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Szanowni Państwo,  
Druhny i Druhowie

Florian 2050 jest strategią na następne pokolenie. Jej trzy zasadnicze cele to:
– po pierwsze – czas reakcji 5 minut,
– po drugie – wszystkie jednostki OSP w systemie, 
– po trzecie – system ochotniczy, samorządowy, państwowy.

Osiągnięcie tych celów uzależnione jest od ich zdefiniowania w  każdej przestrzeni 
działania ochotniczych straży pożarnych.

Zacznijmy od pokoleń strażackiej rodziny. Najważniejszy jest człowiek – strażak-ratow-
nik. W najbliższej przyszłości brak ludzi gotowych do działań ratowniczych będzie najwięk-
szym wyzwaniem. Aktywność powinna zaczynać się od dziecka. Stąd tak ważne są działania 
dziecięcych drużyn pożarniczych, tak pięknie widoczne na olimpiadzie w Wieruszowie.

Działania z młodzieżą powinny mieć bardzo szeroki charakter. Niezbędne jest rozwi-
janie konkursu OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”, a także zawodów sportowo-pożar-
niczych oraz aktywności w obszarze kultury. Zespoły artystyczne, a szczególnie orkiestry 
ochotniczych straży pożarnych – one tworzą klimat, w którym młodzież poznaje mistykę 
powołania Rycerzy Floriana.

Strażacy ochotnicy podejmują na co dzień trudne działania ratowniczo-gaśnicze, 
a więc niezbędne jest szkolenie, profesjonalne przygotowanie, dobra organizacja oraz do-
skonałe wyposażenie.

Starszyzna strażacka to wielkie bogactwo naszej rodziny, to ludzie z doświadczeniem, ak-
tywnością w wielu ważnych obszarach społecznego działania naszej wspólnoty narodowej.

To przede wszystkim samorządowcy, ale także pracodawcy, działacze społeczni, wszy-
scy aktywni ludzie.

Seniorzy są piastunami naszej tożsamości i pamięci, przekazują oraz zachowują trady-
cję, piszą kroniki, wspomnienia. Pokazują, jak w różnych czasach aktywni ludzie potrafią 
tworzyć klimat braterstwa, współpracy, w którym wszyscy czujemy się bezpiecznie i po-
magamy potrzebującym w sytuacjach zagrożenia.

Kolejne płaszczyzny dyskusji mogą wyznaczać obszary określone w zadaniach komisji 
problemowych Zarządu Głównego ZOSP RP.

Sprawy organizacyjne to dyskusja o sposobie organizowania ochotniczych straży pożar-
nych i Związku OSP RP. To nie tylko regulaminy i struktury, ale także symbolika i umun-
durowanie. Pytanie, jakie elementy wymagają unowocześnienia, opracowania, przy zacho-
waniu podejścia opartego na zasadzie pomocniczości, a więc wspierania OSP i budowania 
jedności z poszanowaniem zróżnicowania oraz podmiotowości jednostek. W ostatnich la-
tach wprowadziliśmy systemy informatyczne wspierające OSP. Promowaliśmy pozyskiwa-
nie i wykorzystanie na cele OSP środków europejskich. Pojawiają się nowe możliwości.

Obszar działalności gospodarczej to wielkie wyzwanie we współczesnym świecie. Jakie 
działania powinniśmy robić sami, jakie wspierać, a  jakie pozostawić rynkowi? Progra-
my Związku OSP RP, takie jak: karosacja, a potem zabudowa samochodów pożarniczych 
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oparte na wspólnych standardach technicznych doprowadziły do powstania w  Polsce 
kilkunastu bardzo nowoczesnych firm produkujących samochody dla straży pożarnych 
(OSP i PSP). Firmy te skutecznie dziś konkurują nie tylko w Europie, ale i na świecie. 
Podobnie działania Związku przyczyniły się do wprowadzenia nowoczesnych ochron oso-
bistych – od mundurów i butów po hełmy. Dziś jest w OSP wiele potrzeb, które poprzez 
nasze struktury gospodarcze powinniśmy zaspokajać. Jak to zrobić lepiej? 

Działalność ratownicza to podstawowy i najważniejszy obszar. Szczególnie ważne są 
szkolenia ochotników. Doskonalenie techniki pożarniczej. Dbałość o jakość i niezawod-
ność sprzętu i wyposażenia. Tylko doskonale wyszkolony i wyposażony ratownik może 
skutecznie udzielić pomocy. Pojawiają się nowe możliwości, sprzęt, wyposażenie, rozwią-
zania informatyczne, techniczne – to nowa rzeczywistość. Strażak ochotnik wyposażony 
w smartfon może podejmować działania, kierując się bezpośrednio na miejsce zdarzenia, 
a tylko kierowca będzie musiał pojechać do strażnicy po samochód i sprzęt. Można nawet 
wyobrazić sobie sytuację, kiedy ratownik na miejscu określi, jaki sprzęt jest potrzebny 
i  odpowiednio wyposażony dron dostarczy go na miejsce w  ciągu kilku minut. Są już 
przykłady dronów, które mogą przetransportować rannego do szpitala. Technika, infor-
matyka pozwala zupełnie inaczej spojrzeć na działania ratownicze. Jak odnaleźć te możli-
wości i wprowadzić je do praktyki działania?

Obszar aktywności wśród dzieci i młodzieży – sport, zabawa, szkolenie to wielkie wy-
zwanie, aby związać najaktywniejszych i  szlachetnych młodych ludzi – to zapewnienie 
trwałości i  rozwoju pięknej służby Rycerzy Floriana. Potrzebne są nowe inicjatywy, ta-
kie jak wspomniana wcześniej olimpiada dziecięcych drużyn pożarniczych. Współpraca 
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w wielu projektach to tylko przykład wychodze-
nia poza tradycyjne obszary. Jakie jeszcze nowe działania podjąć – oto jest pytanie.

Kultura, historia, edukacja, szkolenie, ale także zabawa, świętowanie tworzą klimat, 
który sprzyja długowieczności strażackiego ruchu. Ochotnicy potrzebują chęci do działa-
nia wyrastającej z serca, z potrzeby ducha. Aktywna obecność w rodzinie strażackiej jest 
możliwa tylko wtedy, kiedy ta szlachetna motywacja przenika wszystkich do szpiku kości. 
To nie rozkaz czy nakazy prawa, ale nasza pamięć i tożsamość wyzwalają energię strażac-
kiego działania, która zadziwia świat.

Przekazywanie informacji w dzisiejszych realiach jest możliwe dla każdego. Prasa, cza-
sopismo „Strażak”, strona internetowa, Facebook tylko w części zdołają przekazać relacje 
z wielkiej aktywności. Jak wzmacniać pozytywny przekaz o działalności strażaków (jak wia-
domo dobre wiadomości rozchodzą się w mediach znacznie trudniej niż te złe). Dobrym 
przykładem jest coroczny konkurs FLORIANY, promujący najciekawsze inicjatywy OSP. 
Jakie są zatem potrzebne nowe formy działania, które zaś należy wzmocnić i rozszerzyć?

Kiedy na początku lat 90. ubiegłego wieku powstawała strategia Feniks 2020, wydawa-
ła się marzycielską wizją. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy więcej.

Zapraszam wszystkich do dyskusji, do włączenia się w wielką rozmowę o przyszłości 
Rycerzy Floriana na następne 30 lat – na następne pokolenie.

Waldemar Pawlak, prezes ZG ZOSP RP
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i.

oSadNICZE  
I DEMOGRAFICZNO-PRZESTRZENNE 

UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA 
POWSZECHNEGO POLSKI

Przemysław Śleszyński

Wprowadzenie

W obszarze bezpieczeństwa ludności i mienia sytuuje się szereg zagadnień związanych 
ze strukturą przestrzenną zagospodarowania przestrzennego i  aktywnością człowieka.  
To przede wszystkim: występowanie określonych struktur osadniczych, ich wzajemne poło-
żenie i dostępność oraz regionalne prawidłowości w strukturze infrastruktury (budynków, 
dróg), struktura biologiczna i społeczno-zawodowa populacji, dostępność przestrzenna in-
stytucji ratowniczych do ludności i obiektów. Oprócz tego istotne są uwarunkowania przy-
rodnicze, związane z klimatem, rzeźbą terenu, litosferą i glebami, hydrografią i roślinnością, 
które stanowią nie tylko przyczynę zagrożeń naturalnych, na przykład powodzi i osuwisk, 
ale także kształtują sposób zagospodarowania przestrzeni. Wiele elementów środowiska 
naturalnego i antropogenicznego wpływa też pośrednio na kwestie związane z bezpieczeń-
stwem powszechnym, a związki te są dość złożone, czasem wręcz niespodziewane.

Duże znaczenie ma też świadomość społeczna, związana zarówno z ryzykiem powsta-
wania różnego rodzaju zagrożeń, jak i  sposobami ich usuwania i  ograniczania w  razie 
ich wystąpienia. Istnieją na przykład cechy psychospołeczne sprzyjające kolizjom i wy-
padkom drogowym, są też silne uwarunkowania związane z  ratownictwem wynikające 
ze starości populacji oraz stopnia koncentracji zabudowy wskutek pożarów i  powodzi.  
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Do najbardziej niedocenianych uwarunkowań należy niebagatelna rola kapitału społecz-
nego, zarówno w procesie „oddolnego” kształtowania instytucji kryzysowych (w rodzaju 
straży pożarnej czy obrony terytorialnej), jak też w sprzężeniu zwrotnym, polegającym na 
pozytywnym wpływie tego typu organizacji na życie i więzi społeczne oraz rozwój kultu-
ry w mniejszych miejscowościach. Badania międzynarodowe wskazują na duże różnice 
w tym zakresie w różnych krajach, warunkowane nie tylko cechami psychospołecznymi 
(np. zdolnością do samokontroli), ale także dostępem do informacji (Goszczyńska 1997).

Wyczerpujące rozpoznanie tych zagadnień w różnych skalach przestrzennych jest nie-
zbędne do formułowania polityki bezpieczeństwa powszechnego państwa. Z jednej strony 
powinno to warunkować założenia systemowe i strukturę organizacyjną służb ratowni-
czych (w tym rolę i strukturę najpowszechniejszej w Polsce instytucji, jaką jest ochotni-
cza straż pożarna), a z drugiej wpływać na optymalizację interwencji kryzysowych.  
Na tym tle w artykule zostaną nakreślone główne uwarunkowania, wynikające ze specy-
fiki polskiego osadnictwa i  struktury demograficznej, mające bezpośrednie przełożenie 
zwłaszcza na drugie z wymienionych zagadnień, czyli racjonalne i efektywne kształtowa-
nie ratownictwa, głównie cywilnego. W pierwszej kolejności omówione zostaną kwestie 
związane ze strukturą osadnictwa wiejskiego i miejskiego w Polsce, wyraźnie odróżniające 
nasz kraj od innych i  tym samym warunkujące potrzeby wypracowania własnych roz-
wiązań systemowych. Następnie przedstawione zostaną współczesne i spodziewane pro-
cesy demograficzne, powodujące potrzebę modyfikacji aktualnych polityk kryzysowych.  
We wnioskach podjęta zostanie próba kompleksowego i syntetycznego omówienia tych 
zagadnień oraz wykazania ich znaczenia z  punktu widzenia roli i  organizacji ochotni-
czych straży pożarnych w Polsce.

1. Struktura osadnicza miast

Wskutek uwarunkowań historyczno-gospodarczych, zwłaszcza okresu zaborów i sil-
nego przesunięcia granic, współczesne regiony Polski w dużym stopniu rozwijały się nie-
zależnie od siebie, co pozwoliło na wykształcenie się dużych miast (Węcławowicz i  in. 
2006). Po II wojnie światowej uformował się ostatecznie system miast, który nazywany 
jest policentrycznym. Oznacza to, że na terytorium kraju istnieją miasta różnej wielkości 
i gdy uszeregujemy je pod względem liczby ludności od największego do najmniejszego, 
wówczas pomiędzy sąsiadującymi ze sobą ośrodkami nie będzie dużych różnic. Warsza-
wa jest większa od Krakowa ponad dwa razy, od Łodzi nieco więcej, a różnica pomiędzy 
tą ostatnią a kolejnymi jest jeszcze mniejsza. Drugą cechą polskiego policentryzmu jest 
w miarę równomierne rozłożenie geograficzne dużych miast (powyżej 200 tys. mieszkań-
ców – ryc. 1).
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Ryc. 1. Struktura osadnicza Polski około 2008 r.
Źródło: „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030”, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa (autor mapy – P. Śleszyński)
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Ryc. 2. Gęstość zaludnienia (liczba ludności według kryterium zameldowania)
Źródło: P. Śleszyński / DeAgostini Polska (na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS)
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Policentryczna struktura systemu miejskiego jest rzadko spotykana na świecie (w Euro-
pie wysokie indeksy policentryczności mają jeszcze Niemcy, Irlandia i Słowenia) i ma szereg 
cech korzystnych dla bezpieczeństwa powszechnego, a także militarnego. Wymienić tu na-
leży przede wszystkim względnie podobną dostępność przestrzenną do dużych ośrodków, 
a zatem możliwość odpowiednio skutecznej reakcji tych służb, które z racji swej specjalizacji 
mogą być zlokalizowane tylko w dużych miastach. W sytuacjach katastrofalnych, takich jak 
kataklizmy naturalne lub działania wojenne, policentryzm jest korzystny z powodu mniej 
skoncentrowanego rozmieszczenia potencjału ludzkiego i gospodarczego. 

Odmienna sytuacja występuje w zakresie osadnictwa wiejskiego. Na system ten prze-
możny wpływ również miały procesy historyczne. W czasach, kiedy kraje europejskie prze-
chodziły rewolucję przemysłową i intensywną urbanizację, Polska była krajem podzielonym 
między państwa zaborcze, które prowadziły różną politykę w tym zakresie. Współcześnie 
nasz kraj obejmuje zatem trzy strefy zaborcze, o różnie zaawansowanych procesach urba-
nizacyjnych, a także historycznie uprzemysłowione (Śląsk) i peryferyjne (Lubuskie, obszary 
pomorza) ziemie państw niemieckich. Wynikają z  tego dwie prawidłowości. Po pierwsze 
obszar o najwyższej gęstości zaludnienia ma kształt trójkąta, którego podstawą jest południe 
kraju, a wierzchołek znajduje się w Trójmieście (ryc. 2). Po drugie, w kraju mamy do czynie-
nia z różnymi typami osadnictwa wiejskiego. Na południu dominują wsie duże i dość gęsto 
rozmieszczone, a na północy – małe i rzadko występujące (ryc. 1).

2. Problem rozpraszania osadnictwa

W Polsce po około 1995 r. postępuje proces odśrodkowego rozpraszania zabudowy 
i  tym samym dekoncentracji osadnictwa. Zabudowa rozlewa się znacznie poza granice 
administracyjne miast, jak też na wielu obszarach wiejskich, zwłaszcza atrakcyjnych tu-
rystycznie (ryc. 3). W warunkach polskich nie jest to jednak proste rozlewanie się, pole-
gające na stopniowym, w miarę regularnym odśrodkowym i wydłużonym wzdłuż dróg 
zajmowaniu kolejnych połaci terenu, nazywane w  literaturze zachodniej urban sprawl. 
W naszym kraju polega to na chaotycznym indukowaniu zabudowy w nieraz bardzo od-
ległych od dotychczasowego osadnictwa miejscach. Pomiędzy nimi pozostają niezabu-
dowane, ekstensywnie zagospodarowane przestrzenie. K. Solarek (2013) na określenie tej 
polskiej specyfiki używa bardzo trafnego określenia „rozsiewanie się”. 

Rozpraszanie zabudowy i  dekoncentracja układów osadniczych wprost zwiększają 
koszty ich funkcjonowania. Dotyczy to trzech aspektów, wynikających z mniejszej gęsto-
ści zaludnienia oraz większych odległości pomiędzy lokalizacjami miejsc zamieszkania, 
pracy i usług (Kowalewski i in. 2018): 
–  kosztów budowy, modernizacji oraz utrzymania wszelkiej infrastruktury liniowej 

i punktowej,
–  kosztów nawiązywania relacji z powodu zbyt dużego oddalenia miejsc o różnych funk-

cjach społeczno-ekonomicznych,
–  słabszego występowania lub braku efektów synergii i tzw. korzyści aglomeracji (skali).
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Ryc. 3. Natężenie rejestrowanych napływów w ruchu wewnętrznym w latach 2016-2018
Źródło: na podstawie danych GUS

Bezpośrednim powodem rozpraszania się osadnictwa jest brak efektywnej kontroli 
publicznej tych procesów, będący konsekwencją wadliwego prawa planistycznego (Ko-
walewski i in. 2018). Pokrycie planistyczne na wielu obszarach jest niskie (ryc. 4), a plany 
które obowiązują, przeznaczają olbrzymie połacie terenów pod zabudowę mieszkaniową 
(w latach 2003-2018 w Polsce „odrolniono” ponad 6 mld m2 gruntów, co daje chłonność 
demograficzną dla zabudowy jednorodzinnej na poziomie 10-25 mln mieszkańców) oraz 
mają bardzo często małą powierzchnię, ograniczoną nawet do pojedynczych działek (Iz-
debski i in. 2018). 

Powyższe zagadnienia wpisują się w fundamentalny problem efektywności osadniczej 
i  optymalnego stopnia koncentracji różnego rodzaju funkcji i  działalności. Niska efek-
tywność układów osadniczych, zwłaszcza miast i  ich obszarów ciążeń, powoduje obni-
żenie ich „sprawności funkcjonalnej” oraz utratę zdolności i potencjałów rozwojowych.  
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Ryc. 4. Pokrycie planistyczne w Polsce w 2017 r.
Źródło: Śleszyński i in. (2018)
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Bezpośrednie skutki niedorozwoju, w tym wysokie koszty i nieopłacalność budowy infra-
struktury różnego rodzaju, wiążą się też z brakiem uzbrojenia terenów. Obniża to jakość 
życia, przyczynia się też do degradacji przyrodniczej. Niedoposażenie infrastrukturalne, 
zwłaszcza w  zakresie transportu, powoduje również narastanie chaosu przestrzennego, 
gdyż kolejne drogi łączące zabudowę z arteriami wyższej rangi budowane są często w spo-
sób przypadkowy i niezaplanowany. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa powszechnego istniejące i pogłębiające się rozpro-
szenie zabudowy ma dwojakie znaczenie. W przypadku klęsk żywiołowych znacznie trud-
niej jest zorganizować pomoc (np. ewakuację), zaś jednostkowe koszty budowy i utrzyma-

Ryc. 5. Najkrótszy dendryt między punktami adresowymi w gminach w woj. mazowieckim w przeliczeniu na 
1 mieszkańca. Najkrótszy dendryt (minimalne drzewo rozpinające) to najkrótsze połączenie między wszystkimi 
punktami na danym obszarze, inaczej – graf, w którym suma wag dla krawędzi (np. odległości geodezyjnych 
lub komunikacyjnych między wierzchołkami) jest najmniejsza (droga jest najkrótsza), przy czym cykl zawiera 
wszystkie wierzchołki oraz krawędzie grafu i przechodzi przez te pierwsze dokładnie jeden raz.
Źródło: Śleszyński i Sudra (2018)
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nia infrastruktury (np. przeciwpowodziowej) są bardzo wysokie. A zatem rozproszenie 
osadnicze znacznie zwiększa koszty bezpieczeństwa publicznego (ryc. 5). Z drugiej stro-
ny, w niektórych przypadkach oddalenie od siebie zabudowań zmniejsza ryzyko rozprze-
strzeniania się zdarzeń kryzysowych, na przykład pożarów i epidemii.

3. Obszary przegęszczone

Obszary przegęszczone występują zwłaszcza w największych miastach. Dane spisowe 
w układzie rejonów spisowych pokazują, że blisko 5% ludności miast mieszka na obsza-
rach bardzo gęsto zaludnionych, tj. powyżej 30 tys. osób na 1 km2 (powyżej 300 osób/ha), 
a kolejne 11% na obszarach między 20-30 tys. osób/km2 (tab. 1). Zdarzają się też miasta 
(jak wymieniony w tabeli Kraśnik), w których znaczna część mieszkańców mieszka na ob-
szarach o gęstości zaludnienia powyżej 50 tys. osób na 1 km2 (czyli powyżej 500 osób/ ha). 
Stwarza to poważne ryzyko wystąpienia dużych strat ludzkich i społecznych (śmierć, ka-
lectwo, choroby) w przypadku zdarzeń kryzysowych, na przykład epidemiologicznych.

Nazwa
Liczba zameldowanych 
mieszkańców ogółem 

(tys.)

Średnia gęstość 
zaludnienia 

(osób/ha)

Udział ludności (%) 
zamieszkałej na obszarach 

o gęstości zaludnienia (osób/ha)
> 100 > 200 > 300 > 500

Pyskowice 6,4 7 46,1 26,0 26,0 –
Police 34,0 9 54,2 37,5 20,9 –

Puławy 7,3 10 19,7 19,7 19,7 –
Lubin 12,6 5 28,3 28,3 18,0 –

Tarnobrzeg 14,5 7 17,6 17,6 17,6 –
Nowa Dęba 49,9 10 62,8 37,0 17,0 2,3
Warszawa 69,6 20 65,6 29,6 16,9 –
Knurów 18,9 6 28,7 16,0 16,0 –
Kraśnik 8,0 10 15,1 15,1 15,1 15,1
Świdnik 9,5 6 33,1 14,3 14,3 –

Stalowa Wola 38,8 10 39,7 25,8 14,3 –
Skawina 410,1 14 47,7 27,8 14,2 1,5

Turek 6,8 16 14,1 14,1 14,1 –
Inowrocław 19,7 20 27,0 13,6 13,6 –

Głogów 11,6 7 34,6 34,6 13,1 –
Legnica 122,6 13 47,1 24,8 12,5 0,8

Stargard Szczeciński 18,4 6 27,7 12,3 12,3 –
Lubaczów 111,7 34 68,1 27,9 12,1 1,3
Chorzów 103,2 18 50,5 28,9 12,1 2,6
Szczecin 65,2 8 62,4 33,3 11,8 –

Jastrzębie-Zdrój 30,9 38 42,7 11,7 11,7 –
Białystok 92,5 11 54,6 27,0 11,7 –

Słupsk 1 700,6 33 65,0 34,5 11,5 1,1
Kołobrzeg 36,4 14 53,9 34,0 11,4 –

Nowa Sarzyna 9,2 11 11,4 11,4 11,4 –
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Tabela 1. Miasta Polski z największym udziałem liczby ludności zamieszkałej na obszarach o nadmiernie wyso-
kiej gęstości zaludnienia (10% lub więcej populacji na obszarach przekraczających 300 osób/ha)
Źródło: na podstawie danych GUS (NSP 2011)

Tychy 9,0 9 11,3 11,3 11,3 –
Chrzanów 56,3 8 38,9 16,3 11,2 –

Sieradz 39,4 23 28,9 18,2 11,1 –
Ełk 47,1 18 45,8 26,1 10,8 3,6

Elbląg 45,7 17 34,5 14,1 10,8 –
Żmigród 42,4 26 38,3 20,4 10,7 –
Koszalin 176,9 26 56,9 24,0 10,1 0,3

Miasta ogółem 20 733,4 7 36,5 15,4 4,4 0,4

4. Dostępność przestrzenna

Przewidywany czas dojazdu do zdarzenia kryzysowego jest kluczowym wskaźnikiem 
warunkującym efektywną pomoc, zwłaszcza wobec zagrożenia życia. Problem dostępno-
ści przestrzennej, transportowej i czasowej jest zatem bardzo często poruszany w literatu-
rze światowej w kontekście bezpieczeństwa powszechnego, zwłaszcza pożarowego (Cote 
i Bugbee 1988) i medycznego (Wang 2012). W ostatnim czasie również w literaturze polskiej 
pojawia się coraz więcej prac poświęconych tym zagadnieniom, związanym z wpływem do-
stępności przestrzennej na poziom bezpieczeństwa (Drzymała i in. 2014, Sikorska-Pody-
ma 2017), także wykorzystujących bardziej wyrafinowane metody analiz przestrzennych, 
zwłaszcza z zakresu GIS (Stępniak 2013; Borowska-Stefańska 2016 a, b; Borowska-Stefańska 
i Wiśniewski 2017). Wzrost zainteresowania tym tematem wiązać należy ze zmianami praw-
no-logistycznymi związanymi z przyjęciem w Polsce standardów dojazdu straży pożarnej  
w przypadku wystąpienia pożaru1.

Na ryc. 6 przedstawiono jedną z tego typu analiz, wykonaną do bardziej uniwersal-
nych celów. Przeprowadzone na jej potrzeby obliczenia wskazują, jaki procent ludno-
ści lub punktów adresowych jest objęty izochronami dojazdu w  odpowiednim czasie 
(tab. 2). Wskaźnik udziału mieszkańców w zbyt odległej izochronie (np. powyżej 40 min 
dla szpitalnych oddziałów ratunkowych SOR) może być interpretowany jako wskaźnik 
bezpieczeństwa ratunkowego ludności. Przy takim założeniu najgorzej wypadają m.in. 
województwa zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie, a także w mniejszym stop-
niu podlaskie. Niestety, autor dysponował jedynie historycznymi bazami danych o loka-
lizacji geograficznej (współrzędne X i Y) jednostek (udostępnionymi dzięki uprzejmości 
M. Stępniaka z  Instytutu Geografii i  Przestrzennego Zagospodarowania PAN). Istnieją 
jednak możliwości, aby wykonać tego typu analizy dla całego kraju, dla na przykład roz-
mieszczenia jednostek straży pożarnych względem czasu dotarcia do zabudowy.

1 W rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz.U. nr 46 poz. 239) przyjęto czas do 
15 min jako maksymalny czasu dojazdu służb ratowniczych na miejsce zdarzenia.
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Ryc. 6. Izochrony dojazdu do oddziałów SOR (szpitalnych oddziałów ratunkowych) w 2016 r.
Źródło: na podstawie danych lokalizacyjnych w pracy Stępniak i in. (2017) oraz modelu prędkości ruchu 
(Śleszyński 2015, 2016)
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Województwo
Udział procentowy mieszkańców w izochronie 

(minuty)
Udział procentowy adresów w izochronie 

(minuty)

< 10 10-20 20-30 30-40 > 40 < 10 10-20 20-30 30-40 > 40

SOR (szpitalne oddziały ratunkowe)

Polska – ogółem 35,9 29,7 24,0 8,7 1,6 23,7 34,4 27,8 12,2 1,9
dolnośląskie 39,6 31,2 24,0 4,7 0,4 36,2 36,4 22,6 4,4 0,5

kujawsko-pomorskie 36,1 26,9 25,5 11,0 0,5 21,1 31,5 32,2 14,3 0,8
lubelskie 36,7 24,7 23,3 12,7 2,6 23,6 28,9 29,1 15,6 2,8
lubuskie 39,7 26,9 22,3 9,3 1,7 29,5 32,1 25,7 11,0 1,8
łódzkie 43,8 32,6 18,2 5,3 0,2 27,9 39,2 25,3 7,3 0,3

małopolskie 37,7 40,7 17,3 3,8 0,5 25,4 48,6 21,6 3,9 0,5
mazowieckie 42,9 29,4 17,8 8,7 1,2 21,6 36,5 27,2 12,8 1,9

opolskie 26,0 29,8 32,9 10,7 0,7 18,9 35,2 32,3 12,5 1,0
podkarpackie 31,9 32,7 28,3 6,9 0,2 21,6 38,3 32,1 7,8 0,2

podlaskie 26,2 27,5 21,0 20,3 5,0 16,0 23,9 26,6 26,5 7,0
pomorskie 38,6 31,2 21,1 7,9 1,1 27,6 34,9 26,4 9,5 1,6

śląskie 20,6 27,4 37,5 12,9 1,6 15,5 28,0 38,0 16,2 2,3
świętokrzyskie 31,5 33,9 23,5 9,9 1,2 22,0 36,9 27,8 11,6 1,7

warmińsko-mazurskie 34,5 20,0 23,4 17,3 4,8 25,1 23,6 27,2 19,3 4,8
wielkopolskie 41,8 27,9 22,1 7,8 0,5 30,1 34,4 24,7 10,1 0,7

zachodniopomorskie 27,2 17,2 20,7 25,7 9,3 19,1 17,0 24,2 29,7 10,0

ZRM (zespoły ratownictwa medycznego)

Polska – ogółem 68,9 22,5 7,8 0,7 0,1 59,8 29,6 9,9 0,7 0,1
dolnośląskie 74,4 20,5 5,1 0,0 0,0 66,1 26,3 7,6 0,0 0,0

kujawsko-pomorskie 82,4 15,3 2,3 0,0 0,0 74,7 21,8 3,5 0,0 0,0
lubelskie 66,9 26,3 6,7 0,0 0,0 59,6 31,9 8,5 0,0 0,0
lubuskie 54,5 33,2 11,9 0,2 0,1 42,9 43,1 13,6 0,2 0,1
łódzkie 78,9 16,7 4,3 0,0 0,0 68,0 25,5 6,5 0,0 0,0

małopolskie 56,9 28,2 12,3 2,1 0,4 48,5 35,3 13,7 2,0 0,4
mazowieckie 82,0 15,2 2,7 0,0 0,0 71,4 23,9 4,7 0,0 0,0

opolskie 72,0 23,1 4,9 0,0 0,0 64,9 29,6 5,5 0,0 0,0
podkarpackie 30,2 37,7 26,1 5,7 0,2 25,0 42,8 28,2 3,8 0,2

podlaskie 61,1 24,4 14,4 0,1 0,0 47,5 33,8 18,6 0,1 0,0
pomorskie 48,2 36,7 13,5 1,6 0,0 38,2 41,2 18,1 2,5 0,1

śląskie 83,1 13,9 3,0 0,0 0,0 75,0 20,3 4,7 0,0 0,0
świętokrzyskie 59,9 31,3 8,9 0,0 0,0 51,9 37,9 10,3 0,0 0,0

warmińsko-mazurskie 51,0 27,6 19,5 1,4 0,5 41,4 33,9 21,9 2,1 0,7
wielkopolskie 75,9 19,6 4,5 0,0 0,0 70,7 24,1 5,2 0,0 0,0

zachodniopomorskie 70,6 23,1 6,2 0,1 0,0 63,0 29,9 6,9 0,1 0,1

Tabela 2. Struktura ludności i punktów adresowych objęta izochronami dojazdu do SOR oraz ZRM w 2016 r. 
według województw
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych lokalizacyjnych w pracy Stępniak i in. (2017), punktów 
adresowych (GUGiK), spisu powszechnego 2011 (GUS) oraz modelu prędkości ruchu (Śleszyński 2015, 2016)
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5. Prognozowane zmiany w rozmieszczeniu i strukturze ludności

W najbliższej przyszłości (tj. w perspektywie 2-3 dekad) spodziewana jest silna de-
populacja większości terytorium kraju i gmin w Polsce. Według tzw. eksperymentalnej 
prognozy GUS (2017) w 1666 gminach (67% ich liczby i 69% powierzchni) nastąpi spa-
dek rejestrowanej liczby mieszkańców (ryc. 7). Depopulacja może być jednak głębsza, 
niż zakładają prognozy GUS, z powodu zawyżenia stanów wyjściowych ludności o osoby 
faktycznie pozostające długoterminowo i tym samym przeszacowania płodności ogólnej 
i liczby urodzeń (Śleszyński 2014), a zatem faktyczny obraz może być zbliżony do poka-
zanego na ryc. 8.

O  ile w  poprzednich dekadach depopulacja dotyczyła niemal wyłącznie obszarów 
wiejskich, zwłaszcza peryferii, w najbliższym czasie należy spodziewać się wzrostu zna-
czenia problemu shrinking cities, tj. kurczenia się miast (Stryjakiewicz 2014). Zjawisko 
to jest szczególnie groźne, gdyż dotyczy również obniżenia bazy ekonomicznej i spadku 
miejsca ośrodków w hierarchii osadniczej.

Ryc. 7. Przewidywane zmiany liczby ludności w latach 2017-2030 na podstawie prognozy eksperymentalnej 
GUS (2017) według gmin
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Wraz z  depopulacją postępował będzie proces starzenia się ludności Polski, który 
również będzie silnie zróżnicowany terytorialnie. „Najstarsze” będą obszary środkowej 
i wschodniej części kraju (zwłaszcza Podlasie – ryc. 9). Inną prawidłowością geograficzną 
jest silniejsza starość demograficzna centrów miast i najmniejszych wsi (często powyżej 
20-25% ludności w wieku poprodukcyjnym). W przyszłości spodziewane jest relatywnie 
szybsze starzenie się północnych i zachodnich części kraju i stref podmiejskich, m.in. ze 
względu na wyczerpywanie się zasobów migracyjnych mogących poprzez zwiększenie na-
pływu równoważyć niekorzystne tendencje w strukturze wieku (w strefach podmiejskich 
około połowy napływu pochodzi spoza miast rdzeniowych).

Szczególnie intensywne starzenie się populacji nastąpi w strefach podmiejskich miast, 
obecnie względnie młodych (ryc. 10). W strefach tych odsetek ludności w wieku popro-

Ryc. 8. Przewidywane zmiany liczby ludności w powiatach w latach 2013-2050 (z uwzględnieniem 
nierejestrowanej emigracji zagranicznej)
Źródło: Śleszyński (2018) na podstawie danych GUS (prognoza demograficzna 2013-2050, dane o emigracji 
czasowej z BAEL, dane NSP 2002 i 2011)
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dukcyjnym zwiększy się w wartościach bezwzględnych o ponad 1/3, a odsetek tej popu-
lacji wzrośnie do 24%. Pomimo to strefy podmiejskie i generalnie okolice największych 
miast będą relatywnie „najmłodszymi” gminami w Polsce.

Ryc. 9. Przewidywane zmiany liczby ludności w wieku poprodukcyjnym w latach 2017-2030
Źródło: na podstawie prognozy eksperymentalnej GUS (2017

Ryc. 10. Zmiany udziału ludności w wieku poprodukcyjnym w Polsce w latach 2017-2030 według typów 
funkcjonalnych gmin

Oznaczenia typów gmin (klasyfikacja według Śleszyński i Komornicki 2016): 
A – rdzenie miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw (w województwie pomorskim typ 
A obejmuje: Gdańsk, Gdynię i Sopot, tj. Trójmiasto, a w śląskim – 14 miast powiatowych grodzkich konurbacji 
katowickiej),
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B – strefy zewnętrzne miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw, 
C – rdzenie miejskich obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych, 
D – strefy zewnętrzne miejskich obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych, 
E – miasta-ośrodki wielofunkcyjne,
F – gminy z rozwiniętą funkcją transportową,
G – gminy o innych rozwiniętych funkcjach pozarolniczych (turystyka oraz funkcje wielkopowierzchniowe, 
w tym przemysł wydobywczy), 
H – gminy z intensywnie rozwiniętą funkcją rolniczą,
I – gminy z umiarkowanie rozwiniętą funkcją rolniczą,
J – gminy ekstensywnie zagospodarowane (funkcje leśne, ochrony przyrody). 

Miejskie obszary funkcjonalne według delimitacji Śleszyński (2013).
Źródło: przeliczenia na podstawie prognozy eksperymentalnej GUS (2017)

Obserwowane niekorzystne procesy demograficzne, zwłaszcza dalsza depopulacja i po-
starzanie struktury wieku, prowadzić będą do wzrostu niezrównoważenia różnych struktur 
społeczno-gospodarczych, z rynkiem pracy na czele. Zakładając brak imigracji zagranicz-
nej, luka podażowa na rynku pracy w perspektywie 2050 r. może wynieść 3-7 mln osób, 
w zależności od przyjmowanych założeń, głównie wartości liczby miejsc pracy i wskaźnika 
aktywności ekonomicznej ludności (Śleszyński 2018). Niezrównoważenie rynków lokalnych 
jest też zagrożeniem stabilności finansów publicznych z powodu niższych dochodów i wyż-
szych wydatków (wyższe koszty jednostkowe utrzymania infrastruktury i opieki społeczna). 
Wraz z silną zmianą struktury wieku powiększał się będzie dysonans między potrzebami 
społecznymi a siecią usług, zwłaszcza publicznych. Będzie to dotyczyło sieci szkół, placówek 
zdrowotnych, opiekuńczych itd. Wraz z tym mogą zaistnieć strukturalne niedopasowania 
rynku pracy, związane z niewystarczająca podażą osób o odpowiednich kwalifikacjach.

W związku z przewidywaną i nieodwracalną depopulacją przeważającej części terenów 
wiejskich (według szacunków w 344 na 380 powiatów nastąpi spadek liczby ludności – na 
88% tak liczonej powierzchni kraju, w  tym spośród powiatów wiejskich – w 278 na 314 
powiatów i również 88% ich powierzchni) należy pilnie podjąć prace analityczne nad kra-
jowym planem optymalizacji zagospodarowania obszarów wiejskich, które uwzględnią za-
równo te kwestie, jak i bezpieczeństwo powszechne. Dotyczy to takich zagadnień, jak m.in. 
efektywniejsze dopasowanie sieci jednostek interwencji kryzysowych (w tym straży pożar-
nej) do struktury osadniczej i zmieniającej się koncentracji ludności.

