Zbigniew Todorski
Wprowadzenie
Kronikarstwo w strukturach organizacyjnych mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP ma korzenie sięgające kilkudziesięciu lat
wstecz. Działalność kronikarska prowadzona była przed 1998 r. w kilku województwach
istniejących na terenie obecnego woj. mazowieckiego. Kronikarze brali udział w konkursach ogólnopolskich organizowanych przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego
Związku OSP RP od 1994 r.
Kroniki na szczebel centralny dostarczają zarządy oddziałów wojewódzkich Związku OSP
RP, które na swoim terenie organizują konkursy wojewódzkie. Coraz częściej organizowane są
też powiatowe konkursy kronik OSP. Ogólnopolskie konkursy odbywają się w różnych miejscach na terenie całej Polski, połączone są z warsztatami dla kronikarzy i zwiedzaniem ciekawych
miejsc w okolicy oraz konferencją przed uroczystym rozdaniem dyplomów i upominków.
1. Kronikarstwo w ramach działalności historycznej
Związku OSP
Potrzeba dokumentowania dziejów ma długie tradycje, sięgające czasów średniowiecza i pierwszych kronikarzy: Galla Anonima i Wincentego Kadłubka. Również
prowadzenie kronik w strażach pożarnych rozpoczęto już u zarania ich działalności.

294

XXII. KRONIKARSTWO STRAŻACKIE NA MAZOWSZU

Dlatego celowe jest ukazanie na wstępie najistotniejszych faktów z dokumentowania dziejów ochotniczych straży pożarnych w kronikach i form organizacji ruchu kronikarskiego.
W 1929 r. w kalendarzu strażackim – wydawnictwie ówczesnego Głównego Związku Straży Pożarnych – wskazano potrzebę prowadzenia zapisów kronikarskich, podając
równocześnie wzór w formie tabelki, według którego powinny być prowadzone zapisy:
kolumna 1 – rok, data, kolumna 2 – rodzaj wydarzenia – opis najważniejszych szczegółów.
Wzrost zainteresowania dziejami ochrony przeciwpożarowej w Polsce po II wojnie światowej spowodował, że w 1964 r.
powołano przy Zarządzie Głównym Związku OSP Komisję
Historyczno-Muzealną. Jej przewodniczącym został Wilhelm
Garncarczyk, z zawodu nauczyciel, magister pedagogiki, były
prezes ZG ZOSP. Przy zarządach wojewódzkich utworzono
okręgowe komisje historyczno-muzealne. W ten sposób centralna komisja historyczno-muzealna zyskała organy wykonawcze na szczeblu wojewódzkim, które koordynowały działalność poszczególnych OSP. Powoływanie dalszych wieloosobowych komisji na niższych szczeblach uznano za niecelowe.
Prace historyczno-zbierackie w jednostkach OSP zlecono
powierzyć kronikarzowi, a przy jego wyborze wziąć pod uwaWilhelm Garncarczyk
gę zarówno szczere zaangażowanie w prace OSP, jak i naturalne skłonności do gromadzenia pamiątek przeszłości. Do zadań kronikarza oprócz gromadzenia, przechowywania i udostępniania zabytków w izbie pamiątek zalecono włączyć dokumentowanie ważniejszych wydarzeń w formie kroniki pisanej1.
W skład powołanej w 1964 r. Komisji Historyczno-Muzealnej wchodzili:
– płk poż. Władysław Urbański – przed wojną instruktor powiatowy w Sandomierzu,
a następnie do wybuchu wojny w 1939 r. inspektor w woj. pomorskim – z powodzeniem wydawał wtedy miesięcznik „Strażak Pomorski”, po wojnie był zastępcą inspektora naczelnego Związku,
– płk Jan Kwiatkowski – były wiceprezes ZG ZSP RP, były komendant główny ORMO
i komendant główny straży pożarnych w latach 1952-1956,
– płk poż. Augustyn Jaworski – członek Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”, uczestnik
powstania warszawskiego, dowódca VI Oddziału Warszawskiej Straży Pożarnej, który
w swoim służbowym pomieszczeniu urządził muzeum pożarnicze,
– płk poż. Kazimierz Pasek – członek Strażackiego Ruchu Oporu „Skała”, powstaniec warszawski,
– mgr Zbigniew Gęsikowski – farmaceuta i oficer pożarnictwa, organizator Muzeum
Pożarnictwa w Alwerni,
– Maksymilian Anger – prezes OSP w Lidzbarku Welskim, organizator Muzeum Pożarnictwa w Lidzbarku Welskim,

1

Z. Todorski, Początki planowej historiografii dziejów pożarnictwa, „Strażak Mazowiecki” 2013, nr 1, s. 22;
W. Głębocki, K. Mórawski, Zbieramy pamiątki pożarnicze. Poradnik dla działaczy OSP, Warszawa 1975, s. 36-37.
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– Józef Mucha – prezes ZW ZOSP w Olsztynie, współorganizator muzeum w Lidzbarku
Welskim,
– kpt. poż. Henryk Chruzik – przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego
Budowy Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Funkcję sekretarza Komisji Historyczno-Muzealnej w latach 1968-1975 pełnił historyk mgr Ludwik Kotoński.
W posiedzeniach komisji chętnie brał udział, mimo rozlicznych obowiązków, płk poż.
mgr Zdzisław Radwański – inspektor naczelny Związku OSP. W czasie wojny służył on
jako oficer w Narodowych Siłach Zbrojnych, a następnie w Armii Krajowej. Ukończył
dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, pełnił więc funkcję redaktora naczelnego
„Strażaka”. Obecnie w siedzibie OSP Ostrów Mazowiecka znajduje się muzeum pamięci tego wybitnego oficera pożarnictwa, patrioty i działacza strażackiego2. Dzięki niemu
w Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu znajduje się adres strażactwa polskiego dla Władysława Grabskiego, założyciela Związku Floriańskiego, z 17 sierpnia 1924 r. – wręczony mu
podczas Zjazdu Krajowego Głównego Związku Straży Pożarnych RP w tym samym roku3.
Doceniając znaczenie dokumentowania historii, Zarząd Główny Związku OSP zorganizował 27 maja 1978 r. w Katowicach – I Sympozjum Historyczne Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych pod hasłem: Tradycje strażackie szkołą wychowania patriotycznego. Drugim wśród ośmiu zaleceń uchwały nr 67a Prezydium ZG ZOSP z 27 maja 1978 r. w sprawie historii i tradycji strażactwa ochotniczego był punkt o treści: „Wzbogacić i rozwijać
działalność kronikarzy gminnych oraz wojewódzkich komisji historycznych”4.
Przykładem działalności na szczeblu wojewódzkim może być działalność historyczna zorganizowana przez biuro Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Siedlcach. W programie działalności dla OSP województwa siedleckiego z 10 grudnia 1981 r. stwierdzono,
że cały kompleks zagadnień historii ruchu strażackiego jest niezwykle istotny w pracy
wychowawczej, a ważnym zadaniem jest prowadzenie kronik oraz gromadzenie pamiątek pożarniczych i tworzenie kącików tradycji. W celu wzmocnienia działań dokumentujących historię OSP powołano Komisję Historyczno-Muzealną, z przewodniczącym
Lucjanem Maraskiem z Sokołowa Podlaskiego. Komisja wspierała działalność biura ZW
ZOSP na niwie historycznej. Głównym jej zadaniem było wspieranie organizowanego
od 1982 r. Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. Decyzją Prezydium Zarządu Wojewódzkiego uznano, że będzie ono pełniło rolę placówki wojewódzkiej. Dlatego apelowano
do jednostek OSP o przekazywanie eksponatów muzealnych. Do wszystkich zarządów
gminnych ZOSP rozesłano kwerendę źródłową dotyczącą danej OSP, z informacją, że
posłuży ona do rozpoczęcia prac dokumentujących dzieje straży pożarnych na terenie woj. siedleckiego. Pytania dotyczyły posiadania kroniki, dokumentów z założenia
OSP, zachowanego starego sprzętu, książek, fotografii, świadectw i innych archiwaliów.
Do marca 1983 r. przysłano z 36 gmin 146 wypełnionych kwestionariuszy, które ułatwiły

2

3
4

L. Kotoński, Ze wspomnień sekretarza Głównej Komisji Historyczno-Muzealnej. 40 lat minęło…,
„Strażak Mazowiecki” 2012, nr 6, s. 18.
Przyznano tylko dwa takie adresy, drugi otrzymał Józef Piłsudski.
Zarząd Główny OSP, I Sympozjum historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa 1979,
s. 101-102.
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zbieranie eksponatów. Muzeum zostało otwarte 25 listopada 1983 r., po 16 miesiącach
intensywnych prac organizacyjnych, remontowych i konserwatorskich.
W Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach k. Kotunia 1 października
1984 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZG ZOSP, z udziałem prezesów zarządów wojewódzkich ZOSP oraz strażaków woj. siedleckiego. Tematem obrad była działalność historyczna, kulturalna, sportowa i praca z młodzieżą. Obradom przewodniczył
prezes Zarządu Głównego dr Anatol Adamski.
Drugim kierunkiem działalności historycznej w woj. siedleckim było kronikarstwo
nakierowane na opracowanie monografii straży pożarnych. Na pierwszym sympozjum
kronikarzy OSP w Siedlcach 27 listopada 1984 r. dokonano oceny 43 kronik i zbiorów
archiwaliów OSP, według opracowanego w czerwcu 1984 r. „Regulaminu na konkurs kronik, zbiorów dokumentów i fotografii”. Kronikarze wysłuchali wykładu mgr. Andrzeja
Węcowskiego, kierownika Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych
w Siedlcach, na temat sposobu prowadzenia kroniki jako dokumentu historycznego.
Omówiono też zamierzenia do opracowania historii rozwoju straży pożarnych na terenie
woj. siedleckiego. Książka „Dzieje ochotniczych straży pożarnych w województwie siedleckim (1881-1944)”, opracowana przez dr. Jerzego Strychalskiego, ukazała się w 1993 r.
W Kotuniu 21 grudnia 1984 r. odbyło się IV Plenum Zarządu Wojewódzkiego ZOSP,
poświęcone działalności historycznej, na które sekretarz ZW Stefan Todorski przygotował referat pt. „Historia i tradycje pożarnicze jako ważne ogniwo umacniania Związku
OSP”. Po wysłuchaniu referatu i dyskusji podsumowano wyniki konkursów na kronikę
OSP i zbiór dokumentów. Kronikarze otrzymali dyplomy i książki Jadwigi Puchaty-Pawłowskiej „Konstanty Laszczka. Życie i twórczość”, wydane w 1980 r.5.

Władysław Pilawski

5

Władysław Pilawski, przewodniczący Komisji Historyczno-Muzealnej ZG ZOSP, opracował w 1986 r. poradnik
„Działalność historyczno-muzealna”, zawierający w pierwszej
części informacje dotyczące prowadzenia kronik. Wzorując się na treści zawartej w kalendarzu strażackim z 1929 r.,
uważał on, że kronika powinna zawierać odtworzenie zapisów kronikarskich za ubiegłe lata, obejmujące ważniejsze wydarzenia, z podaniem roku, w którym miały miejsce.
Bieżące zapisy kronik powinny odzwierciedlać ważniejsze wydarzenia w układzie rocznym. Prowadzenie kroniki
w tej formie nie wymaga specjalnych umiejętności, ogranicza się bowiem do oceny, które wydarzenia powinny się
w niej znaleźć oraz ich krótkiego, zwięzłego przedstawienia.
Taka kronika może więc powstawać w każdej jednostce.

Z. Todorski, Działalność historyczna Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Siedlcach, „Strażak Mazowiecki” 2015, nr 1, s. 22.; „Regulamin na konkurs kronik, zbiorów dokumentów i fotografii” w zbiorze archiwaliów
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu.
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Podkreślić należy, że ta forma zapewnia wiarygodne dane źródłowe do udokumentowania
działalności i rozwoju, a więc historii danej straży.
Według Władysława Pilawskiego wskazane jest, aby straże pożarne, a w szczególności te
o dużych tradycjach i ogniwa Związku, prowadziły albumy-kroniki, w których część opisowa
będzie uzupełniona zdjęciami, fotokopiami dokumentów itp. W kronikach tych celowe jest:
– wysunięcie najważniejszych treści na czoło opisu,
– umieszczenie ilustracji w bezpośrednim sąsiedztwie opisu, do którego się odnosi,
– zastosowanie dla nich innego liternictwa lub koloru niż do pozostałych tekstów
umieszczonych na tej samej i najbliższych kartach kroniki (potrzebne jest to zwłaszcza
dla wyeksponowania najważniejszych wydarzeń w życiu i służbie jednostki).
Wskazane jest, aby ważniejsze wycinki z kronik publikowane były w gazetkach ściennych. Na zakończenie każdego roku kalendarzowego kronika powinna zostać podana do
wiadomości na zebraniu członkom straży i działaczom ogniw, jako roczny rejestr wszystkich ważniejszych wydarzeń. Przedstawione wskazówki mają ułatwić prowadzenie kronik. W niczym nie ograniczają inicjatyw, które wzbogacają ich treść i formę6.
Zasady prowadzenia kronik Władysław Pilawski przedstawił szerzej w „Pożarniczym
Roczniku Muzealnym (Historycznym)”, wydanym w 1987 r. w 600 egzemplarzach przez
Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie7. Publikacja została rozprowadzona do wszystkich zarządów wojewódzkich Związku OSP8.
Ostatnie posiedzenie Komisji Historyczno-Muzealnej pod przewodnictwem płk.
Władysława Pilawskiego odbyło się 26 marca 1992 r. w Warszawie. Uczestniczyli w nim:
płk Marian Gwizdka z Łodzi, płk Zdzisław Filinger z Opola, płk Feliks Barbarowicz z Mysłowic, płk dr Jerzy Łamaszewski z Warszawy, Edmund Dyga z Warszawy, Maksymilian
Anger z Lidzbarka Welskiego, Zbigniew Todorski z Kotunia i dr Tadeusz Olejnik z Wielunia. Przygotowany do realizacji i omówiony przez członów komisji obszerny materiał,
zawierający opisany na 10 stronach stan dokumentowania historii ochrony przeciwpożarowej, harmonogram zadań na 1992 r. i sprawy różne, nie został zrealizowany ze względu na zakończenie kadencji ówczesnego Zarządu Głównego Związku OSP i powołanych
przez niego komisji problemowych.
Nowy Zarząd Główny Związku OSP RP, powołany przez Zjazd Krajowy w Miętnem koło
Garwolina, utworzył komisje problemowe z nowo wybranych członków Zarządu Głównego, w tym Komisję Historyczną w nowym składzie osobowym pod przewodnictwem
prof. dr. hab. Józefa Ryszarda Szaflika9. Komisja ta przyjęła własny program działania.
Na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP 26 marca 1993 r. przyjęto kierunki działań historycznych dla Zespołu Historycznego Zarządu Głównego ZOSP RP.
W materiałach przygotowanych przez Dział Programowy Biura ZG ZOSP RP, kierowany

6
7
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W. Pilawski, Działalność historyczno-muzealna (2), „Strażak” 1986, wkładka „Biblioteczka Strażaka” nr 77/86.
W. Pilawski, Dokumentowanie historii pożarnictwa w Polsce, pkt III Zasady prowadzenia kroniki, „Pożarniczy
Rocznik Muzealny (Historyczny)”, Warszawa 1987, s. 43-45.
ZG ZOSP, „Pożarniczy Rocznik Muzealny (Historyczny)”, Warszawa 1987.
Z. Todorski, Dokumentowanie historii pożarnictwa polskiego pod przewodnictwem Władysława Pilawskiego,
„Strażak Mazowiecki” 2014, nr 4, s. 23.
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przez Leonardę Bogdan, zawarto stwierdzenie: „Ważnym źródłem informacji o życiu ruchu strażackiego są kroniki prowadzone przez poszczególne OSP i jednostki terenowe
Związku. Przeglądy i konkursy kronik organizowane przez większość zarządów wojewódzkich mobilizują działaczy terenowych do ich systematycznego prowadzenia. Przewidujemy przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu kronik połączonego z seminarium
historycznym na temat stanu badań naukowych i kierunków działań Związku nad dokumentacją pożarnictwa ochotniczego”. Wśród dziewięciu najważniejszych zadań w działalności historyczno-muzealnej zapisano organizowanie ogólnopolskiego przeglądu kronik
OSP i Związku. Według stanu z 31 grudnia 1992 r. w ewidencji Zarządu Głównego było
5821 kronik w 49 województwach i 1121 izb tradycji pożarniczej10.
2. Kronikarstwo w strukturach ZOW ZOSP RP województwa
mazowieckiego
Na wspólnym posiedzeniu Prezydiów Zarządów Wojewódzkich ZOSP RP z: Siedlec,
Radomia, Ostrołęki, Ciechanowa, Płocka i Warszawy oraz przedstawicieli Skierniewic
utworzono 16 grudnia 1998 r. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP, zrzeszający 2127 OSP. Rozpoczęła się skrócona kadencja tymczasowych władz Związku na Mazowszu na przełomie XX i XXI w.
W ramach powołanych komisji i zespołów zorganizowano Komisję Historii, Tradycji
i Odznaczeń. Jedną z dziedzin działalności historycznej, którą zajmowała się powołana
komisja, było kronikarstwo obrazujące działalność prowadzoną w OSP i ogniwach Związku na różnych szczeblach, wymagające odpowiednio przygotowanych działaczy, którzy
podjęliby się tego trudnego, ale jakże satysfakcjonującego zadania. W pierwszych latach
ze szczebla woj. mazowieckiego wszystkie kroniki przekazywane były do oceny komisji
powołanej przez Zarząd Główny ZOSP RP. Organizowaniem konkursów kronik i spotkań
kronikarzy zajęła się Jolanta Rzepka – pracownik biura ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego. W 2001 r. w konkursie na szczeblu kraju wyróżnione zostały kroniki z OSP: Gąbin,
Góra, Laski (gm. Warka), Łukowo, Mała Wieś, Pułtusk, Skuły, Szczutowo i Ursus11.
24 grudnia 2000 r. ukazał się pierwszy numer pisma OW ZOSP RP woj. mazowieckiego – „Strażak Mazowiecki”, wydanie specjalne. W artykule inauguracyjnym ówczesny
prezes ZW ZOSP RP woj. mazowieckiego Witold Sojka zawarł ważne dla kronikarstwa
słowa: „Piszemy o strażakach ochotnikach, których los związał się na trwałe z życiem narodu od kilku już pokoleń. Przecież jeszcze w XIX w. nasi poprzednicy organizowali działalność, która prócz wymiernych, praktycznych efektów przynosiła również długofalowe
skutki. Strażacy mają swój udział w pobudzaniu patriotyzmu, pozytywistycznej edukacji
społeczeństwa, krzewieniu oświaty i kultury. Te tradycje kontynuujemy z godnością”12.
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Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, Materiały na posiedzenie Zespołu Historycznego Zarządu Głównego Związku OSP RP, zbiór archiwaliów.
ZW ZOSP RP woj. mazowieckiego, Sprawozdanie z działalności w latach 1999-2002, Warszawa 2002, s. 3, 8, 22.
W. Sojka, Druhny i Druhowie – słowo wstępne do nowego pisma, „Strażak Mazowiecki” 2000, wydanie specjalne, s. 2.
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Właśnie te tradycje opisują i dokumentują zdjęciami kronikarze OSP.
Zachętą dla członków OSP do sięgnięcia w przeszłość jest artykuł Gerarda Położyńskiego opublikowany w wydaniu specjalnym „Strażaka Mazowieckiego”, w dziale „Kronikarz zanotował”. Cenne informacje dla kronikarzy zawarł w ostatnim akapicie: „Zapewne
dziwisz się, dlaczego w tym albumie są fotografie z dalekiego Lwowa, a nie z Mazowsza.
Pokazując je, chcę, abyście sięgnęli do własnych albumów, kronik, a także do prywatnych
szuflad, kryjących ciekawe historie dotyczące waszych jednostek straży. Na pewno wśród
Was żyją wspaniali działacze straży, którzy własnymi wspomnieniami mogą przybliżyć
problemy strażackie tym, co dzisiaj debiutują. Pamiętajcie, że historia utrwalona na kliszy fotograficznej może stać się powodem do dumy w rodzinie, we własnej miejscowości
i wśród kolegów – strażaków”13.
Pierwszy konkurs kronik województwa mazowieckiego odbył się w 20 sierpnia 2002 r.
w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Były to eliminacje do IX Ogólnopolskiego Konkursu Kronik. Do oceny przedstawiono 31 ksiąg zawierających historyczne
zapisy. Kroniki, które komisja i uczestnicy spotkania mogli oglądać, zadziwiały rzetelnością dokumentowania ważnych wydarzeń oraz bogactwem zdjęć i ilustracji. Kroniki
były uzupełnieniem czasowej wystawy eksponatów i pamiątek pożarniczych. Na wystawie
pokazano historyczne sztandary, sikawki, motopompy, węże i bosaki oraz wyposażenie
osobiste strażaków – przede wszystkim historyczne hełmy i pasy. Wystawę wzbogacały
zdjęcia obrazujące działalność straży pożarnych z powiatu ciechanowskiego. W ekspozycji wykorzystano eksponaty własne muzeum oraz pożyczone z OSP Łysakowo i Muzeum
Pożarnictwa w Kotuniu.
Jury konkursu w składzie: Jerzy Pełka (przewodniczący) – wicedyrektor Muzeum
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, prof. Józef Szaflik – przewodniczący Komisji Historycznej ZG ZOSP RP, dr Stefan Miedziński – zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie, Zdzisław Remiszewski – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP
RP i Zbigniew Todorski – kierownik Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu szczególnie wyróżniło siedem kronik. Trzy z nich, prowadzone przez Jerzego Szumińskiego z OSP
Siennica, Zdzisława Krysztofika z OSP w Pułtusku i Kazimierza Modrzaka z OSP Nowa
Wieś, nagrodzono pucharami. Autorzy kolejnych kronik: Zarządu Powiatowego ZOSP
RP w Mińsku Mazowieckim, OSP Szczutowo, Zarządu Gminnego w Załuskach i OSP ze
Spółdzielni Usług Rolniczych w Małej Wsi – otrzymali upominki książkowe. Wszystkim
autorom kronik wręczono pamiątkowe dyplomy. Szczególny zaszczyt spotkał Zdzisława
Krysztofika, który odebrał tytuł Kronikarza Roku i pamiątkowe pióro z rąk prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Witolda Sojki. Nagrodą publiczności wyróżniony został
Mirosław Laskowski z OSP Długołęka. Na zakończenie wystąpienia podsumowującego
pracę kronikarzy prof. Józef Szaflik powiedział, że recepty na pisanie kroniki nie posiada.
Kronika jest bowiem indywidualnym dziełem konkretnej osoby, zależnym od specyficznego charakteru opisywanej straży14.
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G. Położyński, Ze starego albumu, „Strażak Mazowiecki” 2000, wydanie specjalne, s. 16.
S. Todorski, Konkurs kronik, „Strażak Mazowiecki” 2002, nr 8, s. 11.
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„Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej…” (Cyprian Norwid). Te słowa przyświecały spotkaniu kronikarzy z Mazowsza, którzy przyjechali 4 października 2004 r.
do Muzeum Pożarnictwa w Warszawie na podsumowanie II Mazowieckiego Konkursu
Kronik, Opracowań i Relacji „Z dziejów OSP”. Dyrektor Biura ZOW ZOSP RP Wiesław
Regmunt, przedstawiając działalność OSP, podkreślił rolę kronikarzy w dokumentowaniu osiągnięć ochotniczych straży pożarnych. Powiedział: „Bardzo zależy nam na rozwoju
strażackiego kronikarstwa, bo pamięć ludzka jest ulotna, a druk pozwala zachować dokonania przeszłości, czyli zachować przeszłość dla przyszłości”15.
Spotkanie kronikarzy w Warszawie przerodziło się w fachową konferencję naukową
na temat roli kronikarstwa i sposobu dokumentowania dziejów straży pożarnych. Niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie, dr Mirosława Zygmunt z Biblioteki Narodowej
w Warszawie, podkreślając na wstępie swoje związki ze strażą, które trwają od trzech pokoleń (dziadek był zawodowym strażakiem), przedstawiła dzieje polskiego kronikarstwa od
czasów Galla Anonima po dzień dzisiejszy. Dalszą częścią jej wykładu były refleksje o tym,
czym są i mogą być dokumentowane dzieje OSP. Podkreśliła, że najważniejszym źródłem
rejestrowania działalności OSP będą, zwłaszcza dla przyszłych historyków, spisywane na
bieżąco kroniki OSP. W dalszej części wykładu dr Mirosława Zygmunt przedstawiła, czym
powinna charakteryzować się kronika, o czym informować i w jaki sposób być prowadzona.
Kronikarze, którzy przybyli na spotkanie, podzielili się swoimi doświadczeniami przy
spisywaniu kronik. Zbigniew Todorski, kierownik Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, od
1993 r. biorący udział w ogólnopolskich spotkaniach kronikarzy, przedstawił w sposób
niezwykle wyczerpujący wszystkie problemy, z którymi borykają się kronikarze, udzielając jednocześnie cennych rad, jak tworzyć kronikę16. Władysław Głażewski z OSP Sieluń,
prowadzący kroniki od 59 lat, podzielił się swoimi doświadczeniami i zaapelował o szerszą popularyzację tego rodzaju spotkań. Zdzisław Krysztofik z OSP Pułtusk, prowadzący
od 20 lat kronikę, mającą już sześć tomów, z troską zastanawiał się, czy te dokumenty
uda się zachować, gdy zabraknie ich autorów. Leszek Dąbrowski z OSP w Siennicy mówił
o trudnościach związanych z zebraniem materiału na podstawie relacji druhów biorących
udział w akcjach ratowniczych, bo relacje te bardzo się różnią. Na problem kontaktów
kronikarzy z ZOW ZOSP RP zwrócił uwagę Eugeniusz Wilczewski z OSP Ostrów Mazowiecka, kronikarz od 20 lat.
Kroniki oceniało jury w składzie: dr Mirosława Zygmunt (przewodnicząca) – kierownik Zakładu Informacji Naukowej Biblioteki Narodowej w Warszawie, płk Waldemar
Rosiak – kierownik Muzeum Pożarnictwa w Warszawie, dh Jerzy Pełka – dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, dh Zbigniew Todorski – kierownik Muzeum
Pożarnictwa w Kotuniu, dh. Jolanta Rzepka (sekretarz) – st. inst. w biurze ZOW ZOSP RP
w Warszawie. Wyróżniono kroniki: MDP w Siennicy, OSP w Ursusie, OSP w Mogielnicy,
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M. Ksokowski, Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej…, „Strażak Mazowiecki” 2004, nr 10,
s. 12-13.
Szerzej na temat doświadczeń w pracy kronikarskiej od lat 60. XX w. i sposobie pisania kroniki w artykule:
Z. Todorski, Z moich doświadczeń, „Strażak” 2000, nr 1, s. 11.
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OSP w Szczutowie, OSP w Ostrołęce i OSP w Górze17.
Kolejne spotkanie konkursowe kronikarek i kronikarzy Mazowsza odbyło się 29 sierpnia 2005 r. w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Po zapoznaniu się z wystawą unikatowych dokumentów ze zbiorów archiwum, dotyczących dziejów naszego kraju,
kronikarze wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez mgr Marię Sierocką-Pośpiech, kierownika Oddziału Akt Dawnych oraz wykładu Zbigniewa Todorskiego, kierownika Muzeum
Pożarnictwa w Kotuniu, na temat warsztatu pracy kronikarza. Z 24 kronik pięć wytypowano do reprezentowania województwa podczas finału XII Ogólnopolskiego Konkursu
Kronik we Wrocławiu w dniach 16-18 września 2005 r.18.
Bogate doświadczenia i wiedzę kronikarze woj. mazowieckiego zdobyli podczas
podsumowania konkursu kronik 5 września 2007 r. Spotkanie zostało przeprowadzone
w Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu i oddalonym o niespełna 3 km Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka”, mieszczącym się w zabytkowym drewnianym dworze w Chlewiskach.
W Kotuniu kronikarze zapoznali się z historią i zbiorami muzeum oraz dokonali wpisu
w księdze pamiątkowej. Pamiątką dla wszystkich był folder Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. Kolejna część spotkania – konferencja, ocena kronik i wymiana doświadczeń – przeprowadzona została w sali kominkowej zabytkowego dworu w Chlewiskach.
Cykl wystąpień rozpoczął Zbigniew Todorski, członek Komisji Historycznej przy Zarządzie Głównym ZOSP RP, który przedstawił w zarysie historię ruchu historycznego
w ochotniczych strażach pożarnych. Mówił o początkach tworzenia się muzeów pożarnictwa i izb tradycji, a następnie o coraz częstszym pojawianiu się kronik. Zachęcał kronikarzy do pisania na podstawie zapisów kronik monografii straży. Monografie, co podkreślał,
jako pozycje książkowe mogą uzyskać znacznie szerszy odbiór społeczny.
Referat na temat sposobów prowadzenia kronik wygłosił dr Rafał Dmowski – adiunkt
w instytucie Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Podkreślił, że choć kroniki są
utworami literackimi charakterystycznymi dla średniowiecza, to zachowały się do dzisiaj
i stanowią ważne źródła wiedzy historycznej. A jako źródła wiedzy powinny być prowadzone rzetelnie i starannie, a także prezentować cały przekrój pracy i działań straży.
O sposobie gromadzenia dokumentów archiwalnych mówił w kolejnym referacie
dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach dr Grzegorz Welik. Zaznaczył, że znalezienie dokumentów strażackich w aktach archiwalnych nie jest łatwe, ponieważ dokumentom strażackim nie nadaje się kategorii archiwalnej. Poradził gromadzenie tych akt
w specjalnych teczkach, bowiem dopiero zbiór konkretnego stowarzyszenia w archiwum
państwowym uzyskuje kategorię A (wieczystą). Po referatach kronikarze prezentowali
swoje kroniki i wymieniali między sobą doświadczenia. W czasie prezentacji część kronik
wyselekcjonowano, by po aprobacie ich autorów skierować je do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Kronik, organizowanym przez Zarząd Główny Związku OSP RP.
Z sali kominkowej dyskusja przeniosła się do piwnic dworu, gdzie uczestnicy spotkania przy kończącym imprezę poczęstunku w dalszym ciągu rozmawiali o kronikach.
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M. Ksokowski, Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej…, „Strażak Mazowiecki” 2004, nr 10, s. 12.
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Druhna Teresa Wojciechowska z OSP w Pacynie oświadczyła: „Spotkanie to, jak również
poprzednie, jest bardzo dobrze przygotowane i dlatego chciałoby się, aby spotykało się
nas – kronikarzy znacznie więcej”19.
Aby ułatwić pracę kronikarzy i pogłębić ich wiedzę, dr Rafał Dmowski i dr Grzegorz
Welik – członkowie Komisji Historycznej ZOP ZOSP RP w Siedlcach, działającej w oparciu o Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu – opracowali w 2008 r. publikację „Vademecum
kronikarzy ochotniczych straży pożarnych”, opatrzoną wstępem przez prezesa ZOP ZOSP
RP mgr. Mirosława Bieńka20. Recenzentami byli prof. dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk
i prof. dr hab. Hubert Królikowski. Książka ma bogatą bibliografię. Zawiera cztery opracowania:
– część I – Rafał Dmowski, Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Jak prowadzić kroniki strażackie? Kilka porad praktycznych,
– część II – R. Dmowski, OSP powiatu siedleckiego w literaturze historycznej – poradnik
bibliograficzny,
– część III – Grzegorz Welik, Archiwum Państwowe w Siedlcach, Uwagi o strażackich
dokumentach,
– część IV – G. Welik, Porady praktyczne dla kronikarzy i archiwistów strażackich.
Książka liczy 81 stron, została wydana w 100 egz. przez Zarząd Powiatowy ZOSP RP
w Siedlcach i Archiwum Państwowe w Siedlcach, jako tom I „Prac Komisji Historycznej
Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach”. Jej nakład został rozprowadzony do bibliotek z numerem ISBN 978-83-926921-2-6 oraz do osób zainteresowanych kronikarstwem
strażackim na terenie całej Polski.
V Wojewódzki Konkurs Kronik, Relacji i Opracowań „Z dziejów OSP” odbył się
w 2010 r. w Ciechanowie. Tym razem gościny kronikarzom udzieliła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i ciechanowskie Muzeum Szlachty Mazowieckiej.
Na spotkanie zorganizowane przez Biuro Terenowe ZW ZOSP RP przybyło 32 kronikarzy,
którzy zaprezentowali 22 kroniki. Witając przybyłych, prezes ZOW ZOSP RP Antoni Jan
Tarczyński podkreślił ogromne znaczenie prowadzonych kronik: „Zapisując kolejne karty
kronik, zachowujecie to, co zapisane, ocali od zapomnienia historię i dzień dzisiejszy OSP.
To właśnie kroniki są kopalnią wiedzy o naszej przeszłości”.
Kroniki oceniło jury pod przewodnictwem dr. Krzysztofa Sobczaka – zastępcy dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Tytuł Kronikarza Roku 2010 Ochotniczych
Straży Pożarnych i symboliczne Złote Pióro otrzymał Stanisław Kacpura z OSP Długosiodło, pow. wyszkowski, za kronikę przedstawiającą w trzech tomach, bogato ilustrowanych rysunkami i fotografiami, działalność OSP w tej miejscowości od 1915 r.
Ponadto wyróżniono: prowadzoną od 70 lat przez Stanisława Głażewskiego kronikę OSP
Sieluń, pow. makowski; kronikę Sylwii Rębiś z OSP Lipsk; Mirosława Laskowskiego z OSP
Długołęka, pow. ciechanowski; Leszka Dąbrowskiego z OSP Siennica, pow. mińsko-mazowiecki i Władysława Wójcika z OSP Mińsk Mazowiecki. Wszystkie wyróżnione kroniki

19
20

S. Todorski, W klimacie historii, „Strażak Mazowiecki” 2007, nr 10, s. 6-7.
R. Dmowski, G. Welik, Vademecum kronikarzy ochotniczych straży pożarnych, Siedlce 2008.
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zostały skierowane na konkurs ogólnopolski, a ich autorzy otrzymali dyplomy i upominki.
Dr Krzysztof Sobczak podczas podsumowania konkursu powiedział, że poziom zaprezentowanych kronik jest bardzo różny, ale podziękowania należą się wszystkim je prowadzącym, bo poświęcają swój czas i często własne środki. Uczestnicy spotkania zapoznali
się z ciekawymi eksponatami, m.in. z wystawą „Utracony świat”, na której przedstawiono
ślady rodzin żydowskich w Ciechanowie od XVII w. do 1942 r. i z wystawą „1920 rok –
Mazowsze północne w obronie niepodległości”21.
Zgodnie z przyjętą przez ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego zasadą, że co 2 lata
są organizowane wojewódzkie konkursy kronik, a w latach niekonkursowych spotkania,
podczas których twórcy kronik mają możliwość zdobywania doświadczeń, w 2011 r. zorganizowano spotkanie w siedzibie OSP w Klasztorze Zakonu Franciszkanów w Niepokalanowie. Przybyli na nie kronikarze wytypowani przez zarządy oddziałów powiatowych
ZOSP RP. Pobyt w Niepokalanowie pomógł w doszkoleniu się w „profesji” kronikarza.
Kronikarze wysłuchali dwóch wartościowych prelekcji. O sposobie prowadzenia kronik
mówił dr Rafał Dmowski z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Brat Janusz Kulak, prezes
OSP Niepokalanów

21

M. Ksokowski, V Wojewódzki Konkurs Kronik, Relacji i Opracowań „Z dziejów OSP”. Nasi dokumentaliści,
„Strażak Mazowiecki 2010, nr 5, s. 2.
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Zasady gromadzenia dokumentów przybliżył Zbigniew Todorski – kierownik Muzeum
Pożarnictwa w Kotuniu. Sposobem na poszerzenie doświadczeń była też dyskusja oraz
prezentowanie i oglądanie kronik prowadzonych przez uczestników spotkania. Dh. Teresa
Wojciechowska z OSP w Nowej Górze, pow. płocki, proponowała rozważenie możliwości
organizowania dłuższych spotkań, które zachęciłyby do udziału osoby z krańców województwa. Dh Jerzy Kowalski z OSP Zwoleń zaprezentował oryginalną księgę protokołów
z 1900 r. oraz zaświadczenia z ukończenia szkoleń z lat 20. ubiegłego wieku, podpisane przez Bolesława Chomicza. Prosił o pomoc przy konserwacji archiwaliów, które mają
dużą wartość i nie powinny ulec zniszczeniu.
Spotkanie w klasztorze było nie tylko lekcją kronikarstwa. Uczestnicy poznali historię
OSP Niepokalanów, ciekawie zaprezentowaną przez prezesa OSP, brata Janusza Kulaka.
Zwiedzili Muzeum Pożarnictwa w Niepokalanowie i Muzeum św. Maksymiliana Kolbe.
Mieli też możliwość przedstawienia swoich problemów przedstawicielom władz Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP, wśród których byli: prezes ZOW Antoni Jan Tarczyński i dyrektor Zarządu Wykonawczego Dariusz Wojnowski22.
Doskonaleniu wiedzy kronikarzy i władz strażackich na temat archiwistyki miał służyć
opublikowany w „Strażaku Mazowieckim” w 2011 r. artykuł historyka, dr. Rafała Dmowskiego „O archiwach strażackich słów kilka”23. Kolejny artykuł, „Metody zabezpieczenia
dokumentacji archiwalnej”, ukazał się w 2012 r.24. W trzecim artykule dr Rafał Dmowski
omówił rocznicowe jednodniówki, monografie i foldery jako dokumenty i źródła historii
– niezmiernie ważne, mimo że, a może właśnie dlatego, że piszą je najczęściej pasjonaci
pożarnictwa, nie profesjonalni historycy25.
10 maja 2012 r. w budynku Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach (Pałac Ogińskich) odbyła się konferencja naukowa „Źródła do dziejów straży
pożarnych w powiecie siedleckim”. Prowadził ją Mirosław Bieniek – prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Siedlcach. Konferencję zaszczyciła obecnością prof. dr
hab. Tamara Zacharuk – rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Uczestnikami konferencji byli studenci i wykładowcy siedleckiej uczelni i zaproszeni goście.
Pierwszy referat o stanie badań nad dziejami straży pożarnych w pow. siedleckim wygłosił organizator konferencji – dr Rafał Dmowski z UPH w Siedlcach, członek Komisji
Historycznej Zarządu Głównego ZOSP RP. Inni prelegenci przedstawili źródła do dziejów
straży znajdujące się w Archiwum Państwowym w Siedlcach, zbiory izb tradycji pożarniczej w JRG nr 2 PSP w Siedlcach i OSP w Krzesku – Królowej Niwie, Muzeum Regionalnym w Siedlcach, Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu i Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach.
Ważnym tematem było wystąpienie Stefana Chodowca – prezesa OSP w Hołubli, który zaprezentował kronikę swojej OSP, prowadzoną przez kilkadziesiąt lat. Jest to najlepsza kronika

22
23

24

25

S. Todorski, Kronikarze w Niepokalanowie, „Strażak Mazowiecki” 2011, nr 5, s. 10.
R. Dmowski, Chrońmy naszą historię, cz. 1 – O archiwaliach strażackich, „Strażak Mazowiecki” 2011,
nr 6, s. 11.
R. Dmowski, Chrońmy naszą historię, cz. 1 – Metody zabezpieczenia dokumentacji archiwalnej, „Strażak Mazowiecki” 2012, nr 1, s. 19.
R. Dmowski, Chrońmy naszą historię, cz. 3 – „Strażak Mazowiecki” 2012, nr 2, s. 17.
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powiatu siedleckiego, prezentująca szeroko udokumentowaną historię straży, wzbogacona
o dokumenty dotyczące także pożarnictwa polskiego. Uzupełnieniem prezentacji archiwaliów
do dziejów straży pożarnych były informacje mgr. inż. Stefana Todorskiego – wiceprezesa
ZOP ZOSP RP w Siedlcach i redaktora naczelnego „Strażaka Mazowieckiego”, który przedstawił źródła do opracowywania dziejów OSP pow. siedleckiego zawarte w prasie pożarniczej
i mgr. Wojciecha Kowalskiego – zastępcy redaktora naczelnego „Strażaka Mazowieckiego”,
o prasie regionalnej jako źródłach do dziejów OSP26. Konferencję uświetniła wystawa planszowa z okazji 90-lecia Związku OSP RP przygotowana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego w Warszawie oraz prezentacja książek o historii straży pożarnych.
Na Mazowszu w 2012 r., w 90. roku od powstania Związku OSP RP, wśród 1943 OSP
w 742 prowadzone były kroniki. W 131 jednostkach funkcjonowały izby tradycji i kąciki pamięci. Największe, wyróżniające się placówki dokumentujące dzieje pożarnictwa
to Muzeum Strażackie OSP w Klasztorze Franciszkanów w Niepokalanowie i Muzeum
Pożarnictwa w Kotuniu Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach27.
Po raz szósty kronikarze OSP z Mazowsza wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Kronik, Opracowań i Relacji „Z dziejów OSP” w ramach XIX edycji konkursu ogólnopolskiego w 2012 r. Pierwsza część spotkania odbyła się w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Radomiu. Kronikarze zapoznali się z Salą Tradycji im. gen. poż. Zygmunta
Jarosza, z centrum powiadamiania ratunkowego oraz nowoczesnymi pojazdami i sprzętem, którym dysponują radomscy strażacy. Druga część spotkania kronikarzy odbyła się
w Muzeum Wsi Radomskiej. Kronikarze podziwiali dziewiętnastowieczne i starsze zagrody wiejskie wraz z wyposażeniem chat, wiatrowe młyny, zabytkowy drewniany kościół
i dzwonnicę, dworek szlachecki z wyposażeniem, a także zabytkową drewnianą remizę
strażacką, w której mieści się stała wystawa pojazdów i wyposażenia straży pożarnych.
Kronikarze wysłuchali wykładu Andrzeja Żytnickiego – kierownika Działu Architektury Ludowej Muzeum Wsi Radomskiej. Cenne propozycje dla kronikarzy przedstawili członkowie Komisji Historycznej ZG ZOSP RP: Rafał Dmowski i Zbigniew Todorski.
Jury pod przewodnictwem Andrzeja Żytnickiego wyróżniło pięciu kronikarzy: Adama
Krzewskiego za kronikę OSP Latowicz, Marcina Skoczylasa za kronikę OSP Długowola,
Tadeusza Kowalskiego za kronikę OSP Stara Biała, Henryka Wysockiego za kronikę OSP
Wola Wodyńska i Monikę Bachanek za kronikę OSP Słupica. Adam Krzewski otrzymał tytuł Kronikarza Roku 2012 Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego
i Złote Pióro, ufundowane przez starostę radomskiego Mirosława Ślifirczyka28.
Kronikarze zapoznali się z kulturą wiejską także na spotkaniu 5 września 2013 r.
w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Historię tworzenia i bogactwo zbiorów muzeum zaprezentował kierownik działu etnograficznego Robert Piotrowski. Poinformował,
że wcześniej placówka funkcjonowała jako Muzeum Etnograficzne, a jej siedzibą był
ratusz w Sierpcu. Ksiądz dr Andrzej Zakrzewski – kapelan strażaków diecezji płockiej

26

27
28

A. Sprycha, Siedlce. Pożarnicza konferencja. Historia, która zobowiązuje, „Echo Katolickie” 2012, nr 20, s. 7;
S. Todorski, Strażacy na uniwersytecie, „Życie Siedleckie” 2012, nr 20, s. 9.
L. Kotoński, Ze wspomnień sekretarza…, „Strażak Mazowiecki” 2012, nr 6, s. 18.
S. Todorski, Laury dla kronikarzy, „Strażak Mazowiecki” 2012, nr 5, s. 12-13.
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Kronikarze w Sali Tradycji im. gen. poż. Zygmunta Jarosza w KM PSP
w Radomiu, 8.09.2012 r.

Radom – dyplom dla kronikarza OSP
Marcina Skoczylasa, 8.09.2012 r.

przedstawił główne zasady opracowywania kronik oraz umiejętności, jakich powinien
dopracować się każdy kronikarz. Podkreślił, że przy dokonywaniu zapisów w żadnym
przypadku nie wolno kierować się sympatiami i emocjami, a tym bardziej pobudkami
ideologicznymi. Głównym celem spotkania było zdobycie wiedzy warsztatowej kronikarza o sposobach prowadzenia kronik i wymiana doświadczeń. Szczególnie cenna była
wycieczka po kilkudziesięciohektarowym skansenie – najpiękniejszym w Polsce, jak podkreślił starosta sierpecki Jan Laskowski29.
W 2014 r. do organizowania powiatowego konkursu kronik dołączyli ZOP ZOSP RP
i KP PSP w Szydłowcu. Na I Powiatowym Konkursie Kronik OSP 7 czerwca 2014 r. spotkali się kronikarze z dziewięciu miejscowości. Zaprezentowano dziewięć kronik w 12 tomach, które mimo różnej wartości historycznej miały cechy wspólne, gdyż stworzyli je
ludzie z pasją. Pierwsze miejsce przyznano kronice OSP w Szydłowcu – za ponadstuletnią
ciągłość oraz obecny pietyzm i skrupulatny zapis codzienności. Konkurs zorganizowany
został dzięki zaangażowaniu komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Krzysztofa Banaszka, Aleksego Sasina z ZOP ZOSP RP, animatorki kronikarstwa wśród strażaków Anny
Tomczyk, a także dzięki wsparciu władz powiatu i gmin Szydłowiec i Orońsko30.
VII Wojewódzki Konkurs Kronik OSP rozstrzygnięto 26 sierpnia 2014 r. w Niepokalanowie.
Gospodarzami byli strażacy-zakonnicy z OSP Niepokalanów, stanowiącej ogniwo krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Uczestnicy spotkania zapoznali się z cennymi zbiorami Muzeum
Pożarnictwa, prowadzonego przez brata Janusza Kulaka, prezesa OSP oraz z izbami pamięci
św. Maksymiliana Marii Kolbe i św. Jana Pawła II. Tu atrakcją są dwa pojazdy, którymi
poruszał się Ojciec Święty podczas pielgrzymek do Polski.

29
30

S. Todorski, Wśród kultury wsi, „Strażak Mazowiecki” 2013, nr 5, s. 12-13.
Red., Szydłowiec: I Powiatowy Konkurs Kronik OSP, „Strażak Mazowiecki” 2014, nr 4, s. 19.
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Członkowie jury – członkowie Komisji Historycznej ZG ZOSP RP: dr Rafał Dmowski
(przewodniczący), Zbigniew Todorski (sekretarz) i Ludwik Kotoński – historyk, dziennikarz, były redaktor naczelny miesięcznika „Strażak” za najlepszą uznali kronikę OSP
w Szydłowcu, a jej autorce Annie Tomczyk przyznali tytuł Kronikarza Roku 2014 Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego oraz Złote Pióro. Uhonorowano
też równorzędnymi wyróżnieniami sześć innych kronik. Otrzymali je: Stanisław Kacpura
z OSP Długosiodło, Leszek Dąbrowski z OSP Siennica, Sebastian Tusiński i Marcin Skoczylas z OSP Długowola, Mariola Rutkowska z OSP Staroźreby, Lidia Domańska z OSP
Mistów oraz Leszek Orłowski i Wioletta Rados z OSP Ursus.
Nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy i upominki za udział w konkursie wręczali prezes Antoni Jan Tarczyński i przewodniczący jury Rafał Dmowski. Starosta Tadeusz Koryś
szczególnie wyróżnił pamiątkami regionalnymi i pięknie wydaną „Historią Polski” kronikarkę roku Annę Tomczyk31.
Kolejne spotkanie mazowieckich kronikarzy odbyło się 3 sierpnia 2015 r. w Muzeum
Mazowieckim w Płocku. Przybyłych powitali: reprezentująca kierownictwo muzeum
Beata Kamińska, dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP Jerzy Olejnik oraz prezes ZOW
ZOSP RP Antoni Jan Tarczyński. Prezesowi z ramienia władz wojewódzkich towarzyszyli
wiceprezes ZOW ZOSP RP Stefan Todorski i dyrektor ZOW Dariusz Wojnowski.
Historycznej wiedzy dostarczyła kronikarzom kustosz Muzeum Mazowieckiego Gabriela Nowak, która wygłosiła wykład „Płockie archiwalia w muzealnych badaniach histo-

Szydłowiec – plakat VIII Wojewódzkiego
Konkursu Kronik OSP, 20.08.2016 r.

Szydłowiec – kronikarze OSP z Mazowsza podczas konferencji,
20.08.2016 r.

ryczno-genealogicznych”. Przybliżyła pojęcie genealogii i metody badania oraz utrwalania
genealogii – głównie płockich rodów. W ciekawym wykładzie zawarte były, co szczególnie
mogło zainteresować badaczy strażackich, informacje o sposobach korzystania z archiwa-

31

S. Todorski, Dzień kronikarzy, „Strażak Mazowiecki” 2014, nr 5, s. 12-13.
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liów znajdujących się w archiwach państwowych i innych zbiorach dawnych dokumentów.
W dyskusji swoimi doświadczeniami podzielił się prezes OSP w Staroźrebach Marek Ciećwierz, który poinformował, że rok powstania jego OSP udało się ustalić właśnie dzięki
zbiorom Archiwum Państwowego w Płocku. Dopiero na podstawie dokumentów z płockiego archiwum ustalono, że druhowie rozpoczęli w 1909 r. starania u władz carskich
o zarejestrowanie stowarzyszenia, a zgodę uzyskali w 1910 r.32.
Podsumowanie VIII Wojewódzkiego Konkursu Kronik, Opracowań i Relacji „Z dziejów OSP” odbyło się 20 sierpnia 2016 r. w pomieszczeniach szydłowieckiego zamku.
Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu kronikarzy z Mazowsza oraz przedstawiciele władz
pożarniczych i samorządowych. W zorganizowaniu spotkania pomogły władze powiatu
szydłowieckiego i miasta Szydłowca oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komenda Powiatowa PSP w Szydłowcu. Wsparcia udzielił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Przed ogłoszeniem wyników konkursu uczestnicy spotkania zapoznali się z wyeksponowanymi kronikami i zwiedzili zlokalizowane w pomieszczeniach
zamku unikatowe w skali kraju Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych.
Powołane przez prezesa ZOW jury w składzie: przewodniczący Rafał Dmowski,
Zbigniew Gołąbek i Marek Sokołowski nadało za najlepiej prowadzoną kronikę tytuł Kronikarza Roku 2016 Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego i przyznało Złote Pióro Stanisławowi Kacpurze z OSP Długosiodło. Równorzędne wyróżnienia
przyznano autorom pięciu kronik: Pawłowi Kosno z OSP Jastrząb, Sławomirowi Waćkowskiemu z OSP Nowe Duninowo, Leszkowi Dąbrowskiemu z OSP Siennica, Barbarze
Rogozińskiej z OSP Wola Korzeniowa i Annie Tomczyk z OSP Szydłowiec33.

Kronikarze z Mazowsza w Otwocku Wielkim, 25.08.2017 r.
32
33

S. Todorski, Mazowieccy kronikarze w Muzeum Mazowieckim, „Strażak Mazowiecki” 2015, nr 5, s. 12-13.
S. Todorski, Godni „Złotego Pióra”, „Strażak Mazowiecki” 2016, nr 5, s. 12-13.
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Spotkanie kronikarzy Mazowsza połączone z warsztatami twórczymi w 2017 r. odbyło
się 25 sierpnia w siedzibie OSP w Otwocku Wielkim. Prelekcję na temat tworzenia kronik
przygotowała i wygłosiła dh. Anna Sowińska. Prelegentka, wychodząc z rozszerzonej definicji tych jednoegzemplarzowych ksiąg, omówiła ich typy, a następnie instruowała, jak
opracować kroniki, by spełniały wszelkie wymagania stawiane tego typu dziełom. Z bieżącymi zadaniami oddziału wojewódzkiego uczestników spotkania zapoznała druhna
Małgorzata Matejczyk – dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP. Słowa uznania
dla kronikarskiego dzieła i serdeczne podziękowania za dokumentowanie dziejów straży
ochotniczych skierował do kronikarzy prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP Antoni Jan Tarczyński oraz wręczył pamiątkowe dyplomy wszystkim obecnym autorom kronik. Uatrakcyjnieniem spotkania była wystawa bogatej kolekcji dh. Edwarda
Pokrywki – około 3 tys. pożarniczych medali, odznak, znaczków i plakietek. Na zakończenie uczestnicy spotkania zwiedzili pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim i mieszczący się
w nim obecnie oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Dla chętnych otwoccy strażacy przygotowali także rejsy ich łodzią ratowniczą po dużym stawie w parku obok pałacu34.
IX Wojewódzki Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych województwa mazowieckiego odbył się w Opinogórze 30 sierpnia 2019 r. Do Zespołu Pałacowo-Parkowego
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przybyło 23 autorów zgłoszonych kronik. Powitali ich gospodarze: wójt gminy Opinogóra Piotr Czyżyk, dyrektor Muzeum Romantyzmu
Roman Kochanowicz oraz prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
Antoni Jan Tarczyński. Główną częścią spotkania była ocena kronik i wręczenie wyróżnień.
Jury w osobach: dr Rafał Dmowski – przewodniczący oraz Jerzy Olejnik i Andrzej Szczych
– członkowie przyznali równorzędne wyróżnienia kronikarzom: Elżbiecie Malecińskiej
za kronikę OSP w Cerekwi, pow. radomski, Krzysztofowi Mościckiemu za kronikę OSP
w Okuniewie, pow. miński, Agnieszce Tracz za kronikę OSP Sulejówek, pow. miński i Leszkowi Dąbrowskiemu za Złotą Księgę Sali Tradycji i Historii OSP w Siennicy, pow. miński.
Najwyżej oceniono kronikę OSP w Nowym Duninie, pow. płocki. Jej autorowi Sławomirowi Waćkowskiemu przyznano tytuł Kronikarza Roku 2019 Województwa Mazowieckiego
i puchar. Wszystkich autorów kronik uhonorowano dyplomami i upominkami. Spotkanie
było okazją do podzielenia się doświadczeniami i poznania pracy kolegów oraz posłuchania
cennych uwag dr. Rafała Dmowskiego dotyczących prowadzenia kronik. Kronikarze mogli
też przekazać uwagi i spostrzeżenia obecnym na spotkaniu przedstawicielom władz pożarniczych: dyrektorowi Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP Małgorzacie Matejczyk, prezesowi ZOP ZOSP RP w Ciechanowie nadbryg. w. st. spocz. Bogdanowi Kołakowskiemu
i komendantowi powiatowemu PSP mł. bryg. Jarosławowi Nowosielskiemu.
Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu opinogórskiej Gminnej Orkiestry Dętej „Trzy Pokolenia” i zwiedzili bogate zbiory sztuki w Muzeum Romantyzmu35.