W obliczu spodziewanej depopulacji polityka bezpieczeństwa powszechnego oraz sze-
rzej – społeczna i  zagospodarowania przestrzennego powinna być też różnicowana dla 
różnych typów obszarów funkcjonalnych. Przydatne byłyby zwłaszcza działania na rzecz 
wspierania więzi rodzinnych między dużymi aglomeracjami a obszarami źródłowymi mi-
grantów, co poprawiłoby bezpieczeństwo od strony społecznej, zwłaszcza w obliczu coraz 
mniejszej wydolności służb publicznych na wyludniających się peryferiach. Przykładowo 
poprawa dostępności komunikacyjnej i rozwój funkcji letniskowych pobudziłyby transfery 
pieniężne do obszarów depopulacyjnych, jak też zapewniły efektywniejszą opiekę dzieci nad 
pozostającymi na tych obszarach rodzicami i dziadkami.
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Podsumowanie

Przegląd zagadnień osadniczo-demograficznych wskazuje, że ich znaczenie dla bezpie-
czeństwa powszechnego, w tym pożarowego, jest w Polsce bardzo duże. Wynika to ze spe-
cyfiki osadniczo-urbanistycznej kraju oraz zachodzących współcześnie i prognozowanych 
procesów. Najważniejsze jest silne i postępujące rozproszenie osadnicze, powodujące zagro-
żenia pośrednie i bezpośrednie. Te pierwsze wynikają z trudności we właściwej obsłudze, 
wynikające z przewidywanego czasu dojazdu w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Niska kon-
centracja osadnicza obszarów wiejskich podnosi też koszty jednostkowe właściwej obsługi.

W przyszłości w Polsce spodziewane jest pogłębienie procesów depopulacyjnych przy 
równoczesnym starzeniu się populacji. O ile nie nastąpią poważniejsze zewnętrzne (zagra-
niczne) ruchy imigracyjne, w perspektywie 2050 r. można spodziewać się spadku liczby lud-
ności do nawet 31-32 mln (Śleszyński 2014), czyli o 2-3 mln więcej, niż zakłada to prognoza 
GUS (2014). Będzie to skutkowało koniecznością reorganizacji krajowego systemu ratow-
niczo-gaśniczego, związaną z optymalizacją organizacji służb kryzysowych wobec wzrostu 
kosztów jednostkowych i zmianami w strukturze zdarzeń, prewencji, edukacji itp.

Dr hab. Przemysław Śleszyński prof. nadzw. IGiPZ jest ekspertem ds. deglomeracji 
i polityki przestrzennej, kierownikiem Zakładu Geografii Miast i Ludności w Instytucie 
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
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ii.

ZMIANY KLIMATU  
A DZIAŁANIA STRAŻY POŻARNEJ

Krzysztof Błażejczyk 
Anna Błażejczyk

Cechą charakterystyczną klimatu jest jego zmienność w czasie. W minionych latach 
obserwowaliśmy znaczące zmiany wielu elementów klimatu, zwłaszcza temperatury po-
wietrza i opadów atmosferycznych oraz ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Zmiany 
te wyraźnie nasiliły się po 1970 r. W okresie tym w Polsce o około 2°C wzrosła średnia 
temperatura powietrza miesięcy letnich, a  temperatura maksymalna – aż o 3°C. O po-
nad 22 dni (z 25 do blisko 50) wzrosła roczna liczba dni gorących. Opady atmosferyczne 
w skali rocznej nie zmieniły się znacząco. Ważne jest jednak to, że wyraźnie zmienia się 
rozkład opadów w ciągu roku. Odnotowujemy coraz dłuższe okresy bezopadowe, których 
skutkiem są susze atmosferyczne, glebowe i hydrologiczne. Jednocześnie coraz częściej 
pojawiają krótkie, ale bardzo obfite opady, powodujące wezbrania rzek, powodzie i lokal-
ne podtopienia. Zmniejsza się średnia prędkość wiatru i rośnie liczba cisz atmosferycz-
nych, sprzyjających tworzeniu się smogu nie tylko w tradycyjnym okresie grzewczym, ale 
także w miesiącach letnich. Z drugiej strony wyraźnie zwiększa się częstość występowania 
wiatrów silnych, huraganów i trąb powietrznych, powodujących ogromne zniszczenia in-
frastruktury mieszkaniowej, drogowej i energetycznej.

Istotne jest także to, że coraz częściej mamy do czynienia z koincydencją kilku zjawisk 
pogodowych. Okresy wysokiej temperatury są także bardzo ubogie w opady. Konsekwen-
cją tego stanowią nie tylko słabe zbiory zbóż, ziemniaków i innych produktów rolnych, ale 
także powstawanie pożarów – zarówno pojedynczych obiektów, jak i ogromnych połaci 
lasów i pól. Gdy do wysokiej temperatury i suszy dołączy się silny wiatr, opanowanie ta-
kich pożarów staje się bardzo trudne.
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1. Stawić czoła zagrożeniom

Poczynione wyżej uwagi dobitnie świadczą, że panujący klimat i warunki atmosferyczne mają 
ogromny wpływ na te sfery życia społecznego, w których swój udział ma straż pożarna. To przecież 
strażacy stoją na pierwszej linii frontu w walce nie tylko z pożarami, ale także z usuwaniem skut-
ków powodzi (zarówno rozległych, jak i lokalnych) oraz silnych, niszczących wiatrów. Oczywiście 
te trzy najczęściej podejmowane działania nie wyczerpują wszystkich możliwych sfer działalności 
ratunkowej i profilaktycznej państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Można tu tytułem przykładu 
wspomnieć także o usuwaniu skutków wypadków drogowych, których przyczyną były warunki at-
mosferyczne, na przykład intensywne opady, silny wiatr, gołoledź czy zawieje śnieżne, które mimo 
ocieplającego się klimatu nadal występują i będą występowały w okresie zimowym.

Dlatego warto popatrzeć, jakich zmian klimatu możemy się spodziewać w nadchodzących kil-
kudziesięciu latach. Chodzi zwłaszcza o te jego elementy, które mają wpływ na działalność straży 
pożarnej. Projekcje klimatu na kolejne dziesięciolecia XXI w. opierają się na różnych scenariuszach 
emisji gazów cieplarnianych. Scenariusze te zakładają, że emisja do atmosfery gazów cieplarnia-
nych jest funkcją wielu czynników o charakterze technicznym (rodzaj i technologie spalania paliw), 
ekonomicznym (tempo rozwoju ekonomicznego), społecznym (świadomość ekologiczna) czy też 
politycznym (decyzje o samoograniczaniu się konkretnych społeczeństw w zakresie konsumpcji 
energii). Ryc. 1 pokazuje kilka różnych scenariuszy emisji gazów cieplarnianych (tzw. scenariusze 
SRES). Największa koncentracja dwutlenku węgla jest przewidywana w scenariuszu A1F1, który 
zakłada najsilniejszy rozwój technologiczny przy braku troski o środowisko naturalne. Podobnie 
wysoki poziom CO2 może mieć miejsce przy realizacji scenariusza A2. Przekłada się to na możliwy 
wzrost temperatury do 2100 r. o odpowiednio 4,0°C i 3,4°C. Najłagodniejsze tempo podwyższania 
się temperatury globalnej (o 1,8°C) zakłada scenariusz B1. Jako najbardziej prawdopodobny przyj-
muje się scenariusz A1B.

Ryc. 1. Schematyczny obraz zmian poszczególnych antropogenicznych czynników klimatotwórczych, poziom 
CO2 w atmosferze oraz wzrost temperatury powietrza do 2100 r.; kierunek i kąt nachylenia strzałek ilustruje 
kierunek i tempo zmian poszczególnych czynników wpływających na emisję CO2
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Projekcje zmian temperatury powietrza w Polsce do 2100 r. pokazują jej systematyczny 
wzrost w kolejnych dziesięcioleciach obecnego wieku. Niezależnie od scenariusza SRES naj-
wyższe wartości temperatury będą obserwowane w ostatniej dekadzie XXI w. Największy 
wzrost średniej rocznej temperatury powietrza przewiduje scenariusz A2 – wyniesie on po-
nad 2,5°C. Najłagodniejszy scenariusz (B1) zakłada jej wzrost o 1,1°C, a scenariusz najbar-
dziej prawdopodobny – o 2,1°C (ryc. 2).

Prognoza zmian temperatury powietrza w poszczególnych województwach ma nie-
równomierny rozkład. Według scenariusza A1B największe zmiany od dekady 2021-2030 
do dekady 2091-2100 wystąpią w  woj. podlaskim, gdzie temperatura średnia wzrośnie 
o 2,2°C. W scenariuszu A2 największe zmiany obejmą woj. lubuskie, gdzie temperatura 
średnia wzrośnie o 3,2°C. Według scenariusza B1 największy wzrost o 1,1°C będzie miał 
miejsce w woj. podkarpackim.

We wszystkich scenariuszach SRES prognozy wskazują na wystąpienie w latach 2021-2030 
około 32 dni gorących rocznie. Liczba ta będzie wzrastała systematycznie w kolejnych deka-
dach XXI w. Na koniec wieku należy się spodziewać od 44 do 65 takich dni w roku (ryc. 3). 

W przypadku opadów scenariusze SRES różnie prognozują zmiany mające nastąpić 
w XXI w. Scenariusz B1 zakłada wyraźny wzrost opadów: od 633 do 645 mm. Odmiennie 
wyglądają prognozy w scenariuszu A1B. Początkowo, w pierwszych trzech dekadach wie-
ku, może nastąpić niewielki wzrost opadów, a po 2070 r. ustabilizują się one na poziomie 
około 630 mm. Natomiast scenariusz A2 przyjmuje spadek wielkości opadów począwszy 
od dekady 2031-2040 do poziomu około 616 mm pod koniec obecnego wieku (ryc. 4). 

Scenariusze SRES zakładają stopniowy spadek liczby dni z opadem w roku (ze 153 
do około 150). Największy ubytek dni z opadem będzie miał miejsce w miesiącach zi-
mowych. Latem natomiast najwięcej dni opadowych należy się spodziewać w  połowie 

Ryc. 2. Prognozowane według różnych scenariuszy SRES średnie roczne wartości temperatury powietrza 
w Polsce w kolejnych dekadach XXI w.
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obecnego wieku. Istotne jest także to, że będzie wzrastała liczna dni z obfitymi opadami  
(> 10 mm na dobę), sprzyjającymi szybkim lokalnym powodziom i podtopieniom. 

W przypadku trzeciego ważnego elementu klimatu, wiatru, przyjmuje się, że wartości 
jego średniej prędkości nie będą ulegały większym zmianom. Największa roczna liczba dni 
z silnym wiatrem (o prędkości przekraczającej 8 m/s) może wystąpić w województwach: po-
morskim (ponad 160), mazowieckim (119) i warmińsko-mazurskim (113). Przewiduje się 
także, że dni z wiatrem o prędkości > 8 m/s częściej mogą wystąpić zimą niż latem (ryc. 5).

2. Wnioski na przyszłość

Przedstawione wyżej dane pokazują, w jakim stopniu klimat może się zmienić w ciągu 
najbliższych dziesięcioleci. Każda z dziedzin życia będzie na te zmiany narażona, będzie 
musiała się do nich przygotować i zaadaptować.

W  przypadku służb pożarniczych należy liczyć się z  dalszym wzrostem zagrożenia 
pożarowego, zwłaszcza w  odniesieniu do pożarów wielkopowierzchniowych. Wskazuje 

Ryc. 3. Prognozowana w kolejnych dekadach XXI w. liczba dni z temperaturą maksymalną > 25°C według 
różnych scenariuszy SRES

Ryc. 4. Prognozowane 
według różnych scenariuszy 
SRES roczne sumy opadu 
atmosferycznego w Polsce 
w kolejnych dekadach XXI w.
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na to zarówno wzrost temperatury, jak i spadek opadów oraz wzrost liczby dni z silnymi 
wiatrami. 

Spadek opadów nie oznacza, że zmniejszy się zagrożenie powodziowe. Nadal musimy 
się liczyć ze wzrostem liczby nagłych lokalnych powodzi i podtopień, podczas których 
działania służb przeciwpożarowych są niezbędne.

Trzecim nasilającym się problemem będą silne wiatry (o charakterze huraganów lub 
trąb powietrznych), skutkujące licznymi uszkodzeniami infrastruktury mieszkaniowej 
i energetycznej oraz zniszczeniami w drzewostanie. Problem ten dotknie w równym stop-
niu obszary górskie i  lasy pojezierne, jak również zadrzewienia przydrożne, zwłaszcza 
w województwach północnych.

Mając to na uwadze, ochotnicze straże pożarne powinny się do tego odpowiednio 
przygotować. Ważna jest nie tylko wiedza teoretyczna dotycząca skutków usuwania róż-
nych szkód, lecz także odpowiednie wyposażenie poszczególnych OSP i stałe zwiększa-
nie umiejętności praktycznych ich członków. OSP może także odegrać ogromną rolę 
w  edukowaniu lokalnych społeczeństw w  zakresie różnych zagrożeń pogodowych oraz 
sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, które łączą się z czynnikiem ludzkim (np. 
niekontrolowane palenie śmieci i wypalanie, zaśmiecanie oraz przegradzanie koryt rzecz-
nych itp.).

Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk - klimatolog, absolwent Uniwersytetu Warszaw-
skiego. W Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN prowadzi 
badania związane z oddziaływaniem klimatu i jego zmian na różne dziedziny życia 
i funkcjonowania człowieka.

Mgr inż. Anna Błażejczyk - architekt krajobrazu, absolwentka Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego. Prowadzi własną firmę, która zajmuje się badaniami środowisko-
wymi oraz badaniami zmian klimatu i ich wpływem na zdrowie człowieka.
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Ryc. 5. Prognozowana według 
różnych scenariuszy SRES 
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iii. 

STRATEGIA GEOTECHNIKI  
W INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

Alojzy Szymański, Zbigniew Marek Lechowicz 

Prezentowany artykuł dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa, ponieważ geotechnika 
to nic innego, jak wiedza z zakresu bezpieczeństwa budowli lądowych i hydrotechnicznych. 
Dlatego jest tak ważna podczas procesu inwestycyjnego, który w przyszłości będzie rzutował 
na możliwości i sposób podejmowania decyzji przez służby ratownicze i inne.

Geotechnika, obejmująca problematykę posadawiania i  wzmacniania budowli ziem-
nych, jest nauką o pracy i badaniach podłoża gruntowego oraz wykonawstwie budowli inży-
nieryjnych. W jej zasięg wchodzą: budowle ziemne, podziemne, podłoża drogowe, kolejowe 
oraz posadowienia budowli lądowych i wodnych. Intensywny rozwój światowej mechaniki 
gruntów i inżynierii geotechnicznej datuje się od lat 50. ubiegłego wieku. Jest on stymulo-
wany z jednej strony nowymi osiągnięciami szeroko pojętej mechaniki, w tym ciała stałego, 
płynów i ciała rozdrobnionego oraz rozwojem ośrodków metod numerycznych służących 
do rozwiązywania równań, którymi opisuje się związki tych ciał. Z  drugiej strony – do-
skonaleniem metod określenia właściwości fizycznych i mechanicznych gruntu (w pomia-
rach laboratoryjnych i in situ) pracującego w różnych stanach naprężenia i odkształcenia, 
z uwzględnieniem reakcji związków chemicznych zachodzących na powierzchni kontaktu 
cząstek gruntu z płynami w porach ośrodka gruntowego. Tak złożony układ ośrodka ma-
teriału trójfazowego (ciało stałe w postaci szkieletu gruntowego, ciecz i gaz) nastręcza po-
ważne trudności w jego dokładnym opisie fizycznym. Ze względu na złożoność i trudność 
w jednoznacznym opisie tego ośrodka rozpatruje się na ogół ośrodek gruntowy jako mate-
riał dwufazowy, stanowiący szkielet gruntowy i ciecz. W specjalnych uwarunkowaniach nie 
można pominąć oddziaływania gazu na właściwości materiału gruntowego. 



III. STRATEGIA GEOTECHNIKI  
W INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

39

Stąd w większości przypadków właściwości gruntów opisuje się za pomocą teorii ośrodków 
ciągłych do opracowania projektu geotechnicznego budowy obiektu w złożonych warunkach 
geotechnicznych, a także oceny obciążeń przekazywanych na podłoże w zmieniających się wa-
runkach klimatycznych i coraz częściej występujących zjawisk nadzwyczajnych. Głównym ce-
lem opracowania projektów geotechnicznych jest zapewnienie bezpieczeństwa obiektu i jego 
użytkowników. Obszerny zakres problemów geotechnicznych, opisanych odpowiednimi roz-
wiązaniami analitycznymi, opartymi na szerokiej wiedzy, nie tylko wspomnianych wcześniej 
dyscyplin podstawowych i  mechaniki gruntów oraz inżynierii geotechnicznej, ale również 
właściwym uwzględnieniu strony technologicznej i pracy konstrukcji, stanowi główne zain-
teresowanie inżyniera geotechnika. Wymaga to od niego również szerokiej wiedzy o procesie 
budowlanym i z dziedzin pokrewnych odniesionych do podłoża gruntowego. Konieczność 
prowadzenia w szerokim zakresie badań laboratoryjnych i terenowych wynika przede wszyst-
kim z faktu, że jako tereny przydatne do budowy obecnie uznaje się tereny dotychczas uzna-
wane za nienadające się do celów budowlanych, komunikacyjnych i przemysłowych. Rozwój 
cywilizacyjny, pociągający za sobą różnego rodzaju cele inwestycyjne, nie może w sposób nie-
korzystny wkraczać na tereny rolnicze, leśne i rekreacyjne. Stąd potrzeba ulepszania terenów 
dotychczas pomijanych w aspekcie budownictwa i wszelkiego rodzaju inwestycji. Problematy-
kę roli geotechniki i jej rozwoju w inżynierii lądowej i wodnej przedstawiono kompleksowo na 
XVII Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej w 2018 r. (Dem-
bicki E., Młynarek Z., Lechowicz Z., Szymański A.).

1. Rozwój metodyki badań gruntów i geomateriałów 

Obszarem inżynierskiego wykorzystania badań gruntów i  ogólnie geomateriałów, do 
których zalicza się między innymi grunty antropogeniczne, geosyntetyki i inne, jest przede 
wszystkim określanie ich właściwości fizycznych, wytrzymałościowych i odkształceniowych 
oraz przepuszczalności hydraulicznej. Badania w ścisłe kontrolowanych warunkach naprę-
żenia, odkształcenia i odpływu stanowią również podstawowy sposób wyznaczania charak-
terystyk i parametrów do stosowanych modeli gruntu. Wprowadzane do praktyki w ostat-
nich latach inne metody badań laboratoryjnych zapewniają lepsze poznanie zachowania się 
gruntów i geomateriałów w złożonych warunkach obciążenia (monotonicznych i cyklicz-
nych), przy zmianie nasycenia, temperatury, czynników środowiskowych, w tym głównie 
zanieczyszczeń. Znacząca poprawa wyposażenia ośrodków naukowych i firm konsultingo-
wych w nowoczesną aparaturę do badań laboratoryjnych, która nastąpiła w ostatnim dzie-
sięcioleciu w Polsce (głównie dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych) umożliwia lepszą 
jakość badań standardowych oraz prowadzenie zaawansowanych badań naukowych. Inten-
sywna rozbudowa infrastruktury transportowej i rosnąca potrzeba posadowienia obiektów 
na terenach o niekorzystnych warunkach geotechnicznych, wynikających najczęściej z wy-
stępowania gruntów słabonośnych i  wysokiego poziomu wody gruntowej, spowodowała 
konieczność wykonywania badań laboratoryjnych tych gruntów przez firmy konsultingowe 
i ośrodki naukowe, z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury. 
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Grunty słabonośne charakteryzują się: 
•	dużą porowatością i wilgotnością,
•	dużą odkształcalnością z wyraźną tendencją do pełzania,
•	małą wytrzymałością na ścinanie w warunkach bez odpływu,
•	 znaczną zmianą przepuszczalności wraz ze zmianą porowatości,
•	 znaczną nieliniową zmiennością charakterystyk materiałowych,
•	 znaczną przestrzenną zmiennością właściwości.

Właściwości spoistych i  organicznych gruntów słabonośnych powodują, że zakres pro-
wadzonych badań oraz metodyka badań i interpretacja wyników muszą być dostosowane do 
specyfiki ich zachowania. W praktyce inżynierskiej w ramach badań laboratoryjnych służących 
identyfikacji gruntów słabonośnych oprócz podstawowych właściwości fizycznych konieczne 
jest określenie takich parametrów, jak: zawartość części organicznych i węglanu wapnia oraz 
w przypadku torfów stopnień rozkładu. Wyznaczenie charakterystyk i parametrów umożliwia-
jących ocenę wartości i przebiegu odkształceń gruntów słabonośnych przeprowadza się coraz 
częściej na podstawie badań w konsolidometrach umożliwiających określenie parametrów ści-
śliwości (również wtórnej), przepuszczalności hydraulicznej i parametrów konsolidacji. Bada-
nia wytrzymałościowe prowadzone na próbkach o większych wymiarach (średnica ≥ 50 mm) 
w aparacie trójosiowym o udoskonalonej konstrukcji z dodatkowym wyposażeniem znacznie 
rozszerzają dotychczasowe możliwości pomiarowe. Badania naukowe skierowane są głównie na 
lepsze poznanie zachowania się gruntów organicznych w złożonych warunkach obciążenia oraz 
wyznaczenie charakterystyk i parametrów do sprężysto-lepkoplastycznych modeli gruntu.

Starsze grunty organiczne stanowią również problem w  posadowieniu budowli  
i infrastruktury podziemnej na terenach o intensywnej zabudowie. Przykładem są grunty or-
ganiczne (namuły, gytie i  torfy) z  interglacjału eemskiego występujące w Rynnie Żoliborskiej 
w Warszawie. Eemskie grunty organiczne mimo większej wytrzymałości na ścinanie bez od-
pływu i mniejszej odkształcalności niż holoceńskie grunty organiczne, ze względu na dużą za-
wartość części organicznych i węglanu wapnia, charakteryzują się dużą tendencją do pełzania, 
nieliniową zmiennością charakterystyk materiałowych oraz znaczną przestrzenną zmiennością 
właściwości. W projektowaniu geotechnicznym posadowienia obiektów budownictwa mieszka-
niowego i infrastruktury podziemnej w takim rejonie konieczne jest zastosowanie odpowied-
niego rodzaju i zakresu badań laboratoryjnych pozwalających na wyznaczenie charakterystyk 
i parametrów umożliwiających poprawną ocenę ich zachowania. Badania naukowe zmierzają do 
poznania wytrzymałości na ścinanie oraz pełzania tych gruntów przy niestandardowych ścież-
kach naprężenia wywoływanych w podłożu w rejonie głębokich wykopów lub infrastruktury 
podziemnej. Wykorzystanie cylindrycznego aparatu skrętnego umożliwia badanie przy niestan-
dardowej ścieżce naprężenia lub badanie pełzania przy dewiatorowym stanie naprężenia przy 
różnym kącie obrotu kierunków naprężeń głównych.

Badania gruntów wykonywane w ośrodkach naukowych na udoskonalonej aparaturze do-
tyczyły również poznania zachowania się gruntów w zakresie małych odkształceń z wykorzy-
staniem aparatu trójosiowego i kolumny rezonansowej wyposażonych w przetworniki piezo-
elektryczne. Ostatnio badania trójosiowe prekonsolidowanych gruntów spoistych umożliwiające 
wyznaczenie modułów odkształcenia w zakresie małych odkształceń wykonywane są również 
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przez firmy konsultingowe. Pozwala to na poprawny dobór parametrów do modelowania nume-
rycznego z wykorzystaniem sprężysto-idealnie plastycznych modeli gruntu przy projektowaniu 
części podziemnej obiektów oraz infrastruktury podziemnej. Do badań laboratoryjnych charak-
terystyk materiałowych gruntów częściowo nasyconych wodą wykorzystywany jest konsolido-
metr oraz aparat trójosiowy wyposażony w układ tensometryczny do pomiaru dodatnich i ujem-
nych ciśnień wody w porach. Badania naukowe prowadzone w cyklicznym aparacie trójosiowym 
umożliwiają ocenę zachowania się gruntów niespoistych i spoistych poddanych pulsacyjnym lub 
oscylacyjnym cyklicznym obciążeniom. Pozwala to na poprawny dobór parametrów do mode-
lowania numerycznego w projektowaniu obiektów poddanych cyklicznym obciążeniom. Obie-
cujące w tym zakresie jest wykorzystanie cylindrycznego aparatu skrętnego umożliwiającego ba-
danie próbek gruntu poddanych cyklicznym obciążeniom. Współczesnym wyzwaniem badań 
laboratoryjnych jest konieczność poznania zachowania się gruntów w warunkach zmian czynni-
ków środowiskowych (termicznych, chemicznych i biologicznych). Stanowi to duże utrudnienie 
w badaniach ze względu na konieczność zmiany lub dostosowania dotychczas stosowanej apara-
tury i metody badań. Interdyscyplinarny charakter zagadnienia wymaga współpracy ze specjali-
stami z zakresu termodynamiki, chemii i biologii. 

Ze względu na różne pochodzenie gruntów antropogenicznych podstawowe badania służą 
najczęściej inżynierskiej identyfikacji ich właściwości fizycznych, parametrów przepuszczalno-
ści, wytrzymałościowych i odkształceniowych. Głównym celem uzupełniających badań labora-
toryjnych jest ocena zmian właściwości gruntów antropogenicznych wywołanych czynnikami 
technologicznymi oraz zmianami czynników środowiskowych. W badaniach laboratoryjnych 
dokonuje się również wstępnej oceny możliwości wykorzystania gruntów antropogenicznych 
do budowy lub modernizacji nasypów, warstw uszczelniających lub do wzmocnienia podłoża 
słabonośnego. Jednym z ważnych współczesnych wyzwań badań jest wyznaczanie podstawo-
wych właściwości geosyntetyków stosowanych w konstrukcjach inżynierskich w zakresie ich 
przepuszczalności, wytrzymałości i odkształcenia. Wykorzystanie geosyntetyków do zbrojenia 
gruntu i w konstrukcjach oporowych przy charakterystyce mobilizacji ich wytrzymałości na 
rozciąganie powoduje, że prowadzone są badania laboratoryjne służące opracowaniu metod 
projektowania wstępnie sprężonych konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami. W la-
boratoriach prowadzone są wielkowymiarowe badania modelowe mechanizmu współpracy 
grunt-geosyntetyk. Celem badań naukowych jest określenie efektów starzenia się geosynte-
tyków oraz zmian ich właściwości wywołanych niską i wysoką temperaturą oraz czynnikami 
chemicznymi i biologiczne. Rozwój modelowania numerycznego interakcji obiektów budow-
lanych z podłożem gruntowym inicjuje badania laboratoryjne służące wyznaczeniu charakte-
rystyk i parametrów opisujących zachowanie się strefy kontaktowej. Wyniki badań gruntów 
wykorzystywane są do rozwoju podstaw teoretycznych i sposobów modelowania nowych roz-
wiązań technologicznych wzmacniania podłoża budowli.

2. Rozwój metod realizacji inwestycji

Wykonywanie robót geotechnicznych, niezależnie od skali ich wielkości i usytuowania, 
powinno odbywać się pod stałym nadzorem specjalisty geotechnika. Szczególnie złożone sy-
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tuacje wymagają nadzoru naukowo-technicznego, z  możliwością natychmiastowej korekty 
projektowo-wykonawczej, z uzasadnioną odpowiedzią (adekwatną), analizą obserwacji i po-
miarów oraz obliczeniami. Jako przykład nowych rozwiązań można podać zastosowanie ge-
osyntetyków do budowy platform w budownictwie komunikacyjnym. Dotyczą stref obszarów 
o potencjalnych wgłębieniach związanych z występowaniem podziemnych kawern lub innych 
przyczyn. Pochodzenie tych kawern może być naturalne (kawerny krasowe związane z roz-
puszczaniem skał wywołanych przez kwaśne wody) lub związane z działalnością człowieka 
(dawne wyrobiska podziemne lub korytarze górnicze, względnie inne). Rozpoznanie kawern 
nie jest nigdy pełne i prace podsadzkowe wypełnienia często są niekompletne. Istnieje na ogół 
ryzyko lokalnego powierzchniowego zagłębienia, bardzo szkodliwego w istniejącej strukturze. 
Zastosowanie wzmocnienia za pomocą geosyntetyków umiejscowionych w podstawie platfor-
my drogowej pozwala ograniczyć skutki lokalnego zapadliska. Badanie i realizacja prac z sze-
rokiego zastosowania geosyntetyków w budownictwie, szczególnie komunikacyjnym, stanowi 
współczesny temat zainteresowań i działań inżyniera geotechnika. Badanie nad zastosowa-
niem geosyntetyków obejmują złożone mechanizmy uwzględniające w strefie zakotwień za-
stosowanego geosyntetyku wartości przemieszczenia i odkształcenia powłoki geosyntetycznej 
oraz naprężenia na powierzchni zapadliska. Uwzględnienie tych wielkości zwiększa bezpie-
czeństwo i powinno być uwzględnione w metodzie wymiarowania zapadliska.

Do realizacji projektów prac geotechnicznych należy tematyka budowy i  eksploatacji 
składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych. Jako odpady przemysłowe występują 
tu składowiska o dużej powierzchni, jak na przykład składowisko odpadów kopalni miedzi 
czy mniejsze składowiska odpadów przemysłu sodowego lub tylko pojedyncze lub zespo-
łowe stawy składowiskowe. Stawy składowiskowe mogą być również wykorzystywane jako 
czasowe magazyny przeładunkowe produktów naftowych w połączeniu wykorzystywania 
wyrobisk soli jako stałych magazynów składowania. Projektowanie, nadzór nad budową 
tych obiektów z zastosowaniem różnych materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych prowa-
dzone są co najmniej pod ścisłym nadzorem, a niekiedy przy współuczestnictwie inżyniera 
geotechnika. Dochodzi do tego permanentny nadzór i kontrola pracy i  zachowania zbu-
dowanych składowisk. Poważnym zagadnieniem badawczym i technicznym jest likwidacja 
starych lub zamkniętych składowisk, zarówno komunalnych, jak i przemysłowych. Opra-
cowania i szczegółowe opisy geotechniczne tych prac można znaleźć w materiałach z Kon-
ferencji Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz w różnych czasopismach na-
ukowo-technicznych poświęconych tematyce geotechnicznej. 

3. Zalecenia do strategii rozwoju geotechniki

Z przeanalizowanej tematyki geotechnicznej, dotyczącej rozpoznania warunków pod-
łoża gruntowego, jego badań laboratoryjnych i terenowych oraz rozpoznania i opisu teo-
retycznego podłoża w funkcji jego pracy jako podłoża budowlanego i przedstawionych 
opisów zastosowania do rozwiązywania zagadnień inżynierii geotechnicznej można sfor-
mułować następujące zalecenia:
•	Opracowanie geotechniczne służące do wiarygodnego opisu naukowo-technicznego 
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powinno być oparte na dokładnym rozpoznaniu geologicznym podłoża w  aspekcie 
stratygraficznym, uwzględniającym położenie poszczególnych warstw, ich miąższość, 
nawodnienie i warunki oraz wartości ewentualnych spływów. Należy również określić 
formowanie (powstanie) poszczególnych formacji geologicznych oraz szczegółowe in-
formacje o gruntach antropogenicznych.

•	Zadaniem inżynierii geotechnicznej jest analiza dokumentacji względnie przewidywań 
co do projektowanego obiektu. Chodzi tu o możliwość spodziewanych nacisków na przy-
szłe podłoże geotechniczne, zagłębienie budowli lub obiektu, a także dopuszczalnych od-
kształceń i przewidywanego rodzaju obciążenia podłoża (statyczne, dynamiczne).

•	Należy opracować szczegółowy program badań terenowych i laboratoryjnych, w zależ-
ności od przyjętych lub przewidywanych obciążeń fundamentów budowli, stateczności 
budowli i warunków geotechnicznych oraz rodzaju obciążeń fundamentów i ich war-
tości.

•	Potrzebne jest przeprowadzenie badań geotechnicznych, by określić niezbędne para-
metry do kompleksowego opracowania geotechnicznego do celów obliczeniowych wy-
miarowania poszczególnych elementów fundamentów, możliwości określenia nośności, 
odkształcalności oraz ogólnej stateczności budowli i ryzyka awarii.

•	Należy zwrócić szczególną uwagę na przebieg obliczeń dotyczących nośności i  od-
kształcalności oraz stateczności budowli, rozpatrując różne schematy możliwości jej 
utraty w celu prawidłowego określenia bezpieczeństwa.

•	Przeprowadzając obliczenia analityczne należy zwrócić szczególną uwagę na dwa aspekty:
−	pierwszy: prawidłowe modele opisujące dany grunt w odpowiednim stanie napręże-

nia i odkształcenia oraz układzie współrzędnych (płaski lub przestrzenny),
−	drugi: przyjmując profesjonalne programy obliczeń numerycznych odniesione do po-

szczególnych zagadnień geotechnicznych, należy dokładnie przeanalizować ich zało-
żenia wyjściowe, zastosowane prawa konstytutywne podłoża i inne elementy mające 
wpływ na otrzymane tymi programami wyniki obliczeń. Otrzymane wyniki oblicze-
niowe należy dokładnie przeanalizować pod kątem ich wiarygodności fizycznej.

•	W  przypadku poważniejszych budowli lub obiektów, w  których mogą następować 
zmiany uwarunkowań zewnętrznych, jak zmiany w podłożu gruntowym wywołane róż-
nymi czynnikami, należy przewidzieć zaawansowany monitoring odkształceń podłoża 
i zmian zachodzących w obiekcie wraz z cyklicznym opracowaniem opinii geotechnicz-
nej o stanie bezpieczeństwa budowli obiektu.

Z przedstawionych głównych zaleceń wynika złożona, ważna i odpowiedzialna rola 
inżyniera geotechnika i tematyki geotechnicznej w procesie inwestycyjnym.

Prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański jest prezydentem Polskiego Komitetu Geotechniki. 
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Marek Lechowicz jest wiceprezydentem Polskiego Komitetu 
Geotechniki.
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iV.

OCHRONA ŚRODOWISKA  
A NASZE BEZPIECZEŃSTWO 

Jerzy Witold Pietrewicz

Jesienią 2019 r. nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der 
Leyen przedstawiła wytyczne polityczne na kadencję 2019-2026 Komisji Europejskiej 
„Mój program dla Europy”. Obejmuje on sześć priorytetów: 
1. Europejski Zielony Ład.
2. Gospodarka, która służy ludziom.
3. Europa na miarę ery cyfrowej.
4. Ochrona naszego europejskiego stylu życia.
5. Silniejsza pozycja Europy na świecie.
6. Impuls dla demokracji europejskiej.

Program ten jednoznacznie określa pierwszoplanowe znaczenie podjęcia skutecznej 
walki z  przyspieszającymi procesami zmian klimatycznych i  środowiskowym. Mowa 
o szerokim spektrum działań wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju, którego 
celem jest osiągnięcie w perspektywie 2050 r. neutralności klimatycznej osiągniętej dzięki 
zeroemisyjnej gospodarce. Tak zbudowany Europejski Zielony Ład miałby stanowić dla 
innych krajów świata przykład właściwej postawy i  odpowiedzialności za przyszłość 
naszej planety i jej mieszkańców, a także ich dzieci i wnuków.

Ta pobudzająca wyobraźnię idea głębokiej przebudowy otaczającego nas świata swoimi 
korzeniami sięga ostatnich trzech dekad XX w. i ma też polską proweniencję. Te korzenie 
odnajdujemy w przedstawionym w 1987 r. Raporcie Światowej Komisji ds. spraw Środowiska 
i Rozwoju ONZ „Nasza wspólna przyszłość”, opracowanym pod przewodnictwem Gro Harlen 
Brundland. W  raporcie tym obok diagnozy światowej sytuacji gospodarczej, społecznej 
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i  stanu środowiska zawarto wielką kreacjonistyczną koncepcję zrównoważonego rozwoju, 
zakładającego różne formy interwencjonizmu i  aktywności państwa oraz zaangażowanie 
i współdziałanie narodów w skali globalnej. W tym samym roku ogłoszona została encyklika 
Jana Pawła II „Sollicitudo rei socialis”, zwracająca uwagę na konieczność uwzględniania 
moralnego wymiaru rozwoju. Jej przesłaniem było wskazanie, że natura jest wewnętrznie 
spójnym systemem. Nie można więc bez naruszenia jej równowagi prowadzić w  imię 
gospodarczych potrzeb rabunkowego zawłaszczania jej dóbr. Procesy gospodarowania muszą 
uwzględniać ograniczoność zasobów, skutki zatrucia środowiska dla jakości życia ludzi, jak też 
potrzeby życia przyszłych pokoleń.