34

35

S. Todorski, Strażaccy dziejopisarze w Otwocku Wielkim, „Strażak Mazowiecki” 2017, nr 3, s. 10 (wydanie
elektroniczne na stronie ZOW ZOSP RP w Warszawie).
S. Todorski, Autorzy wizytówek, „Strażak Mazowiecki” 2019, nr 3, s. 10 (wydanie elektroniczne na stronie
ZOW ZOSP RP w Warszawie).
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Podsumowanie
Ocena kronikarstwa strażackiego na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wymaga
dokładnych badań opartych na dokumentacji Zarządu Głównego Związku OSP RP i zarządów oddziałów wojewódzkich. W szczególności należy przeprowadzić analizę protokołów
komisji oceniających kroniki, które w ostatnich latach stają się bardziej wizytówką do oglądania niż źródłem rzetelnej i wszechstronnej wiedzy o działalności stowarzyszenia wpisanej
do kroniki, zwłaszcza działań operacyjno-technicznych straży. Warto pokusić się o stworzenie opracowań kronikarstwa strażackiego na terenie poszczególnych województw, a następnie opracowania monograficznego Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, z poszerzoną
analizą wykorzystania kronik OSP i ogniw Związku w publikacjach monograficznych OSP.
Z moich obserwacji wynika, że ostatnio zbyt dużo uwagi zaczęto poświęcać ujednoliconym wymogom formalnym kroniki, a nie samej treści, obejmującej całokształt pracy
strażaków – m.in. ich wyposażenie, szkolenie, prace na rzecz utrzymania obiektu i sprzętu, stan własności działki, stan osobowy straży, zachodzące zmiany osobowe, w tym zmiany i rotacja osób funkcyjnych. Z niewielkimi wyjątkami brak również pracy kronikarza na
rzecz odtworzenia wcześniejszych dziejów OSP. Dawniej popularne były jednodniówki,
wydawane z okazji obchodzonych rocznic powstania straży, które nie wymagały dużych
nakładów finansowych. Pisali je ludzie związani ze strażą, często zamieszczano kilka tekstów różnych autorów amatorów, a nie zawodowych historyków.
Kroniki z samej swej istoty nie mogą zastąpić zbioru dokumentów, które należy gromadzić w zbiorze archiwaliów. Rozpowszechniona coraz bardziej fotografia powinna być
przez kronikarza uporządkowana i opisana jako oddzielny zbiór. Zdjęcia wklejone do kroniki mają za zadanie tylko uzupełniać i ożywiać tekst.
Moim zdaniem należy wrócić do założeń z lat 70. i 80. XX w., kiedy kronikarstwo uważano za jeden z kierunków dokumentowania dziejów straży pożarnych, obok muzealnictwa, publikowanych opracowań książkowych i organizowanych sympozjów naukowych,
zakończonych publikacją opracowanych i wygłoszonych referatów z poszczególnych dziedzin działań w ochronie przeciwpożarowej.
Zbigniew Todorski jest kierownikiem Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, członkiem
Komisji Historycznej ZG ZOSP RP, a od 1967 r. kronikarzem OSP w Kotuniu.
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Z Kramskiem związana jestem od 1980 r. Dwa lata później zamieszkałam tu z mężem.
Miejscową OSP zainteresowałam się, przechodząc codziennie obok nowo budowanego
Domu Strażaka. Rozpoczęta w centrum miejscowości budowa, która przez lata utrudnia
życie mieszkańcom. Nikt nie wierzy, że kiedykolwiek się skończy. Sytuacja w kraju nie
sprzyja takim inicjatywom. Patrzę z zainteresowaniem i brakiem wiary, że moje dzieci doczekają możliwości skorzystania z tego, o czym mówią poznani strażacy. Te ich marzenia są
wówczas mało realne. Życie jednak potrafi zaskoczyć. Bal sylwestrowy, na który zaprasza
nas szkolny kolega męża, zmienia wszystko. Przede wszystkim moje spojrzenie na tych pasjonatów, którzy o niedokończonym i na ten czas szpetnym budynku mówią, jak o Pałacu
Kultury i Nauki. Bal to także słowo nijak mające się do tamtej siermiężnej rzeczywistości.
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Podczas jego trwania podchodzą do nas strażacy, proponując herbatę. Pytają, czy dobrze się bawimy i czy jesteśmy zadowoleni. Przysiadają i opowiadają o swoich planach,
zamierzeniach, ale póki co nie mają środków…Widocznie jesteśmy z mężem dobrymi
słuchaczami. Zapewne już wówczas zarzucają na nas swoje sieci. Rano nie możemy się
rozstać, bo jeszcze opowiadają. Potem zapraszają na kolejne strażackie spotkanie, a potem
następne…
I tak zostajemy członkami organizacji. Najpierw mąż. Ja jestem tylko członkiem
wspierającym. Płacę składki i włączam się, kiedy trzeba coś zrobić. Członkiem czynnym
zostaję znacznie później. Przez kilka lat funkcjonowania przy mężu słucham opowieści
o przedwojennych strażakach, ich niezwykłym zaangażowaniu, heroizmie i wyrzeczeniach dla dobra organizacji. Już wiem, że oczekują ode mnie zajęcia się tematem. Niestety,
pierwsze opracowanie strażackiej historii popełniam dopiero w 2004 r. Kolejnym przedsięwzięciem jest broszurka na 120-lecie OSP w 2006 r., które przygotowuje mój syn. Robię
też wystawę pucharów, zdjęć i dokumentów (1996 i 2006), by pokazać historię jednostki.
Pięć lat później, kiedy wszystko jest przygotowane na obchody 125-lecia OSP – z wyjątkiem części historycznej, chociaż taka była w planach, na miesiąc przed imprezą włączam
się w prace przygotowawcze. To jest trudny i bardzo pracowity miesiąc. Mąż wykonuje
wszystkie prace fizyczne: przewożenie gablot, mocowanie na ścianach, wykładanie korkiem, szukanie paneli, bo starych z demontażu, które są kładzione na podłogę powstającej
w pośpiechu Izby Pamięci, zabrakło. Trzeba dokupić nowe, dopasowując grubość i wiele,
wiele innych. Moje domowe archiwum przenoszę do Domu Strażaka i rozpoczynam montowanie wystawy. Okazuje się, że moje zbieractwo ma sens, bo jest tego całkiem sporo.
Dh Antoni Tylkowski towarzyszy mi i dogląda realizacji. Doradza, podaje eksponaty, każdy dokument i każdą fotografię dokładnie ogląda, rozpoznaje wiele twarzy, co pomaga
opisać poszczególne zdjęcia. W końcu realizuje się jego marzenie.

Pierwsza wystawa dokumentów i fotografii w kościele w Kramsku
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Tu historia zatacza koło. Zaczynamy od rozmowy po balu sylwestrowym, bo pewnie
już wówczas zostaję wybrana, żeby zrealizować taki plan, a dopinamy dzieła po ponad
20 latach – przed jubileuszem przesuniętym o rok ze względu na trwający remont i rozbudowę obiektu. Druh Antoni dopina swego, udaje mu się zmobilizować mnie do pracy.
Wciąż opowiada o przeszłości, o tych niedoścignionych wzorach i o zbieraniu pieniędzy
na instrumenty przez zaprzestanie palenia papierosów i o noszeniu kamieni pod fundamenty na własnych plecach, o aresztowaniu instrumentów i o tym, że dotąd nie wszystkie
wróciły. Wciąż powtarza, że trzeba to spisać. Przecież musimy o nich pamiętać, to nasz
obowiązek. Teraz realizuje się jego wielkie marzenie i plan na pamiętanie…
Wszystko jest zgromadzone w jednym miejscu, ubrane w ramy Izby Pamięci, a może
nawet muzeum. Pamięć jest tu eksponowana i okazywana każdemu. Zachowana dokumentacja jest bardzo skromna. Nie ma wykazów, list z nazwiskami strażaków. Znamy
tylko skład zarządów i też nie wszystkich, bo do tych danych można dotrzeć, ale też nie
zawsze są one kompletne. Niektórzy strażacy są znani z imienia i nazwiska tylko dzięki rodzinom, które o tym pamiętają, albo sobie przypominają po obejrzeniu wystawy,
kiedy na fotografiach znajdują swoich bliskich. W 2004 r. udaje mi się zrealizować mój
plan i ukończyć ,,Historię i kulturę Kramska 1219-2004”, gdzie dwa rozdziały poświęcam
strażakom i orkiestrze, co jednak budzi niedosyt. Po otwarciu Izby Pamięci druh Antoni chce, aby stała się ona lokalnym muzeum. Zaprasza, zachęca, pokazuje, oprowadza,
chwali się. Jest spełniony. Wciąż jednak brakuje opracowania o strażakach. Wystawy fotografii i dokumentów pod hasłem ,,Ocalmy pamięć o naszych bliskich – to nasza wspólna,

Ogólnopolski Konkurs Kronik, Olsztyn 2019 r. Członkowie OSP Kramsk
– od lewej: Sandra Kołodziejczak, Dariusz Grochowski, Stanisława Rybicka Adamczyk, Daniel Leśniewski

lokalna historia”, zaprezentowane w kościele parafialnym w Kramsku, są spełnieniem marzeń o wyjściu do szerszego odbiorcy. W konkursie historycznym na najbardziej otwarte muzeum otrzymujemy wyróżnienie, a podczas XXV Konkursu Kronik w Warszawie
pamiątkowy dyplom i medal. Cieszymy się z każdego wpisu do księgi pamiątkowej.
11 listopada 2018 r. umiera dh Antoni Tylkowski. A ja znowu zabieram się do pisania.
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Piszę monografię ,,Ochotnicza Straż Pożarna w Kramsku 1886-2019. Siła pamięci”. To dedykowane druhowi Antoniemu opracowanie opowiada o niezwykłych ludziach, którym
przyszło żyć i działać w niełatwych czasach, a często również w niesprzyjających okolicznościach. Kramscy strażacy odnoszą się z wielkim szacunkiem do swoich poprzedników.
To budujące. Chociaż w działalności tej organizacji są wzloty i upadki, to jak dotąd druhowie zawsze potrafili się podnieść.
Główny problem spędzający sen z powiek każdego działacza to finanse. OSP jest organizacją, która musi zapracować na swoje utrzymanie. Utrzymanie dużego obiektu dużo
kosztuje. Prąd, woda, ścieki, podatki, remonty i naprawy bieżące, inne opłaty. Odkąd OSP
należy do KSRG, czyli od 1998 r., utrzymanie części bojowej leży w gestii gminy, natomiast część zajmowana przez GOK jest dotowana ze środków przeznaczonych na kulturę.
Pozostałe koszty pokrywa OSP. Obecne jednostki operacyjno-techniczne (JOT) otrzymują dotacje państwa na doposażenie i zakup sprzętu. Jeszcze kilka lat temu było to około
12 tys. zł, dziś to 1,5-3 tys. zł. Problem polega nie tylko na zmniejszeniu dotacji, ale też
na tym, że z góry zostaje im narzucone, na co mają przeznaczyć to dofinansowanie. Bywa
tak, że wskazany sprzęt już jest w wyposażeniu jednostki, jednak niewykorzystanie dotacji na wskazany w piśmie przewodnim zakup jest równoznaczne z jej zwrotem. Często
jest to sprzęt techniczny wymagający regularnych przeglądów serwisowych, których koszt
pokrywa jednostka z własnych pieniędzy lub obciąża budżet gminy, jeśli ta wyrazi zgodę,
a zatem generuje to dodatkowe koszty. Dotacje unijne, o których słyszymy, czytamy i wiemy, dla jednostki takiej jak Kramsk pozostają w sferze pobożnych życzeń. Nie ma wśród
strażackiej braci osoby, która bez zewnętrznego wsparcia byłaby w stanie napisać projekt,
a potem go realizować. Natomiast to wsparcie bardzo trudno uzyskać. W Urzędzie Gminy
Kramsk wyznaczony jest pracownik ds. OSP, ale tylko wydaje i odbiera karty drogowe,
przyjmuje rozliczenia godzin pracy kierowców-konserwatorów. Sami członkowie OSP
poza dwoma kierowcami – rencistami to ludzie pracujący zawodowo. Na szczęście niektórzy pracują w systemie zmianowym i zawsze jeden zespół wyjazdowy jest w zasadzie dyspozycyjny. Aczkolwiek zdarzyło się, że do pożaru niemalże w bezpośrednim sąsiedztwie
Domu Strażaka pojechał sam kierowca, a zespół ratowników dobiegł. Obiekt uratowano.
Nie wiadomo, czy OSP przetrwa w takiej formule, jak działa dotąd. Polityka gminy,
radnych i gminnych władz związku powoduje zniechęcenie starszych działaczy do aktywności społecznej, a młodych nie przyciąga. Straż nie ma im do zaoferowania nic poza
pracą społeczną. Szkolenia, które każdy kandydat na strażaka i strażak muszą ukończyć,
organizowane są w dni wolne od pracy, a zatem kosztem czasu wolnego. Ciągłe braki kadrowe, zwłaszcza młodych, wartościowych ludzi, którzy przychodzą do organizacji z pasji
lub kontynuują tradycje rodzinne, sprawiają, że starsi cieszą się z każdego, kto zechce zainteresować się choć trochę działalnością, zwłaszcza w sekcji bojowej. Każdy młody człowiek przyjmowany jest z otwartymi ramionami. Rzadko się zdarza, aby stworzyć 25-osobowy zespół młodych ludzi, którzy wspólnie jeżdżą na szkolenia, na wyjazdy alarmowe
do zdarzeń, przyjaźnią się na co dzień i chętnie się spotykają w jednostce, żeby posiedzieć,
porozmawiać, rozpalić grilla, oglądać na YouTube filmy z akcji ratowniczych, podziwiać
sprzęt, jakim posługują się straże zawodowe i marzyć… Taki zespół jest obecnie w Kramsku. Dwaj poważni panowie, naczelnik Piotr Ciesielski i kierowca Grzegorz Adamczyk,
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zbudowali zespół, z którego są dumni. Tylko co zrobić, żeby tak zostało na dłużej? Oni
to wiedzą. Młodych przyciągają nowinki. Niedawno weszły do użycia piaskowe nomexy.
Chłopcy o nich marzą. Mają już trzy, ale to wciąż mało. I co z tego, że czarne spełniają taką samą rolę? Każda nowinka rozbudza emocje. O nowym samochodzie już przestali marzyć, bo wiedzą, że nie ma szans, aby otrzymać z gminy dofinansowanie rzędu
200-250 tys. zł. Są pilniejsze wydatki w gminie.
Reasumując, obecna rzeczywistość wcale nie jest łaskawa dla działalności OSP. Po raz
kolejny w historii okazuje się, że dziecko zostaje wylane z kąpielą. Ułatwienia okazują
się problemem. OSP nie potrafi przebrnąć przez formalności związane z pozyskiwaniem
i rozliczaniem środków grantowych i funduszy UE. Do tego potrzebni są ludzie obeznani
z przepisami, komputerem i przede wszystkim dysponujący czasem i chęcią poświęcenia
go dla innych. Brakuje wykształconych, młodych ludzi. Wykształceni mają pracę i odchodzą. Starsi nie zawsze potrafią się odnaleźć. Chociaż są oddanymi sprawie działaczami, gubią się w gąszczu przepisów, obwarowań i… przerasta ich technika. Inną sprawą
jest wypalenie starszych działaczy. Ciągłe chodzenie i proszenie o pomoc, o doposażenie
i w sprawach mogłoby się wydawać oczywistych zniechęca. Rozmowa starszego działacza
z młodym urzędnikiem to jakby rozmowa w dwóch różnych językach. Z kolei młodzi
członkowie organizacji nie zajmują się takimi problemami, bo albo nie mają na to czasu,
albo nie chcą narażać się urzędnikom. Nie chcą, bo nie potrafią, nie mają siły przebicia, nikt się z nimi nie liczy. Przed laty straże nie miały pieniędzy, dziś nie mają ludzi
i w finansach krucho. Dawniej do organizacji przychodziły osoby znaczące w środowisku, pociągając za sobą zwolenników, pasjonatów, chętnych, żeby zaistnieć, mieć poważanie. Obecnie ta sytuacja ulega zmianie. OSP nie jest już organizacją niezależną. Strażacy,
mimo ważnej roli pełnionej w środowisku, nie cieszą już takim poważaniem.
Wiele w tym względzie zależy od władz gminy. Jednostka jest od niej zależna finansowo, a merytorycznie od PSP i przepisów o bezpieczeństwie. Strażak ochotnik jest ratownikiem, tak jak ten z PSP. Zatem obaj przez postronnych traktowani są tak samo, bo
wykonują określone działania. Ochotnicy latami zabiegają o samochody, bo gmin nie stać
na tak duże wydatki. Utarło się powiedzenie, że ochotnicy sobie poradzą. Jednak jeśli
nie będzie sprzętu, to ochotnicy odejdą, nie będzie wyjazdów i skończy się historia strażaków ochotników. Być może będą takie jednostki, które podejmą się działań ratowniczych, a może przejmie je PSP. Wymagania wobec ochotników są tak wysokie, jak wobec
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funkcjonariuszy PSP, a traktowanie diametralnie różne. Chociaż chwalimy się swoją historią, druhami, którzy kiedyś bezinteresownie działali dla innych, dla środowiska, to trudno w obecnej rzeczywistości znaleźć ludzi chcących pracować zupełnie bezinteresownie.
Ochotnicy mają rodziny, o które muszą zadbać. Do działalności społecznej często trzeba
dokładać nie tylko czas własny. Jednostka nie zatrudnia nikogo na etacie. Bezinteresowność to jedno, a konieczność utrzymania rodziny to drugie. Praca często nie ogranicza się
do jednego etatu, wiąże się z dojazdami, a czasem wyjazdami. Jednak strażak ochotnik
chce działać, lubi to robić, działanie daje mu satysfakcję, jest dumny ze swojej organizacji
i swojego uczestnictwa w tworzeniu dalszego ciągu wspaniałej historii. Czas pokaże, co
dalej z ochotniczymi strażami.
Rola historyków i kronikarzy to opisać każdy szczegół działalności ludzi zdolnych do
poświęceń, budowniczych, organizatorów, animatorów kultury, oddanych swojemu środowisku, gotowych nieść pomoc w najtrudniejszych momentach. Czynione przez lata
zapisy w formie kronik, ksiąg pamiątkowych, złotych ksiąg są doskonałym materiałem
historycznym. Pomocnym w uzmysłowieniu wysiłku ponoszonego przez minione pokolenia działaczy, warunków, w jakich przyszło im prowadzić działalność społeczną oraz
ich zasług. Zbierając kroniki i księgi pamiątkowe, widzę ich przydatność lub zupełne
rozminięcie się piszącego z celowością takiego działania. Kroniki strażackie są tu wyjątkiem. Mają nie tylko wartość sentymentalną, ale są doskonałym materiałem historycznym
opisującym czasy i ludzi. Są dokumentem, z którego można czerpać garściami. Pokazuję
zgromadzone przeze mnie kroniki przy każdej nadarzającej się okazji. Uważam, że środowisko powinno pamiętać o przeszłości swojej małej ojczyzny i ludziach, którzy tu żyli,
pracowali, chodzili modlić się do tego samego kościoła, chodzili po tych samych ulicach
i swoją pracą budowali lepsze jutro. Fragmenty kronik prezentuję na stronach internetowych na Facebooku, które prowadzę od kilku lat: Izba Pamięci OSP Kramsk, Koło Gospodyń Wiejskich Kramsk, a także na facebookowej grupie: Kramsk – historia, ludzie,
kultura. O moim twórczym życiu emeryta i prowadzeniu Izby Pamięci pisano w gazecie
,,Senior” (6/2019, s. 26). Izbę Pamięci zgłosiłam do konkursu na najbardziej otwarte muzeum w 2018 r. i otrzymałam wyróżnienie.
Podziwiam ręcznie pisane kroniki. Sama od kilku lat próbuję zabrać się do takiego
działania, jednak brakuje mi odwagi. Być może moje opracowania popełnione po przejrzeniu wielu kronik i jeszcze większej liczby dokumentów, notatek, rozmów też komuś
okażą się przydatne. Chciałabym zawrzeć w nich jak najwięcej informacji, ciekawostek,
nazwisk i fotografii, by zachować pamięć… Uważam, że prowadzenie stron czy grup internetowych jest dużym ułatwieniem dla zapisywania bieżących wydarzeń. W krótkim czasie
można dotrzeć do znacznej grupy odbiorców, zwłaszcza młodych, chociaż coraz częściej
są to również dojrzalsi ludzie. Choć nie jestem kronikarzem sensu stricto, nie prowadzę
papierowej, pięknie zdobionej kroniki, to jednak zapisuję wydarzenia dziejące się w mojej
małej ojczyźnie. Natomiast te starsze, pochowane gdzieś po kronikach staram się przybliżyć w opracowaniach.

317

Stanisława Rybicka Adamczyk

Wybrane wpisy dodane do księgi pamiątkowej Izby Pamięci w czasie trwania wystawy zorganizowanej
w kościele parafialnym w Kramsku pod wezwaniem św. Stanisława BM

W 2012 r. wspólnie z dh. Antonim Tylkowskim utworzyłam Izbę Pamięci, którą obecnie prowadzę. Organizuję wystawy okolicznościowe i tematyczne m.in. dla szkoły i przedszkoli, prowadzę lekcje historii lokalnej, chociaż nie jestem historykiem z wykształcenia.
Zbieram kroniki, dokumenty, fotografie, listy, kartki pocztowe, gazety, pamiątki. Interesuję się historią regionu, dziedzictwem kulturowym, gwarą, szeroko pojętą kulturą ludową:
stroje, metody zdobienia, tańce, zwyczaje ludowe. Wykonuję kwiaty z papieru, fotografuję
przyrodę i starą, drewnianą architekturę lokalną, prowadzę na Facebooku stronę: Ojcowizna. Zapisuję ciekawostki, historyjki, opowiadania dotyczące przeszłości – zasłyszane
podczas rozmów. Współpracuję z Gminnym Ośrodkiem Kultury, sołectwem Kramsk, Stowarzyszeniem Wielkopolska Wschodnia, Klubem Seniora i Kołem Gospodyń Wiejskich.
W tym ostatnim jestem wiceprzewodniczącą, jedną z założycielek. W 1996 r. współorganizowałam wystawę okolicznościową z okazji 110-lecia OSP, a w 2006 r. z okazji 120-lecia.
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W 2013 r. zorganizowałam zjazd rodziny Adamczyków. Od 2016 r. prowadzę konkurs
na wykonanie palmy wielkanocnej podczas Kramskiego Wybijania Żuru. W 2017 r. napisałam ścieżkę historyczną, kulturową i przyrodniczą dla sołectwa Kramsk na konkurs organizowany przez marszałka województwa wielkopolskiego pt. ,,Jeden dzień w sołectwie”.
Panie z Klubu Seniora przygotowały oprawę kulinarną. Konkurs wygrały. W 2018 r. wykonane przeze mnie palmy zdobiły stoisko woj. wielkopolskiego podczas śniadania wydanego przez posła Andrzeja Grzyba w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W tym samym
roku we współpracy z paniami z Klubu Seniora wykonałyśmy wieniec dożynkowy, który
na dożynkach diecezjalno-powiatowo-gminnych zajął III miejsce i reprezentował powiat
koniński na dożynkach archidiecezjalno-wojewódzkich w Poznaniu. Z powodu zbyt dużych
rozmiarów nie został sklasyfikowany, ale budził ogólny podziw. Zorganizowałam również
dwie wystawy dokumentów i fotografii w kościele w Kramsku i zgłosiłam Izbę Pamięci do
konkursu historycznego, w którym zdobyłam wyróżnienie. We współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Wschodnia brałam udział w wytyczaniu ścieżki turystycznej na terenie
gminy w ramach questingu. Ścieżka ,,Między Wartą a kopalnią” została wytyczona według
mojego pomysłu, tytuł jest również mojego autorstwa. W 2019 r. napisałam monografię OSP
Kramsk, za którą na konkursie historycznym w Olsztynie otrzymałam wyróżnienie.
Kramsk to wspaniale miejsce, najbliższe memu sercu, gdzie na każdym kroku można
spotkać życzliwych ludzi. Tu każdy dom, każdy skwerek jest świadkiem przemijania, również
mojego i mojego pokolenia, tak, jak wcześniej tych, którzy byli tu przed nami. Bo tego czasu,
który przeminął i ludzi, którzy tu żyli, już nie spotkamy… Ale znajdziemy ich ślad w starych
dokumentach, na fotografiach, w tym, co po nich pozostało, a czasem tylko we wdzięcznej
pamięci potomnych, gdyż to, co czynili, było ulotne i nie oparło się działaniu czasu.
Stanisława Rybicka Adamczyk – w OSP od 1988 r. Emerytka, z zawodu najpierw pielęgniarka, a potem nauczyciel. Pracowała w szpitalu w Poznaniu, później w Koninie.
Była pielęgniarką anestezjologiczną w zespole R (ratowniczym). Po ukończeniu studiów
pedagogicznych związana z miejscową szkołą podstawową.

Na zdjęciu: Stanisława Rybicka
Adamczyk i Władysław Koliński
z OSP Kleczew
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SPOTKANIA LAUREATÓW OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW
KRONIK STRAŻACKICH
Nr konkursu
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI

Data
2-4.12.1994
8-10.12.1995
16-17.12.1996
10-12.10.1997
2-4.10.1998
8-10.10.1999
24-26.11.2000
28-30.09.2001
30.08-01.09.2002
26-28.09.2003
22-24.10.2004
16-18.09.2005
22-24.09.2006
14-16.09.2007
26-28.09.2008
18-20.09.2009
17-19.09.2010
16-18.09.2011
28-30.09.2012
6-8.09.2013
12-14.09.2014
11-13.09.2015
23-25.09.2016
14-15.10.2017
28-30.09.2018
21-22.09.2019

Miejsce
Grudziądz
Turawa
Warszawa
Wronki
Białowieża
Boguchwała
Kraków
Łowicz
Kielce
Zielona Góra
Zamość
Wrocław
Gniezno
Kołobrzeg
Tomaszów Mazowiecki
Dowspuda/Augustów
Olsztyn
Częstochowa
Opatów
Ciechocinek
Polanica-Zdrój
Kazimierz Dolny
Supraśl/Białystok
Warszawa
Warszawa
Olsztyn
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I Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
2-4 grudnia 1994 r., Grudziądz
Konkurs zorganizowano w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu. Ekspozycja
kronik nadesłanych na eliminacje krajowe wzbudziła duże zainteresowanie dziejopisów.
W sesji historycznej, będącej integralną częścią spotkania, uczestniczyło około 120 kronikarzy i sympatyków ruchu pożarniczego. Referaty naukowe wygłosili m.in.: mgr Stanisław
Giziński – zaprezentował dzieje pożarnictwa Pomorza Nadwiślańskiego, dr Janusz Gmitruk – przedstawił współdziałanie ruchu ludowego z ochotniczymi strażami pożarnymi
i mgr Zenon Kaczyński – scharakteryzował czasopiśmiennictwo pożarnicze do 1919 r.
Dr Arkadiusz Kołodziejczyk przedstawił wyniki pracy Zespołu Historycznego działającego przy Zarządzie Głównym Związku OSP RP. Komunikat wygłosił m.in. Bogdan Przysłupski, który omówił nowości wydawnicze ukazujące się nakładem Komendy Głównej
PSP. Dr Helena Witecka zaproponowała współpracę Centralnego
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach z historykami i kronikarzami OSP w publikowaniu opracowań dotyczących pożarnictwa
w „Muzealnym Roczniku Pożarniczym”. W końcowej wypowiedzi
podkreśliła, że brakuje środków na publikowanie opracowań historycznych przez poszczególne jednostki OSP. W sytuacji tej wzrasta
rola kronik, które są podstawowym źródłem wiedzy historycznej.
Komisja oceniająca prace konkursowe pracowała w składzie:
dr Stefan Lewandowski – przewodniczący, mgr Alicja Woś – sekretarz i członkowie: dr Janusz Gmitruk, dr Arkadiusz Kołodziejczyk
i mgr Ludwik Kotoński.
Na I Ogólnopolski Konkurs Kronik zgłoszono 36 kronik i ksiąg
pamiątkowych z 15 województw. Komisja dokonała oceny prac według następujących kryteriów merytoryczno-jakościowych: zawartość fotograficzna, podstawa dokumentalna, zakres problemowy,
zakres chronologiczny, walory
autorsko-edytorskie.
W kategorii kronik zarządów
wojewódzkich ZOSP RP jury
przyznało Puchar ZG ZOSP RP:
I nagrodę – ZW w Pile za opracowanie 14-tomowej kroniki
oraz „Księgi honorowej zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej woj. pilskiego”, II nagrodę – ZW w Toruniu za
rzetelne opracowanie dziejów OSP w Toruniu, III nagrodę – ZW w Białymstoku za sukcesywne promowanie swej działalności społecznej i kulturalnej. W kategorii kronik zarządów gminnych ZOSP RP nagrodzono
kroniki: I nagrodą – kronikę działalności komendanta
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gminnego SP w Czechowicach-Dziedzicach, woj. katowickie, II nagrodą – kronikę Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wyrzysku, woj. pilskie, przedstawiającą działalność
straży pożarnych w latach 1948-1993, III nagrodą – kronikę Zarządu Miejsko-Gminnego
ZOSP RP w Lipsku, woj. radomskie, za solidne udokumentowanie i bogate ilustracje.
W kategorii kronik ochotniczych straży pożarnych nagrodzono: OSP w Brzezinku,
OSP w Brzezinach, OSP w Tuszynie, OSP w Godaszewicach, OSP w Bratkowicach, OSP
w Złochowicach, OSP w Czechowicach, OSP w Krajence, OSP w Pankach, OSP Siołkowicach, OSP w Helenowie, OSP w Ostrołęce, OSP w Szczutowie i OSP w Pułtusku.
Jednocześnie komisja przyznała najlepszym kronikarzom nagrody za wkład pracy
w prowadzenie kronik. Albumy – encyklopedie „Kronika XX wieku” i „Kronika techniki”
otrzymali: Longina Baranowska z Krajenki, Barbara Dębska z Siołkowic, Barbara Gumińska ze Słupska, Elżbieta Kozioł z Wyrzysku, Anna Pietraszko z Białegostoku, Jan Czapla
ze Złochowic, Czesław Dymek z Piły, Władysław Foka z Bratkowic, Tomasz Krzyczkowski
z Lipska, Stanisław Kwaśnik z Torunia, Miron Olszewski z Pułtuska, Tomasz Pólkowski ze
Szczutowa, Władysław Pokorski z Tuszyna, Jan Tomczak z Ostrołęki, Franciszek Waloszczyk z Czechowic, Antoni Wiśniewski z Helenowa i Tadeusz Wojciechowski z Godaszewic oraz zespół kronikarzy z OSP Brzeziny.
Niezależnie od nagród i wyróżnień przyznanych przez Zarząd Główny ZOSP RP kroniki jednostek OSP zostały wyróżnione pucharami przyznanymi przez władze samorządowe i administracyjne woj. toruńskiego: Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP RP w Golubiu-Dobrzyniu, Zarząd Gminny ZOSP RP w Dębnicy Kaszubskiej, OSP w Dębnicy, OSP
w Czarnym, OSP w Grochowie, OSP w Proszeniu, OSP Zawadkach, OSP w Sypniewie,
OSP w Sieluniu i OSP w Sońsku.
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Na konkurs na pamiętniki i opracowania wpłynęło
38 prac 30 autorów, w tym 12 prac publikowanych. Komisja przyznała:
– trzy równorzędne drugie nagrody pieniężne w wysokości 3 mln zł, a otrzymali je autorzy: Marian
Hankus za pracę „100 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi w służbie społeczeństwu”
(woj. bielskie), Aleksander Kowalik – „Ochotnicza
Straż Pożarna w Tuchowie 1883-1983” (woj. tarnowskie) i Konrad Mientus – „Dzieje Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dańcu” (woj. opolskie),
– sześć równorzędnych trzecich nagród pieniężnych
w wysokości 2 mln zł, które otrzymali: Bronisław
Jania za cztery opracowania historyczno-problemowe, a zwłaszcza pracę „Historia powstania i rozwoju
straży pożarnych w Oświęcimiu”, Sławomir Kempa –
„Dzieje OSP w Sterdyni w latach 1916-1939”, Wiesław Łubiński – „Etos służby pożarniczej”, Zofia Piwowar i jej uczniowie – „Dzieje straży pożarnej w Żyrowej”, Jerzy Strychalski – „Dzieje ochotniczych straży pożarnych w województwie siedleckim 1881-1944”,
Stefan Todorski – „Kulturotwórcza rola Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu”.
Pięć wyróżnień pieniężnych po 1 mln zł otrzymali: Grzegorz Janik z Bierunia (woj.
katowickie), Stanisław Jędrzejczak z Niepokalanowa (woj. skierniewickie) – „60 lat działalności OSP Niepokalanów”, Jerzy Olejnik z Przyworza (woj. płockie) – „Dzieje OSP
w Przyworzu w latach 1919-1994”, Władysław Rożek z Sierakowa (woj. poznańskie) –
„209 lat w walce z żywiołami wody i ognia” i Władysław Skoczylas z OSP Kozy (woj.
bielskie) – „Monografia OSP w Kozach 1890-1990”.
II Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
8-10 grudnia 1995 r., Turawa

Finał konkursu odbył się w Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Turawie (woj. opolskie), o tej porze roku już nieczynnym, przez co w pomieszczeniach panował duży
chłód. Jeden z kronikarzy, dh Antoni Kondrat, podsumował te warunki słowami: „Ciepła i przyjacielska atmosfera wśród braci kronikarskiej rozgrzała nieco zimowe pokoje”. Pierwszego dnia wieczorem kronikarze oglądali wystawę kronik i uczestniczyli w wymianie poglądów na temat pisania kronik. Następnego dnia nastąpił wyjazd do
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Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Kronikarze zwiedzili placówkę i zapoznali się z bezcennymi i wielce interesującymi eksponatami. W drodze powrotnej z wycieczki zwiedzili prywatne muzeum pożarnicze Józefa Trajdosa z Łomnicy k. Olesna.
Po powrocie do ośrodka odbyły się zajęcia warsztatowe oraz dyskusja na temat metodyki
pisania kronik i trudności, z jakimi muszą się borykać kronikarze w swoich jednostkach.
W części oficjalnej podsumowania II Ogólnopolskiego Konkursu Kronik uczestniczyli: Marian Rędzioch – wiceprezes ZG ZOSP RP, Andrzej Borowski i Zdzisław Fillinger
– prezes i wiceprezes ZW ZOSP RP w Opolu, posłowie: Krzysztof Wiecheć i Władysław
Medwid, dr Helena Witecka – wicedyrektor CMP w Mysłowicach i Marek Oleszek –
przedstawiciel komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach.
W czasie sesji historycznej uczestnicy wysłuchali kilku referatów. Dr Eugeniusz Walczak przedstawił sylwetkę działacza strażackiego, kreatora polskiego pożarnictwa Bolesława Chomicza. Ryszard Nowak, prezes Zarządu Gminnego w Ziębicach, zreferował przebieg obchodów 50-lecia ZOSP RP na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim. W podsumowaniu tej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kronik przewodniczący jury dr Eugeniusz Walczak poinformował zebranych, że do konkursu zgłoszono 39 kronik i ksiąg pamiątkowych
z 15 województw. Na II Konkurs na Pamiętniki, Wspomnienia, Relacje i Opracowania
„Z dziejów ochotniczych straży pożarnych” wpłynęło 16 opracowań.
W kategorii kronik OSP Pucharem Zarządu Głównego Związku OSP RP wyróżniono
kroniki: OSP Siennica (woj. siedleckie), OSP Wronki (woj. pilskie), OSP Sieraków, OSP
Krzykosy i OSP Sulęcin (woj. poznańskie), OSP Goręczyn (woj. gdańskie), OSP Nowa Wieś
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(woj. bielskie), OSP Skuły (woj. skierniewickie), OSP Świętochłowice (woj. katowickie),
OSP Jawor (woj. legnickie) oraz OSP Marzęcice (woj. toruńskie).
Proporcem Zarządu Głównego Związku OSP RP uhonorowano kroniki: OSP Krajenka (woj. pilskie), OSP Malec i Kąty-Podlesie (woj. bielskie), OSP Uniejów (woj. konińskie), OSP Klepacze (woj. białostockie), OSP Zamość i OSP Sieluń (woj. ostrołęckie), OSP
Izdebna, OSP Lutom, OSP Kaczlin i OSP Grobia (woj. poznańskie), OSP Turkowice (woj.
konińskie) oraz OSP Popielów (woj. katowickie).
W kategorii kronik zarządów miejskich i gminnych Pucharem Zarządu Głównego
Związku OSP RP wyróżniono kroniki: ZMG ZOSP RP w Szczecinku (woj. koszalińskie),
ZMG ZOSP RP w Krzykosach, Sierakowie i w Mosinie (woj. poznańskie), ZMG ZOSP RP
w Golubiu-Dobrzyniu (woj. toruńskie), ZMG ZOSP RP w Wyrzysku (woj. pilskie) oraz
ZMG ZOSP RP w Sypniewie (woj. ostrołęckie).
Pucharem Zarządu Głównego Związku OSP RP wyróżniono kroniki MDP z: Kotunia
(woj. siedleckie) i Zespołu Szkół Rolniczych w Sierakowie (woj. poznańskie). W kategorii kronik zarządów wojewódzkich ZOSP RP, Puchar Zarządu Głównego Związku OSP RP przyznano kronikom: ZW w Toruniu i ZW w Ostrołęce.
Komisja poza konkursem przyznała dyplomy uznania dla: OSP Stara Wieś (woj. bielskie)
za kronikę orkiestry OSP i ZMG ZOSP RP w Ziębicach (woj. wałbrzyskie) za prezentację kronik podczas uroczystych obchodów 50-lecia Związku OSP RP na Śląsku Dolnym i Opolskim.
Nagrody indywidualne w postaci „Encyklopedii historii Polski” otrzymali kronikarze:
Longina Baranowska z Krajenki, Zdzisław Brzózka z Golubia-Dobrzynia, Renata Dębicka
ze Skuł, Władysław Fojt z Mosiny, Władysław Gibas z Kątów Podlesia, Stanisław Głażewski z Sielunia, Marian Hankus z Nowej Wsi, Stanisław Klikowicz ze Szczecinka, Antoni
Kondrat z Klepaczy, Sylwester Kordylewicz z Jawora, Elżbieta Kozioł z Wyrzyska, Stanisław Kwaśnik z Torunia, Edmund Niezgoda z Sypniewa, Magdalena Ożadowska ze Świnic Warckich, Wawrzyniec Pawlik z Ziębic, Stanisław Pietrzak z Sulęcina, Tadeusz Rzyski
z Sierakowa, Ryszard Szymański z Goręczyna, Jerzy Szumiński z Siennicy, Zbigniew Todorski z Kotunia, Antoni i Karol Wadoń z Malca, Franciszek Waloszczyk z Czechowic,
Józef Wistuba ze Strzeleczek, Bernard Wylęgała z Izdebnej i MDP przy ZSR z Sierakowa.
W Konkursie na Pamiętniki, Wspomnienia, Relacje i Opracowania „Z dziejów ochotniczych straży pożarnych” komisja oceniła 16 nadesłanych prac. Po wnikliwej analizie
postanowiono nie przyznawać pierwszego miejsca ze względu na wyrównany poziom
prac. Przyznano natomiast dwie drugie nagrody, każda po 400 zł, a otrzymali je: Stefan
Ząbczyński „Historia olkuskiej Ochotniczej Straży Pożarnej” oraz Roman Mikczyński
„Ochotnicza Straż Pożarna w Nakle nad Notecią 1820-1995 r.”.
Spotkanie było również okazją do uhonorowania dyplomami za całokształt pracy dokumentowania historii pożarnictwa: płk. Władysława Pilawskiego, Wojciecha Jabłonowskiego, dr. Tadeusza Olejnika, st. bryg. Stanisława Bielenia oraz Centralnego Muzeum
Pożarnictwa w Mysłowicach.
Uczestnicy spotkania w Turawie, kronikarze i historycy, wystosowali do władz Związku
OSP RP rezolucję która brzmiała: „Członkowie Zespołu Historycznego przy ZG ZOSP RP
po przeprowadzeniu konsultacji z kronikarzami i muzealnikami na spotkaniu w Turawie
w woj. opolskim 8 grudnia 1995 r. postanowili zwrócić się do Prezydium ZG ZOSP RP
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w Warszawie o zorganizowanie w 1996 r. uroczystych obchodów 75-lecia powstania Związku, ze szczególnym uwzględnieniem jego twórcy
i organizatorów, a zwłaszcza pierwszego i długoletniego prezesa Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych RP Bolesława Chomicza.
Historycy, kronikarze i muzealnicy proponują:
– opracowanie monografii Bolesława Chomicza oraz biogramów zasłużonych działaczy
w dziedzinie zjednoczenia związków strażackich,
– ufundowanie nagrobkowej tablicy pamiątkowej Bolesława Chomicza,
– wybicie medalu pamiątkowego poświęconego Bolesławowi Chomiczowi,
– rozważenie możliwości ustanowienia honorowego odznaczenia – Medalu Bolesława
Chomicza, którym byliby nagradzani ludzie
szczególnie zasłużeni dla ruchu związkowego,
– rozważenie możliwości nadania imienia Bolesława Chomicza jednej z organizacji strażackiej, instytucji”.
W Turawie po raz pierwszy uczestnicy konkursu zaproponowali stworzenie klubu
kronikarza przy strukturach Związku OSP. Komentując przebieg imprezy, kronikarze
stwierdzili, że ruch kronikarski będzie się z pewnością w przyszłości dynamicznie rozwijał. Widząc zainteresowanie uczestników, można powiedzieć, że nie trzeba dużych nakładów finansowych, a jedynie oddanych sprawie ludzi.
III Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
16-17 grudnia 1996 r., Warszawa

Podsumowanie konkursu odbyło się w Warszawie, w siedzibie Polskiego Stronnictwa Ludowego przy ul. Grzybowskiej 4. W niedzielę 17 grudnia w katedrze św. Floriana
przy ul. Floriańskiej 3 odbyła się msza św., którą celebrował krajowy kapelan strażaków
mł. bryg. ks. Jerzy Kołodziejczak. Uroczystość uświetniała kompania honorowa wystawiona przez warszawską Państwową Straż Pożarną oraz orkiestra dęta OSP z Choczni,
gm. Wadowice. Po mszy kronikarze zwiedzili Teatr Narodowy. Po otwarciu wystawy
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okolicznościowej dotyczącej historii pożarnictwa rozpoczęły się uroczystości 75-lecia
zjednoczenia ruchu strażackiego z sześciu dzielnic kraju w jeden Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych.

75-lecie zjednoczenia ruchu strażackiego,
przemawia prezes ZG ZOSP RP Waldemar
Pawlak. Warszawa, 17.12.1996 r.

Zebrani na spotkaniu kronikarze z zainteresowaniem wysłuchali referatów wygłoszonych na sesji naukowej. Dr Tadeusz Olejnik wystąpił z tematem „Dzieje pożarnictwa
w Polsce”, dr Eugeniusz Walczak – „Zabór
pruski, a w nim straże pożarne”, dr Arkadiusz
Kołodziejczyk – „Straże pożarne w okresie
międzywojennym”, dr Janusz Gmitruk – „Ludowcy w pożarnictwie ochotniczym”. Prof. dr
hab. Józef Ryszard Szaflik podjął temat kultury
i oświaty w strażactwie ochotniczym. Znaczną część swojego wystąpienia prof. J.R. Szaflik
poświęcił kronikarstwu strażackiemu, które na
przestrzeni wieku było jedyną skarbnicą źródeł
historycznych, gromadzenia ich i przekazywania dla potomnych w ochotniczych strażach
pożarnych oraz lokalnemu środowisku. Prof.
Szaflik ocenił pracę kronikarzy OSP, pasjonatów historii – nieprofesjonalistów i amatorów,
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bardzo wysoko, stawiając ich w gronie twórców historii na najwyższym szczeblu i w środowisku, i w lokalnej społeczności. Prof. dr hab. Piotr Matusak wygłosił referat na temat
„Dzieje pożarnictwa w Polsce działającego w podziemiu”. Uczestnicy spotkania zwiedzili
wystawę kronik.
Na III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP zgłoszono 35 kronik z 21 województw. Po dokonaniu analizy i oceny kronik jury przyznało nagrody indywidualne. Otrzymali je kronikarze: Stanisław Becker – OSP Szynych, Edward Buller – OSP Świedziebnia,
ks. Stanisław Byczyński – OSP Niepokalanów, Barbara Gieszcz – OSP Proszenie, Stanisław
Gliszczyński – OSP Czerwińsk, Maria Kopkiewicz – OSP Lotyń, Barbara Kowalska – OSP
Męcinka, Aniela Krupczyńska – OSP Szczawnica, Małgorzata Kudła – OSP Karlino, Barbara
Lechman – OSP Kłecko, Eugeniusz Luciński – OSP Nowy Dwór Gdański, Henryk Paczyński – OSP Tuchola, Alicja Puchalska – OSP Białobrzegi, Władysław Skoczylas – OSP Kozy,
Tadeusz Wojciechowski – OSP Godaszewice i Tadeusz Wojnarowski – OSP Łącko.
Pucharami Zarządu Głównego ZOSP RP wyróżniono Zarządy Wojewódzkie ZOSP
RP w: Białymstoku, Pile, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu i Toruniu, a także Zarządy
Miejskie i Miejsko-Gminne ZOSP RP w: Bielsku Białej, Mosinie i Drelowie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Kozach.
IV Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
10-12 października 1997 r., Wronki

W podsumowaniu konkursu uczestniczyli: wiceprezes ZG ZOSP RP Marian Rędzioch,
prezes ZW ZOSP RP w Pile Ryszard Jankowski, zastępca komendanta wojewódzkiego
PSP mł. bryg. Władysław Górniak, zastępca dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach dr Helena Witecka, przedstawiciel Komendy Głównej PSP st. kpt. Witold
Maziarz, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Historyczno-Muzealnej Wojciech
Kicman i sekretarz tej komisji, a zarazem komendant KR PSP w Pile bryg. Krzysztof Fojt.
Kronikarze z zainteresowaniem zwiedzili Muzeum Ziemi Wroneckiej, po którym
oprowadzali ich burmistrz Kazimierz Michalak i dyrektor Bogdan Czerwiński. Wzorem
lat ubiegłych finał konkursu połączono z sympozjum popularnonaukowym i wystawą
kronik. W czasie sesji historycznej z odczytami wystąpili historycy, miłośnicy historii
i przedstawiciele gospodarzy.
Komisja, której przewodniczył dr Eugeniusz Walczak, stwierdziła, że nadesłane kroniki są dobrze udokumentowane i mają obiektywną bazę źródłową. Na konkurs zgłoszono 49 kronik w 64 tomach z 11 województw. W kategorii kronik OSP Puchar Zarządu
Głównego ZOSP RP przyznano jednostkom OSP: Krajenka, Lotyń i Łękno (woj. pilskie),
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Młyniec, Brodnica i Zelgno (woj. toruńskie), Brzeziny i Skuły
(woj. skierniewickie), Pułtusk i Sońsk (woj. ciechanowskie), Sulęcin (woj. poznańskie), Sypniewo (woj. ostrołęckie) oraz Kuźnica
i Szerenosy (woj. białostockie).
Wśród kronik zarządów gminnych i miejsko-gminnych
ZOSP RP Puchar Zarządu Głównego ZOSP RP zdobyły kroniki: ZMB w Brodnicy (woj. toruńskie), ZMG w Szczecinku (woj.
koszalińskie), ZG w Krzykosach (woj. poznańskie), ZG w Wyrzysku i Jastrowiu (woj. pilskie), ZMG w Sierakowie (woj. poznańskie) oraz ZMG w Choroszczy (woj. białostockie).
W kategorii kronik zarządów wojewódzkich ZOSP RP wyróżniono Pucharem Zarządu Głównego ZOSP RP Zarządy Wojewódzkie ZOSP RP w Toruniu, Pile, Poznaniu i Ostrołęce. Komisja
postanowiła również przyznać kronikarzom nagrody indywidualne, otrzymali je: Longina
Baranowska, Eugeniusz Benterda, Romuald Dąbrowski, Czesław Dymek, Władysław Fojt,
Mirosław Laskowski, Stanisław Klikowicz, Henryk Konkolewski, Maria Kopkiewicz, Marian
Koźlikowski, Jerzy Królikowski, Zdzisław Krystofik, Stanisław Kwaśnik, Edmund Niezgoda,
Teresa Pawłowska, Piotr Piekarski, Stanisław Pietrzak, Stefan Rydzewski, Krystian Stundzis,
Bożena Żydek.
Autorzy prac monograficznych i opracowań otrzymali nagrody pieniężne: Zbigniew
Todorski za pracę „Zarys dziejów OSP w Kotuniu 1918-1995”, Tadeusz Olejnik – „Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie sieradzkim w latach 1975-1996”,
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Zbigniew Szlagowski – „Łódzka Straż Pożarna 1876-1996” oraz Kazimierz Gładysz –
„100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej 1897-1997”. Nagrody książkowe
otrzymali: Stanisław Głażewski, Mieczysław Gacek, Arkadiusz Kołodziejczyk i Grzegorz
Karol Pełka. W czasie tego spotkania zaproponowano utworzenie klubu kronikarza przy
Zarządzie Głównym ZOSP RP.
V Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
2-4 października 1998 r., Białowieża

Finał konkursu połączony był z sympozjum popularnonaukowym oraz z wystawą nadesłanych kronik. Zgodnie z tradycją konkursów wygospodarowano czas na
zwiedzanie zabytków kultury wschodniego i północnego rejonu Białostocczyzny.
Dorobek tego regionu przedstawił prof. dr hab. Adam Dobroński. O roli kronik i dokumentowaniu historii pożarnictwa mówił dr Eugeniusz Walczak. W swoim wystąpieniu
przedstawił technikę redagowania kronik oraz ujawnił kanony kronikarskiego zapisu historycznego. W czasie dyskusji swoimi uwagami podzielili się również uczestnicy spotkania.
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W dyskusji zabrało głos dwanaście osób, a ich wypowiedzi koncentrowały się na warsztacie pracy dziejopisarza. Uczestnicy sympozjum, a w szczególności kronikarze, wiele mówili o niedocenianiu kronikarzy i ich kronik przez władze jednostek, a wręcz przeszkadzaniu im w pracy oraz o próbach wywierania nacisku na określone treści zapisów.

W czasie spotkania podkreślono, że dla rozwoju kronikarstwa wiele uczynił Zarząd
Główny Związku OSP RP oraz działająca przy nim Komisja Historyczna. Zwrócono uwagę na potrzebę organizowania centralnego szkolenia kronikarzy, historyków amatorów
i pamiętnikarzy. Należy stworzyć możliwość publikowania materiałów dotyczących historii pożarnictwa. W czasie zebrania uczestnicy poparli wniosek o powołanie Klubu
Kronikarza. W wyniku jawnego głosowania wybrano jego tymczasowy zarząd w składzie:
Stanisław Głażewski z OSP Sieluń (woj. ostrołęckie), Andrzej Jankowski z ZW ZOSP RP
w Pile, Maria Kopkiewicz z OSP Lotyń (woj. pilskie), Józef Krysiak z OSP Panki (woj. częstochowskie), Stanisław Kwaśnik z ZW ZOSP RP w Toruniu, Władysław Pokorski z OSP
Tuszyn (woj. piotrkowskie) oraz Katarzyna Statucka z OSP Sieraków (woj. poznańskie).
W czasie pierwszego posiedzenia tymczasowego zarządu wybrano prezydium w składzie:
Stanisław Kwaśnik – przewodniczący, Andrzej Jankowski – wiceprzewodniczący, Katarzyna Statucka – sekretarz.
Komisja oceniająca kroniki pod przewodnictwem dr. Eugeniusza Walczaka dokonała
oceny zgłoszonych prac i stwierdziła, że wzrosło zainteresowanie historią, pamiętnikarstwem i kronikarstwem. Zgłoszono 84 kroniki w 169 tomach. Wpłynęło również 27 prac
monograficznych i wspomnień.
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Pucharami Zarządu Głównego Z OSP RP wyróżniono 30 jednostek straży, nagrodami indywidualnymi – 20 kronikarzy. W Konkursie na Pamiętniki, Wspomnienia, Relacje i Opracowania przyznano dwie równorzędne drugie nagrody, trzy miejsca trzecie
oraz trzy wyróżnienia. Konrad Badziura, kronikarz z OSP Wojnowice (woj. katowickie),
z uznaniem podsumował przebieg konkursu: „Wszystko to, co widziałem i przeżyłem
podczas tego pobytu, było dla mnie osobiście dużą satysfakcją, przeżyciem i doświadczeniem. Samo spotkanie się z grupą wieloletnich, doświadczonych kronikarzy z całego
kraju, wymiana zdań i opinii o prowadzeniu kronik oraz bezpośredni kontakt z ich bezpośrednim dorobkiem kronikarskim było dla mnie bardzo pożyteczne”.
VI Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
7-10 października 1999 r., Boguchwała

Konkurs odbył się w miejscowości Boguchwała nieopodal Rzeszowa. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia była Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie.
Zakwaterowanie zapewniono w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, gdzie
również odbyła się sesja historyczna. W sobotę 8 października dla uczestników zorganizowano wycieczkę do miejscowości: Leżajsk, Łańcut, Markowa, Przeworsk i Gać. W Leżajsku kronikarze zwiedzali bazylikę i klasztor ojców bernardynów, w Łańcucie dawną
rezydencję magnacką – zamek Lubomirskich i Potockich, powozownię i zabytkowy park
z początków XVIII-XIX w., a w Markowej kronikarze Skansen – Zagrodę Muzeum Wsi
Markowa, gdzie zachowano tradycyjne zagrody chłopskie wraz z wyposażeniem. W Przeworsku nadszedł czas na zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa, które wzbudziło szczególną
ciekawość kronikarzy. Największą niespodzianką była kolacja w remizie OSP Gać, gdzie
gości przywitała strażacka orkiestra dęta oraz mażoretki.
Tradycyjnie już krajowemu finałowi laureatów towarzyszyła wystawa prac kronikarzy,
budząca wielkie zainteresowanie. W trzecim dniu spotkania dziejopisarze uczestniczyli
w konferencji naukowej. Jej zadaniem było wzbogacenie wiedzy merytorycznej i metodycznej wszystkich zajmujących się twórczością dokumentującą dzieje ruchu pożarniczego. W konferencję zaangażowali się ludzie nauki, którzy wygłosili referaty i komunikaty,
nadając spotkaniu wysoki poziom merytoryczny. Prof. dr hab. Maria Wieruszewska wystąpiła z tematem „Elementy tradycyjnej kultury ludowej we współczesnej obyczajowości
strażackiej”, dr Tadeusz Chrobak wygłosił komunikat „Straż w programach stronnictw ludowych”, dr Eugeniusz Walczak omówił problematykę „Ochotnicze straże pożarne w procesie integracji społecznej na Ziemiach Zachodnich w latach 1945-1949’’, dr Krystyna
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Leśniak-Moczuk i Eugeniusz Moczuk
– temat „Rola ochotniczych straży pożarnych w kształtowaniu więzi społecznych”,
Adam Horbowski zaprezentował „Działalność wychowawczą i kulturalno-oświatową
ochotniczych straży pożarnych”, Kazimierz
Surowiec przedstawił „Motyw strażaka w wierszach dla dzieci”, Monika Ślęzak mówiła na temat „Funkcje oddziałów
ochotniczej straży pożarnej – pomiędzy
zrzeszeniem a wspólnotą”, Dorota Grabska
i Magdalena Międlar-Szpunar zajęły się
zagadnieniem „Młodzi druhowie strażacy w jednostkach OSP w gminie i mieście
Tyczyn”, a Władysław Tabasz zaprezentował „Prawne, ekonomiczne i polityczne
determinanty funkcjonowania zrzeszeń”.
Następnie odbyło się podsumowanie konkursu.
Kroniki oceniało jury w składzie: dr Eugeniusz Walczak – przewodniczący, Anna
Przybylska – sekretarz i dr Arkadiusz Kołodziejczyk. Na VI Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP zgłoszono 83 kroniki w 155 tomach.
Do Konkursu na Pamiętniki, Wspomnienia, Relacje i Opracowania „Z dziejów ochotniczych straży pożarnych” zgłoszono 24 prace, w tym: 12 opracowań monograficznych,
pięć prac dyplomowych oraz pięć innych opracowań, wspomnień.
Po zapoznaniu się z treścią kronik i ich wnikliwej analizie komisja stwierdziła, że
ich merytoryczna i estetyczna wartość ciągle rośnie, a wysiłki zmierzające do wymiany
doświadczeń i spotkania szkoleniowe przynoszą pozytywne efekty. Chcąc uhonorować
kronikarzy za zaangażowanie i wkład pracy w prowadzenie kronik, komisja nagrodziła
wszystkich kronikarzy dyplomami i upominkami, m.in. wydaniami poematu „Pan Tadeusz”. Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie ufundował nagrody
specjalne. Otrzymali je: Władysław Kwoczyński – za najlepszą kronikę reprezentującą
woj. podkarpackie i Janusz Konieczny – za opracowanie „Zarys dziejów Ochotniczej
Straży Pożarnej w Posadzie Zarszyńskiej 1919-1999”.
VII Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
24-26 listopada 2000 r., Kraków
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Spotkanie laureatów konkursu odbyło się w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Zorganizowanie konkursu w znanym historycznym mieście to kolejny etap na drodze poznawania przez kronikarzy poszczególnych regionów kraju. Jeszcze w tym samym dniu
uczestnicy debaty kronikarskiej zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce. Wieczorem wzięli
udział w warsztatach metodycznych, podczas których wymieniali się doświadczeniami
na temat pisania kronik. W trakcie tej debaty omawiano problemy związane z dokumentowaniem historii pożarnictwa. Również na tym spotkaniu uzupełniono skład Zarządu
Ogólnopolskiego Klubu Kronikarza funkcjonującego przy Zarządzie Głównym ZOSP
RP. Na wniosek Marii Kopkiewicz po głosowaniu nowym członkiem Zarządu został dh
Edward Dalibóg z OSP Strzelce Opolskie (woj. opolskie).
Zgodnie z wieloletnią tradycją w czasie trwania imprezy czynna była wystawa kronik.
W godzinach popołudniowych odbyła się wspólna kolacja, w czasie której wystąpił zespół
folklorystyczny górali z Wisły.

Od lewej st. bryg. Wiesław B. Leśniakiewicz
i Edward Dalibóg z OSP Strzelce Opolskie

W drugim dniu swoistego „sejmiku” kronikarzy strażackich odbyło się tradycyjne seminarium popularnonaukowe. Uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpień historyków,
miłośników historii i przedstawicieli gospodarzy. Wygłoszone zostały następujące referaty:
dr Eugeniusz Walczak – „Kobiety w ochotniczych strażach pożarnych”, gen. brygadier Feliks
Dela – „40-lecie Krakowskiej Szkoły Pożarniczej”, prof. Tadeusz Olejnik – „Rys historyczny straży pożarnej w Polsce”, st. bryg. Kazimierz Krzowski – „Historia Krakowskiej Szkoły
Pożarniczej” oraz dr Helena Witecka „Święty Florian w tradycji pożarniczej”.
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W części podsumowującej VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP dr Eugeniusz Walczak, przewodniczący jury, omówił przebieg konkursu i niektóre uwagi sformułowane w toku badań nadesłanych kronik. Na konkurs zgłoszono 79 kronik w 126 tomach
oraz 27 opracowań monograficznych.
Z uwagi na wyrównany poziom merytoryczny ocenianych kronik jury nie wskazało tym razem zwycięzców. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni dyplomami
i okolicznościowymi upominkami. Na zakończenie organizatorzy dokonali podsumowania ogólnokrajowego konkursu fotograficznego „Nasza straż pożarna”. W ostatnim dniu
pobytu w Krakowie organizatorzy zorganizowali wycieczkę po mieście. Kronikarze zwiedzili Stare Miasto, Zamek Królewski na Wawelu i Sukiennice.
VIII Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
28-30 września 2001 r., Łowicz
Podsumowanie konkursu odbyło się w Łowiczu, w mieście położonym w woj. mazowieckim, znanym z kultywowania tradycji ludowych. Współorganizatorem spotkania była
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. Stało się tradycją,
że w czasie trwania imprezy organizatorzy konkursu zapewniają jej uczestnikom bogaty
program turystyczny, umożliwiający zapoznanie się z najciekawszymi atrakcjami regionu.
W pierwszym dniu spotkania jego uczestnicy obejrzeli romantyczny ogród w stylu angielskim położony w Arkadii, a następnie zwiedzili barokowy pałac w Nieborowie, należący
w latach 1774-1944 do rodziny Radziwiłłów. Następnie udali się do Sromowa, gdzie ma
siedzibę prywatne Muzeum Ludowe rodziny Brzozowskich. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Żelazowej Woli, miejsca urodzenia Fryderyka Chopina.
Wielkie wrażenie zrobiła na kronikarzach wizyta w klasztorze franciszkanów w Niepokalanowie. Znajduje się tam znana w Polsce, działająca od 1931 r. klasztorna jednostka
OSP oraz Muzeum Pożarnictwa. Kronikarze z zainteresowaniem zwiedzili klasztor oraz
Muzeum o. Maksymiliana Kolbe.
Wzorem lat ubiegłych finał konkursu laureatów połączono z sympozjum popularnonaukowym oraz z wystawą kronik. Podczas zwiedzania wystawy miała miejsce wymiana
doświadczeń i poglądów z zakresu rozwoju amatorskiego piśmiennictwa historycznego.
Przewodniczący jury dr Eugeniusz Walczak w podsumowaniu obu konkursów stwierdził,
że poprawia się jakość kronik, niemniej jednak wymagają one dalszych udoskonaleń metodycznych. Komisja konkursowa przy ocenie prac zwracała uwagę na ogólną koncepcję,
systematyczność zapisów, przejrzystość, walory dokumentacyjne i edytorskie.
Na VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Kronik zgłoszono 84 prac w 150 tomach
oraz 30 opracowań monograficznych. Jeden ze wzorowych kronikarzy, dh Edward Dalibóg z OSP Strzelce Opolskie, tak komentuje znaczenie kronik: „Po latach kronika może
być jedynym dokumentem zawierającym informacje o jednostce OSP, natomiast strażacy ochotnicy, którzy tak z zapałem i poświęceniem służą lokalnej społeczności, zostaną
utrwaleni dla potomnych w kronice, gdyż ludzka pamięć jest zawodna i wiele ważnych
wydarzeń związanych z jednostką może zostać zapomnianych”.
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Przemawia dr Eugeniusz Walczak

Od lewej: kierownik Działu Programowego Biura
ZG ZOSP RP Leonarda Bogdan, prof. Piotr Matusak,
członek Prezydium ZG ZOSP RP Stanisław Zając,
dr Janusz Gmitruk i kronikarz OSP Strzelce
Opolskie Edward Dalibóg

IX Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
30 sierpnia – 1 września 2002 r., Kielce

Spotkanie integracyjne połączone z uroczystą kolacją odbyło się w świetlicy kieleckiej KW PSP. Kronikarze zapoznali się z dorobkiem i strukturą organizacyjną istniejących
na tym terenie jednostek straży pożarnych. Następnego dnia odbyli wycieczkę po ziemi
świętokrzyskiej, podczas której zwiedzili dawny pałac biskupów krakowskich i bazylikę
katedralną Najświętszej Maryi Panny w Kielcach. Miłe wspomnienia zostawią wycieczki do rezerwatu przyrody Kadzielnia i do Chęcina, gdzie nad miejscowością górują ru-
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iny zamku królewskiego z przełomu XIII i XIV w. Kolejnym etapem wycieczki była wieś
świętokrzyska Michniów, gdzie mieści się Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej, miejsce
upamiętniające dzieje wsi podczas II wojny światowej. Tam delegacja kronikarzy złożyła
kwiaty i zapaliła znicze przy pomniku zwanym Pietą Michniowską. Następnie kronikarze
udali się na obiad do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Jodłowy Dwór”, położonego u stóp owianej legendami Łysej Góry – Świętego Krzyża. Potem na szczycie Łysej
Góry zwiedzili znajdujący się tam klasztor św. Katarzyny.
W niedzielę 1 września uczestnicy spotkania pojechali do Wszechnicy Świętokrzyskiej. Tam zwiedzali wystawę kronik i otrzymali ciekawe materiały dokumentacyjne związane z działalnością OSP. Na zakończenie spotkania laureatów odbyła się sesja historyczna, podczas której prelekcje wygłosili: prof. dr hab. Piotr Matusak – „Strażacy w walce
o niepodległość kraju”, dr Janusz Gmitruk – „1 września 1939 r. na Kielecczyźnie” oraz
dr Eugeniusz Walczak – „Kronika jako źródło historyczne”. Głos zabrali także reprezentujący komendanta głównego PSP redaktor naczelny „Przeglądu Pożarniczego” st. bryg.
Bogdan Przysłupski i zastępca dyrektora CMP w Mysłowicach dr Helena Witecka. O dziejach prasy pożarniczej mówił redaktor naczelny „Strażaka” Ludwik Kotoński. Honory gospodarza w towarzystwie prezesa ZW ZOSP RP posła Mirosława Pawlaka pełnił dziekan
Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. Waldemar Dutkiewicz.
Na zakończenie odbyła się uroczystość wręczania kronikarzom nagród rzeczowych
i dyplomów, będących wyrazem uznania za prowadzenie kronik. Do IX Ogólnopolskiego
Konkursu Kronik OSP zgłoszono 92 prac z 11 województw. Jury nie wyłoniło w czasie tej
edycji konkursu najlepszych prac. Najcenniejszym podarkiem, jakie wręczono kronikarzom, było opracowanie Eugeniusza Walczaka pt. „Kroniki ochotniczych straży pożarnych. Wskazówki metodyczne”. Zamieszczono w nim wiele cennych wskazówek na temat
prowadzenia kronik i pisania opracowań monograficznych.
Każde podsumowanie konkursu przynosi nowe doświadczenia i informacje. To przemawia za tym, aby co roku odbywały się konkursy i spotkania, które umożliwiają zdobycie
cennej wiedzy, pomocnej w prowadzeniu kroniki.
X Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
26-28 września 2003 r., Zielona Góra

W dniu przyjazdu odbyło się spotkanie organizacyjne uczestników. Wieczorem można było zwiedzać wystawę kronik i z tej możliwości skorzystali prawie wszyscy kronikarze.
Organizatorzy zapewnili bogaty program, umożliwiający zapoznanie się z najpiękniejszy-
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mi zakątkami regionu. W sobotę zwiedzano bunkry i podziemia Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnień. Trasą podziemną umiejscowioną na głębokości około 30 m wycieczkowicze
przeszli około 2 km. Następnie udali się do Kęszycy Leśnej, gdzie dzięki uprzejmości dh.
Mieczysława Witczaka, również kronikarza, zwiedzali Lubuskie Muzeum Pożarnictwa
im. płk. Leona Kiszmanowicza. Właśnie takie atrakcje są najbardziej interesujące dla kronikarzy i muzealników. Dlatego wskazane byłoby, aby zawsze, w czasie każdego podsumowania konkursu, możliwe było zwiedzanie tego typu placówki pożarniczej w regionie.
Podpatrując, jak prowadzone są muzea i izby tradycji, wielu kronikarzy przenosi to na
swój grunt i tworzy na własnym terenie podobne miejsca. W trakcie rozmów zwrócono
uwagę, że obok instruktażu fachowego najważniejsze jest zapewnienie kronikarzom poczucia bezpieczeństwa i opieki ze strony władz pożarniczych.
Podsumowanie konkursów odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece im. Cypriana Kamila Norwida. W reprezentacyjnej auli miała miejsce sesja historyczna, w czasie której kronikarze uzyskali wiele cennych uwag i wskazówek dotyczących dokumentowania historii
jednostek OSP. Dr Eugeniusz Walczak, przewodniczący komisji oceniającej, oznajmił, że
na X edycję Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP wpłynęły kroniki ze 107 jednostek
organizacyjnych, w 180 tomach.
Na X Ogólnopolski Konkurs na Pamiątki, Wspomnienia, Relacje i Opracowania
„Z dziejów ochotniczych straży pożarnych” wpłynęło ogółem 17 prac, w tym: 11 prac
w kategorii monografii publikowanych, jednodniówka, opracowanie w maszynopisie oraz
cztery prace dyplomowe, w tym trzy ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.
W dowód uznania za zaangażowanie i wkład pracy w prowadzenie kronik wszyscy
kronikarze otrzymali dyplomy oraz upominki. Przewodniczący jury podkreślił, jak bardzo cieszy fakt, że środowisko kronikarzy się rozrasta, a szczególnie, że dokumentowania
historii straży podejmują się młodzi ludzie. Spisywanie działalności jednostki to bardzo
trudne zadanie i sztuką jest, by nie pominąć żadnego z wydarzeń, a zarazem nikogo nie
urazić. Kronikarz to taka osoba, która opisuje to, co zaobserwuje, natomiast efekty tej
pracy ocenią kiedyś historycy.
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XI Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
22-24 października 2004 r., Zamość

Konkurs kronik odbył się w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.
Towarzyszyła mu wystawa poświęcona kreatorowi polskiego pożarnictwa Bolesławowi
Chomiczowi oraz wystawa rysunków o tematyce pożarniczej. Organizatorzy: Zarząd Główny i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu oraz Komenda Powiatowa
PSP przywiązują dużą wagę do kontaktów ze szkołami wyższymi, żywiąc tym samym nadzieję na zainteresowanie w najbliższej przyszłości studentów problematyką straży pożarnych. Uczestnicy spotkania zwiedzali zabytkową część tego pięknego miasta i poznali jego
historię. W czasie kolacji wystąpił zespół folklorystyczny Kapela Krasnobrodzka.
We wczesnych godzinach rannych kronikarze pojechali na wycieczkę do Lwowa.
W pierwszej kolejności zwiedzili Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich.
Na płycie upamiętniającej bohaterów poległych w walkach o wolność Lwowa oraz na grobach znanych Polaków: Marii Konopnickiej i Artura Grottgera złożyli kwiaty. Kulminacyjnym punktem pobytu we Lwowie była wizyta w muzeum pożarniczym.
W ostatnim dniu spotkania zorganizowano w klubie Stara Elektrownia zwiedzanie
wystawy nadesłanych na konkurs kronik, a w auli uczestnicy wysłuchali kilku wystąpień
okolicznościowych: mgr Janusz Różycki – kanclerz WSZiA wystąpił z tematem „Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu – jej pozycja w regionie, misja na
rzecz wolontariatu”, płk Mieczysław Skiba omówił historię regionu i dziejów jego ochrony
przeciwpożarowej, dr Janusz Gmitruk scharakteryzował przebieg powstania zamojskiego

Kronikarze na Cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie
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w 1943 r., dr Tadeusz Swat poświęcił swoje wystąpienie 1700 latom kultu św. Floriana.
„Symbolika strażacka w sztuce i przedmiotach użytkowych” była tematem referatu wygłoszonego przez prof. Tadeusza Chrobaka i dr. Władysława Tabasza, problematykę „Ochrony przeciwpożarowej w polskim muzealnictwie pożarniczym” przybliżyła dr Helena Witecka, zaś omówienia tematu „Ochrona przeciwpożarowa na Kujawach w latach 18741939” podjął się dr Zdzisław Zasada. Stanisław Leszczyński mówił o „Kulturotwórczej roli
orkiestr OSP”, a Wiesław Chmielewski – o „Legionowym epizodzie orkiestry Kieleckiej
Straży Ogniowej w roku 1914”. „Materiały do dziejów OSP w powiecie kolbuszowskim
w latach 1945-1975 w archiwum historycznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” zaprezentował Jacek Bardan.
Przewodniczący jury dr Eugeniusz Walczak na koniec spotkania przedstawił wyniki
konkursu i udzielił cennych wskazówek dotyczących prowadzenia kronik. Na XI Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP zgłoszono 130 kronik w 190 tomach z 14 województw.
Komisja uznała 27 kronik za wzorowe, 41 za wyróżniające, a 46 za poprawne.
Na XI Konkurs na Pamiętniki, Wspomnienia, Relacje i Opracowania „Z dziejów
ochotniczych straży pożarnych” zgłoszono 58 prac, w tym: 38 monografii, cztery foldery, trzy biuletyny informacyjne, dwie prace publicystyczne, dwie prace dyplomowe, dwie
jednodniówki, kompendium, dwa opracowania wspomnieniowe i cztery foldery. Wszyscy autorzy prac nadesłanych na konkursy otrzymali dyplomy i pamiątkowe upominki.
Listy gratulacyjne do uczestników kronikarskiego spotkania przesłali: prezes ZG ZOSP
RP dh Waldemar Pawlak, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków Władysław Stępień i członek tego zespołu poseł Ryszard Stanibuła oraz marszałek województwa
lubelskiego Henryk Makarewicz.
XII Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
16-18 września 2005 r., Wrocław

Po raz pierwszy w historii Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP w spotkaniu
uczestniczyli strażacy z Niemiec i Republiki Czeskiej. Przybyło na nie blisko 150 osób.
Organizatorzy zapewnili ciekawy program, dzięki któremu kronikarze mogli zapoznać się
z historią miasta i jego zabytkami. Zwiedzali przepiękną stolicę Dolnego Śląska, podziwiali Panoramę Racławicką i Ostrów Tumski, na którym stoi katedra św. Jana. Jej proboszcz
ks. infułat Adam Drwięga jest kapelanem dolnośląskich strażaków. Dzięki jego inicjatywie
w świątyni ufundowano ołtarz św. Floriana. Odwiedzili ponadto odremontowany Uniwersytet Wrocławski, zachwycali się rynkiem otoczonym kamienicami pochodzącymi
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z różnych epok historycznych, Halą Ludową i Ogrodem
Japońskim. W czasie zwiedzania miasta oddali hołd ofiarom Katynia oraz poległym strażakom dolnośląskim przy
tablicy ku czci św. Floriana zamontowanej w kościele garnizonowym św. Elżbiety na Starym Mieście. Miłym urozmaiceniem wycieczki był rejs barką po Odrze.
Sesję rozpoczęła prezentacja kronik strażackich
w sali kinowej NOT. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno kronikarzy, którzy podpatrywali, jak koledzy piszą kroniki, jak i zaproszonych
gości. Konferencję historyczną zaszczycił swoją obecnością wojewoda dolnośląski Stanisław Janik. Obecni
byli również: członek Prezydium ZG ZOSP RP Teresa
Tiszbierek, członek GKR ZOSP RP, wiceprezes ZOW
ZOSP RP województwa dolnośląskiego Jan Padewski

Od lewej: Wiesław Tomczak – wiceprezes oraz Zenon Tomczak – prezes i kronikarz ZOG ZOSP RP
w Kawęczynie

oraz członkowie ZG ZOSP RP: Wiesław Chmielewski i Andrzej Łabentowicz. Sesję historyczną prowadzili prof. Piotr Matusak i dr Janusz Gmitruk. Wygłoszono referaty
przybliżające dzieje ziemi, na której przebywali uczestnicy spotkania: Elżbieta Kościk
z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawiła dzieje powojenne ruchu strażackiego na Dolnym Śląsku, st. bryg. Zbigniew Szczygieł omówił zagadnienie dotyczące ochrony przeciwpożarowej na Dolnym Śląsku do 1945 r., ks. infułat Adam Drwięga – historię kultu św. Floriana, Karl-Heinz Brosig z Drezna przybliżył ruch kronikarski w niemieckich strażach pożarnych, dr Helena Witecka – historię

341

Anna Przybylska, Edward Dalibóg

działalności Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz poinformowała o jubileuszu 30-lecia jej istnienia, dr Janusz Gmitruk zreferował działalność ruchu ludowego
w ruchu strażackim, a prof. Piotr Matusak udział strażaków w powstaniu warszawskim
w 1944 r. Dr Eugeniusz Walczak omówił dotychczasowe spotkania kronikarzy oraz dokonał oceny ruchu kronikarskiego w jednostkach OSP. Na zakończenie swojej wypowiedzi
określił ruch kronikarski mianem fenomenu na skalę europejską.
Na XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP zgłoszono 103 kronik w 171 tomach z 14 województw. Spośród nich 20 oceniono jako wzorowe, 16 jako wyróżniające,
a pozostałe jako poprawne.
Na zakończenie odbyło się uroczyste wręczenie kronikarzom nagród, dyplomów oraz
upominków.
XIII Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
22-24 września 2006 r., Gniezno

Honory gospodarza tego spotkania pełniły władze samorządowe powiatu gnieźnieńskiego oraz Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego. Uczestnicy zjazdu dokumentalistów strażackich mogli skorzystać z ciekawej oferty programowej,
dzięki której zapoznali się z bogatą historią regionu, sięgającą początków kształtującego
się państwa polskiego. Podczas wycieczki zobaczyli zabytki na Szlaku Piastowskim, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego. Podziwiali też katedrę gnieźnieńską i położony na Wzgórzu Panieńskim rynek pierwszej stolicy
Polski. Sesja historyczna, będąca zwieńczeniem obrad gremium kronikarskiego, miała
miejsce w siedzibie Muzeum Początków Państwa Polskiego. Towarzyszyła jej wystawa
kronik nadesłanych na konkurs. Na sympozjum wygłoszono kilka referatów, w których
zapoznano zebranych z historią pożarnictwa na ziemi gnieźnieńskiej.
Podsumowania konkursu dokonał przewodniczący jury dr Eugeniusz Walczak.
W swoim wystąpieniu omówił niektóre niedociągnięcia powtarzające się w okresie 13 lat
organizacji konkursu i dotyczące tegorocznych kronik. Podkreślił jednocześnie, jak wielki
jest dorobek ruchu kronikarskiego. Zwrócił szczególną uwagę na coraz większe osadzenie
kronik w realiach środowiska geograficznego i społecznego. Na XIII Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP wpłynęło 86 kronik w 160 tomach z 13 województw. Komisja konkursowa dokonała oceny kronik – 17 uznano za wzorowe, 24 za wyróżniające, a 55 za poprawne.
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Na Konkurs na Pamiętniki, Wspomnienia, Relacje i Opracowania „Z dziejów ochotniczych straży pożarnych” zgłoszono: 14 prac monograficznych ochotniczych straży pożarnych, 12 artykułów publicystycznych, cztery prace wspomnieniowe i siedem relacji
fotograficznych.
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XIV Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
14-16 września 2007 r., Kołobrzeg

Spotkanie to zorganizowały Dział Programowy i Komisja Historyczna ZG ZOSP RP.
Honory gospodarzy czyniły władze powiatu kołobrzeskiego i miasta Kołobrzeg oraz ZPP
ZOSP RP. Kronikarze, których zapoznano z ciekawą tradycją i całokształtem polskiego
dziedzictwa Pomorza Zachodniego, zwiedzili m.in: Muzeum Oręża Polskiego, bazylikę
konkatedralną pw. Wniebowzięcia NMP, port i przystań jachtową oraz latarnię morską.
Złożyli też kwiaty pod pomnikiem Zaślubin z Morzem i spacerowali po molo. Na Skwerze
Pionierów w Kołobrzegu oglądali paradę orkiestr dętych uczestniczących w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP.
Sesja historyczna oraz podsumowanie konkursu odbyły się w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji „Milenium”. Tradycyjnie w czasie trwania konkursu czynna była wystawa kronik. Podczas jej zwiedzania miała miejsce wymiana doświadczeń i poglądów
między autorami oraz członkami Komisji Historycznej Związku. Na zakończenie spotkania laureatów konkursu odbyło się seminarium popularnonaukowe, którego zadaniem
było wzbogacenie wiedzy merytorycznej i metodycznej wszystkich zajmujących się twórczością historiograficzną. Na seminarium wykłady wygłosili: prof. dr hab. Piotr Matusak – „Potrzeba rozwoju ruchu kronikarskiego i przydatności kronik w prowadzonych
badaniach historycznych, socjologicznych i kulturoznawczych”, dr Hieronim Kroczyński,
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były dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu – „Niektóre wydarzenia z dziejów
Pomorza Zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu kołobrzeskiego”, dr Zdzisław Zasada – „Sportowo-pożarnicza działalność jednostek straży pożarnych
w latach 1875-1992”, a st. bryg. Andrzej Priadka przedstawił „Rys historyczny ochrony
przeciwpożarowej w rejonie kołobrzeskim”.
Wyniki konkursu, ustalone na podstawie przeprowadzonego badania nadesłanych
kronik, omówił dr Eugeniusz Walczak, przewodniczący jury. Stwierdził on, że sukcesem
Komisji Historycznej ZG ZOSP RP jest powołanie i stałe rozwijanie ruchu kronikarskiego. Działania te doprowadziły do znacznego wzrostu w ostatnich latach zainteresowania
historią i kronikarstwem pożarniczym. Po latach starań w wielu regionach kraju ruch zakładania oraz prowadzenia kronik w OSP i oddziałach Związku nabiera rozmachu.
Na XIV edycję konkursu wpłynęło 136 kronik w 183 tomach, które zostały zakwalifikowane podczas eliminacji wojewódzkich. Jury oceniło jako wzorowe 29 kronik, 62 jako
wyróżniające, zaś 45 kronik jako poprawne.
XV Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
26-28 września 2008 r., Tomaszów Mazowiecki

Na finał konkursu przybyło około 200 dokumentalistów. Uczestników przywitano staropolskim zwyczajem: chlebem i solą. Przemówienia powitalne wygłosili: starosta powiatu tomaszowskiego Piotr Kaganowicz, przewodniczący Rady Miasta Tomaszowa Zenon
Łaski, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Barański i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Tadeusz Cisowski. Po części oficjalnej rozpoczęło się spotkanie, podczas
którego uczestnicy wymieniali się doświadczeniami z zakresu rozwoju amatorskiego piśmiennictwa historycznego.
W drugim dniu organizatorzy przygotowali wycieczkę do najciekawszych historycznie i przyrodniczo miejsc ziemi tomaszowskiej i łódzkiej. Kronikarze zwiedzili muzeum
pożarnicze, stanowiące integralną część Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu. Uczcili pamięć zasłużonej kronikarki Urszuli Kotlickiej,
składając wiązanki kwiatów na jej grobie. Zwiedzili też służący edukacji historyczno-ekologicznej Skansen Rzeki Pilicy. Zachwycili się rezerwatem przyrody Niebieskie Źródła,
zobaczyli zwiedzili Tomaszowskie Muzeum im. hr. Antoniego Ostrowskiego. Szczególnie
podniosłym momentem było oddanie hołdu poległemu w okolicach wsi Anielin w potyczce z Niemcami mjr. Henrykowi Dobrzańskiemu ps. Hubal. W miejscu tym wzniesiono
symboliczną budowlę z kamieni polnych w kształcie pierścienia, zwaną Szańcem Hubala.
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W Inowłodzu kronikarze obejrzeli kościół św. Idziego, a na zakończenie wyprawy odwiedzili letnią rezydencję prezydentów II Rzeczpospolitej, miejsce dorocznych ogólnopolskich dożynek – osadę letniskową Spała.
Tego samego dnia wieczorem odbyły się warsztaty metodyczne z zakresu dokumentowania dziejów straży pożarnej. Poprowadził je prof. Piotr Matusak. Bardzo cennych
wskazówek udzielił kronikarzom przewodniczący jury, dr Eugeniusz Walczak. Podczas
warsztatów sporo czasu zarezerwowano na dyskusję uczestników szkolenia. Spotkanie
przerodziło się w debatę nad dokumentowaniem dziejów pożarnictwa.
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Podsumowanie konkursów było wspaniałą okazją do prezentacji wyjątkowych i jedynych w swoim rodzaju dzieł na wystawie okolicznościowej kronik, zorganizowanej
w Urzędzie Miasta Tomaszów Mazowiecki. Na zakończenie spotkania kronikarzy odbyło się seminarium popularnonaukowe, na którym wygłoszono kilka referatów. Podsumowania XV edycji konkursu dokonał przewodniczący jury dr Eugeniusz Walczak.
Na konkurs zgłoszono 123 kroniki w 186 tomach. Spośród nich 21 oceniono jako wzorowe,
39 jako wyróżniające, a 59 jako poprawne. Cztery kroniki nie odpowiadały ustalonym
kryteriom.
Na Konkurs na Pamiętniki, Wspomnienia, Relacje i Opracowania wpłynęło zaś
26 opracowań. Większość prac to drobne utwory, których teksty mają charakter publicystyczny. Wszystkie kroniki biorące udział w konkursie zasługiwały na uwagę, dlatego też
ich twórcy otrzymali dyplomy uznania wraz z pamiątkowymi upominkami.
XVI Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
18-20 września 2009 r., Dowspuda – Augustów

Kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu odbyła się w Dowspudzie – Augustowie.
W pierwszym dniu spotkania kronikarze zwiedzili wystawę kronik w świetlicy Internatu
Zespołu Szkół im. Gen. Ludwika M. Paca w Dowspudzie, pow. suwalski. Zgodnie z dotychczasową tradycją organizatorzy przygotowali dla kronikarzy dwie atrakcje w postaci
wycieczek krajoznawczych – po pięknej ziemi suwalskiej oraz do Trok i Wilna na Litwie.
Podsumowanie ogólnopolskiego spotkania laureatów odbyło się w oficerskim Yacht
Clubie RP PACIFIC w Augustowie. Imprezie towarzyszyła wystawa okolicznościowa
prezentująca dotychczasowy dorobek kronikarski. Uczestnikom finału konkursu ZG
ZOSP RP i jego Komisja Historyczna zapewniły ciekawy program szkoleniowy z zakresu
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Kronikarze na cmentarzu Na Rossie w Wilnie

wiedzy ogólnej i metodycznej. Ważną częścią spotkania było historyczne seminarium popularnonaukowe. Wykłady wygłosili: prof. dr hab. Adam Dobroński – „Wrzesień 1939 r.”,
dr Janusz Gmitruk – „70. rocznica najazdu Niemiec i Rosji Sowieckiej na Polskę”, prof.
dr hab. Piotr Matusak – „Początki strażackiego ruchu oporu przeciwko okupantowi niemieckiemu”, Walery Sak (gość z Białorusi) – „Organizacja ochrony przeciwpożarowej
na Białorusi” oraz Józef Murawski – „Współpraca polsko-litewska na przykładzie działalności zespołu folklorystycznego Pogranicze z Szypliszek”. Kronikarze mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji członków jury i Komisji Historycznej:
dr. Eugeniuszem Walczakiem jako przewodniczącym, Anną Przybylską i Jerzym Przybylskim. Ta forma konsultacji kronikarskich przypadła kronikarzom do gustu.
Jury konkursu zakwalifikowało ponad 50% kronik jako wzorowe i wyróżniające.
Na konkurs wpłynęły 123 kroniki w 174 tomach, wyselekcjonowane przez wojewódzkie
komisje konkursowe działające przy zarządach oddziałów wojewódzkich.
XVII Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
17-19 września 2010 r., Olsztyn

Uczestnicy spotkania udali się na wycieczkę do Muzeum Budownictwa Ludowego
– Parku Etnograficznym w Olsztynku i na pola Grunwaldu, gdzie w 1410 r. połączone siły
polsko-litewskie dokonały pogromu potęgi krzyżackiej. Zapoznali się ponadto z Muzeum
Warmii i Mazur, mieszczącym się w gotyckim Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. W Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym, stanowiącym jedną z głównych
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Na zdjęciu od lewej: Stanisław Mikulak,
Leonarda Bogdan, Grzegorz Matczyński

Na zdjęciu od lewej: Eugeniusz Flik – kronikarz
orkiestry OSP Radłów, woj. małopolskie,
Anna Przybylska oraz dr Eugeniusz Walczak

atrakcji turystycznych stolicy Warmii i Mazur, kronikarze obejrzeli ciekawy seans prezentujący bogatą wiedzę astronomiczną.
W niedzielę 19 września przy asyście strażackiej odbyła się uroczysta msza św. w kościele św. Franciszka z Asyżu. Po niej w sali teatralnej Centrum Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nastąpiło uroczyste otwarcie sesji popularnonaukowej pod hasłem „Etos rycerski w polskiej historii i tradycji”. Wygłoszono następujące
referaty: dr Janusz Gmitruk – „Wielka wojna z Zakonem 1409-1411”, mgr Jacek Macyszyn
– „Etos rycerski w polskiej historii i tradycji”, dr hab. Dariusz Radziwiłowicz – „Legenda
grunwaldzka a walka o niepodległość Polski”, dr Wiesław Łach „Grunwald 1410 – Tannenberg 1914 – w propagandzie niemieckiej”, Stanisław Mikulak – „Ochotnicze straże pożarne Prus Wschodnich”. Kronikarze i wszyscy miłośnicy pożarnictwa mieli możliwość
zapoznania się z kronikami wyeksponowanymi na wystawie okolicznościowej.
Podsumowania konkursów historycznych dokonał przewodniczący jury dr Eugeniusz
Walczak. Na konkurs wpłynęło 87 kronik, w tym 22 fotokroniki z 13 województw. Komisja
oceniła 15 kronik jako wzorowe, 24 kroniki jako wyróżniające i 48 kronik jako poprawne.
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XVIII Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
16-18 września 2011 r., Częstochowa

Konkurs odbył się w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Kronikarze i pasjonaci historii ruchu pożarniczego spotkali się na zajęciach warsztatowych, podczas których przedstawiciele jury omówili zagadnienia związane z metodyką
pisania kronik. W trzecim dniu pobytu uczestnicy spotkania zwiedzili historyczne zabytki
związane z regionem. Tym razem udali się na Jasną Górę, do miejsca kultu maryjnego.
Obejrzeli sanktuarium wraz z klasztorem zakonu paulinów. W godzinach popołudniowych na kronikarzy czekały jeszcze dodatkowe atrakcje. Pojechali na wycieczkę do Koszęcina, gdzie siedzibę ma Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Na trasie wycieczki znalazła się
również miejscowość Mokra, gdzie we wrześniu 1939 r. Polacy stoczyli ciężką bitwę z wojskami niemieckimi. Aby uczcić to wydarzenie, kronikarze złożyli kwiaty przed pomni-
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kiem upamiętniającym bitwę. Dziejopisarze zachwyceni byli wizytą w kłobuckiej Izbie
Tradycji Pożarniczej.
Podczas sesji historycznej wygłoszone zostały referaty związane z historią regionalną i pożarniczą. W trakcie podsumowania XVIII edycji konkursu przewodniczący jury
dr Eugeniusz Walczak podkreślił, że merytoryczna i estetyczna wartość kronik ciągle
rośnie, a wysiłki organizacyjne zmierzające do umożliwienia kronikarzom wymiany doświadczeń i spotkania szkoleniowe przynoszą efekty.
Na konkurs wpłynęło 70 kronik w 151 tomach z 14 województw. Jury 19 kronik uznało
za wzorowe, 17 kronik za wyróżniające, 29 kronik za poprawne, a dwie oceniono w kategorii za udział. Trzy kroniki ze względu na zasady regulaminowe nie spełniały warunków konkursowych. Na Konkurs na Pamiętniki, Wspomnienia, Relacje i Opracowania
„Z dziejów ochotniczych straży pożarnych” wpłynęły 22 opracowania.
XIX Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
28-30 września 2012 r., Opatów

Kronikarze pożarnictwa przybyli do siedziby Opatowskiego Ośrodka Kultury. Wieczorem odbyły się warsztaty szkoleniowe, które poprowadzili dr Rafał Dmowski i Zbigniew Todorski. Następnie kronikarze obejrzeli spektakl „Z czartem sprawa” w wykonaniu Zespołu Teatralno-Obrzędowego „Strefień”. W kolejnym dniu kronikarze zapoznali się
z historią regionu i zwiedzili ciekawe zabytki Opatowa: romańską kolegiatę św. Marcina
z II połowy XII w. i barokowy klasztor oo. bernardynów z przełomu XIV i XV w. W czasie
spaceru zachwycili się podziemną trasą turystyczną – systemem dawnych piwnic kupieckich umiejscowionych w wydrążonym lessie pod rynkiem Starego Miasta. W programie
wycieczki znalazły się ruiny największej rezydencji pałacowej XVII-wiecznej Europy – tzw.
Krzyżtopór w Ujeździe. Na koniec wyprawy kronikarze podziwiali zabytki Sandomierza.
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Wiele emocji i zainteresowania zarówno wśród kronikarzy, jak i zaproszonych gości
wzbudziła wystawa prac kronikarzy zorganizowana w świetlicy Opatowskiego Domu Kultury. Laureaci podczas jej zwiedzania wymieniali poglądy i dzielili się doświadczeniem
z innymi pasjonatami kronikarstwa. W niedzielę po mszy św. w zabytkowej kolegiacie
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pw. św. Marcina w sali widowiskowej Opatowskiego Ośrodka Kultury miała miejsce część
artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży z sekcji wokalno-tanecznej. Kolejny punkt
programu stanowiła sesja popularnonaukowa i podsumowanie konkursów historycznych. Na wstępie głos zabrali lokalni włodarze: burmistrz miasta i gminy Opatów Andrzej
Chaniecki oraz starosta Bogusław Włodarczyk. W dalszej części wygłoszono referaty:
dr Janusz Gmitruk mówił o historii regionu opatowskiego, Radosław Kubicki poruszył
zagadnienie „Pożary i obrona przeciwpożarowa w Opatowie”, dr Urszula Otinger –
„Ochotnicze straże ogniowe guberni kieleckiej i sandomierskiej”, Marek Leś – „Wielka
wojna na ziemi opatowskiej w latach 1914-1915”, Wiesław Chmielewski – „Życie i działalność społeczno-zawodowa Gustawa Cieślikowskiego”, dr Sylwester Łysiak – „Regionalna
kultura ludowa na przykładzie zespołu teatralno-obrzędowego Strefień”, zaś prof. dr hab.
Piotr Matusak przedstawił dzieje miasta Opatowa.
W drugiej części spotkania głos zabrała Anna Przybylska z Zakładu Historii Ruchu
Ludowego, która szczegółowo omówiła zasady prowadzenia kronik. Były to praktyczne
porady dla zgromadzonych kronikarzy. Na XIX edycję konkursu zgłoszono 104 kroniki
w 184 tomach z 15 województw. Wśród nich 29 kronik oceniono jako wzorowe, 32 jako
wyróżniające i 43 jako poprawne. 30% kronik ocenianych w tegorocznym finale konkursu
nie uczestniczyło w dotychczasowych rozgrywkach na szczeblu centralnym. Wystawiono
m.in. kronikę, której odtworzone zapisy historyczne sięgają 1900 r., a systematyczne zapisy kontynuowano są od 1930 r. Najliczniejszą grupę stanowiły prace ukazujące życie OSP.
Z zadowoleniem należy stwierdzić, że w ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój ruchu kronikarskiego w powiatach dotychczas mniej aktywnych. Laureaci konkursu w dowód uznania za trud włożony w dokumentowanie dziejów swoich jednostek pożarniczych
uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami i upominkami.
XX Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
6-8 września 2013 r., Ciechocinek

Na podsumowanie konkursu przybyli kronikarze z niemal wszystkich zakątków kraju. Dla większości z nich było to ogromne wydarzenie związane z dokumentowaniem
dziejów OSP i lokalnych społeczności. Dzięki ich społecznikowskiej pasji kroniki niejednokrotnie są jedynym i wyjątkowym świadectwem losów i przemian, które dokonują
się w polskich wsiach i miasteczkach. Uczestnicy spotkania zwiedzili wiele atrakcyjnych
miejsc tego pięknego uzdrowiska, m.in. tężnie solankowe i zabytkową warzelnię soli.
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Kronikarz Jan Klarecki z OSP Szczerców, woj. łódzkie

Kronikarka Anna Tomczyk z OSP Szydłowiec,
woj. mazowieckie

Kronikarze spacerowali po miejscowości, podziwiając Park Zdrojowy, a w nim różnokolorowe dywany kwiatowe, fontanny Grzybek oraz Jaś i Małgosia. Wieczorem spotkali się na
szkoleniowych warsztatach metodycznych, prowadzonych przez członków Komisji Historycznej ZG ZOSP RP. W dyskusji wszystkie wypowiedzi koncentrowały się na warsztacie
pracy kronikarza.
W kolejnym dniu kronikarze uczestniczyli w mszy św. odprawionej w ich intencji
w neogotyckim kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Następnie udali się na
sympozjum naukowe, zorganizowane w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie wysłuchali referatów okolicznościowych. Corocznym zwyczajem czynna była wystawa kronik,
która wzbudziła ogromne zainteresowanie. Stanowiła ona sprawdzian wysokich umiejętności dziejopisów, a także wspaniałą okazję do skorzystania przez nich z indywidualnych
konsultacji członków Komisji Historycznej.
Anna Przybylska, przewodnicząca jury, dokonała podsumowania XX edycji konkursu.
W imieniu komisji oceniającej kroniki podziękowała wszystkim kronikarzom za wkład
pracy i ich osobiste zaangażowanie w dokumentowanie dziejów swoich OSP i lokalnych
społeczności. Na konkurs wpłynęło 107 kronik w 218 tomach z 15 województw. W wyniku przeprowadzonego przeglądu jury zaklasyfikowało: 23 kroniki jako wzorowe, 30 jako
wyróżniające, 45 jako poprawne i dziewięć za udział. W edycji tej wystawiono trzy stare
kroniki, reprezentujące OSP Łęki (woj. małopolskie), OSP Kryg (woj. małopolskie) i OSP
Szydłowiec (woj. mazowieckie). Jest to zachęta do wszystkich strażaków do wyciągnięcia
z ukrycia i zaprezentowania kronik swoich OSP prowadzonych w dawnych czasach.
W czasie finału konkursu kronik rozstrzygnięto także Konkurs na Pamiętniki, Wspomnienia, Relacje i Opracowania „Z dziejów ochotniczych straży pożarnych” oraz przeprowadzono po raz pierwszy konkurs „Ocalić od zapomnienia”, którego celem jest popularyzowanie historii pożarnictwa wśród młodego pokolenia.
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XXI Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
12-14 września 2014 r., Polanica-Zdrój

Laureaci odwiedzili urokliwą miejscowość położoną w atrakcyjnym zakątku Kotliny
Kłodzkiej – Polanicę-Zdrój. W pierwszym dniu odbyły się zajęcia warsztatowe na temat
pisania kronik, pamiętników i wspomnień. Prowadzili je profesjonalni historycy związani
z Komisją Historyczną ZG ZOSP RP: dr Rafał Dmowski, dr Grażyna Korneć oraz Anna
i Jerzy Przybylscy. Następnego dnia, zgodnie z wieloletnią tradycją, uczestnicy spotkania
udali się na wycieczkę po Kotlinie Kłodzkiej. Zwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin i szopkę ruchomą w Wambierzycach, Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach-Zdroju, Kaplicę Czaszek w Kudowie-Zdroju oraz położone na obszarze
Parku Narodowego Błędne Skały.

Ostatniego dnia w Teatrze Zdrojowym im. M. Ćwiklińskiej odbyło się podsumowanie
konkursu kronik, podczas którego wystąpił zespół folklorystyczny Górnianki, działający przy
Kole Gospodyń Wiejskich w Jaszkowie Górnym k. Kłodzka. Honory gospodarzy pełnili: przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Dariusz Kłonowski, starosta Kłodzki Maciej Awiżeń,
prezes Towarzystwa Miłośników Polanicy Edward Wojciechowski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Kłodzku Ryszard Lewandowski oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Kłodzku Ryszard Drozd. Na konferencji popularnonaukowej wygłoszono referaty: „Czyn zbrojny narodu polskiego w okresie I wojny światowej” – dr Janusz Gmitruk, „Powstanie warszawskie” – prof. Piotr Matusak, a Paweł Rochala z KG PSP przedstawił biografię
wybitnego kreatora polskiego pożarnictwa Bolesława Chomicza.
Po oficjalnych wystąpieniach ogłoszone zostały wyniki. Jury konkursu w składzie:
Anna Przybylska – przewodnicząca, dr Krzysztof Adam Latocha – sekretarz i Jerzy Przybylski dokonało oceny 101 kronik w 168 tomach. W wyniku przeglądu zakwalifikowano:
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12 kronik jako wzorowe, 26 jako wyróżniające, 52 jako poprawne i 10 za udział. Jedna
kronika pozostała bez oceny, ponieważ nie spełniała kryteriów regulaminu konkursu. Imprezie zwieńczającej pobyt kronikarzy w Polanicy towarzyszyły dwie wystawy, dotyczące
działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz kronik uczestniczących
w konkursie. Ta ostatnia była okazją do wymiany doświadczeń i poglądów związanych
z trudną sztuką dokumentowania dziejów OSP w regionalnych środowiskach.
XXII Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
11-13 września 2015 r., Kazimierz Dolny

Finaliści konkursu spotkali się na zajęciach warsztatowych, podczas których jurorzy:
dr Rafał Dmowski i Krzysztof Latocha omówili zagadnienia związane z metodyką pisania kronik, a Anna i Jerzy Przybylscy wygłosili prelekcje dotyczące zasad dokumentowania działalności OSP w lokalnych społecznościach. W drugim dniu uczestnicy spotkania
wyruszyli na przejażdżkę samochodami elektrycznymi Melex, podziwiając nacechowaną
romantyką i czarem architekturę miasta. Obejrzeli XVI- i XVII-wieczne spichlerze, ruiny starego cmentarza żydowskiego, zwiedzili wieżę obronną z końca XIII w., ruiny zamku z II połowy XIV w., Muzeum Przyrodnicze i odbyli spacer przepięknym lessowym
wąwozem, tzw. Korzeniowym Dołem. Następnie udali się do Puław, gdzie zwiedzili pałac
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Marian Matraszek – OSP Osiny, woj. lubelskie i Barbara
Wit-Kargul – kronikarka Zespołu Folklorystycznego
Strefień, OSP Jurkowice, woj. świętokrzyskie

Piotr Skorupa z OSP Opoczno, woj. łódzkie

Czartoryskich. Wieczorem w OSP Młynki odbyła się uroczysta kolacja połączona ze spotkaniem integracyjnym kronikarzy i pasjonatów historii. Gośćmi byli m.in. wiceprezes
ZG ZOSP RP Marian Starownik, lubelski komendant PSP nadbryg. Tadeusz Milewski,
przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych powiatu. W kolejnym dniu
po mszy św. w zabytkowym Sanktuarium Zwiastowania w sali konferencyjnej Zajazdu
Piastowskiego nastąpiło uroczyste otwarcie sesji popularnonaukowej. Uczestników
przywitała dh. Leonarda Bogdan, traktująca ożywienie ruchu kronikarskiego jako jedno z priorytetowych zadań swojego zespołu. Na uroczystości obecni byli wiceprezes ZG
ZOSP RP Zygmunt Tomczonek i zastępca burmistrza miasta Krzysztof Wawer. Podczas
seminarium wykłady wygłosili: prof. Władysław Tabasz (dom w polskiej tradycji), prof.
Adam Czesław Dobroński (społeczny ruch ludowy), prof. Piotr Matusak (współpraca
strażaków i wojska), dr Janusz Gmitruk (powstanie zamojskie), dr Andrzej Pawłowski
(walory historyczno-przyrodnicze Kazimierza Dolnego i regionu), mgr Marcin Pisula (historia OSP Kazimierz Dolny). Spotkaniu towarzyszyła wystawa zgłoszonych na konkurs
kronik, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem strażackich dziejopisarzy.
Końcowego podsumowania i oceny prac uczestniczących w konkursie dokonał
przewodniczący jury dr Rafał Dmowski. Na finał XXII konkursu zgłoszono 95 kronik
w 173 tomach. W konkursie wystawiono następujące oceny: 17 kronik wzorowych,
25 kronik wyróżniających i 35 kronik poprawnych. Jury nie oceniło 18 kronik z powodu
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ich uczestnictwa w poprzednim ogólnopolskim konkursie, co wynika z regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Kronik (załącznik do uchwały 113/16/2009 Prezydium Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 23 października 2009 r.).
W dowód uznania za trud włożony w dokumentowanie dziejów OSP autorzy prac nadesłanych na konkurs otrzymali dyplomy i upominki.
XXIII Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
23-25 września 2016 r., Supraśl – Białystok

Laureaci XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych spotkali się w Supraślu i Białymstoku. Imprezę oficjalnie zainaugurowano w piątek
23 września wieczorem w Akademii Supraskiej, będącej częścią klasztoru Zwiastowania
Najświętszej Marii Panny. Było to merytoryczne szkolenie warsztatowe prowadzone przez
członków Komisji Historycznej ZG ZOSP RP. W pierwszym wystąpieniu prof. Piotr Matusak zwrócił uwagę na duży wkład młodzieży w dokumentowanie dziejów pożarniczych
w kronikach. Sekretarz Komisji Historycznej dr Rafał Dmowski akcentował, że kronika
nie może być anonimowa i musi być należycie podpisana. Anna Przybylska, przewodnicząca jury, w skład którego weszli również dr Krzysztof Latocha (sekretarz) i Jerzy Przybylski, podkreśliła, że najważniejsza w kronice jest jej wartość dokumentacyjna. Stwierdziła, że obecnie panuje moda na nieudolnie prowadzone fotokroniki, które nie zawsze
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przedstawiają należytą wartość źródłową dla przyszłych badaczy historii pożarnictwa.
Mówiła o warsztacie metodycznym prowadzenia dobrych kronik.
Drugiego dnia organizatorzy zaprosili uczestników spotkania do zwiedzania regionu
i zapoznania się z jego dorobkiem kulturowym. Dziejopisarze zwiedzili Muzeum Ikon oraz
Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa. Mogli prześledzić produkcję papieru czerpanego i zmianę technologii druku od czasów Gutenberga. Wielką atrakcją dla było pojawienie
się aktora Krzysztofa Dziermy, który wcielił się w rolę proboszcza w filmie „U Pana Boga
w ogródku”. Kronikarze nie przepuścili okazji, aby sfotografować się z artystą, który oprowadzał wycieczkę po Supraślu. Kronikarze skosztowali również oryginalnej kuchni tatarskiej
w Kruszynianach, gdzie zwiedzili cmentarz i najstarszy w Polsce, XVIII-wieczny drewniany
meczet. W Tykocinie odwiedzili synagogę i zwiedzili lochy oraz dziedziniec odbudowanego zamku królów polskich. Uroczysta kolacja integracyjna w OSP Siekierki była okazją do
obejrzenia występu zespołu folklorystycznego Klekociaki z OSP Boćki. W następnym dniu
w Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w pałacu Branickich w Białymstoku miała miejsce
sesja historyczna. Referaty wygłosili: prof. Piotr Matusak, prof. Adam Czesław Dobroński,
dr Janusz Gmitruk i Andrzej Lechowski, którzy mówili o historii chrztu Polski, powstaniu
ruchu strażackiego oraz o dziejach Podlasia i Białegostoku.
Na zakończenie przewodnicząca jury Anna Przybylska przedstawiła oceny prac zgłoszonych na XXIII edycję konkursu. Zgłoszono 89 kronik strażackich w 140 tomach.
26 z nich nie uczestniczyło w dotychczas organizowanych przez ZG ZOSP RP edycjach
ogólnopolskiego konkursu kronik. Oceny kronik nadesłanych na konkurs to: 21 wzorowych, 22 wyróżniających się, 28 poprawnych i 12 za udział. Jury nie oceniło sześciu kronik ze względu na ich udział w poprzednim konkursie. Kronikarzom wręczono dyplomy
i upominki.
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XXIV Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
14-15 października 2017 r., Warszawa

Laureaci konkursu w pierwszym dniu uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych
prowadzonych przez jurorów w Urzędzie Dzielnicy Wilanów. Przewodnicząca jury Anna
Przybylska skoncentrowała swoje wystąpienie na technice redagowania kronik, wskazując
główne błędy w ich prowadzeniu. Prof. Władysław Tabasz w interesujący sposób przedstawił zasady prowadzenia kronik i dokumentowania dziejów pożarniczych. Kolejna prelegentka zapoznała gości z historią Wilanowa. Mieli oni również możliwość zwiedzenia
ogrodów pałacu w Wilanowie i Muzeum Plakatu. W dalszej części spotkania o swoim
doświadczeniu kronikarskim opowiadali członkowie klubów kronikarzy z bardzo aktywnych na tym polu województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.
Spotkaniu laureatów towarzyszyła wystawa kronik uczestniczących w ogólnokrajowych
rozgrywkach.
Nazajutrz kronikarze wzieli udział we mszy św. celebrowanej w Świątyni Opatrzności
Bożej. Kolejnym etapem spotkania była sesja historyczna, która odbyła się w Instytucie
Papieża Jana Pawła II. Z referatem historycznym poświęconym walce o niepodległość
Polski wystąpił dr Janusz Gmitruk. Jury w składzie: Anna Przybylska – przewodnicząca, dr Krzysztof Latocha – sekretarz i Jerzy Przybylski dokonali przeglądu kronik, które
wpłynęły do krajowych rozgrywek. Przewodnicząca podsumowała XXIV edycję konkursu w liczbach: wpłynęło 85 kronik strażackich w 134 tomach. 24 kroniki nie brały udziału
w dotychczas organizowanych przez ZG ZOSP RP edycjach konkursu.
Kryteria ocen zostały zweryfikowane na przeglądach wcześniejszych, a należały do
nich: koncepcja kroniki i jej zakres problemowy wynikający z zadań statutowych realizowanych przez OSP i oddziały Związku, stopień powiązania działalności OSP z problematyką
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funkcjonowania lokalnych środowisk, poziom merytoryczny zapisów, dokumentacyjnych, autentyczność i obiektywizm zapisów, poziom i forma zapisów oraz zakres ilustracji
tekstów, poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego. Wszyscy kronikarze
odebrali z rąk członka Prezydium ZG ZOSP RP Adama Nowaka dyplomy i nagrody okolicznościowe.
XXV Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
28-30 września 2018 r., Warszawa

Jubileuszowe – 25. spotkanie strażackich dziejopisarzy miało szczególny wyraz z powodu trwających obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa
kronik towarzysząca krajowym rozgrywkom była okazją do szerszego zaprezentowania
osiągnięć entuzjastów strażackiego kronikarstwa przybyłych z odległych zakątków Polski.
W pierwszym dniu odbyły się warsztaty pisania kronik przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej przez Małgorzatę Judasz i Bogdana Siwińskiego z Wojewódzkiego
Klubu Kronikarza OSP z Wielkopolski.
Uczestnicy konkursu zwiedzili Muzeum Sportu i Turystyki oraz Cytadelę Warszawską.
W Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego obejrzeli film dokumentalny poświęcony
jednemu z ojców niepodległości Ignacemu Paderewskiemu. Na cmentarzu Powązkowskim złożyli wieńce na grobach zasłużonych strażaków, wśród nich pioniera polskiego
pożarnictwa Bolesława Chomicza oraz inspiratora badań nad historią pożarnictwa, wieloletniego przewodniczącego Komisji Historycznej ZG ZOSP RP prof. Józefa Ryszarda
Szaflika. W kościele na Chomiczówce złożyli kwiaty pod tablicą Bolesława Chomicza oraz
przy relikwiach św. Jana Pawła II. W katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze zapoznali się z dziejami świątyni i historią patrona strażaków. Pod jego figurą oraz pod tablicą
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upamiętniającą poległych strażaków również złożyli kwiaty. W niedzielę w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela odbyła się uroczysta msza św. w intencji rycerzy św. Floriana koncelebrowana przez proboszcza ks. Bogdana Bartołda.
Sesja popularnonaukowa połączona z podsumowaniem konkursów odbyła się w wilanowskim Międzypokoleniowym Centrum Edukacji. Na jubileuszową galę zostali zaproszeni prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak i zastępca dyrektora Zarządu Wykonawczego
Marian Zalewski. W ciekawym wystąpieniu badacz dziejów pożarnictwa prof. Tadeusz
Olejnik omówił rolę Towarzystw Ochotniczych Straży Ogniowych w odzyskaniu przez
Polskę niepodległości. Dr Janusz Gmitruk wystąpił z referatem „550 lat parlamentaryzmu polskiego”. Członek Komisji Historycznej Mateusz Kaszyński z OSP w Brudzewie

Przemawia prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak

zaprezentował dysertację „Rola kronikarza OSP w obliczu wyzwań stawianych przez media społecznościowe”. Dr Marian Zalewski poinformował o działalności programowej
Związku. W szczególności podziękował obecnym historykom i kronikarzom za współpracę przy tworzeniu albumu „W jedności siła”. Jest to monumentalna pozycja (600 stron, blisko 2 tys. zdjęć i dokumentów) ukazująca historię i dzień dzisiejszy Związku oraz ochotniczych straży pożarnych. Prezes Waldemar Pawlak oraz dr Marian Zalewski wręczyli
autorom egzemplarze tej książki oraz pamiątkowe medale z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.