Przesłanie raportu G.H. Brundtland i encykliki Jana Pawła II znalazło swoje rozwinięcie 
w dyskusjach oraz ustaleniach I  i  II Światowego Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. 
i szczytu, który odbył się 10 lat później w Johannesburgu. Niestety, mimo szeregu dalszych 
inicjatyw i działań upływ czasu nie zaowocował na skalę światową znaczącym osłabieniem 
presji na środowisko i  zaprzestaniem jego degradacji. Świat nie dysponuje możliwościami 
skutecznej kontroli zanieczyszczeń ani też skutecznej egzekucji przyjętych ustaleń. 
Podejmowane działania są w dalszym ciągu fragmentaryczne, zbiurokratyzowane i opóźnione. 
Nie ma instytucji zdolnej do narzucenia i wyegzekwowania w globalnej skali niezbędnych 
minimalnych standardów ochrony środowiska. To, co niemożliwe w skali globalnej, okazało 
się jednak wymiernym sukcesem i  wyróżnikiem Unii Europejskiej, która na przestrzeni 
lat wysunęła się na pozycję światowego lidera w  działaniach na rzecz ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju. Na listę jej sukcesów wpisują się działania związane z daleko idącą 
redukcją emisji gazów cieplarnianych, transformacją sektora energetycznego w  kierunku 
niskoemisyjnym, ponad 30% generacją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz 
znaczącym ograniczeniem energochłonności i materiałochłonności produkcji.

1. Polski wkład w zrównoważony rozwój 

Znaczące osiągnięcia UE w wypełnianiu agendy zrównoważonego rozwoju widoczne 
są na polu budownictwa, transportu, rolnictwa, wielu sektorów przemysłu, w odchodzeniu 
od marnotrawnej konsumpcji czy w zakresie gospodarki odpadami. To przede wszystkim 
aktywności i determinacji unijnych liderów oraz unijnej dyplomacji zawdzięczamy kolejne, 
coraz bardziej ambitne prośrodowiskowe cele i inicjatywy. Szereg europejskich przemysłów 
znalazło się w awangardzie zmian związanych z wdrażaniem rozwiązań i mechanizmów 
wpisujących się w procesy zrównoważonego rozwoju. W tych działaniach i inicjatywach 
poczesne miejsce zajmują polskie instytucje. 30 lat temu został powołany, jako kluczowy 
podmiot systemu ochrony środowiska w Polsce, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej (finansowany z  opłat za gospodarcze korzystanie z  naturalnego 
środowiska i kar za jego zanieczyszczanie), a kilka lat później Bank Ochrony Środowiska SA 
i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Dopełnieniem systemu był Dom Maklerski 
BOŚ SA oraz Fundacja Ekofundusz, zarządzająca środkami pieniężnymi pochodzącymi 
z konwersji części polskiego zadłużenia na inwestycje proekologiczne w Polsce. Stworzony 
z tych instytucji unikatowy system finansowania ochrony środowiska, ukierunkowany na 
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osiąganie wymiernych efektów ekologicznych, w swym działaniu zaowocował szeregiem 
prośrodowiskowych projektów. Ich efektem była na przykład rewitalizacja Gór Izerskich, 
radykalne ograniczenie emisji związków siarki, ołowiu, niszczącego warstwę ozonową 
freonu i tlenku azotu. 

W  ramach programów ochrony wód Polska została pokryta siecią wodociągów, stacji 
uzdatniania wody i  szeregiem oczyszczalni ścieków. Rozpoczęto wiele projektów tzw. 
małej retencji oraz ochrony bądź rewitalizacji bagien. To dzięki finansowaniu NFOŚiGW 
możliwa była skuteczna likwidacja tzw. mogielników, czyli zakopanych pod ziemią 
składowisk wycofanych z użycia pestycydów i  innych szkodliwych związków chemicznych, 
jak też rozwiązanie w  znacznej mierze problemów utylizacji azbestu. Na szeroką skalę 
rozwinięty został program edukacji ekologicznej skierowany do szkół, uczelni, organizacji 
pozarządowych i wszystkich zainteresowanych. Zainicjowano szereg działań na rzecz ochrony 
przyrody i  zachowania ginących gatunków. W  Szklarskiej Porębie powstał bank genów, 
będący swoistym ekologicznym śladem szeregu zanikających gatunków roślin. Co roku we 
wrześniu Polacy tłumnie uczestniczą w  akcji „Sprzątanie świata”, a  w  kwietniu na Polach 
Mokotowskich w Warszawie celebrujemy Dzień Ziemi. Ważnym corocznym podsumowaniem 
podejmowanych działań, osiągnięć i  prezentacji planów na przyszłość są odbywające się 
jesienią w Poznaniu targi POL-ECO-SYSTEM, przyciągające gości także z innych krajów.

2. Strażacy dla środowiska

W  tych służących ludziom i  naturalnemu środowisku inicjatywach nie mogło 
zabraknąć ochotniczych straży pożarnych. Strażacy ochotnicy uczestniczyli nie tylko 
w  działaniach poprawiających stan bezpieczeństwa w  swoich miejscowościach, byli 
obecni np. przy oddawaniu do użytku oczyszczalni ścieków, inwestycjach na wodzie, 
w  lasach, ale zwłaszcza tam, gdzie trzeba było zmierzyć się z  realnym żywiołowym, 
zagrożeniem osad, pól i lasów, przyrodniczej bioróżnorodności. Patrząc retrospektywnie, 
niewątpliwie zrobiliśmy wiele na rzecz naturalnego środowiska w Polsce i niewątpliwie 
należą się słowa wielkiego podziękowania instytucjom, organizacjom i zaangażowanym 
w  te działania osobom. Patrząc w  przyszłość – to nadal zbyt mało, by zachować nasze 
środowisko w niepogorszonym stanie dla przyszłych pokoleń. Wiele zależy od naszego 
otoczenia. Ale z każdego miejsca tego otoczenia można powiedzieć to samo. Powinniśmy 
zatem w pierwszej kolejności skupić się na własnych zadaniach, nie tracąc z pola widzenia 
docelowego horyzontu i  zadbać o właściwą koordynację działań możliwie najszerszego 
grona uczestników proekologicznego procesu.

Nie jest to zadanie proste. Szybkie tempo gospodarczych, społecznych i przyrodniczych 
przemian w zasadzie wyklucza prostą ekstrapolację zmian na rzecz analizy scenariuszowej, 
poddawanej jeszcze systematycznej aktualizacji. W  jednym z  takich długookresowych 
scenariuszy pozytywistycznych zmian wyobrazić sobie można, że świat, we własnym 
najlepszym interesie, wkroczy na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, odejdzie od 
nietrwałej konsumpcji, marnotrawnego zużywania zasobów, kultu własności. Rabunkowa 
eksploatacja naturalnego środowiska zastąpiona zostanie surowcami odzyskiwanymi z już 
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zużytych produktów i  współdzielonym użytkowaniem. Bardziej sprawiedliwy podział 
ograniczy marnotrawstwo żywności. Nie można jednak wykluczyć nasilenia katastrof 
wielkiej skali, spowodowanych przez żywioły bądź będących skutkiem działalności 
człowieka, dotykających wielkich zbiorowości ludzkich. 

Zrównoważony rozwój będzie postępował w  ramach rosnącego zaufania, odpo-
wiedzialności i  współpracy. Te wartości, które od początku istnienia są bardzo bliskie 
OSP, zapewne będą też wyznaczały miejsce poszczególnych uczestników w  przyszłych 
rozwojowych procesach. Aby jak najlepiej wykorzystać istniejący potencjał współpracy 
i współdzielenia w społeczeństwie jutra, potrzebna jest wiedza, edukacja, upowszechnianie 
dobrych praktyk, prewencja oraz zapobieganie nieszczęściu. Ochotnicza straż pożarna 
musi być zdolna do podejmowania skoordynowanych działań ratujących ludzi i przyrodę, 
niosących pierwszą pomoc, w  warunkach zniszczonej bądź niedrożnej podstawowej 
infrastruktury bytowej. Te potrzeby staną się naturalnym obszarem aktywności OSP. I do 
tych zadań strażacy ochotnicy powinni już teraz zacząć się przygotowywać. Nie tylko 
uzupełniając sprzęt i doskonaląc strażackie rzemiosło, ale także zwiększając organizacyjną 
sprawność, umiejętności współdziałania i dając przykład dbałości o naturalne środowisko.

Czy możliwe są inne scenariusze rozwoju sytuacji? Jak najbardziej tak. Na świecie jest 
wiele dróg, chociaż wszystkie prowadzą ponoć do Rzymu. Na większości z nich zapewne 
będzie można spotkać strażaków ochotników. Bo są po prostu potrzebni.

Dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
kierownikiem Zakładu Analizy Rynków Instytutu Rynków i  Konkurencji, Kolegium 
Nauk o Przedsiębiorstwie.
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MEDIA PUBLICZNE W KRAJACH 
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ: 

RYNKOWY I POLITYCZNY KONTEKST 
DZIAŁANIA, ZADANIA PROGRAMOWE, 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

Stanisław Jędrzejewski

Wprowadzenie

Media w Europie Środkowo-Wschodniej pełniły i nadal pełnią szczególną funkcję. Odegrały 
tam ważną rolę w historycznej walce o demokrację i pluralizm w trzech co najmniej wymiarach: 
– w wielu krajach regionu to właśnie media były czynnikami rewolucyjnych zmian politycznych; 
– radykalne zmiany w społeczeństwie zmierzały do przekształceń partyjnych/państwo-

wych mediów w publiczne;
– ostatecznie główna kwestia transformacji społeczeństw dotyczyła i dotyczy nadal roli 

państwa i  społeczeństwa obywatelskiego w  tych przemianach, demokratycznego plu-
ralizmu, problemów z  denacjonalizacją i  prywatyzacją, poszukiwania suwerenności 
i oczywiście liberalizacji samych systemów medialnych. 

Chociaż kraje regionu środkowo-wschodniej Europy ciągle zmierzają (niejednokrot-
nie meandrycznie) do umocnienia klasycznego systemu dualnego, składającego się z sek-
tora publicznego i komercyjnego, to proces dochodzenia do tego systemu w praktyce jest 
złożony. Budując nowy ład polityczny, ciągle borykają się one z fatalnym dziedzictwem 
totalitarnej przeszłości. Jest to przede wszystkim:
–  słabość lub wręcz brak społeczeństwa obywatelskiego, 
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–  dominująca rola państwa i „społeczeństwa politycznego”, 
– niska wiarygodność władz wybranych w powszechnych wyborach, łącznie z wysokim 

poziomem korupcji, 
–  niewielki stopień identyfikacji społeczeństwa z procesami i procedurami demokratycznymi. 

Po tym, jak w  1989 r. kraje Europy Środkowo-Wschodniej stanęły przed zadaniem 
opracowania nowej polityki medialnej i  redefinicji ich systemu medialnego, przede 
wszystkim musiały zbudować nowy model systemu medialnego, u którego podstaw le-
gły normatywne teorie i koncepcje dotyczące roli środków przekazu oraz dziennikarstwa 
w społeczeństwie demokratycznym. Ustawodawcy w tych krajach mogli odwoływać się 
głównie do trzech orientacji polityki medialnej1: 
1)  idealistycznej (radykalna wizja demokracji partycypacyjnej w mediach i systemie ko-

munikowania), 
2)  mimetycznej (prosta transplantacja zachodniego systemu medialnego z wolną prasą 

i systemem dualnym radia i telewizji), 
3)  atawistycznej (niechęć nowych elit do pozbycia się kontroli nad mediami, łącznie z odzie-

dziczonymi umiejętnościami wywierania wpływu na środki przekazu). 

Pomimo silnego nacisku na wybór orientacji atawistycznej, w większości krajów regionu 
zwyciężyła orientacja mimetyczna, jako efekt znacznej presji wywieranej na poszczególne 
rządy przez Unię Europejską, Radę Europy i inne instytucje oraz organizacje międzynarodo-
we. Jedna z pierwszych decyzji podjętych przez nowe rządy w czasie transformacji ustrojo-
wej objęła sektor prasowy i dotyczyła niezależności prasy. Nowe władze potrzebowały więcej 
czasu, by wprowadzić podobne zmiany w regulacjach dotyczących mediów elektronicznych.  
Nowe prawo mediów zostało uchwalone najpierw w Czechach (1991) i na Słowacji (1992). 
W 1992 r. nowe regulacje w obrębie radia i telewizji zostały przyjęte w Polsce i Rumunii. 
Bułgaria i Węgry wprowadziły podobne regulacje w połowie lat 90. Wszystkie te kraje 
zdecydowały się na ustanowienie dualnego systemu mediów, który nawiązuje do modelu 
charakterystycznego dla krajów zachodnich. 

W  kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej doprowadzono jednakże do utrzy-
mania bezpośredniej kontroli na mediami publicznymi przez władze państwowe (Rosja, 
Rumunia). W innych krajach równoległa presja polityki i komercjalizacji zapobiegła ko-
lonizacji mediów publicznych przez partie i administrację państwową (Polska, Słowacja, 
Czechy). W  jeszcze innych z  powodu niedostatku wolnych częstotliwości sprywatyzo-
wano częściowo państwową/publiczną telewizję i niektóre kanały radiowe, by umożliwić 
podjęcie działalności przez nadawców prywatnych. Niejednokrotnie odbyło się to w taki 
sposób, by ograniczyć czas emisji reklamy w programach publicznych. Obydwie te polity-
ki osłabiły jednakże publiczny sektor mediów i spowodowały jego marginalizację, a brak 
kapitału w dużym stopniu jeżeli nie zahamował, to znacznie utrudnił działania miejsco-

1 Jakubowicz K., 2008, Media publiczne. Początek końca czy nowy początek?, Wydawnictwa Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa.
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wych przedsiębiorców na rzecz rozwoju mediów. Jednocześnie widoczne były i są nadal 
(zwłaszcza po akcesji wielu krajów regionu do Unii Europejskiej i otwarciu rynku mediów 
dla inwestorów zagranicznych) zabiegi koncernów międzynarodowych, by rozszerzyć 
swoją działalność na nowe rynki. Z nielicznymi wyjątkami nadawcy publiczni w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej tworzą instytucje postrzegane jako takie, które nie w są 
w stanie osiągnąć niezależności od państwa i zapewnienia rozmaitości oferty oraz plura-
lizmu i wysokiej jakości własnych przekazów, zwłaszcza związanych z bezpieczeństwem 
informacyjnym. Jednocześnie wzrosło w  tym czasie zadłużenie tych organizacji, a przy 
tym zmniejszyły się ich audytoria i widownie. 

Argumenty pojawiające się w aktualnych debatach politycznych nad mediami w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej i co więcej – zwyciężające w nich powtarzają w istocie to, co 
zostało już powiedziane i wystąpiło w Europie Zachodniej jeszcze w latach 80., gdy powsta-
wały prywatne stacje radiowe i sieci telewizyjne. Polityczna kontrola, ingerencja państwa, 
ideologiczny monopol, biurokratyczna sztywność i niewydolność gospodarcza mediów pu-
blicznych są dzisiaj zarzutami powszechnie formułowanymi przez opinię publiczną i rządy 
krajów regionu. Co więcej, publiczne radio i  telewizja stały się polem swoistej wojny, tak 
jak na przykład w Polsce – między elitami partyjnymi walczącymi o to, by wzmocnić swoje 
stronnictwa i w rezultacie zmienić mapę polityczną kraju. Publiczne media postrzega się 
przy tym często jako najskuteczniejsze narzędzia służące wzmocnieniu pozycji polityków, 
nowych liderów partyjnych i aktualnie kierujących państwem. Istnieje wówczas realne nie-
bezpieczeństwo traktowania mediów publicznych jako swoistego łupu wyborczego. 

Niezależność publicznych organizacji medialnych jest ograniczona przez państwo, 
które również próbuje prezentować i  umacniać swoją suwerenność. W  tej sytuacji ko-
mercyjne reguły działania mediów publicznych/państwowych są często postrzegane jako 
bariery wpływu państwa na media. Również dziennikarze widzą w komercjalizacji naj-
ważniejsze narzędzie osiągania niezależności od władzy państwowej i administracji, choć 
kwestia ochrony interesu publicznego jest raczej wtórna wobec ich własnych interesów. 

1. Dylematy nadawców publicznych w krajach  
Europy Środkowo-Wschodniej

Rozważając istotę i  charakter działania mediów w  krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej, H. Fabris zauważył, że we wczesnych latach 90. „zróżnicowane formy starych i nowych 
autokratycznych struktur władzy, jak również nowe sfery komercyjne ewoluowały i  mają 
duże szanse jeszcze przez jakiś czas istnieć”2. Twierdzi on również, że choć zachodni model 
medialny odniósł zwycięstwo, to w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wygląda na bar-
dziej tradycyjny i autochtoniczny, a koncepcje mediów nawiązujące do komunistycznej prze-
szłości i odziedziczone wzory zachowania wciąż przeważają i przez jakiś czas jeszcze prze-

2 Fabris H., Westification?, [w:] D.L. Paletz, K. Jakubowicz, P. Novodel (red.), 1995, Glasnost and after. Media 
and change in Central and Eastern Europe, Hampton Press, Cresskill, New York, s. 221-231. 
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trwają. Niewątpliwie H. Fabris ma rację, ale przede wszystkim w odniesieniu do przeszłości.  
Należy bowiem zaznaczyć, że to, co autor ten nazywa „tradycyjnymi i autochtonicznymi środ-
kowo-wschodnimi koncepcjami mediów i wzorami zachowania”, wydaje się odnosić do kultu-
ry i społeczeństwa postautorytarnego, charakterystycznego dla tego regionu. Ale taki wniosek 
odnosi się również do wyjaśnienia opisanego procesu w kategoriach geopolitycznych, który 
może być postrzegany jako przypadek „italianizacji” mediów w tym regionie. Włoski system 
medialny w latach 80. cechowała silna kontrola państwa, stronniczość, jawne wspieranie po-
lityki oraz polityków – i to w różnych aspektach: organizacyjnym, gospodarczym, ideologicz-
nym i profesjonalnym3. Dodać należy, że system ten funkcjonował w sytuacji niemal całkowi-
tego braku wspólnych norm etycznych zawodu dziennikarza. 

Analizując tę sytuację w odniesieniu do Europy Środkowo-Wschodniej, S. Splichal doszedł 
do wniosku, że media w tym regionie rozwijają się właśnie zgodnie z tendencjami widoczny-
mi w latach 80. we Włoszech4. Na poziomie politycznym niestabilność systemu polityczne-
go w Europie Środkowo-Wschodniej jest podobna do sytuacji politycznej we Włoszech tej 
dekady. Następny etap italianizacji można nazwać „berlusconizacją”5. Zjawisko to oznacza 
kolonizację mediów przez polityków i biznes. Czy to wyjaśnienie sytuacji mediów w Europie 
Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim publicznych, jest aktualne dzisiaj, czy też odnosi się 
jedynie do lat 90.? Czy ma dzisiaj sens mówienie o italianizacji albo berslusconizacji mediów 
w tym regionie Europy? Odpowiedź na to pytanie jest dwoista lub nawet popada w swojego 
rodzaju sprzeczność: i tak, i nie. 

Badacz słowacki A. Skolkay daje na to dwie odpowiedzi6. Pierwszą – pozytywną, ponieważ 
zjawisko podobne do włoskiego systemu medialnego wydawało się być faktem w wielu krajach 
regionu w latach 90, albo co najmniej w pewnych okresach w tych latach. Drugą odpowiedź – 
negatywną, ponieważ to podobieństwo wydawało się być tylko częściowe i/lub incydentalne. 
A zatem koncepcja/teoria/wyjaśnienie, o której mowa, nie przetrwała ani jako dalej i głębiej 
idąca obserwacja stanu rzeczy, ani jako długotrwałe doświadczenie rozwoju mediów. Chcąc 
opisać i wyjaśnić funkcjonowanie mediów w środkowo-wschodnim regionie Europy, należy 
raczej poszukiwać innych, alternatywnych modeli relacji media-społeczeństwo-polityka. Pu-
bliczni (państwowi) nadawcy radiowi i telewizyjni w Europie Środkowo-Wschodniej, podob-
nie jak inne instytucje publiczne, są zmuszeni do radzenia sobie ze wszystkimi konsekwen-
cjami transformacji gospodarczej i przyspieszonej modernizacji. Funkcjonują w wyjątkowo 
wrażliwym i burzliwym otoczeniu ekonomicznym, w uwarunkowaniach stale zmieniających 

3 Hallin D., Mancini P., 2004, Comparing media systems. Three models of media and politics, Cambridge Univer-
sity Press, New York.

4 Spichal S., From state control to commodification. Media democratization in East-Central Europe, [w:] Coorco-
ra F., Preston E. (red.), 1995, Democracy and communication in the New Europe: Charge and continuity in East 
and West, Hampton Press, Cresskill, New York, s. 51-65. 

5 Wyka A., 2007, Berlusconization of the mass media in East Central Europe. The new danger of italianization?, 
Kakanien Revisited 2006. Internet Platform for CEE research, http://www.kakanien-revisited.at/beitr/emerg/
AWyka1.pdf.

6 Skolkay A., Research on mass media in Central and Eastern Europe and Southern Europe in comparative analy-
sis w: Dobek-Ostrowska B., Głowacki M. (red.), 2008, Comparing media systems in Central Europe, wyd. UW, 
Wrocław, s. 27-40.
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się regulacji prawnych i niestabilnych systemów finansowych, w obliczu wielu zagrożeń ze-
wnętrznych i wewnętrznych słabości. Oczywiście kryzys finansowy i gospodarczy lat 2009-
2010 wyostrzył te wszystkie zjawiska, a w niektórych krajach, na przykład na Łotwie, media 
publiczne znalazły się na granicy istnienia. 

W  wielu krajach regionu, gdzie nie istnieje system opłat abonamentowych, publiczni 
nadawcy borykają się z brakiem stałego zasilania finansowego, niedoinwestowaniem, prze-
starzałą technologią, dziedzictwem niefunkcjonalnej struktury organizacyjnej i nadmiernego 
zatrudnienia. Stoją więc na rozstajach dróg między własnością państwową a uczestnictwem 
w – uznanym za model optymalny – wolnym rynku. Głównym ich problemem nie jest nie-
bezpieczeństwo nadmiernego wpływu kapitału, ale raczej brak kapitału niezbędnego do pry-
watyzacji. W odróżnieniu od sektora prasowego, który praktycznie w przeważającej części już 
jest sprywatyzowany we wszystkich krajach regionu, media elektroniczne przejawiają raczej 
tendencję do ustanawiania krajowego, komercyjnego i niestety ponad miarę upolitycznionego 
systemu mediów nominalnie publicznych oraz – niemal we wszystkich krajach regionu – pod-
porządkowanych władzom państwowym. Jest to casus podobny do sytuacji mediów publicz-
nych na Zachodzie przed pojawieniem się telewizji satelitarnej i kablowej, tzn. tych mediów, 
które w największej mierze przyczyniły się do zniesienia radiowo-telewizyjnego monopolu 
państwa. 

Trudno zatem byłoby uznać publiczny (państwowy) system nadawców radiowych i telewi-
zyjnych w wielu krajach regionu za niepodlegający wpływom ani państwa, ani rynku, a więc 
w pełni publiczny. W praktyce, ze względu na niedostatek środków finansowych, nadawcy pu-
bliczni z jednej strony pozostają zależni od reklamodawców, z drugiej wikłani są nieustannie 
w zmagania polityczne, chcąc nie chcąc stając się stroną politycznych konfliktów. Podsumo-
wując, wielu teoretyków i analityków sądzi, że media występują w sferze publicznej i proce-
sie politycznym w istocie w dwóch rolach: neutralnych obserwatorów, dokonujących analizy 
sceny politycznej oraz aktorów politycznych głęboko zakorzenionych w polityce. Jako aktyw-
nie uczestniczące w procesie politycznym, choć nie tak wszechmocne jak dawniej, media są 
w stanie nie tylko wpływać na bieg wydarzeń politycznych, formułować agendę narodową, 
ale również kreować lub/i niszczyć polityczne kariery. Jednakże z jednej strony powinny słu-
żyć najszerzej rozumianemu dobru wspólnemu, z drugiej zaś – demokratycznie wybranym 
elitom władzy. Rola mediów publicznych wydaje się tutaj klarowna: powinny komunikować 
społeczne znaczenie decyzji politycznych w języku powszechnie dostępnym i zrozumiałym 
również dla mniejszości społecznych, żyjących poza głównym nurtem życia społecznego. Ina-
czej mówiąc – komunikować sens procesu politycznego w sposób dostępny dla wszystkich 
uczestników życia społecznego oraz uzgadniać interes publiczny z treścią decyzji politycznych.

Obecnie, kiedy właściwie wszędzie media publiczne są pod polityczną presją, oskarżane 
o państwowy paternalizm czy partiokrację, mamy wrażenie, że znajdujemy się „pod gradem 
ziaren ryżu podczas uroczystości ślubnej”7. I nie ma nic w tym złego. Zło pojawia się wówczas, 
gdy media ulegają tym naciskom. Gdy spojrzeć z tego punktu widzenia na publiczną radio-

7 Harding P., PSB Radio: Various models – various programme offer, Palma de Mallorca 2005, Rencontre RNE 
May 2005.
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fonię i telewizję w kilku krajach europejskich, można dojść do wniosku, że nadawcy publicz-
ni we Włoszech (wspomniana berlusconizacja) czy w Rosji (jej odpowiednik – putynizacja), 
a nawet w Niemczech i Anglii nie są wolni od wpływów politycznych. Znana sprawa reportera  
Radio 4 Gilligana na nowo wywołała debatę o  regulacjach dotyczących radia i  telewizji. 
W pewnym sensie jej wynikiem był powstały w 2007 r. BBC Trust, zastępujący Radę Guberna-
torów i odpowiadający za regulacje BBC. 

Również w Polsce publiczne radio, podobnie jak telewizja, podatne jest na wpływy poli-
tyczne, a Krajowej Radzie w żadnym kolejnym wydaniu nie udało się jako swoistemu buforowi 
ograniczyć wpływu polityki (i polityków) na media, przede wszystkim publiczne. Nie ograni-
czyła też tego wpływu ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w po-
dziale zadań i kompetencji organów państwowych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji8. 
Uchwalona w nadzwyczajnym pośpiechu, miała na celu jedynie zmiany w składzie osobowym 
KRRiT i kierownictwa URTIP, a w konsekwencji w organach kierowniczych Polskiego Ra-
dia SA i Telewizji Polskiej SA. Zmiany kadrowe i programowe dokonane wówczas w Polskim 
Radiu, rozgłośniach regionalnych i Telewizji Polskiej nie miały w Polsce precedensu od 1993 r. 
Media publiczne, Polskie Radio SA i Telewizja Polska SA, specjalnie zresztą tego nie ukrywa-
jąc, stały się tubą propagandową Prawa i Sprawiedliwości, rządu utworzonego przez tę partię 
i jej koalicjantów: Samoobronę i Ligę Polskich Rodzin. Od 2015 r. trwa powtórka tej sytuacji.

2. Problem redefinicji misji mediów publicznych

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji misji mediów publicznych, co 
przemawia za niejednoznacznością i wielowymiarowością tego pojęcia9. Jest ono postrze-
gane i rozumiane na wiele różnych sposobów. Wyjaśnienie pojęcia misji mediów publicz-
nych sprawia trudność wielu medioznawcom, jak i praktykom, z uwagi na ciągłe zmiany 
kontekstu ich działania. 

8 Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów 
państwowych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2005 r. nr 267, poz. 2258).

9 Tracey M., 1998, Decline and fall of public service broadcasting, Oxford University Press Inc., New York; Ba-
nerjee B. & Seneviratne K., 2006, Public service broadcasting in the age of globalization, Asian Media Infor-
mation and Communication Centre, Singapore; Jakubowicz K., Public broadcasting: product (andvictim?) of 
public policy, p. 210-229, [in:] R. Mansell, M. Raboy (eds), 2014, The handbook of global communiacation 
and media policy, London; Wiley-Blacwell, Nissen Ch.S., 2013, What’s so special about public service media, 
Management International Journal on Media Management 15, 2, p. 69-75; Volkmer I., 2015, Rethinking “pu-
blic service” in a globalized digital ecology, https://www.opendemocracy.net/ourbeeb/ingrid-volkmer/rethin-
king-%E2%80%98public-service%E2%80%99-in-globalized-digital-ecology, data odczytu: 18 października 
2016 r.; Clarc J., Horowitz M.A., Remixing public media’s remit: the implications of networks for public service 
media [in:] Głowacki M., Jakcson L., 2016, Public media management for the twenty-first century, Routledge, 
London; Aslama Horowitz M., Public service media and challenge of crossing borders: assessing new models, 
2015, Medijske Studije – Media Studies 6, 12, p. 80-91, Van den Bulck H., Public service media accountability 
in recent decades: a progressive shift from state to market, [in:] Arriaza Ibarra K., Nowak E., Kuhn R., 2015, 
Public service media in Europe (eds.), Routledge, London.
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W  obecnie obowiązującej w  Polsce ustawie ustawy o  radiofonii i  telewizji (art. 21 
ust. 1) definicja misji mediów publicznych jest zbyt szeroka. Niedostatecznie precyzyj-
nie i skutecznie określa ona zadania (wymagania programowe) nadawców publicznych10.  
Podobnie szerokie definicje misji publicznej można znaleźć w ustawach większości krajów 
europejskich11. Należy zwrócić uwagę, że Komisja Europejska nakłada obowiązek wpro-
wadzenia przez państwa członkowskie precyzyjnej definicji misji mediów publicznych12.

Można przyjąć, że misja mediów publicznych oznacza pełnienie (w perspektywie bie-
żącej, jak i długofalowej) służby:
–  prawdzie (poszukiwanie, przekazywanie i obrona prawdy), 
–  dobru wspólnemu (zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie informacji, rozrywki, 

kultury, sztuki, edukacji, estetyki, życia duchowego, uczestnictwa w życiu społecznym, 
kontroli społecznej oraz kierowanie się wartościami etyczno-moralnymi),

– pięknu (dostarczanie szczególnego rodzaju przeżyć natury estetycznej poprzez twór-
czość artystyczną), 

– bezpieczeństwu informacyjnemu obywateli.

Zmiany kulturowe, cywilizacyjne i  technologiczne tworzy społeczeństwo wiedzy. 
Gwałtowna ekspansja świata cyfrowego, nowe technologie informacyjne i  komunika-
cyjne, a co za tym idzie – potrzeby edukacyjne powinny nakładać na wiele instytucji pu-
blicznych, w  tym media publiczne, wiele nowych zadań społecznych, a  także obowiązek 
transparentności realizacji tych zadań i  stania na straży wartości. Media publiczne po-
winny, szczególnie dzisiaj, przeciwdziałać podważaniu wiary w  naukę, kwestionowaniu 
roli intelektualistów w  życiu społecznym, sceptycyzmowi wobec autorytetów, temu, co  
M. Bauwens określa jako antykredencjalizm13. Powinny promować nowe modele uczestnic-
twa ludzi nauki w tworzeniu odpowiedzi na ważne problemy współczesności. Tymczasem 
słowo naukowca zastępuje się szeroko nagłaśnianym głosem dyletantów (TVP, radio pu-
bliczne), co oznacza zagrożenie dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacyjnego. 

W deklaracji misji mediów publicznych nakreślony został szczególny, wyjątkowy po-
wód istnienia tego rodzaju mediów, który odróżnia je od mediów komercyjnych. Wy-
raża ona sens i rację bytu mediów publicznych – teraz i w przyszłości, a także rolę, jaką 
nadawca publiczny chce pełnić na rzecz szeroko rozumianego otoczenia, w tym na rzecz 
odbiorcy. Zdaniem K. Jakubowicza należy przyjąć, że odbiorca mediów publicznych po-
szukuje pewnej wiedzy i zrozumienia, jest zainteresowany otaczającym go światem i go-
towy do kontaktu z  treściami, które stawiają wyższe wymagania intelektualne czy arty-

10 Jakubowicz K., 2007, Media publiczne. Początek końca czy nowy początek?, Wydawnictwa Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa.

11 Ibidem.
12 Communication from the Commission on the application of State aid rules to public service broadcasting, Official 

Journal of the European Communities, C 320: V. 44, 15 November, 5-11 Brussels 2001 European Commission, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2001:320:TOC. 

13 Bauwens M., 2005, The political economy of peer production, Post-Autistic Economics Review 37, p. 33-44.
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styczne14. Misja mediów publicznych to, jak pisał M. Dróżdż, realizowanie określonych 
zadań i funkcji dla dobra innych, dla dobra wspólnego; to niesienie i przekazywanie – na 
zewnątrz, jak i do personelu mediów – wspomnianych uprzednio wartości: prawdy, dobra 
i piękna; z profesjonalnym zaangażowaniem, więcej – zawodowym powołaniem15. 

Misja mediów publicznych powinna uwzględniać zarówno specyficzne cechy mediów tra-
dycyjnych (radia, telewizji) jako środków przekazu, aby zachować ich tożsamość, jak i specyfi-
kę nowych mediów, w szczególności Internetu, co ma zasadnicze znaczenie wobec dokonują-
cej się obecnie metamorfozy radia i telewizji (wejścia w środowisko multimedialne). 

Differentia specifica radia i telewizji narzucają specyficzne zadania misyjne nadawców 
publicznych. Sprowadzają się one do oferowania odbiorcom pełnego wachlarza specyficz-
nych dla radia i telewizji gatunków (form) twórczości dziennikarskiej. Jak pisali J. Beli-
czyński i S. Jędrzejewski, misja mediów publicznych zawiera elementy stałe, tj. odwołanie 
się do platońskiej triady cnót (wartości) oraz do antycznych i  chrześcijańskich korzeni 
cywilizacji europejskiej, jak i elementy zmienne, jeżeli chodzi zakres świadczenia usług 
w środowisku sieciowym16. Nowe wyzwania narzucają radiowym nadawcom publicznym 
konieczność przeformułowania misji publicznej, zwłaszcza gdy chodzi o wykorzystywanie 
tych możliwości programowych, które stwarzają nowe technologie. Samo określenie misji 
mediów publicznych powinno być skoncentrowane na potrzebach „medialnych” społe-
czeństwa i satysfakcji oraz uznawać istnienie konkurencji mediów prywatnych. W usta-
laniu misji mediów publicznych należy też brać pod uwagę kompetencje i umiejętności 
personelu, jak i  zasoby finansowe nadawcy. Pomocna tutaj może okazać się znajomość 
trendów rozwojowych i przewidywanych zmian, jakie mogą wystąpić w sektorze mediów. 
Poprawnie zdefiniowana i właściwie rozumiana misja mediów publicznego stanowi prze-
słankę właściwego reagowania na wyzwania otoczenia technologicznego oraz przyjęcia 
stosownych rozwiązań strukturalnych. 

3. Państwo a nadawcy służby publicznej 

W  Polsce państwo, mając również wpływ na wyłanianie kierownictwa nadawców 
publicznych, poddało się partiom politycznym i  godzi się, by zamiast kryteriów me-
rytorycznych, kwalifikacji, kompetencji i  umiejętności stosować w  tym wyborze pa-
rytety polityczne. W  ten sposób media publiczne zostały skolonizowane przez partie 
polityczne. Państwo, poprzez organ regulacyjny, pozornie tylko rozlicza nadawców pu-
blicznych z wypełniania przez nich zadań publicznych, podczas gdy potrzebny dzisiaj 
jest corocznie dokonywany audyt społeczny ich działania na rzecz widzów i słuchaczy. 
Kontrola nad mediami publicznymi powinna mieć charakter społeczny, a nie politycz-
ny i  powinna być przesunięta z  partii politycznych ku organizacjom pozarządowym, 

14 Jakubowicz K., op. cit.
15 Dróżdż M., 2010, Publiczne radio lokalne w integracji małych ojczyzn, [w:] System medialny w Polsce – pytania 

i dezyderaty, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław.
16 J. Beliczyński, S. Jędrzejewski, op. cit. 



StaniSław JędrzeJewSki

56

Tabela 1. Elementy konstytuujące misję mediów publicznych
Źródło: opracowanie własne

Tworzywo misji Wyszczególnienie

Prawda

w znaczeniu postulatywnym
- przedstawianie rzeczywistości zgodnie ze stanem faktycznym
- odpowiedzialność za słowo
- obiektywność i rzetelność w ukazywaniu wydarzeń i zjawisk
- prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wskazywanie, jakie konsekwencje 

dla dobra wspólnego mają poszczególne stanowiska
- niezależność od polityki i komercji (wolność od presji politycznej i komercyjnej)
- oddzielenie informacji od komentarza
- unikanie manipulacji

Dobro

w znaczeniu rzeczowym:
- odbiorcy (słuchacze) i wartość dla odbiorcy w kraju i za granicą
- pozostali interesariusze (stakeholders)
- programy radiowe (audycje radiowe) uniwersalne i wyspecjalizowane 
- nowe technologie tworzenia i rozpowszechniania programu (radio cyfrowe)
- nowe usługi w środowisku sieciowym (on-line)
- kompetencje i umiejętności personelu radia 
- publiczny wizerunek
- obywatelskość
- niezależność polityczna
- prawa człowieka
w znaczeniu czynnościowym:
- respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości
- spełnianie potrzeb społecznych
- promocja języka ojczystego i dziedzictwa kulturalnego
- promowanie twórczości literackiej, intelektualnej, artystycznej, naukowej, oświatowej
- tworzenie wspólnoty, więzi społecznych, 
- umacnianie tradycji
- dbałość o kulturę narodową i edukację historyczną
- obsługa mniejszości
- realizacja prawa do komunikowania
- „naprawianie” rynku

Piękno 
- sztuka radiowa (artystyczna twórczość radiowa)
- artystyczne środki wyrazu w radiu
- doskonałość (pełnia), właściwe proporcje fizycznych składników i walory słuchowe utworu radiowego 

Bezpieczeństwo
- dokładna, szybka informacja 
- zrównoważona publicystyka
- troska o wizerunek
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stowarzyszeniom dobrowolnym, organizacjom twórców, środowiska dziennikarskiego, 
artystycznego i naukowego oraz samorządom (zob. Reforma kulturowa)17. 

Ponieważ państwo było czynnikiem sprawczym powstania mediów publicznych, siłą rzeczy 
polityka odgrywała w ich rozwoju rolę kluczową. Niemniej jednak wrażliwość na ingerencję pań-
stwa w media publiczne cechuje dzisiaj wszystkie kraje demokratyczne. Problem ten dość nieocze-
kiwanie pojawił się przy okazji debaty nad odnowieniem Karty Królewskiej BBC. Niektórzy jej 
uczestnicy ostrzegają, że zapowiadane zmiany w zarządzaniu korporacją, polegające na zastąpieniu 
dotychczasowych organów kierowniczych (BBC Trust, Dyrekcja Generalna) tzw. zespołem unitar-
nym (Unitary Board), składającym się w połowie z osób nominowanych przez rząd, może uzależ-
nić BBC od rządu, tak jak to się stało ostatnio na Węgrzech, w Polsce czy Chorwacji.

Państwo powinno gwarantować realizację celów programowych nadawców publicz-
nych, stwarzając im odpowiednie finansowe warunki działania. W  Polsce państwo nie 
zapewnia jednak dzisiaj wystarczających warunków finansowych do działania usług pu-
blicznych w  mediach, a  nadawcy publiczni działają w  warunkach zmniejszającego się 
wsparcia społecznego i politycznego oraz bezsilności KRRiT. Tymczasem właśnie dzisiaj 
potrzebna jest obrona idei mediów publicznych (co nie oznacza obrony istniejących me-
dialnych organizacji publicznych – TVP SA i PR SA) i osiągnięcie konsensusu społeczne-
go (czyt. politycznego) wobec definicji zadań nadawców publicznych i ich roli w systemie 
mediów, a także niezbędnego finansowania, tak by utrzymać ich znaczący udział w au-
dytorium, niegrożący ich marginalizacją. Co więcej, potrzebne jest ponowne przemyśle-
nie tego, co znaczą usługi publiczne w dziedzinie mediów. Wcale bowiem nie jest pewne, 
że będą świadczyli je nadawcy kojarzeni dotychczas z ideą usług publicznych, ponieważ 
z  jednej strony praktyka ich działania nie różni się od postępowania innych firm me-
dialnych, a program charakterystyczny dotychczas dla nadawców publicznych proponują 
również te uznane za komercyjne. Nadto przerzucone do sektora komercyjnego niektóre 
programowe zadania publiczne mogłyby podnieść poziom i standard przekazów tego sek-
tora mediów. 

Media publiczne powinny być nie tylko niezależne od rządu, lecz także odporne na 
presję rynku. Istnienie i skuteczne działanie mediów publicznych wymaga więc zachowa-
nia równowagi między polityką i rynkiem. Dlatego od pewnego czasu mówi się o „upu-
blicznieniu mediów publicznych”, co brzmi trochę jak tautologia, ale z grubsza wiadomo, 
co oznacza: po pierwsze odpolitycznienie, po drugie zaś nawiązanie lepszego kontaktu 
z odbiorcami, zwłaszcza młodymi, i uwypuklenie roli nadawcy publicznego w procesie 
demokracji partycypacyjnej. Do postulatów tych nawiązują dwa ostatnio ogłoszone w sfe-
rze publicznej projekty naprawy mediów publicznych18. Nie ulega wątpliwości, że to me-
dia publiczne powinny stanowić fundament społeczeństwa demokratycznego.

17 Żakowski J., Markowski R., Czapiński J., Czapliński P., Marody M. i in., 2015, Reforma kulturowa 2010-2030-
2040, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa.

18 Jędrzejewski S., 2019, Nadawcy publiczni – nowe modele działania, [w:] Samorząd, marketing terytorialny 
a media, Jaska E., Skoczek T. (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
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4. Niezależność mediów publicznych jako wartość

Doświadczenie czterech lat rządów Prawa i Sprawiedliwości pokazuje, że po opanowa-
niu mediów publicznych (czyt. obsadzeniu „swoimi” ludźmi wszystkich stanowisk istot-
nych w strukturze organizacyjnej nadawcy publicznego) nowe kierownictwo Polskiego Ra-
dia i Telewizji Polskiej „przywróciło pluralizm poglądów”, tj. dowartościowało ignorowany 
według nich dotychczas prawicowy punkt widzenia. Oczywiście to hipokryzja, która miała 
tylko uzasadnić przejęcie mediów publicznych przez partię rządzącą. W rezultacie bowiem 
ten rzekomo lekceważony dawniej punkt widzenia zaczyna dominować, spychając na dalszy 
plan lub zupełnie eliminując inne formacje, poglądy i ludzi je wyrażających. Szkody społecz-
ne z tym związane polegają jednak na tym, że media publiczne stają się stroną w walce poli-
tycznej, przyczyniając się do wzrostu polaryzacji opinii publicznej, gdzie nie ma już miejsca 
na jakąkolwiek bezstronność i obiektywizm. Udział telewizji publicznej i radia publicznego 
w Polsce w agresywnych działaniach propagandowych i manipulacyjnych podczas kampa-
nii wyborczej do samorządów na jesieni 2018 r. i później w obydwu kampaniach w 2019 r. 
– do parlamentu europejskiego i krajowego – tylko potwierdził tę tezę19.

Nieodłączną cechą organizacji mediów służby publicznej jest możliwość bezpośrednie-
go wpływu władzy politycznej na decyzje programowe, sposób finansowania i dystrybucji 
środków budżetowych, skład organów kierowniczych, politykę kadrową itd. Istnieje więc 
stałe napięcie między władzą polityczną a kierownictwem mediów publicznych, zarządzają-
cymi nimi i dziennikarzami, a powodem tego napięcia są raz silniejsze, innym razem słabsze 
dążenia do uniezależnienia się od wpływów politycznych. W rekomendacji z 2012 r. w spra-
wie zarządzania mediami publicznymi Komitet Ministrów Rady Europy zwraca uwagę na 
respektowanie przez kraje członkowskie niezależności i wolności redakcyjnej20. 

W  praktyce niezależność publicznych organizacji medialnych jest ograniczana przez 
państwo, które w  ten sposób próbuje umacniać swoją suwerenność, a  w  konsekwencji 
nadawcy publiczni w wielu krajach, wikłani w zmagania polityczne, chcąc nie chcąc postrze-
gani są jako strona politycznych konfliktów. Poza tym dlatego z takim oporami wprowadza-
ne są mechanizmy samoregulacyjne. Na kwestie zagrożeń niezależności mediów publicz-
nych i pluralizmu zwracał uwagę Parlament Europejski. Zagrożeniom tym sprzyjają takie 
zjawiska, jak niestabilność zawodowa dziennikarzy na rynku pracy i rosnąca koncentracja 
własności w mediach, zarówno krajowa, jak i transgraniczna21. Przejawem dążenia do za-
chowania niezależności, a jednocześnie gwarancją pluralizmu jest umieszczenie w wytycz-
nych programowych nadawców publicznych zapisów dotyczących ich odpowiedzialności 
programowej. Oprócz formalnych wymogów zrównoważonego pluralizmu zapisy dotyczą 
respektowania prawa, a nawet obowiązku bezstronnego relacjonowania faktów i zagwaran-

19 Raporty z  monitoringu kampanii wyborczych w  opr. A. Krajewskiego, Towarzystwo Dziennikarskie 
2018/2019.

20 Recommendation CM/Rec (2012) 1 of the Committee of Ministers on public service media governance, 
February 2012, https://wcd.coe.inr/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec%282012%2918&Language=lanEnglish.

21 Jaskiernia A., Głowacki M., 2014, Zagrożenia dla pluralizmu mediów i niezależności dziennikarzy oraz kwestie 
koncentracji sektora w europejskiej debacie w 2013 roku, Studia Medioznawcze 1 (56).
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towania czasu antenowego partiom politycznym, organizacjom pozarządowym, mniejszo-
ściom, kościołom itd. Takie wytyczne istnieją np. w BBC, ZDF czy też w regulacjach doty-
czących mediów publicznych w Polsce22.

Dzisiaj istnienie i  skuteczne działanie mediów publicznych wymaga jednak nie tylko 
dystansowania się od bieżącej polityki i nieulegania presji politycznej, ale również zacho-
wania równowagi między polityką i rynkiem. I to zanik czy naruszenie tej równowagi, a nie 
zmiana kulturowa – trawestując Huntingtona – powoduje kryzys koncepcji i praktyki me-
diów publicznych23. W tradycji europejskiej funkcjonowanie mediów publicznych zawiera 
się w dwóch najważniejszych kwestiach programowych: w działaniach meliorystycznych na 
rzecz powszechnej edukacji oraz stosownej do pluralizmu społecznego i politycznego uni-
wersalności nadawanych treści. Media publiczne powinny przedstawiać stanowiska, poglą-
dy i idee możliwie wszystkich orientacji obecnych w dyskursie publicznym. 

Jeżeli edukacyjna, informacyjna i  meliorystyczna funkcja mediów publicznych nie 
wywołuje na ogół kontrowersji, to już kwestia pluralizmu z jednej strony, a zachowania 
równego dystansu wobec wszystkich aktorów gry politycznej z drugiej jest trwałym ele-
mentem debaty publicznej. Stawia się nie tylko pytania, czym jest pluralizm, jak szeroko 
ma się rozciągać i kogo, jakich poglądów dotyczyć, lecz co tak naprawdę oznacza pojęcie 
równego dystansu i wobec kogo ta zasada ma być stosowana. W praktyce działania me-
diów publicznych w Europie istnieją, w zasadzie, dwa modele mediów publicznych, jeżeli 
potraktować je jako pewien typ instytucji nadawczej. Pierwszy, protekcjonistyczny, za-
kłada ingerencję państwa w działalność mediów publicznych i większą jego kontrolę nad 
tymi nadawcami. Niedostateczne i niestabilne finansowanie mediów publicznych zmusza 
je do konkurowania z nadawcami komercyjnymi. Tak jest na przykład we Francji, Wło-
szech, Hiszpanii, Portugalii. W drugim, autonomicznym (Wielka Brytania, Niemcy), pań-
stwo powstrzymuje się od kontroli politycznej, dając mediom publicznym większe moż-
liwości samodzielnego działania, na przykład poprzez umożliwianie stosowania praktyk 
samoregulacyjnych, przy czym o niezależności nadawców publicznych decyduje tradycja 
(Wielka Brytania) lub ustawa zasadnicza albo – tak jak w Niemczech – układ związkowy. 

Typologia ta pokrywa się w  pewnym stopniu z  typologią systemów medialnych  
D. Hallina i P. Manciniego, którzy wyróżnili w swojej fundamentalnej pracy „Comparing 
media systems” trzy modele mediów24:
	 liberalny (Wlk. Brytania),
	 demokratyczno-korporacyjny (Benelux, Niemcy, kraje nordyckie), a
	 śródziemnomorski – spolaryzowany pluralizm (kraje Europy Południowej).

Polską praktykę sytuować można było do 2006 r. między drugim a trzecim wyróżnio-
nym modelem. Organy ustawodawcze, rząd czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie 

22 BBC Editorial Guidelines, ZDF Styleguide, ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r.
23 Huntington S.P., 2004, Zderzenie cywilizacji, Muza SA, Warszawa.
24 Hallin D., Mancini P., 2004, Comparing media systems. Three models of media and politics, Cambridge Univer-

sity Press, New York.
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miały praktycznie żadnego wpływu na działalność spółek radiowych i  telewizyjnej, zaś 
w proces wyłaniania organów kierowniczych, i to tylko na poziomie rad nadzorczych, włą-
czała się Krajowa Rada. Wobec tego całą odpowiedzialność za działalność spółek ponosiły 
zarządy. Ustawa z 29 grudnia 2005 r. zmieniła tę sytuację25. Przede wszystkim ograniczyła 
liczbę członków Krajowej Rady do pięciu osób, co w praktyce oznaczało odwołanie do-
tychczasowego składu dziewięcioosobowego. Zlikwidowano też zasadę rotacji członków. 
Następnie nowa Rada wybrała nowe rady nadzorcze, a te – zarządy, wykorzystując zresztą 
zakończenie kadencji obydwu organów, wobec tego nie musząc podejmować jakichś bar-
dziej skomplikowanych zabiegów prawnych. Dla Prawa i  Sprawiedliwości oznaczało to 
przejęcie mediów publicznych, choć dość krótkotrwałe, ponieważ z powodu konfliktów 
wewnętrznych i walk frakcyjnych w łonie PiS i koalicjantów układ stworzony przez ustawę 
z dnia 29 grudnia 2005 r. udało się utrzymać praktycznie do 2008 r. Istotne jest jednak to, 
o czym wspominał kiedyś Karol Jakubowicz26. W grudniu 2005 r. został wprowadzony 
zupełnie otwarcie system łupów, który polega na tym, że partia (strona), która wygrywa 
wybory, „bierze wszystko”, w  tym media publiczne. Platforma Obywatelska wprawdzie 
powstrzymywała się z tym kilka lat, lecz już PiS, wygrywając wybory samodzielnie w paź-
dzierniku 2015 r., nie miał żadnych zahamowań, by wziąć wszystko, z listkiem figowym 
w postaci jednej osoby z partii Kukiz’15 i jednej wskazanej przez Platformę Obywatelską 
w Radzie Mediów Narodowych oraz wiceprezesem zarządu TVP rekomendowanym przez 
partię Kukiz’15.

Dążenie do wpływów politycznych i kontroli nadawców publicznych przez ciała poli-
tyczne jest zresztą powszechną praktyką, zwłaszcza tam, gdzie media publiczne są utrzymy-
wane ze środków publicznych i widoczne wyraźnie w statusie prawnym i zasadach funk-
cjonowania mediów publicznych, w szczególności zaś w sposobach wyłaniania władz tych 
organizacji. Dlaczego autonomia mediów publicznych jest taka ważna? Po pierwsze to jeden 
z trzech czynników określających poziom profesjonalizmu w kulturze dziennikarskiej, obok 
norm zawodowych i służby w interesie publicznym27. Po drugie to warunek utrzymania bez-
stronności, ale również traktowania mediów publicznych jako platformy publicznego dys-
kursu, demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej oraz artykulacji poglądów różnych grup 
społecznych, a zatem również pluralizmu treści. Przy tym chodzi o dwa podstawowe aspekty 
niezależności: polityczną oraz kontrolowane i redukowane jednocześnie wpływy interesów 
komercyjnych.

W niedawnej dyskusji nad Kartą Królewską pisał na swoim blogu Des Freedman z Uni-
versity of London28: W Białej Księdze, która poprzedzała odnowioną Kartę Królewską, podkre-

25 Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów 
państwowych właściwych w  sprawach łączności, radiofonii i  telewizji (Dz.U. z  2005 r. nr 267, poz. 2258, 
z 2006 r. nr 51, poz. 377 i nr 220, poz. 1600). Niechlubną rolę w forsowaniu nadzwyczajnego procedowania 
projektu ustawy odegrał ówczesny przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu b. poseł PiS Paweł 
Kowal. 

26 Jakubowicz K., op. cit. 
27 Hallin D.C, Mancini P., op. cit.
28 Freedman D., 2016, Decoding the BBC White Paper, http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2016/05/13/

decoding-the-bbc-white-paper/.
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śla się, że BBC musi wykazać większe zaangażowanie w „bezstronność”. (...) Jednak jest mało 
prawdopodobne, aby motywacją ministra kultury Johna Whittingdale było skoncentrowanie 
się na „bezstronności”. Przecież to właśnie „Sun” Murdocha ogłosił, że w wyniku „przeglądu 
misji BBC (Beeba) zakończą się wreszcie „lewicowe uwikłania korporacji”. Zatem „bezstron-
ność” może być jeszcze jednym narzędziem, które może paradoksalnie zaszkodzić nadawcom, 
wydawcom, producentom, gdy wychylą się poza linię redakcyjną (step out of line).

Pamiętajmy – pisał dalej Freedman – że jednym z powodów, dla których polski prezy-
dent podpisał ustawę z 7 stycznia 2016 r., na skutek której media publiczne znalazły się pod 
kontrolą rządu, było to, że chciał, aby media, w  istocie państwowe, stały się „bezstronne, 
obiektywne i  wiarygodne”. W  Wielkiej Brytanii istnieją przepisy dotyczące bezstronności 
w odniesieniu do nadawców publicznych. Zatem kluczem nie jest ich dalsze upolitycznienie, 
lecz upewnienie się, że działają w taki sposób, by rzeczywiście pluralizowały, różnicowały 
i poddawały krytycznemu osądowi wydarzenia i procesy polityczne. 

Zakończenie

Zakwestionowanie autonomii nadawców wobec władzy, dążenie do sprawowania kontroli 
elit politycznych nad nadawcą publicznym owocuje wciąganiem mediów do polityki. Praktyki 
te charakterystyczne są dla tzw. modelu łacińskiego (w odróżnieniu od anglosaskiego), a zatem 
obecne w zasadzie we wszystkich krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Utrata nieza-
leżności mediów (nie tylko zresztą publicznych) wiąże się z tzw. orientacją strategiczną partii po-
litycznych wobec instytucji państwowych, nazywaną kolonizacją administracji publicznej przez 
partie rządzące29. Tymczasem wiele dokumentów unijnych, w tym rekomendacja Komitetu Mi-
nistrów Rady Europy R (96)10, stwierdza, że członkowie organów kierowniczych w mediach pu-
blicznych „nie powinni otrzymywać ani wykonywać mandatu czy instrukcji” od ciał zewnętrz-
nych, którym zasada niezależności nadawców publicznych nie daje kompetencji do wydawania 
takich instrukcji30. Co więcej, aparat państwa, administracja rządowa i partie powinny zgodzić 
się, by media pozostały poza przestrzenią walki politycznej. Niezależność kadry kierowniczej, 
wydawców i  dziennikarzy, wyrażająca się niezaangażowaniem i  bezstronnością w  relacjach 
z osobami i instytucjami życia publicznego, oparciem działalności na kryteriach merytorycznych 
i podporządkowaniem się interesom publicznym, jest warunkiem realizowania zadań progra-
mowych – związanych zwłaszcza z edukacją, przekazem wiedzy, bezpieczeństwem informacyj-
nym, zdolności nadawcy publicznego do funkcjonowania zgodnie z etosem służby publicznej.

Adaptacja nadawców publicznych do nowej sytuacji rynkowej i technologicznej, wyznaczonej 
przez środowisko cyfrowe i możliwości przekazu wielokanałowego, będzie uzależniona od wielu 
czynników: od prawodawstwa krajowego i europejskiego, planowania długofalowych zmian tech-
nologicznych, sytuacji rynkowej i determinacji w przeprowadzaniu działań dostosowawczych. 

29 Herbut J., 2002, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław.

30 Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy R (96) 10 w sprawie gwarancji niezależności mediów pu-
blicznych (przyjęta 11 września 1996 r.), Strasburg 1996.
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W Polsce ich los zależy od gotowości każdej większości parlamentarnej do zagwarantowa-
nia im niezależności politycznej, a także od wprowadzenia takich uregulowań prawnych, 
które zapewnią im wystarczające finansowanie oraz umożliwią umieszczanie oferty pro-
gramowej na innych platformach dystrybucyjnych, poza tradycyjnymi. Przede wszystkim 
jednak dalsze funkcjonowanie mediów publicznych zależy od gotowości kierownictwa 
nadawców publicznych do wprowadzania takich zmian, które zapewnią ich sprawne, sku-
teczne i oszczędne działanie. 

Prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski jest profesorem nauk społecznych Akademii Leona 
Koźmińskiego, socjologiem, medioznawcą, byłym członkiem Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Radia.
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Vi. 

PRAWNO-ETYCZNE ASPEKTY  
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Magdalena Płotczyk

Troska o  zapewnienie bezpieczeństwa powinna być proporcjonalna do wzrostu za-
grożeń oraz ich rodzajów. Niestety, współcześnie jest ich znacznie więcej niż jeszcze kil-
kadziesiąt lat temu. Pojawiły się nowe rodzaje zagrożeń, co wpłynęło także na ewolucję 
pojęcia bezpieczeństwa i  jego zakresu znaczeniowego. Trwa obecnie ożywiona dyskusja 
na temat innych, nowych zagrożeń (poza zagrożeniem militarnym), których wyelimi-
nowanie, a  przynajmniej ograniczenie, zwiększyłoby poczucie bezpieczeństwa. Każdy 
z wymiarów bezpieczeństwa publicznego wymaga ochrony, związanej z wprowadzeniem 
stosownych regulacji prawnych. W literaturze naukowej funkcjonuje bowiem słuszny po-
gląd, zgodnie z  którym bezpieczeństwo publiczne jest uzależnione od dobrego prawa1. 
Warto zatem przeprowadzić analizę pojęcia bezpieczeństwa publicznego i jego prawno-
-etycznych aspektów.

Pojęcie bezpieczeństwo publiczne ma szerszy zakres znaczeniowy od terminu bezpie-
czeństwo państwa2. Na temat bezpieczeństwa publicznego kilkakrotnie wypowiadał się 
Sąd Najwyższy. W jednym ze swych wyroków stwierdza, iż bezpieczeństwo publiczne to 
całość porządku i urządzeń społecznych chroniących obywateli przed zjawiskami groź-

1 Osierda A., 2014, Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i  porządku publicznego, Studia Iuridica 
Lubliniensia 23, s. 98; Pieprzny S., 2008, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów, s. 16-17.

2 Prokop K., Biały wywiad a bezpieczeństwo państwa (uwagi wprowadzające), [w:] Filipkowski W., Mądrzejow-
ski W. (red.), > 2011, Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki, > CH Beck, Warsza-
wa, s. 32; Jagielski J., Administracyjnoprawna regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,  
[w:] Wierzbowski M. (red.) Prawo administracyjne, Warszawa 2000, s. 63.
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nymi dla życia, zdrowia lub grożącymi poważnymi stratami w gospodarce narodowej3. 
Istnieją różne podmioty zapewniające ochronę przed nimi (policja, straż miejska, straż 
pożarna, wojsko, służba zdrowia i wiele innych służb). W celu skutecznej ochrony służby 
te stosują różne środki i narzędzia – mniej lub bardziej radykalne (włącznie z pozbawie-
niem wolności osoby zagrażającej bezpieczeństwu publicznemu). Nawet najbardziej rady-
kalne środki są jednakże prawnie regulowane, stąd należy zgodzić się z poglądem Joanny 
Filaber, iż „bezpieczeństwo publiczne jest przede wszystkim wartością konstytucyjną, dla 
której ochrony możliwe jest ograniczenie korzystania przez obywatela z jego konstytucyj-
nych wolności i praw”4. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego wiąże się także z ochro-
ną przed tzw. gwałtownymi czynami innych ludzi5. Różnie jednak można rozumieć te 
czyny. Sięgnijmy zatem do przykładu zaczerpniętego z filozofii. I tak na przykład jeden 
z największych myślicieli wszechczasów – Immanuel Kant do tzw. gwałtownych czynów 
z pewnością zaliczyłby czyny będące przejawem samowoli.

Samowola w  ujęciu kantowskim jest „możliwością czynienia wszystkiego, co tylko 
człowiek chce”6. Stanowi ona przeciwieństwo działania, w  którym ludzki byt odwołuje 
się w swej szeroko pojętej aktywności do tego, co podpowiada mu tzw. imperatyw kate-
goryczny. Ten zaś ukierunkowuje człowieka na coś więcej niż jego własne, osobiste, jed-
nostkowe dobro – na ponadjednostkowe dobro ogółu społeczeństwa7. Ten specyficzny 
rys kantowskiego imperatywu jest zawarty w samej jego formule: „Postępuj tylko według 
takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym pra-
wem”8. 

 Imperatyw kategoryczny nakazuje zatem troskę nie tylko o własną, prywatną prze-
strzeń, lecz o przestrzeń społeczną (ponadindywidualną). I choć nie jest on nakazem czy 
też normą (dyrektywą powinnego zachowania9) w znaczeniu prawnym, lecz etycznym, to 
stanowi ważne instrumentarium samokontroli każdego człowieka, zapewniające szeroko 
pojęte bezpieczeństwo i ład publiczny.

Zdaniem innego wybitnego myśliciela epoki nowożytnej – Thomasa Hobbesa odpo-
wiednikiem kantowskiej samowoli jest stan natury, który zagraża bezpieczeństwu publicz-
nemu w sposób analogiczny10. W stanie natury ludzie dążą do realizacji własnych celów, 
zamiarów i ambicji nie zważając na innych. Wskutek ich egoistycznych zapędów doszło 

3 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 1993 r., I KZP 30/93, OSNKW, 1994, nr 1-2, A. Osierda, Praw-
ne…, op. cit., s. 101.

4 Filaber J., Bezpieczeństwo publiczne w prawie administracyjnym, www.bibliotekacyfrowa.pl, s. 247.
5 Osierda A., Prawne..., op. cit., s. 94; Bolesta S., Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjnym, 

Studia Prawnicze 1983, z. 1, s. 233.
6 Szymaniec P., Państwo i prawo w filozofii dziejów I. Kanta, www.bibliotekacyfrowa.pl, s. 32.
7 Derek J. i in. (red), Słownik myśli społeczno-politycznej, Bielsko-Biała 2006, s. 349.
8 Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, 420-421, tłum. Wartenberg M., Kęty 2001, [w:] Derek J. i in. 

(red.), Słownik..., op. cit., s. 352.
9 Konieczny J., Wstęp do etyki biznesu, Warszawa 1999, s. 17.
10 Na temat tożsamości tych pojęć zob. Miłkowski M., Hobbesa konstrukcja pojęcia wolności, 2011, Przegląd Filozoficzno-Li-

teracki 1 (30), s. 210. Informacje na temat zaprezentowanego w artykule stanu natury i wyróżniającej go wojny wszystkich 
ze wszystkimi i ich konsekwencji oraz przejawów zaczerpnęłam także z następujących źródeł: Dubel L., Historia doktryn 
polityczno-prawnych do końca XIX wieku, Warszawa 2002, s. 224, Węgrzecki A., Zarys filozofii, Kraków 2002, s. 125.
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do, używając określenia Hobbesa, wojny wszystkich ze wszystkimi. Z powyższych wzglę-
dów jednostka nie ma tu szans na to, by wieść spokojne, bezpieczne życie. 

Zarówno Hobbes, jak i Kant zaliczani są do klasyków nowożytnej myśli, którzy do-
strzegli wiele istotnych problemów dotyczących natury ludzkiej aktualnych również dziś. 
Przede wszystkim doskonale rozumieją, iż bezpieczeństwu publicznemu zagrażają nie 
tylko wojny jako konflikty zbrojne, lecz sama, wypaczona i źle pojęta wolność, tj. taka, 
która przekształca się w samowolę. Jest ona groźna dla bezpieczeństwa ogółu obywateli. 
Co więcej, można postawić hipotezę, iż to właśnie egoistyczna samowola jest częstym za-
rzewiem konfliktów (także zbrojnych). Realizując własne żądze i ambicje terytorialnej lub 
surowcowej potęgi własnego kraju, rządzący niejednokrotnie decydują się na radykalne 
środki burzące bezpieczeństwo setek tysięcy, a nawet milionów istnień. Szczególnie dziś, 
w dobie kryzysu więzi społecznych (w tym rodzinnych) i związanego z nim moralno-oby-
czajowego rozluźnienia, niestety tworzy się coraz korzystniejsze podłoże dla wcześniej za-
sygnalizowanych zjawisk zagrażających bezpieczeństwu. Z powyższych względów reflek-
sja na temat bezpieczeństwa powinna być poprzedzona głęboką wiedzą na temat zmian 
kulturowych dokonujących się w społeczeństwach i ich specyfiki.

Dr Magdalena Płotczyk, prof. WSH jest dziekanem Wydziału Prawa i  Administracji 
Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. 
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Vii. 

ŚWIAT CYFROWY  
A BEZPIECZEŃSTWO 

Włodzimierz Gogołek

Rosnące znaczenie dla długoterminowej strategii funkcjonowania i  doskonalenia 
działalności OSP mają szeroko rozumiane nowe technologie, a wśród nich technologie 
informacyjne. Coraz skuteczniej wspomagają one statutowe zadania straży pożarnej we 
wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Chodzi tu o  strategie obejmujące edukację 
i prewencję, działalność ratowniczą, optymalne zarządzanie kadrą i sprzętem, nowocze-
sny monitoring, łączność i współpracę regionalną. Doświadczenia ostatnich dwóch po-
koleń korzystania z nowych technologii – szczególnie cyfrowych – uzasadniają zasadność 
przewidywań i planowania ich wpływu na zadania OSP w kolejnych 30 latach. 

1. Edukacja dla bezpieczeństwa

Mimo wdrażania w OSP nowych technologii kompetencje i sprawność strażaka po-
zostaną niezastąpione. Stanowi to o niezmiennym priorytecie intensywnej edukacji w za-
kresie korzystania z nich. Dotyczy to nieustającego doskonalenia kompetencji kadry stra-
żackiej w zakresie pełnego wykorzystania potencjału nowoczesnego sprzętu strażackiego. 
Równocześnie wiedza ta powinna być nieprzerwanie uzupełniana o zagrożenia dla bez-
pieczeństwa pożarowego, jakie stwarzają nowe technologie. Dzięki nowym technologiom 
edukacja strażaka będzie stopniowo uzbrajana w multimedialne materiały dydaktyczne, 
a szczególnie modele fizyczne i wirtualne, pozwalające symulować różnorodne zagrożenia 
i działania bojowe zastępów strażackich oraz korzystanie z nowoczesnego, kosztownego 
sprzętu ratowniczego. Będzie to konsekwencją korzystania z mobilnych autonomicznych 
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robotów wspomagających akcje ratownicze i prewencyjne w każdym środowisku – na wo-
dzie, na ziemi i w powietrzu. Coraz większą rolę będzie pełnił specjalistyczny ciągły mo-
nitoring zagrożeń (np. gazu, temperatury, wody, prądu, zanieczyszczeń, trucizn), będący 
formą ewolucji tradycyjnej wieży strażackiej. Zadaniem OSP będzie inicjowanie budowy 
i nadzorowanie coraz doskonalszych multimedialnych sensorów (internet rzeczy) oraz za-
rządzanie nimi. Kluczową rolę pełniła będzie doskonalona, niezawodna łączność, będąca 
kolejną generacją tradycyjnych syren strażackich.

Nie mniej ważnym elementem przewidywanej edukacji OSP są działania prewencyjne, 
polegające na upowszechnianiu wiedzy o  zagrożeniach tradycyjnych, stwarzanych przez 
terroryzm oraz wynikających z  upowszechniania nowych technologii, głównie urządzeń 
autonomicznych. Wagi nabierała będzie wiedza w zakresie walki ze skutkami coraz więk-
szego rozproszenia stacjonarnych i mobilnych źródeł/zasobników energii elektrycznej oraz 
jej dystrybucji. Chodzi tu o wiedzę (organizacja i sprzęt) dotyczącą przeciwdziałania zagro-
żeniom wynikającym z przerw w dostawie prądu w skali mikro i makro oraz ich skutkom.  
Nowym obszarem aktywności ratowniczej, wymagającym specjalistycznej edukacji i  na-
rzędzi, jest walka z rosnącym – za sprawą pojawienia się nowych technologii – chaosem 
informacyjnym przed zdarzeniami, w  ich trakcie i  po nich. Konieczne będą ewolucyjne 
(nie rewolucyjne) zmiany organizacyjne i gospodarcze Związku OSP RP wspomagane no-
wymi technologiami. Będą one usprawniały zarządzanie Związkiem, ewaluację gotowości 
bojowej OSP i współpracę z szeroko pojętym otoczeniem: administracja, kulturą, edukacją 
i  biznesem. Zasygnalizowane obszary i  narzędzia wspomagania każdej aktywności służb 
ratowniczych to technologie informacyjne. Ich obecny i  oczekiwany potencjał to pomoc 
w operowaniu informacjami, ich analizą oraz sterowanie coraz bardziej wyspecjalizowanym 
sprzętem.

W informatyce od kilku lat obserwujemy stabilizację. Widoczna jest ona we względnie 
wolnym, ale niezmiennie rosnącym doskonaleniu sprzętu IT i oprogramowania dla insty-
tucjonalnych i prywatnych użytkowników. Znaczącą zmianą jest natomiast intensyfikacja 
wdrażania IT do wszelkich zastosowań życia codziennego oraz funkcjonowania organiza-
cji, firm a nawet państw. Ułatwiają to usprawnienia interfejsów łączących maszyny z ludź-
mi. Przykładem jest obiecująca perspektywa wdrożeń wirtualnej rzeczywistości. W efekcie 
następuje nieodwracalne globalne uzależnienie się od umownych komputerów. Stanowi to 
o obserwowanych tendencjach zmian w świecie informatyki – dążenie do prostej, perma-
nentnej dostępności narzędzi IT. 

W parze z zapotrzebowaniem na potencjał IT idzie troska o rosnące koszty eksplo-
atacji komputerów. Kreuje to popyt na skalowalność, na maszyny szyte na miarę – cloud 
computing, zdalne hosty, farmy komputerowe oraz sprawną łączność między urządzenia-
mi. Owa łączność (infrastruktura, technologie transmisji) to baza obserwowanej eksplo-
zji internetu rzeczy (Internet of Things – IoT), urządzeń mobilnych, które coraz skutecz-
niej usprawniają procesy automatycznego sterowania, kontroli i  sprawnej komunikacji. 
W efekcie generowane są wykładniczo rosnące zetabajty danych. Wymuszają one podaż 
kontenerów informacji w  postaci szybkich, niezawodnych i  pojemnych dysków. Infor-
macje tam gromadzone stają się nieocenionym źródłem doskonalonych modeli obiektów 
wspomagających wymagającą służbę strażaka.
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2. Informacja to podstawa

Dzięki osiągniętej współcześnie mocy obliczeniowej i  pojemności pamięci maszyn 
możliwe jest gromadzenie i analiza dużych zasobów informacyjnych – big data. Stopnio-
wo rośnie zainteresowanie korporacji analizą (rafinacja informacji, sztuczna inteligen-
cja, a w niej machine learning) dużych zasobów informacyjnych. Jak dotychczas głównie 
w diagnostyce i predykcji. Wciąż jeszcze mała intensywność zastosowań rafinacji infor-
macji – mimo ogromnych korzyści – jest wynikiem nadal niewielkiej świadomości im-
ponującego potencjału kapitalizacji big data, a w tym pilnie strzeżonych procedur data 
miningu. Zasoby big data zasila lawinowy wzrost informacji napływających z sieci (media 
społecznościowe, deep web, open data), a ostatnio intensywnie z IoT – szczególnie ważne 
źródło danych dla służb ratowniczych. Internet rzeczy generuje góry cennych danych. Są 
to informacje z miliardów modułów RFID, liczniki zużycia prądu, komórki, samochody, 
kamery TV (Chiny – 200 mln, USA – 50 mln) i wiele innych. Komercyjny potencjał big 
data generuje rosnące zainteresowanie twórcami specjalistycznych narzędzi/procedur ra-
finacji informacji / data miningu. Nadzwyczaj skutecznie wspomagają one zarządzanie, 
w tym identyfikację porażek i sukcesów, diagnostykę i szeroko pojętą predykcję oraz fun-
damenty dla coraz doskonalszych symulacji – także w ratownictwie.

Bardzo obiecujący rynek VR nadal jest tylko obiecujący – tymczasem w grach kom-
puterowych, a szczególnie w kontekście play stations i heatsets, wirtualna rzeczywistość 
przestaje być łączona z goglami. Biznes i nauka pozostają promowanym, nie użytkowym 
rynkiem tej ciekawej, nadal niezagospodarowanej technologii. Jej wykorzystanie w służ-
bie strażaka wydaje się szczególnie przydatne. Obiecujące są wyniki sztucznej inteligencji 
w  identyfikacji i przewidywaniu wszystkich procesów związanych z utrzymaniem i  za-
pobieganiem zagrożeniom. Osiągalne staje się zmniejszanie ryzyka bezradności wobec 
katastrof – dających się przewidzieć dzięki maszynom.