Występuje dr Marian Zalewski

Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak wpisuje się
do kroniki OSP Turek, woj. wielkopolskie.
Obok kronikarka Renata Sochacka
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Przemawia prof. Tadeusz Olejnik

Prezes Waldemar Pawlak w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji niepodległościowej polskiego ruchu strażackiego. Podziękował laureatom za głębokie angażowanie w dokumentowanie dziejów OSP, najbliższego otoczenia oraz regionu. Podkreślił, że żyjemy
w dobie szybkiego rozwoju technicznego, a nowoczesne technologie są obecne już niemal
w każdej sferze naszego życia, również w kronikarstwie – i należy z nich w pełni korzystać.
Nawet w tych bardzo trudnych dla kultury i nauki czasach wypierania humanistyki przez
wszechobecne media, komputery i telefony komórkowe istnieje ogromne zapotrzebowanie na pogłębiony kontakt z przeszłością i tradycją.
Anna Przybylska, przewodnicząca jury, w skład, którego weszli również dr Krzysztof
Latocha – sekretarz i Jerzy Przybylski, dokonała oceny kronik zgłoszonych na eliminacje krajowe. Prace zostały ocenione za koncepcję oraz wartość dokumentacyjną i poznawczą,
obejmującą całokształt problematyki wynikającej z funkcji
realizowanych przez OSP i poszczególne oddziały ZOSP RP
w lokalnych społecznościach. Na konkurs wpłynęło 94 kronik
strażackich w 153 tomach. 38 kronik nie uczestniczyło w dotychczas organizowanych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Kronik. Wart odnotowania jest dynamiczny rozwój kronikarstwa w województwach łódzkim i wielkopolskim, skąd
zgłoszono najwięcej kronik. W rejonach tych działają kluby
kronikarza wspierające strażackich dziejopisów. Kroniki oceniono następująco: 23 jako wzorowe, 35 jako wyróżniające,
31 jako poprawne i jedną za udział. Przy ocenie nie uwzględniono czterech kronik ze
względu na ich udział w ostatnim Ogólnopolskim Konkursie Kronik. Na zakończenie gali
konkursowej prezes Waldemar Pawlak i członkowie Komisji Historycznej ZG ZOSP RP
wręczyli dyplomy, nagrody, a autorom albumu „W jedności siła. Bogu na chwałę, ludziom
na pożytek” pamiątkowe medale z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
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XXVI Ogólnopolski Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych
21-22 października 2019 r., Olsztyn

Kronikarze spotkali się w siedzibie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Przyjechało
ponad 150 strażackich pasjonatów, autorów kronik i prac popularno - naukowych. Pierwszego dnia uczestnicy spotkania zapoznali się z historią Olsztyna. Przewodnikiem po mieście
był dr Władysław Maria Świeczkowski, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Historycznej
ZOSP RP. Goście zobaczyli m.in.: zamek kapituły warmińskiej, gdzie obecnie mieści się Muzeum Warmii i Mazur, Stare Miasto ze średniowieczną Wysoką Bramą i zabytkowy Stary Ratusz. Następnie odbyły się warsztaty metodyczne, w trzech sekcjach. Edukację kronikarzy w zakresie dokumentowania dziejów OSP prowadzili jurorzy konkursu dr Krzysztof Latocha oraz
Anna i Jerzy Przybylscy. Drugi panel, prowadzony przez Małgorzatę Judasz i Bogdana Siwińskiego, dotyczył klubów kronikarza oraz innych form współpracy i integracji kronikarzy OSP.
Dr Marian Zalewski i dr Janusz Gmitruk prowadzili natomiast zajęcia z zakresu roli kronikarzy w dokumentowaniu historii. Na zakończenie kronikarze uczestniczyli w prezentacji węzłowych problemów i celów strategicznych przedstawionej przez przewodniczącego Zespołu ds.
Strategii ZOSP RP Florian 2050 dr. Mariana Zalewskiego.
Imprezie zwieńczającej pobyt kronikarzy i regionalistów pożarniczych w stolicy woj.
warmińsko-mazurskiego towarzyszyła wystawa kronik uczestniczących w krajowych rozgrywkach. Była ona inspiracją do wymiany doświadczeń i poglądów związanych z trudną
sztuką dokumentowania dziejów OSP w regionalnych środowiskach. Tego dnia odbyła
się sesja popularnonaukowa pod hasłem „Pamięć i prawda w ruchu strażackim”. Z referatami wystąpili: dr Krzysztof Adam Latocha – „Rozwój ruchu strażackiego do 1939 r”,
dr Janusz Gmitruk – „Strażacy w walce z ogniem i okupantem w okresie II wojny światowej”, dr Władysław Maria Świeczkowski – „Odbudowa ruchu strażackiego po 1945 r.”,
płk poż. Stanisław Mikulak – „Walka o samorządy i demokratyczny charakter Związku po
II wojnie światowej”, a także dr Marian Zalewski – „Ruch strażacki w XXI w. Rola komisji
historycznych i kronikarzy”.
Na zakończenie Anna Przybylska, przewodnicząca jury, dokonała podsumowania
konkursu, na który zgłoszono 78 kronik strażackich w 118 tomach. 31 kronik nie uczestniczyło w poprzednich edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Kronik organizowanego
przez ZG ZOSP RP. Oceny kronik: 17 wzorowych, 27 wyróżniających, 29 poprawnych.
Pięciu kronik nie poddano ocenie ze względu na ich udział w zeszłorocznej edycji.
Na Konkurs na Pamiętniki, Wspomnienia, Relacje i Opracowania „Z dziejów ochotniczych straży pożarnych” oraz Konkurs na Prace Popularnonaukowe i Badawcze Dotyczące
Historii Pożarnictwa zgłoszono 32 prace. Laureaci obydwu konkursów uhonorowani zostali dyplomami i upominkami.
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XXV.

Przesłanie
dla przyszłości OSP
Janusz Gmitruk
Wprowadzenie
Jeden z polskich humanistów wyraził pogląd, „iż każdy ruch społeczny, który nie osadzi swojej działalności w tradycji, straci ważny atut w walce o przyszłość”. Dokumentowanie i badanie tradycji ruchu strażackiego jest więc ważne dla rozwoju, pomyślności tego
ruchu oraz jego służby dla narodu i państwa. Dzieje ruchu strażackiego to historia wielu
milionów ludzi, którzy wpisali swoją działalność w ideę „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Dokumentowanie działalności straży ogniowej ma swoje głębokie tradycje. Możemy przywołać wielkich polskich kronikarzy: Wincentego Kadłubka, Jana Długosza, którzy
opisywali zmagania z ogniem w miastach pierwszych prekursorów ruchu strażackiego.
Rozkwit straży ogniowych na ziemiach polskich, będących jeszcze pod zaborami,
nastąpił w XIX w. Wtedy też rozpoczęto – na początku skromne – dokumentowanie jej
działalności. Powrót Polski na mapę Europy w 1918 r. następował przy wydatnym udziale
wielu tysięcy strażaków, który stanęli do walki o odrodzenie niepodległości w różnych formacjach niepodległościowych. Zjednoczenie ruchu strażackiego z trzech byłych zaborów
dokonało się w 1921 r., na zjeździe w Warszawie, który odbył się w dniach 8 i 9 września.
Sprawiło ono, iż ochotnicze straże pożarne stały się wielkim ruchem społecznym, zdolnym do wykonywania zadań nałożonych przez odrodzoną Ojczyznę. Wtedy to Wincenty
Witos – premier Rządu Obrony Narodowej, prezes OSP w Wierzchosławicach – wspierał
swoim przykładem i autorytetem państwa działalność OSP, ale i procesy integracyjne zachodzące w tym ruchu. To właśnie w II RP rozpoczął się proces dokumentowania działalności OSP. Powstałe w tym czasie kroniki są kontynuowane do czasów współczesnych.
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Prawdziwy renesans strażackiego ochotniczego kronikarstwa nastąpił po transformacji
ustrojowej w 1989 r.
Na całym świecie, tak jak w Polsce, każdego dnia co kilka minut, niezależnie od pory
dnia czy święta, odzywa się syrena. Strażacy zawsze są na posterunku. „Gaszą pożary
materii, wzniecają ducha płomienie” to nie tylko hasło Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP, ale rzeczywiste przesłanie działalności ruchu strażackiego w najnowszej
historii Polski. Nie ma w Polsce takiej organizacji społecznej, która po upadku realnego
socjalizmu w 1989 r. nie tylko zachowała swój stan posiadania, ale znacznie rozszerzyła
działalność zawodową i społeczno-kulturalną. Co sprawiło, że organizacja o wiekowych
tradycjach, której początki powstania sięgają zaborów, uzyskała uznanie środowiska za
walkę z żywiołem i pracę społeczno-kulturalną?
1. W nowej rzeczywistości
Załamanie w geografii wpływów starych struktur politycznych po 1989 r. miało także negatywne następstwa w działalności społecznej Polaków. Zmniejszyła się znacznie aktywność
i rozmach organizacji, które za swój cel stawiały służbę społeczeństwu. Powstały na to miejsce
nowe, które starały się usytuować w gospodarce rynkowej. Najczęściej wykorzystywały one
w działalności statutowej środki rządowe i Unii Europejskiej. Konkurowały tym z organizacjami
społecznymi, które swoją działalność opierały na inicjatywie społecznej. Po 1989 r. zmieniała się
formuła społecznikowskiego działania. Tę starą, w której pozyskiwane środki pomocne były do
wykonywania zadań, uważano za archaiczną. Kto pracował za darmo, był wyśmiewany. Ideolodzy polskiego kapitalizmu, dając hasło do bogacenia, zaczęli dezawuować wartości i pracę społeczną, która nie przynosiła wymiernego zysku. Pracę społeczną zastępowano często filantropią.
Bogaci mieli dzielić się nadmiarem dóbr. Ogromne środki państwo przeznaczało na tzw. zupę
– bezpłatną pomoc społeczną, która zabijała podstawy aktywności społecznej. Nie musiał bezrobotny zabiegać o pracę, jeżeli otrzymywał za darmo środki utrzymania. Coraz mniejsze dotacje
otrzymywały organizacje społeczne na działalność podmiotową. Wychodzono z założenia, że
wszystko, co nie powstało w III Rzeczypospolitej, musi ulec zniszczeniu.
Z tej konfrontacji Związek Ochotniczych Straży Pożarnych wyszedł w dobrej kondycji. Nowa mentalność kapitalistyczna nie wpłynęła na zmianę sposobu myślenia członków
wielkiej rodziny strażackiej. Ogromny wpływ na taką sytuację miała nie tylko wielotysięczna
rzesza społeczników OSP, ale także wybór na prezesa ZG ZOSP RP dh. Waldemara Pawlaka
– ludowego zwycięzcy w wyborach parlamentarnych 1993 r., prezesa Polskiego Stronnictwa
Ludowego, premiera rządu. Swoim autorytetem wzmocnił i rozbudował Związek, który odwdzięczył się swojemu liderowi ogromną aktywnością i nowoczesnością w działaniu. W latach
1993-1997 Związek nabrał rozmachu w działalności prewencyjnej, a także społeczno-kulturalnej, nastąpiło umocnienie autorytetu OSP w społeczeństwie. Związek odzyskał nie tylko swoją
pozycję, ale stał się jednym z najtrwalszych elementów współczesnej rzeczywistości. Był to
złoty okres w działalności OSP.
Społeczeństwo polskie przyzwyczaiło się do obecności OSP nie tylko przy gaszeniu pożarów, ale także przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Strażacki mundur budzi zaufanie
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do człowieka, który go nosi i tym samym do organizacji, którą reprezentuje. A przecież są to
zwyczajni obywatele, zwykli ludzie, z różnym wykształceniem, na co dzień wykonujący pracę zawodową – są strażakami, kiedy zachodzi potrzeba. Co sprawiło, że OSP w niepodległej
Polsce wykształciły tak pozytywny wizerunek, którego inne organizacje i stowarzyszenia nie
są w stanie osiągnąć? Bez wątpienia najważniejszą dla organizacji i jej członków była służba
społeczeństwu, nieuleganie opcjom politycznym i modom danego okresu, stałe doskonalenie
zawodu oraz szeroka działalność społeczno-kulturalna.
Ochotnicze straże pożarne w różnych okresach dziejów były strukturą nie tylko pielęgnującą tradycje zawodowe, ale także przygotowującą swoich członków do pracy publicznej w wolnej Polsce. Straż stanowiła przykrywkę do działalności niepodległościowej. Na to
właśnie nie zawsze zwracają należytą uwagę badacze, zarówno dziejów strażaków w Polsce,
jak i najnowszych dziejów Polski. Ćwiczenia strażackie były musztrą oddziałów paramilitarnych, a funkcjonujące przy strażach teatry, zespoły muzyczne kultywowały tradycje narodowe.
Szczególne miejsce w życiu straży i społeczności wiejskiej zajmowała remiza, gdzie ogniskowało się życie społeczno-kulturalne wsi, gdzie przechowywano niezbędny sprzęt i pamiątki
związane z działalnością jednostki. Straże wypełniały nie tylko w przeszłości lukę, jaka istniała w wyniku braku polityki kulturalnej państwa na wsi, zastępowały ją własną działalnością,
opartą całkowicie na inicjatywie społecznej. Tam, gdzie powstały i rozwinęły swoją działalność
OSP, życie kulturalne wsi było bogatsze, a młodzież czerpała wzorce z postawy obywatelskiej
starszych druhów – strażaków. Polskie orkiestry strażackie są czymś unikatowym w działalności artystycznej w skali Europy, zrzeszając setki zespołów, które legitymują się niekiedy wysoką
fachowością i często są jedną placówką, gdzie uzdolniona młodzież ze wsi i małych miasteczek
może rozwijać swoje talenty muzyczne. Należy też zwrócić uwagę na inne formy aktywności
OSP, jak na przykład młodzieżowe drużyny pożarnicze, w których młodzi ludzie uczą się podstawowych zasad walki z żywiołem, a jednocześnie zdobywają wszechstronną wiedzę na temat
ratownictwa, również medycznego. Wiedza przekazywana im na kursach i zawodach nie tylko
ich wzbogaca, ale i kształtuje osobowość, wrażliwość na krzywdę ludzką.
Strażacy, będąc lepiej przygotowani od ogółu obywateli do niesienia pomocy poszkodowanym, mogą jej udzielić, nim dojadą fachowe służby ratownicze. A często w przypadku zagrożenia o życiu człowieka decydują sekundy czy minuty. OSP stała się organizacją o modelowej strukturze działalności, odporną na różnego rodzaju wstrząsy polityczne i kataklizmy
dziejowe. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nie możemy zapomnieć, że ruch strażacki
jest swoistym fenomenem społecznym, nie tylko na gruncie polskim, ale i całej Europy, która stara się odejść od skostniałych, przestarzałych form organizacji bezpieczeństwa na rzecz
nowoczesnych, opartych na inicjatywie społecznej, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć
technicznych.
Przez prawie 30 lat Waldemar Pawlak umocnił Związek, który obecnie jest nowoczesną
organizacją społeczną, o ogromnym majątku i możliwościach działania. Nie znajdziemy
w Polsce tak sprawnej, zjednoczonej we wspólnym działaniu dla pomyślności bliźniego organizacji społecznej. W działalności OSP ogniskuje się fundamentalne zjawisko – zarówno
duch, jak i materia współdziałają ze sobą w dziele tworzenia wielkiego ruchu strażackiego.
„Historia naszego wielkiego ruchu społecznego dowodzi, iż to właśnie kult dziedzictwa przeszłości sprawia, że kształtują się trwałe więzi międzypokoleniowe, czyniąc, iż w życiu narodu
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i naszego ruchu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość łączą się w nierozerwalną całość spięte
klamrą – hasłem: ,,Bogu – Ojczyźnie – Bliźniemu” – to przesłanie prezesa Waldemara Pawlaka
kierowane do druhów.
Sprawdzianem dla OSP były nie tylko czasy pokoju, ale także wojny. Wybuch II wojny
światowej stał się nowym wyzwaniem. W dwudziestoleciu międzywojennym do 1938 r. powstało na ziemiach polskich 13 830 OSP i 106 straży zawodowych. W szeregach strażackich
służyło 366 200 druhów i druhen. Związek prowadził 700 bibliotek, 2138 świetlic, 1832 zespoły
teatralne, 1207 chórów i orkiestr. Strażaków, zwłaszcza młodzież zrzeszoną w OSP, wychowano w szacunku do wszystkiego, co polskie. Strażacy podjęli walkę 1 września 1939 r., broniąc
obiektów państwowych, narodowych i mienia obywateli przed ogniem wznieconym przez
działania wojenne. Wielu zmobilizowano do wojska i służb pomocniczych policji. Zdyscyplinowani na co dzień, okazali się świetnymi żołnierzami, ich doświadczenia nabyte w akcjach
zbiorowych ewakuacji ludności podczas wielkich pożarów okazały się nieocenione dla prawidłowej ewakuacji służb państwowych, wojska i policji podczas agresji niemieckiej na Polskę.
W Polskim Państwie Podziemnym walczyło w ruchu oporu około 700 tys. konspirantów,
reprezentujących ponad 200 różnych organizacji niepodległościowych. W procesie scalania
wyłoniły się organizacje masowe o charakterze ogólnopolskim. Największa Armia Krajowa
– 360 tys. członków, Bataliony Chłopskie – 170 tys., Narodowe Siły Zbrojne – około 100 tys.,
Gwardia Ludowa – PPS – 40 tys., Gwardia i Armia Ludowa – 30 tys. Strażacy walczyli we
wszystkich formacjach ruchu oporu. Powołali także własną organizację konspiracyjną do walki z okupantem pod kryptonimem „Skala”. Były to skadrowane na okres wojny struktury OSP,
które miały zabezpieczyć majątek i ludzi dla wyzwolenia Polski.
2. W pamięci strażackich pokoleń
W szczególny sposób strażacy zaznaczyli swoją działalność w Batalionach Chłopskich
(BCh) – organizacji zbrojnej ruchu ludowego. Wśród nich byli m.in.:
gen. bryg. Władysław Wyłupek, ps. Janusz, Ognisty, Warta – strażak,
dowódca BCh w obwodach Zamość i Radzyń, legendarny obrońca
Zamojszczyzny, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL),
prekursor organizowania młodzieżowych drużyn OSP w II RP
Strażacką działalność rozpoczął w 1929 r. w wieku 12 lat, kiedy to
wspólnie z kolegami z rodzinnej wsi Sąsiadka koło Zamościa zorganizował młodzieżową drużynę OSP. W 1933 r., mając 16 lat, wybrany
został na prezesa koła Związku Młodzieży Wiejskiej (ZMW) „Wici”
i sekretarzem Zarządu Gromadzkiego OSP w Sąsiadce1.

1

Władysław Wyłupek – chłopski generał, wspomnienia i dokumenty, do druku przygotował i wstępem poprzedził
J. Gmitruk, [w:] „Zeszyty Historyczne”, t. VIII, Z dziejów OSP. Studia i artykuły, pod red. J. Gmitruka i P.
Matusaka, Warszawa 2009, s. 234-253. Oryginał wspomnień Władysława Wyłupka z 1993 r. (w zbiorach autora).
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W powiecie zamojskim OSP były liczne, dobrze zorganizowane i wyszkolone. Wspólne zawody OSP, zwiększanie sprawności organizacyjnej i wymiana doświadczeń poszerzała
kontakty Władysława Wyłupka z innymi ochotniczymi strażami. Miało to szczególne znaczenie w latach okupacji. Druhowie z OSP zbierali broń i oporządzenie z pól bitew wojny
obronnej we wrześniu. Do działalności w OSP powrócił w 1957 r. Przez 14 lat był członkiem
Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie. W latach
1961-1971, będąc dyrektorem cukrowni „Klemensów”, założył fabryczną OSP. Był jej prezesem przez 10 lat. W 1968 r. za zasługi dla OSP otrzymał Złoty Znak Związku. Zawsze
oddany ruchowi strażackiemu, pełen sympatii dla jego lidera Waldemara Pawlaka2.
Piotr Szymanek – strażak, komendant BCh, parlamentarzysta
W 1918 r. założył Ochotniczą Straż Pożarną w Bąkowej Górze. Jej
powstanie wymusił pożar na wsi i bezradność mieszkańców wobec żywiołu. Prezesem jednostki został ksiądz, a Szymanek do 1926 r. pełnił
funkcję jej komendanta. Wkrótce wybudowano remizę strażacką. Po
przeprowadzce do Ręczna Piotr Szymanek był komendantem gminnej
OSP. W czasie II wojny światowej pełnił funkcję komendanta rejonowego. Miał stałą przepustkę na poruszanie się w powiecie. Mundur
strażaka i dobre kontakty z komendantem powiatowym OSP, kolegą
z konspiracji, pozwoliły mu na aktywną działalność polityczną i zbrojną w konspiracyjnym ruchu ludowym. Po scaleniu BCh z AK pełnił funkcję komendanta powiatowego
Ludowej Straży Bezpieczeństwa. Znając dobrze język niemiecki, mając znajomość terenu
i sympatię społeczną, kilkakrotnie uniknął aresztowania przez Niemców. Często ocierał
się o śmierć, zmieniał miejsce zamieszkania. Nie zaprzestał udzielania pomocy prześladowanym i skazanym na zagładę Żydom. Autorytet komendanta rejonowego OSP ułatwiał
mu prowadzenie negocjacji między organizacjami ruchu oporu: BCh, AK, NSZ z AL, których celem było wyciszenie konfliktów, wymiana informacji o wrogu i pomoc zagrożonym aresztowaniem.
Funkcja komendanta LSB – formacji milicyjnej ruchu ludowego dawała mu szerokie
możliwości organizacji opieki nad scalonymi oddziałami BCh i współpracy z Państwowym Korpusem Bezpieczeństwa – policją Polskiego Państwa Podziemnego. Po wojnie,
pełniąc funkcję wojewody, a po 1956 r. przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Łodzi, podejmował działania mające na celu odrodzenie OSP. W BCh awansowany do stopnia majora WP. Aktywny w działalności poselskiej na rzecz OSP.

2

W czasie przygotowywania referatu o udziale strażaków w wojnie obronnej 1939 r. na konferencję w Sejmie
RP, która odbyła się 9 września 2009 r., gen. bryg. Władysław Wyłupek na moją prośbę przysłał swoje wspomnienia z młodości, walki z okupantem i działalności w ochotniczej straży pożarnej.
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Bolesław Machnio – strażak, parlamentarzysta, ludowiec
Przygoda Bolesława Machnio z OSP rozpoczęła się w sposób dramatyczny. Jako młody strażak ze wsi Jastrzębia w powiecie radomskim biegł
na zbiórkę OSP, ponieważ paliło się w sąsiedniej wsi Komorniki-Jastrzębia.
Nad rodzinną wsią Jastrzębia wisiała wówczas czarna chmura burzowa,
rozświetlona błyskawicami. W drzewo, pod którym przebiegał, uderzył
piorun. Kask strażacki uratował go prawdopodobnie przed śmiercią lub
kalectwem od odłamków i siły rażenia pioruna (został tylko osmolony).
Jeszcze tego samego roku mimo przykrego wypadku uczestniczył w zawodach strażackich w Jedlińsku.
Większość swojego długiego życia związał z wsią radomską. Właśnie tam aktywnie działał
w organizacjach społecznych, politycznych i samorządowych. W okresie międzywojennym,
ucząc się w szkole rolniczej, założył w swej rodzinnej wsi koło Związku Młodzieży Wiejskiej
RP „Wici” pn. Świetlica. Jednocześnie działał w OSP i w Kółku Rolniczym. Mimo młodego
wieku był znany i ceniony w środowisku działaczy OSP, ludowych i samorządowych.
Od pierwszych dni okupacji włączył się w działalność konspiracyjnego ruchu ludowego i OSP. Pełnił odpowiedzialną funkcję łącznika między tworzącym się kierownictwem
powiatowym Stronnictwa Ludowego „Roch” a działaczami w terenie. Była to funkcja wymagająca nie tylko odwagi, ale i dużej umiejętności w poruszaniu się w terenie. Ludzi zastraszonych przez okupanta należało wyrwać z marazmu i skłonić do działalności. Nie było
to łatwe, ponieważ już na samym początku na kierownictwo konspiracyjnego i zbrojnego
ruchu ludowego posypały się represje. 24 stycznia 1941 r. gestapo aresztowało powiatowe
kierownictwo SL „Roch”: Walentego Jastrzębskiego, Stanisława Kaczmarczyka i Józefa Sasim
-Laukusa. W 1943 r. Bolesław Machnio został powołany w skład powiatowego kierownictwa
SL „Roch”. Jednocześnie z pracą polityczną włączył się aktywnie do tworzenia i działalności
organizacji zbrojnej – Batalionów Chłopskich. W czerwcu 1942 r. objął funkcję szefa łączności i kolportażu w Komendzie Obwodu BCh. Jednocześnie był kolporterem prasy centralnej
na podokręg Radom (powiaty: Radom, Kozienice, Iłża). Prasę z narażeniem życia przywoził
z Warszawy i dostarczał do magazynu „Społem” w Radomiu. Trudne warunki życia, przedwojenna bieda, wojna i okupacja umocniły go w przekonaniu, że stosunki społeczne po
wyzwoleniu trzeba zmienić. Przez cały okres działał aktywnie w OSP, włączając strażaków
do działalności niepodległościowej.
Po wojnie przystąpił do zbierania pieniędzy na budowę strażnicy OSP w Jastrzębi. Niestety, zebrane fundusze zostały przeznaczone na inne cele, a OSP utraciła swoją samodzielność. To, co nie udało się w rodzinnej wsi do 1956 r., realizował w innych miejscowościach,
łącząc powstawanie OSP w tworzeniem punktów skupu produktów rolnych. W ten sposób
z jego inicjatywy wybudowanych zostało 13 remiz strażackich, gdzie znajdowały się punkty skupu. Po 1956 r. Bolesław Machnio skupił uwagę na polskiej spółdzielczości, nadając
jej społeczny charakter. Przez wiele lat był prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Radomiu, a później w Zwoleniu, aby następnie wrócić do Radomia. Nie było łatwo w tym
czasie pracować nawet w spółdzielczości, ponieważ w obsadzaniu stanowisk kierowniczych
obowiązywała nomenklatura. Często więc zmieniał pracę, ponieważ jako strażak i ludowiec
nie należał do pokornych działaczy, nie poddając się przy tym dyktatowi sekretarzy PZPR.
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Bolesław Machnio od 16. roku życia związany był z samorządem OSP i z ruchem
chłopskim. Przykrości z tego tytułu miał więcej niż korzyści. Wyrzucany ze Stronnictwa i OSP w okresie stalinowskim – latach 50., nigdy nie nosił w sobie żalu do swojego
Stronnictwo, do Polski. Po wyjeździe Stanisława Mikołajczyka w październiku 1947 r.,
pomimo powtarzających się represji, ratował struktury Stronnictwa przed całkowitym
zniszczeniem. Przeszedł do Lewicy-PSL. Po zjednoczeniu ruchu ludowego działał w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. Czasowo usunięty z ruchu ludowego w okresie stalinowskim za przynależność do PSL, wrócił do pracy politycznej po 1956 r. Był członkiem
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.
W 1993 r. został wybrany na posła z listy PSL. Był jednym z najaktywniejszych posłów w kadencji 1993-1997. Jako strażak zawsze czynny, ofiarny i niezłomny w pracy
oraz w walce o zachowanie samodzielności OSP i jej byt materialny. Efektem tego była
zakończona w 1994 r. budowy strażnicy OSP w Jastrzębi. Tym samym jego wieloletnie
starania zakończyły się sukcesem. Pogrzeb Bolesława Machnio był wielką manifestacją
społeczno-polityczną. Licznie przybyli strażacy, ludowcy i samorządowcy, aby oddać hołd
powszechnie lubianemu, cenionemu i szanowanemu człowiekowi.
Wilhelm Garncarczyk – nauczyciel, żołnierz, konspirant, parlamentarzysta
Pełnił funkcję prezesa OSP dwukrotnie: w latach 1947-1949 i 19561962. Był to niezwykle ważny okres, poprzedzający zniewolenie i likwidację Związku oraz jego odbudowę w odzyskaniu tożsamości ZOSP.
Wilhelm Garncarczyk był działaczem, który wkomponował się
w rewolucyjne przemiany w Polsce po 1948 r. Pełnił wiele funkcji politycznych i państwowych. Do sprawowania ich prowadził legendarną
niepodległościową działalność w „Zaraniu” i „Drużynie” w Królestwie
Polskim, odbywał służbę w Rosji w Armii Czerwonej w czasie Rewolucji Październikowej,
gdzie w 1918 r. był członkiem Irkuckiej Rady Wojennej. Po powrocie do kraju w 1922 r. był
nauczycielem i kierownikiem szkół powszechnych na Kielecczyźnie. Przed niemiecką agresją na Polskę kierował pracami Oddziału Powiatowego ZNP w Kielcach. W 1942 r. aresztowany przez Niemców, przez rok przebywał w więzieniu. Po zwolnieniu pracował w tajnym
nauczaniu. Od połowy 1943 r. był inspektorem organizacyjnym Związku Pracy Ludowej
„Orka” na woj. kieleckie. Od czerwca 1944 r. nieformalnie związał się z komunizującą grupą
SL „Wola Ludu”, pracując nadal w „Orce”. Przyjął funkcję przewodniczącego konspiracyjnej
Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Kielcach. W 1945 r. był wojewodą kieleckim.
Wilhelm Garncarczyk był znakomicie usytuowany politycznie w realiach tego okresu. Czasy stalinowskie przetrwał bez problemów w organizacjach społecznych, pełniąc
funkcję prezesa, wiceprezesa, członka prezydium. Był działaczem społecznym, który miał
dobre umocowanie w ruchu robotniczym i ludowym. Dawało mu to duże szanse na przeprowadzenie działań odrodzenia ochotniczego ruchu strażackiego. Miał przecież duszę
społecznika, a po 1956 r. mógł kontynuować pracę w OSP.
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Było jeszcze wielu bezimiennych bohaterów zmagań z okupantem, zwykłych szeregowych żołnierzy Batalionów Chłopskich, ale przy tym niezwykłych jako organizatorzy OSP,
prezesi struktur terenowych, budowniczowie remiz. Zawsze wierni ludowej i strażackiej
tradycji i o nich będziemy przypominać w kolejnych tomach „Analiz Strategicznych
Florian 2050”.
Dr Janusz Gmitruk jest dyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
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KRONIKARZE MAJĄ GŁOS
WARTO I TRZEBA ROBIĆ COŚ DLA INNYCH
Stefan Balcerek
Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Koniecpolu działa od 1924 r. Natomiast kronika
założona została w latach powojennych i odtworzona na podstawie dostępnych dokumentów, opowiadań strażaków i mieszkańców, którzy tworzyli jednostkę. Wydarzenia te oraz
następne do 1995 r. opisała nieznana nam osoba, która też nadała kronice szatę graficzną.
Następnym kronikarzem był dh Zdzisław Siwek (lata 1996-2000). Obecnie kroniką zajmuję się osobiście wraz ze swoją siostrą Barbarą Balcerek odpowiedzialną za szatę graficzną. A zaczęło się to od tego, że prowadząc warsztat samochodowy, świadczyłem w miarę
możliwości nieodpłatne usługi przy drobnych naprawach i konserwacji pojazdów straży.
Wtedy też wstąpiłem do OSP w Starym Koniecpolu. Był to 1990 r. Na kronikę przyszedł
czas dopiero w 2011 r. Podjąłem się uzupełnienia i dalszego jej prowadzenia, na co zarząd
wyraził akceptację. Uczestnicząc w większości zdarzeń i uroczystości straży, miałem spore
rozeznanie w jej działalności. Pisanie kroniki było dla nas rzeczą nową. Przez pewien czas
ustalaliśmy podział czynności i sposób prowadzenia zapisów. Stanęło na tym, że ja opisuję
fakty, robię zdjęcia z wydarzeń, gromadzę kopie dokumentów, artykuły itp. Po konsultacji,
siostra nanosi ewentualne poprawki i umieszcza informacje w kronice. Obecnie prowadzimy III tom. W pracy pomaga mi również żona Jolanta, emerytowana nauczycielka,
która pełni rolę doradczą oraz bierze udział w szkoleniach kronikarzy podczas podsumowania konkursów kronik.
W 2011 r., za namową ówczesnego prezesa Zarządu Gminnego OSP śp. dh. Zenona
Olaka, wysłaliśmy kronikę na Ogólnopolski Przegląd Kronik w Częstochowie. Kronika
nie była oceniana, ale miałem możliwość zapoznania się z innymi kronikami, regulaminem odbywających się co dwa lata konkursów i, co ważne, wzięcia udziału w warsztatach
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szkoleniowych. Kronika w kolejnych latach przedstawiana była na konkursach kronik:
– 2013 r. – I Wojewódzki Konkurs Kronik OSP – wzorowa,
– 2013 r. – XX Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP – wyróżniona,
– 2015 r. – XXII Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP – wzorowa,
– 2016 r. – II Wojewódzki Konkurs Kronik OSP – wzorowa,
– 2017 r. – XXIV Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP – wzorowa,
– 2019 r. – XXVI Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP – wzorowa.
W 2015 r. na zaproszenie burmistrza Ryszarda Suligi wzięliśmy udział w sesji Rady
Miejskiej w Koniecpolu. Mogliśmy opowiedzieć o swojej pracy. Burmistrz złożył nam gratulacje i podziękowanie. Otrzymaliśmy okolicznościowe dyplomy, aparat fotograficzny. W lokalnej prasie ukazał się artykuł o tym wydarzeniu. Dwa lata później poczuliśmy się miło
wyróżnieni, otrzymując zaproszenie z Zarządu Głównego ZOSP RP na uroczystość inaugurującą obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Nasza kronika wystawiona została
na XIV Zjeździe Krajowym Związku OSP. Do tych sukcesów niewątpliwie przyczyniły się
rzeczowo prowadzone warsztaty pełne rad, uwag, które staraliśmy się uwzględniać. Bez wątpienia daje to nam niemało satysfakcji i mobilizuje do coraz lepszej pracy.
Kronika systematycznie prezentowana jest w jednostce na zebraniach sprawozdawczych i z okazji uroczystości św. Floriana. Była też przedstawiona mieszkańcom gminy na
gminnych dożynkach w 2016 r. i na festynie „Powitanie lata” w 2017 r. Należy przyznać, że
zarząd OSP życzliwie traktuje naszą pracę: pokrywa koszty zakupu kronik, materiałów fotograficznych i piśmienniczych, a także koszty przejazdu na konkursy. Również druhowie
chętnie udzielają niezbędnych informacji potrzebnych do wpisów.
Obecnie straż pożarna jest najbardziej cenioną i szanowaną przez obywateli służbą
w kraju. Zawsze będą ludzie potrzebujący pomocy, zawsze też będą potrzebni ci, którzy
ją będą świadczyć. Dlatego też ze wszech miar słuszny jest postulat, aby strażacy biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dostawali pieniężny dodatek do emerytury.
Ochotnicze straże pożarne działające we wsiach są niejednokrotnie jedynymi organizatorami życia kulturalnego. Dlatego dobrze byłoby, aby ruch kronikarski nie zanikł, bo
przecież czasem tylko w tych naszych kronikach możliwe jest odnalezienie nazwisk ludzi,
którzy robili i robią coś dla swoich małych Ojczyzn.
Co do naszych planów oraz w ogóle przyszłości kroniki, to wiem na pewno, że dopóki
sił i zdrowia starczy, będziemy prowadzili naszą kronikę, jednocześnie wciąż doskonaląc
naszą pracę nad nią.
Stefan Balcerek – z wykształcenia technik mechanik. W okresie pracy w warsztacie
samochodowym w latach 1992-2017 prowadził zajęcia praktyczne dla uczniów szkół
zawodowych. Od 2011 r. przewodniczący Miejsko-Gminnej Komisji Rewizyjnej OSP
w Koniecpolu. Od 2016 r. wiceprzewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej OSP
w Częstochowie. Kronikarka Barbara Balcerek jako sympatyk OSP otrzymała w 2014
r. srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a w 2018 r. tytuł Honorowego Członka
OSP w Starym Koniecpolu.
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Odznaczenia i wyróżnienia:
– Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi RP (2005, 2013)
– złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1999)
– odznaka „Strażak Wzorowy” (2005)
– medal „Zasłużony dla Miasta i Gminy Koniecpol” (2008)
– srebrna i złota odznaka honorowa „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” (2009, 2016)
Sesja Rady Miasta, 29.10.2015 r.
Kronikarze otrzymali zaproszenie,
były gratulacje i podziękowania za
duży wkład pracy w dokumentowanie historii OSP i gminy.
Na zdjęciu od lewej:
Stefan Balcerek – kronikarz,
Jarosław Duś – prezes OSP Stary
Koniecpol, Barbara Balcerek –
kronikarka, Jacek Kościański –
komendant gminny Związku OSP
RP, Ryszard Suliga – burmistrz
miasta i gminy Koniecpol
(fot. Gwidon Jelonek)

Pamiątkowe zdjęcie z okazji dnia św. Floriana, 3.05.2019 r.
Od lewej – pierwszy rząd: Waldemar Synowiec, Michał Siwek, Karol Cudak, Mateusz Kawczak,
Piotr Wawszczak, Rafał Sztymala, Mateusz Duś, Norbert Starczewski, Dawid Samek, drugi rząd:
Paweł Synowiec, Bogusław Bukowski, Krzysztof Lech, Jarosław Kościańki, Andrzej Czerwiński,
Czesław Nowak, Mariusz Mariański, Jakub Popończyk, Jarosław Duś. Przy historycznej motopompie Tadeusz Kosiń.
Historyczna motopompa pochodzi z 1928 r. Była nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w zawodach
powiatowych w Radomsku, do którego należał wtedy Stary Koniecpol. Z opowiadań wiemy, że strażacy na
te zawody jechali rowerami, a sprzęt wieźli na wozie. Ciągnęła go para koni, a druga para była na podmianę.
Odległość wynosiła około 50 km. Motopompa została przez strażaków odnowiona w 2018 r.
(fot. Stefan Balcerek)
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KRONIKI TO BIAŁE KRUKI
Lucyna Baryła
Jestem córką byłego strażaka, uczestnika II wojny światowej. Pamiętam obraz jednostek OSP z II połowy XX w. Wówczas ich służba była nieoceniona – w ochronie mienia ludzi i ich drewnianych, krytych strzechą
zabudowań wiejskich. Urodziłam się w takiej właśnie wiosce i choć przez
30 lat mieszkałam w dużym mieście, tęsknota przywiodła mnie z powrotem do Śniatycz. Tu, począwszy od 1993 r., przez kolejne 23 lata pracowałam w miejscowej szkole, pełniąc funkcję dyrektora i nauczyciela historii.
Współpracę z jednostką OSP w Śniatyczach rozpoczęłam w 1994 r., wspomagając
strażaków w organizacji uroczystości, redagowaniu pism, odczytów i notatek historycznych. Od 2000 r. do chwili obecnej prowadzę zajęcia przygotowujące uczniów do corocznych konkursów wiedzy pożarniczej. W 2005 r., w ramach przygotowań do jubileuszowej
uroczystości z okazji 80-lecia powołania jednostki, odtworzyłam strażacką kronikę (lata
1926-2005), którą prowadzę na bieżąco (wcześniej kronik nie prowadzono).
Jestem autorką publikacji prasowych z cyklu „Małe ojczyzny”, tomików promujących
wioskę, odczytów historycznych oraz wystaw etnograficznych w lokalnym środowisku.
W 2016 r. wydałam obszerną publikację pt. „Śniatycze, dzieje miejscowości i szkoły”,
w której jeden rozdział poświęciłam historii OSP w Śniatyczach.
W 2017 r. powierzono mi funkcję wiceprezesa OSP w Śniatyczach. W tym samym
roku wydałam dwa opracowania: „Dwa sierpnie pod Komarowem” oraz „Z kart historii
Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniatyczach” i przesłałam do Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Kilkanaście egzemplarzy rozprowadziłam wśród druhów strażaków i mieszkańców wioski. Ten mały nakład wynikał z braku środków finansowych, w większości pokrywam te wydatki z prywatnych funduszy.
W czerwcu 2018 r. założyłam przy OSP Izbę Tradycji. Do chwili obecnej zgromadziłam
dość pokaźny zbiór eksponatów, który udostępniam zwiedzającym (grupy szkolne, mieszkańcy okolicznych miejscowości, odwiedziny indywidualne). W ramach działalności Izby
organizuję wieczory historyczne dla miejscowej społeczności, cieszące się zainteresowaniem i poparciem mieszkańców oraz lekcje muzealne dla uczniów ze szkół z terenu gminy
Komarów-Osada. Działalność ta stała się moją pasją. Podejmowane inicjatywy są akceptowane i doceniane, zwłaszcza przez gminne władze OSP, jednak w zakresie kosztów nie
są dla nich priorytetem. Niemniej jednak mieszkańcy, jak również sami strażacy, są z nich
dumni. Dokonania te są dokumentowane w kronice OSP.
W ramach promocji kronika jednostki jest wystawiana podczas okolicznościowych
uroczystości, lokalnych wystaw oraz zebrań OSP, jak również podczas spotkań historycznych w Izbie Tradycji. Cieszy się dużym zainteresowaniem. We wrześniu 2018 r. została
zgłoszona do XXV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik zorganizowanego przez ZG ZOSP
RP w Warszawie. Dalsze propagowanie i dokumentowanie historii wymaga głównie
wsparcia finansowego, a także wymiany doświadczeń kronikarzy, którzy zachowują dla
potomnych nie tylko historię straży pożarnych, ale też historię danej miejscowości i zamieszkującej ją grupy społecznej.
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Na dzień dzisiejszy zamierzam kontynuować pracę kronikarską w przyjętej formie
mieszanej: treść zapisywana elektronicznie, następnie drukowana wraz ze zdjęciami
i wklejana do tradycyjnej kroniki. Uważam, że w przyszłości kroniki będą zapisywane
w wersji cyfrowej, która jest bardziej czytelna i łatwiejsza w powielaniu, a przede wszystkim powszechnie dostępna. Przydatna jest też dla osób piszących nieczytelnie. Niemniej
jednak osoby utalentowane artystycznie i mające potrzebę ekspresji plastycznej nie powinny rezygnować z ozdobnej formy papierowej, gdyż jest nie tylko o wiele cenniejsza,
ale przede wszystkim ma duszę. Nie zmienia to faktu, że już teraz forma elektroniczna
kronik wypiera formę papierową i czasami mam wrażenie, że pisanie tradycyjne nie jest
zasadne. Obecnie każda instytucja czy organizacja ma swoją stronę internetową, na której
umieszcza wszystkie informacje. W dobie rozwoju Internetu kolejne pokolenia na pewno
nie zechcą ponosić większego nakładu pracy na stworzenie czegokolwiek, mając szybszą
alternatywę. Z drugiej strony nie możemy być pewni, że nie nastąpi jakaś awaria systemu,
a wtedy forma papierowa okaże swoją wyższość. Twórzmy więc kroniki elektronicznie, ale
powielajmy w wersji papierowej, zachowując je obie. Osobiście uważam, że w przyszłości
ozdobne kroniki papierowe będą białym krukiem, może więc warto je tworzyć.
Zagrożenia dotyczą też przyszłości OSP w małych miejscowościach, co widać na przykładzie naszej jednostki. W swojej blisko 100-letniej historii strażacy ochotnicy z OSP
w Śniatyczach zapisali się złotymi zgłoskami w służbie dla zwiększenia bezpieczeństwa
oraz ratowania ludzi i ich mienia. Jednak w ostatnim dwudziestoleciu nastąpiło znaczne
zmniejszenie liczby mieszkańców, a co za tym idzie, przerzedziły się szeregi strażackie. Poskutkowało to zmniejszeniem nakładów na małe stowarzyszenia i wpłynęło na brak odpowiedniego wyposażenia jednostek ratowniczych, ograniczając ich mobilność. W małych
miejscowościach alternatywą dla strażaków jest przeniesienie aktywności na działalność
kulturalną czy też sportową. Nie oznacza to jednak rozwiązania stowarzyszenia, które nadal stoi na straży bezpieczeństwa mieszkańców oraz daje im poczucie pewności i spokoju.
Zadaniem państwa i samorządów jest więc utrzymywanie jednostek, będących obrońcami naszych małych miejscowości przed naturalnymi żywiołami i innymi zagrożeniami.
Wsparcia wymaga też inna działalność strażaków, związana z kultywowaniem tradycji
i dawnych zwyczajów. OSP, jako stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej,
zdana jest na pomoc sponsorów, o których w warunkach wiejskich niełatwo, dlatego niezbędne jest dofinansowanie systemowe ze strony państwa.
Lucyna Baryła – z wykształcenia nauczyciel. Od 2016 r. emerytowana dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach. Aktywna działaczka: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Komarów-Osada RAZEM oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Śniatyczach.
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Odznaczenia i wyróżnienia:
– Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz lokalnej społeczności
(2009, 2016)
– brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2010)
– odznaczenie „Zasłużony dla Gminy Komarów-Osada” (2013)
– srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2014)
– Nagroda Profesora Romana Trześniowskiego oraz tytuł Człowieka Roku Gminy
Komarów-Osada (2016)

Odnowiony i wystawiony na czasową ekspozycję wóz
bojowy trakcji konnej z 1953 r. oraz pierwsza pompa
ręczna z 1948 r.

Izba Tradycji przy OSP w Śniatyczach, 2019 r.

Odznaczeni za wysługę lat, od lewej: Ryszard Winnik, Piotr Grząśko, Andrzej Jednac, Kazimierz Piskorz,
Gustwa Piskorz, Karol Brudnowski, Lilla Osika, Piotr Posłajko, Małgorzata Posłajko, Andrzej Sokołowski,
Lucyna Baryła, Andrzej Knap, Wiesława Sieńkowska, Ryszard Jędrzejewski, Krzysztof Romańczuk,
Krzysztof Posłajko, Kamil Mielniczuk, Jarosław Piskorz, Damian Noga, Daniel Kościuk, Damian Posłajko
(fot. ze zbiorów Lucyny Baryły)
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NASZĄ NADZIEJĄ SĄ NAJMŁODSI
Mariola i Henryk Burczyńscy
Jesteśmy małżeństwem kronikarzy. Nasza przygoda z kronikarstwem rozpoczęła się
w 2008 r. Wtedy zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę. Dostaliśmy starą, prawie pustą kronikę. Kilka zdjęć i żadnych informacji oraz… zachętę: „Jak nie wy, to kto”. Podjęliśmy się
tego wyzwania. Sami dochodziliśmy do tego, jak pisać kronikę i jakie informacje w niej
umieszczać. Pierwszy raz kronikę OSP Rossoszyca wystawiliśmy na konkursie wojewódzkim w 2013 r. Niestety, uznana została tylko za poprawną. Nie byliśmy zadowoleni ze swojej pracy i szukaliśmy kontaktów z kronikarzami i szkoleń dla kronikarzy. Tak trafiliśmy
na warsztaty w Chodzieży. To przeszło 300 km od naszej małej Rossoszycy. Ale nie była to
dla nas przeszkoda, tym bardziej że otrzymaliśmy wsparcie finansowe w postaci delegacji
od burmistrza gminy i miasta Warta. Wtedy też wstąpiliśmy do Wojewódzkiego Klubu
Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego, aby uczyć się od kronikarzy swojego fachu. W 2016 r. postanowiliśmy wystawić kronikę jednostki na konkursie ogólnopolskim,
gdzie uznana została za wyróżniającą. To nam nie wystarczyło. Nadal zasięgaliśmy porad
od doświadczonych kronikarzy. Zorganizowaliśmy też przy pomocy Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP, ale i samego starosty sieradzkiego, warsztaty dla kronikarzy z naszego powiatu. Dzisiaj, dzięki konkursom, utrzymujemy kontakty z kronikarzami z całej
Polski. Spotykamy się, rozmawiamy, wymieniamy spostrzeżenia.
W 2010 r. podjęliśmy się prowadzenia kroniki Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP, a od 2016 r. Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP. W tej chwili są to już
trzy kroniki. Od tego roku jesteśmy w zarządach i pełnimy funkcję kronikarza. Ja jestem
kronikarzem OSP Rossoszyca i Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Warcie, a mąż Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sieradzu. Od 2018 r. wszystkie trzy
kroniki uznawane są za wzorowe podczas ogólnopolskich konkursów kronik OSP. Nasza
praca jest doceniana przez władze samorządowe. Otrzymaliśmy nagrodę w postaci aparatu fotograficznego od burmistrza Warty, nagrodę finansową od Zarządu Powiatu Sieradzkiego dla animatorów kultury w dziedzinie ochrona kultury i tradycji. Ponadto jesteśmy
wspierani w wyjazdach na konkursy i szkolenia. Zostaliśmy inicjatorami Wojewódzkiego
Klubu Kronikarza OSP Województwa Łódzkiego. Ja jestem członkiem Klubu, a mąż jego
przewodniczącym. Swoje kroniki prezentujemy przy każdej okazji, podczas zebrań, uroczystości strażackich, jubileuszy, przeglądów a nawet sesji Rady Miejskiej w Warcie. Prasa na naszym terenie jest także zainteresowana kronikarstwem. Kilka razy udzielaliśmy
wywiadów, a nasze dokonania są opisywane w lokalnej prasie. Nakręcono również krótki
filmik, który był emitowany na siewie.pl oraz w wiadomościach łódzkich. Była o nas również krótka wzmianka w „Teleexpresie”.
Na terenie naszej gminy działają 24 jednostki OSP, ale tylko w naszej jednostce i w Zarządzie Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP prowadzone są kroniki. W powiecie na
154 jednostek na bieżąco prowadzonych jest 10 kronik, trzy z nich przez nas. Nie ma
zainteresowania spisywaniem historii działań straży. Każdy tylko ogląda kronikę, podziwia. Mówi, że to fajna sprawa, ale na tym koniec. Boimy się tego, że nie będziemy mieli
komu przekazać naszych kronik do kontynuacji. Szkoda, bo tyle własnego czasu, a przede
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wszystkim serca wkładamy w naszą pracę. Nasze kroniki pisane są ręcznie. Korzystamy również z technologii komputerowej, wykonując np. kolaże itp. Myślimy jednak, że
w przyszłości kroniki będą pisane komputerowo, a może umieszczane tylko w Internecie.
Jeżeli zaś chodzi o naszą jednostkę... Nie ma młodzieży w straży. Ci, którzy są, pozostają do ukończenia szkoły średniej. Potem wyjeżdżają na studia i za pracą. Rzadko
kto wraca, a jeśli nawet, to przychodzą tylko na zebrania walne i uroczystości kościelne,
tłumacząc, że nie mają czasu. Takich zapaleńców jak my jest naprawdę niewielu. My organizujemy uroczystości, poszukujemy sponsorów, przygotowujemy, a potem jeszcze sprzątamy. Piszemy wnioski o dotacje na różne przedsięwzięcia. Ale sami nie jesteśmy w stanie
wszystkiego udźwignąć. Wśród strażaków nie ma zainteresowania.
W 2020 r. z naszej inicjatywy powstała w jednostce młodzieżowa drużyna pożarnicza.
Jednym z działań ujętych w planie działania drużyny jest prowadzenie kroniki. Mamy więc
nadzieję, że może uda nam się zaszczepić bakcyla kronikarskiego wśród najmłodszych.
Mariola Burczyńska jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, specjalistką pedagogiki leczniczej i gimnastyki korekcyjnej. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Akademię Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu. Ma kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa i zarządzania w oświacie.
W latach 2002-2007 pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci
Przewlekle Chorych w Rafałówce. Obecnie pracująca emerytka.
Odznaczenia i wyróżnienia:
– złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
– złoty medal „Za Długoletnią Służbę”
– odznaka „Strażak Wzorowy”
Henryk Burczyński jest członkiem OSP od 1974 r. Od 1986 r. pełni funkcję naczelnika OSP Rossoszyca, a od 2001 r. funkcję prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Warcie. W 2001 r. został członkiem Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Sieradzu.
Odznaczenia i wyróżnienia:
–
–
–
–
–
–

Złoty Znak Związku OSP RP
brązowa odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
odznaka „Strażak Wzorowy”
Nagroda Zarządu Powiatu Sieradzkiego dla Animatorów Kultury
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Udział w konkursach:
–
–
–
–
–

III Wojewódzki Konkurs Kronik Woj. Łódzkiego w Opocznie, 2013 r. – kronika poprawna
XXIV Ogólnopolski Konkurs Kronik w Warszawie, 2017 r. – kronika wyróżniająca
XXV Ogólnopolski Konkurs Kronik w Warszawie, 2018 r. – kronika wzorowa
IV Wojewódzki Konkurs Kronik Woj. Łódzkiego w Spale, 2019 r. – kronika wyróżniająca
XXVI Ogólnopolski Konkurs Kronik w Olsztynie, 2019 r. – kronika wzorowa

Mariola i Henryk Burczyńscy podczas uroczystości
w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, 2017 r.