Zasygnalizowane elementy ekosystemu IT ukazują jego złożoność. Jest on jeszcze na-
dal zbyt delikatny, szczególnie w wyniku połączenia z umownym internetem. Zakłócanie 
funkcjonowania tego ekosystemu – przypadkowe i często zamierzone – powoduje coraz 
poważniejsze skutki w  silnie i nieodwracalnie uzależnionych od komputerów i  łączno-
ści strukturach państwowych, biznesowych i u użytkowników domowych. Widoczne są 
ogromne zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym związane ze 
sprawnością systemów komputerowych – ze względu na ich szybkie starzenie się. Może je 
nieco zmniejszyć edukacja użytkowników, doskonalsze oprogramowanie, jednak radykal-
na poprawa uzyskana może być przez strategiczne rozwiązania systemowe. Wskazuje to 
kierunki zmian/inwestycji w branży IT. Jedną z nich jest niezmienna dbałość o niezawod-
ność infrastruktury przez cykliczną wymianę sprzętu teleinformatycznego. Konsekwencją 
tego są niewyobrażalne góry złomu IT, które tworzą kolejny problem – tym razem w ob-
szarze ekologii.
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Patrząc w  przyszłość udziału technologii informacyjnych w  statutowej działalności 
OSP, należy myśleć o  ciągłej aktualizacji wiedzy o  potencjale IT. Tworzą go narzędzia 
wspomagające sprawne zarządzanie organizacją i  jej bojowe działania. Ów potencjał to 
także nowoczesne technologie zwiększające efektywność akcji ratowniczych. Należy jed-
nak pamiętać, że każda technologia pomagając, niesie ze sobą także zagrożenia. Tworzą 
one nowe pola walki dla zastępów strażackich, gdzie jak płomień rozsiewane są celowo 
i przypadkowo groźne informacje. Pozbawiają one ludzi kontroli nad sprzętem, powo-
dując gigantyczne katastrofy w realnym świecie nasyconym autonomicznymi maszynami 
i nowymi źródłami energii. Walka z tym zjawiskiem to nowe, wymagające wiedzy wyzwa-
nie dla kolejnych pokoleń strażaków.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, na Wy-
dziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, w Katedrze Technologii Informacyjnych 
Mediów.
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Viii. 

STATUS OCHOTNICZYCH STRAŻY 
POŻARNYCH WE FRANCJI 

Wiesław Stefaniak

Od wieków człowiek zmaga się z  pożogą wywoływaną przez ogień. W  zamierzchłych 
czasach ludność spontanicznie śpieszyła do pożarów, aby ratować swój dobytek. Na obszarze 
Francji od średniowiecza przygotowywano mniej lub bardziej zorganizowane akcje gaśnicze. 
Panowie i władcy na własną miarę oraz użytek tworzyli zaciężne wojsko ogniowe, składające 
się z poddanych i najczęściej chłopów małorolnych. Zachęcali ich do ratowania wszystkiego, 
co mogło się spalić w sąsiedztwie i okolicy. Ludność zwoływano na apel dźwiękowy, a chłopi 
natychmiast, w poczuciu dobrze rozumianego, kolektywnego obowiązku, porzucali pracę na 
roli, by uczestniczyć dobrowolnie w walce z czerwonym kurem. 

1. Z historii francuskiego pożarnictwa

W 1714 r. król Ludwik XIV ogłosił oficjalnie, że tworzy straż ogniową. Ta pierwsza organizacja 
umożliwiła powstanie oddziałów do walki z ogniem. W ich skład weszli mężowie dobrze zbudo-
wani, postawni, wyćwiczeni i wyposażeni w podstawowe narzędzia. Pierwsze takie oddziały, zhie-
rarchizowane, zaczęły pojawiać się na terenie Francji dość daleko od stolicy, w regionie Dordonii. 
Niestety, niezbyt dobra sytuacja gospodarcza Francji sprawiała, że żadnego, nawet najbardziej 
prężnego miasta nie było stać na stworzenie i wystawienie takiej bezpłatnej dla ludności służby. 
Trzeba było poczekać kolejne 100 lat, a dokładniej do czasów Rewolucji Francuskiej, aby można 
było mówić o pierwszych regularnych oddziałach przeciwpożarowych. W 1793 r. na rozkaz Jose-
pha Lakanela, deputowanego Konwencji, przebywającego z misją w departamencie Dordogne, 
zakupiono pierwsze ręczne pompy – sprzęt, można powiedzieć, z prawdziwego zdarzenia.
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W  1811 r. Napoleon Bonaparte mocą dekretu tworzy regularny korpus strażaków. 
Pierwsze oddziały powstają w  gminach. Napoleon powołuje do służby swoich żołnierzy, 
przekazuje im niezbędny sprzęt i nakazuje walkę z zagrożeniami. Korpus strażacki zostaje 
zorganizowany dwutorowo. Pierwszy to korpus miejski, pod dowództwem i kierownictwem 
władz gminnych, drugi tworzą strażacy ochotnicy wchodzący w skład Gwardii Narodowej. 
Oddano ją pod rozkazy wojskowych w miastach-garnizonach, takich jak Perigeux czy Ber-
gerac. W 1812 r. do życia powołana zostaje kompania straży w Perigeux, a w 1830 r. kom-
panie w Bergerac i Sarlat. W 1875 r. żołnierze ognia, jak ich wówczas nazywano, na mocy 
dekretu otrzymują status cywilny, z wyjątkiem miasta Paryża. Status ten zakładał możliwość 
użycia oddziałów do wszelkich innych katastrof, także tych poza ogniem oraz do działań 
stricte ratowniczych. W 1889 r. następuje radykalna zmiana – na mocy ustawy finansowej 
gminom, które zorganizują walkę z ogniem, przyznana zostaje subwencja państwowa.

Wróćmy jednak kilka lat wstecz i prześledźmy, jak rodziła się straż pożarna we francuskiej 
stolicy – Paryżu. 1 lipca 1810 r. z ogromną pompą świętowano tam ślub arcyksiężnej Marii Lu-
dwiki Austriaczki z Napoleonem. Wesele odbywało się w sali balowej rezydencji ambasadora 
Austrii, w której nagle i z nieznanych do dziś powodów wybuchł gigantyczny pożar. O mały włos 
życiem nie przypłacił go sam cesarz Francuzów. Sala balowa tak szybko stanęła w płomieniach, 
że weselnicy niemal spalili się żywcem. Niemrawa i ślamazarna akcja ratownicza przelała cza-
rę goryczy. Napoleon powiedział „dość” i zdecydował się przeorganizować, a przede wszystkich 
sprofesjonalizować wojsko przeciwpożarowe w stolicy państwa. Dekretem cesarskim z 18 wrze-
śnia 1811 r. misję tworzenia straży powierzono korpusowi wojskowemu, a oddział nazwano „ba-
talionem straży miasta Paryża”. W jego poczet weszli żołnierze wojsk technicznych Gwardii Ce-
sarskiej, ci sami, których obowiązkiem było strzeżenie cesarskich pałaców. Używając dzisiejszej 
nomenklatury, cesarz mianował strażakami swoich osobistych ochroniarzy i strażników. Był to 
pierwszy korpus zmilitaryzowanej straży pożarnej, który przejął na dodatek obowiązki od miej-
skiej straży ogniowej, istniejącej w Paryżu od 1722 r. I tak od 1811 r. miasto Paryż szczyci się 
posiadaniem jedynej w świecie wyspecjalizowanej szturmowej jednostki ogniowej: strażackiego 
oddziału wojskowego zarządzanego i dowodzonego przez prefekta Paryża. Tym sposobem sfor-
malizowano przejście od organizacji cywilno-gminnej do organizacji wojskowej. Należy podkre-
ślić, że był to wybór jak na tamte czasy nietypowy. 

11 lat wcześniej, 1 lipca 1800 r., utworzono prefekturę policji w stolicy. Odpowiadała ona za 
bezpieczeństwo miasta i była służbą publiczną. Po wchłonięciu przez Paryż graniczących z nim 
dzielnic i gmin oraz utworzeniu w 1860 r. dwudziestu regularnych dzielnic Napoleon III w 1866 r. 
przekształca batalion straży pożarnej w pułk strażacki. Jego kompetencje w 1939 r. zostały roz-
szerzone na cały obszar departamentu Sekwany. Kolejnym krokiem było przekształcenie pułku 
straży w brygadę. Nastąpiło to w 1967 r., gdy powołano do życia Paryską Brygadę Straży Po-
żarnej, w skrócie BSPP. Warto pamiętać, że korpus straży pożarnej utworzony przez Napoleona 
Bonaparte jest jedynym działającym do dziś oddziałem. Inne korpusy, począwszy od piechoty, 
a skończywszy na kawalerii, zostały rozwiązane przez króla Ludwika XVIII w 1815 r. W 1985 r. 
zlikwidowano pogotowie policyjne, a strażacy stali się pierwszymi gestorami ratownictwa na te-
renie Paryża. Dziś 8700 oficerów, podoficerów, starszych i młodszych strażaków zapewnia bez-
pieczeństwo na obszarze tej gigantycznej jednostki wojskowej podlegającej prefektowi Paryża. 
Na ich barki złożono obowiązek dbania o bezpieczeństwo obywateli.
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2. System ratownictwa we Francji

We Francji system ratownictwa leży w gestii polityki ochrony cywilnej. Misję tę wypeł-
niają strażacy, którzy zabezpieczają wszelkie rodzaje zagrożeń, informują i powiadamiają 
społeczeństwo, a także chronią ludzi, dobra i środowisko naturalne, niosąc pomoc w róż-
norodnych nagłych zdarzeniach, w tym wypadkach drogowych, katastrofach i klęskach 
żywiołowych. Obowiązek ten spoczywa na państwie i  na samorządach. Misje ratowni-
cze zapewniają głównie strażacy zgrupowani w oddziałach publicznych, tzw. SDIS. Na tę 
część przypada 80% sił i środków. W 20% uzupełniają je departamentalne korpusy gmin-
ne i  międzygminne, a  także oddziały wojskowe, jak Paryska Brygada Straży Pożarnej.  
Do tego dołącza batalion marynarzy-strażaków w  Marsylii. Wspólnym mianownikiem 
jest służba pogotowia przeciwpożarowego. U ich boku działają krajowe oddziały obrony 
cywilnej, zgrupowane pod rozkazami Generalnej Dyrekcji Obrony Cywilnej i Zarządza-
nia Kryzysowego (DGSCGC). Zwierzchnictwo polityczne nad tymi działaniami sprawuje 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które zarządza i administruje flotą samolotów – cy-
stern, śmigłowców ratowniczych, służbami saperskimi, a także oddziałami wojskowymi 
obrony cywilnej FORMISC. Od 26 sierpnia 2019 r. dyrektorem generalnym służby cy-
wilnej i zarządzania kryzysowego jest Alain Thirion, a jego zastępcą ds. straży pożarnej 
– Michel Marquer. 

We Francji blisko 195 tys. kobiet i mężczyzn to strażacy ochotnicy. Wykonują te obo-
wiązki równolegle z pracą zawodową lub z uczęszczaniem do szkoły średniej bądź wyższej. 
Na co dzień dają świadectwo, że solidarność i altruizm nie są pustymi słowami. Główne 
zasady zaciągu obywatelskiego do Francuskiej Ochotniczej Straży Pożarnej określa ustawa 
z 20 lipca 2011 r. Wyznacza ona prawne ramy zaangażowania obywatelskiego w charakte-
rze strażaka ochotnika. Ochotnicza działalność strażacka opiera się na zasadzie wolunta-
riatu i dobrowolności. Warunkiem podstawowym, aby zostać strażakiem ochotnikiem we 
Francji, jest znakomita kondycja fizyczna. Ponadto należy złożyć deklarację zaangażowa-
na się w pomoc każdemu i w każdej chwili. Warunkiem niezbędnym jest też zobowiązanie 
do zapewnienia społeczeństwu ochrony w ramach obrony cywilnej. Wzorem strażaków 
zawodowych ochotnicy odpowiadają również za obszar prewencji drogowej, za niesienie 
pomocy ofiarom wypadków drogowych, a  także ochronę ludzi, dóbr, majątku trwałego 
i środowiska naturalnego człowieka.

Strażacy ochotnicy zobowiązują się do przestrzegania Narodowej Karty Strażaka.  
Zawiera ona listę zobowiązań przypadającym im w udziale; jest to np. pełna dyspozycyj-
ność, gotowość do poświęceń, przyswojenie i utrzymania na wysokim poziomie kompe-
tencji niezbędnych do należytego wykonywania misji interwencyjnych. Karta wymienia 
także zasady zachowania, których należy surowo przestrzegać, dając dowody dyskrecji 
i powściągliwości w trakcie służby i poza nią oraz szacunku i respektu dla ofiar, którym 
niesiona jest pomoc. Ważnym elementem ochotniczej służby jest promocja właściwych 
wzorców zachowań wśród młodzieży. Każdy, kto osiągnie wiek 16 lat (do sześćdziesiątki 
włącznie), pracuje zawodowo lub nie, może zostać strażakiem ochotnikiem. Osoby ma-
łoletnie muszą dodatkowo przedstawić zaświadczenie o zgodzie rodziców lub opiekunów 
prawnych, a także zaświadczenie lekarskie o zdolności do służby. Interwencje strażackie, 
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udział w gaszeniu ognia, wypadki drogowe klęski żywiołowe itp. wymagają bardzo dobrej 
kondycji fizycznej, a zwłaszcza regularnych ćwiczeń. Należy wykazać się wytrzymałością 
psychiczną, aby właściwie zawsze być gotowym do sprostania nadzwyczajnym, czyli nie-
bezpiecznym sytuacjom. 

Kandydaci na ochotników poddawani są wstępnemu szkoleniu. Składa się ono z kilku 
modułów. Aby wejść do korpusu strażaków ochotników, należy złożyć wniosek kandy-
dacki w oddziale służby ratowniczo-pożarniczej zamieszkiwanego departamentu. Selek-
cja kandydatów może się różnić w zależności od departamentu. W dwóch przypadkach, 
czyli w Paryżu i Marsylii, kandydaci podlegają rygorom rekrutacji wojskowej. Na przykład 
w Paryżu brygada straży pożarnej jest częścią wojsk lądowych i podlega jego dowództwu. 
Można zaciągnąć się do niej także na ochotnika, po przejściu 10-miesięcznego szkole-
nia. Taką możliwość mają mieszkańcy regionu stołecznego i okolicznych departamentów 
w wieku od 18 do 25 lat. Korpusy marynarzy-strażaków są częścią Marynarki Wojennej. 
W ich przypadku należy złożyć wniosek do batalionu stacjonującego w Marsylii. 

Członkostwo w  ochotniczej straży pożarnej daje prawo do diety godzinowej. Zale-
ży ona od posiadanego stopnia. Dieta strażaka zwykłego, kaprala, podoficera czy oficera 
waha się od 7,83 do 11,77 euro. Jest to kwota wolna od podatku. Strażacy ochotnicy mają 
uprawnienia do pobierania świadczeń pieniężnych po zakończeniu aktywnej służby, a wy-
sokość uposażenia uzależniona jest od stażu pracy i terminu jej opuszczenia. Dla przykła-
du w Paryżu, gdzie strażacy są na etacie, początkujący bezdzietny kawaler pobiera pensję 
w wysokości 1750 euro netto miesięcznie po odbyciu półrocznego szkolenia. Poza pensją 
strażak otrzymuje darmowe wyżywienie i zakwaterowanie.

Warto też wspomnieć o obecności kobiet w służbie pożarniczej. Stanowią one nieste-
ty tylko 16% ogółu ochotniczej kadry strażackiej. Nad Sekwaną prawo do wykonywania 
zawodu strażaka przyznano kobietom przed 40 laty, czyli całkiem niedawno. Dekret z 25 
października 1976 r. głosił, że w straży pożarnej działającej na terenie francuskich gmin 
mogą służyć mężczyźni i kobiety. Ogółem strażakami zawodowymi i ochotniczkami jest 
38 tys. Francuzek, w latach 2016-2017 ich liczba wzrosła o 5%. Dziś co szósty strażak we 
Francji jest kobietą. Wśród strażaków wojskowych kobiety stanowią 4%. Połowa służb 
pielęgniarsko-medycznych to kobiety. Wśród strażaczek zawodowych 34% to szeregowe, 
6% jest kapralami, 3% podoficerami a 4% to oficerowie. Z kolei w szeregach strażaczek 
ochotniczek 25% to szeregowe, 15% jest w stopniu kaprala, 8% ma status podoficerski, 
a 7% oficerski.
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na krajowym zjeździe w  Bourg-en-Bresse we 
wrześniu 2018 r. w  planie działań resortu na lata 2019-2021 zaprezentowało pakiet 37 
działań, których celem jest konsolidacja modelu altruistycznego i dywersyfikacja naboru 
ochotniczek do straży pożarnej. Priorytet stanowi przystosowanie pomieszczeń, sprzę-
tu i mundurów dla potrzeb kobiet, a także promowanie mecenatu nad nowo przyjętymi 
kobietami do służby ochotniczej. Obecnie Francja przeżywa jednak pewne kłopoty z re-
krutacją do służby pożarniczej. Zawód strażaka, choć cieszy się tak jak w Polsce wysoką 
popularnością (we Francji na poziomie 99%), to jednak nie przyciąga już tak, jak miało to 
miejsce w latach powojennych. Na 247 tys. strażaków francuskich 195 tys. to ochotnicy, 
czyli ciężar zadań i troska o społeczeństwo spada na barki ochotników w proporcji 78% do 
22%. Problemy z naborem skłaniają służby prasowe straży do wręcz agresywnej obecności 
we wszystkich mediach społecznościowych, z Instagramem i YouTube włącznie. W tym 
roku uruchomiono kilka nowych akcji promocyjnych, które mają zachęcić nowe rzesze 
kandydatów do wstępowania w szeregi straży pożarnej. 

Wiesław Stefaniak dziennikarz - były korespondent TVP SA w Paryżu, były szef Teleexpressu.
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iX. 

STRATEGIA ZWIĄZKU  
– WYBRANE ZAGADNIENIA  

DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU OSP RP 

Marian Zalewski 

Wprowadzenie

Budowanie strategii opieramy na analizie dotychczasowej misji, wizji oraz podsta-
wowych celach i  zadaniach Związku. Kluczowe są obszary działalności ratowniczej, pra-
cy z młodzieżą, aktywności kulturalnej, sportowej, szkoleniowej, edukacyjnej i naukowej. 
Szeroko prezentujemy to na łamach naszego wydawnictwa. Dla założycieli ruchu strażac-
kiego w XIX w. równie istotne były sprawy ratowania ludzi, gaszenia pożarów, co organi-
zacja orkiestry, zespołu teatralnego, zawodów gimnastycznych, pozyskiwanie młodych do 
szlachetnej idei służenia Bogu i ludziom. Sto kilkadziesiąt lat istnienia wielu OSP i blisko 
100 lat działalności ich Związku ukazuje ruch strażacki w dużej dynamice i przeobrażeniach 
podstawowych form zainteresowań i  aktywności. Początki istnienia Krajowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Kra-
kowskim z siedzibą we Lwowie (rok założenia 1875) oraz spotkania regionalne pod zaborem 
rosyjskim są związane z ćwiczeniami gimnastycznymi i pokazami strażackimi oraz oprawą 
artystyczną. Łączyło je jednak coś więcej. Budowa zorganizowanej społeczności przebiegała 
w duchu demokratycznych zasad samorządności, samodzielności, wolności. W swej skali 
(w ówczesnych realiach ograniczonej) i w ramach życia pod zaborami jednak było to moż-
liwe. Możliwe w idei ochotniczego strażactwa. A na końcu tych działań była zorganizowana 
myśl o wolnej Polsce. Obrona języka i wiary, tradycji przodków. Wiedzieli o tym zaborcy 
i starali się temu przeciwdziałać. Idea samorządności, służby w małych ojczyznach i dla wol-
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nej Polski jest rdzeniem całej strażackiej historii. Budując program na kilkadziesiąt najbliż-
szych lat, trzeba więc uważnie wniknąć w naszą historię, szeroko odsłonić jej zawartość.

Związek to organizacja tysięcy samodzielnych podmiotów. Uważne spojrzenie na ich do-
konania oraz aktualne przemyślenia zmuszają do większej pokory w pracach nad strategią. 
Wymuszają szerszy, kolegialny tryb prac. Budowa naszej strategii jest więc procesem z sze-
roką partycypacją zainteresowanych i wielu środowisk w jej pracach. Bardzo ważny jest efekt 
tych prac, ale i ich wydźwięk społeczny, rezonans wśród działaczy i w społeczeństwie. Dlatego 
w 2019 r. szeroko konsultujemy podstawowe obszary i kierunki prac nad strategią. Uczest-
niczymy w ważnych wydarzeniach nie tylko strażackich, ale i spotkaniach samorządowych 
i konferencjach naukowych. Dotychczasowa społeczna debata pokazuje, że to działalność pro-
gramowa jest dla wszystkich nieodłączną częścią życia OSP. Czasami jedyną. I w prognozach 
podobnie. Do realizacji celów programowych potrzebne jest wieloźródłowe wsparcie finanso-
we oraz szkolenie kadr Związku, w tym pomoc prawna dla OSP (także przygotowanie wzorów 
dokumentów, szkolenia dla kadr zarządzających na tematy prawne, finansowe, organizacyjne). 
To przynosi szybko namacalne efekty. Musimy być otwarci w pracy programowej na szero-
ką współpracę, również na umożliwianie korzystania z ofert Związku innym organizacjom 
lokalnym. Otwarcie na inne środowiska – działania, formy współpracy, wymiana doświad-
czeń – wyjdzie wszystkim na dobre. Mówimy o otwartości działalności naszego Związku i po-
szczególnych OSP na środowisko wiejskie i formy jego funkcjonowania, współpracę z innymi 
stowarzyszeniami, szkołami i  uczelniami. Tym bardziej więc trzeba upowszechniać wiedzę 
o programowej aktywności w całej jego historii. Najpierw głęboko zapoznać się z naszą hi-
storią, dokonaniami. Następnie odpowiedzieć na pytanie, co z tego i w jaki sposób przeniesie-
my nowym pokoleniom. Doskonale może temu służyć nasze wydawnictwo „W jedności siła” 
(Warszawa 2018), pokazujące szeroko nasz ruch, w tym jego młodzieżową, sportową, kultu-
ralną i społeczną odsłonę na przestrzeni stu kilkudziesięciu lat. W „Analizach strategicznych” 
szeroko prezentujemy odnoszące się do programu treści zawarte w tej monografii. 

1. Działalność ratownicza Związku OSP RP

Związek OSP RP to blisko 700 tys. osób zrzeszonych w ponad 16 tys. ochotniczych straży 
pożarnych, wśród nich 230 tys. strażaków ochotników mogących bezpośrednio uczestni-
czyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ratowanie ludzi i mienia – to podstawa strażackiej 
służby. W tej ochotniczej służbie strażacy narażają swoje zdrowie, a nawet życie. Od ponad 
100 lat ta idea jest niezmienna. I dlatego strażacy cieszą się najwyższym społecznym zaufa-
niem. Związek przez cały okres swego istnienia koordynował szereg działań wspierających 
strażaków i ochotnicze straże w realizacji tej najszlachetniejszej z misji.

Działania z obszaru ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa mają swe zasadnicze 
oparcie w ustawie zasadniczej oraz innych aktach prawnych. Należy wspomnieć o art. 5 
Konstytucji: ,,Rzeczypospolita Polska (…) zapewnia wolności i  prawa człowieka i  oby-
watela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Ponadto na mocy art. 
146 Konstytucji Rada Ministrów ,,zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz 
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porządek publiczny państwa”1. Związek i ochotnicze straże pożarne realizują swe zadania 
w ramach zadań związanych z bezpieczeństwa wewnętrznym naszego kraju. Mają rygor 
zadań publicznych podlegających wsparciu i ochrony państwa.

Pojęcie ochrony przeciwpożarowej oraz podmioty odpowiedzialne w systemie ratow-
niczo-gaśniczym określone są w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpo-
żarowej2. Art. 1 ustawy konstytuuje pojęcie ochrony przeciwpożarowej: ,,Ochrona prze-
ciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia 
i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 
1)  zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub in-

nego miejscowego zagrożenia, 
2)  zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miej-

scowego zagrożenia, 
3)  prowadzenie działań ratowniczych”. 

Ustawa określa jednostki ochrony przeciwpożarowej, których ustawowym zadaniem 
jest prowadzenie działań ratowniczych – a pośród nich są wymienione ochotnicze straże 
pożarne oraz związek ochotniczych straży pożarnych. Określa relacje pomiędzy jednost-
kami ochrony przeciwpożarowej, administracji państwowej i innymi podmiotami, w tym 
zakładami ubezpieczeniowymi. W  niej określono uprawnienia pracowników jednostek 
ochrony przeciwpożarowej i członków ochotniczych straży pożarnych, świadczenia rze-
czowe i finansowe. Warto podkreślić, iż na mocy tej ustawy instytucje ubezpieczeniowe 
przekazują na cele wyłącznie ochrony przeciwpożarowej 10 proc. sumy wpływów z tytu-
łu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia.  
To ta ustawa jest źródłem powstania i rozwoju systemu ratowniczo-gaśniczego, którego 
częścią składową stały się także ochotnicze straże pożarne. 

Istotnymi źródłami prawa konstytuującymi zadania i  relacje podmiotów odpowie-
dzialnych w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa są ustawy odnoszące się 
do samorządu w tym gminnego i powiatowego3. Dla Związku i OSP statuującą ustawą jest 
Prawo o stowarzyszeniach4 oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontaria-
cie5. Unormowania prawne powstały w pierwszych latach III Rzeczypospolitej. W minio-
nym 30-leciu podlegały nowelizacjom, zmianom i  interpretacjom. Wnoszone są nowe 
propozycje legislacyjne, jak chociażby wspierana przez Związek OSP RP idea dodatku do 
emerytury za każdy udokumentowany rok służby w ochotniczej straży pożarnej.

Koordynowaniem działań Związku w  obszarze działalności ratowniczej zajmuje się 
Komisja ds. Działalności Ratowniczej ZG ZOSP RP. Do podstawowych obszarów jej dzia-
łalności należą: 
– współdziałanie w  opracowywaniu rozwiązań w  sprawach techniki pożarniczej oraz 

1 Art. 5 oraz art. 146 ust. 4 pkt 7 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
2 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst pierwotny Dz.U. nr 81, poz. 351).
3 Ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), ustawa o samorządzie powiatowym  

(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.).
4 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 713).
5 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).



STRATEGIA ZWIĄZKU – WYBRANE ZAGADNIENIA  
DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU OSP RP 

81

szkoleń ratowniczych przewidzianych dla OSP,
– współdziałanie i monitorowanie wspólnie z KG PSP realizacji ,,Zasad organizacji szko-

leń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” oraz in-
nych szkoleń specjalistycznych,

 – podejmowanie działań propagujących konieczność używania certyfikowanych środków 
ochrony indywidualnej oraz sprzętu ratowniczego. 

W  naszym wydawnictwie „Analizy strategiczne Florian 2050” prezentujemy szeroką 
diagnozę i historyczną analizę zaangażowania naszego Związku w zakresie bezpieczeństwa 
powszechnego, działań prewencyjnych, popularyzujących ochronę przeciwpożarową, dzia-
łalność ratowniczą, ochronę ludności i środowiska oraz wspieranie działalności ratowniczej 
ochotniczych straży pożarnych (szkolenia, sprzęt, współpraca).

Zadania w zakresie problematyki ratowniczej realizują wszystkie oddziały naszego Związ-
ku w województwach, powiatach i gminach. Te zadania są uszczegóławiane z uwagi na skalę 
i tematykę zagrożeń na danym terenie. Przykładowo w uchwale IV Zjazdu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego na lata 2017-2021 jako podstawowe zadania 
w działalności ratowniczo-gaśniczej oraz w zakresie poprawy stanu ochrony przeciwpożaro-
wej przyjęto:
1. Współdziałanie z KW i KP/KM Państwowej Straży Pożarnej w zakresie organizacji szkole-

nia pożarniczego strażaków ratowników OSP, ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych 
OSP oraz pokazów – w celu podnoszenia umiejętności i sprawności operacyjno-technicz-
nej OSP.

2. Dokonywanie okresowych analiz stanu gotowości OSP do działań ratowniczych na terenie 
działania poszczególnych oddziałów powiatowych Związku OSP RP.

3. Dokonywanie okresowych analiz liczby i głównych przyczyn pożarów oraz innych miej-
scowych zagrożeń występujących na terenie województwa, a także udziału OSP w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych.

4. Wspieranie działalności operacyjno-technicznej OSP poprzez podejmowanie różnorod-
nych działań na rzecz wyposażenia ich w samochody pożarnicze, sprzęt, umundurowanie 
oraz środki ochrony osobistej dostosowane do charakteru prowadzonych działań ratow-
niczych, przy uwzględnieniu faktu, iż ten sprzęt musi posiadać aktualne atesty i certyfi-
katy gwarantujące odpowiednią jakość. Ponadto należy wzmóc działalność – przy sku-
teczniejszym wykorzystaniu roli oraz osobistego zaangażowania działaczy poszczególnych 
oddziałów Związku OSP RP – zachęcającą OSP do dokonywania zakupów niezbędnego 
sprzętu oraz umundurowania za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP i jego filii na terenie woj. mazowieckiego. 

5. Kontynuowanie i rozwijanie działań inspirujących oddziały Związku OSP RP i OSP w za-
kresie propagowania wśród społeczeństwa zasad bezpieczeństwa oraz sposobów i metod 
zapobiegania zagrożeniom.

To są założenia na 5 lat. A jak widzieć zadania Związku w skali kraju i regionów w prze-
strzeni aktywności jednego pokolenia? Na najbliższe 10, 20, 30 lat? W czasie wielu konsultacji 
nad celami strategicznymi naszej organizacji uczestnicy spotkań, w przeważającej mierze stra-
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żaccy liderzy, ale i przedstawiciele nauki oraz samorządowcy, wyrażali szeroką troskę o dalszy 
rozwój strażackich kadr, a co za tym idzie – o nasze bezpieczeństwo w coraz bardziej złożonym 
świecie. Akcentowano, że w przyszłości, bliższej czy dalszej, podstawą bezpieczeństwa w tysią-
cach miejscowości będą nadal strażacy ochotnicy. Przy najbardziej zaawansowanej technice 
istotą bezpieczeństwa będą ludzie. Historia wskazuje na niekwestionowaną rolę ochotników. 
Ważne więc, by ich wspierać, by tworzyć klimat dla ich samorządnej, samodzielnej ochotniczej 
aktywności. Każdy okres niesie ze sobą nowe wyzwania, którym trzeba sprostać. W zakre-
sie bezpieczeństwa powszechnego zmiany w świecie nas otaczającym rodzą nowe zagrożenia, 
nie niwelując dotychczasowych. Istotne jest nowe podejście Związku, uwzględniające aktual-
ny stan OSP (strażacy, ich wyszkolenie, sprzęt, możliwości rozwojowe poszczególnych OSP). 
W tym nowym podejściu nie może zabraknąć odniesienia do relacji i zadań będących po stro-
nie państwa, samorządu i innych podmiotów oraz roli Związku OSP RP i poszczególnych OSP. 

Liczne spotkania, a także ustalenia Komisji ds. Działalności Ratowniczej ZG ZOSP RP 
wskazują na potrzebę koncentrowania aktywności wokół następujących tematów: 
1) Kreowanie roli ochotniczych straży pożarnych i Związku OSP RP w systemie ochrony 

ludności.
2) Promowanie powszechnego systemu ratowniczego, otwartego na wszystkie ochotni-

cze straże pożarne spełniające określone kryteria gotowości. 
3) Zwiększenie roli ZOSP RP w realizacji zadań na rzecz prewencji społecznej. 
4) Inicjowanie badań na rzecz rozwoju OSP i  ich roli w systemie bezpieczeństwa po-

wszechnego. 
5) Zwiększenie aktywności ZOSP RP w procesie doskonalenia wiedzy i umiejętności ra-

towniczej strażaków OSP poprzez rozwój bazy szkoleniowej. 
6) Utworzenie regionalnych ośrodków doskonalenia ratowniczego i ochrony ludności. 

Budowa mobilnych modułów szkolenia praktycznego. 
7) Zbudowanie zespołu ekspertów i praktyków z możliwością ich wykorzystania w pro-

cesie doskonalenia dowódców i ratowników OSP. 
8) Udoskonalenie informacyjnego systemu identyfikacji aktywności strażaków ochot-

ników w działaniach na rzecz ochotniczych straży pożarnych i społeczności lokalnej.
9) Zwiększenie aktywności na rzecz tworzenia specjalistycznych jednostek OSP, z okre-

śleniem zasad działania wymagań kwalifikacyjnych i organizacji.
10) Promowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu nowych technologii w działaniach 

ratowniczych. 
11) Przygotowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych umożliwiających działanie jed-

nostek OSP w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Aktywacja wydzie-
lonych zasobów ochotniczych straży pożarnych w działaniach na rzecz UMOL.

12) Przygotowanie i zgłoszenie zespołów eksperckich do Unijnego Mechanizmu Ochrony 
Ludności.

13) Współpraca międzynarodowa i  dzielenie się doświadczeniami Związku OSP RP 
w tworzeniu społecznych struktur i zasobów ratowniczych dla krajów nieposiadają-
cych tego rodzaju struktur lub dopiero je budujących. 

Wyżej wymienione zagadnienia podlegać muszą dalszemu doskonaleniu w związku ze 
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zmieniającą się polityką państwa, zagrożeniami bezpieczeństwa w skali nie tylko krajowej, 
ale i Unii Europejskiej oraz globalnymi, mającymi swe źródła w działaniach człowieka, jak 
i niezależnymi od niego (gwałtowna industrializacja, globalizacja wielu procesów, zmiany 
klimatyczne). W  toku konsultacji kierunków aktywności w  obszarze ratownictwa wielo-
krotnie padało pytanie, czy występuje problem społecznego zaangażowania obywateli w za-
pewnienie sobie bezpieczeństwa. To szeroki obszar, zawierający i wstępowanie młodych do 
OSP, i rolę kobiet w naszym ruchu, problem z działaniami ratowniczymi w związku z aktyw-
nością zawodową oraz migracjami, faktyczne wspieranie OSP przez mieszkańców, organi-
zacje, przedsiębiorców funkcjonujące w danej miejscowości, gminie, powiecie. Szczególnie 
akcentowana jest kwestia finansowania OSP. Jakie jest w tym systemie miejsce samorządu, 
państwa, funduszy, zakładów ubezpieczeń? Szeroko podnoszono problemy wyposażenia 
strażaków i OSP w sprzęt ratowniczy i ochrony osobistej – stan obecny i potrzeby na przy-
szłość (sprzęt, samochody, szkolenia, środki ochrony osobistej, umundurowanie). Kolejne 
zagadnienie odnosi się do roli państwa i samorządu w relacjach z OSP. Uczestnicy spotkań 
podkreślali, że samorząd jest i powinien być wiodący, ale jednocześnie musi mieć większe 
finansowe wsparcie państwa i stosowne narzędzia. Rola państwa jest bardzo istotna w wielu 
obszarach, takich jak postulowane: dodatek do rent i emerytur dla strażaków ochotników, 
niższa stawka VAT na sprzęt strażacki, szkolenie ppoż. w  podstawie programowej szkół. 
Realizacja tych i wielu innych postulatów wymaga często zmian legislacyjnych. Rozmówcy 
podkreślają także braterstwo wszystkich strażaków, tak ochotników, jak i funkcjonariuszy 
PSP. Ta idea spleciona jest wspólnotą celu strażackiej służby, okupionej często zdrowiem, 
a nawet życiem. Buduje solidne podstawy rozwoju ruchu ochotniczego i zapewnienia bez-
pieczeństwa mieszkańców. 

2. Praca z młodzieżą – aktywność sportowa

Budując filary strategii Florian 2050, prognozując rozwój ruchu OSP w życiu ich miej-
scowości, a także rozwój ich Związku, który integruje wspiera i koordynuje szereg działań, 
nie sposób nie zaakcentować wagi pracy z młodzieżą. To podstawowy priorytet zaanga-
żowania Związku. Prace w tym zakresie koordynuje Komisja Sportu i Młodzieży. Do jej 
zadań należy: 
– współudział w aktywizacji młodzieży z OSP na rzecz jej indywidualnych aspiracji i po-

trzeb środowisk lokalnych,
– wypracowywanie i przygotowywanie nowoczesnych, atrakcyjnych i przystępnych mate-

riałów edukacyjnych i szkoleniowych niezbędnych do pracy w MDP, jak też regulami-
nów i wytycznych,

– nawiązywanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz wymiany dzieci i mło-
dzieży, 

– współpraca z administracją państwową i samorządową w zakresie propagowania bez-
pieczeństwa powszechnego wśród młodzieży oraz współpracy ze szkołami i innymi or-
ganizacjami młodzieżowymi. 
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Nieodzownymi hasłami związanymi z  młodzieżą są wartości, wychowanie, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa, oświata, edukacja, nauka i or-
ganizowanie szkoleń. Praca z młodzieżą to obszar wielopłaszczyznowy. Ma bezpośrednie 
odniesienia do problematyki finansowej, prawnej, edukacyjnej, wychowania, nowych tech-
nologii. Postrzegamy Związek jako platformę wymiany doświadczeń. Dlatego jakże istotne 
jest spojrzenie także przez pryzmat kadr Związku odpowiedzialnych za obszar młodzieży 
i sportu. Pytanie, jak są liczne i jak o nie musimy dbać. Potrzeba głębokiej diagnozy i wnio-
sków na bliższą i dalszą przyszłość. Przed nieliczną kadrą specjalizującą się w obszarze mło-
dzieży i sportu są potężne wyzwania. Od sprostania im zależy wizerunek naszej organiza-
cji. W szczególności myślę o organizatorach przedsięwzięć edukacyjnych, konkursów oraz 
o ekipie sędziowskiej, o której raczej należy napisać jako o nielicznym, niezwykle kompe-
tentnym środowisku działaczy i przyjaciół Związku. 

Poszczególne OSP i cały Związek żywotnie zainteresowane są działalnością młodzieżo-
wych drużyn pożarniczych. Szkolenia i inne działania, które przygotowują młodzież MDP 
do wstąpienia w szeregi strażaków OSP, to szczególnie ważny odcinek pracy związkowej. 
Myślimy o młodych z MDP i rozwoju ich uzdolnień artystycznych, sportowych, plastycz-
nych. Oni są naszą przyszłością. Związek ma widoczne sukcesy w obszarze młodzieżowej 
współpracy międzynarodowej, a  zwłaszcza w  ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży. Od 20 lat znacząco wspierana jest finansowo i merytorycznie polsko-niemiec-
ka wymiana MDP. Jak będzie w najbliższych latach? Czy podobne projekty w przyszło-
ści powinny odnosić się do współpracy z innymi krajami? Dzisiaj naszym związkowym 
sukcesem są doroczne konkursy: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież 
zapobiega pożarom” oraz Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Zapobiegajmy pożarom”. 
Prestiż zyskał konkurs ,,Najlepsi z najlepszych” o tytuł Wzorowej Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej i jej Opiekuna. W 2019 r. przeprowadzono dziesiątą edycję konkursu. 

Wyniki konkursu „Najlepsi z Najlepszych na Wzorową MDP i Jej Opiekuna” w latach 2013-2019
•	 2019 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Świderki, woj. lubelskie, najlepszy 

opiekun Magdalena Żentała
•	 2018 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Dziergowice woj. opolskie, najlepsi 

opiekunowie Sebastian Kwoczała i Piotr Garbas
•	 2017 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza im. Druha Alojzego Kozy przy OSP 

w Kwilczu, woj. wielkopolskie, najlepszy opiekun Martin Halasz
•	 2016 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Zalesie Śląskie, woj. opolskie, 

najlepszy opiekun Fabian Rosły
•	 2015 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Miejsce Odrzańskie, woj. opolskie, 

najlepszy opiekun Tomasz Golasz
•	 2014 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Szerzyny, woj. małopolskie, najlepsi 

opiekunowie Krystian Furman i Kamil Mitoraj
•	 2013 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Starogard Gdański, woj. pomorskie, 

najlepsi opiekunowie Agnieszka Piepiórka i Michał Swobodziński
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Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych są podstawą składu wielu orkiestr dę-
tych i amatorskich zespołów wokalnych. Na młodzieży strażackiej spoczywa od 25 lat zaszczyt 
udziału w  imprezach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rokrocznie przeprowadzany 
Finał WOŚP to unikatowe przedsięwzięcie, łączące miliony osób na rzecz ratowania życia cho-
rych osób, przede wszystkim dzieci. Związek OSP RP uczestniczy także w organizowanych 
przez Fundację akcjach bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo
-oddechowej przez jak największą liczbę osób oraz innych ważnych przedsięwzięciach.

Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie działalnością wychowawczą i eduka-
cyjną OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej skierowaną do dzieci, Związek OSP RP 
w  czerwcu 2017 r. wspólnie z  Ochotniczą Strażą Pożarną w  Wieruszowie zorganizował 
I Ogólnopolską Olimpiadę Dziecięcych Drużyn Pożarniczych. Jej celem jest: popularyzo-
wanie szkolenia pożarniczego wśród dzieci, wyrobienie nawyków bezpiecznego zachowania 
w sytuacjach zagrożeń i udzielania pomocy innym osobom, rozwijanie pasji sportowych, 
popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej, integracja dziecięcych drużyn oraz 
wymiana doświadczeń wśród ich opiekunów. Wszystkie zarządy Związku OSP RP, a przede 
wszystkim każda z OSP winny mieć świadomość, że uczestniczą w procesie wychowywania 
swoich następców, tworząc kolejne karty historii i tradycji strażackiej, stanowiące naturalny 
nośnik tradycji narodowej i związkowej. Warto też z dumą podkreślić, że obecnie w sze-
regach OSP w blisko 10 tys. drużyn skupionych jest ponad 90 tys. dziewcząt i  chłopców 
w wieku od 12 do 16 lat. To oni właśnie stanowili będą gwarancję trwałości Związku OSP RP.

Przykładem uczestnictwa strażackiej młodzieży w ważnych nie tylko krajowych, ale 
i międzynarodowych spotkaniach są Światowe Dni Młodzieży, zapoczątkowane w 1986 r. 
przez papieża Jana Pawła II. W dniach 26-31 lipca 2016 r. Światowe Dni Młodzieży odbyły 
się w Krakowie. Spotkanie młodych przebiegało pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Z uczestnikami spotkał się papież Fran-
ciszek, który odwiedził także sanktuarium na Jasnej Górze i  obóz koncentracyjny Au-
schwitz-Birkenau. Do bezpośredniego zabezpieczenia organizacji ŚDM w Krakowie zaan-
gażowano 3500 strażaków OSP z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego 
i  świętokrzyskiego. Związek OSP RP powołał sztab organizacyjny, który skoordynował 
przygotowania do profesjonalnego uczestnictwa w zabezpieczeniu uroczystości. 

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
– inicjowanie i organizowanie imprez sportowych, tj. zawodów sportowo-pożarniczych, 
ćwiczeń bojowych wśród członków MDP i OSP, jako elementu działań ratowniczo-gaśni-
czych, inicjowanie i organizowanie imprez sportowych podnoszących sprawność fizycz-
ną, organizacja obozów szkoleniowo-wypoczynkowych. Od lat cyklicznie odbywają się 
Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze KDP OSP. W 2019 r. w Polanicy Zdroju z udzia-
łem 38 drużyn (w tym 19 kobiecych) rozegrane zostały zawody w konkurencjach: ćwicze-
nia bojowe oraz sztafety pożarnicze 7 x 50 m. z przeszkodami. To najważniejsze zawody 
dla strażaków ochotników, którzy biorą udział w eliminacjach na wszystkich szczeblach, 
od lokalnych do wojewódzkich. Tradycyjnie co 4 lata odbywają się także Ogólnopolskie 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu 
CTIF. W 2018 r. w Licheniu Starym odbyły się po raz piętnasty. Rywalizacja składała się 
z dwóch konkurencji: rozwinięcia bojowego oraz biegu sztafetowego na 400 m z przeszko-
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dami. Ważnym wydarzeniem w ruchu strażackim jest współzawodnictwo strażaków w ra-
mach Międzynarodowych Spotkań Drużyn CTIF (w 2015 r. w Opolu) oraz w olimpiadach 
CTIF. Najlepsi polscy zawodnicy w  sportowym cieciu i  rąbaniu drewna walczą o  tytuł 
mistrza Polski podczas Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników Stihl® Timbersports® 
Series®, których współorganizatorem tradycyjnie jest Związek Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej. XVI edycję wygrał Michał Dubicki (woj. wielkopolskie). 
Dwanaście razy zwyciężał w zawodach Arkadiusz Drozdek (woj. lubuskie). 

Rokrocznie przeprowadzane są Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownic-
twie Wodnym i Powodziowym (w 13. edycji w 2019 r. w Licheniu Starym, woj. wielkopolskie, 
rywalizowało 29 załóg strażaków ochotników, wśród nich pięć załóg kobiecych). Partnerem 
strategicznym mistrzostw jest tradycyjnie firma Aries Power Equipment Sp. z o.o., generalny 
przedstawiciel Honda Marine w Polsce. Strażacy ochotnicy rywalizują pomiędzy sobą pod-
czas Ogólnopolskich Mistrzostw Strażaków OSP w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, 
w Ogólnopolskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP, w Mistrzostwach Polski Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Maratonie Rowerowym o Puchar Prezesa ZG ZOSP RP. Świetną 
promocją ochrony przeciwpożarowej i pamięci o strażackiej historii są zawody sikawek kon-
nych przeprowadzane na szczeblach lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodo-
wych a także Międzynarodowe Zawody Piłki Wodno-Prądowej, zwanej ,,wasserball”.

W  pracy z  młodzieżą spotykamy się z  zagadnieniem wartości, ideałów, tolerancji, 
kształtowania pozytywnych cech charakteru, osobowości, zdrowej konkurencji, współ-
zawodnictwa i współpracy w grupie, różnorodności (tematów, charakterów ludzi, proble-
mów i sposobów ich rozwiązywania, kultur). A jak będzie w bliższej i dalszej przyszłości? 
Myślimy o strategii pracy z młodzieżą na 5, 10, 30 lat w swej komplementarności jako 
aktywności nie tylko ratowniczej, ale i sportowej, artystycznej, edukacyjnej i wychowaw-
czej. Naturalnie musimy odnajdywać się w świecie nowych technologii i społeczeństwa 
informacyjnego. Na bieżąco trzeba archiwizować na cyfrowych nośnikach nasze doko-
nania. Ale także budować w Związku programy szkolenia dla animatorów sportu do wy-
korzystania za pośrednictwem nowych mediów. Internet to sposób na przesłanie naszych 
strażackch idei, naszych doświadczeń, zwłaszcza w obszarze wychowania, edukacji, spor-
tu i kultury, szeroko poza naszą miejscowość w kraju i za granicą. To istotne wyzwanie. 

3. Działalność kulturalna

Gdy myślimy o  dniu jutrzejszym i  następnych latach, nie zapominamy o  wartościach 
i kulturze. Bez kultury naród ginie. Aktywność kulturalna w straży była od zawsze. Rodziła 
się straż, a jednocześnie powstawała orkiestra, teatr. Spojrzenie w przeszłość, w naszą histo-
rię pokazuje nam, jak to jest ważne także dzisiaj. Mamy w swej tradycji bogate uczestnictwo 
w życiu kulturalnym małych ojczyzn oraz kraju. Miało to związek szczególnie z uroczysto-
ściami o charakterze narodowym i kościelnym. Zespoły artystyczne, orkiestry dęte, zespoły 
teatralne odgrywały ważną rolę w czasach, gdy nasza ojczyzna była wykreślona z mapy świata, 
pod zaborami. Uczestniczyliśmy w uroczystościach związanych z ważnymi rocznicami, jak 
rocznica bitwy pod Grunwaldem, rocznice odzyskania niepodległości, świętami i uroczysto-
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ściami kościelnymi, zwłaszcza w miejscach kultu (Jasna Góra, Licheń, Kraków, Wadowice, 
Warszawa). Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40. rocznicy wyboru 
papieża Polaka 10 listopada 2018 r. w Świątyni Opatrzności Bożej odbyła się uroczysta msza 
święta celebrowana przez ks. kardynała Kazimierza Nycza. Jej oprawę muzyczną zabezpieczyły 
orkiestry strażackie i chóry, które następnie dały koncert okolicznościowy ,,Myśląc Ojczyzna”. 

Historycznie ukształtował się system przeglądów zespołów artystycznych: orkiestr oraz 
zespołów folklorystycznych, wokalnych, kabaretowych i teatralnych. Opiera się on na spo-
tkaniach regionalnych (naprzemiennie w danym roku orkiestr lub zespołów artystycznych), 
które kończą się w następnym roku finałem ogólnopolskim. W 2019 r. odbyły się regionalne 
spotkania zespołów folklorystycznych oraz Ogólnopolski Przegląd Orkiestr OSP. Pierwszy 
Festiwal Orkiestr przeprowadzono w 1971 r. w Koszalinie. Jubileuszowy XXV Ogólnopolski 
Festiwal Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych odbył się w dniach 29-30 czerwca 2019 r. 
w Białymstoku. W 2018 r. zorganizowano osiem przeglądów regionalnych orkiestr, odbyły 
się Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych. Tradycyjnie co roku organizowa-
ny jest Ogólnopolski Przegląd Piosenki Strażackiej w Ciechocinku. Co 2 lata na schodach 
licheńskiej bazyliki rozbrzmiewa koncert chórów i orkiestr w hołdzie Janowi Pawłowi II.  
Po raz ósmy koncert odbył się 25 maja 2019 r. Z udziałem orkiestr OSP i przy współpracy 
ze Związkiem OSP RP przeprowadzana jest Europarada Orkiestr Dętych z kraju i zagranicy 
w Suchowoli, woj. podlaskie.

Spotkanie najlepszych zespołów artystycznych to okazja do wymiany poglądów, do-
świadczeń oraz rozmów o przeszłości, dniu dzisiejszym i planach na przyszłość. Amator-
skie orkiestry doskonale reprezentują ruch strażacki w kraju i na arenie międzynarodowej. 
Nie sposób nie wymienić takich zwycięzców krajowych i międzynarodowych konkursów 
i  przeglądów, jak: Orkiestra OSP Nadarzyn, woj. mazowieckie, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP Krasocin, woj. świętokrzyskie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Suchowola, 
woj. podlaskie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów, woj. śląskie, Orkiestra Dęta 
OSP Lubartów, woj. lubelskie, Grodziska Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego, woj. 
wielkopolskie, Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów, woj. łódzkie, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta przy OSP Płoty, woj. zachodniopomorskie, Orkiestra Dęta OSP Płośnica, woj. war-
mińsko-mazurskie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Jaćmierz, woj. podkarpackie, Orkiestra 
Dęta OSP Polanka Wielka, woj. małopolskie. Pośród chórów i  zespołów artystycznych 
wiodące miejsce w ruchu strażackim utrzymuje kameralny Chór Mieszany ,,Cantus” pod 
kierownictwem Bolesława Kurka z Połczyna-Zdroju, woj. zachodniopomorskie. 

Akcentujemy kulturotwórczą rolę straży jako istotnego aspektu, wręcz nierozerwalne-
go z podstawowym działaniem OSP. Gdy więc budujemy Strategię Florian 2050, progno-
zując rozwój ruchu OSP w życiu ich miejscowości, a także rozwój ich Związku, który in-
tegruje, wspiera i koordynuje szereg działań, nie możemy zapomnieć o wadze aktywności 
kulturalnej. W Związku nad przedsięwzięciami w tym obszarze czuwa Komisja ds. Dzia-
łalności Kulturalno-Oświatowej. Zajmuje się ona inspirowaniem i wspomaganiem ochot-
niczych straży pożarnych w działalności artystycznej, tj. m.in.: orkiestr, chórów, zespołów 
artystycznych i scenicznych, aktywnym udziałem w organizacji przeglądów dorobku ar-
tystycznego, kulturalnego i historycznego, a także doradztwem w pracy szkoleniowej na 
rzecz OSP i Związku. 
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Dzięki aktywności Związku, działalności szkoleniowej i  wydawniczej trwa proces 
wymiany doświadczeń, a także edukacji. Podkreślenia wymagają szkolenia animatorów, 
opiekunów, instruktorów, kapelmistrzów, dyrygentów. Ciekawym przykładem jest pro-
jekt „Pracownia orkiestry strażackiej” finansowany przez Narodowy Instytut Wolno-
ści – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, polegający na wsparciu strażackich orkiestr 
dętych w Polsce poprzez stworzenie na bazie Związku OSP RP sieci orkiestr dętych oraz 
objęcie opieką szkoleniową i doradczą ich kadry artystycznej oraz organizacyjnej. Głów-
nym celem jest zwiększenie efektywności pracy w orkiestrach strażackich poprzez wspar-
cie liderów orkiestr w budowaniu zespołu zarządzającego i artystycznego, podnoszenie 
umiejętności artystycznych, zarządczych i liderskich kadry orkiestr oraz multiplikowanie 
dobrych praktyk w orkiestrach. 

Głównymi działaniami projektu są warsztaty i szkolenia (panel artystyczny, panel z za-
rządzania), które zostaną uzupełnione przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz 
ewaluacją projektu. Najbliższa przyszłość będzie związana z kontynuacją podobnych dzia-
łań na rzecz podnoszenia kompetencji kadr ruchu artystycznego OSP. Będą to szkolenia, 
sieciowanie orkiestr i pozostałych zespołów, rzecznictwo na rzecz orkiestr w instytucjach 
kultury, reprezentowanie środowiska artystycznego OSP w międzynarodowych organiza-
cjach muzycznych, współpraca z organizacjami o podobnych celach oraz prowadzących 
komplementarne działania (m.in. instytucje kultury, stowarzyszenia, uczelnie muzyczne, 
również zagraniczne, NCK, MKiDN jako partnerzy). Przed nieliczną kadrą specjalizującą 
się w obszarze kultury są potężne wyzwania. Potrzeba szerokiej analizy pięknej historii 
i odniesienia do obecnych i przyszłych realiów. Generalnie nie można doprowadzić do 
sytuacji, w której zaprzestano by organizacji przeglądów i festiwali, bo nie będzie możliwe 
szybkie odbudowanie ich prestiżu czy sama kontynuacja. W przyszłości niezwykle istot-
ne dla Związku będzie szerokie otwarcie ku szkołom muzycznym i wyższym uczelniom.  
Powinniśmy zwracać się do akademii muzycznych i innych szkół artystycznych o tworze-
nie nowych utworów o tematyce strażackiej, o dostrzeganie w programach wydziałów czy 
kierunków tematyki odnoszącej się do realiów i potrzeb artystycznego ruchu OSP i ich 
Związku.

4. Działalność edukacyjna i naukowa 

Szeroko rozumianym obszarem aktywności edukacyjnej i naukowej zajmuje się Komi-
sja Historyczna przy Zarządzie Głównym ZOSP RP. Podstawowymi obszarami działania 
tej komisji są: popularyzacja dorobku historycznego ruchu strażackiego i jego dokumen-
towanie, współpraca z  placówkami muzealnymi i  izbami tradycji, a  także historykami 
w zakresie opracowywania materiałów, wydawnictw, wymiany doświadczeń i informacji 
oraz wspieranie działalności kronikarskiej w OSP. Z myślą o prezentacji dorobku history-
ków amatorów ogłaszane są od 1993 r. konkursy historyczne: 
1)  Ogólnopolski Konkurs Kronik – dla OSP i jednostek terenowych Związku,
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2)  Konkurs na wspomnienia, pamiętniki, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” – obej-
mujący prace o różnym charakterze, od rękopisów wspomnień działaczy, poprzez mo-
nografie jubileuszowe, po rozprawy doktorskie i prace magisterskie,

3)  Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze.

Pierwszy finał krajowy konkursów odbył się w Grudziądzu w 1994 r. Ich podsumowaniu 
towarzyszyły sesje popularnonaukowe prezentujące dzieje ruchu strażackiego. Materiały z sesji 
publikowane są w zeszytach historycznych ZG ZOSP RP. Kroniki oceniane są zawsze według 
określonych kryteriów merytoryczno-jakościowych, jak na przykład: ogólna koncepcja kro-
niki, treść zapisów kronikarskich (zakres problemowy), systematyczność zapisów, walory do-
kumentalne i poznawcze, styl tekstów i poprawność językowa, walory ilustracji, wygląd este-
tyczny, materiały uzupełniające (wycinki z gazet, dokumenty itp.). Do 2019 r. Związek OSP RP 
przeprowadził łącznie 26 konkursów na pamiętniki, relacje i opracowania oraz 13 konkursów 
na prace popularnonaukowe i badawcze. Liczba publikacji na wysokim poziomie odnoszą-
cych się do historii ochotniczych straży pożarnych i ich Związku to wielka zasługa szerokiego 
grona historyków, pasjonatów, a szczególnie Komisji Historycznej Związku OSP RP. 

Członkowie Komisji jako naukowcy, kronikarze, pasjonaci dziejów strażackich, świadomi, iż 
historia jest nauczycielką życia, podkreślają potrzebę szerokiego zaangażowania środowiska w pra-
ce komisji historycznej Związku na rzecz optymalnego opracowania treści strategii. Przygotowywa-
na strategia wynika z potrzeby docenienia działalności OSP oraz zadań i celów wynikających z pra-
wie 100-letniej historii Związku. Na przestrzeni naszych dziejów ruch strażacki był ostoją tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
Związek realizował to w bieżącej działalności poprzez organizowanie uroczystości, świąt, również 
strażackich, jubileuszy. Potrzeba głębokiej historycznej refleksji jest tym bardziej oczywista w chwi-
li obecnej. Ponad 100 lat strażackiej tradycji stanowi piękny okres działań strażaków najpierw na 
rzecz wolnej Ojczyzny, a potem w jej służbie. Potwierdzają to liczne przekazy źródłowe. Nasza hi-
storia jest realizacją pięknych przesłań: Bogu na chwałę – ludziom na pożytek, W służbie Ojczyzny, 
W jedności siła, Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego. Służba ratownicza to wypracowana więź 
ze społecznością, ogromne poparcie społeczne, wiarygodność i poświęcenie, idea ochrony zdrowia 
i życia nawet kosztem własnego. Gdy myślimy o najbliższej przyszłości oraz latach do 2050 r., te idee 
i wartości historycy ruchu przedkładają jako niezniszczalne.

Trzeba jednak ogromnej pracy ochotniczych straży pożarnych i  naszego Związku.  
Ta praca wynika z  dynamicznie dokonujących się ogromnych przeobrażeń wokół nas, 
zwłaszcza w obszarze nowych technologii, globalizacji. Dlatego też członkowie Komisji Hi-
storycznej uważają za niezwykle istotne wspieranie działań na rzecz rozwoju ruchu kro-
nikarskiego we wszystkich OSP. W społeczeństwie informacyjnym, doby Internetu, mamy 
szansę z historią poszczególnych OSP dotrzeć do sąsiadów i mieszkańców nie tylko naszego 
kraju. Ale pod warunkiem, że o to zadbamy, upamiętniając w naszych kronikach nasz doro-
bek. Istotne jest więc zaangażowanie kronikarzy, tak na poziomie krajowym, wojewódzkim, 
jak i gminnym. Sprawdzone formy pracy to doroczne spotkania kronikarzy na wszystkich 
poziomach organizacyjnych Związku, zawiązywanie klubów kronikarza, zwłaszcza na szcze-
blu wojewódzkim. Kronikarze są ważnym ogniwem w budowaniu wspólnoty. Ich praca była 
i będzie jeszcze bardziej potrzebna w przyszłości. 
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W minionych latach powstało wiele pozycji wydawniczych pokazujących nasz ruch strażacki 
od wydawnictw książkowych o historii poszczególnych OSP, na poziomie gminnym i powiato-
wym, po monografię wydaną w 2018 r. „W jedności siła. Bogu na chwałę – ludziom na pożytek”. 
I właśnie ta monografia może być podstawą dyskusji o naszej strategii. Przygotował ją zespół 
z udziałem wybitnych historyków ruchu strażackiego i doświadczonych praktyków, liderów ru-
chu strażackiego. Pokazanie ponad wiekowego dorobku ochotniczego pożarnictwa jest dobrym 
fundamentem budowy koncepcji na lata, opartej na zweryfikowanych przez pokolenia doświad-
czeniach, ideach i wartościach.

Upamiętnieniu naszych strażackich liderów służyć będzie opracowywany w ramach działań 
Komisji Historycznej „Słownik biograficzny strażaków polskich”. To kolejne dzieło, które przez 
pryzmat prezentacji setek zasłużonych strażaków ochotników unaoczni wielkość naszego ruchu, 
jego unikatowe przesłanie budowania wspólnoty opartej na wartościach, a zwłaszcza na pomocy 
bliźniemu, nawet kosztem zdrowia i życia. 

Działania kronikarzy i naukowców, tworzenie i rozwijanie kronik, przygotowywanie stra-
żackich publikacji, konferencji, konkursów, spotkań należy poszerzać i jeszcze bardziej rozwijać.  
Komisja Historyczna uważa, że proces budowy strategii Związku w wymiarze do 2050 r. to szan-
sa na zaangażowanie środowiska naukowego rozsianego w całym kraju. To jednocześnie potrze-
ba uczestnictwa w konferencjach naukowych poświęconych celom strategicznym, a szczególnie 
organizowanych w ramach katedr historycznych. Pogłębianie relacji z wyższymi uczelniami po-
winno owocować wzrostem liczby prac magisterskich, doktorskich i habilitacji poświęconych ru-
chowi strażackiemu, tak na kierunkach humanistycznych, jak i bezpieczeństwa wewnętrznego, 
narodowego, ratownictwa. Dobrze służą temu podpisywane w ostatnich latach porozumienia 
o współpracy z poszczególnymi uczelniami. Istotne są starania o tworzenie w szkołach podsta-
wowych i średnich strażackich kół zainteresowań i strażackich klas. To ważny przejaw działania 
nie na rok, a na całe dziesięciolecia.

Członkowie Komisji Historycznej podkreślają potrzebę zacieśnienia współpracy z instytu-
cjami kultury i sztuki oraz rozwijania wspólnych przedsięwzięć. Szczególnie odnosi się to do 
placówek muzealnych. Muzea strażackie powinny być miejscem spotkań młodzieży i działaczy, 
wśród nich historyków. Istotna jest współpraca Związku z muzeami w obszarze krajowych i mię-
dzynarodowych konferencji poświęconych bezpieczeństwu oraz historii ruchu pożarniczego. 
Istotne jest budowanie na wszystkich poziomach ruchu strażackiego segmentów społeczeń-
stwa informacyjnego poprzez wykorzystanie nowych mediów, związanych dziś z Internetem.  
To e-biblioteki, e-archiwa, e-edukacja, a także cyfryzacja posiadanych zbiorów, zwłaszcza progra-
mowych. To właśnie historycy coraz częściej apelują o ratowanie naszego intelektualnego stra-
żackiego dorobku poprzez konwersję analogowo-cyfrową dokumentów, pozycji archiwalnych, 
wydawniczych, aż do pełnej digitalizacji. Formatowanie cyfrowe i cyfryzacja przestrzeni, w której 
żyjemy, są nieuchronne. 

Ruch strażacki i nasz Związek ma piękne tradycje. Jednak przyspieszenie informacyjne, jakie 
dokonuje się wokół Związku, z możliwością korzystania z wiedzy będącej do dyspozycji w ra-
mach usług sieciowych, zmusza nas do pilnego zaangażowania. Rozwój najnowszych techno-
logii informatycznych to nie jest tylko zagadnienie dla historyków. Jest ono szczególnie ważne 
w sytuacjach ratowania życia. Najnowsze trendy w IT mają olbrzymi wpływ na całe społeczeń-
stwa i gospodarkę świata. Z naszego strażackiego punktu widzenia w najbliższych latach, a może  
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i później (w zależności od rozwoju innych technologii) niezmiernie ważna będzie rafinacja 
dostępnej i nam potrzebnej wiedzy oraz zarządzanie nią. Żyjemy w świecie ogromu informa-
cji (big data) i konieczności budowania kompetencji cyfrowych pomagających w budowaniu 
umiejętności dokonywania wyborów. Najbliższe 30 lat to czas kontynuowania rozwoju warto-
ści, z którymi związany jest ruch strażacki, ale i intensywnej edukacji. Historycy zwracają uwa-
gę, że potrzeba wokół tych wyzwań silnego wsparcia nie tylko naszego Związku, ale i władz 
państwa oraz znaczących nakładów finansowych. Chodzi o nasze bezpieczeństwo.

5. Kronikarze – dokumentaliści OSP

Na ewidencjonowanych 18 596 OSP w 7586 prowadzone są kroniki. W ciągu minionych 10 lat 
ich liczba wzrosła o ponad 11 proc. Kroniki prowadzą doświadczeni kronikarze – często nauczy-
ciele, bibliotekarze, dziennikarze. To kustosze naszej strażackiej pamięci. Prowadzona od lat praca 
Związku z tym tak ważnym środowiskiem przynosi efekty. W 2019 r. w Olsztynie spotkali się laure-
aci XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik. Kilkudziesięciu uczestników spotkania rozmawiało 
o swoich sukcesach i porażkach, o znaczeniu ich trudnej i odpowiedzialnej aktywności. Zastana-
wiali się, co robić, aby rosła pozycja i znaczenie kronikarzy. Dyskutowali nad formami integracji 
kronikarzy, rozwijania ich współpracy na różnym szczeblu, budowania i utrzymywania ich mo-
tywacji. W trakcie warsztatów akcentowano rolę kronikarzy jako kustoszy pamięci o historii stra-
żaków i OSP. Wiele uwagi poświęcono roli nowych technologii w tworzeniu kronik i współpracy 
kronikarzy. Tysiące kronikarzy to niezwykle istotna grupa w realizacji programu i celów strategicz-
nych w OSP i wszystkich instancjach Związku. Na XXVI Ogólnopolski Konkurs Kronik zgłoszono  
78 kronik strażackich w 118 tomach. 

Spotkanie i sytuację kronikarzy w Związku skomentowała Małgorzata Judasz, wiceprzewod-
nicząca i  kronikarka Wojewódzkiego Klubu Kronikarzy OSP Województwa Wielkopolskiego 
(WKKO): – Co przyniosło spotkanie? Na pewno wiele radości! Bo przecież gdyby było inaczej, to by-
śmy nie przyjeżdżali. W 2019 r. zmieniono nieco kryteria oceny kronik na konkursach ogólnopolskich, 
kładąc większy nacisk na walory dokumentacyjne. Wywołało to pewne dyskusje wśród kronikarzy. 
W Wielkopolsce kilka lat wcześniej wystąpiła podobna sytuacja: po zmianach, jakie wprowadziliśmy, 
wystąpiły spore kontrowersje wokół tego, kto i jak ma oceniać. Mnie się wydaje, że grono oceniających 
powinno być zróżnicowane: i historycy, i strażacy, i dziennikarze, i kronikarze. Pod warunkiem, że jest 
szansa, by każdą kronikę obejrzały przynajmniej dwie, trzy osoby różnych profesji. Wiem, że jest to też 
kwestia znalezienia ludzi do takiej pracy. Może to być trudne, bo zadanie jest odpowiedzialne, wymaga 
pewnej wiedzy, doświadczenia oraz czasu. Kroniki piszemy dla różnych celów i różni ludzie są ich od-
biorcami. Dzisiaj: strażacy, władze jednostki, samorządowe, mieszkańcy, dziennikarze, historycy, ba-
dacze oraz ci, co będą kiedyś. I pisząc, trzeba mieć na uwadze ich wszystkich oraz różne funkcje kronik. 
Wiem też, że nikt tak nie zrozumie kronikarza, jak drugi kronikarz. Wraz z koleżanką także prowadzę 
kronikę pisaną ręcznie (kontynuujemy pracę poprzedniego kronikarza). Zapisanie jednej strony A3 już 
przygotowanym wcześniej tekstem z dwoma, trzema zdjęciami zajmuje mi godzinę. Godzinę, którą 
mogłabym przeznaczyć na inne działania! Na szczęście niewiele pustych kart już zostało. W kolej-
nym tomie będą drukowane komputerowo. Wśród niektórych kronikarzy pokutuje przekonanie, że 
prawdziwa kronika to tylko ta pisana ręcznie. Bo ktoś kiedyś im tak powiedział. Uważam, że należy 
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korzystać z techniki i dobrodziejstw czasów, w których żyjemy. Dla mnie w Olsztynie cenne było to, że 
ludzie chcą rozmawiać. Czas przydzielony na warsztaty, które prowadziłam z Bogdanem Siwińskim, 
mijał bardzo szybko. Pod koniec pytałam uczestników, czy chcą zostać jeszcze chwilę i porozmawiać, 
czy już iść. Zostawali. Podpytywałam też o wrażenia z warsztatów z Anią Przybylską oraz z Maria-
nem Zalewskim. Mówili, że było fajnie, że rozmawiali, że wreszcie wiedzą, jakie błędy robią i jak teraz 
mają pisać. Do Olsztyna przyjechali pasjonaci. Druh Hieronim Michalak z OSP Bruczków w powie-
cie gostyńskim kronikę pisze od niepamiętnych czasów. Na konkursie ogólnopolskim był pierwszy raz. 
Przyjechał sam. Najpierw samochodem około 20 km, potem ponad 5 godzin pociągiem do Olsztyna. 
Wracał z naszą wielkopolską grupą busikiem. Rozmawiałam z nim później telefonicznie. Był bardzo 
zadowolony z pobytu w Olsztynie. Myśl o nim budzi wzruszenie i podziw. A co robić, gdy są trudno-
ści? Warto – jak słusznie mówił Bogdan Siwiński, przewodniczący WKKO – drążyć skałę. Czasem 
o kronikarzach mówi, że jesteśmy z innej, minionej epoki, bo dzisiaj to nowe technologie, Internet... Ale 
jedno z drugim można pięknie i efektywnie połączyć. Korzystamy z komputerów, aparatów fotogra-
ficznych, dyktafonów, integrujemy i uczymy się na Facebooku (grupa Kronikarze NGO) i jednocze-
śnie piszemy kroniki. Czujemy niedosyt. Spotkania kronikarzy to tylko krótkie dwa dni. Rozumiemy 
problemy finansowe. Najważniejsze dla nas, kronikarzy jest to, że spotkania ogólnopolskie w ogóle się 
odbywają. Nad ich formą, programem można pracować, stopniowo doskonalić, tak by w możliwie 
najbardziej spełniały potrzeby kronikarzy, ale i były dostosowane do możliwości organizatorów.

Zapewne w przyszłości trzeba znaleźć pieniądze na to, aby doroczne spotkania centralne były 
trzydniowe. Może problem rozwiązałaby propozycja dopłaty częściowej od uczestników. Wspania-
łe jest to, że istnieje grupa, która chce rozwijać swą pasję. I chce działać w środowisku strażackim. 
Kronikarze mają wspólne radości i podobne problemy. – W dyskusji okazało się, że praktycznie poza 
obszarami, na których działają kluby kronikarzy (wielkopolskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, po-
wiat bielski), kronikarze nie znają się w swoich gminach, powiatach; spotykają raz w roku lub co dwa 
lata na konkursach kronik. Jeśli się nie znają, nie mogą pomagać sobie, wspierać się i współpracować. 
Czasem obniża to ich motywację. Wielu czeka cały rok (czy dwa lata) na spotkania ogólnopolskie, 
by tam pobyć wśród ludzi, którzy podzielają ich pasję i upór. Niektórzy kronikarze czują się samot-
nymi wyspami otoczonymi niezrozumieniem nie tylko otoczenia, ale i członków swoich OSP. Często 
nie mają żadnego wsparcia (także finansowego) w prowadzeniu kroniki. Niektórzy otrzymują księgę 
do zapisywania, resztę kupują sobie sami. Innym za wywołanie zdjęć, materiały pisarskie, toner płaci 
jednostka. Pracują najczęściej na prywatnym sprzęcie. Przemawia do władz gminy czy zarządu jed-
nostki, jak się okazało, język korzyści. Jeden z kronikarzy opowiadał, że udostępnił swojemu wójtowi 
kronikę na kilka tygodni. Wójt znalazł czas, poprzeglądał, zauważył ogrom zebranych informacji, nie 
tylko o samej OSP, ale o miejscowości, gminie i jej mieszkańcach. Od tego czasu docenia, pomaga. Wie, 
że nikt nie zrobi tego, co robi kronikarz. Kronikarzom trudno znaleźć zastępców, współpracowników. 
Kronikarstwo to bardzo wymagające, absorbujące i żmudne hobby. A kroniki nie są widowiskowe, jak 
koncert orkiestry czy występ mażoretek. Wartość kronik docenia się dopiero po latach. Niektórzy kroni-
karze prezentują swoje dzieła na zebraniach walnych. Na przykładzie naszego klubu pokazywaliśmy, 
jak promować kroniki przez ich wystawy na wojewódzkim Dniu Strażaka, przy okazji przeglądów 
orkiestr itp. Jest to działanie praktycznie bez kosztów, liczą się chęci kronikarzy, którzy się znają i chcą 
się spotykać. Myślę, że przydałyby się kronikarzom zajęcia motywujące, zwiększające poczucie war-
tości ich pracy, uczące promowania swojego dzieła, a także sformułowanie misji kronikarza – tak, by 
w trudniejszych chwilach mogli się do niej odwołać. Warto byłoby uwrażliwić też zarządy, prezesów, 
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aby wspierali kronikarzy w działaniu: dobrym słowem, listem pochwalnym, może jakimś odznacze-
niem i by przy różnych okazjach chwalili się kronikami prowadzonymi w ich OSP. Wspaniale, gdyby 
we wszystkich województwach regularnie odbywały się przeglądy kronik, spotkania kronikarzy lub 
eliminacje wojewódzkie ogólnopolskich konkursów kronik. To ważne wsparcie dla kronikarzy, okazja 
do poznania się, wymiany doświadczeń i wiedzy oraz sygnał, że Związek zauważa i docenia ich pracę.