Wystawa kronik podczas spotkania wigilijnego
w OSP Uników, 2018 r. Od lewej: Małgorzata Judasz
– wiceprzewodnicząca WKK OSP Województwa
Wielkopolskiego, Beata Zuska – kronikarz OSP
Uników, Franciszek Kołodziejczyk – prezes OSPP
Uników, Henryk Burczyński – przewodniczący WKK
OSP Województwa Łódzkiego, Mariola Burczyńska – kronikarz OSP Rossoszyca, Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Warcie i Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Sieradzkiego
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O SŁOWO I KARTY KRONIK TROSKA
Andrzej Burszewski
Długa, a jednocześnie jeszcze krótka jest moja droga kronikarza OSP Wyszyna. To pasja
i uzdolnienie, które trwa już od 20 lat. Byłem wychowywany przez ojca strażaka, druha w OSP
Turek. To on pokazał mi strażactwo i obudził we mnie zainteresowanie nim. Kronikarzem
zostałem w 1999 r., kiedy to wstąpiłem w szeregi OSP Wyszyna. Nie spodziewałem się, że tak
długo będę kontynuował tę przygodę. Kronikarstwo stało się moim sposobem na życie i zarazem odskocznią od wielu życiowych spraw. Kroniki piszę ręcznie. Tom 4 pokazałem na przeglądach powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Zainteresowała się nim także TVP Wielkopolska. Prezes i koledzy z mojej jednostki wspierają moją pasję. Niestety, z przykrością muszę
stwierdzić, że kronikarze nie są doceniani tak samo mocno przez samorządy. Pozostawieni
jesteśmy sami sobie, zdani na swoje umiejętności i operatywność. Kronikarze przypominają
o sobie i są zauważani dopiero wtedy, gdy ich kronika zostaje doceniona na szczeblu krajowym. Wówczas sukces ma wielu ojców. Wiele pracy trzeba również wkładać w działalność
OSP. Samochody są drogie, ale bezużyteczne bez ludzi, którzy wkładają w służbę swoje serce.
Brałem udział w wielu konkursach. Pisuję na portalach, w tygodniku „Echo Turku”
oraz tygodniku katolickim. Kronikarz jest w pracy 24 godz. na dobę. Zapisane wydarzenia
to dla przyszłych pokoleń ważna historia. Święta, uroczystości państwowe to często czas
zabierany rodzinie, ale taka jest właśnie rola kronikarza. Sądzę także, że kroniki komputerowe nie mają w sobie tyle serca, co te pisane ręcznie. Co do przyszłości, trzeba nieustannie mocno pielęgnować historie naszych małych ojczyzn, co bez nowych kronikarzy, naszych następców, będzie niemożliwe. Młodzież trudno skłonić do wstępowania w szeregi
OSP. Udaje się to tylko niektórym jednostkom. Trzeba bronić wartości OSP zrodzonych
dzięki naszym ojcom i dziadkom. Pośrednio służą temu kroniki, które pozostaną prawdą
zapisaną dla przyszłych pokoleń.
Andrzej Burszewski jest kronikarzem OSP Wyszyna, gmina Władysławów, woj. wielkopolskie.

Kronikarz OSP Wyszyna Andrzej Burszewski

Wnuk Ksawery Burszewski (5 lat) idzie w ślady
dziadka z kolekcją samochodów
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OSP Wyszyna, OSP Kałek i OSP Jabłonna w kościele NMP w Wyszynie
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ZACHOWAĆ OD ZAPOMNIENIA
Wiesław Chmielewski
Społeczną służbę strażacką rozpocząłem jako członek Oddziału
Powiatowego Związku OSP w Człuchowie w 1970 r. Po transformacji
w 1991 r. działałem jako sekretarz w Zespole Statutowym do opracowania obecnego statutu Związku. Na Zjeździe Krajowym w Miętnem byłem
sekretarzem Komisji Statutowej. W następnych latach na szczeblu centralnym uczestniczyłem w pracach Komisji ds. MDP, Komisji Historycznej, a na początku XXI w., będąc członkiem Zarządu Głównego, pełniłem
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Prawno-Organizacyjnej Związku.
Historią pożarnictwa i kronikarstwem zajmuję się od 1990 r., kiedy wybrany zostałem na funkcję komendanta miejsko-gminnego OSP w gm. Ożarów. Pierwszym moim
zadaniem było opracowanie historii poszczególnych OSP na terenie gminy. Na podstawie
zebranych materiałów źródłowych napisałem monografię wszystkich OSP pt. „Nie tylko
gaszą”. Była tam zawarta także historia drużyn młodzieżowych oraz straży, które zostały rozwiązane. Każda straż została dokładnie opisana, tak jak i członkowie zarządów od
chwili założenia OSP. Kilka fotografii z tej książki zawartych jest w albumach wydanych
przez Zarząd Główny ZOSP RP w ostatnich latach. Kolejnym zrealizowanym zadaniem
na terenie gminy było pokazanie historii jednostek OSP w ich siedzibach. Polegało to
na tworzeniu izb lub kącików historycznych w poszczególnych OSP. Rozpoczęliśmy od
zagospodarowania izby historycznej oddziału miejsko-gminnego Związku. W kilku OSP
wydzielono specjalne pomieszczenia, w innych w świetlicach wyeksponowano fotografie
z historii danej OSP oraz tablice z ważniejszych wydarzeń, jubileuszy i uroczystości, a po
części także z historii miejscowości.
Działalność ta jest kontynuowana, dodawane są kolejne eksponaty. Ważnym posunięciem w utrwalaniu historii OSP było utworzenie gminnego archiwum strażackiego,
w którym zgromadziłem nieliczne dokumenty pozyskane z archiwów państwowych dotyczące najstarszych OSP oraz zebrałem teczki wszystkich OSP zawierające dokumenty od
1949 r. Jest także kompletna dokumentacja oddziału gminnego Związku, od rozpoczęcia
jego działalności w 1976 r. Do prowadzenia kronik potrzeba pasjonatów. Takich jest niewielu, ale doprowadziłem do założenia kilku kronik w OSP i MDP, w szczególności tam,
gdzie w działalność są zaangażowani nauczyciele. Przywiązywałem dużą wagę do wykonywania fototablic po każdej większej uroczystości, eksponowanych w obiektach strażnic, widocznych stale nie tylko dla strażaków. Jest to ważne także dlatego, że fotografie
w wersji papierowej zazwyczaj zachowują się dla potomnych. To, co jest w komórkach,
na komputerowych dyskach, płytach, przy niewłaściwym przechowywaniu po pewnym
czasie ginie bezpowrotnie.
Będąc członkiem władz wojewódzkich Związku w Kielcach na początku XXI w., organizowałem wojewódzkie przeglądy kronik. Pierwszy odbył się w Ożarowie. Cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Przedstawiciele województwa zaczęli uczestniczyć w przeglądach krajowych kronik i uczestniczą w nich, mimo że po moim odejściu z tego terenu nie
ma już organizatora przeglądów wojewódzkich.
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Napisałem kilka monografii powiatowych straży pożarnych, starając się przy okazji
inspirować do organizowania działalności kronikarskiej w tych powiatach, tak jak to zrobiłem w gminie Ożarów. W siedzibach tych komend doprowadziłem na przykład do wykonania stałych ekspozycji zasłużonych działaczy strażactwa ochotniczego, przeglądów
kronik czy sesji historycznych na temat zasłużonych działaczy OSP. Ostatnio z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Opracowywałem na takie okoliczności jednokartkowe foldery, aby trwale zachowała się pamięć o organizowanych większych
uroczystościach strażackich.
Do mojej działalności kronikarskiej zaliczam także pisanie przez prawie 50 lat do
„Strażaka” i „Przeglądu Pożarniczego”. Szereg materiałów o tematyce strażackiej zamieszczałem w kwartalniku gminnym „Ożarów”, jak i w prasie regionalnej. Były także wywiady
dla lokalnych rozgłośni radiowych.
Jak podpowiada mi doświadczenie, w terenie jest zainteresowanie historycznym ruchem kronikarskim, ale przybiera on wymierne, konkretne formy tylko wtedy, jeżeli znajdą się jego organizatorzy, a z nimi w terenie jest coraz gorzej. Przeważać zaczyna, zwłaszcza w młodym pokoleniu, materializm dnia codziennego w postaci koncentrowania uwagi
tylko na sprzęcie i wyposażeniu, przy odchodzeniu od szeroko rozumianej kultury. Dotyczy to zarówno młodej kadry w komendach PSP, jak i młodych funkcyjnych OSP. Wydaje
się, że powodem jest właśnie malejące docieranie ze strażacką problematyką kulturalną
w teren. Trwanie i rozwój ruchu kronikarskiego w strażach pożarnych są możliwe, ale
zależy to od inspiracji płynącej z góry. Na pewno organizowanie przeglądów krajowych
kronik na szczeblu wojewódzkim i powiatowym uaktywniło i przyciągnęłoby pewną liczbę nowych działaczy zajmujących się historią. W terenie imprez takich, poza nielicznymi
przypadkami, jednak nie ma i przez to brakuje tej mobilizacji. Ponieważ Związek praktycznie nie posiada aparatu etatowego do wdrażania centralnych postanowień, Komisja
Historyczna Związku powinna wyjść tej potrzebie naprzeciw i społecznie dopilnować, aby
w każdym oddziale wojewódzkim i powiatowym Związku powstały komisje historyczne
i aby realizowały one plan imprez i innych działań kronikarskich zalecanych ze szczebla
centralnego. Każdy z członków głównej Komisji Historycznej powinien mieć przydzielone
pod opiekę dane województwo i monitorować tam działalność historyczną. Sprawy ruszą
z miejsca, jeżeli działacze w terenie zobaczą, że ktoś interesuje się tym, co robią i ocenia
ich wyniki. Mam świadomość tego, że w obecnej Komisji Historycznej ZG ZOSP RP są
prawie wyłącznie profesorowie i doktorzy, skoncentrowani na pisaniu kolejnych publikacji i organizacji imprez centralnych, a zdecydowanie mniej na administrowaniu pracami
historycznymi w terenie – i tu tkwi podstawowy problem. Trzeba zaznaczyć, że w kontraście do tego, co dzieje się w terenie, działalność historyczna w Zarządzie Głównym
Związku była dotychczas prowadzona na wysokim poziomie. Mam tu na myśli organizację wielu profesjonalnych imprez, a także różne wydawnictwa, w tym albumowe. Według
mnie kroniki pisane ręcznie mają przyszłość i są najbardziej wartościowym materiałem
źródłowym oddającym rzeczywistość, bo pisane są na bieżąco i emocjonalnie. Jeżeli te
same fakty są utrwalane po pewnym czasie, przetwarzane na przykład elektronicznie, to
z biegiem czasu stają się coraz bardziej „wygładzone” i mniej autentyczne.
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Dokumentowanie historii pożarnictwa
za pomocą obrazu zawartego na fotografii,
filmów wideo czy w innej formie elektronicznej jest interesujące i także potrzebne,
ale nie powinno zastępować kroniki pisanej
słowem. W ostatnim okresie byłem na etapie organizacji strażackich sesji historycznych podejmowanych z zainteresowanymi
działaczami OSP, ale także ośrodkami kultury. Sylwetki wybitnych działaczy o znaczeniu centralnym na ogół są powszechnie
znane, natomiast zbliżający się jubileusz
powstania zjednoczonego Związku jest
dobrą okazją do upamiętniania także zasłużonych lokalnych działaczy strażackich
w miejscach ich działalności, bo wielu z nich dla sprawy poświęciło zdrowie, a nawet
oddało życie. Ten temat powinien być wyraźnie zasygnalizowany terenowym oddziałom
Związku w nadchodzącym okresie.
St. bryg. mgr w st. spocz. Wiesław Chmielewski jest członkiem OSP Jakubowice, wiceprezesem ZMG ZOSP RP w Ożarowie, woj. świętokrzyskie oraz członkiem ZP ZOSP RP
w Opatowie.
Najważniejsze wydawnictwa:
–
–
–
–

„Pożarnictwo ziemi sandomierskiej” (2011)
„Strażacy powiatu człuchowskiego” (2017)
„Strażacka pamięć” (2010)
„Nie tylko gaszą” (2003)

Odznaczenia i wyróżnienia:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Złoty Krzyż Zasługi
Złoty Znak Związku ZOSP RP
Medal Honorowy im. B. Chomicza
Medal Honorowy im. J. Tuliszkowskiego
złoty medal za „Zasługi dla Pożarnictwa”
Pamiątkowy Medal Muzeum Wojska Polskiego
medal „PRO PATRIA”
Srebrna Odznaka PTTK
odznaka „Za Zasługi dla ZHP”
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TĘ MISJĘ MUSIMY WYKONAĆ
Edward Dalibóg
W 1993 r. zostałem poproszony przez prezesa dh. Kazimierza Czajkę,
abym poprowadził kronikę jednostki OSP Strzelce Opolskie. Otrzymałem kronikę, którą założono na jubileusz 125 lat OSP, lecz początki działalności były opisane bardzo skromnie. Powoli uzupełniałem kronikę,
wzorując się na jej dotychczasowych wpisach, bo nie miałem pojęcia, jak
to robić. Jednocześnie zbierałem materiały z początku działalności naszej
jednostki. W pisaniu kroniki i zbieraniu materiałów pomagała mi żona
Anna. W 1998 r. dowiedziałem się, że organizowany jest ogólnopolski konkurs kronik
strażackich. Postanowiłem spróbować. Niestety, w podsumowaniu nie mogłem uczestniczyć, ponieważ w tym samym czasie brałem udział w mistrzostwach Polski w sportach
pożarniczych. W kolejnym roku pojechałem na konkurs osobiście. Sporo dowiedziałem
się z wykładów prowadzonych przez osoby oceniające kroniki. Bardzo cennym doświadczeniem był udział w szkoleniu kronikarzy w Przewięzi.
W ciągu tych kilku lat, gdy uczestniczyłem w podsumowaniach konkursów, poznałem wielu wspaniałych kronikarzy, którzy udzielili mi fachowych porad – a byli to: Maria
Kopkiewicz z OSP Lotyń, Władysław Pokorski z OSP Tuszyn, Lonia Baranowska z OSP
Krajenka, Antoni Kondrat z OSP Klepacze, Władysław Skoczylas z OSP Kozy, Zbigniew
Todorski z OSP Kotuń, Andrzej Kotlicki z OSP Wolbórz, Stanisław Kwaśnik z Torunia
i wspaniała organizatorka tych konkursów Lonia Bogdan. Bardzo cennych porad udzielał
mi również dr Eugeniusz Walczak, który nigdy nie powiedział nic negatywnego o żadnej
kronice. Cenił każdą, twierdząc, że jest to źródło informacji o danej jednostce i regionie.
Po udziale w podsumowaniu konkursu w 1999 r. postanowiłem dokładnie zbadać historię
swojej jednostki oraz zachęcić inne OSP do pisania kroniki. Dlatego odwiedzałem archiwa
w Opolu, Katowicach, Wrocławiu, Warszawie i starałem się zdobyć informacje również z archiwum kościoła i PSP. Jednocześnie jeździłem do straży pożarnych na swoim terenie i zachęcałem do zakładania i pisania kronik. W czasie zebrań Zarządu MG Związku OSP za każdym
razem zabierałem głos i przekonywałem do dokumentowania historii jednostek OSP. Było
kilka jednostek OSP, które miały kroniki, lecz od lat nieuzupełniane. Na dwanaście jednostek
OSP w mojej gminie tylko OSP Strzelce Opolskie prowadziła kronikę na bieżąco, a w OSP Kadłub, OSP Rozmierka i OSP Sucha należało uzupełnić wpisy. Mając wielu znajomych, docierałem również do jednostek OSP z sąsiednich gmin. I tak już w 2000 r. na konkurs ogólnopolski
zgłoszone zostały kroniki z: OSP Strzelce Opolskie, OSP Sucha i OSP Zalesie Śląskie.
W kolejnym roku powstały oraz zostały uzupełnione kroniki w: OSP Fosowskie,
OSP Kolonowskie, OSP Gąsiorowice, OSP Rozmierce, OSP Kalinowice i OSP w Raszowej. Wraz z żoną odwiedzaliśmy kolejne jednostki, pomagaliśmy zakładać kroniki i udawało się to, czego najlepszym efektem były kolejne, w OSP: Krośnica, Borych, Izbicko,
Warmątowice, Widów oraz zarządu powiatowego w Gliwicach. Aby ułatwić zakładanie
kronik, stworzyłem opracowania w formie maszynowej A4, gdzie zapisałem wszystkie informacje o jednostkach, które udało się ustalić. Tak powstały opracowania: ,,75 lat OSP
w Rozmierzy 1926-2001”, ,,100 lat OSP w Krośnicy 1901-2001”, ,,80 lat działalności OSP
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w Rozmierce 1921-2001”, ,,Ochotnicza Straż Pożarna Izbicko 1931-2001” oraz ,,75 lat
istnienia OSP Gąsiorowice”. Po otrzymaniu takiego opracowania jednostka była dumna
z posiadania go i starała się założyć kronikę. Nie zawsze przynosiło to pożądany efekt, lecz
nie załamywaliśmy się i dalej drążyliśmy wraz z żoną temat pisania kronik.
Aby rozpropagować kroniki strażackie i zachęcić jednostki do ich pisania, spotkałem się ze
starostą Gerardem Mateją, chcąc porozmawiać o zorganizowaniu powiatowego konkursu kronik strażackich. Był bardzo przychylny tej propozycji i za jego kadencji konkursy odbywały się
co roku. Po zmianie starosty wszystko się zmieniło. Nie było zainteresowania ze strony władz,
aby takie konkursy przeprowadzać, dlatego odbywały się od przypadku do przypadku. Efekt
był taki, że zabrakło mobilizacji, bo odbędzie się konkurs powiatowy, przez co kronikarze uzupełniali kroniki z opóźnieniem, a na konkursy nie wpływały już wszystkie kroniki. To samo
dotyczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP. Od początku istnienia ogólnopolskich konkursów kronik zarząd nie organizował konkursów, jedynie przyjmował kroniki i wysyłał je do
Warszawy. Dopiero w 2019 r. zorganizowano konkurs wojewódzki. Takie podejście działaczy
prowadzi do zaniechania pisania kronik, bo nie ma po prostu do tego motywacji.
Po wielu latach starania się o dokumentowanie historii pożarnictwa zobaczyłem, że
dzieje się coraz gorzej. Postanowiłem więc zebrać materiały, które posiadałem i wraz z kolegą wydaliśmy książkę dokumentującą historię jednostek w powiecie oraz tych, które kiedyś istniały. Nie zmienia to faktu, że w czasie swojej całej działalności dokumentowania historii pożarnictwa napotykałem wiele trudności. Jedyną satysfakcją jest to, że udało się założyć kroniki w wielu OSP oraz doprowadzić do ich uzupełnienia i dalszego prowadzenia.
Moim zdaniem, jeżeli zarządy wojewódzkie, powiatowe i gminne nie będą miały obowiązku
powoływać komisji historycznych i organizować konkursów kronik, to już tak to zostanie.
Myślę, że należy zmusić zarządy do większego zaangażowania w dokumentowanie historii.
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Należy wręcz przesłać wytyczne, co mają zrobić i później rozliczać z ich realizacji. Jak do
tej pory tylko nieliczne zrobiły cokolwiek w tym kierunku.
Nie można jednak załamywać się i patrzeć na innych. Podjęliśmy się trudnego zadania dokumentowania historii pożarnictwa i musimy tę misję wykonać. Za kilkanaście
lat ocenią nas inni i zobaczymy, czy było warto, czy nie. Osobiście myślę, że warto, gdyż
dzięki temu ocala się od zapomnienia wielu wspaniałych strażaków, którzy swoje życie
poświęcali dla innych.
Edward Dalibóg był w latach 2001-2016 sekretarzem, następnie do 2019 r. prezesem
OSP Strzelce Opolskie, a od 2016 r. – członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach Opolskich. Pomysłodawca i organizator Zawodów Integracyjnych w Sportach Pożarniczych Służb Mundurowych, które odbywają
się od 2002 r.
Odznaczenia i wyróżnienia:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

brązowy, srebrny, złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1999, 2003, 2008)
srebrny medal „Za Długoletnią Służbę” (2012)
medal „Za Wysługę XXX lat” (2018)
Honorowy Medal im. Hellmanna (2016)
odznaka „Strażak Wzorowy” (1996)
brązowa odznaka „W Służbie Penitencjarnej” (1988)
srebrna odznaka „Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej” (2010)
„Za 10 let obĕtavĕ prace v SHČMS” – Republika Czeska (2001)
Čestnu Medaili Starosty obce Chlebičov – Republika Czeska (2010)
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MOJA PASJA
Leszek Dąbrowski
Moja fascynacja pożarnictwem rozpoczęła się w dziecięcych latach. Ta chęć niesienia
pomocy bliźniemu opierała się na trzech podstawowych filarach. Pierwszy to mój dziadek, Józef Dąbrowski, który był miejscowym kowalem (m. Siennica). Do straży pożarnej
należał do 1982 r. Szczycił się tym, że podczas działań wojennych przechowywał sztandar
siennickiej OSP, którego mała część płata i główka pochodzi jeszcze z 1917 r. Sztandar
do dnia dzisiejszego służy OSP. Filar drugi – mój ojciec, Tadeusz Dąbrowski – oficer pożarnictwa i żołnierz AK. Trzecim filarem była niewielka odległość strażnicy od mojego
miejsca zamieszkania i ten wszechobecny głos syreny alarmowej…
Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Siennicy wstąpiłem w 1970 r.,
mając 14 lat. Drużynę rok wcześniej założył mój brat, Jarosław Dąbrowski. Od chwili
powstania drużyny pisał jej kronikę. Po powołaniu brata do odbycia służby wojskowej
w 1973 r. zostałem opiekunem MDP i rozpocząłem bieżące zapisywanie kart kroniki,
którą prowadzę do obecnej, chwili z wyróżnieniami na różnych szczeblach. W latach 70.
ubiegłego wieku za moją namową rozpoczęła się żmudna praca nad odtwarzaniem historii powstania i działalności OSP w Siennicy. Powstała „Kronika OSP w Siennicy”, którą do
2016 r. pisał Jerzy Szumiński, po nim rolę tę przejąłem osobiście. Po raz pierwszy nasze
kroniki wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Kronik OSP w Turawie, ale bez udziału
autorów. Mój aktywny udział w konkursach kronik rozpoczął się w Białowieży w 1998 r.
i od tej pory uczestniczę w większości konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich, przedstawiając kroniki MDP, OSP, fotokronikę Zarządu Gminnego ZOSP RP, a później „Złotą
Księgę Sali Tradycji i Historii OSP w Siennicy”, która powstała w 2011 r., na 100-lecie OSP.
Spotykam kronikarzy z całej Polski w różnym wieku, posługujących się różnymi metodami pracy, opisujących różne zdarzenia – nie tylko strażackie, ale i środowiskowe,
kościelne, a nawet państwowe i zagraniczne. To świetne nabywanie doświadczeń i niesamowite wrażenia z poznania wielu wspaniałych działaczy społeczników. Zawsze byłem
i jestem zdania, że kronikarz powinien być czynnym uczestnikiem zdarzeń, by gwarantować prawdziwości zapisów, ale jak wiemy, nie zawsze jest to możliwe. Pamiętam, jak
w gronie kronikarzy śp. dh Władysław Pokorski z OSP Tuszyn mówił, że wszyscy jesteśmy
na „ty”, co było czasami zabawne, ale bardzo fajne i akceptowalne. Z perspektywy czasu
pracy kronikarza jestem wdzięczny Związkowi OSP RP za możliwość poznania wspaniałych stron i zakątków oraz zabytków naszego pięknego kraju, a szczególnie miejsc patriotyczno-historycznych. Od 10 lat jestem organizatorem przeglądów kronik OSP powiatu
mińskiego. Dyskutujemy podczas nich nad problemami, ale i pozytywami z tytułu tej
działalności. Lokalne media i prasa bardzo chętnie tym rzadko spotykanym tematem się
zajmują i propagują go, by zainteresować nim inne organizacje. Z własnego doświadczenia
wiem, że kronika pisana na bieżąco to najlepszy materiał do różnego rodzaju sprawozdań
czy też opracowań, monografii OSP. Z naszych kronik wielokrotnie korzystają miejscowi
historycy, dokumentaliści, jak również uczniowie szkół średnich, studenci, a nawet rodziny poszukujący informacji o swoich przodkach.
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Pełniąc funkcję wiceprezesa ZOP ZOSP RP w Mińsku Mazowieckim, wiem, że wiele
zarządów OSP boryka się z problemem doboru osoby odpowiedniej i chętnej do pełnienia
tej funkcji lub do dalszego prowadzenia kroniki, a także odtworzenia zapisów, co nie jest
łatwe i często bardzo szybko kończy się fiaskiem. Zarządy OSP czy też władze samorządowe bardzo cenią obiektywne zapisy kronikarzy strażackich. W swojej wieloletniej pracy społecznej nie spotkałem wójta czy starosty, przynajmniej na moim terenie, który nie
oceniałby wysoko współpracy ze strażakami, gdyż poprzez ich zaangażowanie i odpowiedzialność rozwiązuje się wiele problemów społecznych. Kroniki OSP są często wystawiane
na różnych imprezach strażackich, takich jak Dni Ochrony Przeciwpożarowej czy Dzień
Strażaka, a także jubileuszach, festynach sportowych i rodzinnych czy innych imprezach
kulturalnych. Przy tego typu okazjach przeważnie oglądane są fotografie, co daje wiele satysfakcji i zmusza do refleksji nad upływającym czasem i jego wpływem na teraźniejszość.
Bardzo lubią to wszystkie pokolenia, zwłaszcza dzieci mogące zobaczyć na fotografiach
swoich bliskich. My widzimy siebie, nasze dzieci, sąsiadów, kolegów, rządzących, bo jak
wiemy, straż jest organizacją pokoleniową.
Korzystając z możliwości uczestnictwa w spotkaniach kronikarzy organizowanych
przez ZG ZOSP RP w osobie dh. Leonardy Bogdan – chyląc czoło z wdzięczności, zainspirowany zwiedzaniem obiektów muzealnych: w Mysłowicach, Warszawie, Kotuniu,
Rakoniewicach, Wolborzu i wielu innych, zaproponowałem w 2006 r. zarządowi OSP
w Siennicy utworzenie takiej placówki, pod nazwą Sala Tradycji i Historii OSP w Siennicy. Mieści się ona w budynku strażnicy o powierzchni wystawowej około 200 m2. Mamy
prawie 500 pozycji, ponad 1500 eksponatów, wiele dokumentacji i fotografii, symbole,
małą bibliotekę pożarniczą, plakaty, monografie, czasopisma, ulotki, znaczki itp. Tam też
swoje miejsce znalazło osiem tomów kronik OSP, pięć tomów kronik MDP, cztery albumy
zdjęciowe – kroniki Zarządu Gminnego ZOSP RP. Są również specjalne teczki z dyplomami, podziękowaniami czy zaproszeniami.
Praca z młodzieżą przynosiła mi wiele satysfakcji. W 1998 r. miałem okazję być kierownikiem drużyny Polski na V. Międzynarodowym Obozie Młodzieży Pożarniczej w Hörby
w Szwecji. Parokrotnie reprezentowałem z polską delegacją nasz związek w zagranicznych
zawodach pożarniczych w Czechach i na Słowacji. Od 1998 r. drużyna OSP Siennica była
jedną z czterech drużyn reprezentujących Związek OSP RP w zawodach sportowo-obronnych organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W 2011 r. zdobyliśmy mistrzostwo Polski ZOSP RP w Pile-Młynie. Podczas swojej 50-letniej pracy w zaszczytnej
służbie pożarniczej zapoczątkowałem wychowanie wielu pokoleń strażaków ochotników
i strażaków zawodowych, wśród nich oficerów pożarnictwa.
Leszek Dąbrowski pracuje w Urzędzie Gminy w Siennicy. Jest komendantem gminnym
straży pożarnych, naczelnikiem Jednostki Operacyjno-Technicznej w Siennicy, opiekunem Sali Tradycji i Historii OSP w Siennicy, członkiem Rady Lokalnej Grupy Działania
Ziemi Mińskiej. Pełnił szereg funkcji w ZOSP RP – sekretarz ZOG ZOSP RP, naczelnik
OSP Siennica, wiceprezes ZOP ZOSP RP w Mińsku Mazowieckim, członek ZOW ZOSP
RP woj. mazowieckiego, członek WSH ZOW ZOSP RP.
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Autor opracowań:
– „Działalność kpt. poż. Tadeusza Dąbrowskiego”
– „Siennicki ród strażacki”
– „Życie i działalność Leszka Dąbrowskiego” (autobiografia)
Odznaczenia i wyróżnienia:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

brązowa, srebrna, złota odznaka MDP (1972, 1974, 1975)
Odznaka Sprawności Obronnej (1974)
Złota Odznaka LZS (1974)
brązowa odznaka „Honorowy Dawca Krwi” (1975)
odznaka „Strażak Wzorowy” (1979)
brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1981)
odznaka „Za Zasługi we Współzawodnictwie Ppoż.” (1982)
srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1986)
Brązowy Krzyż Zasługi RP (1987)
odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej Woj. Siedleckiego” (1998)
złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1998)
Srebrny Krzyż Zasługi RP (2003)
brązowy medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (2007)
Złoty Znak Związku OSP RP (2008)
brązowa odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2009)
nagroda powiatu mińskiego „LAURA” za działalność społeczną na rzecz wspólnoty
powiatowej (2009)
Złoty Krzyż Zasługi RP (2012)
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza (2013)
medal pamiątkowy „PRO MAZOVIA” (2017)
medal „Krzyż Floriana” za zasługi dla OSP pow. mińskiego (2017)
nagroda „Siennicki Nenufar – Zasłużony dla Kultury Ziemi Siennickiej” (2019)
srebrny medal „Na Straży” (2019)

Od lewej:
Leszek Dąbrowski – OSP Siennica,
Krzysztof Sromek – OSP Bystra,
Jerzy Klementowski – OSP Wola Mielecka
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Leszek Dąbrowski z kroniką OSP Siennica

Sala Tradycji i Historii OSP Siennica
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NA SUKCES TRZEBA CIĘŻKO PRACOWAĆ
Tomasz Dembski
W Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznie działam od 1999 r.
Pełniłem funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej, a obecnie jestem członkiem Zarządu OSP, kronikarzem, opiekunem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Moją przygodę z kronikarstwem rozpocząłem w 2010 r., gromadząc informacje, zdjęcia i dokumenty dotyczące powstałej w 1923 r.
straży pożarnej w Olesznie (data założenia została odszukana w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy przez Adama Kruszke – członka OSP).
Od 2013 r. prowadzę kronikę OSP w Olesznie w formie elektronicznej.
Jako jeden ze współzałożycieli Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP w Poznaniu,
który powstał w 2015 r. uchwałą Prezydium ZOW ZOSP RP w Poznaniu z zadaniem promowania kronikarstwa, brałem udział w tworzeniu programu jego działalności. Uczestniczyłem w warsztatach dla kronikarzy w Wągrowcu i Chodzieży. W 2017 r. byłem jednym
z organizatorów warsztatów dla kronikarzy z terenu miasta i gminy Gołańcz, które odbyły
się w Czerlinie. Piszę artykuły do lokalnej gazety („Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO”). Uczestniczyłem w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
w Gołańczy, w których pełniłem funkcję dowódcy. MDP pod moją opieką zdobyła na nich
tytuł mistrza młodzików oraz drugie i trzecie miejsce. Należę do grona fundatorów sztandaru OSP w Olesznie, a także członków pocztu sztandarowego, z którym uczestniczymy
w uroczystościach strażackich, państwowych i religijnych. Jestem również pomysłodawcą
odznaki jubileuszowej z okazji 90-lecia OSP oraz członkiem Kapituły tejże odznaki, nadawanej osobom zasłużonym dla OSP w Olesznie.
W 2016 r. zdobyłem wyróżnienie za pracę popularnonaukową „Działalność społeczno-strażacka na podstawie OSP w Olesznie”, przyznane przez Komisję Historyczną przy
Zarządzie Głównym Związku OSP RP w Warszawie. Rok później opracowana przez mnie
kronika OSP w Olesznie została oceniona jako wzorowa (I miejsce) na Ogólnopolskim
Konkursie Kronik OSP. Jestem autorem pracy popularnonaukowej i badawczej „Straże
pożarne gminy Gołańcz”, w której opisałem działalność szesnastu OSP z terenu gminy
Gołańcz – otrzymałem za nią w 2018 r. II nagrodę przyznaną przez Komisję Historyczną
przy ZG ZOSP RP w Warszawie. W 2019 r. kronika OSP w Olesznie została oceniona jako
wzorowa w Wojewódzkim Konkursie Kronik Województwa Wielkopolskiego w Kleczewie, a podczas Ogólnopolskiego Konkursu Kronik w Olsztynie zdobyła wyróżnienie.
Byłem uczestnikiem konferencji naukowej „Rola strażaków w odzyskaniu niepodległości Polski”, która odbyła się 16 kwietnia 2018 r. w Sejmie RP. Udzielam się przy organizowaniu uroczystych obchodów strażackich, pracach przy remizie i na rzecz lokalnej
społeczności. Dzięki mojemu zaangażowaniu OSP w Olesznie zdobyła kilka razy czołowe
miejsca w Powiatowym Konkursie Krwiodawstwa, organizowanym przez Polski Czerwony Krzyż i Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Byłem również jednym z pomysłodawców
i organizatorów obchodów upamiętniających 860-lecia istnienia wsi Oleszno oraz akcji
sadzenia Dębów Wolności zainicjonowanej przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dla uczczenia 25-lecia przemian ustrojowych w Polsce.
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Nie od dzisiaj wiadomo, że
zaangażowanie młodzieży jest
kluczowe dla powodzenia każdej idei, również idei pożarnictwa. Odpowiedzią na właśnie tę potrzebę są liczne
młodzieżowe drużyny pożarnicze, których zadaniem jest
wychowanie młodzieży we
właściwych wzorcach i pozyskanie przyszłych strażaków.
Nie zapominajmy jednak, że
straż pożarna to pasja przekazywana z pokolenia na pokolenie i może właśnie dlatego
w struktury MDP najchętniej
wstępują dzieci czynnych
strażaków. Bez takich wzorców
ciężko przekonać większą grupę do zasilenia miejscowej formacji MDP. Często zdarza się,
że tylko część młodzieży kontynuuje tę
szczytną misję z ojca na syna. Trzeba
dać młodym ludziom przekonanie, że
choć nie mogą robić wszystkiego, co
robią ich starsi koledzy strażacy, to bez
wątpienia są częścią jednostki i wszystko, co jednostka posiada, stanowi także
ich własność. Wzmocni to ich poczucie
wartości, jak i szacunek dla strażackiego
mienia. Jest na to wiele sposobów – od
wspólnych uroczystości państwowych
i kościelnych, udziału w zbiórkach OSP,
po umożliwienie młodzieży rozwinięcia
linii bojowej lub zabezpieczenie remizy
po wyjeździe jednostki do działań bojowych. Dzięki temu można zaszczepić
w nich bakcyla pożarnictwa i po uzyskaniu przez nich stosownych uprawnień
OSP może zyskać kolejnych świetnych
strażaków.

Monografia „Straże pożarne gminy Gołańcz”
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XIX Finał Wojewódzkiego Konkursu Kronik OSP w Borku Wielkopolskim, 15 lipca 2017 r.
Od lewej: Tomasz Dembski, Jan Maćkowiak (OSP Wągrowiec), Anna Skotowska (OSP Morakowo),
Dorota Loose (MDP Morakowo)

Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie nasza OSP stanęła przed kolejnym, bardzo ważnym
zadaniem, jakim jest dbałość i troska o zachowanie ważnych elementów naszej lokalnej tradycji i historii. Kroniki dokumentują przeszłość, ale są również świadectwem współczesnych
działań i akcji, w których jednostka uczestniczy.
Tomasz Dembski wspólnie z żoną Izabelą, która od 2010 r. pełni funkcję sołtysa wsi
Oleszno, prowadzą gospodarstwo rolne. Od 2006 r. jest honorowym dawcą krwi, a także
propagatorem honorowego krwiodawstwa. Od wielu lat czynnie zaangażowany w akcje
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Odznaczenia i wyróżnienia:
– brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2018)
– odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK” (2015)
– Nagroda Kulturalna Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej (2017)
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SATYSFAKCJA I DUMA
Iwona Grabek
W 2007 r., kiedy wzięłam do rąk kronikę jednostki, były w niej zapiski
z 1955 r. z jubileuszu jednostki wraz z podpisami zaproszonych gości.
Tak naprawdę nie wiedziałam wtedy, na co się porywam. O kronikarstwie w tamtym czasie nie wiedziałam nic. Za zgodą Zarządu OSP postanowiłam coś uzupełnić. W strażnicy były zdjęcia z jakiejś uroczystości,
ale tak naprawdę to metodą dedukcji doszliśmy do tego, jakiego rodzaju
uroczystość przedstawiają. W OSP Biskupice pojawiłam się w 1993 r.,
z aparatem fotograficznym w ręku. Gdybym wtedy zaczęła wpisy... Ale czasu się nie cofnie.
Poza tym inne rzeczy były wtedy ważniejsze: dom, praca, dzieci. Zostały zdjęcia z uroczystości: Wielkanocy, 3 i 4 maja, Bożego Ciała, zawodów strażackich, odpustu parafialnego, 11 listopada. Człowiekowi wydaje się, że wszystko pamięta. Tak, to prawda, wydaje
się. Kiedy w zeszłym roku uzupełniałam wpisy z tamtego okresu (cały czas to robię, bo
wciąż czegoś się dowiaduję), choć miałam zdjęcia, nie bardzo już było oczywiste, kogo one
przedstawiają. Wówczas włączał się proces nazywany „wydaje mi się”.
Jadąc pierwszy raz na wojewódzki konkurs kronik w 2014 r., byłam przekonana, że
moja kronika jest wyjątkowa, że nie ma ładniejszej. Rozczarowanie? Nie, bardziej uświadomienie sobie, jak wiele rzeczy w niej brakuje, jaka jest niedoskonała. Mimo że braki
w kronikach omawiane były ogólnie, zrozumiałam jak wiele muszę poprawić, jak wiele
muszę się jeszcze nauczyć, jak wiele pracy i czasu muszę w to włożyć. W 2015 r. z Wojewódzkiego Konkursu Kronik pojechałam na Ogólnopolski Konkurs Kronik. Kronika została nagrodzona dyplomem za udział. Od tego czasu zaczęłam więcej wydarzeń opisywać,
zamieszczałam dłuższe opisy. Ale tak naprawdę były to informacje z wydarzeń w straży –
gdzie pojechali, w jakiej uroczystości uczestniczyli. Na Ogólnopolskim Konkursie Kronik
w 2017 r. jury zauważyło te zmiany i kronika została wyróżniona. To było coś! Rok później
zostałam zaproszona na warsztaty dla kronikarzy prowadzone przez Małgorzatę Judasz
i Bogdana Siwińskiego. Skorzystałam z tego zaproszenia i można powiedzieć, że tam zobaczyłam dopiero, ile jeszcze rzeczy brakuje w mojej kronice. Zrozumiałam, że muszę poszerzyć swoje pole działania, że kronika OSP dotyczy nie tylko naszej jednostki, ale ważne
są również wiadomości lokalne, włodarze gminy, powiatu, PSP, Związku.
Rozgoryczenie – tak to można nazwać – przyszło po Wojewódzkim Konkursie Kronik
w 2019 r. Moja kronika nie dostała nominacji do Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, nie
znalazła się w gronie pięciu najbardziej wyróżniających się kronik w woj. mazowieckim.
Tyle pracy, poświęconego czasu, własnych pieniędzy, włożonego serca, zapału... Zaczęłam
zadawać sobie pytania: czy jest sens ciągnąć to dalej? Po co, skoro kronika nie została zauważona? I wtedy przyszła z radą Małgorzata Judasz: wyślij ją na ogólnopolski konkurs.
Chwila zawahania, ale z drugiej strony – co mi szkodzi? Tak zrobiłam i kronika na tym
konkursie została wyróżniona. Nie muszę opisywać mojej olbrzymiej satysfakcji. Ten dyplom przywrócił mi wiarę w sens pracy nad kroniką – że jednak warto, że nie jest ona taka
najgorsza, że ktoś ją docenił... Widać nie mam szczęścia do konkursów wojewódzkich.
Zawsze więc jechałam na konkurs ogólnopolski, jak tylko były „przeglądy kronik”...
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Strażacy OSP przed sanktuarium w Rokitnie. Dzień Strażaka, 2019 r.

Jak zapatrują się członkowie straży na moje pisanie kroniki? Od 2016 r. jestem w zarządzie. Lubią przeglądać kroniki (tak mi się wydaje), może bardziej oglądają fotografie,
niż czytają. Kronika pomocna jest, gdy trzeba dopisać rys historyczny od poprzedniego
lecia straży, które było 5 lat temu, potrzebna jest, gdy robi się sprawozdanie z poprzedniego roku na zebranie sprawozdawcze. Kronika pojawiła się na pierwszym Gminnym
Pikniku Strażackim – wzbudzając ciekawość. Oglądający robili zdjęcia zdjęciom, szukali
znajomych, wpisywali się do niej. Kronika pojawia się również, kiedy ktoś chce napisać
artykuł do gazety albo przygotować wywiad do radia na temat naszej jednostki, kiedy
pojawia się teatr. Kronika naszej jednostki jest jedyną w powiecie pruszkowskim biorącą
udział w konkursach kronik, w gminie żadna jednostka OSP nie prowadzi takiej kroniki
na bieżąco, a jedynie okazjonalnie. Podobnie jest w całym powiecie.
Odczuwam duże wsparcie druhen i druhów z jednostki. Nie zawsze mam czas i możliwość, żeby być na uroczystości. Wtedy wiedzą, że muszą podesłać mi parę zdjęć z takiego
wydarzenia, dostarczają wycinki z gazet na temat naszej jednostki, kiedy wpadną im w ręce,
zdjęcia z akcji, z ćwiczeń. Księga kroniki zakupiona została przez OSP, która jak tylko może
wspiera mnie w jej finansowaniu. Niemniej jednak komputer, drukarka, aparat fotograficzny
to już była moja działka. Z tego, co się orientuję, bardzo dużo kronikarzy ma taką sytuację,
nie jestem więc w tym osamotniona. Ale to się zmieniło od zeszłego roku. Po zapytaniach
skierowanych do komendanta gminnego dh. Krzysztofa Newena, a potem po jego konsultacji z burmistrzem Brwinowa Arkadiuszem Kosińskim, w lipcu 2019 r. został zakupiony
aparat fotograficzny na potrzeby kronikarza, a w grudniu laptop i drukarka do zdjęć. Pomyślałam, że warto mówić o swoich potrzebach, bo niby dlaczego ktoś inny miałby się tego domyślić. Jeśli nie mówimy głośno, każdy będzie uważał, że jest dobrze, że tak ma być. Podczas
walnego zebrania w styczniu 2020 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński, który niejednokrotnie
oglądał kroniki, dopytywał się o wyniki konkursu wojewódzkiego czy ogólnopolskiego, podziękował mi za pracę, którą wykonuję. To było miłe, takie budujące.
Będąc uczestnikiem konkursów, widzę, że coraz więcej kronik zamienia się w fotokroniki lub kroniki są drukowane. Ja swoją kronikę piszę ręcznie, drukowanymi literami (mam
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paskudny charakter pisma). Dlatego też zastanawiam się nad zmianą stylu – może rzeczywiście fotokronika? Wkleję zdjęcia, opiszę, kto na nich jest i po sprawie. Myślę, że to mniej pracochłonne. A może pisać i drukować? Uniknie się wtedy błędów, w każdej chwili do momentu
wydrukowania można zmienić, usunąć, wykreślić, poprzestawiać. Sama nie wiem, co jest lepsze. Wciąż szukam swojego stylu. Będąc na ostatnim konkursie, zastanawiałam się, czy jury nie
dąży do tego, żeby każda kronika miała taki sam styl, była tak samo prowadzona. Co prawda
jury mówiło, że to tylko sugestie, że nie musimy z nich korzystać. Ale to logiczne, że jeśli nie
skorzystamy, to nie osiągniemy tego najwyższego podium. Nasza kronika nie zostanie uznana za wzorową. Czy za kilka czy kilkanaście lat kronika nie będzie pisana w Internecie i tam
będzie można ją znaleźć? Czyż nie byłoby to lepsze rozwiązanie? Trafiłaby do większej grupy
osób. Prowadzona byłaby w formie dzisiejszego bloga, a jej oceny dokonywałoby się poprzez
liczbę wejść na stronę. Czyż to nie jest lepsze i nowocześniejsze rozwiązanie? Przyszłościowe?
Większość młodych ludzi siedzi w Internecie, tutaj widzę zagrożenie dla jednostek OSP.
Każda jednostka musi znaleźć sposób, aby ich z tego Internetu wyciągnąć, zachęcić, żeby
poczuli, że są częścią tej społeczności, żeby działali, czuli się ważni i potrzebni. Czy zmieni
się rodzaj aktywności jednostek OSP? Nie sądzę. Jednostki OSP są potrzebne, bo nadal będą
ulewy, burze, spadające drzewa czy dachy, zalania, podtopienia, pożary. Nie znikną też wypadki drogowe, zagrożenia chemiczne czy gazowe. Będziemy widzieli też strażaków podczas
uroczystości kościelnych czy państwowych, bo ta tradycja trwa tyle lat i jest podtrzymywana
przez następne pokolenia. Strażnice będą miejscem spotkań lokalnej społeczności i samych
strażaków. Chyba że (to najgorsza z możliwych opcji) zostanie zmniejszone lub całkowicie
zlikwidowane źródło utrzymania jednostki. W chwili obecnej to urząd gminy utrzymuje
naszą straż. Utrzymuje budynek, samochody, sprzęt, finansuje naprawy, remonty, budowy.
To wszystko kosztuje, a straż nie jest w stanie sama sprostać tym wydatkom. Dlatego tak
ważna jest opieka gminy nad jednostką. Jesteśmy w stałej gotowości tylko dlatego, że gmina Brwinów o to dba. Dba, żeby niczego nam nie brakowało. W miarę swoich możliwości
zakupuje sprzęt, ale stara się również o pozyskiwanie dofinansowania z różnych źródeł
(nieodzowny komendant gminny dh Krzysztof Newen). My również sami próbujemy pozyskiwać od miejscowych przedsiębiorców rzeczy materialne do wyposażenia samochodów czy świetlicy.
Bardzo ważną częścią jednostki są ludzie. Jesteśmy różni, ale chodzi w tym wszystkim
o to, abyśmy mogli się porozumieć, abyśmy wszystko, co robimy, robili z myślą, że to dla
dobra jednostki, dla przyszłych pokoleń. Byśmy nie szukali w byciu strażakiem korzyści
materialnych, bo to działanie na krótką metę. Satysfakcja i duma – to jest prawdziwa zapłata dla strażaka ochotnika.
Iwona Grabek z wykształcenia jest rolnikiem. Krwiodawca. Dwukrotnie wyróżniona na
Ogólnopolskim Konkursie Kronik – w 2017 i 2019 r.
Odznaczenia i wyróżnienia:
– brązowy, srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2013, 2018)
– odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” III stopnia
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Uczestnicy zawodów powiatowych OSP w Pruszkowie, 2019 r.

Wigilia w sali strażnicy OSP, 2019 r.
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BEZ POZNANIA PRZESZŁOŚCI TRUDNO BUDOWAĆ
NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Jan Stanisław Holeksa
Działalność w szeregach OSP poprzedzona była moją działalnością w szeregach
Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie z ramienia Komendy Hufca ZHP Hel opiekowałem się drużyną strażacką. Związane to było poniekąd z tradycją rodzinną, gdyż zasłużonym strażakiem OSP w Szczyrku był mój dziadek Antoni Kurowski, uczestnik wojny
1920 r., mama Otylia Holeksa z domu Kurowska była zaś członkiem MDP w Szczyrku.
We wrześniu 1983 r. za namową ówczesnego sekretarza OSP Jastarnia dh. Jana Bukowskiego postanowiłem wstąpić do Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponieważ w hufcu ZHP Hel
prowadziłem od 1971 r. kronikę harcerską, dh Jan zaproponował mi, jako znawcy tematu,
prowadzenie kroniki OSP Jastarnia, powstałej w 1923 r. Jednostka ta miała przed wojną
kronikę, lecz niestety w zawierusze wojennej zaginęła, jak wiele innych dokumentów.
Podjąłem się tego trudnego zadania, gdyż po 30 latach starań miało odbyć się otwarcie
długo oczekiwanej strażnicy OSP. Należało zatem udokumentować 66 lat istnienia straży
pożarnej w naszej miejscowości. Wiele trudu zajęło mi poszukiwanie wśród mieszkańców Półwyspu Helskiego starych fotografii i dokumentów. Sporo czasu poświęciłem też
na poszukiwania w zdigitalizowanej dokumentacji artykułów ze „Strażaka Pomorskiego”
dotyczących informacji o strażackich dokonaniach przed wojną. Wszystko to pozwoliło
odtworzyć kronikę, którą zaprezentowano
w dniu otwarcia remizy OSP 27 maja 1989 r.
Ze względu na to, że duża liczba strażaków
ochotników jest mieszkańcami naszej gminy, kronika opisująca ich działalność była
jednocześnie w pewnym sensie traktowana
jako dokumentacja (kronika) życia gminnego. Spotyka się to z dużym zainteresowaniem, bo każdy chce przeczytać zapisane w niej informacje, jak również wpisem
na kartach kroniki udokumentować swój
udział w ważnych dla naszej społeczności
uroczystościach, na terenie gminy, powiatu, województwa czy kraju oraz poza granicami (wyjazd pojazdem bojowym Ford
na pogrzeb Jana Pawła II do Rzymu, na beatyfikację do Rzymu, do Bułgarii w ramach
współpracy, do Baabe (Niemcy) na zawody
międzynarodowe MDP oraz Elbe-Parey
(Niemcy) w ramach partnerstwa).
Kronikarz dh Jan Stanisław Holeksa – członek honorowy ZOP ZOSP RP (2016), członek honorowy OSP
Jastarnia (2017)
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Kronika często też oglądana jest przez młodych
członków naszej OSP, którzy poznają historię swoich poprzedników, nierzadko dziadków, pradziadków i innych członków rodziny – i zapoznają się
z początkami działalności ochotników na terenie
Półwyspu Helskiego. Od momentu powstania kroniki braliśmy udział w konkursach wojewódzkich,
gdzie w grupie OSP kronika dwukrotnie zajęła
III miejsce, w przeglądzie ogólnopolskim w Warszawie wyróżnienie, natomiast kronika Zarządu
Powiatowego ZOSP RP w Pucku, którą również
prowadzę od początku powstania zarządów powiatowych, dwukrotnie zajęła II miejsce w grupie
zarządów powiatowych. W „Strażaku” oraz w lokalnej prasie ukazał się też artykuł podkreślający
nakład pracy związanej z tworzeniem dokumentacji
Kronika Zarządu Oddziału Powiatowego
odnoszącej się do OSP. Każdy tom kroniki to zapiZOSP RP w Pucku
sana i udokumentowana działalność poszczególnych
członków OSP, upamiętnienie ważnych uroczystości, jak również utrwalenie postaw ludzi
związanych z działalnością społeczników ochotników służących pomocą bliźniemu w myśl
dewizy strażackiej widniejącej na płacie sztandaru: „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek”.
Często zadaję sobie pytanie: jak długo jeszcze dokumentowana będzie nasza działalność
społeczna w dotychczasowej, pisanej formie, z odpowiednią grafiką i fotografiami? W dobie powszechnej informatyzacji łatwiej jest przecież dotrzeć do szerszej grupy odbiorców,
w celu zapoznania ich z udokumentowanymi działaniami społeczników. Jednak według
mnie forma kroniki jako księgi pozwala ujawnić inwencję twórczą kronikarza, swego rodzaju artysty – w moim przypadku to księgi oprawiane graficznie i opatrzone odbitkami stempli projektowanych i wykonywanych osobiście przeze mnie.
No i chyba najważniejsza sprawa: trzeba po prostu kochać tę formę utrwalania naszych dokonań. Ludzi związanych wielką
pasją, którzy wręcz z benedyktyńską cierpliwością dokumentują historię, nazwałbym zaś wprost „fanatykami”,
w dobrym tego słowa znaczeniu. To też gwarancja, że
kroniki w tej formie mają szanse na przetrwanie i dokumentowanie naszej pracy. Jestem przekonany, że forma księgi kroniki będzie miała przewagę nad nowymi
formami dokumentowania historii. Jest to nieodzowny
element naszej tradycji, naszego istnienia w świadomości
społeczności, której jesteśmy członkami.
Jeżeli chodzi o działalność strażacką w środowisku,
Logo OSP Jastarnia projektu
dh. Jana Holeksy
od 2016 r. postawiliśmy na młodzież. Wielu pełniących
funkcję w Zarządzie OSP to wychowankowie od członka
MDP do funkcji czy to radnego, czy nawet burmistrza miasta lub też członków władz
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powiatowych i wojewódzkich ZOSP RP. Pokazuje to, że OSP może być kuźnią kadr w środowisku zamieszkania. Dobra opinia, ważna rola w środowisku, zrozumienie potrzeb
ochotników owocuje zakupem nowych pojazdów bojowych, wyposażeniem w nowoczesny sprzęt przeciwpożarowy i ochrony osobistej, jak również zadbaniem o termomodernizację obiektu strażnicy OSP, dostosowującą ją do wymogów XXI w. Wiele wsparcia, nie
tylko finansowego, mam od strony zarządu OSP Jastarnia oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pucku, co pozwala mi jeszcze bardziej angażować się w pozyskiwanie
informacji i dokumentowanie naszej historii.
Niestety, ze względu na stan zdrowia (mam trudności z poruszaniem się) nie mogę
uczestniczyć w wielu spotkaniach ludzi związanych z dokumentowaniem historii, lecz
poprzez wypowiedzi w formie elektronicznej mogę zająć stanowisko w sprawie ważnej
nie tylko dla mnie osobiście, ale też dla wszystkich strażaków ochotników, od młodzieży
do seniorów w OSP. Jaka będzie nasza przyszłość? Uważam, że skoro od ponad 100 czy
200 lat przechowały się różnego rodzaju kroniki, księgi, to i po nas pozostanie też udokumentowane działanie ludzi związanych z pracą na rzecz swojego środowiska. Ważna jednak będzie rola swego rodzaju strażników naszej bogatej historii, bo jak wiadomo, nie da
się budować przyszłości bez poznania bogatej historii i bohaterów tamtych czasów. Jestem
optymistą, dlatego uważam, że nasza praca jako kronikarzy zostanie doceniona przez naszych następców. Ważne jest bowiem, aby budując przyszłość, nie zapominać o bogatej
przeszłości naszych poprzedników.
Jan Stanisław Holeksa – z zawodu technik elektronik, od 2012 r. na emeryturze.
Od 1971 r. członek Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza, z tytułem
„Zasłużonego Instruktora ZHP”. Od 1973 r. działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Odznaczenia i wyróżnienia:
–
–
–
–
–

Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi (1985, 2004)
Złoty Znak Związku OSP RP (2013)
złoty, srebrny i brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1998, 1993, 1989)
odznaka „Strażak Wzorowy” (2007)
Medal św. Floriana (2018) oraz kilka odznaczeń resortowych: WP, ZHP, PTTK, LOK

405

XXVI. KRONIKARZE MAJĄ GŁOS

Członkowie OSP Jastarnia przed remizą, Dzień Strażaka, 2017 r.
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POZOSTAWMY COŚ PO SOBIE
Piotr Jaksoń
Jestem młodym kronikarzem. Młodym duchem i stażem. Swoją przygodę z kronikami
rozpocząłem w grudniu 2016 r. Wtedy to, będąc świeżo po szkoleniu podstawowym dla
strażaka OSP, zostałem zaproszony przez komendanta gminnego Zdzisława Cebulę na zebranie Zarządu OSP Pisarzowice. To on rok wcześniej zaproponował, abym wstąpił w szeregi OSP. Zaszczepił we mnie tego bakcyla, który stał się nową przygodą i wyzwaniem,
moim sposobem na życie. Skąd narodził się pomysł, że to ja mam prowadzić kronikę,
której de facto nie było? Otóż przez lata pracowałem jako lokalny dziennikarz, wydawca
portalu internetowego, wydawca tygodnika informacyjnego. Doświadczenia pozwoliły mi
stworzyć stronę strazpisarzowice.pl oraz zapoczątkować nową kronikę naszej jednostki.
Jej powstanie zostało szeroko opisane w mediach lokalnych.
Obecnie brakuje na terenie woj. dolnośląskiego kronikarzy. Kronik jest mało, można
powiedzieć, że ich tak naprawdę nie ma. Na moim terenie (pow. kamiennogórski) prowadzę jedyną kronikę. Często jednostki deklarujące posiadanie kroniki mają na myśli kroniki jubileuszowe, tzn. trzy, cztery kartki z wydarzenia sprzed 5, 10 czy 20 lat. Mam takie
jedno marzenie: o spotkaniu i wymianie doświadczeń z kronikarzami z mojego regionu.

Kronika OSP Pisarzowice

Dyplom dla Piotra Jaksonia

Jaka czeka nas przyszłość? 25 lat temu mówiono, że przyszłość to CD, potem DVD,
dalej Blue-ray. Teraz mówi się o nośnikach danych typu UDB, karty SD, CF. Wszystko
fajnie, ale trendy się zmieniają. Sam ostatnio dostałem z banku pismo z regulaminami
nagranymi na nośniku danych CD. Okazało się, że choć posiadam w domu kilka laptopów, ani jeden nie miał napędu CD. Jak mam więc to odczytać i zaakceptować? Świat
idzie szybko naprzód. Tak samo jest u nas, kronikarzy. Piszemy kronikę – tylko dla kogo?
To, co się dzisiaj dzieje, ważne jest tu i teraz. Dlaczego więc spisujemy to papierowo? Kto
to przeczyta? A może za 20 lat nie będzie prądu? Skąd więc kolejne pokolenia wezmą informacje o nas? Dlatego ja piszę zawsze tekst główny do kroniki oraz tekst do Internetu.
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Usuwam dane osobowe, szczegóły działań, bo po co to przeciętnemu Kowalskiemu? Mam
nadzieję, że to, co robię, ma swój sens, ma przyszłość, w której nie tylko ja, ale my wszyscy
staniemy się historią dla kolejnych pokoleń.
Piotr Jaksoń jest kronikarzem OSP Pisarzowice, pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie.

Kronikarz Piotr Jaksoń w trakcie spotkania laureatów w Olsztynie, 2019 r.
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NADSZEDŁ CZAS NOWYCH TECHNOLOGII
Mateusz Kaszyński
Pisanie kronik, mimo dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii, wciąż cieszy się dość dużym zainteresowaniem w ochotniczych
strażach pożarnych. Jednakże należy pamiętać, że zmieniający się świat
na każdym kroku dostarcza nam dodatkowych bodźców i wyzwań. Przez
kilkanaście ostatnich lat życie każdego człowieka diametralnie się zmieniło poprzez pojawienie się Internetu, a wraz z nim portali społecznościowych. Czy wśród nich jest miejsce również dla kronikarzy OSP?
Kronikarzem swojej jednostki zostałem przypadkowo, w 2014 r. Przed zbliżającym się
jubileuszem 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzewie zaistniała konieczność
uzupełnienia ostatnich kilku lat kroniki. Podjąłem się tego zadania, aby kilka lat później
zostać członkiem Zarządu OSP w randze kronikarza, a także – dzięki doświadczeniom
zdobytym w trakcie przeglądów i konkursów kronik OSP – członkiem Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZOSP RP.
Kronika stanowi niewątpliwie źródło wiedzy historycznej. W większości straży pożarnych pisana jest przez kronikarza, gdzieś w zaciszu gabinetu. Nierzadko jest dostępna dla
czytelników tylko raz w roku, podczas walnego zebrania. Niestety to zjawisko niepokojące. Trudno skutecznie zachęcać druhów do badania historii ruchu strażackiego w różnych
jego okresach i odsłonach, jeśli nie znają oni historii własnych jednostek. W mojej opinii
najlepszym źródłem do jej poznania, obok przekazów ustnych i czasem pojawiających
się opracowań jubileuszowych, są odpowiednio prowadzone kroniki, które należy na co
dzień wyciągać z szuflad.
W Wielkopolskim Klubie Kronikarza pojawił się pomysł, aby kronikarze z Wielkopolski prezentowali prowadzone przez siebie kroniki w trakcie różnych uroczystości, począwszy od Dnia Strażaka przez zawody sportowo-pożarnicze, a skończywszy na naradach i innego rodzaju spotkaniach. Koncepcja szybko weszła w fazę realizacji. Już podczas
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Dnia Strażaka 2018, który odbył się 5 maja w Koninie,
organizatorzy przygotowali specjalne stoisko, gdzie kronikarze prezentowali efekty swojej
pracy. W sumie pojawiło się tam ponad 20 kronik i opracowań, a nasz punkt przez całą
uroczystość cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
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Kroniki strażackie prowadzone są w większości OSP w Polsce. Wyobraźmy sobie, jaki
fantastyczny efekt można osiągnąć, wdrażając wyżej opisany pomysł na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim w całej Polsce. Nie potrzeba dużo, wystarczy stolik,
kilka krzeseł, ewentualnie namiot, a przede wszystkim dobra wola działaczy. Oprócz
propagowania historii jednostek OSP wpłynie to pozytywnie na rozwój kronikarstwa,
a w dalszej perspektywie na zwiększenie materiałów źródłowych dla przyszłych pokoleń strażaków historyków. Pozwoli również na upowszechnianie dziejów lokalnych OSP
w szerszych kręgach odbiorców.
Dobrą wielkopolską praktyką jest także sama działalność wielkopolskiego Klubu Kronikarza, do którego zadań należy rozpropagowywanie dokumentowania historii oraz dorobku OSP poprzez spisywanie kronik. Klub działa od listopada 2015 r. i ciągle się rozwija.
Dzięki jego działaniom można zaobserwować wzrost liczby prowadzonych kronik w woj.
wielkopolskim. Na uwagę zasługują organizowane kilka razy w roku szkolenia i warsztaty
dla kronikarzy z całego województwa w różnych miejscach Wielkopolski. Te oraz inne
inicjatywy pobudzają druhów kronikarzy do działania i tworzenia oprócz kronik także
opracowań i monografii historycznych dotyczących środowisk strażackich, w których
działają. Takie wydawnictwa są równie potrzebne, jak te tworzone na szczeblu ogólnopolskim przez zawodowych historyków. W związku z powyższym będę gorąco zachęcał do
tego, aby w każdym województwie powstał klub kronikarza, który zintegruje lokalnych
dziejopisarzy i będzie ich inspirował do działań.
W ramach mojej działalności kronikarskiej oprócz prowadzenia tradycyjnej papierowej kroniki prowadzę także stronę internetową swojej OSP w mediach społecznościowych.
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Obecnie stanowi ona odzwierciedlenie tego
wszystkiego, co dzieje się w jednostce i co
jest zapisywane w kronice. Uważam, że
w przyszłości należy postawić właśnie na
taką formę dokumentowania historii ruchu strażackiego, ale równolegle, a nie zamiast tradycyjnych kronik. Opis w formie
elektronicznej ma jednak tę przewagę, że
trafia do szerokiego grona odbiorów. Upowszechnia to działania podejmowane przez
naszą straż, ale daje także możliwość pozyskiwania informacji. Ze względu na zasięg
stron internetowych można dotrzeć do
osób, które mają wiedzę na temat wydarzeń
z życia naszej jednostki, a następnie utrwalić te wspomnienia w odpowiedniej formie.
Internet i media społecznościowe to szansa
na rozwój historioznawstwa i kronikarstwa
w OSP, a także możliwość ich promocji.

Mateusz Kaszyński jest od 2012 r. członkiem OSP Brudzew w powiecie tureckim, członkiem Komisji Historycznej ZG ZOSP RP. Odznaczony odznaką „Strażak Wzorowy” oraz
odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia, laureat konkursów historycznych organizowanych przez ZOSP RP. Radny Gminy Brudzew, ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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UCZYMY SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Jan Klarecki
Przez 20 lat byłem skarbnikiem w OSP Szczerców i miałem wówczas
inne obowiązki. W latach 90. budowaliśmy na przykład Dom Kultury
Strażaka. Dopiero w 2005 r., gdy trzeba było przygotować kronikę na jubileusz, okazało się, że prowadzona była niesystematycznie, przez co ma
ogromne luki. Razem z córką przeglądaliśmy klisze, które były w naszym
posiadaniu i na ile się udało, uzupełniliśmy jej treści. Doszliśmy wtedy
do wniosku, że tak dalej być nie może. Podjęliśmy decyzję, że jeśli zostanę wybrany do zarządu, to przejmę funkcję kronikarza. I tak się też stało. Początki
były trudne – brak doświadczenia, aparat na klisze, więc trudno było ocenić od razu, jak
zdjęcie wyszło. Sytuację tę zmienił zakup nowoczesnego aparatu cyfrowego Canon. Nieco
później przyszedł czas na laptop, w którego obsłudze pomoogła mi moja córka Małgorzata i chrześniak Marcin – informatyk. I tak krok po kroku zdobywałem coraz więcej
doświadczeń, aż powstała fotokronika. Od 2016 r. mam następcę, jakiego można sobie
tylko wymarzyć.

Ogólnopolski Konkurs Kronik, Olsztyn 2019 r. Pierwszy z lewej Jan Klarecki
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TRZEBA MIEĆ PASJĘ
Andrzej Kotlicki
Całe moje życie związane jest ze szczególnym miastem – Wolborzem,
w którym urodziłem się w 1946 r. Z żoną Urszulą oraz dwójką dzieci,
Rafałem i Iloną, realizowaliśmy tutaj swoje życiowe plany. Historia miasta sięga 1065 r. Tu urodził się i żył w XVI w. Andrzej Frycz Modrzewski, ojciec polskiej myśli demokratycznej,
patriota. W swej znakomitej pracy „O poprawie Rzeczypospolitej” sformułował
również zasady ochrony przeciwpożarowej. To uznany
prekursor polskiego pożarnictwa. Realizuję swą strażacką
pasję, pamiętając o tym wielkim Polaku. A swoją przygodę
ze strażą rozpocząłem w połowie lat 80. ubiegłego wieku,
od wyremontowania starej sikawki konnej. Ciekawostką
jest to, że sikawka ta została użyczona do filmu Andrzeja
Wajdy z 1988 r. ,,Biesy”. Wtedy też wspólnie z żoną dostaliśmy zadanie, by uzupełnić kronikę prowadzoną wcześniej
przez polonistkę Sabinę Pieczyńską. Najpierw uzupełniliśmy brakujące 10 lat a później sami tworzyliśmy kolejne
kroniki. Od 1997 r. razem z żoną byliśmy w Zarządzie OSP
– ja jako wiceprezes, żona jako członek zarządu. Za swój
wkład została uhonorowana w 1997 r. złotym medalem
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Następne ponad 20 lat to każdego roku wiele działań promocyjnych, począwszy od
kronik, a skończywszy na zbieraniu strażackich pamiątek, eksponatów. Wielokrotnie
uczestniczyliśmy ze swoimi kronikami w ogólnopolskich przeglądach kronik. Ze szczególnym sentymentem wspominam pierwsze spotkanie w Łowiczu w 2001 r. Spotkaliśmy tam
wspaniałych ludzi: Władysława Galę, prof. Tadeusza Olejnika – autora wielu strażackich
książek. Szczególnie doniosłą rolę na tym i następnych spotkaniach odgrywał dh dr Eugeniusz Walczak. Wielki pasjonat i znawca strażackich kronik. Następne kronikarskie
spotkania – na Podlasiu z wyjazdem do Wilna, w Kielcach, Zielonej Górze, Kołobrzegu,
Zamościu, Warszawie, Białymstoku. Wiele spotkań, wielu wybitnych kronikarzy i przyjaciół, strażackich pasjonatów. Kursy i wykłady zawsze prowadzone były przez świetnych
fachowców. Miałem zaszczyt poznać Annę i Jerzego Przybylskich, dr. Janusza Gmitruka,
prof. Piotra Matusaka, dh. Leonardę Bogdan i wielu innych. Zawsze jeździliśmy ze swoimi
kronikami. Na IX Ogólnopolski Konkurs Kronik w Kielcach przywieźliśmy dwie kroniki
oraz trzy fotokroniki OSP w Wolborzu. Mogę z dumą powiedzieć, że były wielokrotnie
doceniane na konkursach, ale też – co mnie szczególnie cieszy – stanowiły wzór dla innych kronikarzy.
Efektem pasji kronikarskiej i kolekcjonerskiej mojej i żony, która zmarła w 2003 r.,
było utworzenie Izby Pamięci przy OSP Wolbórz, później „Strażnicy” w moim przydomowym ogrodzie, poświęconej w 2001 r. przez dziekana Zdzisława Kowalewskiego
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w obecności władz gminnych, OSP i PSP z Piotrkowa Trybunalskiego. Tak rozwinęła się
prywatna strażnica ze zbiorem zabytkowego sprzętu strażackiego. W 2004 r. uczestniczyłem jako gość honorowy w okolicznościowych uroczystościach w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu w związku z wystawą 1700-lecia św. Floriana w Europie. Tu spotkaliśmy się ze strażakami z Niemiec. Jednocześnie poszerzaliśmy swą pasję
o zbieranie starych nieużywanych eksponatów strażackich. Z biegiem
lat zbiorów o tematyce pożarniczej przybywało i należało zadbać o to,
aby cenne eksponaty, gromadzone przez lata, pieczołowicie konserwowane i pielęgnowane, znalazły odpowiednie miejsce, służąc przy
tym społeczeństwu. Dzięki aprobacie wójta gminy Wolbórz Henryka
Sęka, OSP Wolbórz, rady gminy, rady sołeckiej i mieszkańców Wolborza, a także sprzymierzeńców – również w osobie nadbryg. Tadeusza Karcza, byłego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi i Henryka Bujaka, posła na Sejm RP – zostało wybudowane
i uroczyście otwarte 8 lipca 2007 r. Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu. Cieszy się ono
dużą popularnością. Zostałem w nim opiekunem zbiorów.
Moja pożarnicza pasja została dostrzeżona. Działając w OSP,
byłem przez długie lata w jej zarządzie. Z moją małżonką przyczyniliśmy się w jakimś stopniu do uratowania wielu cennych eksponatów strażackich. Moim marzeniem była przejażdżka zabytkowym
pojazdem pożarniczym ulicą Piotrkowską w Łodzi. Spełniło się ono
w 2001 r. Stało się jeszcze coś równie pięknego – uczestniczyłem w krajowych, a potem
i międzynarodowych Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie k. Poznania. Wraz z druhami z mojej OSP brałem w nich udział w latach 2001-2007, zdobywając trzecie i ósme
miejsce. Pomyślałem, że trzeba promować strażackie tradycje w całej Polsce. Byłem wielokrotnie w centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, na targach pożarniczych
w Kielcach, na wielu uroczystościach – od Białegostoku poprzez Warszawę po Wrocław
i Włocławek. Jestem także autorem wielu wystaw, czuwam nad należytą oprawą świąt
i rocznic strażackich. Mimo że doszło do powstania wspaniałego Centrum Edukacyjno-Historycznego, to mój dom oraz jego otoczenie stały się także swoistym skansenem –
z eksponatami strażackimi, ale i powszechnego użytku w dawnej historii. Mam satysfakcję, że z mojej inicjatywy corocznie od 2006 r. powstaje kwiatowy dywan na Boże Ciało,
układany według mego i druhny Anny Wnukiewicz wzoru przed wolborską strażnicą.
Moje życie jest życiem wielu innych pasjonatów, kronikarzy. Oni też w swoim środowisku
robią wielkie rzeczy, z powołania, z potrzeby serca. Myślę, że mamy swoje miejsce, ważne
miejsce w strażackim ruchu. Ale czy tacy pasjonaci będą również w przyszłości? Liczymy
na wsparcie Związku i jego oddziałów. Bo to dla naszego ruchu bardzo ważne.
Andrzej Kotlicki w latach 1968-1998 pracował w wolborskim technikum mechanizacji
rolnictwa, gdzie uczył zawodu ze specjalizacją pojazdy rolnicze. Jest kustoszem Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej.
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Odznaczenia i wyróżnienia:
–
–
–
–
–

srebrny i złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Złoty Znak Związku OSP RP
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
odznaka „Zasłużony dla Gminy Wolbórz”
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ZACHOWAĆ W PAMIĘCI POTOMNYCH
Agnieszka Kowalska
Mieszkam w Bobrowie (pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie).
Reprezentuję OSP Bobrowo, choć z powodu wieku nie jestem członkinią
tej jednostki. Przez całe moje zawodowe życie pracowałam w Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Przysieku na terenie naszego powiatu. Praca
z ludźmi w środowisku wiejskim, wiele szkoleń specjalistycznych dotyczących wdrażania nowości rolniczych, gospodarstwa domowego, urządzania terenów przydomowych, dbałości o dziedzictwo kulturowe ludzi
i miejsc, propagowania agroturystyki jako dodatkowego źródła dochodu w rolnictwie
przygotowały mnie zawodowo i wyczuliły na sprawy społeczne. Razem z mężem działamy społecznie, inspirujemy innych do promocji naszej miejscowości, do integracji środowiska wsi i gminy. Nie zawsze jednak spotyka się to w pełni ze zrozumieniem. Jestem
od 2001 r. prezesem stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Bobrowo „Aktywna Gmina”,
zajmującego się głównie dziedzictwem kulturowym, promocją ludzi, którzy zapisali się na
kartach historii, a wywodzących się z naszej gminy. Prowadzimy Izbę Dziedzictwa Kulturowego im. ppłk. pil. Jana Zumbacha, organizujemy raz w roku spotkania integracyjne
dla osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie „Aktywna Gmina” w 2012 r. wydało książkę
pt. „O Tych, którzy już odeszli” – mówiącą o ludziach znaczących i zasłużonych dla gminy
Bobrowo. Wcześniej przez 5 lat organizowaliśmy wieczornice im poświęcone. Przypominaliśmy ich życiorysy i wkład w nasze regionalne dziedzictwo.
W stowarzyszeniu dokumentuję również wszystkie zdarzenia i od kilkunastu lat zapisuję
to, co dzieje się w sołectwie. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w ogólnopolskim spotkaniu kronikarzy w Olsztynie, ponieważ upewniłam się, że jest bardzo wielu takich pasjonatów i to, co robię, jest ważne. Kronikę OSP Bobrowo zaczęłam prowadzić od stycznia
2006 r., wówczas mój mąż Leonard Kowalski podjął się pełnienia funkcji prezesa. Zbliżał
się jubileusz 90-lecia istnienia OSP i należało przygotować podsumowanie jej wieloletniej
działalności. W jednostce nie działo się wówczas najlepiej. Podczas modernizacji Ośrodka
Kultury z pomieszczeniami i dwoma garażami OSP zabrano jeden z nich i trzeba było trochę
zawalczyć, aby uregulować sprawy współwłasności. Prezes był długoletnim pracownikiem
administracji państwowej i samorządowej, więc podjął się tego zadania. Funkcję tę pełnił
przez jedną kadencję, bo kiedy został radnym gminy, musiał z niej zrezygnować.
Kronika OSP Bobrowo założona została przez pracownika Urzędu Gminy w 1981 r.,
z okazji wręczenia OSP sztandaru upamiętniającego 60-lecie działalności jednostki – było
to 7 czerwca tego roku. Kolejnych wpisów dokonano w 1988 r., z okazji przekazania samochodu bojowego Star 25 w zamian za samochód Żuk. Kolejne wpisy dotyczyły głównie
zmian Zarządu OSP, potem pojawił się wpis z okazji 75-lecia jednostki i przekazania do
użytku samochodu pożarniczego. Dzięki inicjatywie ówczesnego prezesa uchwałą Zarządu OSP w Bobrowie z dniem 1 marca 2008 r. powołano MDP. Ci młodzi ludzie poznali
tajniki pracy i działań braci strażackiej, a w tej chwili jako dorośli już druhowie mają
wiele do zaoferowania nie tylko jednostce, ale również naszej wsi i gminie. Nasi strażacy ciągle się doskonalą, spotykają się w szkołach z dziećmi, opowiadają o swojej pracy,
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przeprowadzają pokazy pożarnicze. W naszej gminie działają dwie jednostki w systemie
krajowym. Druhowie zabiegają o zakup sprzętu specjalistycznego, zdobywają środki finansowe poprzez wydawanie kalendarza, pisanie projektów dotacyjnych, no i oczywiście
uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Cieszę się, że władze OSP wspierają mnie w prowadzeniu kroniki, m.in. przekazując informacje i zdjęcia z różnych zdarzeń, w których nie uczestniczę. Wcześniej zdjęcia
drukowałam z własnych środków lub z przypadkowych dotacji. Kroniki są promowane głównie podczas zebrań miejscowej OSP, gminnych spotkań z okazji zjazdu lub dnia
św. Floriana oraz podczas konkursów powiatowych wiedzy o pożarnictwie. Dzięki temu, że
istnieje Powiatowy Klub Kronikarza, mam kontakty z innymi kronikarzami, uczestniczyłam w szkoleniu na temat prowadzenia kronik, spotkaniach okolicznościowych na szczeblu powiatowym, a w ubiegłym roku na szczeblu wojewódzkim. Nie wiem, co będzie dalej
z tradycyjnymi kronikami, bo i tak wszystkie informacje umieszczane są na bieżąco przez
naszych młodych druhów na stronie internetowej. Póki jednak sił i zdrowia wystarczy, będę
kontynuowała swoją pracę na rzecz zachowania dla potomnych naszego dziedzictwa.
Agnieszka Kowalska jest z zawodu technikiem rolnikiem, członkiem Stowarzyszenia
KGW ,,Kobiety z pasją”, prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju gminy Bobrowo
,,Aktywna Gmina”. Wyróżniona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi odznaką honorową ,,Zasłużony dla Rolnictwa”.

Ogólnopolski Konkurs Kronik, Olsztyn 2020 r. Od prawej kronikarki z woj. kujawsko-pomorskiego:
Małgorzata Lubczyńska, Alina Zielińska, Agnieszka Kowalska, Beata Osmańska, Wiesława Hanuszewska
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PIELĘGNUJMY NASZĄ PRZESZŁOŚĆ
Mirosława Kraszkiewicz-Kłodzińska
Moja przygoda ze strażą rozpoczęła się wraz z podjęciem pracy w Urzędzie Gminy na
stanowisku inspektora ds. obronnych i ppoż. W Żelazkowie jestem od 1986 r. Jednostka
liczy 39 członków, wśród nich pięć kobiet, ma jednego członka honorowego, 20-osobową
MDP chłopców i dziewcząt oraz KDP liczącą 10 osób. Mamy JOT – 19 druhów z przeszkoleniem podstawowym strażaka, czterech z KPP. Stan wyszkolenia i wyposażenia pozwala
nam brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dzięki dobrej współpracy
z Urzędem Gminy udało nam się przeprowadzić kapitalny remont strażnicy (wymiana
dachu, termomodernizacja, nowe podłogi, wymiana instalacji elektrycznej i c.o.). Był to
koszt około 700 000 zł. Obecnie kończymy remont części operacyjno-technicznej.
W 2017 r. napisałam projekt na przebudowę skwerku, na którym znajduje się pomnik
Strażaka Ochotnika, co stanowi istotny
punkt pod względem kultywowania tradycji. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację i otrzymaliśmy w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 wsparcie w kwocie blisko 300 tys. zł
na budowę Centrum Żelazków wraz z placem zabaw. Obecnie realizuję drugi projekt: „Ocalić od zapomnienia – Izba Pamięci (Dzieje straży pożarnej na tle wsi Żelazków)”. Izbę zamierzamy otworzyć 3 maja 2020 r.,
razem z poświęceniem nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Jednostka posiadała kronikę, a w niej zapiski od 1933 r., tj. od czasu powstania straży. Niestety nie była na bieżąco prowadzona, co spowodowało liczne luki w jej zapisach.
Postanowiliśmy więc zebrać to wszystko w całość, uzupełnić brakujące wydarzenia,
nadać ładną oprawę. Przy pomocy starszych strażaków i mieszkańców udało się odtworzyć fakty oraz zebrać stare zdjęcia. Wspólnie stworzyliśmy ciągłość wydarzeń i takim
sposobem powstała kronika, którą prowadzę do chwili obecnej, a w dostarczaniu zdjęć
i materiałów chętnie pomagają młodzi strażacy.
Kronikę wystawiamy na spotkaniach, zebraniach wiejskich i strażackich. Uczestnicząc
w spotkaniach kronikarzy, mogłam prezentować naszą kronikę oraz podpatrzeć innych i dowiedzieć się o wielu interesujących
sposobach na prowadzenie kroniki. Fascynują mnie kroniki pisane ręcznie, mimo
że są bardziej pracochłonne i kosztowne.
Nie ukrywam, że i te w wersji elektronicznej są barwne, dokładne, ciekawe, z ładną
oprawą graficzną. Być może dlatego wiele
osób kolejne tomy pisze elektronicznie.
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Większość jednostek tak dokumentuje swą historię,
wydarzenia, zapiski, zdjęcia, prowadzi swoje strony
internetowe. To indywidualny wybór. Najważniejsze
jest jednak to, abyśmy nie zagubili się w tej prędkości zdarzeń i nie zapomnieli o naszych korzeniach,
o strażakach założycielach, dzięki którym nasze
straże są, działają i rozwijają się. Powinniśmy szanować i pielęgnować naszą przeszłość i nasze korzenie.
Dzięki kronikarzom możemy pokazać młodszemu pokoleniu, w jaki sposób i w jakich warunkach
działali nasi przodkowie, ich zaangażowanie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Dziś mamy
nowoczesny sprzęt, samochody, umundurowanie,
wszystko to, o czym marzyli nasi założyciele. Brakuje w tym wszystkim jednak potencjału ludzkiego,
bez którego nie sposób myśleć o przyszłości naszych
jednostek.
Mirosława Kraszkiewicz-Kłodzińska w latach 1986-1990 pełniła funkcję sekretarza
Zarządu Gminnego ZOSP w Żelazkowie. W następnych latach była skarbnikiem Zarządu, a potem wiceprezesem ds. MDP. Od 2006 r. pełni funkcję prezesa OSP w Żelazkowie.
W 2009 r. została powołana na stanowisko komendanta gminnego.
Odznaczenia i wyróżnienia:
– brązowy, srebrny i złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1990, 1993, 2009)

Władze gminne, powiatowe i strażackie podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Strażaka Ochotnika

420

XXVI. KRONIKARZE MAJĄ GŁOS

Kroniki w lipskim wydaniu
Tomasz Krzyczkowski
Z ochroną przeciwpożarową na terenie miasta i gminy Lipsko oraz
obecnego powiatu lipskiego związany jestem od 1988 r., pełniąc przez
ten okres różne funkcje, zarówno w Związku OSP RP, jak i Państwowej
Straży Pożarnej. Od 20 maja 2017 r. sprawuję funkcję przewodniczącego Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie.
Wcześniej przez dwie kadencje byłem sekretarzem Sądu Honorowego
Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie. Uważam, że strażakiem jest się
zawsze i w każdej sytuacji, stąd od 1 stycznia 1996 r., czyli od chwili rozpoczęcia służby
w PSP, od strażaka poprzez technika, dyspozytora, oficera operacyjnego, kierownika sekcji operacyjno-szkoleniowej, zastępcę komendanta i od 9 listopada 2012 r. komendanta
powiatowego PSP w Lipsku zawsze byłem i jestem nie tylko strażakiem zawodowym, ale
również ochotnikiem z wyboru. Dodatkowo w moim zainteresowaniu leży działalność samorządowa oraz praca w stowarzyszeniach. Są to: Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza, gdzie jestem instruktorem w stopniu inspektora (Jednostka
Strzelecka nr 1005 im. płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku), Związek Harcerstwa
Polskiego, Komenda Hufca Lipsko – instruktor, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej
„Powiśle” z siedzibą w Lipsku – współzałożyciel, wiceprzewodniczący zarządu i obecnie
przewodniczący komisji rewizyjnej.
Od wielu lat staram się dokumentować ochronę przeciwpożarową w naszym regionie,
zachęcając poszczególne jednostki OSP oraz ogniwa Związku do prowadzenia strażackich
kronik. Sam od 2001 r. jestem członkiem Ogólnopolskiego Klubu Kronikarza, przyjętym
przez Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie. Przez wiele lat koordynowałem pracę kronikarzy w naszym regionie oraz byłem kronikarzem OSP w Długowoli i Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Lipsku. Pierwsza kronika, którą prowadziłem,
należy do mojej macierzystej jednostki OSP w Długowoli, założonej w 1924 r. Jednostka
posiadała jedynie część dokumentacji administracyjnej, stąd trzeba było przeprowadzić
kwerendę w archiwach oraz porozmawiać z żyjącymi jeszcze w latach 80. świadkami istotnych dla jednostki wydarzeń. Kolejną kroniką, którą udało się wykonać i prowadzić przy
współpracy z instruktorami, była kronika Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP
w Lipsku, utworzonego w 1973 r. W dalszym ciągu prowadzona była oczywiście kronika
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku, a w 2011 r., na 100-lecie działalności,
OSP Lipsko mogła pochwalić się i swoją kroniką. Komenda Powiatowa PSP w Lipsku ma
również kronikę, systematycznie prowadzoną od 1 stycznia 1999 r., z przedstawionym rysem historycznym od 1956 r. Służy ona kronikarzom jako wzór walorów dokumentacyjnych
i poznawczych.
Działania kronikarskie i dokumentowanie historii były możliwe dzięki zaangażowaniu wielu strażaków, druhen i druhów z naszego regionu. Ze względu na wykonywanie
wielu obowiązków służbowych i operacyjnych związanych z działaniami ratowniczymi nie mogłem bezpośrednio oddawać się swojej pasji dokumentowania działalności
straży pożarnych, więc moje dalsze działanie było związane z koordynacją współpracy
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Tomasz Krzyczkowski (pierwszy z prawej) z nieżyjącym już prezesem Zarządu Odziału M-G ZOSP RP
w Lipsku Henrykiem Stępniem i Janem Łatą

z kronikarzami, którzy uczestniczyli w przeglądach na szczeblu wojewódzkim i krajowym.
11 marca 2020 r. został zorganizowany powiatowy przegląd kronik, na którym została
przekazana minimum jedna kronika z każdej gminy: OSP Aleksandrów Duży, gm. Sienno
(kronikarz Anna Dudek), OSP Chotcza, gm. Chotcza (Patrycja Juszczyk), Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ciepielowie, gm. Ciepielów (Ludwik Kolenda i Andrzej Szczodry), OSP Grabowiec, gm. Rzeczniów (Henryk Bębenek, a obecnie Agata Skrzypczyk),
OSP Rzeczniów, gm. Rzeczniów (Szymon Walerczak i Karol Dukielski) oraz OSP Solec
nad Wisłą, gm. Solec nad Wisłą (Marcin Ciupa).
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Powołane jury dokonało oceny kronik pod kątem kryteriów merytoryczno-jakościowych, uznając, że wszystkie otrzymują wyróżnienie. Na wystawę zostały natomiast
udostępnione przez OSP Lipsko stare kroniki, dokumenty archiwalne i zdjęcia dotyczące
utworzenia straży ogniowej w Lipsku autorstwa kronikarzy: Krzysztofa Kwiatka, Grzegorza Kaczmarczyka, Sylwii Rębiś i obecnie Kariny Gębki, a także kronika Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku, której kronikarzem jest dziś Paulina Ołowiak.
Konkurs kronik miał być połączony z eliminacjami powiatowymi Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”, jednak ze względu na sytuację związaną z epidemią w naszym kraju został odwołany, tym samym podsumowanie
konkursu kronik planowane jest w czasie tegorocznych obchodów Dnia Strażaka.

Od 2001 r. współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Lipskiej ,,Powiśle’’, wydającym kwartalnik ,,Życie Powiśla”, poświęcony sprawom społeczno-kulturalnym regionu lipskiego. Prowadzimy w nim dział ,,Szpalty strażackie’’.
Tomasz Krzyczkowski jest członkiem OSP w Długowoli i Lipsku, przewodniczącym komisji rewizyjnej Oddziału Powiatowego i Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Lipsku. Był członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Radomiu. W latach 1998-2001 prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku.
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Członek mazowieckiego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Warszawie (2002-2007), sekretarz (2002-2017) i obecnie przewodniczący Wojewódzkiego Sądu
Honorowego ZOSP RP Warszawie. Komendant powiatowy PSP w Lipsku.
Odznaczenia i wyróżnienia:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Srebrny Krzyż Zasługi
srebrny medal „Za Długoletnią Służbę”
Złoty Znak Związku OSP RP,
Medal Honorowy im. Bolesława
Chomicza
złoty medal „Za Zasługi
dla Obronności Kraju”
złoty medal „Za Zasługi dla LOK”
złoty medal „Za Zasługi
dla Pożarnictwa”
złota odznaka „Zasłużony
dla Ochrony Przeciwpożarowej”
medal „Pro Patria”
srebrny medal „Za Zasługi dla Policji”
srebrny krzyż „Za Zasługi dla ZHP”
odznaka honorowa „Za Zasługi dla
Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów
i Weteranów Sił Zbrojnych RP”
odznaka honorowa „Zasłużony
dla Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP Województwa
Mazowieckiego”
odznaka pamiątkowa „Za Zasługi
dla Św. Zw. Żołnierzy AK
odznaka pamiątkowa „Akcji Burza”
medal honorowy „Za Zasługi dla Ziemi Lipskiej”
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„JESTEM GOTÓW POŚWIĘCIĆ ŻYCIE I OPUŚCIĆ BLISKICH,
ABY URATOWAĆ KAŻDĄ INNĄ OSOBĘ”
Izabela Krzyśków
Jakże wzruszająco, a zarazem autentycznie brzmią te słowa wypowiedziane przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Krobica-Orłowice.
Dzięki nim mieszkańcy obu wsi utwierdzili się w przekonaniu, że strażak
jest człowiekiem niezwykłym, człowiekiem, który ratuje życie każdego,
narażając swoje, bohaterem, który zapisze się na kartach historii naszej
gminy, powiatu, województwa i ojczyzny.
Dwa powyższe sołectwa, rozdzielone rzeką Kwisą, mają wspólną
i bardzo silną więź za sprawą strażaków ochotników OSP Krobica w Orłowicach, którzy
rekrutują się z rodzin mieszkańców, często spokrewnionych ze sobą, a niejednokrotnie
związanych pokoleniowo. Wielkim szokiem dla wielu mieszkańców naszych miejscowości okazał się 1993 r., który przyniósł zamknięcie Fabryki Płyt Pilśniowych, utratę pracy przez wielu mieszkańców oraz likwidację przyzakładowej jednostki straży pożarnej.
W kolejnym roku, na wniosek druhów Czesława Dąbrowskiego i Jana Krzyśków, zawiązał
się komitet społeczny dążący do utworzenia jednostki OSP. Dokonano rejestracji w sądzie. Z biegiem lat druhowie pozyskiwali coraz więcej sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
a 4 listopada 2005 r. druhowie Jan Krzyśków, Mariusz Krzyśków wraz z synkiem Jakubem
Krzyśków, Paweł Borkowski, Piotr Kunik i Dariusz Drąg odebrali na Jasnej Górze w Częstochowie nasz upragniony samochód SLRt Ford Transit, sfinansowany przez ZG ZOSP
RP, gminę Mirsk i PZU. Żuk decyzją zarządu naszej jednostki został przekazany nieodpłatnie jednostce OSP w Brzezińcu.
Przez kilka miesięcy obserwowałam wielkie zaangażowanie naszych 30 druhów w akacje ratowniczo-gaśnicze, w dbałość o sprzęt ratowniczo-gaśniczy, ich udział w szkoleniach
oraz lokalnych imprezach kulturalnych. Przez cały ten czas podziwiałam panującą wśród
druhów radość z podejmowanych działań. W tym momencie, jako żona druha Mariusza
i mama Jakuba, postanowiłam wstąpić w szeregi OSP Krobica-Orłowice i wszystko udokumentować. I tak się stało! 27 stycznia 2006 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP. Wybrano nowy zarząd, do którego za moją zgodą powołano mnie. W ten
sposób przyjęłam funkcję kronikarza OSP Krobica-Orłowice.
Staram się bardzo rzetelnie wywiązywać z powierzonych mi obowiązków, przy czym
na wykonanie chociażby jednego opisu ze zdarzenia lub uroczystości poświęcam wiele
czasu. Sprawia mi to jednak wiele satysfakcji i cieszę się bardzo, że podczas XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP w Warszawie nasze kroniki otrzymały ocenę wzorową z wyróżnieniem. Szkoda jednak i nie wiem, dlaczego podczas XXVI Ogólnopolskiego
Konkursu Kronik OSP w Olsztynie zostały tylko wyróżnione. Ale i tak jestem dumna
z osiągniętego sukcesu.
Władze i członkowie naszej jednostki OSP wspierają moją pracę i zaangażowanie poprzez zakup artykułów piśmienniczych niezbędnych do prowadzenia kroniki,
są przychylni i pomocni. Druhowie przekazują mi dokładne opisy ze zdarzeń ratowniczo-gaśniczych, z uroczystości kościelnych i strażackich oraz innych odbywających się
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w środowisku lokalnym, w których nie mogłam brać udziału. Moje kroniki prezentowane są podczas zebrań strażackich, miejskich, wiejskich, okolicznościowych uroczystości,
w szkołach na terenie gminy Mirsk oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama
Mickiewicza w Lubaniu. Często wpisują się do nich także zaproszeni goście. Kroniki były
dwukrotnie opisywane w lokalnej gazecie „Wieści Mirska”, po Ogólnopolskich Konkursach Kronik OSP w Warszawie i Olsztynie.
Potrzebujemy wsparcia materialnego ze strony ZG ZOSP RP na dojazd do miejsc, gdzie
odbywają się ogólnopolskie konkursy kronik i warsztaty oraz na powrót. Niestety, musimy
sami finansować tak szlachetne i pouczające spotkania. W dalszym ciągu chciałabym być
autorką ręcznie pisanej kroniki, o ile starczy mi sił i zdrowia, zwłaszcza w dobie obecnej
epidemii. Moim marzeniem jest także opublikowanie kronik i udostępnienie ich w miejskiej
bibliotece w Mirsku, co oczywiście wiąże się z kosztami. Martwi mnie fakt, że w woj. dolnośląskim nie są organizowane konkursy kronik OSP ani warsztaty dla kronikarzy.
Największym zagrożeniem dla polskiego kronikarstwa jest moim zdaniem stosowanie
technologii komputerowej w prowadzeniu kronik. Powinniśmy przecież mieć świadomość
faktu, że wzorcem do naśladowania jest Gall Anonim. Jeżeli zastąpimy rękodzieła komputerowymi zapiskami i szybkimi „upiększaczami”, to na pewno nie zachowamy tradycji
i nie zapiszemy się wiarygodnie w historii naszej ojczyzny. Samo słowo kronika oznacza
z greki chronos – czas, co z kolei możemy rozumieć dwojako: jako faktograficzny opis
wydarzeń w układzie chronologicznym lub jako poświęcenie znacznego czasu na ręczne
napisanie i zilustrowanie wydarzeń. Kronikarze piszący kroniki w wersji elektronicznej
oczywiście zaskakują nas szatą graficzną swoich dzieł, ale tak naprawdę ich autorami są
komputery, które tę pracę wykonują błyskawicznie. Poza tym wiąże się to z kosztami, gdyż
nie wszystkich kronikarzy stać na wykorzystanie IT. Uważam, że kroniki powinny być
oceniane w dwóch kategoriach: pisane ręcznie i na komputerze.
Sądzę, iż kroniki pisane i ozdabiane ręcznie mają rację bytu dla tych osób, które lubią
to robić i dla których mają wartość nie tylko sentymentalną, ale także ponadczasową. Niektórzy dostrzegają takie „iskierki”, ale niestety dla innych liczy się tylko postęp technologii komputerowej i rozwój Internetu.
Komputery opanowały świat, ale nie zastąpią pracy ręcznej. Pozwolę sobie w tym
momencie zadać pytanie: dlaczego na przykład serwetka wykonana ręcznie jest droższa od wykonanej fabrycznie? Odpowiedź
jest prosta: ponieważ jest rękodziełem. Dlaczego zatem kronika pisana ręcznie nie jest
bardziej doceniana?
Cieszymy się bardzo, że nasza jednostka
sukcesywnie się rozwija, ale niestety mamy
także, jak wszystkie pozostałe jednostki
Wręczenie brązowego medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa” Izabeli Krzyśków. Krobica – plac rekreacyjny OSP, kłopoty z utrzymaniem młodych druhów, którzy systematycznie opuszczają kraj
przy remizie OSP Krobica-Orłowice, 5.10.2019 r.
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w celach zarobkowych. Uważam, że państwo i samorządy powinny nieustannie inwestować
w zakup nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz odzieży ochronnej. Warto byłoby pomyśleć o dodatku za pracę w OSP, który powinien być wliczony do emerytury. Można także
bardziej reklamować w mediach istotę pracy strażaka ochotnika.
Trudno jest przewidzieć, jaka będzie aktywność naszej OSP w przyszłości, mając na
uwadze sukcesywne odchodzenie ze strażackich szeregów młodych ludzi, którzy z reguły
po studiach pozostają w dużych miastach albo wyjeżdżają za granicę. W głębi serca mam
jednak nadzieję, że nasza prężnie jak dotąd działająca jednostka będzie służyła innym
jeszcze przez wiele lat.
Jestem dumna z faktu, że mogłam napisać kilka słów o najmłodszej w gminie Mirsk
OSP. Na zakończenie moich wspomnień chciałbym podkreślić, że od chwili założenia naszej jednostki przez dh. Jana Krzyśków jest to już trzecie pokolenie rodziny Krzyśków
w straży pożarnej.
Izabela Krzyśków jest nauczycielką języka niemieckiego, ma wykształcenie wyższe
z przygotowaniem pedagogicznym, pracuje w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im.
Adama Mickiewicza w Lubaniu, Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach oraz
Zespole Szkół w Mirsku. Jest wolontariuszką i szefową sztabu WOŚP.
Odznaczenia i wyróżnienia:
– brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2019)

Strażacy OSP Krobica-Orłowice przed remizą w Krobicy, 20.10.2019 r. Od lewej: Jacek Białorusów, wiceprezes i założyciel jednostki Jan Krzyśków, Szymon Łobaza, prezes i założyciel jednostki Czesław Dąbrowski,
Tadeusz Kociuba, naczelnik Mariusz Krzyśków, Jakub Krzyśków, Wojciech Pawlak, Paweł Mikołajczak, kronikarz
Izabela Krzyśków, dh Artur Mrożek, Mateusz Bryniak, gospodarz skarbnik Artur Kociuba i Patryk Malkiewicz
(fot. Krzysztof Gładzik)
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KRONIKA JAK SENTYMENTALNA PODRÓŻ
Maciej Łuczak
Kronikarzem OSP Tubądzin (gm. Wróblew, pow. sieradzki) jestem od 2017 r. To bardzo krótki czas, żeby mieć jakieś wybitne osiągnięcia w prowadzeniu kroniki. Jako osoba
niepełnosprawna jestem kronikarzem trochę nietypowym. Poruszam się na wózku, co nie
przeszkadza mi w prowadzeniu kroniki. Tak ja wspomniałem, wszystko rozpoczęło się
3 lata temu. OSP Tubądzin obchodziła 100-lecie swojego powstania. Była to więc dobra
okazja do pokazania kroniki. I kronika owszem, była, ale wpisy w niej zakończyły się pod
koniec lat 60. Kto ją prowadził, tego nie udało mi się ustalić. Osoba ta wypełniała kronikę
pismem prawie technicznym, a wpisy robione były tuszem. Mazaków i innych cienkopisów w tamtych latach po prostu nie było.
W efekcie, gdy jednostka w 1992 r. obchodziła 75-lecie powstania, kronika była głęboko schowana. Zdjęcia mojego autorstwa z uroczystości były, ale jakoś nikt nie miał pomysłu na kronikę. Znowu upłynęły lata. Zmienił się zarząd. Przyszli nowi, młodzi ludzie.
Na zebraniu organizacyjnym związanym ze 100-leciem istnienia jednostki powstał pomysł reaktywowania kroniki. Zwrócono się do mnie z prośbą o podjęcie się tego wyzwania. Rozpoczęło się zbieranie materiałów, zdjęć, rozmowy z osobami, które były w stanie rozpoznać, kto jest na poszczególnych zdjęciach. I tak, krok po kroku, bardzo powoli
kronika powstawała. Dorobiłem nawet z blachy mosiężną literę „R”, której brakowało
na stronie tytułowej w naszej pierwszej kronice. W tej chwili mamy już drugą kronikę.
Na różnych spotkaniach kronikarzy, w których brałem udział, widziałem i przeglądałem
wiele kronik. Jest określony model, jak kronika powinna wyglądać. Znam te zasady. Ale
odniosłem wrażenie, że te kroniki wyglądają identycznie. Wizualnie są do siebie bardzo
podobne. Ale może tak powinny wyglądać? Nie wiem. Widziałem na przykład kronikę
stworzoną z albumu do zdjęć. Taką, gdzie wsuwa się informacje w postaci zdjęć formatu pocztówki. Ja też, prowadząc naszą kronikę, stosuję odstępstwa od przyjętego ideału.
Mam (delikatnie ujmując) nieciekawy charakter pisma, dlatego wszystkie teksty piszę
w komputerze, a następnie drukuję i wklejam do kroniki. Wyznaję także zasadę, że jak
jest zdjęcie zbiorowe, to musi być ono dużych rozmiarów, aby widoczne na nim osoby
można było bez problemu rozpoznać. Ludzie na zdjęciach w kronice szukają często siebie lub swoich rodziców, dziadków. A stwierdzenie, że ta kropeczka w trzecim rzędzie to
ja, utwierdza mnie w przekonaniu o właściwym kierunku, jaki przyjąłem w prowadzeniu
kroniki. Mam świadomość, że nasze kroniki raczej nigdy nie zdobędą głównej nagrody,
bo po prostu są inne. Inaczej prowadzone. Nie zniechęca mnie to jednak do pokazywania ich na przeglądach wojewódzkich czy ogólnopolskich. Najważniejsze, że zaistniały na
rynku kronik OSP. W tym miejscu pozwolę sobie na małą dygresję. W gminie Wróblew
(pow. sieradzki) jest 17 jednostek OSP. Tylko nasza ma prowadzoną kronikę. W przeglądzie ogólnopolskim z powiatu sieradzkiego do konkursu zgłoszone zostały cztery kroniki,
a z województwa łódzkiego tylko 13. Trochę to mało…
O wszystkim decydują ludzie i jeszcze raz ludzie. Musi być więc ktoś, komu się po prostu chce. Musi mieć powołanie, a nie na siłę postawione zadanie. Musi być także określona grupa ludzi, która ma wspólny cel. W przypadku naszej jednostki można powiedzieć,
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że ma teraz swoje drugie życie. Jest ten podstawowy skład męski, jest drużyna kobieca.
Została powołana do życia drużyna młodzieżowa, która liczy 18 członków. Mamy następców. Dwa razy do roku organizujemy rodzinne spotkania z okazji świąt. Jak to się wszystko dalej ułoży, pokaże życie. Prowadzę kronikę i zamierzam robić to dalej, tym bardziej
że nie mam swojego następcy. Jakoś nikt nie garnie się do tej funkcji. Jak już wcześniej
wspomniałem, jestem kronikarzem dopiero od 3 lat. Osiągnięcia też są niewielkie. Ale na
szczęście spotykam ludzi, którzy doceniają moją pracę. Czuję wtedy satysfakcję.
Na współpracę z zarządem OSP nie mogę narzekać. Z racji swojej choroby nie mogę
być wszędzie. Na niektóre spotkania jestem więc dowożony. Mam dostarczane materiały,
zdjęcia. Muszę to wszystko opracować i umieścić w kronice. Bardzo często korzystam z Internetu. Wiele OSP umieszcza informacje z imprez na swoich stronach. Często je wykorzystuję. Wtedy zaznaczam na przykład, kto zrobił zdjęcia. Prowadzenie kroniki związane
jest z kosztami, ale te sprawy też mamy uregulowane. Na pewno w naszej społeczności
jest świadomość, że taka kronika istnieje. W innych jednostkach również wiedzą i trochę
nam zazdroszczą. Jaka będzie przyszłość kronik, naprawdę ciężko przewidzieć. Tempo
zmian w naszym życiu jest bowiem ogromne. Kronika, którą można trzymać w ręku, jest
jak podróż sentymentalna. Nie zastąpi jej żadna kronika prowadzona w Internecie. Mam
nadzieję, że tradycyjna forma kroniki pozostanie jeszcze długie lata niezmienna.
Maciej Łuczak – z wykształcenia rolnik, rencista. Członek Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego. Z zamiłowania fotograf.