Zjednujmy szerszą grupę ludzi, którzy będą wspierać. Szanujmy tych, którzy mają inne pomysły 
i priorytety. Ale też wymagajmy szacunku. Rozmawiajmy, przekonujmy. Ale pytajmy i słuchajmy. 
Współpraca daje lepsze efekty niż rywalizacja. – Na warsztatach w Olsztynie wykluło się stwierdze-
nie, że bez Związku nie będzie spotkań ogólnopolskich kronikarzy. Tam, gdzie są kluby kronikarzy – 
więź przetrwa. Optymistyczne jest to, że każda grupa od razu, bez namysłu na pytanie „co nas łączy” 
odpowiedziała „pasja kronikarska”. A przecież mieć pasję to żyć pełniej. Pozwól mówić człowiekowi 
o jego pasji – znajdziesz w nim przyjaciela.

Jutro to świat obrazkowy, postpiśmienny, nacechowany tempem zdarzeń i nowymi technolo-
giami. W świecie ogromu informacji dostępnych za dotknięciem klawiatury, sztucznej inteligencji, 
ogniw wodorowych zagrożenie nie maleje, a strażacy ochotnicy w naszych małych ojczyznach będą 
jeszcze bardziej poszukiwani. Nie zaginie też funkcja kronikarza, kustosza pamięci o naszym i stra-
żackim świecie. Pewnie i kroniki będą wsparte wymiarem elektronicznym. Dzięki temu wreszcie 
świat dostrzeże nas szerzej. A pokaże go właśnie wspaniały strażak, kustosz pamięci – kronikarz. 
Co jest najważniejsze w organizacjach, szczególnie organizacjach społecznych? Bez zastanowienia 
odpowiem – ludzie! W ochotniczym ruchu strażackim oraz jego demokratycznie wybieranej re-
prezentacji, jaką jest Związek, najważniejsi są jego członkowie, ich motywacja do dobrowolnego, 
ofiarnego, bezinteresownego działania, skupienie wokół nadrzędnej idei, wspólnie wyznawane 
wartości, poczucie głębokiego sensu działania oraz współuczestnictwa w budowaniu szerokiego 
ruchu z ogromnymi tradycjami. Unikatowym dowodem jego trwania i dokonań są kroniki, muzea, 
izby pamięci i tradycji oraz dokumentacja archiwalna. Do nich możemy sięgnąć, chcąc poczuć więź 
lub dumę, szukając motywacji, inspiracji czy pokrzepienia.

Laureaci pierwszych nagród Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze (lata 2011-2019)
•	 2011 – Stanisław Bukowiec „Strażacy Krakowa i ziemi krakowskiej”, Wiesław Chmie-

lewski „Pożarnictwo ziemi sandomierskiej”, dr Urszula Oettingen „Towarzystwo 
Ochotniczej Straży Ogniowej w Kielcach 1873-1918”, Maria Smoleń „Ilustrowane dzie-
je Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku 1911-2011”.

•	 2012 – dr Krzysztof Adam Latocha „Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych 
w pow. wieluńskim w latach 1877-1939”, dr Grażyna Korneć „Dzieje Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Suchożebrach 1921-2011”.

•	 2013 – Sylwester Łysiak „Współczesny teatr ludowy”, Grzegorz Matczyński, Stanisław Mikulak 
„Ochotnicze straże pożarne na Warmii i Mazurach. Historia, tradycja, organizacja”, Magdale-
na Ożadowicz „W jedności siła. Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich”, 
Marek Adam Komorowski i Tomasz Piórkowski „Strażacy powiatu zambrowskiego”.

•	 2014 – Gerard Sikora „Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w Polsce w XIX 
i XX w., na przykładzie powiatu tureckiego”, Maria Smoleń „Straże pożarne w powiecie 
grodziskim”, Zdzisław Jan Zasada „140 lat Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku 
(1874-2014)”.
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•	 2015 – Marlena Nawrocka „Organizacja i funkcjonowanie ochotniczych i państwowych 
straży pożarnych (na przykładzie OSP Barlinek i KP PSP Myślibórz)”, prof. dr hab. Ewa 
Andrysiak, prof. dr hab. Tadeusz Olejnik, dr Grażyna Schlender, mgr Jerzy Aleksander 
Splitt, prof. dr hab. Krzysztof Walczak, prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bonusiak „Ochot-
nicza Straż Pożarna w Kaliszu 1864-2014. Praca zbiorowa”, Piotr P. Bielicki „Ochrona 
przeciwpożarowa miasta Kościana w latach 1791-2014”, Tomasz Węgrzak „Z dziejów 
jednostki OSP Uścikowo”.

•	 2016 – Bronisław Jania „Wspomnienia. Ukryta walka członków OSP ze zniewoleniem 
religijno-patriotycznym”, Aleksandra Młynek i Tomasz Węgrzak „Zagrożenia pożaro-
we na terenie powiatu obornickiego w latach 1802-1939”, dr Robert Ostrowski „Dzieje 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem 1946-2016”, Maria Smoleń „W służbie dla po-
żarnictwa. Ppłk poż. Józef Boguszewski (1901-1986)”.

•	 2017 – Wiesław Harczuk „Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie w latach 
1917-2017”, Grzegorz Jan Matczyński i Władysław Maria Świeczkowski „Ochotnicza 
służba strażacka w powiecie olsztyńskim (1945-2015). Historia, tradycja, organizacja”.

•	 2018 – Piotr Szczurek „Ochotnicze straże ogniowe w powiecie zamojskim 1882-1939”, 
Sylwester Augustyniak „Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku 1903-2018”, Józef Witek 
„150 lat ochotniczych straży pożarnych w powiecie mieleckim 1868-2018”.

•	 2019 – Rafał Dmowski, Andrzej Celiński, Daria Lipińska, Zbigniew Todorski, Kamila 
Woźnica, Grzegorz Welik, Piotr Szczurek „Ochotnicze straże pożarne w powiecie sie-
dleckim – przeszłość i współczesność”.

I nagroda w Konkursie na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów 
OSP” w 2019 r. ex aequo:
–  Jacek Tomaszczyk – „Historia motoryzacji OSP powiatu bielskiego”,
–  Wojciech Wąsowski, Stanisław Czajka, Andrzej Nowik, Urszula Grabowska, Edyta  

Karczewska-Brzost – „Jędrzejów Nowy i Stary. Historia. Szkoła. OSP”,
–  Paweł Rochala, Tadeusz Olejnik, Paweł Karol Gąsiorczyk, Hubert Koler, Dariusz  

Falecki – „Strażacka Niepodległa (1918-1921). Udział strażaków w walkach o odzyska-
nie niepodległości Polski po I wojnie światowej”.

6. Muzea i izby tradycji pożarniczej

Muzea podległe Państwowej Straży Pożarnej
– Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach działające pod auspicjami Komendy 

Głównej PSP, Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w  Rakoniewicach – Oddział Za-
miejscowy CMP w Mysłowicach,

–  Muzeum Pożarnictwa w Warszawie pod auspicjami Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy,
–  Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych w Kraśniku przy Komendzie Powiatowej PSP 

w Kraśniku, działająca pod auspicjami KW PSP w Lublinie,
–  Regionalna Izba Tradycji Pożarniczej w  Kłobucku przy Komendzie Powiatowej PSP 

w Kłobucku,
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–  Izba Tradycji i  Pamięci Pożarniczej Ziemi Chełmskiej przy Komendzie Miejskiej PSP 
w Chełmie,

–  Sala Tradycji Pożarnictwa Kieleckiego przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach,
–  Izba Tradycji Pożarniczej w Białobrzegach k. Radomia przy Komendzie Powiatowej PSP 

w Białobrzegach,
–  Izba Tradycji i  Pamięci Pożarniczej Ziemi Chełmskiej przy Komendzie Miejskiej PSP 

w Chełmie,
–  Regionalna Izba Tradycji Pożarniczej w  Kłobucku przy Komendzie Powiatowej PSP 

w Kłobucku,
–  Izba Tradycji Pożarniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim,
–  Izba Tradycji Pożarniczej OSP w Sejnach przy Komendzie Powiatowej PSP w Sejnach.

Muzea i izby tradycji pożarniczej podległe jednostkom OSP i Związkowi OSP RP
–  Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni im. Zbigniewa Gęsikowskiego,
–  Warmińsko-Mazurskie Muzeum Pożarnictwa w  Lidzbarku Welskim pod auspicjami 

ZOW ZOSP RP i Komendy Wojewódzkiej PSP,
–  Muzeum Pożarnictwa Ziemi Pomorskiej w Łasinie,
–  Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej im. Stefana Ząbczyńskiego,
–  Muzeum Pożarnictwa w Oseredku,
–  Muzeum Pożarnictwa OSP w Przodkowie im. Leona Deyka,
–  Izba Tradycji Pożarniczej OSP w Strzelcach Opolskich,
–  Muzeum Pożarnictwa OSP w Świeciu,
–  Muzeum Pożarnictwa w Niepokalanowie przy klasztorze oo. Franciszkanów,
–  Izba Tradycji i Biblioteka ZG ZOSP RP w Wesołej.

Oddziały i działy pożarnicze przy muzeach regionalnych
–  Dział Pożarniczy w Muzeum Ziemi Kobylińskiej,
–  Oddział Pożarniczy w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
–  Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu – Oddział Muzeum Okręgowego w Siedlcach,
–  Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku,
–  Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią – Oddział Muzeum Okręgowego w Pile,
–  Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku – Oddział Muzeum Zespołu Pałacowo-Parkowego 

w Przeworsku,
–  Dział Muzealiów Pożarniczych w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
–  Podkarpackie Muzeum Pożarnictwa im. Stanisława Dydka w Starej Wsi – Oddział Mu-

zeum Regionalnego w Brzozowie im. Adama Fastnachta,
–  Muzeum Etnograficzne w Toruniu,
–  Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu,
–  Muzeum Ziemi Kępińskiej.

Dr Marian Zalewski jest przewodniczącym Zespołu ds. Strategii. 
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X. 

IDENTYFIKACJA ZAKRESU  
DZIAŁANIA I OTOCZENIA OSP  

ORAZ ICH ZWIĄZKU

Krzysztof Szelągowski

Strategia Związku OSP RP powinna zawierać przewidywane kierunki jego działania, me-
chanizmy spełnienia przewidywanych oczekiwań OSP wobec ich stowarzyszenia, a także za-
dania, które Związek stawia sobie do realizacji w przyszłości – w zakresie wspomagania swych 
członków, zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa lokalnego, a także drogę do ich osiągnięcia. 
W dużej mierze wynikać ona powinna z zakresu zadań, form działania oraz kształtu OSP, dla-
tego nie może być opracowywana w oderwaniu od rzeczywistości i bez uprzedniego określenia 
przewidywanego w zakładanej przyszłości (2050 r.) modelu ochotniczej straży pożarnej.

Idealna byłaby sytuacja, w  której prace (czy choćby rozważania) dotyczące przyszłego 
kształtu Związku i OSP prowadzone mogły być w oparciu o strategię rozwoju kraju lub strate-
gie bezpieczeństwa i ochrony ludności opracowane dla przewidywanego okresu. Zapewniona 
byłaby spójność tworzonego materiału z dążeniami państwa w zakresie bezpieczeństwa oby-
wateli. Niestety, istniejąca „Długookresowa strategia rozwoju kraju – Polska 2030. Trzecia fala 
nowoczesności”1 nie zawiera części poświęconej bezpieczeństwu powszechnemu. Trudno też 
znaleźć przewidywane dążenia państwa w zakresie bezpieczeństwa w „Strategii na rzecz odpo-
wiedzialnego rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” – dział „Bezpieczeństwo narodo-
we – poprawa ochrony ludności przed skutkami zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego”. 

1 Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju 
Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (Dz.Urz. RP z dnia 1 marca 2013 r., poz. 121).
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Na chwilę obecną nie są znane inne oficjalne dokumenty określające model bezpieczeństwa 
powszechnego, do którego Polska ma dążyć w perspektywie długookresowej.
Na kształt OSP w przyszłości będzie miała wpływ duża liczba czynników, m.in.:
−	starzenie się społeczeństwa,
−	procesy migracyjne ludności: przepływ wieś – miasto,
−	nowe sposoby i formy świadczenia pracy przez członków przyszłych OSP i ich działal-

ności zawodowej,
−	zmiany klimatyczne determinujące powstawanie nowych zagrożeń,
−	regulacje prawne krajowe,
−	regulacje prawne wspólnotowe (np. dyrektywy o czasie pracy2),
−	rozwój technologiczny i technik teleinformatycznych,
−	nowe zadania stawiane służbom ratowniczym.

Opracowywany model przyszłej ochotniczej straży pożarnej powinien zawierać między 
innymi przewidywane parametry i cechy dotyczące OSP:

−	przypuszczalna formę prawną OSP,
−	zasady członkostwa w OSP (wolontariat, częściowa etatyzacja, samorządowa straż pół-

zawodowa),
−	główne przewidywane zadania i obszary działalności OSP,
−	katalog przewidywanych zagrożeń wymagających działania służb ratowniczych,
−	potencjał ludzki określony m.in. sytuacją demograficzną i migracją ludności na obsza-

rach wiejskich i małych miejscowości,
−	rozwój technologii i jego wpływ na zasady organizacji i procedury prowadzenia działań 

ratowniczych,
−	 nowe rodzaje sprzętu,
−	źródła i sposoby finansowania działalności OSP,
−	relacje z  innymi (np. państwowymi) służbami ratowniczymi oraz organami państwa 

odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo obywateli.

Po określeniu modelu przyszłych OSP oraz otoczenia ich działania można podjąć pró-
bę określenia strategii Związku. Z uwagi na trudność precyzyjnego określenia przewidy-
wanego stanu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, wynikającą z dłu-
gookresowości opracowywanej strategii, jak i braku określonych kierunków do działań 
państwa, należy dopuścić możliwość aktualizacji strategii w miarę jej wdrażania. 

Aby jednak prognozować co do przyszłości ochotniczych straży pożarnych, nie-
zbędne jest przedstawienie stanu obecnego.

2 Na przykład wyrok TSUE z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie C-518/15 Rudi Matzak.
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Niniejsze opracowanie stanowi próbę pokazania stanu ochotniczych straży pożarnych 
w zakresie zasobów, zaangażowania w działalność ratowniczą oraz działania kulturalne 
i pracę z młodzieżą.

Wykorzystano w  nim dane pobrane z  programu statystycznego ZOSP RP „System 
OSP”. System wprowadzono do stosowania w 2005 r., jednakże do poniższych zestawień 
przyjęto dane wprowadzane od 2008 r.3, uznając, iż wtedy system został w  pełni upo-
wszechniony i wdrożony, a zgromadzone dane można uznać za reprezentatywne.

Wykorzystane zostały także dane publikowane przez Państwową Straż Pożarną oraz 
Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Przedstawione dane dotyczą zarówno OSP w KSRG, jak i straży poza krajowym syste-
mem ratowniczo-gaśniczym. Uznano także za niezbędne porównanie podstawowych pa-
rametrów charakteryzujących kondycję tych dwóch grup ochotniczych straży pożarnych.

Zebrane informacje posłużyły bardziej do zaobserwowania tendencji i  kierunków 
bądź zaobserwowania zachodzących wzajemnych relacji niż do oceny wielkościowej cha-
rakteryzowanych zjawisk.

1. Ochotnicze straże pożarne. Dane podstawowe i ich zmiana  
na przestrzeni ostatnich 10 lat

1.1. Liczba OSP

3 W wybranych danych od 2007 r.

Wykres 1. Zmiany liczby OSP w ostatnich latach 
Źródło: System OSP. Liczba OSP w KSRG – dane KG PSP

KRZYSZTOF SZELĄGOWSKI
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Wykres 2. Liczba OSP powstałych w poszczególnych latach 
Źródło: System OSP

Przedstawione zestawienie wskazuje na niewielki, ale stały spadek w ostatnich 11 la-
tach liczby OSP. W stosunku do 2007 r. liczba OSP zmniejszyła się o 315 jednostek, co 
oznacza zmniejszenie ich liczebności o 1,91%. Można zaobserwować duży wzrost liczby 
OSP włączonych do KSRG. W rozpatrywanym okresie ich liczba zwiększyła się o 837, co 
stanowi wzrost o 23,2%. Wzrosła także liczba OSP prowadzących działalność gospodar-
czą, ale takie jednostki stanowią zaledwie 3% wszystkich OSP. Od 2012 r. daje się zauwa-
żyć spadek liczby OSP prowadzących działalność gospodarczą.

1.2. Wiek OSP

Na wykresie poniżej przedstawiono liczbę zakładanych w danych latach OSP. Zesta-
wienie obejmuje tylko OSP działające do dziś.

Z  przedstawionych danych wynika, że najwięcej OSP (działają do dziś) zosta-
ło założonych w  latach 20-lecia międzywojennego, a  następnie od zakończenia II woj-
ny światowej do końca lat 70. Należy zauważyć, że 48,5% OSP powstało przed 1945 r.  
W okresie PRL powstało ponad 47,6% działających obecnie straży, a w III RP niespełna 
4%. Od początku lat 80. można obserwować stałą liczbę nowo powstających jednostek. 
Przeciętny wiek działającej OSP wynosi 81,6 lat.

2. Zasoby ludzkie

Siłą każdej organizacji są jej członkowie. W ochotniczych strażach pożarnych dzielą 
się oni na:
−	członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych, 
−	członków wspierających,
−	członków honorowych.
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Członkowie zwyczajni to:
−	pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej i niepozbawieni praw publicznych, 
−	małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni po-

niżej 16 lat, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na miej-

sce zamieszkania lub siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie 
działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swoją zgodą zostanie przyjęta przez 
zarząd OSP. 

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce za-
mieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka 
honorowego nadaje walne zebranie OSP.

2.1. Członkowie OSP 

Można postawić twierdzenie, że w okresie ostatnich 12 lat utrzymywała się stała liczba 
członków OSP (z wyjątkiem 2018 r.). Średnia liczba członków OSP od 2007 r. wynosiła 
683 2894.4

W  okresie ostatnich 10 lat można stwierdzić utrzymywanie się stałej liczby człon-
ków zwyczajnych OSP (z wyjątkiem 2018 r.). Średnia liczba członków zwyczajnych OSP  
od 2007 r. wynosiła 553 452.

Dane wskazują natomiast na spadek liczby członków honorowych o 25,2% w rozpa-
trywanym okresie. Członkowie honorowi OSP to najczęściej osoby z racji wieku niemo-
gące już być członkami czynnymi bądź byli członkowie Zarządu OSP.

Daje się też zaobserwować wyraźny spadek liczby członków wspierających. Przez 
12 lat ich liczba zmalała o 27 246 osób, czyli o 28,2%.

4 Według danych za 2018 r. daje się zauważyć duży, nienotowany w latach ubiegłych spadek liczby członków 
OSP (zarówno w kategorii członków zwyczajnych, jak też wspierających i honorowych). Nie ma racjonalnych 
przesłanek do stwierdzenia przyczyn takiego stanu. Obserwacja stanu po wprowadzeniu danych za 2019 r. 
pozwoli stwierdzić, czy jest to jednorazowy błąd, czy trend ten zostanie potwierdzony.

Tabela 1. Liczba członków OSP 
Źródło: System OSP

Tabela 2. Liczba członków zwyczajnych OSP 
Źródło: System OSP

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20184

661 802 695 758 667 747 678 319 684 921 691 239 696 833 697 783 696 653 691 371 692 340 644 707

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

521 780 556 657 531 359 546 160 552 084 558 372 563 494 566 697 569 667 564 512 567 685 542 965

KRZYSZTOF SZELĄGOWSKI
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Wykres 3. Zmiana liczby członków wspierających i honorowych OSP
Źródło: System OSP

Wykres 4. Liczba członków zwyczajnych przypadająca na OSP 
Źródło: System OSP

2.2. Liczba członków zwyczajnych przypadająca na OSP

Podstawową cechą charakteryzującą OSP jest liczba członków czynnych w danej jed-
nostce. Ponad 50% OSP ma od 20 do 40 członków czynnych. Z danych systemu wynika 
także, że 128 OSP nie ma ani jednego członka zwyczajnego. Uzupełnienie analizy liczeb-
ności członków OSP stanowi ocena ich aktywności. Z badań5 przeprowadzonych w 2012 r. 
wynika (dane deklarowane przez OSP), że w przeciętnej OSP:
−	aktywny udział w jej życiu bierze udział 62% członków,

5 Ochotnicze straże pożarne w Polsce. Raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2013.
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−	w 42% straży aktywna jest mniej niż połowa stanu osobowego,
−	w 25% OSP aktywnych jest między połową a trzema czwartymi członków,
−	w 31% straży aktywnie działa ponad trzy czwarte członków. 

Przeprowadzone badania wskazują, że w ciągu ostatniego roku (tu 2012 r.) przeciętna 
straż pozyskała dwóch nowych członków:
−	26% nie pozyskało ani jednego nowego członka,
−	do 15% straży przystąpiło więcej niż 5 nowych osób.

Przedstawione dane wskazują na brak aktywności dużej części członków OSP oraz małą liczbę 
osób przystępujących do organizacji.

W 2017 r. w 14 342 OSP było 228 750 członków mogących brać bezpośredni udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych, z tego w 12 980 jednostkach liczba takich strażaków była większa niż 6.

Raport za 2018 r. wskazywał już tylko 157 109 członków OSP mogących brać udział w akcjach 
i należących do 11 964 OSP, z tego w 8903 jednostkach liczba takich strażaków była większa niż 6.

Duża zmiana wartości pomiędzy 2017 r. i 2018 r. może być zinterpretowana jako pojedyncza 
zmiana, czy też trwała tendencja po wprowadzeniu danych za 2019 r.

Kolejne zestawienie przedstawia motywacje strażaków ochotników do działania w OSP.

Pozytywnie należy ocenić, że jako główne czynniki motywacyjne do działania w OSP 
wskazywane są:
−	chęć pomocy ludziom w trudnych sytuacjach, służba na rzecz państwa,
−	prestiż bycia strażakiem, szacunek otoczenia,
−	rodzinna tradycja przynależności do OSP,
−	przynależność do OSP znajomych, przyjaciół,
−	możliwość spędzenia czasu w ciekawy sposób, przygoda.

Wykres 5. Motywacje strażaków do działania w OSP
Źródło: Raport Stowarzyszenia Klon/Jawor pt. „Ochotnicze straże pożarne – lokalne centra kultury. Raport z badań 2016”
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2.3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze

Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych stanowią naturalną bazę osobową póź-
niejszych członków OSP. Członkiem MDP mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat, 
za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Dolną granicę wieku określa statut danej 
OSP. MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością spo-
łeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP. 

MDP powołuje się w celu:
−	zwiększania wiedzy i umiejętności młodzieży w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
−	propagowania przepisów przeciwpożarowych w środowisku,
−	rozwijania sprawności fizycznej członków MDP poprzez uprawianie różnych dyscyplin 

sportowych i turystyki, na przykład udział w zawodach sportowo-pożarniczych, turnie-
jach i innych,

−	organizowania działalności kulturalno-oświatowej i historycznej w środowisku.

Widoczna jest tendencja zmniejszania się liczby członków MDP w rozpatrywanym czasie:
−	od 2008 r. ich liczba zmniejszyła się o 9787 osób, co stanowi spadek o 10,6%,
−	zmniejsza się także liczba osób, które w danym roku przystąpiły do MDP (nowo pozy-

skani); od 2008 r. zmalała o 5714 osób, co stanowi spadek o 24,4%,
−	zmalał udział członków MDP w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej – od 

2008 r. o 6248 osób, tj. 32,6%; o ile w 2008 r. w OKWP startowało 20,8% członków MDP, 
to już w 2018 r. jedynie 15,3%.

Przedstawione powyżej dane dotyczące młodzieżowych drużyn pożarniczych po-
twierdzają ogólną tendencję powolnego zmniejszania się liczby członków OSP.

Wykres 6. Członkowie MDP 
Źródło: System OSP
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Wykres 7 wskazuje niezbyt wysoką, ale trwałą tendencję spadkową liczby MDP. W stosun-
ku do rekordowego 2008 r. w 2018 r. było o 392 drużyny mniej, co stanowi spadek ok 5,5%.

Jeszcze mniej korzystnie przedstawia się liczba członków MDP, którzy później zasila-
ją szeregi OSP. Można zaobserwować wyraźną stałą tendencję spadkową, szczególnie po 
2011 r., gdy w ciągu następnych 7 lat liczba takich osób zmniejszyła się o 36,1%.

Przedstawione dane dotyczące MDP jednoznacznie wskazują na trwałą tendencję 
spadku zainteresowania dzieci i młodzieży przynależnością do młodzieżowych drużyn 
pożarniczych. Może to świadczyć także o niskiej aktywności ochotniczych straży pożar-
nych w prowadzeniu działań w kierunku pozyskania młodzieży do działalności w MDP.

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Procent członków MDP 
wstępujących do OSP 10,4% 11,0% 11,6% 11,6% 10,4% 10,6% 10,1% 10,9% 9,6% 9,1% 7,8%

Wykres 7. Liczba MDP oraz liczba członków, którzy opuścili MDP i zostali strażakami OSP 
Źródło: System OSP

Tabela 3. Procent członków MDP wstępujących do OSP w odniesieniu do liczby członków MDP
Źródło: System OSP
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3. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy

3.1. Samochody ratowniczo-gaśnicze w OSP

Samochody ratowniczo-gaśnicze stanowią kluczowy sprzęt w  wyposażeniu OSP.  
Na wykresie zaobserwować można zwiększenie od 2007 r. liczby samochodów o 2204, co 
stanowi wzrost o 11,5%. Największy wzrost nastąpił w kategorii samochodów średnich 
– o 1778, tj. 22,2%. Obok zmiany liczebności pojazdów należy zauważyć zmiany jakościo-
we w zakresie wyposażenia OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze. W miejsce starych 
samochodów, na podwoziach producentów krajowych, wprowadzono do podziału bojo-
wego samochody specjalne, mające świadectwo dopuszczenia, zabudowane na nowocze-
snych podwoziach producentów zagranicznych. 

Jednocześnie w 2018 r. 2054 ochotnicze straże pożarne nie posiadały samochodu 
ratowniczo-gaśniczego.

3.2. Wyposażenie OSP w sprzęt ratowniczy

Zmiany w poziomie wyposażenia w podstawowy sprzęt ratowniczy przedstawiono na 
wykresie 9.

Wykres 8. Liczba samochodów OSP z podziałem na ciężkie, średnie i lekkie 
Źródło: System OSP
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Wykres ten pokazuje wzrost poziomu wyposażenia we wszystkich kategoriach sprzę-
tu. Największy, ponad 485% wzrost wystąpił w liczbie pomp elektrycznych, a ponad 300% 
w liczbie agregatów prądotwórczych trójfazowych. Należy odnotować także 150% wzrost 
liczby zestawów ratownictwa technicznego (hydrauliki). W kategorii motopompy wzrost 
wyniósł ponad 32% (z 33 969 w 2008 r. do 44 856 w 2018 r.).

3.2.1. Sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Stale zwiększa się liczba członków OSP mających uprawnienia z zakresu kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy. Jest to także efekt kursów organizowanych przez Związek6. Dlatego 
też rośnie zapotrzebowanie i poziom wyposażenia OSP w sprzęt do udzielania pierwszej 
pomocy. 

Można także zaobserwować podnoszenie się standardu sprzętu, o czym świadczy na 
przykład ponad 500% wzrost liczby zestawów z tlenoterapią, a pozostawanie na tym sa-
mym poziomie liczby zestawów bez tlenoterapii.

6 W rozpatrywanym okresie lat 2008-2018 Związek OSP RP organizował kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
na których uprawnienia ratownika uzyskało ponad 15 tys. członków OSP. Jednocześnie w okresie tym na orga-
nizowanych przez ZOSP RP seminariach i egzaminach uprawnienia potwierdziło ponad 5 tys. ratowników.

Wykres 9. Wyposażenie OSP w podstawowy sprzęt ratowniczy 
Źródło: System OSP
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3.2.2. Wyposażenie OSP w ochrony osobiste

Ochrony osobiste stanowią także podstawowy element wyposażenia strażaka. Związek 
OSP RP w rozpatrywanym czasie przykładał dużą wagę do zwiększenia poziomu wyposaże-
nia strażaków ochotników w ochrony osobiste, przeznaczając na ten cel dużą część dotacji 
MSWiA oraz z obowiązkowych ubezpieczeń od ognia.

Od 2008 r. notuje się wzrost liczby:
−	ubrań specjalnych o ponad 70%,
−	butów specjalnych o prawie 78%,
−	kominiarek o 723%,
−	rękawic specjalnych o 123%.

Należy także zauważyć, że obok zwiększenia liczby ochron osobistych posiadana już 
przez OSP odzież ochronna zastępowana jest wyrobami coraz to nowszych generacji, co-
raz skuteczniej chroniącymi strażaków. Nowo pozyskane ochrony osobiste mają wszelkie 
wymagane świadectwa dopuszczenia, co jeszcze niedawno nie było normą.

Wykres 10. Wyposażenie OSP w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
Źródło: System OSP
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4. Przygotowanie OSP do działań

Przygotowanie OSP do prowadzenia działań ratowniczych określane jest posiadaniem 
kadry wyszkolonej odpowiednio do rodzaju prowadzonych działań oraz odpowiedniego 
wyposażenia.

Można zauważyć duży wzrost liczby OSP, których wyposażenie oraz wyszkolenie ich 
członków umożliwia podjęcie specjalistycznych działań ratunkowych. Największe wzro-
sty, przekraczające nawet 500%, dotyczą osiągnięcia przez OSP kompetencji do prowa-
dzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych, a także ratownictwa chemicznego i ekolo-
gicznego oraz wysokościowego. Blisko 500% wzrost dotyczy OSP mogących prowadzić 
działania z zakresu ratownictwa powodziowego i nawodnego.

Potwierdzeniem tezy o  profesjonalizacji i  specjalizacji OSP w  działaniach ratowni-
czych jest skokowy (szczególnie po 2010 r.) wzrost liczby członków OSP przeszkolonych 
do prowadzenia określonego rodzaju działań ratowniczych.

Rysuje się wyraźna tendencja (szczególnie po 2011 r.) specjalizacji członków OSP do 
prowadzenia określonych rodzajów działań ratowniczych. Potwierdzają ją dane zawarte 
w tabeli 4 i na wykresie 12, gdzie przedstawiono liczbę OSP mających wyszkolenie i wy-
posażenie umożliwiające prowadzenie określonego rodzaju działań ratowniczych. OSP 
nie są już organizacjami ratowniczymi jedynie w zakresie pożarów. Mogą podejmować 
działania ratownicze również w przypadku innych rodzajów zagrożeń. Wynika to ze sta-
wiania przed strażą pożarną coraz to nowych obowiązków. Obecnie wyjazdy do pożarów 
to jedynie około jednej trzeciej wszystkich interwencji.

Wykres 11. Wyposażenie OSP w ochrony osobiste
Źródło: System OSP
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Należy zwrócić uwagę, że spadek liczby wyszkolonych notuje się jedynie w przypad-
ku dowódców MDP. Wynosi on 37,6% (2018 r. do 2007 r.). Koresponduje to z  faktem 
ciągłego zmniejszania się liczby MDP i liczby ich członków.

Widoczny jest stały wzrost liczby członków OSP mogących brać udział w działaniach 
ratowniczych, który wynosi 35% w  stosunku do 2007 r. Wzrost liczby przeszkolonych 
do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa technicznego w rozpatrywanym okresie 
wyniósł 1411,2%.

Wykres 12. Liczba OSP, których wyposażenie i wyszkolenie umożliwiają podjęcie działań w zakresie poszczegól-
nych rodzajów działań ratowniczych 
Źródło: System OSP

Rodzaj działań ratowniczych 2007 2018 Zmiana

Ratowniczo-gaśnicze 15 792 14 725 –6,7%

Ratownictwo drogowe i techniczne 2531 6337 + 150,4%

Ratownictwo powodziowe i nawodne 644 3515 +445,8%

Ratownictwo chemiczne i ekologiczne 102 684 +570,0%

Ratownictwo medyczne 2777 6857 +146,9%

Ratownictwo wysokościowe 102 743 +628,4%

Ratownictwo wodnego 444 1542 +247,3%

Grupy poszukiwawczo-ratownicze 677 4264 +529,8%

Tabela 4. Wzrost kompetencji OSP do prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych. Liczba OSP mogą-
cych prowadzić określony rodzaj działań ratowniczych. Porównanie 2018 r. do 2007 r.
Źródło: System OSP
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Wykres 13. Wzrost liczby członków OSP wyszkolonych do prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych
Źródło: System OSP

 2007 2018 Zmiana w %

Naczelnicy OSP 23 365 27 525 +20,9%

Dowódcy OSP 34 803 66 685 +64,1%

Kierowcy konserwatorzy sprzętu rat. 35 819 44 639 +28,4%

Kwalifikowana pierwsza pomoc 22 157 61 789 +155,7%

Z zakresu zabezpieczenia lądowania LPR 6850 34 156 +398,6%

Działania przeciwpowodziowe 102 743 +628,4%

i ratownictwo na wodach 1822 16 283 +623,0%

Ratownictwo techniczne 8591 98 411 +1045,5%

Dowódcy MDP 5225 3281 –35,0%

Tabela 5. Liczba członków OSP przeszkolonych do prowadzenia określonych działań specjalistycznych
Źródło: System OSP

Wykres 14. Liczba członków OSP będących strażakami-ratownikami oraz przeszkolonych do działań ratownic-
twa technicznego
Źródło: System OSP
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4.1. Działalność ratownicza OSP

Przedstawione dane dotyczące liczby interwencji od 2002 r. (PSP i OSP) wskazują na 
tendencję:
−	wzrostu całkowitej liczby zdarzeń,
−	spadku udziału pożarów w całkowitej liczbie zdarzeń,
−	wzrostu liczby miejscowych zagrożeń.

W rozpatrywanym okresie lat 2004-2018 widać wzrost liczby zdarzeń wymagających 
interwencji straży pożarnych. Spowodowane jest to m.in. przypisaniem im nowych obo-
wiązków. Można zauważyć, że przy w zasadzie stałej liczbie pożarów wzrost interwencji 
przy miejscowych zagrożeniach wynosi ponad 50%. Przekłada się to bezpośrednio na 
zwiększenie udziału OSP i ich członków w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Wykres 15. Liczba zdarzeń z podziałem na pożary i zagrożenia miejscowe 
Źródło: www.straz.gov.pl

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pożary 146 728 184 316 165 190 151 069 161 744 159 122 135 555 171 839 183 888 126 426 145 237 184 817 126 228 125 892 149 434

Miejscowe 
zagrożenia 200 553 201 781 261 344 274 624 280 781 277 887 355 525 268 280 236 759 249 559 249 472 276 211 288 416 354 741 311 978

Razem 347 281 386 097 426 534 425 693 442 525 437 009 491 080 440 119 420 647 375 985 394 709 461 028 414 644 480 633 461 412

% miejscowych 
zagrożeń 

w całkowitej 
liczbie zdarzeń

57,7% 52,3% 61,3% 64,5% 63,4% 63,6% 72,4% 61,0% 56,3% 66,4% 63,2% 59,9% 69,6% 73,8% 67,6%

Tabela 6. Liczba zdarzeń w latach 2004-2018 wymagających interwencji straży pożarnych
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Wzrostowi liczby zdarzeń, który przedstawia wykres 16, towarzyszy postępujący 
wzrost liczby ratowników (zarówno funkcjonariuszy PSP, jak i strażaków OSP) biorących 
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Według danych publikowanych przez Komendę 
Główną PSP do działań angażowana jest większa liczba ratowników PSP niż ochotników. 
Należy natomiast zauważyć, że dynamika wzrostu liczby ochotników zaangażowanych 
w działania jest większa niż funkcjonariuszy PSP (dotyczy to także pojazdów).

Wykres 16. Liczba pojazdów i osób z OSP i PSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
Źródło: www.straz.gov.pl

ROK
Liczba 

pojazdów 
z JRG

Liczba 
osób z JRG

Liczba 
pojazdów 

z OSP

Liczba 
osób z OSP

Liczba 
pojazdów 

razem

Liczba 
osób razem

% pojaz-
dów z OSP

% osób 
z OSP

2004 359 023 1 316 998 154 889 810 033 513 912 2 127 031 30,1% 38,1%

2005 377 459 1 361 741 196 714 1 024 398 574 173 2 386 139 34,3% 42,9%

2006 399 456 1 374 557 219 201 1 116 070 618 657 2 490 627 35,4% 44,8%

2007 405 355 1 486 302 199 623 1 010 408 604 978 2 496 710 33% 40,5%

2008 413 719 1 499 154 222 227 1 104 263 635 946 2 603 417 34,9% 42,4%

2009 401 230 1 496 200 239 500 1 228 555 640 730 2 724 755 37,4% 45,1%

2010 415 468 1 520 651 317 096 1 614 244 732 564 3 134 895 43,3% 51,5%

2011 404 376 1 579 625 261 827 1 333 955 666 203 2 913 580 39,3% 45,8%

2012 401 051 1 555 358 276 443 1 422 210 677 494 2 977 568 40,8% 47,8%

2013 379 351 1 454 544 231 180 1 166 853 610 531 2 621 397 37,9% 44,5%

2014 406 462 1 562 307 257 514 1 317 796 663 976 2 880 103 38,8% 45,8%

2015 465 312 1 767 869 335 817 1 696 155 801 129 3 464 024 41,9% 49%

2016 444 686 1 688 506 273 171 1 380 925 717 857 3 069 431 38,1% 45%

2017 493 908 1 848 573 344 383 1 733 134 838 291 3 581 707 41,1% 48,4%

2018 514 876 1 941 032 340 043 1 694 141 854 919 3 635 173 39,8% 46,6%

Tabela 7. Udział sił i środków OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych

KRZYSZTOF SZELĄGOWSKI



113

4.2. Działalność kulturalna ochotniczych straży pożarnych

Jednym z celów zapisanych w statucie OSP jest prowadzenia działalności kulturalnej. Obej-
muje ona na przykład tworzenie i działalność przy ochotniczych strażach pożarnych orkiestr, 
chórów i zespołów artystycznych. Są to działania z wieloletnią tradycją, a wysoki poziom pre-
zentowany przez te zespoły potwierdza się podczas ich udziału nie tylko w krajowych, ale i za-
granicznych przeglądach i festiwalach.