Spotkanie kronikarzy przed starostwem w Sieradzu. Maciej Łuczak na wózku,
3.03.2018 r.
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ROLĄ KRONIKARZA JEST PISANIE PRAWDY
Jan Maćkowiak
Gdy Ochotnicza Straż Pożarna w Wągrowcu obchodziła 29 lipca
2003 r. jubileusz 135-lecia działalności, zostałem poproszony o przygotowanie jej rysu historycznego. To było pewnego rodzaju inspiracją do
zagłębienia się w historię, działalność i sukcesy wągrowieckich strażaków ochotników, a także strażaków na terenie miasta i gminy Wągrowiec.
Historia wzbogacana poprzez pozyskane materiały była prezentowana na
kolejnych jubileuszach jednostki: 140- i 150-lecia. Droga do powstania
kroniki była długa i żmudna, gdyż jakieś zapiski istniały podobno do 1974 r., jednak wraz
ze śmiercią naczelnika Jana Smolińskiego wszystko w niewiadomych okolicznościach zaginęło. Zebranie materiałów, a szczególnie dotarcie do dokumentów mówiących o inicjatorach powstania OSP i jej członkach założycielach, trwało wiele lat.
Wysiłek się jednak opłacił. Na podstawie odnalezionych dokumentów ustaliliśmy, że
zebranie założycielskie OSP odbyło się 6 września 1868 r., a jego inicjatorami byli nadkontroler Dolega, nadkontroler Leszner i kupiec Landeck. Na pierwsze spotkanie przybyło
178 chętnych, z których wybrano władze liczące 24 osoby. To już był dobrze zapowiadający się początek tworzenia historii strażackiej w Wągrowcu. Kolejne materiały pozyskiwałem z archiwum: Urzędu Wojewódzkiego i Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Miejskiej (Wojewódzkiej) Biblioteki Publicznej w Pile, Państwowego Archiwum w Poznaniu
i Gnieźnie, Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu, Muzeum Regionalnego, Biblioteki Powiatowej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Komendy Powiatowej PSP,
Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Zdobywałem je także na spotkaniach z najstarszymi strażakami i ich rodzinami oraz
mieszkańcami Wągrowca. Zgromadzone materiały pozwoliły przystąpić do przygotowania

Uczestnicy warsztatów kronikarskich zorganizowanych przez WKK OSP, które odbyły się w MDK w Wągrowcu,
27.02.2016 r.
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pracy popularnonaukowej, a następnie kroniki, którą prowadzę i uzupełniam. Z okazji 145-lecia wągrowieckiej OSP 28 listopada 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Wągrowcu przeprowadziłem wykład historyczny na temat znaczenia i działalności OSP,
w którym wzięli udział członkowie OSP, Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Wągrowcu, Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu i mieszkańcy miasta. Kolejny wykład miał miejsce w remizie OSP.
Uchwałą Prezydium ZOW ZOSP RP w Poznaniu nr 178/23/2015 z dnia 23 czerwca
2015 r. powołany został Wojewódzki Klub Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w którym od samego początku pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu. Brałem czynny udział w nakreśleniu programu działania klubu, którego celem jest
promowanie kronikarstwa, wspieranie organizowanych konkursów kronikarskich, prowadzenie szkoleń i warsztatów dla kronikarzy. Od 2016 r. jestem członkiem jury Wojewódzkiego Konkursu Kronik OSP w Poznaniu, które dokonuje oceny nadsyłanych kronik
z Wielkopolski. Ponadto z ramienia WKK OSP byłem członkiem jury Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego. W tym samym roku w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu
zorganizowałem warsztaty dla kronikarzy i kandydatów. Przybyli na nie przedstawiciele
OSP z powiatów: poznańskiego, obornickiego, szamotulskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, średzkiego, grójeckiego i wągrowieckiego.
Od 2012 r. piszę o wydarzeniach i działalności strażaków ochotników i kronikarstwie
do czasopisma „Strażak”, a od 20 lat również do gazet lokalnych, takich jak: tygodnik „Pałuki” w Żninie, „Tygodnik Wągrowiecki”, „Echo Gołańczy”, „Wiadomości Skockie”, „Jakubowe Wieści” w Wągrowcu, a także na portalach internetowych urzędów miast i gminy
oraz Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.
Co do planów, to chciałbym dalej uczestniczyć w pracach Wojewódzkiego Klubu
Kronikarza OSP. Sądzę, że każdy, kto przeniknął pewnego rodzaju tworzeniem historii,
chciałby to kontynuować. Dopiero po latach dostrzega się bowiem wartość tego dzieła,
dzięki któremu utrwala się działalność wielu ludzi, ich oddanie społeczne i dla drugiego człowieka. Myślę, że pisanie kroniki w komputerze stwarza o wiele większe szanse jej
tworzenia i rozwoju. Do tej formy zachęcam kronikarzy, którzy dopiero tworzą kronikę
z historycznych wydarzeń. Kronika elektroniczna daje możliwość każdorazowego uzupełnienia pozyskanego materiału, wpisania go w odpowiednie miejsce. Nie jest to możliwe
przy pisaniu kroniki ręcznie. Kiedy jednak już uda się uaktualnić kronikę komputerowo,
to oczywiście można zapisany materiał wydrukować i kontynuować jej tworzenie ręcznie.
Obecnie dostrzegam rozwój kronikarstwa w OSP, powstają kluby kronikarza na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, a także komisje historyczne przy odpowiednich zarządach, co jest pewnego rodzaju światełkiem nadziei dla kontynuowania zapisów historycznych poprzez prowadzenie kronik w OSP, a także zarządach gminnych, powiatowych czy
nawet wojewódzkich związków strażackich. Pisane są również przez strażaków z całego
kraju prace popularnonaukowe na temat pożarnictwa, co roku oceniane i nagradzane
przez Komisję Historyczną przy ZG ZOSP RP.
Warto zauważyć, że tworzone strony internetowe nie są w pełni kronikarstwem, a jedynie służą do eksponowania działalności strażackiej. Nikt na stronie internetowej nie
napisze o niedociągnięciach, niezrealizowanych celach, uchwałach danej OSP itp. Rolą
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Pododdział WKK OSP w Poznaniu na Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Koninie

kronikarza jest przede wszystkim pisanie prawdy, takiej, jaka ona jest. Czy to się komuś
podoba, czy też nie. Kronikarz obarczony jest wielką odpowiedzialnością, dlatego powinna to być osoba godna zaufania. Najlepiej spoza zarządu OSP, w której pisze kronikę.
A wybór kronikarza powinien odbywać się na zebraniu sprawozdawczym, dokonywany
przez wszystkich strażaków.
Powinno się według mnie jeszcze więcej mówić o kronikarstwie na szczeblu centralnym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym. O potrzebie tworzenia kronik jako dokumentu historycznego dla kolejnych pokoleń. Władze Związku powinny podwyższyć rangę
kronikarza, a kronikarze powinni otrzymywać od wyższych zarządów informacje o aktualnych wydarzeniach, a nawet być na nie imiennie zapraszani. Kronikarz OSP powinien
widzieć szerzej aniżeli tylko dana OSP, na przykład jakie podjął uchwały zarząd gminny,
powiatowy, kto został wyróżniony na obchodach gminnych i powiatowych, jakie zostały
przekazane samochody i sprzęt pożarniczy, jakie były jubileusze w poszczególnych OSP
na terenie przynajmniej gminy. Kronikarz, będąc dokumentalistą, powinien być pewnego
rodzaju rzecznikiem w kwestii historycznej na terenie swego działania. Kronikarze powinni ponadto zostać wyposażeni w sprzęt: aparat fotograficzny i księgę kroniki oraz mieć
pokrywane koszty przejazdu na konkursy kronik, warsztaty i szkolenia dla kronikarzy,
które bez wątpienia wzbogacają każdego z nich. I sądzę, że warto, by wstępowali do klubów kronikarza OSP na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim.
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Jan Maćkowiak jest członkiem OSP w Wągrowcu (Zelgniewie) od 1971 r. Prezes struktury PCK w Wągrowcu, członek założyciel Stowarzyszenia ks. Jerzego Niwarda Musolffa
(hospicjum, jadłodajnia, noclegownia) w Wągrowcu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Poznaniu, członek Dzieła Biblijnego im. Jana
Pawła II w Gnieźnie.
Odznaczenia i wyróżnienia:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Złoty Krzyż Zasługi (2011)
złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2002)
odznaka „Strażak Wzorowy” (1977)
brązowa odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (1998)
Odznaka Honorowa PCK (1999)
medal dziennikarski „Mater Verbi” (2000)
odznaka „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie” (2013)
Medal dr. Jordana (2017)
nagroda Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Strażackiej Ciechocinek 2017
wyróżnienie za pracę popularnonaukową i badawczą „Działalność społeczno-strażacka na podstawie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu” przyznane w 2015 r. przez
Komisję Historyczną ZG ZOSP RP
– wzorowa (I miejsce) „Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu” w 2016 r. na
Ogólnopolskim Konkursie Kronik
– wzorowa (I miejsce) „Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznie” w 2017 r. na
Ogólnopolskim Konkursie Kronik (współautor)
– nagroda (II miejsce) za pracę popularnonaukową i badawczą „Straże pożarne gminy
Gołańcz” przyznana w 2018 r. przez Komisję Historyczną ZG ZOSP RP (współautor)
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KRONIKARSTWO OCZAMI MŁODYCH
Martyna Mazgaj
Mam 16 lat i mieszkam w Głębowicach. Uczęszczam do Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu. Od 2014 r. należę do MDP Ochotniczej Straży
Pożarnej w Głębowicach. Właśnie tam, poprzez małe eliminacje w 2017 r., przekazana została mi
kronika. Dotychczas byłam na czterech konkursach kronikarskich. Zajęłam dwa razy II miejsce
i zdobyłam dwa wyróżnienia. W prowadzeniu kroniki bardzo pomaga mi prezes Jerzy Obstarczyk, który przesyła piękne fotografie uwieczniające wyjątkowe momenty z życia naszej straży.
Po wklejeniu ich do księgi mogę opisać dane wydarzenia i znajdujące się na zdjęciach osoby.
Wiadomości, które są zawarte w kronice, znajdują się również na naszej stronie internetowej.
Nasze kroniki pokazywane są podczas konkursów oraz na małych spotkaniach dla kronikarzy. Właśnie podczas tych spotkań, słuchając wypowiedzi wielu kronikarzy, zdobywam
nową wiedzę i nabieram doświadczeń, które z powodzeniem wykorzystuję w swojej kronikarskiej działalności. Kroniki mają naprawdę dużą wartość, nie tylko sentymentalną, dlatego
największym zagrożeniem dla nich jest nieodpowiednie przechowywanie, a przede wszystkim
niedbalstwo. W końcu prowadzone przez kronikarzy księgi zawierają niezapomniane momenty, chwile z naszego życia, które mile wspominamy. Nie tylko my jednak będziemy do
nich wracali, ale też młodsze pokolenie, poznające naszą historię. Zapewne w przeciągu kilku
lat kroniki zmienią swoją postać na elektroniczną. Gdy wejdą więc nowe technologie, kroniki
pisane ręcznie staną się jeszcze bardziej wartościowym zabytkiem przechowywanym w straży.
Nasza OSP rozwija się bardzo intensywnie. Zwiększył się stan wyposażenia bojowego,
m.in. ubrań ochronnych. Młodzieżowa drużyna pożarnicza startuje w różnych konkursach oraz zawodach, dzięki którym zdobywamy coraz to nowe doświadczenia. Nasi starsi
koledzy biorą udział w bardziej zaawansowanych zawodach, w których mimo dużego stopnia trudności zdobywają wysokie miejsca. Uczestniczymy również w wymianie polsko-niemieckiej. Byliśmy już na kilku takich spotkaniach z naszymi przyjaciółmi z Niemiec.
Nauczyliśmy się wielu nowych
rzeczy – również języka niemieckiego, poznaliśmy tradycje i obyczaje panujące u naszych zachodnich sąsiadów.
Mamy nadzieję, że z roku na
rok nasza MDP będzie powiększała swoje szeregi i nowe
pokolenie młodych strażaków
będzie dumnie reprezentowało naszą jednostkę w kraju, jak
i za granicą.
Martyna Mazgaj jest kronikarzem i członkiem MDP OSP
Głębowice.

Druhny z OSP Malec: Weronika Gałdyn, Ewa Jonkisz i druhny
z OSP Głębowice: Karolina Obstarczyk, Martyna Mazgaj
oraz Waldemar Pawlak (fot. Jerzy Obstarczyk)
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TRZEBA TYLKO CHCIEĆ
Bogdan Militowski
Po obchodach stulecia OSP Iwanowice w 1997 r. i po przeczytaniu
krótkiej historii naszej jednostki w ostatnich 100 latach poczułem pewien niedosyt. Postanowiłem uzupełnić tę historię. Nie było to zadanie
łatwe, ponieważ dokumentacja, która się zachowała, była niekompletna. Po wielu rozmowach z druhami starszego pokolenia, zwłaszcza ze
śp. dh. Stanisławem Włodarkiem, który w szeregach OSP Iwanowice był
od 1945 r., piastując najdłużej stanowisko naczelnika, oraz po przeanalizowaniu z miejscowym proboszczem archiwów kościelnych udało się odnaleźć wiele
cennych informacji, a także miejsca zamieszkania potomków działaczy naszej jednostki. Pozwoliło to na uzyskanie większej wiedzy i pamiątek związanych z naszą jednostką.
Ustaliliśmy m.in. nazwiska i daty urzędowania prezesów, naczelników oraz dyrygentów
orkiestry, która została powołana do życia w 1900 r. i działa do dnia dzisiejszego. Udało
się pozyskać ponadto wiele fotografii, z których zrobiłem portrety. Na strychu budynku,
w którym mieszkał śp. dh Antoni Skutecki – naczelnik OSP Iwanowice z lat 50., odnalazł
się prawdziwy skarb w postaci dokumentów napisanych w języku rosyjskim z 1896 r.,
pochodzących z zebrania założycielskiego. Dzięki nim dowiedzieliśmy się, jakie nazwiska
nosiły osoby będące w pierwszych władzach naszej jednostki oraz jakie funkcje pełniły.
Po zebraniu okazałej dokumentacji zarząd OSP powierzył mi funkcję kronikarza. Niezwłocznie przystąpiłem do uzupełniania najnowszej historii naszej jednostki oraz działającej przy niej orkiestry. Efektami tej pracy interesują się dzisiaj nie tylko mieszkańcy,
miejscowe i nie tylko koła historyczne, ale również nauczyciele i młodzież z zespołów
szkół w naszym powiecie. Kronika była wielokrotnie wystawiana przy okazji różnych
okoliczności, zawsze ciesząc się popularnością. Gromadząc pamiątki i dokumenty, cały
czas myślałem o miejscu ich godnego przechowywania. W efekcie powstał projekt Izby
Pamięci, który bardzo ucieszył lokalnych pasjonatów historii. W tworzeniu tego miejsca
znacząco pomógł mi śp. dh Bogdan Dybioch. W 2019 r. postanowiłem porównać naszą
kronikę z innymi, wystawiając ją na Wojewódzkim Przeglądzie Kronik i Historii Strażackich w Kleczewie, gdzie zostałem wyróżniony, a następnie na XXVI Ogólnopolskim
Konkursie Kronik w Olsztynie.
Prowadząc kronikę, dochodzę do wniosku, że w dobie komputerów kroniki pisane ręcznie
z biegiem czasu będą zanikały. Mimo to nie zamierzam rezygnować z tradycyjnego jej uzupełniania, ponieważ tylko takie kroniki mają swoiste ciepło, budzą sympatię czy sentyment.
Cieszy fakt, że nasza jednostka rozwija się jak na obecne uwarunkowania całkiem dobrze. Funkcjonuje w KSRG, systematycznie doposażamy pojazdy bojowe, aby zapewnić
jak największe możliwości operacyjno-techniczne, a co za tym idzie bezpieczeństwo podczas akcji. W związku z obecną polityką finansową w dużo gorszej sytuacji są jednostki
mniejsze, spoza systemu i w mojej opinii z czasem przejmą one funkcje stricte kulturalne.
Bogdan Militowski w szeregach OSP Iwanowice jest od 1995 r. Rencista, z zawodu murarz.
Członek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Kaliskiego.
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Odznaczenia i wyróżnienia:
– Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi (2008, 2016)
– brązowy, srebrny i złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2002, 2007, 2011)
– odznaka honorowa „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” (2018)

Kronika OSP Iwanowice, tom II
(2018 – obecnie)

W lewym górnym rogu bezcenny portret naczelnika
Ignacego Kuczamera z 1914 r.

Oryginalne dokumenty z zebrania założycielskiego OSP Iwanowice (1896 r.)
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Na zdjęciu dh Bogdan Militowski z grupą Koła Historycznego ze Szkoły Podstawowej w Iwanowicach
(fot. Renata Janicka – opiekunka grupy)

Relacja lokalnej gazety „Wiadomości Szczytnickie”
z 2015 r., dotycząca otwarcia Izby Pamięci.
Zdjęcie przedstawia Bogdana Militowskiego – pomysłodawcę i założyciela Izby Pamięci na tle zgromadzonych pamiątek (fot. Jerzy Majas)
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KRONIKI ZOSTANĄ Z NAMI NA DŁUGO
Irena i Jan Paszczyńscy
Moja przygoda z kronikarstwem zaczęła się w 1966 r.,
kiedy to wstąpiłem do Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chorzowie. Już wcześniej, bo w 1962 r., miałem swój
pierwszy aparat fotograficzny Druh-Synchro. Robiłem
wiele zdjęć z różnych wydarzeń. Będąc już członkiem
straży, notowałem na kartkach ważniejsze wydarzenia,
które miały miejsce we wsi Chorzów. Gdy w 1985 r. zostałem komendantem OSP w Chorzowie, byłem zapraszany na różne uroczystości odbywające się na terenie gminy Roźwienica. Z tych spotkań sporządzałem notatki. Trochę się
tego nazbierało. Pomyślałem więc sobie, że można byłoby to spisać w jedną całość i tak też
zrobiłem. W ten sposób w stukartkowym zeszycie w twardej oprawie powstała pierwsza
kronika chorzowskiej straży. Następną kroniką była księga formatu A3, o grubych kartonowych kartach. W niej zostały spisane dzieje chorzowskiej straży do 2004 r.
W 1985 r. ożeniłem się z Ireną z d. Motyka, która zaaprobowała i podzieliła moje zainteresowania kronikarskie. W tym czasie udało nam się zgromadzić wiele nowych dokumentów archiwalnych: świadectw ukończenia kursów strażackich, kopii zdjęć związanych
z historią Chorzowa, straży pożarnej, a także osób, które zapisały się w tej lokalnej historii,
wycinków prasowych itp. Przełom w pisaniu kroniki nastąpił na początku XXI w., gdy
w domu pojawił się komputer. Jesienią 2004 r. postanowiliśmy wraz z żoną i synem Marcinem przepisać chorzowską kronikę. I to się nam udało podczas zimy 2004/2005. Nowa
księga w formacie A3, wytłaczane złote litery, kolorowe zdjęcia i kopie dokumentów, komputerowo podpisane zdjęcia – całkowicie odmieniły wygląd chorzowskiej kroniki. I tak
powstawały następne tomy: drugi, trzeci, czwarty. Ogółem w kronikach znalazło miejsce
około 3 tys. zdjęć i kopii dokumentów.

Państwo Jan i Irena Paszczyńscy z prezesem ZG ZOSP RP Waldemarem Pawlakiem. Z prawej Anna i Jerzy Przybylscy
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Nasze kroniki wyłożone są do wglądu w Izbie Pamiątek Strażackich w Chorzowie. Można je oglądać 7 dni
w tygodniu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Brały one udział w następujących konkursach:
− na szczeblu pow. jarosławskiego: Sośnica 2005,
Chorzów 2006, Chorzów 2015,
− na szczeblu woj. podkarpackiego: Ropczyce 2007,
Sanok 2013,
− na szczeblu krajowym: Kołobrzeg 2007, Tomaszów
Mazowiecki 2008, Augustów 2009, Częstochowa
2011, Ciechocinek 2013, Kazimierz Dolny 2015,
Warszawa 2018 oraz podczas konferencji naukowej
pt. „Strażacy we wrześniu 1939 r.”, która odbyła się
5 października 2009 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.
Ostatnio chorzowskie kroniki prezentowane były
17 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy, pow. jarosławski, podczas Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej woj. podkarpackiego.
O naszych kronikach pisał w miesięczniku „Strażak” dh Zdzisław Wójcik:
− w nr. 10/2005 na str. nr 7 – „Utrwalona historia”,
− w nr. 2/2008 na str. 36 – „Kronikarz z Chorzowa”,
− w nr. 4/2016 na str. 30-31 – „Pasjonat z Chorzowa”.
Interesowała się nimi również miejscowa prasa: „Nowiny” i „Gazeta Jarosławska”,
a w „Ekspresie Jarosławskim” ukazał się artykuł pt. „Niezwykłe miejsce, w którym zatrzymał się czas”. Dwukrotnie odwiedziła nas telewizja – TVP 3 Rzeszów i Radio Rzeszów.
Wzmiankę o nas na stronie internetowej zamieściło Starostwo Powiatowe w Jarosławiu.
W ciągu ostatnich 15 lat odbyły się trzy konkursy na szczeblu pow. jarosławskiego
i dwa na szczeblu woj. podkarpackiego, co nie wystarcza do zaprezentowania kronikarskiej pracy. Niepokojący jest także fakt, że brakuje następców, którzy mogliby przejąć po
nas kroniki. Według nas kroniki pisane i zdobione ręcznie w jakimś stopniu pozostaną,
bo się sprawdziły. Kroniki Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Jana Długosza czy Andrzeja Frycza Modrzewskiego przetrwały do dziś. Kroniki w wersji filmowej mają około
100 lat, zaś te w wersji elektronicznej dopiero kilkanaście i nie wiadomo tak do końca,
czy się sprawdzą. Bardzo ważną zaletą kronik pisanych jest to, że otwierasz, przeglądasz
i czytasz, co ma swój niepowtarzalny czar, zaś do odtworzenia kronik nowszej generacji
potrzebny jest sprzęt elektroniczny. Trudno powiedzieć, jak będzie wyglądało dokumentowanie historii za 5, 10 czy 30 lat. Na pewno wiele kronik pisanych i ozdabianych ręcznie
przechowywanych w dobrych warunkach pozostanie z nami na długo.
Inaczej natomiast, jeżeli chodzi o naszych następców – i nie mam tu na myśli wyłącznie kronikarzy. Uważamy, że państwo polskie powinno uczynić wszystko, aby rodacy, którzy po wejściu Polski do Unii Europejskiej wyjechali za granicę, powrócili do Polski, bo tu
jest ich miejsce. Z naszej ukochanej małej ojczyzny młodzież wyjechała do: Włoch, Grecji,
Szwajcarii, Francji, Belgii, Holandii, Danii, Niemiec, a nawet do Stanów Zjednoczonych
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i Kanady. W latach 60. ubiegłego wieku moja miejscowość liczyła 97 gospodarstw, w chwili obecnej około 60. Samorządy powinny również dojść do porozumienia z pracodawcami, by zwalniali pracowników strażaków z pracy na czas trwania akcji, umarzając im
część podatku, bo dziś najczęściej jest tak: albo praca, albo straż. Kiedyś nie było z tym
problemu, bo prawie w każdym domu było po kilku mężczyzn. Na głos trąbki sygnałowej
zbiegali się pod remizę, zostawiając pracę na roli, w zamian za to mieli umarzaną ostatnią
ratę podatku gruntowego. Teraz mamy zbiornik wodny, hydranty, telefony, piękną remizę,
świetnie wyposażony samochód pożarniczy, tylko… ludzi brak.
Irena Paszczyńska – emerytowana nauczycielka biologii i chemii w Zbiorczej Szkole
Gminnej w Roźwienicy.
Jan Paszczyński jest wiceprezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Roźwienicy,
członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jarosławiu, członkiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. podkarpackiego. Opiekuje się Izbą Pamiątek Strażackich „Ocalić od zapomnienia” w Domu Strażaka „Florian”
w Chorzowie. Zbiera zabytkowe eksponaty strażackie i prowadzi ich renowację.
Odznaczenia i wyróżnienia:
–
–
–
–
–
–
–
–

Brązowy Krzyż Zasługi (2012)
Złoty Znak Związku OSP RP (2008)
złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1989)
Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego (2011)
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza (2001)
brązowa odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2016)
odznaka „Za Zasługi dla Województwa Przemyskiego” (1989)
medal „Za Zasługi we Współzawodnictwie Ppoż.” w 20. rocznicę wzorowego pełnienia funkcji naczelnika OSP w Chorzowie (2005)
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JESTEŚMY JEDNĄ WIELKĄ STRAŻACKĄ RODZINĄ
Danuta Pawlus, Czesław Malchar
OSP w Jaworzu (pow. bielski, woj. śląskie) powstała w 1873 r. To najstarsza wiejska jednostka straży pożarnej na Śląsku Cieszyńskim. Kronika OSP prowadzona jest od połowy
lat 60. ubiegłego wieku. Obejmuje zapisy dotyczące powstania jaworzańskiej jednostki,
władz oraz ważniejszych wydarzeń. Na podstawie zawartych tam informacji wydano trzy
jednodniówki. Kronikę od 2005 r. prowadzę systematycznie, z uwzględnieniem wszystkich
ważniejszych zdarzeń, wraz z dh. Czesławem Malcharem. Żadne z nas nie miało wcześniej
styczności z kronikarstwem, ale konieczność dokumentowania dziejów jednostki zmusiła
nas do poznania jej tajników. Początkowo było to podpatrywanie innych kronik, m.in.
dh. Władysława Skoczylasa – przewodniczącego Komisji Historycznej, która działa przy
Zarządzie Powiatowym ZOSP RP w Bielsku Białej od 2002 r.
Czynny udział kronikarzy z Jaworza w pracach tej komisji historycznej miał duży
wpływ na wiedzę o prowadzeniu kronik. Komisja organizowała pogadanki, szkolenia oraz
powiatowe przeglądy kronik, na których można zobaczyć, jak tworzą kroniki doświadczeni kronikarze. O funkcję kronikarza w jednostce nikt specjalnie nie zabiega. Trudno się temu dziwić, gdyż wiąże się to z dużą pracą, m.in. z rozwiązywaniem problemów
ze zdobyciem materiałów, szczególnie zdjęć. W ogólnopolskim konkursie kronik po raz
pierwszy nasza kronika wzięła udział w 2007 r. w Kołobrzegu, zdobywając wyróżnienie.
W 2 lata później ponownie została wyróżniona. W kolejnych ogólnopolskich konkursach
była już oceniana jako wzorowa.

Danuta Pawlus i Czesław Malchar podczas występów Zespołu Regionalnego „Jaworze”
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Z perspektywy czasu uważamy, że w ogólnopolskich przeglądach powinni brać udział
wszyscy kronikarze, zaś do oceny powinno się przedstawiać kroniki według dotychczas
obowiązującego regulaminu, to znaczy co 2 lata. Bardzo cenne są dla nas również wykłady i prelekcje podczas przeglądów. Nie zawsze są związane z kronikarstwem, ale kształtują
nasze spojrzenie na otoczenie, historię… Brakuje nam też szkoleń organizowanych przez
Zarząd Główny ZOSP RP, które umożliwiłyby kronikarzom lepsze poznanie się, zintegrowanie. Niemniej jednak niektóre tak zawarte przyjaźnie trwają już latami. Odwiedzamy się,
wymieniamy doświadczenia. Jesteśmy jedną wielką strażacką rodziną, bo w jedności siła.
W naszej gminie Jaworze organizowane są wystawy kronik organizacji pozarządowych. Większość z nich dokumentuje swoją działalność. Szczególnym zainteresowaniem
cieszą się kroniki strażackie. Mieszkańcy mają okazję zapoznać się z pracą naszej jednostki, która oprócz działalności ratowniczo-gaśniczej prowadzi również działalność kulturalno-oświatową. W strukturach naszej OSP działa Zespół Regionalny ,,Jaworze”. Bierze
on udział w imprezach organizowanych przez Zarząd Główny ZOSP RP (przeglądy, pielgrzymki). Jestem kierownikiem tego wspaniałego zespołu, a Czesław Malchar jego członkiem. Nasze refleksje na temat przyszłości? Trudno być optymistą w obecnych czasach.

Zespół Regionalny ,,Jaworze”. Od lewej stoją: Danuta Pawlus, Czesław Malchar, Barbara Pietrzyk, Wojciech
Maciejowski, Natalia Maciejowska, Piotr Malchar, Barbara Pietraszek, Kazimierz Wołowicz, Anna Sikora,
Włodzimierz Łuczyn. Od lewej siedzą: Kaziemiera Lorek, Józef Ryrych, Karolina Rumel
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Danuta Pawlus – technik ekonomista, emerytka. Członek OSP Jaworze od 1971 r. Wieloletni członek zarządu, obecnie wiceprezes. Członek Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK oraz Kapituły Medalu dla Powiatu Bielskiego.
Odznaczenia i wyróżnienia:
–
–
–
–
–
–
–

zloty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Medal Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego
srebrna odznaka „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
brązowy medal „Za Międzynarodową Współpracę”
wyróżnienie starosty bielskiego dla animatorów kultury, Laur Srebrnej Cieszynianki
Medal Św. Floriana
Odznaka Honorowa PCK IV stopnia

Czesław Malchar – aspirant sztabowy pożarnictwa, emeryt. W OSP w Jaworze od 1969 r. –
członek MDP, naczelnik, komendant gminny, a obecnie prezes jednostki. Skarbnik Zarządu
Powiatowego ZOSP RP i przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń przy Zarządzie Powiatowym.
Odznaczenia i wyróżnienia:
–
–
–
–
–
–
–
–

Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi
Złoty Znak Związku OSP RP
brązowy, srebrny, złoty medal ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa”
odznaka „Strażak Wzorowy”
złota odznaka „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”
brązowa odznaka „Za Zasługi dla Województwa Bielskiego”
„Zasloužilý hasič Čech, Moravy a Slezska” – odznaczenie czeskie
Odznaka HDK III, II i I stopnia

OSP Jaworze, pow. bielski, woj. śląskie
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DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ
Irena Poprawa
Do OSP w Gorzycach Wielkich w powiecie ostrowskim, woj. wielkopolskie wstąpiłam w 1998 r. i zaraz też zaczęłam pracę nad jej kroniką. Przede
mną w OSP było w niej czterech kronikarzy, ale… nie było kroniki. W naszym powiecie jest 98 jednostek OSP. Kroniki ma około 20. Taką, można rzec,
z prawdziwego zdarzenia kronikę ma OSP Boczków, w gminie Nowe Skalmierzyce. Reszta to powiedzmy kroniki wyróżniające się. Większość kronikarzy stanowią osoby pracujące zawodowo, które nie mają zbyt wiele czasu
na pracę nad kroniką. Część z nich przejęła kronikę po zmarłych kronikarzach, niektórzy są
pierwszymi kronikarzami, a inni zostali nimi pod wpływem swojego zarządu OSP. Ja zostałam
kronikarką po namowie ówczesnego sołtysa. Mój mąż był wówczas prezesem naszej OSP, więc
wszystkie informacje do kroniki miałam z pierwszego źródła. Po jego śmierci w 2015 r. kontynuowałam to zadanie. Dużą pomoc okazują kronikarzom poszczególne zarządy, które płacą
za zakup ksiąg kronik, zdjęć, udzielają wszelkich niezbędnych informacji i wsparcia finansowego przy wyjazdach na konkursy. Nasza kronika prezentowana jest przy każdej sposobności.
Na walnym zebraniu OSP, na jubileuszach naszej jednostki, podczas Święta Wsi itp.
Trzy lata temu dzięki prezesowi OSP w Wysocku Wielkim dh. Wojciechowi Krawczykowi informacja o konkursie kronikarskim wraz ze zdjęciem została opublikowana w „Kurierze
Ostrowskim” oraz na stronie internetowej gminy Ostrów Wielkopolski (Informator). W numerze listopadowym „Strażaka” z 2018 r. ukazała się natomiast moja wypowiedź na temat
prowadzenia naszej kroniki. Był to głos w związku z krytyką Wojewódzkiego Klubu Kronikarza w Poznaniu, którego członkowie zarzucali nam, że w naszej kronice zawarte są informacje niezwiązane ze strażą pożarną, bo dotyczą m.in.: szkoły, przedszkola, biblioteki, parafii,
zespołów tanecznych, sportu w naszej wsi. Padł również zarzut, że w niektórych fragmentach
kroniki jest za dużo zdjęć, nie ma mapek, rysunków i że niektóre wiadomości pisane są skąpo,
a inne bardzo obszernie itd. Cóż, każdy ma prawo do krytyki, niemniej jednak dalej będę
pisała o wszystkim, bo w każdej niemal organizacji i stowarzyszeniu znajdzie się jakiś strażak. Nie zamierzam zmieniać koncepcji pisania kroniki tylko dlatego, że niektórzy widzą to
inaczej. Piszę od serca, a to chyba jest najważniejsze. Zgadzam się, że krytyka bywa budująca,
ale właśnie ze względu na krytykę ze strony Klubu Kronikarza wielu kronikarzy wzbrania się
przed upublicznianiem kronik na konkursie wojewódzkim, ponieważ nie chcą być oceniani
podobnie jak ja. Efektem tego było to, że w ubiegłym roku z naszego powiatu na konkursie nie
pojawiła się żadna kronika, a zawsze było ich najwięcej.
Nieformalnie będąc opiekunem kronikarzy OSP powiatu ostrowskiego, co jakiś czas organizuję zebrania kronikarzy. Nie jest łatwo spotkać się w szerszym gronie, bo każdy ma swoje
prywatne życie. Najczęściej spotykamy się więc na zawodach sportowo-pożarniczych, gdzie
wyjeżdżamy ze swoimi drużynami. Starsi kronikarze nie wyobrażają sobie, żeby zanikły kroniki pisane ręcznie, ale za 20-30 lat… kto wie, jaką będą miały postać? Według mnie każda
OSP powinna mieć dwóch kronikarzy, co jasno dałam do zrozumienia na ostatnim naszym
spotkaniu 21 lutego 2020 r. Musi być bowiem zapewniona kontynuacja w razie jakiegoś losowego zdarzenia. W naszym powiecie są dwie kroniki, które mają zaległości z ponad 7 lat.
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Trudno będzie je odtworzyć, zwłaszcza że nikt nie chce się tego podjąć. Po spotkaniu z niektórymi kronikarzami jeden z nich (bibliotekarz) zauważył, że tak naprawdę nie mamy nigdzie
bezpiecznego miejsca, gdzie można byłoby przechowywać archiwalne dokumenty i kroniki,
aby uchronić je przed zniszczeniem. I trudno było nie przyznać mu racji, choć wiem, że to nie
tylko nasz problem.
Kronikarzom z naszego powiatu marzy się powiatowy przegląd kronik OSP. Wierzę, że
kiedyś uda mi się ten cel zrealizować. Póki co w mojej wsi – Gorzycach Wielkich na 2500
mieszkańców jest 89 strażaków, wśród nich 22 kobiety. Wychodzi na to, że 3,5% mieszkańców
to strażacy. Biorąc pod uwagę, że mamy ponad 600 posesji, to w co siódmym domu mieszka
strażak. Jest więc dla kogo żyć i pracować nad zachowaniem od zapomnienia historii naszych
strażackich poprzedników. Historii, z której – wierzę – skorzystają przyszłe pokolenia.
Irena Poprawa jest członkinią Komisji Rewizyjnej w Gorzycach Wielkich, sekretarzem
Komisji Rewizyjnej przy ZOG ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim i przewodniczącą
Komisji Historycznej przy Oddziale Gminnym ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim.
Odznaczenia i wyróżnienia:
– odznaka „Strażak Wzorowy” (2006)
– srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2018)
– odznaka „Za Wysługę XX lat”

XXV Ogólnopolski Konkurs Kronik. Na zdjęciu
od lewej: Irena Poprawa, prezes ZG ZOSP RP
Waldemar Pawlak, Natalia Świderska z OSP Boczków,
Warszawa 2018 r.

Czytanie bajki ,,Jak Wojtek został strażakiem’’
w gorzyckiej bibliotece
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POTRZEBNA JEST PASJA I WIARA W SUKCES
Natalia Serbiak
Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie (pow. pleszewski, woj.
wielkopolskie) należę od 24 lipca 2002 r. Obecnie pełnię funkcję skarbnika, administratora strony internetowej, a od 2004 r. jestem kronikarzem.
Kronikę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej objęłam po starszych
koleżankach z OSP. Tę funkcję przyjęłam z wielką radością – miło było,
że prezes OSP powierzył mi to zadanie. Czułam się wyróżniona i doceniona, więc uważałam, że muszę temu zadaniu sprostać – wykorzystać
swoje umiejętności, no i pasję do ochotniczego pożarnictwa. Jako 16-latka pomyślałam,
że to ważna rola być kronikarzem, ponieważ będę zapisywała najważniejsze wydarzenia
w mojej rodzimej OSP, a w późniejszych latach będzie moją pracę czytało wiele pokoleń
braci strażackiej i nie tylko.
Kronika oddawana jest na konkursy strażackie. Na etap Wojewódzkiego Konkursu Kronik Województwa Wielkopolskiego, skąd trafia na Ogólnopolski Konkurs Kronik i zawsze
jest doceniana – zdobywa tytuł wzorowej lub wyróżniającej. Dzięki temu zostałam członkiem Wielkopolskiego Klubu Kronikarza Województwa Wielkopolskiego działającego przy
Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu oraz członkiem Komisji Historycznej funkcjonującej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie.
Wsparcie ze strony zarządu i członków OSP w Czerminie jest ogromne. Zarząd przeznacza środki finansowe na zakup kronik, albumów, zdjęć. Członkowie fotografują i relacjonują uroczystości strażackie, w których nie może uczestniczyć kronikarz.
Myślę, że w lokalnej społeczności jesteśmy doceniani. Strażacy opowiadają swoim
przyjaciołom, rodzinie o działalności OSP, w tym o osiągnięciach kronikarzy. W dzisiejszych czasach promujemy kroniki za pomocą strony internetowej, Facebooka oraz lokalnej prasy. Wójt i Rada Gminy w Czerminie ostatnimi czasy docenili lokalne stowarzyszenia: zaproszono osoby, które wyróżniły się w powiecie, województwie i kraju – każdy, kto
został doceniony, musiał opowiedzieć o swoim sukcesie, jak i gdzie działa w stowarzyszeniu, mogliśmy również opowiedzieć o roli kronikarza w OSP.
Dzięki założeniu Wojewódzkiego Klubu Kronikarza w Poznaniu mamy możliwość
skorzystania ze szkoleń kronikarskich, integracji kronikarzy w woj. wielkopolskim. Takie
przedsięwzięcie powinno być propagowane na poziomie kraju. Trzeba doceniać rolę kronikarzy i przywrócić wcześniej organizowane warsztaty kronikarskie oraz ogólnopolskie
konkursy kronikarskie. Powinny one być promowane jak za dawnych lat, ponieważ na
chwilę obecną mamy smutne wrażenie, że podchodzi się obojętnie do tego, czy będziemy
tworzyli historię w ochotniczych strażach pożarnych.
Jakie widzę zagrożenia dla kronikarstwa? Przede wszystkim brak środków z Zarządu
Głównego ZOSP RP na rozwój kronikarzy, organizację szkoleń i konkursów kronikarskich, a także coraz mniejsze zainteresowanie wstępowaniem w szeregi OSP, a brak ludzi
może doprowadzić do braku chętnych do pełnienia funkcji kronikarza.
Myślę, że kronika pisana własnoręcznie jest bardziej wartościowa. Można docenić
wkład pracy i czas, jaki kronikarz poświęca na jej napisanie, wklejenie zdjęć, dyplomów,
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wpisanie wydarzenia swoim językiem i charakterystycznym pismem. Kroniki takie, oglądane po latach, z pewnością wywołają dużo większe pozytywne emocje i wzruszenie.
Technologia rozwija się w bardzo szybkim tempie. Niemniej jednak warto zachować tradycyjne kroniki, podtrzymać tradycję, namiastkę niecyfrowego społeczeństwa. Zrobienie
czegoś własnoręcznie, skupienie na tym uwagi, czasu i myśli jest dla mnie bardziej wartościowe niż zastąpienie tego jednym kliknięciem w programie komputerowym.
Natalia Serbiak jest specjalistką ds. BHP w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. Ukończyła Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania
w Ostrowie Wielkopolskim na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi, studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska.
Odznaczenia i wyróżnienia:
– brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

XXI Finał Wojewódzki XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XXVI Konkursu na Pamiętniki,
Wspomnienia, Relacje i Opracowania „Z dziejów OSP” zorganizowane w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury w Kleczewie, 4.08.2019 r. Na zdjęciu od lewej: Katarzyna Wożniak i Natalia Serbiak z OSP Czermin
oraz Przemysław Szalaty z OSP Nekla
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HISTORIA NAS OCENI
Marian Siwiaszczyk
Prowadzę zapisy kroniki od 1987 r. Wówczas na walnym zebraniu
członków OSP Chorzyna (pow. wieluński, woj. łódzkie) zabrałem głos,
postulując, ażeby zarząd poczynił starania o odnalezienie pierwszej kroniki, którą prowadził założyciel (1946 r.) i pierwszy prezes OSP dh Ignacy Kałuża. Jego działalność i poświęcenie dla drugiego człowieka są dla
mnie wzorem, także w dzisiejszej dobie. Wówczas po dyskusji zdecydowano o powołaniu funkcji kronikarza, którą mi zaproponowano i którą
pełnię do dziś, awansując w 1991 r. na sekretarza zarządu, a od 2006 r. na prezesa jednostki. Pomimo tak długiego kronikarskiego stażu dopiero 25 stycznia tego roku w Rzgowie
na warsztatach zorganizowanych przez OW ZOSP RP w Łodzi miałem zaszczyt poznać
kilkoro z wielkiego grona wspaniałych kronikarzy, powiedziałbym – mistrzów, z WKK
Woj. Wielkopolskiego. Spotkanie to zmobilizowało mnie jeszcze bardziej do czynnego
udziału w takich dyskusjach. Samo uczestnictwo w wymienionych warsztatach zawdzięczam prezesowi ZOG ZOSP RP w Osjakowie dh. Wiesławowi Jaskólskiemu, który od pewnego czasu ma także swoją kronikę. Jej twórca, dh Tadeusz Glinkowski, współpracuje ze
mną i o naszych kronikach lokalnie wiadomo, natomiast na szczeblu powiatu tych informacji jest już niewiele. Chwilowe inicjatywy w wielu jednostkach, a także chęci posiadania kroniki mijają, gdy mija zapał, m.in. w obliczu kolejnych nieudokumentowanych lat.
Tym samym wcześniejszy wysiłek zostaje bezpowrotnie stracony.
Era Internetu oraz elektronicznej rewolucji na pewno ułatwia zadanie obecnie prowadzącym kroniki, lecz nic nie dorówna kronikom sprzed lat, pisanym i ozdabianym ręcznie.
To esencja talentu, pomysłowości i charakteru piszących. Dziś takich społeczników ubywa,
wśród ich następców w szeregach ochotniczych straży jest także wielu wspaniałych ludzi,
lecz myślących trochę inaczej. Bieżąca relacja na FB z udziału w akcji czy zdarzeniu jest
łatwiejsza, lecz może być zagrożeniem nie tylko dla pozyskania kronikarzy w jednostkach.
Bardzo negatywnym zjawiskiem, ważnym dla wielu OSP, są wyjazdy młodych zdolnych
ludzi do pracy za granicę na dłuższe okresy. Sytuacja ta powoduje rozłąkę z macierzystą
jednostką, a niejednokrotnie rezygnację z członkostwa w straży. Problem ten narasta, ponieważ wioski się również wyludniają. Jak skutecznie zachęcać do aktywności społecznej
tych, co pozostają w swoim regionie? Może nadzieja jest w rozpoczęciu procedowania
ustawy o dodatku do emerytury. Pojazdy posiadane obecnie przez jednostki OSP oraz ich
wyposażenie i sprzęt są profesjonalne, lecz niezbędni są także strażacy społecznicy.
Działam w Stowarzyszeniu Polsko-Francuskim, pozwolę więc sobie na kilka zdań dotyczących moich prywatnych spotkań ze strażakami we Francji. W 2014 r. podczas wizyty
w strażnicy w miejscowości Arnac-Pompadour dopytywałem o zasady (ustalenia) dotyczące wyjazdów podczas zdarzeń, pomijając wyjazdy do pożarów. Tam skutki wichury
w regionie były usuwane kilka dni, u nas spotkałoby się to zapewne z odwołaniem nie tylko prezesa, ale i wójta. W każdą sobotę lub niedzielę rano wszyscy spotykają się w strażnicy bez alarmu, aby ustalić plan dyżurów. Współpraca i ich służba jest łatwiejsza. W 2018 r.
w miejscowości Objat spotkałem fanatyka straży w najlepszym tego słowa znaczeniu.
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Otóż ten strażak – emeryt we własnej posiadłości zorganizował i urządził mini muzeum straży,
wykonując własnoręcznie miniaturki różnych pojazdów strażackich, ubiorów bojowych, galowych i wszelkich odznaczeń. Jeszcze wspanialszy jest cel tego pomysłu. Dobrowolne datki, które zostawiają zwiedzający, są przekazywane dla strażaków, którzy zostali poszkodowani w akcji
lub których rodzina wymaga wsparcia. Nikt nie przeszkadza w tej szlachetnej idei.
Będąc w ubiegłym roku w miejscowości Brive u zawodowców, dowiedziałem się, że
każdy posiadany przez nich pojazd jest inaczej wyposażony. Opisano mi to tak: od wisielca do topielca. Są więc pojazdy od typowych, z wyposażeniem do gaszenia pożarów,
przez pojazdy do zdarzeń drogowych, ratownictwa medycznego, chemicznego po te do
poszukiwań osób zaginionych. Jednostka ta obsługuje (zabezpiecza) obszar naszego średniego województwa przy udziale strażaków w terenie. Tylko w tej jednostce widziałem
skromną izbę pamięci, natomiast co do prowadzenia kronik nie uzyskałem twierdzącej
odpowiedzi. Z tego, czego się dowiedziałem, wynika, że relacje fotograficzne z wydarzeń
i uroczystości przygotowywane są przez merostwa (gminy). Z perspektywy francuskich
doświadczeń czasami zastanawiam się, jaki los spotka nas, kronikarzy? Czy naszych starań nie przykryje kiedyś kurz historii i… ludzka niepamięć?
Marian Siwiaszczyk jest prezesem OSP Chorzyna, przewodniczącym Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Wieluniu. Odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Warsztaty kronikarzy w Rzgowie.
Od lewej Tadeusz Glinkowski OSP Osjaków,
Małgorzata Judasz OSP Sierzchów
oraz Marian Siwiaszczyk
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ODBUDUJMY STRAŻACKĄ WIĘZ
Bogdan Siwiński
Od 1980 r. należę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce, gm.
Kleczew. Miejsko-wiejska gmina Kleczew jest jedną z 14 gmin powiatu konińskiego ziemskiego w woj. wielkopolskim (w latach 1975-1998
w woj. konińskim). Od 1992 r. jestem naczelnikiem tejże jednostki oraz
jej kronikarzem (kronika OSP w Roztoce prowadzona jest od chwili powstania jednostki w 1956 r.). Od 2006 r. piastuję też funkcję kronikarza
w Zarządzie Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kleczewie. Jestem
również inicjatorem powstania (14 listopada 2015 r.) Wojewódzkiego Klubu Kronikarza
OSP Województwa Wielkopolskiego, powołanego przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu i jednocześnie jego przewodniczącym. Od 2017 r. działam
w Komisji ds. Młodzieży, Kobiecych Drużyn Pożarniczych, Kultury i Sportu przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu oraz przewodniczę Zespołowi ds.
Kultury i Popularyzacji Ochotniczego Pożarnictwa, działającemu w tej Komisji.
Napisałem dwa opracowania na temat roztockiej straży: „OSP Roztoka – Straż Widmo”
(wydane w 2014 r.) oraz „Druhny roztockiej OSP – Straży Widmo” (wydane w 2018 r.).
Obydwa zdobyły trzecie miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Kronik OSP i Konkursie
na Pamiętniki, Wspomnienia, Relacje i Opracowania „Z dziejów ochotniczych straży pożarnych”. Roztockie kroniki, jak i kronika Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP
RP w Kleczewie, od 20 lat uczestniczą w ogólnopolskich konkursach kronik OSP, gdzie
otrzymują najwyższe oceny „kronika wzorowa”. Na ich podstawie zostały również napisane dwa opracowania i dwie prace magisterskie o tematyce pożarniczej. Moje sukcesy kronikarskie niejednokrotnie opisywane były na łamach lokalnych gazet – w miesięczniku
„Gazeta Kleczewska”, tygodniku „Przegląd Koniński” i w czasopiśmie „Strażak”.
Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że począwszy od 1980 r. spada zainteresowanie strażackim kronikarstwem. Idea ochotniczego pożarnictwa skupia się na działaniach
operacyjnych. W zupełne zapomnienie poszły takie ideały, jak budowanie więzi strażackich we własnych jednostkach, budowanie i propagowanie lokalnej historii strażackiej

Bogdan Siwiński i Waldemar Pawlak
w trakcie XXV Ogólnopolskiego
Konkursu Kronik, Warszawa 2018 r.
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oraz propagowanie tejże historii na zewnątrz, poza granicami swoich małych ojczyzn.
Przykładem niech będzie chociażby fakt, że dawniej prawie każda OSP miała kronikę (czy
była ona prowadzona w prawidłowy sposób, tego nie wiadomo, natomiast wiadomo, że
istniały). Teraz niby też istnieją, ale z tą zasadniczą różnicą, że na przykład w wykazach
w woj. wielkopolskim jest ich 962, a na Wojewódzkim Konkursie Kronik OSP, w dwuletnim cyklu, przewija się ich w sumie około 100. Reszta to zazwyczaj pozostałość po kronikarzach z dawnych lat lub kroniki założone doraźnie, na potrzeby danego wydarzenia,
na przykład nadania jednostce sztandaru, jubileuszu czy też innej podobnej okoliczności.
Tego typu kroniki mają zapisane po dwie lub trzy kartki, podane są w wykazie, a potem lądują w głębokich zakamarkach szaf. Wiele zarządów OSP uważa, że takie działanie, jeżeli
chodzi o dokumentowanie strażackiej historii, jest w zupełności wystarczające.
Wobec powyższego oraz postępującego z roku na rok marazmu w sprawie dokumentowania strażackiej historii postanowiłem temu przeciwdziałać. W 2013 r. zorganizowałem w swojej jednostce nieoficjalne wojewódzkie warsztaty dla kronikarzy OSP, na
które zjechało do Roztoki 32 kronikarzy z ośmiu powiatów woj. wielkopolskiego. Wśród
zaproszonych gości oprócz władz strażackich gminy Kleczew i powiatu konińskiego
ziemskiego byli również przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Poznaniu oraz przedstawiciel poznańskiego Archiwum Państwowego Oddział w Koninie. Tam oprócz wykładów na temat prowadzenia strażackich kronik poruszono temat
założenia klubu kronikarza przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu. Misji przekazania w województwie naszej woli podjął się ówczesny członek Prezydium Zarządu OW ZOSP RP w Poznaniu, a jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ziemskiego ZOSP RP w Koninie dh Andrzej Piaskowski. Marzyłem, aby był
to klub z prawdziwego zdarzenia. W związku z tym opracowałem regulamin działania
(statut), deklarację wstąpienia do klubu, wzór legitymacji, odznakę klubową oraz szereg
innych dokumentów na potrzeby klubu. Zarząd OW ZOSP RP w Poznaniu spojrzał na

Ogólnopolski Konkurs Kronik, Olsztyn 2019 r. Pierwszy z lewej Bogdan Siwiński (fot. Marian Zalewski)
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sprawę przychylnym okiem i 23 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie powstania przy
ZW ZOSP RP w Poznaniu Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego (WKKOWW). Jedenastoosobowy zarząd Klubu, którego jestem przewodniczącym już drugą kadencję, składa się z przedstawicieli (po dwóch) pięciu subregionów
woj. wielkopolskiego.
Celem Klubu jest dokumentowanie historii i dorobku OSP poprzez spisywanie kronik w jednostkach OSP w Wielkopolsce oraz propagowanie ochotniczego pożarnictwa
na terenie woj. wielkopolskiego i całego kraju. Do zadań Klubu należy: promowanie kronikarstwa w jednostkach OSP, zachęcanie kronikarzy OSP do czynnego udziału w dokumentowaniu strażackiej historii, organizowanie klubów kronikarskich OSP na szczeblu
powiatowym i gminnym, wspieranie organizacji przeglądów lub konkursów kronik OSP
na szczeblu powiatowym i gminnym, przeprowadzanie fachowych szkoleń i warsztatów
dla kronikarzy czynnych oraz zaczynających pracę kronikarską, a także propagowanie
wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów kronik.
Na podkreślenie zasługuje też utworzenie na portalu Facebook grupy „Kronikarze
NGO”. Jest to miejsce dla kronikarzy OSP i innych organizacji społecznych, jak i dla tych,
którzy dopiero chcieliby zacząć swoją przygodę z kronikarstwem oraz sympatyków propagowania strażackiej historii. Członkowie grupy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem,
pomysłami, wspomnieniami z konkursów i innych wydarzeń kronikarskich.
W taki oto sposób powstał pierwszy (jeśli chodzi o pełną dokumentację prawną) wojewódzki klub kronikarza OSP w Polsce. Dzisiejszym dorobkiem Klubu jest przeprowadzenie 26 warsztatów (z tego ośmiu poza granicami woj. wielkopolskiego), na których
przeszkolono 628 osób. W jego strukturach powstało również trzyosobowe jury oceny
kronik na wojewódzkich konkursach, które przekazuje każdemu kronikarzowi indywidualną informację zwrotną na specjalnie opracowanych przez Klub kartach oceny kroniki.
Takie działanie pozwoliło na zwiększenie umiejętności i warsztatu kronikarzy. Jednakże
widoczny jest brak tego typu praktyk w ocenie na ogólnopolskich konkursach kronik OSP,
co z kolei wpływa negatywnie na wcześniej zdobytą przez kronikarzy wiedzę na ten temat. W związku z powyższym, jeżeli na przyszłość zaniecha się stosowania wcześniejszych
dobrych nawyków i praktyk, to w dzisiejszej dobie komputeryzacji i ciągłego pościgu za
pieniądzem wnet zaniknie prawdziwe strażackie kronikarstwo. Ktoś powie, że nowoczesność, Internet i komputeryzacja w pełni zastąpią kroniki pisane ręcznie lub komputerowo, a nawet te pisane na papierze. Otóż to bardzo mylne przekonanie, ponieważ na
przykład kronika prowadzona na stronie internetowej lub na portalu społecznościowym
tak naprawdę nie jest kroniką, zgodnie z jej definicją. Kronika powinna być pisana na bieżąco, z datami dziennymi zdarzeń, szczegółowo, zgodnie z prawdą, bez jakichkolwiek ingerencji, ocen i przemyśleń przyczynowo-skutkowych stosowanych przez kronikarza lub
inne osoby trzecie itd. Wyklucza to możliwość prowadzenia kroniki internetowej, ponieważ w mediach społecznościowych nie wszystko można zamieścić. Powód to chociażby
RODO i inne okoliczności wpływające na dobre imię opisywanej jednostki lub otoczenia,
w jakim ona działa. Nie podajemy więc dokładnego opisu zdarzenia, czyli nie jest to już
kronika, tylko co najwyżej relacja (informacja) z działalności naszej jednostki czy jakiejś
innej instytucji, której dzieje spisujemy.
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Moje przyszłościowe spojrzenie na kwestię zasadności dokumentowania strażackiej
historii „po staremu” w dobie dzisiejszych ulepszeń, takich jak komputeryzacja, wszelka elektronika, Internet itp., jest bardzo proste i moim zdaniem jak najbardziej zasadne.
Po pierwsze, jeżeli zarządy poszczególnych OSP nie podniosą rangi kronikarza w swych
jednostkach, jeżeli nie zaczną traktować dokumentowania strażackiej historii priorytetowo
(oczywiście zaraz po ratownictwie) i nie dołożą wszelkich starań, aby dany kronikarz miał
jak najlepsze warunki do wykonywania swej społecznej pracy, wtedy należy spodziewać się,
że w większości strażackie kronikarstwo i historia działalności OSP w bardzo krótkim czasie umrą śmiercią naturalną. Znaczącą rolę w tej kwestii musi odegrać również Związek
OSP RP, poprzez dalsze organizowanie różnych szkoleń dla kronikarzy OSP, konkursów
kronik, warsztatów kronikarskich oraz szeregu innych podobnych działań. Należałoby również zwrócić szczególną uwagę na szeroko zakrojoną popularyzację strażackiego kronikarstwa wśród młodzieży szkolnej i członków MDP, aby tam zaszczepić bakcyla oraz praktyczną potrzebę dokumentowania przez młode pokolenie tej chlubnej historii i tradycji.
Bogdan Siwiński jest emerytowanym górnikiem Kopalni Węgla Brunatnego Konin
w Kleczewie, przewodniczącym Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa
Wielkopolskiego.
Odznaczenia i wyróżnienia:
–
–
–
–
–

Złoty Znak Związku OSP RP (2011)
brązowy, srebrny i złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1995, 1999, 2003)
odznaka honorowa „Strażak Wzorowy” (1992)
odznaka honorowa „Semper Vigilant” (2014)
odznaka honorowa „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego” (2016)
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O OSP TRZEBA DBAĆ JAK O OGRÓD
Justyna Szablewska
Członkinią Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie-Zdroju (woj.
dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Kudowa-Zdrój) jestem od 2010 r. Pierwsze strażackie kroki stawiałam w miejscowej Młodzieżowej Drużynie
Pożarniczej. Czas ten stanowił dla mnie pierwsze zetknięcie ze strażackim kronikarstwem. W 2011 r. ówczesny prezes jednostki dh Andrzej
Kozłowski nakłonił mnie do objęcia funkcji kronikarza i reaktywowania
zarzuconej wiele lat wcześniej działalności kronikarskiej OSP. 5 lat później znalazłam się w zarządzie OSP Kudowa-Zdrój jako sekretarz. Od 2018 r. rozpoczęłam
działalność opiekuna Izby Pamięci. Po śmierci wieloletniego prezesa doszło do szeroko
zakrojonych zmian w składzie i liczebności władz jednostki. W efekcie w 2020 r. przestałam pełnić funkcję sekretarza. Zakończyłam też sprawowanie trwającej od 2012 r. opieki
nad MDP. W tym samym roku wstąpiłam w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzikowcu (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. wiejska Nowa Ruda). Znalazłam się w zarządzie tej jednostki i objęłam funkcję sekretarza.
Prowadzona przeze mnie kronika OSP w Kudowie-Zdroju została dotychczas dwukrotnie
uznana za wzorową, podczas Ogólnopolskich Konkursów Kronik w latach 2016 i 2018. Była
też regularnie eksponowana w czasie walnych zebrań w jednostce, a także podczas obchodów
jej 70-lecia w 2015 r. Ponadto zapoznawali się z jej treścią: student piszący pracę zaliczeniową
o spędzaniu wolnego czasu przez młodzież Kudowy-Zdroju, rodziny zmarłych członków OSP,
lokalni redaktorzy. Nie doszło jednak do zaprezentowania kroniki na łamach mediów.
Moja praca licencjacka i magisterska poruszały tematykę strażacką. Uzyskałam za nie
wyróżnienie w latach 2016 i 2018 w konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze
dotyczące historii pożarnictwa. Mimo to do niedawna dość ciężko było dostrzec wśród
mieszkańców mojego miasta zainteresowanie tą tematyką, czy też potrzebę odkrywania
swoich korzeni, kultywowania dawnych tradycji rodzinnych. Zmianę tej sytuacji spowodował zjazd w 2019 r. potomków rodzin rodem z Żywiecczyzny. Oprócz utrzymywania
kontaktów z miejscem pochodzenia przodków oraz integracji wspólnie utworzyli „Kronikę Rodzin Żywieckich”. Starają się też popularyzować pamięć o przodkach – pionierach
przybyłych tu po zakończeniu II wojny światowej. Moim zdaniem działalność tej i podobnych grup może stanowić impuls dla lokalnych społeczności do odkrywania historii
swoich miejscowości, a poprzez to – odkrywania na nowo kronik OSP.
Nie zmienia to jednak dość słabego zainteresowania na ziemiach zachodnich historią
regionalną. Nie pomaga temu kulejący pod tym kątem system edukacji. W związku z tym,
jeśli w przyszłości obecni członkowie MDP mają zachować dziedzictwo swoich poprzedników, trzeba im obecnie ukazywać tę kwestię jako istotną. Szczególna rola w tej materii spoczywa na opiekunach MDP, izb pamięci oraz kronikarzach. Potrzebują oni jednak wsparcia
w swojej działalności ze strony zarządów. Dotyczy ono nie tylko wyrażenia zgody na różne
inicjatywy czy zapewnienia środków finansowych. Przykład idzie z góry i to zaangażowanie
zarządu w tego rodzaju kwestie jest tu kluczowe. Obecnie władze wielu jednostek traktują
ten temat jako poboczny. Myślę, że sytuacja może jednak ewoluować – z konieczności.

455

XXVI. KRONIKARZE MAJĄ GŁOS

Łatwo jest samodzielnie zaobserwować trend dostrzeżony w poprzednim tomie „Analiz Strategicznych Florian 2050” – większość wyjazdów na akcje realizują jednostki będące
w KSRG. To one mają więcej sprzętu i lepiej wyszkolonych strażaków. Sądzę, że trend ten
może się w przyszłości nie tylko utrzymać, ale nasilić. W związku z tym coraz więcej OSP
poza systemem stanie przed wyborem – modyfikacja obszaru działalności lub jej zakończenie. Szansą może okazać się aktywność dotycząca szeroko pojętej roli kulturotwórczej
wśród lokalnych społeczności. Jednym z jej aspektów może być w jednostce działalność
kronikarska. Zapewne forma kronik będzie ewoluowała. Już dziś coraz więcej z nich nie
jest pisana ręcznie, a przy zastosowaniu komputerów. Niemniej jednak w zasadach konstruowania tekstu nie spodziewałabym się rewolucji.
Czas badań do pracy doktorskiej stanowi dla mnie wspaniałą okazję, by poznać również
obecne realia działalności OSP w powiecie kłodzkim – największym pod względem powierzchni w woj. dolnośląskim. Z trzech stron okalany jest on przez granice z Republiką Czeską. Słynie
z walorów turystycznych i uzdrowiskowych. Jest jednak dość ubogi w zakłady przemysłowe.
W związku z tym znaczna część członków OSP znalazła zatrudnienie poza naszym krajem.
Młodzi ludzie, aby studiować, w większości przenoszą się do Wrocławia i Opola. Konieczność
dojazdów do miejsc pracy i nauki poważnie ogranicza dyspozycyjność ochotników w ich jednostkach. W powiecie kłodzkim istnieją 63 OSP. 14 z nich zlokalizowanych jest w miastach,
a siedem w miejscowościach uzdrowiskowych. Wszystkie powstały po II wojnie światowej,
często w miejscu niemieckich jednostek ochrony przeciwpożarowej.
W czasie badań staram się poznać kronikarzy odwiedzanych przeze mnie OSP, a także
choć chwilę porozmawiać z nimi. Ich trudności są mi szczególnie bliskie – część z nich obecnie
dotyka również mnie. W ich wypowiedziach dostrzegłam głównie problem braku motywacji
do dalszej działalności. Mam świadomość, że może mieć ona różne źródła, a co za tym idzie,
odmienne będą także adekwatne rozwiązania. Brak dobrej współpracy z zarządem, finansowania powadzenia kroniki, poczucia docenienia trudu przez innych członków OSP… Organizowane przez zarząd oddziału powiatowego atrakcyjne formy integracji ochotników okazują
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się nie wystarczać, by kronikarze mogli się wzajemnie poznać i wspierać w trudach swojej
działalności. Ważny impuls do zmiany tej sytuacji mogłoby dać przeprowadzenie dla nich
szkolenia fachowego, które przyczyniłoby się zarówno do poszerzenia ich wiedzy, umiejętności, jak i nawiązania osobistych kontaktów. Trzeba jednak zaznaczyć, że sytuacja konkretnego
kronikarza w zdecydowanym stopniu zależy od zarządu jego jednostki. Te wzajemne relacje
można przyrównać do ogrodu. Dobremu ogrodnikowi zależy, by na jego ziemi wzrastały jak
najliczniej różnorodne kwiaty. W związku z tym będzie starał się zapewnić im wszystkim jak
najlepsze warunki do rozwoju, bez względu na gatunek. Wszak wszystkie te rośliny składają
się na piękno ogrodu jako całości. Dlatego bardzo niepokojące jest zjawisko niedoceniania
efektywnej działalności kronikarza przez zarząd, a w skrajnych przypadkach – uniemożliwiania jej. Przecież wspaniałość tego ogrodu zwanego OSP opiera się na różnorodności działań
podejmowanych przez strażaków z myślą o swoich społecznościach lokalnych.
Justyna Szablewska jest doktorantką w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania dotyczące działalności OSP na ziemi kłodzkiej w okresie PRL. Działała w Studenckim Kole Naukowym Archiwistyki, a także Studenckim Kole Naukowym Miłośników Historii Kultury. Obecnie pełni funkcję wiceprezes Doktoranckiego Koła Naukowego
Miłośników Historii Kultury. Jest członkinią Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego.
Odznaczenia i wyróżnienia:
–
–
–
–

brązowa (2010), srebrna (2012) i złota odznaka MDP (2014)
odznaka „Strażak Wzorowy” (2018)
odznaka „Za wysługę V lat” (2015)
statuetka burmistrza miasta Kudowa-Zdrój za dotychczasową działalność w OSP
Kudowa-Zdrój (2014)
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MOJA DROGA DO kronikarstwa
Daria Walas
Kronikę OSP Bełchatów przejęłam w 2014 r., jako 15-latka. Mogłoby
się wydawać, że zbyt wcześnie, aby tworzyć historię OSP, ale w życiu naszej
straży uczestniczę od dziecięcych lat za sprawą taty, będącego w szeregach
OSP od 1984 r. Kronika miała lukę w latach 2013-2014, a że mam dość ładny charakter pisma i miałam dużo czasu wolnego, dostałam propozycję jej
pisania. Długo się nie zastanawiałam… Wszyscy oferowali pomoc w opisaniu straconego roku i obiecali zaopatrzyć mnie w odpowiednie materiały
do tworzenia historii. Cóż było robić, zostałam kronikarzem. Na początku oczywiście nie
zdawałam sobie sprawy z tego, jak ważna jest to funkcja. Teraz, po 6 latach prowadzenia
kroniki, wiem, że to pasja, poświęcenie, a co najważniejsze – obowiązek.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie bardzo angażuje się w sprawy kroniki. Wspierają, pomagają wybierać zdjęcia, zaopatrują mnie również w materiały i wysyłają na szkolenia i konkursy kronik. Najczęściej na takie, które odbywają się w naszym
województwie bądź w jego okolicy.

Drużyna OSP Bełchatów po zawodach sportowo-pożarniczych

Lokalna społeczność jest dość słabo poinformowana o istnieniu kroniki naszej OSP.
Wiedza o niej jest bardziej rozpowszechniona wśród osób powiązanych z życiem i działalnością OSP w Bełchatowie. Mała wiedza lokalnej społeczności wiąże się również ze słabą
promocją kroniki wśród mieszkańców miasta. Nasze kroniki są najczęściej prezentowane
i wystawiane na konkursach kronik, organizowanych przez nas śniadaniach wielkanocnych czy obchodach Dnia Strażaka. Moje dalsze plany z kroniką to właśnie zapoznanie ludzi z tą formą zapisywania wydarzeń, tworzenia historii. Chcielibyśmy bardziej promować
nasze kroniki (nie tylko podczas uroczystości przez nas organizowanych).
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W przyszłości z pewnością będzie miejsce dla kronik pisanych i ozdabianych ręcznie.
Kroniki tworzone w ten sposób mają wartość sentymentalną, pomagają łatwo cofnąć się
w czasie. Pochłaniają jednak bardzo dużo pracy. Myślę też, że ich wartość będzie rosła
wraz z ich wiekiem – kiedyś będą jeszcze cenniejsze niż teraz.
Od kilku lat nasza jednostka wraz z Urzędem Miasta Bełchatowa i parafią farną Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bełchatowie organizuje śniadania wielkanocne i wigilie miejskie dla potrzebujących mieszkańców naszego miasta, które cieszą się bardzo
dużym zainteresowaniem. W dzisiejszych czasach pomoc osobom potrzebującym powinna być dla nas codziennością, w szczególności dla jednostek OSP. Bardzo się cieszymy, że
coraz więcej osób otwiera się na nasze wsparcie.
Kolejnym krokiem dla rozwoju naszej jednostki jest organizowanie kursów oraz ćwiczeń, dzięki czemu nasi druhowie mogą doskonalić swoje umiejętności. To bardzo istotne
podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Jesteśmy bardzo aktywną jednostką, w której nigdy
nie jest nudno. Często spotykamy się w strażackiej świetlicy, aby wspólnie spędzić czas
i umacniać nasze relacje. Uczestniczymy też w wielu wydarzeniach kulturalnych i rozwojowych. Organizujemy również bardzo dużo pokazów dla dzieci. Jeździmy do szkół,
przedszkoli przekazywać naszą wiedzę. Dzieci bardzo lubią tę formę zajęć.
Daria Walas (Błaszczyk) – z zawodu technik organizacji reklamy, członek OSP Bełchatów od 2012 r.
Odznaczenia i wyróżnienia:
– odznaka „Strażak Wzorowy” (2017)
– I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Kronik i Publikacji Strażackich
– dyplom IV Konkursu Kronik OSP i ZOSP RP Województwa Łódzkiego (Spała 2019)
za popularyzację bogatych tradycji ruchu strażackiego w społeczności lokalnej i doskonalenie warsztatu kronikarskiego

Widok na remizę i pojazdy ratowniczo-gaśnicze (fot. Artur Cimoch ,,Bełchatów z powietrza”)
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O strategicznych planach na posiedzeniu
Komisji Historycznej ZG ZOSP RP
4 listopada 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Historycznej. Przedyskutowano na nim plany pracy na najbliższe lata. Minutą ciszy uczczono pamięć byłego przewodniczącego Komisji, wiceprezesa ZG ZOSP RP, prezesa ZOW ZOSP RP woj.
wielkopolskiego dh. Stefana Mikołajczaka. O zasługach druha mówił prezes ZG ZOSP RP
Waldemar Pawlak.
Członkowie Komisji przeanalizowali działalność w 2019 r. i plan pracy na 2020 r. Podkreślili, że szczególnie istotne są inicjatywy związane z ważnymi rocznicami: 100-leciem Bitwy Warszawskiej, w której uczestniczyły tysiące strażaków ochotników, 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II oraz 100-leciem naszego stowarzyszenia, przypadającym we wrześniu
2021 r. Dh Waldemar Pawlak z uznaniem odniósł się do dotychczasowych prac Komisji,
akcentując wydobywanie historycznej prawdy o naszym ruchu. Podsumowaniem dorocznej
pracy historyków oraz kronikarzy było spotkanie we wrześniu 2019 r. w Olsztynie.
Przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski poinformował o działaniach podejmowanych w ramach prac nad strategią Florian 2050. Są to przede wszystkim
konsultacje dotyczące podstawowych kierunków aktywności Związku. W 2019 r. odbyło
się kilkadziesiąt spotkań w środowisku strażaków ochotników, z samorządowcami i na
uczelniach wyższych. Istotne dla prac nad strategią były dwudniowe rozmowy stu kilkudziesięciu kronikarzy i naukowców podczas ich dorocznego spotkania w Olsztynie. Dotyczyły roli historyków i kronikarzy w życiu OSP i całego Związku oraz planów na przyszłość. W prace nad strategią zaangażowali się wybitni naukowcy. Elementem prac jest
także periodyk „Analizy Strategiczne Florian 2050”. Tom pierwszy zawiera szeroką analizę
historyczną i diagnozę Związku z rekomendacjami na przyszłość. W 2020 r. w ramach
przygotowań strategii zorganizowane zostaną dalsze konsultacje, seminaria i konferencje.
Podczas dyskusji podkreślano potrzebę aktywnego uczestnictwa Komisji w pracach nad
strategią Związku. Dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, przypomniał, że w tym roku obchodzimy 90. rocznicę urodzin pierwszego przewodniczącego Komisji Historycznej prof. Józefa Ryszarda Szaflika. Rok 2020 to wiele innych
jubileuszy zorganizowanego ruchu ludowego, którego działacze tworzyli ochotnicze straże pożarne. Planowany jest także Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego. Dyrektor
zaproponował udział w nim strażackich historyków. Dr Zdzisław Zasada zadeklarował
wsparcie dla prac nad strategią ze strony Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej. W trakcie posiedzenia cenne uwagi wnosili m.in.: prof. Piotr Matusak, kierownik Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu Zbigniew Todorski, członek Prezydium
ZG ZOSP RP dr Zygmunt Tomczonek, dyrektor Muzeum Niepodległości Tadeusz Skoczek
oraz dr Krzysztof Latocha. Dyskusję podsumowali przewodniczący Komisji Historycznej
Eugeniusz Grzeszczak oraz prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak.
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Nauka dla klimatu – dla naszego bezpieczeństwa
26 listopada 2019 r. w Centrum Wodnym SGGW Instytut Współczesnej Cywilizacji im.
Marka Dietricha zorganizował wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich
i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie konferencję naukową „Zmiany
klimatu i jego następstwa”. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Szymon Malinowski, dyrektor
Instytutu Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery Uniwersytetu Warszawskiego („Globalne
ocieplenie: mechanizmy i perspektywy”), prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik, prorektor SGGW, Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej SGGW, prof. dr hab. inż.
Tomasz Okruszko, dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW („Problematyka
wodna w świetle zmian klimatu”), prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, kierownik Katedry
Hodowli Lasu SGGW („Następstwa zmian klimatu w ekosystemach leśnych”) i dr hab.
Jerzy Kozyra, Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych, Instytut Uprawy i Nawożenia
w Puławach IUNG-PIB („Następstwa zmiany klimatu w rolnictwie”).
Konferencję otworzył prof. dr hab. Tomasz Borecki, dyrektor Instytutu Problemów
Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, były rektor SGGW. W działalności IPWC
tematyka dotycząca klimatu i środowiska naturalnego zajmuje szczególną pozycję, o czym
świadczy fakt, że konferencja „Zmiany klimatu i jego następstwa” była trzecią, jaką Instytut
współorganizował w ostatnim czasie. Rektor SGGW w Warszawie prof. dr hab. Wiesław
Bielawski podkreślił, że rosnące tempo negatywnych przemian zmusza nas do podjęcia natychmiastowych działań. Pora zdać sobie sprawę, że rzeczywisty wpływ na skalę i charakter tych negatywnych zmian ma nasze destrukcyjne „wykorzystywanie” Ziemi. Naukowcy
biją na alarm i apelują o podjęcie skutecznych działań, wskazując, że obecnie emitowane
są do atmosfery miliardy dwutlenku węgla rocznie, na skalę niespotykaną od milionów lat.
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Nadprodukcja i nadmierna konsumpcja, wszechobecne marnotrawstwo, niewłaściwe
gospodarowanie, bezrefleksyjne gromadzenie dóbr, potęgują efekt cieplarniany i kryzys
środowiska. Zmierzamy do katastrofy, a to, co obecnie obserwujemy, to dopiero początek
zmian w środowisku.
Podsumowując konferencję, prof. T. Borecki podkreślił, że sytuacja, w jakiej znalazł się
świat, jest niezwykle trudna. Niektóre rejony, które wydawały się być rajem, w tym basen
Morza Śródziemnego, będą coraz bardziej pustynnieć, a kraje niebogate staną się biedne.
Wielkim problemem jest skala uwalniania dwutlenku węgla oraz dramatycznie pogarszająca się sytuacja wodna na świecie. A to właśnie woda determinuje rozwój ludzkości.
Zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe ludności, której liczba każdego roku wzrasta
o 80 mln i osiągnie niedługo 8 mld. Zmiany dotykają też mocno ekosystemów leśnych.
O ile potwierdzą się prognozy, około 2100 r. z polskiego krajobrazu znikną świerki i sosny.
Zastąpią je drzewa liściaste, w tym buki. Jak gospodarować ekosystemami leśnymi, żeby je
utrzymać? Do degradacji środowiska i problemów na naszej planecie przyczynił się człowiek, i to człowiek, poprzez swoje odpowiedzialne działanie, może tę sytuację poprawić.
Ta ważna debata pokazała, jak niebezpieczne zmiany dokonują się na przestrzeni
ostatnich lat w środowisku naturalnym, leśnictwie i rolnictwie. Naukowcy starali się odpowiedzieć na szereg historycznych wyzwań stojących przed Polską, ale i całą naszą cywilizacją. Odnosi się to w szczególności do gwałtownych zmian klimatycznych i zagrożeń
z tym związanych. Ważne pytania kierowane są do świata nauki, państwa, ale i obywateli.
To istotne problemy z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa w tej krótszej, jak i dłuższej perspektywie czasowej.
„Analizy Strategiczne Florian 2050” na posiedzeniu ZG ZOSP RP
12 grudnia 2019 r. w sali Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polowego w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku OSP RP. Jego uczestnicy otrzymali egzemplarz tomu pierwszego „Analiz Strategicznych Florian 2050”. Prezes ZG ZOSP
RP Waldemar Pawlak poinformował o pracach Zespołu ds. Strategii Związku „Florian
2050”. Efektem tych prac jest między innymi to wydawnictwo. Prezes zachęcił do lektury
książki, wskazując na szerokie spektrum merytoryczne jej zawartości. Wypowiadają się
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Od lewej: dr Janusz Gmitruk, marszałek Senatu
Tomasz Grodzki, dr Marian Zalewski

w niej znakomici eksperci oraz liderzy naszego Związku. W obszernych opracowaniach przedstawiono różne aspekty szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz dnia
dzisiejszego i historii naszego strażackiego
ruchu. Takie zagadnienia, jak zagospodarowanie przestrzenne, klimat, przemiany
demograficzne i zmiany technologiczne
miały i mają realny wpływ na tworzenie
i rozwój ochotniczych straży pożarnych.
To doświadczenie jest istotne, gdy myślimy
o naszym rozwoju w bliższej i dalszej przyszłości.

Prezes Waldemar Pawlak zwrócił się do zebranych o aktywne wspieranie działań na
rzecz powstania strategii Florian 2050, szczególnie poprzez swoje wypowiedzi i propozycje. W trakcie spotkania opłatkowego opracowanie „Analizy Strategiczne Florian 2050”
zostało wręczone marszałkowi Senatu RP Tomaszowi Grodzkiemu.
O strategii na posiedzeniu Komisji ZG ZOSP RP
ds. Działalności Ratowniczej
Posiedzenie Komisji odbyło się 14 stycznia 2020 r. w Warszawie. Komisja ds. Działalności Ratowniczej między innymi współdziała w opracowywaniu rozwiązań oraz służy
doradztwem w zakresie techniki pożarniczej i szkoleń ratowniczych dla OSP. Przewodniczący Komisji, wiceprezes ZG ZOSP RP gen. brygadier w st. spocz. Wiesław B. Leśniakiewicz poinformował o prowadzonych w Związku pracach nad strategią Florian 2050.
Z uznaniem odniósł się do działań zakończonych wydaniem pierwszego tomu „Analiz
Strategicznych Florian 2050” – publikacji książkowej prezentującej zagadnienia szeroko
rozumianego bezpieczeństwa oraz stan i działalność Związku. Zarysowana diagnoza oraz
rekomendacje na przyszłość będą także tematem kolejnego tomu „Analiz”. Wydany on
zostanie w pierwszej połowie tego roku. Uczestniczący w posiedzeniu członek Zespołu
ds. Strategii dh Krzysztof Szelągowski przedstawił częściowe wyniki dotychczasowych
prac oraz opracowany przez Zespół plan dalszej pracy. Szczegółowo omówiono rysujące
się tendencje w sferze organizacyjnej na podstawie zaprezentowanych w publikacji danych statystycznych. Przewodniczący Komisji, będący także członkiem Zespołu, zachęcił
pozostałych członków Komisji do aktywnego włączenia się w opracowywanie elementów
projektu strategii Florian 2050 oraz przygotowanie materiałów, ustalając problematykę,
do której mogą się odnieść, z możliwością ich opublikowania w następnej publikacji.
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W muzeum – o bezpieczeństwie i ruchu strażackim
15 stycznia 2020 r. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyła się promocja książki „Analizy Strategiczne Florian 2050”. Spotkanie poprowadził dr Ryszard Miazek – redaktor naczelny kwartalnika „Myśl Ludowa”. Wprowadzenia dokonał
dyrektor Muzeum dr Janusz Gmitruk. Ochotnicza straż pożarna na gruncie działalności
społecznej w Polsce to swoisty fenomen ciągłości i społecznikowskiego działania. W gronie współtwórców OSP w Galicji znaleźli się wybitni działacze ruchu ludowego, m.in.
prezes Stronnictwa Ludowego, znakomity dziennikarz i patriota Henryk Rewakowicz.
Od początku działalności ruchu następowało przenikanie się struktur strażackich i ludowych. W historii OSP traktowana była jako więc organizacja szeroko pojętego ruchu ludowego. Cele strażaków i ludowców w środowisku wiejskim były tożsame. Głównym terenem działalności OSP jest polska wieś, która liczy ponad 40 tys. sołectw. Obecnie 50 proc.
ludności mieszka w aglomeracji wiejskiej. Działanie podjęte przez druha dr. Mariana
Zalewskiego, przewodniczącego Zespołu ds. Strategii ZOSP RP, ma ogromne znaczenie dla przyszłości Związku i określenia jego celów strategicznych. Pierwszy tom trafnie diagnozuje wszystkie niebezpieczeństwa wynikające z wyzwań cywilizacji i procesów
zachodzących w klimacie. Istotną częścią publikacji jest rys historyczny osiągnięć OSP.
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego jest współwydawcą tej pozycji. O jej zawartości, o pracach nad strategią Związku OSP RP poinformował zebranych dr Marian
Zalewski, redaktor naczelny. Podkreślił wagę współpracy w tym przedsięwzięciu w ramach wydawnictwa szerokiego środowiska specjalistów i praktyków z zakresu bezpieczeństwa oraz OSP i Związku oraz współpracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Ukształtowała się kilkudziesięcioosobowa Rada Naukowo-Programowa, na czele
z prezesem ZG ZOSP RP Waldemarem Pawlakiem. Część pierwsza wydawnictwa dotyczy
analizy tematów z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa w kontekście zagadnień
klimatycznych, zagospodarowania przestrzennego kraju, geotechniki w inżynierii lądowej
i wodnej, ochrony środowiska, rewolucji cyfrowej, społeczeństwa informacyjnego i roli
w nim mediów publicznych oraz zagadnień prawno-etycznych. W części drugiej przedstawiono stan i aktywność Związku. Zaprezentowano wybrane zagadnienia działalności
ratowniczej, pracy z młodzieżą, aktywności kulturalnej. Szeroko przedstawiono dane
podstawowe o OSP i ich zasobach (ludzkich, w zakresie sprzętu pożarniczego). Omówiono relacje OSP i Związku w społeczeństwie obywatelskim, działalność szkoleniową,
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edukacyjną oraz dokumentowanie działalności. W części trzeciej przedstawiona jest historia ruchu strażackiego od jego narodzin w XIX w. po dzień dzisiejszy.
Zebrani wyrazili satysfakcję z ukazania się na rynku wydawniczym pozycji poświęconej naszemu bezpieczeństwu w kontekście aktywności Związku OSP RP. To potrzebne i ważne dzieło inspirujące do dalszych prac. Powinno być szeroko upowszechnione.
Dla zebranych stało się przyczynkiem do wielogodzinnej ożywionej dyskusji poświęconej
naszemu bezpieczeństwu w najbliższych latach. Akcentowano siłę idei bezinteresownego
niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Dr Zdzisław Zasada poinformował o aktywności Kujawskiej Szkoły Wyższej w obszarze bezpieczeństwa. Potrzeba tu dalszych szczegółowych prac naukowych. Stanisław Jekiełek poruszył temat działalności patriotycznej
strażaków w każdym okresie, a zwłaszcza II wojny światowej. Strażacy to ogromna siła
społeczna, nie do zastąpienia. Ochotnicy są gwarancją naszego bezpieczeństwa. Prezes
Fundacji Uniwersytetów Ludowych Zofia Kaczor Jędrzycka podkreśliła bliskość z OSP.
W obu strukturach bardzo ważne są idee, wartości i zasady. Najważniejsza jest edukacja
młodego pokolenia. W tym kontekście zaproponowała rozwijanie ścisłej współpracy Fundacji Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych ze Związkiem OSP RP w tworzeniu internetowego uniwersytetu ludowego. O nowych zagrożeniach dla bezpieczeństwa obywateli,
wynikających z braku troski o naturę, zmian technologicznych, mówili m.in. działacze
społeczni: Jan Wypych, Urszula Furman, Roman Szarek, Elżbieta Ciborska i Stanisław
Stenclik. Podsumowaniem dyskusji było wystąpienie członka Prezydium ZG ZOSP RP
Adama Nowaka, a zarazem prezesa ZMW. Poruszył on zagadnienia pracy Związku nad
strategią oraz współpracy strażaków ochotników i członków ZMW. Historia pokazuje, jak
blisko siebie byli zawsze strażacy i ludowcy, młodzież wiejska, a zwłaszcza tworząca Związek Młodzieży Wiejskiej. Wspomniał o zbliżającej się w tym roku 40. rocznicy powstania
Związku Młodzieży Wiejskiej. Spotkanie podsumowali dr Janusz Gmitruk oraz dr Marian
Zalewski. Jego uczestnicy zostali zaproszeni do bliskiej współpracy przy tworzeniu strategii Związku OSP RP.

Janusz Gmitruk

Marian Zalewski
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Narada prezesów i komendantów ZOSP RP
woj. pomorskiego – informacja o strategii
18 stycznia 2020 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szymbarku z udziałem blisko 150 osób odbyła się roczna narada
prezesów i komendantów ZOSP RP woj. pomorskiego. Zebrani wysłuchali informacji o pracach nad strategią Związku OSP RP „Florian
2050”. Naradzie przewodniczył dyrektor Zarządu Wykonawczego
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. pomorskiego Edmund
Kwidziński. Podczas dyskusji wystąpili m.in.: członek Prezydium
ZG ZOSP RP, prezes ZOW ZOSP RP dr Zygmunt Tomczonek
(przedstawił najważniejsze zagadnienia stojące przed Związkiem,
podkreślając podjęcie przez Sejm RP inicjatywy obywatelskiej o dodatkach do emerytur i rent dla strażaków ochotników), wójt gminy
Zygmunt Tomczonek
Stężyca Tomasz Brzoskowski, sekretarz ZOW ZOSP RP Grzegorz
Pladzyk oraz przedstawiciele firm: Wytwórnia Umundurowania
Strażackiego w Brzezinach, Mentor, Rosenbauer, Mactronic Wrocław i Krajowej Izby
Kominiarzy. Poinformowano o aktywności Oddziału Wojewódzkiego w 2019 r., w tym
o pomocy udzielanej ochotniczym strażom pożarnym oraz oddziałom Związku, a także
o planach działalności i pomocy na 2020 r. Doroczna narada odbyła się w siedzibie OSP
Szymbark, należącej do KSRG i obchodzącej w właśnie 90. rocznicę powstania. Kieruje
nią prezes Zenon Liegman, a naczelnikiem jest Andrzej Zaborowski.
W trakcie narady wystąpił przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski,
który poinformował o dotychczasowych działaniach oraz najbliższych planach zmierzających do wypracowania projektu strategii naszego Związku. Wynikiem podjętych do tej
pory przedsięwzięć było opublikowanie w grudniu 2019 r. tomu pierwszego „Analiz Strategicznych Florian 2050”. Autorzy kilkudziesięciu artykułów (członkowie Rady Naukowo-Programowej serii wydawniczej, osoby o niekwestionowanym dorobku naukowym
i zawodowym) przedstawili historię oraz diagnozę stanu Związku i OSP w panoramie
dziejów. Na tej podstawie oraz w związku z prowadzonymi konsultacjami wypracowane zostaną wstępne propozycje do strategii Związku na najbliższe 30 lat. Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do uczestniczenia w dalszych pracach. Szczególnie ważny jest
głos gminnych liderów naszego Związku, uczestniczących tak w akcjach ratowniczych,

468

KALENDARIUM PRAC NAD STRATEGIĄ

jak i innych działaniach – od aktywności sportowej, artystycznej po udział w ważnych
wydarzeniach i uroczystościach, pracę kronikarską i szkoleniową. Ich doświadczenia
to podstawa rozmowy o naszym bezpieczeństwie na najbliższe trzy dekady. Społeczeństwo darzy strażaków ochotników najwyższym zaufaniem, ale wiele zależy od aktywności samorządu i państwa. Właśnie wskazanie kierunków rozwoju ruchu strażackiego,
z uwzględnieniem udziału społeczności lokalnych, samorządu, państwa i wielu innych
instytucji, to gwarancja bezpieczeństwa dla nas wszystkich.
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O strategii z okazji 60-lecia Zakładu Historii Ruchu Ludowego
W siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyła się
30 stycznia 2020 r. uroczystość z okazji 60-lecia powstania Zakładu Historii Ruchu Ludowego. Uczestniczył w niej marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Zebrani,
wspominając historię, dyskutowali m.in. o przyszłości, również o strategii Związku OSP RP.
Zakład powstał w styczniu 1960 r. Wśród jego dyrektorów był m.in. pierwszy przewodniczący Komisji Historycznej ZG ZOSP RP prof. Józef Ryszard Szaflik. Pracownicy
Zakładu i jego kadra naukowa blisko współpracowali i dotąd współpracują z naszym
Związkiem. Współautorami albumu „W jedności siła” byli: Janusz Gmitruk, Anna Przybylska, Zenon Kaczyński. Przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski
odczytał list prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka skierowany do dyr. Janusza
Gmitruka, w którym wyraził on podziękowanie dla Zakładu i jego pracowników za prowadzenie i inspirowanie badań naukowych nad przeszłością szeroko rozumianego ruchu
ludowego, młodzieży wiejskiej, historii wsi oraz wzbogacanie tożsamości historycznej.
Marian Zalewski zaprosił wszystkich zebranych do współpracy przy tworzeniu strategii
Związku Florian 2050. Wręczył także marszałkowi Adamowi Struzikowi pierwszy tom
„Analiz Strategicznych”. Dotychczasowe analizy jednoznacznie pokazują, że samorząd jest
najbliżej strażaków ochotników i ta bliska współpraca jest podstawą umacniania naszego
bezpieczeństwa. Przygotowując projekt strategii, Związek pracuje w istocie nad strategią
służącą naszemu bezpieczeństwu, z istotną rolą strażaków ochotników – od ponad 100 lat
służącymi godnie „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Marian Zalewski wręcza „Analizy Strategiczne
Florian 2050” marszałkowi woj. mazowieckiego
Adamowi Struzikowi
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Strażacka rodzina – piękna wielopokoleniowa służba
Z udziałem prezesów powiatowych i komendantów gminnych OSP woj. podkarpackiego 6 lutego w Rymanowie oraz 7 lutego 2020 r. w siedzibie oddziału wojewódzkiego
ZOSP RP w Rzeszowie przedyskutowano problemy nurtujące ruch strażacki na Podkarpaciu. W spotkaniach uczestniczyli członkowie Zespołu ds. Strategii Związku: dh Edward
Szlichta, dyrektor ZW OW ZOSP RP w Rzeszowie oraz dr Marian Zalewski, przewodniczący Zespołu. Liderzy ruchu strażackiego szczególnie akcentowali rolę pracy z młodzieżą. Młodzi ochotnicy żyją dzisiaj w innych realiach aniżeli 10 lat temu i wcześniej.
Ogromne zmiany w obszarze nowych technologii, a w tym dynamiczny rozwój społeczeństwa
informacyjnego, zrodziły potrzebę odnalezienia nowych form i metod pracy. Temu właśnie
służyła między innymi wprowadzona do statutu Związku zmiana zapisu o włączaniu do władz
na wszystkich szczeblach wyróżniających się młodych liderów (zwycięzców w zawodach
sportowych, konkursach plastycznych, OTWP pracy z MDP). Prezes oddziału powiatowego
w Mielcu Franciszek Augustyn wskazał na przykład doświadczeń pracy z młodzieżą w swoim
powiecie. Młodzi strażacy od wielu lat są tam w awangardzie aktywności – tak krajowej, jak
i zagranicznej. Między innymi organizując wyjazdy strażaków na spotkania z Ojcem Świętym
do Watykanu, do Castel Gandolfo, na uroczystości na Monte Cassino. Są organizatorami motorowych rajdów katyńskich na Białoruś i Ukrainę, a jednocześnie uczestniczą w szkoleniach,
akcjach ratowniczych i aktywności kulturalnej ochotniczych straży pożarnych.
Ważne jest aktywne budowanie wizerunku strażaków w społeczeństwie. Młodzi wstępują do naszego ruchu z fascynacji jego misją, a bardzo często z powodu zaszczepionej
przez bliskich i rodzinę pasji pomocy bliźnim. Dh Bogdan Cioch, prezes OSP Świlcza,
komendant gminny OSP Świlcza, podkreślił wagę współpracy międzypokoleniowej. Ruch
strażacki to współpraca wielopokoleniowa. Wszyscy są bardzo potrzebni. Od tego zależy nasze bezpieczeństwo. Dh Jan Pukała, naczelnik OSP Zaczernie, gm. Trzebowisko, zaakcentował
potrzebę szanowania strażackiej tradycji i ideałów. Sam jest w służbie strażackiej od 30 lat. Najpierw w latach 1978-2009 w PSP Rzeszów, a od 1980 r. w OSP. W strażackiej służbie są także
jego dzieci. O współpracy międzypokoleniowej mówił Jan Kucaj, prezes OSP Wola Rafałowska,
prezes ZOP ZOSP RP w Rzeszowie. W granicach miasta Rzeszów działa dzisiaj dziewięć OSP.
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Mają swój dorobek. Są zaangażowane w realizację zadań statutowych. O pracy strażackiej w powiecie dębickim mówił prezes ZOP
ZOSP RP w Dębicy, prezes OSP Straszęcin
Władysław Radzik. Zaprezentował przykłady
interesującej współpracy dębickich strażaków ze strażakami z krajów ościennych. Taka
wymiana doświadczeń jest niezwykle cenna.
Akcentuje to także wiceprzewodniczący Komisji Historycznej dr hab. Władysław Tabasz.
Uczestnicy strażackich spotkań podkreślali
Władysław Radzik
Władysław Tabasz
rolę komendantów gminnych.
Newralgicznym problemem jest pozyskiwanie środków na statutowe cele. Wypracowany model aktywności podlega modyfikacji, niemniej jednak potrzeba także szanowania tradycji, wspólnego dorobku i związanych
z pożarniczą służbą wzorców, symboli, regulaminów. Janusz Konieczny, prezes ZOW ZOSP
RP w Rzeszowie, a zarazem wiceprezes ZG ZOSP RP, wskazał na mnogość zadań, które zawsze związane były z ruchem strażackim. Te wyzwania zarówno w przeszłości, jak i dzisiaj
wymagają aktywności społeczności lokalnych, pomocy ze strony samorządu i wspierającej
roli państwa. 9 stycznia 2020 r. dh Konieczny jako przedstawiciel komitetu inicjatywy ustawodawczej prezentował w Sejmie RP obywatelski projekt ustawy na rzecz dodatków do rent
i emerytur dla strażaków uczestniczących w akcji. Państwo powinno aktywnie uczestniczyć
także we włączaniu do programu w szkołach zajęć dotyczących bezpieczeństwa i roli strażaków w jego utrzymaniu.
Od lat największe wsparcie na bieżącą działalność strażacy otrzymują od samorządów.
W woj. podkarpackim szczególnego podkreślenia wymaga wzorowa współpraca z wójtami, burmistrzami oraz prezydentami. Odnosi się to szczególnie do stolicy województwa
i pomocy Związkowi ze strony Tadeusza Ferenca, prezydenta Rzeszowa. Niezwykle ważną
rolę odgrywała w przeszłości współpraca z innymi organizacjami. O bliskiej współpracy z ruchem strażackim harcerzy wspominała wychowawczyni pokoleń młodzieży strażackiej hm. Krystyna Konieczny. Harcerze
systematycznie spotykali się ze strażakami w remizie oraz na zajęciach w szkole.
Uczestniczyli także w pracach orkiestry
OSP w Rymanowie. Działalność społecznikowska przechodzi z pokolenia na pokolenie. Tak było w rodzinie pani Krystyny.
To szlachetna tradycja. W powszechnej
świadomości tkwi, że tam, gdzie potrzeba
pomocy ludziom w nieszczęściu, pierwsi są
zawsze strażacy ochotnicy – akcentuje pani
Krystyna. To efekt pięknego poświęcenia
druhów strażaków dla innych.
Krystyna Konieczny

Janusz Konieczny
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O przyszłości wśród duszpasterzy
7 lutego 2020 r. w Rzeszowie odbyło się spotkanie z duszpasterzami strażackimi poświęcone pracom Związku nad strategią Florian 2050. Wzięli w nim udział: krajowy kapelan strażaków ks. bryg. dr Jan Krynicki, ks. Paweł Samborski, ks. dr Jan Edling oraz
przedstawiciele Zespołu ds. Strategii ZOSP RP Marian Zalewski i Edward Szlichta. Przedstawiciele Związku zapoznali duszpasterzy z tokiem prac nad strategią, a w szczególności
z treścią tomu pierwszego „Analiz Strategicznych Florian 2050”. Zawarto w nim szeroką
diagnozę stanu Związku i zrzeszonych w nim OSP, zarysowano panoramę historycznego
rozwoju oraz istotnych zagadnień wyłaniających się przed ruchem w najbliższym czasu
i perspektywie 30 lat. Podsumowano dotychczasową współpracę z kapelanami strażackimi. Podkreślono wagę pomocy duszpasterskiej udzielanej strażakom w związku z akcjami
ratowniczymi, szczególnie w czasie nawiedzających województwo podkarpackie powodzi
i innych zdarzeń. Kapelani zaakcentowali ogromną rolę strażackich pielgrzymek. Dotyczy
to zarówno pielgrzymek regionalnych, jak i ogólnopolskich, w tym odbywanych co 5 lat
pielgrzymek na Jasną Górę. Uczestniczą w nich tysiące strażaków ochotników i funkcjonariuszy PSP z całej Polski.

Od lewej: Edward Szlichta, ks. Paweł Samborski, ks. dr Jan Edling, ks. dr Jan Krynicki
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Myśląc o przyszłości, nie możemy zapomnieć o naszej historii.
Pamięci Profesora
18 lutego 1930 r. urodził się prof. dr hab. Józef Ryszard Szaflik – wybitny historyk,
specjalista w zakresie historii najnowszej i współczesnej, organizator badań nad historią
wsi i polskiego ruchu ludowego, wychowawca wielu pokoleń historyków. Był wieloletnim
przewodniczącym Komisji Historycznej przy ZG ZOSP RP. W przeddzień 90. rocznicy
urodzin, by oddać pamięć profesorowi, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego we
współpracy z Komisją Historyczną przy ZG ZOSP RP zorganizowało 12 lutego 2020 r.
spotkanie wspomnieniowe. Wcześniej przedstawiciele ZG ZOSP RP i Muzeum złożyli kwiaty na grobie profesora na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
W siedzibie Muzeum wypowiadali się uczniowie i współpracownicy profesora Szaflika.
Podczas spotkania dyrektor Muzeum dr Janusz Gmitruk podkreślił, że to właśnie profesor Szaflik był głównym organizatorem Zakładu Historii Ruchu Ludowego, w 1992 r.
współtworzył Ludowe Towarzystwo Kulturalno-Naukowe i był jego prezesem aż do
śmierci w 2008 r. Sylwetkę wybitnego naukowca zaprezentował prof. dr hab. Romuald
Turkowski. Zdaniem profesora dr. hab. Adama Koseskiego prof. Szaflik to najwybitniejszypo wojnie badacz dziejów ruchu ludowego. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu
Historii PAN, jednym z założycieli Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku. Według dr. hab. Radosława Lolo ginie dziś etos akademicki, którego profesor
zawsze strzegł. Był chodzącym przykładem godności profesora. Zdaniem członka Prezydium ZG ZOSP RP, przewodniczącego Komisji Historycznej ZG ZOSP RP Eugeniusza
Grzeszczaka spotkanie to było wydarzeniem służącym ocaleniu od zapomnienia historii
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ludzi, którzy właśnie historię tworzyli – aby kolejne pokolenia umiały czerpać z historii
jak z rogu obfitości. Przewodniczący Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP dr Marian
Zalewski podkreślił natomiast wkład pracy profesora w rozwój badań nad historią ruchu
strażackiego w Polsce. W 1985 r. LSW (profesor był przewodniczącym rady naukowej)
wydało „Dzieje ochotniczych straży pożarnych”, które stanowiły drogowskaz dla pokoleń
strażackich historyków. Gdy dzisiaj pracujemy nad strategią Związku na najbliższe 30 lat,
nie zapominamy o wkładzie i dorobku profesora Szaflika. Wśród wielu jego uczniów są
także historycy ruchu strażackiego, na przykład: prof. Stefan Pastuszka, prof. Romuald
Turkowski, dr Mirosława Bednarzak-Libera, dr Eugeniusz Walczak czy dr Władysław
Maria Świeczkowski. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Komisji Historycznej ZG ZOSP RP: prof. WSH w Siedlcach dr hab. Władysław Tabasz, dr Zdzisław
Zasada i dr Krzysztof Adam Latocha.
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O strażakach i bezpieczeństwie w gminie – dzień dzisiejszy
i przyszłość ruchu strażackiego w konkretnych realiach
na przykładzie gminy Bargłów Kościelny
Gmina Bargłów Kościelny położona jest w woj. podlaskim na terenie pow. augustowskiego. Bezpośrednio sąsiaduje z gminami: Sztabin, Augustów, Rajgród, Kalinowo. Duże
znaczenie dla jej rozwoju ma bliskość granicy państwa. Gmina znajduje się bowiem w odległości 65 km od przejścia granicznego w Ogrodnikach. Zamieszkiwana jest przez około 5900 osób. Sieć osadniczą w gminie tworzy 36 miejscowości wiejskich, wchodzących
w skład 30 sołectw. Największą miejscowością jest siedziba gminy – Bargłów Kościelny,
mieszka tam ponad 800 osób.
Na terenie gminy działa siedem jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dwie z nich
należą do krajowego system ratowniczo-gaśniczego (KSRG): OSP Bargłów Kościelny oraz
OSP Dreństwo. Pozostałe to: OSP Wólka Karwowska, Tajno Stare, Popowo, Bargłówka
oraz OSP Kamionka Stara. Każda z OSP jest w ciągłej gotowości, aby nieść pomoc. Marek Bućko, komendant gminny OSP, wskazuje, że od kilku lat wokół Bargłowa biegnie
obwodnica krajowa. Tutaj często dochodzi do wypadków drogowych. Stąd w minionym
roku liczba wyjazdów była wyższa niż w 2018. Pożary, zwłaszcza terenów leśnych, to druga
przyczyna, dla której jednostka często wyjeżdża na pomoc. Oprócz tego strażacy włączają
się w edukację mieszkańców. Dotyczy to głównie wskazówek, jak zapobiegać pożarom
oraz instrukcji w zakresie pomocy przedmedycznej. Potwierdza to naczelnik OSP w Bargłowie Kościelnym Artur Gołębicki. – Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bargłowie Kościelnym – mówi wójt Radosław Wawiórko – działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza,
licząca 38 członków. Powstała z inicjatywy dh. Marka Bućko – komendanta gminnego OSP.
Młodzież należąca do tej drużyny uczestniczy w wielu przedsięwzięciach, m.in. w międzynarodowym obozie MDP w Lewinie Kłodzkim czy też międzynarodowym obozie w Niemczech.
Już od 2 lat MDP jest organizatorem obozu, który odbywa się na naszych malowniczych
terenach.
Wysiłek osób, które zaangażowały się w stworzenie pierwszej młodzieżówki w gminie,
nie idzie na marne. Zaczynając od zera w 2015 r., już w pierwszych latach działania odnotowała sukcesy. W latach 2016-2017 została nominowana do grona laureatów konkursu na najlepszą
drużynę oraz jej opiekuna. W 2016 r. oprócz wielu
działań w środowisku lokalnym drużyna uczestniczyła w międzynarodowym zimowym obozie
MDP w Lewinie Kłodzkim. Była też współorganizatorem letniego obozu w Niemczech. Do dziś
uczestniczyła w czterech zimowych obozach w Lewinie Kłodzkim i trzech obozach w Niemczech.
– Dużym osiągnięciem ze strony organizacyjno-kadrowej jest uzyskanie niezbędnego wyszkolenia
oraz doświadczenia umożliwiającego samodzielne
Wójt Bargłowa Kościelnego
organizowanie obozów – podkreśla Marek Bućko.
Radosław Wawiórko, 2020 r.
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Strażacy ochotnicy z Bargłowa Kościelnego

Dwa takie obozy zostały zorganizowane w Augustowie w latach 2018-2019. Obecnie drużyna współpracuje z wieloma innymi drużynami z naszego powiatu, województwa, Polski
i Niemiec. – W styczniu 2020 r. podpisana została umowa partnerska oraz wniosek na organizację polsko-niemieckiego letniego obozu, w którym ma uczestniczyć około 80 członków
zaprzyjaźnionych drużyn – dodaje opiekun MDP. Na wyjazdy do Niemiec zapraszane były
drużyny z terenu powiatu i województwa. Młodzież bardzo chętnie angażuje się w działalność społeczną, wolontariat oraz aktywnie uczestniczy w lokalnych uroczystościach
świeckich i religijnych. Wszechstronna działalność przyciąga młodych ludzi. W drużynie
swoje zainteresowania mogą rozwijać sportowcy, miłośnicy śpiewu, gry na instrumentach
oraz artyści plastycy.
Wszystkich łączy wspólna pasja: zamiłowanie do straży pożarnej i pożarnictwa. Zajęcia z młodzieżą ukierunkowane są na edukację związaną z pożarnictwem oraz służbą w szeregach OSP lub PSP. Wielokrotnie organizowane były szkolenia na pływalni
pod okiem doświadczonego instruktora pływania i nurkowania, szkolenia z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia w parku linowym, uczestnictwo
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach sportowych. Dynamiczny rozwój drużyny jest ściśle związany z pozyskiwaniem
środków na realizację poszczególnych działań. Budżet, jakim dysponowała drużyna w minionych latach, sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie, a nowe źródła środków są
ciągle odkrywane. W początkowej fazie działania głównym źródłem był wkład członków
drużyny, w chwili obecnej lista źródeł finansowania jest dużo dłuższa. To m.in: gmina
Bargłów Kościelny, starosta powiatu augustowskiego, komendant główny PSP, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego
Rolników i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Udział w organizowanych przez
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Związek ZOSP RP seminariach, podnoszenie kwalifikacji kadry ma istotny wpływ na rozwój drużyny.
Istotnym aspektem pozytywnie wpływającym na zaangażowanie młodzieży jest zdobywanie nowych umiejętności, szkoleń oraz odznaczeń. – Jako gospodarz gminy – kontynuuje Radosław Wawiórko – jestem bardzo dumny z naszych strażaków. Funkcjonowanie
jednostek nie ogranicza się tylko do działań ratowniczo-gaśniczych, to także szeroko pojęte
działania społeczne. Ostatnie lata są niełatwe dla druhów, gdyż latem występuje coraz więcej
pożarów traw, łąk, lasów. Zdarzało się, że jednostki wyjeżdżały do zdarzeń po dwa, trzy razy
w ciągu dnia. Współpraca z OSP z terenu naszej gminy układa się bardzo dobrze. Druhowie
zwracają się do nas z różnymi potrzebami i w miarę możliwości staramy się im pomóc. Jako
samorząd staramy się dofinansowywać w miarę naszych możliwości jednostki OSP, w tym
ćwiczenia druhów, organizując Gminne Manewry Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej.
Staram się, aby mieszkańcy naszej miny czuli się bezpiecznie. Jest to dla mnie priorytetem.
Straż to nie tylko ludzie, ważny jest również sprzęt, jakim pracują strażacy. Dzięki pozyskanym środkom udało się wymienić wóz strażacki dla jednostki OSP. Według mnie straż
to zespół, a ja jako wójt gminy jestem jednym z ogniw tego zespołu, dlatego będę starał się
w dalszym ciągu dofinansowywać OSP. Rok 2020 zaczął się ciężko dla wszystkich z powodu
koronawirusa. Jednostki KSRG w naszej gminie są wyposażone w odpowiedni sprzęt i pozostają w ciągłej gotowości do podjęcia działań w tym kierunku. Chciałbym jeszcze dodać, że
MDP jest alternatywą dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie naszej gminy. Młodzi
ludzie nie spędzają czasu przed komputerami, tylko zostawiają wszystko i bardzo aktywnie
uczestniczą w zajęciach organizowanych w każdy piątek miesiąca. Drużyna odnosi też wiele
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sukcesów w dziedzinie sportu, jak również wiedzy pożarniczej. Jako włodarz gminy jeszcze
raz podkreślam, iż cieszę się z funkcjonowania MDP również dlatego, że być może właśnie
ta młodzież za parę lat wstąpi w szeregi czynnych członków OSP naszej gminy. W miarę
możliwości staramy się jako gmina dofinansować drużynę, aby rozwijała się w dalszym ciągu. Mam ogromną świadomość, że straż była, jest i będzie potrzebna ludności. Chcę, aby
druhowie byli przygotowani na różne scenariusze zdarzeń, również te najtragiczniejsze.
We wszystkim pomoże im sprzęt i szkolenia. Dziękuję wszystkim strażakom z naszej gminy
za ofiarność i zaangażowanie w zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom.
Marianna Skowron, Maciej Sadowski.
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Drugi tom prac eksperckich nad strategią Florian 2050 pokazuje nam bogactwo przemyśleń, pozwalających na optymizm pod warunkiem systematycznego racjonalnego działania. Gromadzenie doświadczeń, analizowanie wcześniejszych wypadków i katastrof, wprowadzanie udoskonaleń i ciągła poprawa gotowości, szkolenie, poprawa wyposażenia – to filary powszechnego bezpieczeństwa.
Najplastyczniej ilustruje ten fenomen zdarzenie z początku 2019 r. Wystąpiły
wówczas gwałtowne burze – wichury i opady. Wiele uszkodzonych domów, mnóstwo połamanych, wywróconych drzew, tysiące gospodarstw bez prądu. W ciągu pół godziny do działań wyruszyło ponad 25 tys. strażaków. Po akcji jeden
z wojskowych zapytał komendanta PSP w Małopolsce st. bryg. Marka Bębenka:
„Ile czasu trwało przygotowanie, aby osiągnąć taki poziom gotowości?”. Jego odpowiedź ujmuje wszystko: „150 lat!”.
150 lat to wiele pokoleń strażaków ochotników i strażaków zawodowych,
państwowych. To różne czasy polityczne – zabory, wojny, czasy pokoju, okresy
dyktatury i demokracji. Zmiany techniczne – od sikawek ręcznych po nowoczesne
samochody i technologie. Decydujące i najważniejsze zaś to ludzie – wspaniali, ofiarni rycerze św. Floriana. Odważni, aktywni w akcji ratowniczej i pracowici, roztropni, zapobiegliwi w przygotowaniach na co dzień. Zapraszając do
współpracy wszystkich gotowych służyć „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”,
tworzymy rycerską wspólnotę gotową do natychmiastowego działania. Szkolenia,
zawody, konkursy, gromadzenie sprzętu zasobów przyczynia się do stałego doskonalenia gotowości.
Waldemar Pawlak
prezes ZG ZOSP RP
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