Można zauważyć niewielką spadkową tendencję liczby orkiestr (o 13,5%) i muzyków 
(o 11,4%) oraz wzrost (o 11,2%) liczby prowadzonych w OSP kronik.

Z przedstawionego badania wynika, że głównymi źródłami finansowania imprez kul-
turalnych organizowanych przez OSP są środki własne, środki przekazane przez samo-

Wykres 17. Działalność kulturalna. Liczba orkiestr, muzyków i kronik OSP
Źródło: System OSP

Wykres 18. Źródła finansowania działalności kulturalnej OSP 
Źródło: Raport Stowarzyszenia Klon/Jawor pt. „Ochotnicze straże pożarne – lokalne centra kultury. Raport z badań  2016”
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rząd oraz pochodzące z darowizn i od sponsorów. Zwraca uwagę stosunkowo duża liczba 
wskazań na prowadzenie działalności kulturalnej bez ponoszenia kosztów.

4.3. Najważniejsze obszary działalności wskazane przez OSP

W badaniach Stowarzyszenia Klon/Jawor przedstawiono główne obszary działalności 
OSP wskazane przez same straże. Porównano zmiany, jakie zaszły w deklarowanych za-
kresach działalności w 2012 r. i 2016 r.

Same OSP jako najważniejszy rodzaj działalności postrzegają zatem działalność ratow-
niczą (100% w 2012 r. i 97% w r. 2016).

W  pozostałych zakresach aktywności (głównie działalności kulturalnej i  edukacyjnej) 
można zaobserwować wzrost w porównaniu do 2012 r. liczby OSP deklarujących działalność 
w tych obszarach. Może być to jednak spowodowane faktem, że badanie ankietowe prowa-
dzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2016 r. dotyczyło głównie działalności kulturalnej.

5. Problemy OSP

W procesie opracowywania strategii kluczowa jest identyfikacja problemów definio-
wanych przez same OSP. Poniższy wykres pozwala prześledzić trudności, z jakimi ochot-
nicze straże pożarne borykają się w swojej działalności (w ich własnej opinii). Jako najbar-
dziej uciążliwe wskazane zostały:

Wykres 19. Najważniejsze obszary działania wskazane przez OSP
Źródło: Raporty Stowarzyszenia Klon/Jawor: „Ochotnicze straże pożarne – lokalne centra kultury. Raport z badań 2016” 
oraz „Ochotnicze straże pożarne w Polsce. Raport z badania 2012”
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−	trudności w zdobywaniu funduszy lub sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalno-
ści OSP,

−	nadmiernie skomplikowane formalności związane z korzystaniem ze środków granto-
dawców, funduszy UE,

−	brak osób gotowych bezinteresownie angażować się w działania OSP,
−	nadmiernie rozbudowana biurokracji administracji publicznej,
−	trudności w utrzymaniu dobrego personelu, wolontariuszy,
−	niedoskonałość lub brak przepisów regulujących działalność OSP,
−	znużenie liderów, wypalenie się osób zaangażowanych w działalność OSP.

Należy zauważyć, że w ocenie OSP występowanie tych problemów nasiliło się w sto-
sunku do 2012 r.

Wykres 20. Najważniejsze problemy w działalności wskazywane przez OSP
Źródło: Raporty Stowarzyszenia Klon/Jawor: „Ochotnicze straże pożarne – lokalne centra kultury. Raport z badań 2016” 
oraz „Ochotnicze straże pożarne w Polsce. Raport z badania 2012”
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6. Porównanie podstawowych cech OSP włączonych do KSRG oraz 
będących poza systemem

6.1. Członkowie OSP

Z tabeli poniżej wynika, że OSP w KSRG stanowią jedynie 27,1% wszystkich jedno-
stek7, mimo to skupiają:
−	38,7% członków OSP,
−	37% członków zwyczajnych,
−	49,4% członków wspierających,
−	43,9% członków honorowych,
−	47,3% członków OSP mogących brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

6.2. Praca z młodzieżą

Również dane dotyczące pracy z młodzieżą pokazują dużą przewagę aktywności OSP 
systemowych w dziedzinie pracy z młodzieżą. OSP w KSRG stanowią 27,1% wszystkich 
jednostek7, a skupiają one: 
−	44,6% wszystkich sekcji MDP,
−	47,3% wszystkich członków MDP,
−	49,9% wszystkich członków, którzy opuścili MDP i stali się aktywnymi strażakami OSP,
−	52% nowych członków MDP.

7 Według danych na koniec 2017 r.

 OSP 
w KSRG

OSP poza 
systemem

Średnia liczba członków 
przypadająca na OSP w KSRG

Średnia liczba członków 
przypadająca na OSP 

poza systemem

Członkowie OSP – ogółem 249 269 395 438 57,1 33,5

Członkowie zwyczajni OSP 200 924 342 311 46 29

Liczba członków wspierających 34 140 34 968 7,8 3

Liczba członków honorowych 14 205 18 159 3,3 1,5

Liczba członków OSP mogących 
prowadzić działania ratownicze 77 402 86 405 17,7 7,3

 OSP 
w KSRG

OSP poza 
systemem

Średnia liczba członków 
przypadająca na OSP w KSRG

Średnia liczba członków 
przypadająca na OSP 

poza systemem

Liczba sekcji 3985 4960 0,9 0,4

Liczba członków MDP 39 916 44 465 9,14 3,77

Opuściło MDP i zostało aktywny-
mi strażakami w OSP 3265 3284 0,75 0,28

Wstąpiło do MDP 9183 8476 2,10 0,72

Tabela 8. Członkowie OSP. Porównanie jednostek w KSRG i będących poza systemem

Tabela 9. Młodzieżowe drużyny pożarnicze OSP w KSRG i poza systemem
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6.3. Porównanie wyszkolenia umożliwiającego prowadzenie 
działań określonego rodzaju przez członków OSP

Na OSP w KSRG przypada:
−	54,7% wyszkolonych naczelników OSP,
−	58,4% wyszkolonych dowódców OSP,
−	53,5% wyszkolonych konserwatorów sprzętu ratowniczego,
−	65,8% wyszkolonych ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy,
−	84,1% wyszkolonych z zakresu zabezpieczania lądowania śmigłowców LPR,
−	67,6% wyszkolonych z ratownictwa przeciwpowodziowego i na wodach,
−	57,3% wyszkolonych dowódców MDP,
−	46,2% strażaków-ratowników OSP,
−	60,2% przeszkolonych w zakresie ratownictwa technicznego,
−	53,4% pilarzy drewna,
−	65,1% pilarzy betonu i stali.

Można zauważyć, że choć w KSRG jest niewiele ponad 25% OSP, to zrzeszają one dużo 
ponad 50% wyszkolonych do prowadzenia tak podstawowych, jak i  specjalistycznych 
działań ratowniczych.

 OSP 
w KSRG

OSP poza 
systemem

Średnia liczba wyszkolonych 
przypadająca na OSP w KSRG

Średnia liczba 
wyszkolonych 

przypadająca na OSP 
poza systemem

Naczelnicy OSP 15 050 12 475 3,4 1,1

Dowódcy OSP 32 493 23 192 7,4 2

Kierowcy konserwatorzy sprzętu 
ratowniczego 23 880 20 759 5,5 1,8

Kwalifikowana pierwsza pomoc 40 647 21 122 9,3 1,8

Z zakresu zabezpieczenia 
lądowania LPR 28 742 5414 6,6 0,5

Działania przeciwpowodziowe 
i ratownictwo na wodach 20 396 9790 4,7 0,8

Dowódcy MDP 1879 1402 0,4 0,1

Strażacy dywiz ratownicy OSP 116 025 135 127 26,6 11,5

Ratownictwo techniczne 59 257 39 154 13,6 3,3

Pilarze do drewna 19 287 16 831 4,4 1,4

Pilarze do stali i betonu 13 767 7391 3,2 0,6

Tabela 10. Wyszkolenie członków OSP umożliwiające podjęcie określonego rodzaju działań ratowniczych. Po-
równanie OSP w KSRG z jednostkami pozasystemowymi

X. IDENTYFIKACJA ZAKRESU DZIAŁANIA 
I OTOCZENIA OSP ORAZ ICH ZWIĄZKU



118

6.4. Wyposażenie

Prawie w każdej kategorii sprzętu OSP w KSRG posiadają ponad 50% całości stanu ilo-
ściowego będącego w posiadaniu ochotniczych straży pożarnych (a w niektórych katego-
riach sprzętu ponad 70%). Jedynie w przypadku samochodów lekkich jednostki poza syste-
mem są w posiadaniu prawie 65% tego rodzaju pojazdów.

6.5. Wyszkolenie i wyposażenie umożliwiające podjęcie działań 
w zakresie ratownictwa specjalistycznego

Poniższe zestawienie wskazuje dużą rozbieżność zdolności do podejmowania określo-
nych działań ratowniczych między OSP włączonymi do KSRG a jednostkami będącymi 
poza systemem. O ile przy zdolności do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych roz-
bieżność ta jest niewielka, o tyle przy możliwości podjęcia specjalistycznych działań ra-
towniczych różnice między strażami włączonymi do systemu i pozostającymi poza system 
są czasami kilkunastokrotne.

Liczba szt. 
w OSP 

w KSRG

Liczba szt. 
w OSP poza 
systemem

Średnia liczba szt. 
przypadająca na OSP 

w KSRG

Średnia liczba szt. 
przypadająca na 

OSP poza systemem

% szt. 
w OSP 

w KSRG

Pompy elektryczne 1409 1024 0,32 0,09 57,9%

Motopompy 20 063 24 789 4,59 2,10 44,7%

Zestawy ratownictwa technicznego 4439 962 1,02 0,08 82,2%

Agregaty jednofazowe 7168 5681 1,64 0,48 55,8%

Agregaty trójfazowe 1886 1208 0,43 0,10 61%

Pilarki do drewna 12 392 11 419 2,84 0,97 52%

Pilarki do betonu i stali 4705 1443 1,08 0,12 76,5%

Aparaty podciśnieniowe 3772 1437 0,88 0,12 72,4%

Aparaty nadciśnieniowe 17 293 4596 4,02 0,39 79%

Samochody ciężkie 1779 770 0,41 0,07 69,8%

Samochody średnie 5028 4924 1,15 0,42 50,5%

Samochody lekkie 3132 5818 0,72 0,49 35%

Samochody ciężkie 1779 770 0,41 0,07 69,8%

Samochody średnie 5028 4924 1,15 0,42 50,5%

Samochody lekkie 3132 5818 0,72 0,49 35%

Tabela 11. Wyposażenie OSP w podstawowy sprzęt gaśniczy. Porównanie jednostek w KSRG i jednostek poza 
systemem
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6.6. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

Powyższe dane wskazują, że główny ciężar udziału ochotników w akcjach ratowniczo-
gaśniczych ponoszą OSP należące do KSRG. Podczas gdy OSP w KSRG to niewiele ponad 
25% liczby wszystkich ochotniczych straży pożarnych, ochotnicy z OSP w KSRG corocz-
nie ponad 75% liczby ochotników zaangażowanych w działania ratowniczo-gaśnicze. 

Podsumowanie

Z przedstawionych danych wyłania się zróżnicowany obraz ochotniczych straży po-
żarnych.
Do pozytywów należy zaliczyć fakt, że:
−	utrzymuje się praktycznie stała liczba ochotniczych straży pożarnych,
−	OSP są stowarzyszeniami trwałymi – średni wiek istniejącej OSP to ponad 80 lat,
−	utrzymuje się praktycznie stała liczba członków OSP,
−	wzrasta poziom usprzętowienia OSP,
−	rośnie poziom przygotowania ochotniczych straży pożarnych do prowadzenia działań  

Rodzaj działań OSP 
w KSRG

OSP poza 
systemem

% jednostek z KSRG 
mogących prowadzić 

działania

% jednostek poza KSRG 
mogących prowadzić 

działania

Ratowniczo-gaśnicze 4342 10 345 99,4% 87,8%

Ratownictwo techniczne i drogowe 4154 2145 95,1% 18,2%

Ratownictwo powodziowe i nawodne 2109 1378 48,3% 11,7%

Ratownictwo chemiczne i ekologiczne 612 69 14% 0,6%

Ratownictwo medyczne 4010 2808 91,8% 23,8%

Ratownictwo wysokościowe 613 122 14% 1%

Ratownictwo wodne 1233 298 28,2% 2,5%

Działania poszukiwawczo-ratownicze 1928 2336 44,1% 19,8%

Tabela 12. Wyposażenie i wyszkolenie umożliwiające podjęcie działań ratowniczych. Porównanie OSP w KSRG 
i poza systemem

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Liczba członków z OSP w KSRG 
biorących udział w akcjach rat.-gaśn. 984 503 1 034 450 866 470 975 861 1 260 438 1 069 555 1 311 352 1 291 728

Liczba członków z OSP poza KSRG 
biorących udział w akcjach rat.-gaśn. 349 452 387 760 300 383 341 935 435 717 311 370 421 782 402 413

% strażaków z OSP w KSRG w globalnej 
liczbie ochotników uczestniczących 

w akcjach
73,8% 72,74% 74,26% 74,05% 74,31% 77,45% 75,66% 76,25%

Tabela 13. Liczba członków OSP (w KSRG i poza systemem) biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 
w latach 2011-2018
Źródło: dane KG PSP 
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ratowniczych (dotyczy to wyżej wymienionego usprzętowienia, jak i poziomu wyszkole-
nia),

−	największa dynamika przyrostu zdolności ratowniczych OSP zauważalna jest w zakresie 
ratownictwa specjalistycznego,

−	wzrasta poziom zaangażowania ochotniczych straży pożarnych w działania ratownicze 
(dynamika wzrostu udziału OSP jest większa niż dynamika wzrostu liczby zdarzeń).

Wśród zjawisk negatywnych do najważniejszych należą:
−	zauważalna trudność w pozyskiwaniu nowych członków. Według badań Stowarzysze-

nia Klon/Jawor z 2012 r. 26% OSP nie pozyskało ani jednego nowego członka. Proble-
mem staje się także brak aktywności części członków już należących do straży. Według 
powyższych badań aktywny udział w życiu OSP bierze 62% członków, a w 42% straży 
aktywna jest mniej niż połowa członków;

−	spada także zainteresowanie działalnością w  OSP dzieci i  młodzieży. Zauważalna jest 
trwała tendencja zmniejszania się liczby członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, 
liczby samych drużyn MDP oraz liczby ich przeszkolonych opiekunów i dowódców;

−	w zakresie niektórych dotychczasowych form działalności kulturalnej również zauwa-
żalny jest spadek aktywności. W sztandarowej dla OSP rodzaju działalności kultural-
nej – istnieniu orkiestr strażackich w ostatnich 10 latach notowany jest spadek liczby 
orkiestr o 12,5% oraz liczby muzyków o 10%.

Mimo że OSP w KSRG stanowią 27% całkowitej liczby straży, to:
−	zauważalna jest bardzo duża różnica w wyposażeniu, poziomie wyszkolenia członków oraz ak-

tywności między ochotniczymi strażami pożarnymi należącymi do krajowego systemu ratowni-
czo-gaśniczego a strażami poza systemem;

−	skupiają 38,7% wszystkich członków OSP,
−	skupiają 47,3% członków OSP mogących brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (tzn. bę-

dących w wieku 18-65 lat, mających przeszkolenie, ważne badania lekarskie i ubezpieczenie),
−	w zależności od rodzaju działań ratowniczych skupiają od 50% do ponad 80% wyszkolonych 

mogących podjąć określony rodzaj działań ratowniczych,
−	udział ich członków stanowi ponad 75% udziału wszystkich ochotników w akcjach ratowniczych,
−	przypada na nie od 50% do ponad 70% zasobów sprzętowych będących w posiadaniu OSP 

(w zależności od rodzaju sprzętu),
−	skupiają ponad 45% sekcji i  członków MDP; ponad 52% nowo przyjętych członków MDP 

w 2018 r. zasiliło szeregi OSP w KSRG.

Bardzo niepokojące jest stałe zwiększanie się i pogłębianie różnic potencjału pomię-
dzy strażami systemowymi i pozasystemowymi.

Powyższe opracowanie powstało na podstawie ogólnych danych statystycznych zbie-
ranych przez Związek OSP RP co roku po walnych zebraniach sprawozdawczych OSP, 
w formie tzw. raportów OSP. 

W celu dokładnej diagnostyki stanu OSP i ich oczekiwań można rozważyć opracowa-
nie specjalnej ankiety skierowanej do OSP.

Mgr inż. Krzysztof Szelągowski jest członkiem Zespołu ds. Strategii.
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Xi. 

RELACJE ZWIĄZEK A OSP 
W SPOŁECZEŃSTWIE  

OBYWATELSKIM

Edward Szlichta

1. Podstawy prawne działania i współdziałania Związku OSP RP i OSP

Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego, wyrażających 
się poprzez rozwój w  niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i  służenie Ojczyźnie.  
Tę oczywistą prawdę historyczną III Rzeczpospolita w ramach zmian społeczno-politycz-
nych naszego kraju potwierdziła w przepisach prawa uchwalanych przez Sejm RP na prze-
strzeni minionych 30 lat funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. 

Pierwszym takim aktem prawnym była i jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o  stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104 ze zm., t.j. Dz.U. z  2015 r. poz. 1393), któ-
ra stanowi m.in., że: „W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej 
przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw 
Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwie-
nia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia 
w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidual-
nych zainteresowań, a także uwzględniając tradycje i powszechnie uznawany dorobek ru-
chu stowarzyszeniowego, stanowi się, co następuje: 
Art. 1.1. Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w  stowarzyszeniach, zgodnie 
z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach.



Edward Szlichta

122

2. W  zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenia mogą reprezentować interesy 
zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.
3. Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.
Art. 2.1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 
niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organi-
zacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera 
działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowa-
rzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków”.

W  tym miejscu należy przypomnieć, że Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, 
które zrzesza ochotnicze straże pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich 
interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek wykonuje zadania 
o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa 
i bezpieczeństwa powszechnego, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, 
popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną 
i sportową w ochotniczych strażach pożarnych.

Głównym celem działania Związku jest w szczególności:
1)	 działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywioło-

wymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
2)	 rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji pu-

blicznej, 
3)	 wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy ad-

ministracji publicznej, 
4)	 współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciw-

pożarowej,
5)	 działanie na rzecz ochrony środowiska,
6)	 informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miej-

scowych oraz sposobach zapobiegania im,
7)	 rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
8)	 rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
9)	 organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

Podstawowym celem działania każdego członka Związku OSP RP, tj. ochotniczej stra-
ży pożarnej, jest natomiast m.in.:
1)	 prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

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

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

3)	 informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 
sposobach ochrony przed nimi,
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4)	 rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz 
prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,

5)	 wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej 
oraz statutu OSP,

6)	 działania na rzecz ochrony środowiska.

W myśl art. 15 pkt 6 i 7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej ZOSP RP i ochotnicza 
straż pożarna są jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Art. 19 tej ustawy stanowi na-
tomiast, że:
1)	 ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistycz-

ny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi 
lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 

2)	 bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych 
straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, mają aktualne bada-
nia lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szko-
lenie pożarnicze, o którym mowa w art. 28 ust. 1.

W rozdziale 6 „Świadczenia rzeczowe i finansowe” w art. 29 ustawa stanowi, że: „Koszty 
funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z: 
1)	 budżetu państwa, 
2)	 budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
3)	 dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne,
4)	 środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę mini-

stra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciw-
pożarowej”.

Ponadto ustawa o ochronie przeciwpożarowej w art. 32. w sposób jednoznaczny okre-
śla, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie OSP, a mianowicie:

„2. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i  zapewnienia gotowości bojowej 
ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1.

3. Gmina ma również obowiązek:
1)  bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej, 3) ubezpieczenia 

w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej 
drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne,

2)  ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6.
3a.  Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić komendanta gminnego 

ochrony przeciwpożarowej. Na stanowisku komendanta gminnego ochrony prze-
ciwpożarowej może być także zatrudniony komendant gminny związku ochotni-
czych straży pożarnych.

3b.  Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom po-
żarnym środki pieniężne w formie dotacji.
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2. Analiza SWOT działalności OSP i oddziałów Związku OSP RP

2.1. Relacje wewnętrzne instancji Związku OSP RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej swoją działalność prowa-
dzi w oparciu o statut Związku OSP RP, obowiązujący od 26 sierpnia 2016 r., po ostatnich zmia-
nach wprowadzonych 4 czerwca 2016 r. podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego ZOSP RP. 
Co niezwykle istotne, statut Związku jest integralny z wcześniej wymienionymi ustawami oraz 
innymi przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

Statut w sposób precyzyjny określa struktury organizacyjne stowarzyszenia, bowiem Zwią-
zek posiada oddziały: wojewódzkie, powiatowe – obejmujące jeden lub więcej powiatów, gmin-
ne – obejmujące jedną lub więcej gmin, pokrywające się z podziałem administracyjnym kraju 
obowiązującym od 1 stycznia 1999 r. Oddziały Związku są tworzone przez oddziały niższego 
szczebla. Oddziały gminne tworzy natomiast co najmniej dwóch członków zwyczajnych Związ-
ku, tzn. co najmniej dwie OSP. 

Ryc. 1. Liczba OSP / oddziałów gminnych / oddziałów powiatowych w układzie województw
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Według stanu na dzień 1 lipca 2019 r. w strukturach Związku OSP RP w skali kraju funk-
cjonowało 2239 oddziałów gminnych (równorzędnych), 304 oddziały powiatowe oraz 16 od-
działów wojewódzkich, a członkami Związku było 16 156 ochotniczych straży pożarnych. 

W niemal w każdej gminie i powiecie naszego kraju funkcjonuje oddział Związku OSP 
RP, który reprezentuje interesy OSP i Związku wobec lokalnych władz samorządowych, 
administracji rządowej oraz innych podmiotów funkcjonujących w  obszarze ochrony 
przeciwpożarowej, również komend Państwowej Straży Pożarnej. 

Bez wątpienia najistotniejszym oddziałem Związku OSP RP, od którego w znaczącej 
mierze zależy i zależało będzie dalsze funkcjonowanie Związku, są oddziały gminne (rów-
norzędne), które bezpośrednio i w pierwszej kolejności pracują z członkami Związku, tj. 
ochotniczymi strażami pożarnymi. To w skład zarządów oddziałów gminnych wchodzą 
przedstawiciele wszystkich OSP, często ich prezesi i naczelnicy. Dlatego też na posiedze-
niach tego oddziału omawiane są sprawy i problemy w działalności OSP, a wypracowy-
wane stanowiska, opinie i decyzje kierowane są najczęściej do lokalnych władz samorzą-
dowych, władz Związku OSP RP i komend PSP. Ponadto odziały gminne jako pierwsze 
rozpoczynają realizację zadań na rzecz szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej 
oraz działań programowych i regulaminowych Związku OSP RP. Do tych najważniejszych 
zadań należy zaliczyć m.in.:
1) opracowywanie projektów budżetów gmin w zakresie utrzymania OSP,
2) przyjmowanie harmonogramów działań statutowych w uzgodnieniu z samorządami 

gmin i komendami państwowej straży pożarnej,

Województwo Liczba 
OSP

Liczba 
powiatów

Liczba 
gmin

Oddziały Związku OSP RP Średnia liczba OSP 
na oddział gminnyPowiatowe Gminne (równorzędne)

dolnośląskie 702 26 169 26 130 5,4

kujawsko-pomorskie 850 19 144 20 124 6,9

lubelskie 1747 20 213 20 194 9

lubuskie 347 12 82 13 77 4,5

łódzkie 1451 21 177 22 166 8,7

małopolskie 1358 19 182 20 166 8,2

mazowieckie 1964 37 314 38 280 7

opolskie 528 11 71 12 70 7,5

podkarpackie 1279 21 160 22 149 8,6

podlaskie 699 14 118 14 102 6,9

pomorskie 603 16 123 18 105 5,7

śląskie 952 17 167 31 129 7,4

świętokrzyskie 865 13 102 13 96 9

warmińsko-mazurskie 535 19 116 19 97 5,5

wielkopolskie 1802 31 226 32 214 8,4

zachodniopomorskie 474 18 113 20 140 3,4

Polska 16 156 314 2 477 340 2 239 7,2
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3) organizację ogólnopolskich imprez popularyzujących ochronę przeciwpożarową i Zwią-
zek OSP RP, np. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”, Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”, zawodów 
sportowo-pożarniczych OSP, KDP, młodzieżowych drużyn pożarniczych itp. 

4) wdrożenie w życie obowiązujących regulaminów i wytycznych władz Związku, takich 
jak ceremoniał pożarniczy, odznaczeń, powoływania w  OSP jednostek operacyjna
-technicznych (JOT), 

5) prowadzenie naboru i organizację szkoleń dla członków OSP,
6) prowadzenie sprawozdawczości wewnątrzorganizacyjnej oraz pomoc OSP w sprawo

-zdawczości podatkowo-skarbowej i innej,
7) współuczestniczenie w organizacji świąt, imprez i uroczystości w OSP.

2.2. Relacje oddziałów Związku z samorządami gmin

Oddziały gminne (równorzędne) na co dzień współdziałają z samorządami gmin, od 
których w znacznej mierze zależy utrzymanie, wyposażenie a tym samym rozwój organi-
zacyjny ochotniczych straży pożarnych i mówiąc wprost – dalsze ich prawidłowe funkcjo-
nowanie, a w dalszej konsekwencji nawet istnienie. Ważnym elementem organizacyjnym 
działalności oddziałów gminnych jest, kto kieruje pracami zarządu. Obecnie w 487 zarzą-
dach oddziałów gminnych, tj. w 19,7%, funkcję prezesa tych oddziałów pełnią wójtowie/
burmistrzowie miast i gmin będący członkami OSP lub działaczami ZOSP RP. 

Województwo

Liczba gmin 
(miejskich, wiejskich 
i miejsko-wiejskich)

dane GUS

Liczba zarządów 
oddziałów gminnych 

(równorzędnych) 
dane System OSP

Prezesi ZOGM (wójtowie, 
burmistrzowie)
dane oddziałów 
wojewódzkich

% wójtów/ burmi-
strzów pełniących 
funkcję prezesów 

ZOGM

dolnośląskie 169 130 12 9,2
kujawsko-pomorskie 144 124 9 7,3

lubelskie 213 194 109 56,2
lubuskie 82 77 24 31,2
łódzkie 177 166 28 16,9

małopolskie 182 166 26 15,7
mazowieckie 314 280 78 27,9

opolskie 71 70 23 32,9
podkarpackie 160 150 32 21,3

podlaskie 118 102 22 21,6
pomorskie 123 105 22 21

śląskie 167 129 7 5,4
świętokrzyskie 102 96 21 21,9

warmińsko-mazurskie 116 97 37 38,1
wielkopolskie 226 214 21 9,8

zachodniopomorskie 113 104 16 15,4
Polska 2477 2477 487 19,7
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W  większości gmin obsługę organizacyjną oddziałów gminnych, dzięki pozytyw-
nym decyzjom wójtów i  burmistrzów, którzy w  ten sposób doceniają rangę OSP i  od-
działów gminnych w  całym systemie bezpieczeństwa gminy, prowadzą pracownicy lub 
komórki organizacyjne urzędów ds. ochrony przeciwpożarowej. Nierzadko pracownicy  

Ryc. 2. Wójtowie/burmistrzowie jako prezesi oddziałów gminnych ZOSP RP 
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prowadzący sprawy ochrony przeciwpożarowej i  obsługę OSP są wybierani na funkcję 
sekretarza ZOG ZOSP RP, co ma bardzo duży wpływ na prawidłową pracę organizacyj-
no-dokumentacyjną oddziałów gminnych, w tym terminowość i jakość załatwiania spraw 
statutowych. Ważnym funkcyjnym oddziału gminnego jest komendant gminny ZOSP RP, 
często zatrudniany w gminie na stanowisku komendanta gminnego ochrony przeciwpo-
żarowej. Do jego najważniejszych zdań należy m.in. organizacja szkoleń dla członków 
OSP, uczestniczenie w procesie zabezpieczania OSP w specjalistyczny sprzęt pożarniczy, 
a ratowników OSP w środki ochrony osobistej, czy też organizowanie imprez populary-
zujących działalność OSP i ochronę przeciwpożarową w lokalnym środowisku. W wielu 
przypadkach funkcję komendanta gminnego pełnią funkcjonariusze Państwowej Straży 
Pożarnej – emeryci PSP, którzy nie skończyli jeszcze 65 lat, ale również ci aktywni za-
wodowo. Komendanci gminni mają najwyższe wyszkolenie specjalistyczne, bowiem aby 
zostać skierowanym na przedmiotowe szkolenie, kandydat na komendanta musi przejść 
przeszkolenie dowódców i naczelników OSP, a mimo to zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami nie wymienia się komendanta jako mogącego kierować działaniami ratowniczymi.

2.3. Relacje ochotniczych straży pożarnych w społeczeństwie  
ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa obywatelskiego

Ochotnicze straże pożarne, działając w środowiskach lokalnych, współpracują z wieloma 
podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa, ale również innymi instytucjami istnieją-
cymi w gminie, takimi jak kościół, szkoła czy rada sołecka. Współpraca z kościołem przeja-
wia się nie tylko poprzez fakt, że większość świąt, rocznic i wszelkich strażackich obchodów 
zaczyna się od mszy świętej, a ksiądz, będący często formalnym członkiem jednostki OSP, jest 
zapraszany na wszystkie ważniejsze imprezy i uroczystości, nie tylko strażackie. Członkowie 
OSP pomagają miejscowej parafii w remontach, rozbudowie kościoła, porządkowaniu terenu 
wokół kościoła czy miejscowego cmentarza. Większość strażaków uczestniczy w procesjach 
Bożego Ciała, na Wielkanoc strażacy w mundurach trzymają straż przy grobie Chrystusa.

Władze lokalne czy sołeckie niemal zawsze mogą liczyć nie tylko na udział strażaków w galo-
wych mundurach w obchodach różnego rodzaju świąt państwowych, uroczystościach lokalnych, 
ale również na ich pomoc podczas organizowanych w szczególnie w okresie letnim festynów czy 
innych imprez masowych. Ochotnicza straż pożarna w ramach tzw. działań gospodarczych (PSP 
nie zalicza zabezpieczeń do działań ratowniczych i te działania nie są rejestrowane w systemach 
SWD PSP) zawsze stawia w pobliżu samochody ratowniczo-gaśnicze z obsadą, zabezpiecza par-
kingi, kieruje ruchem drogowym, prowadzi zabezpieczenie medyczne, ale często również włącza 
się w program wydarzenia, organizując dla zebranej publiczności pokazy sprawności i sprzętu 
strażackiego. Strażacy ochotnicy są tym środowiskiem, do którego w pierwszej kolejności zwraca 
się radny gminy lub przewodniczący rady sołeckiej, kiedy trzeba zorganizować w miejscowości 
prace związane z poprawieniem drogi czy np. budową kładki. W miastach lub większych wsiach 
ochotnicy porządkują parki, skwery i nabrzeża rzek. To do strażaków OSP i działaczy Związ-
ku OSP RP odwołuje się gminna czy władza sołecka, gdy istnieje konieczność zorganizowania 
wspólnej pracy mieszkańców na rzecz ich wsi czy gminy. 
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Strażacy są również tązbiorowością, która na terenach wsi i małych miast aktywnie 
włącza się do lokalnego życia politycznego. W latach 90. spośród organizacji społecznych 
działających w gminach (z wykluczeniem partii politycznych) to właśnie OSP wystawiało 
największą liczbę kandydatów do rad gmin, tworząc komitety wyborcze, np. pod nazwą 
Komitet Wyborczy Strażak. Uczestnictwo strażaków w  życiu politycznym gminy może 
mieć dobre strony. Jest wiele pozytywnych przykładów pełnej symbiozy, gdy wielu dzia-
łaczy ZOSP RP zostaje wójtami gmin, którzy doskonale rozumieją znaczenie OSP dla 
gminy i jej potrzeby. Taka korzystna sytuacja może zresztą trwać wiele kadencji i to bez 
względu na to, który blok wyborczy wygra wybory, bowiem do straży należą zazwyczaj 
ludzie lokalnie aktywni, o różnych poglądach politycznych. Ale może też zdarzyć się, że 
zaangażowanie strażaków w  lokalną politykę ma dla ich organizacji negatywne konse-
kwencje. Dlatego też w minionych latach XXI w. na wszystkich szczeblach samorządów 
terytorialnych strażacy już nie tworzą własnych komitetów wyborczych, aby nie być posą-
dzanym o upolitycznianie działalności strażackiej. Strażacy OSP, jako aktywni ludzie wła-
snego środowiska, startują indywidualnie w wyborach w innych komitetach wyborczych, 
a w swoich programach podkreślają wagę bezpieczeństwa i potrzebę działalności dobrze 
zorganizowanej OSP.

2.4. Baza lokalowa OSP – strażnice OSP jako obiekty 
wielofunkcyjne 

Ochotnicze straże pożarne należą w Polsce do stowarzyszeń, które użytkują i zarzą-
dzają najliczniejszą bazą lokalową – szczególnie w  środowiskach wiejskich, w  których 
prowadzona jest nie tylko ich działalność statutowa. Wiele strażnic wymaga przy tym 
modernizacji i dostosowania do wymagań XXI w. Należy możliwie w jak najszerszym za-
kresie zapewniać strażakom-ratownikom odpowiednie warunki socjalno-bytowe, których 
obecnie w wielu strażnicach OSP po prostu brakuje.

W strażnicach, nazywanych często wielofunkcyjni obiektami strażackimi, zlokalizo-
wane są również inne podmioty, na przykład: domy kultury, świetlice wiejskie, punkty 
poczty, różnego rodzaju punkty usługowe czy nawet gabinety lekarskie i  dentystyczne. 
Gdy miejscowość nie ma własnej świetlicy, zebrania wiejskie czy inne często odbywają się 

Stan na 31.12.2008 r. Stan na 31.12.2018 r. Wzrost/spadek

Liczba strażnic, w tym: 15 913 15 505 –408
murowane 15 673 15 358 –315
drewniane 240 147 –93
Brak strażnic –558 –673 –115
 
Garaże – liczba stanowisk 22 171 23 734 1563
 
Strażnice w remoncie 1872 2510 638
Strażnice w rozbudowie 777 631 –146



Edward Szlichta

130

w strażnicach OSP. Miejscowa ludność wynajmuje również odpłatnie sale w strażnicach 
na wesela, jest to ciągle jeszcze jedno z tradycyjnych źródeł dodatkowych, choć niewiel-
kich dochodów OSP, później wydatkowanych na działania statutowe. Zabawy ludowe, 
które były kiedyś tak często organizowane przez strażaków, zdarzają się dziś natomiast 
w strażnicach już bardzo rzadko. 

2.5. Wychowanie społeczne dzieci i młodzieży

Działalność OSP i oddziałów Związku na rzecz młodzieży lokalnej odbywa się poprzez 
szkolenia i zajęcia w strażackich młodzieżowych drużynach pożarniczych a w ostatnim 
okresie nowo powoływanych dziecięcych drużynach pożarniczych. Młodzieżowe druży-
ny pożarnicze spotykają się regularnie na różnego rodzaju zbiórkach, szkoleniach wraz 
ćwiczeniami praktycznymi organizowanymi przez bardziej doświadczonych strażaków 
OSP – będących ich bezpośrednimi opiekunami. Młodzież uczestniczy również w zawo-
dach gminnych, powiatowych i  wojewódzkich, w  różnego rodzaju konkursach wiedzy 
pożarniczej. Drużyny młodzieżowe uczestniczą także często w dodatkowych pozalekcyj-
nych zajęciach sportowych, które organizują strażacy. Tego rodzaju działalność straży jest 
szczególnie ważna w środowiskach wiejskich, gdzie oferta dla dzieci i młodzieży pozostaje 
ciągle jeszcze bardzo uboga. Ochotnicze straże pożarne dzięki tej działalności zapewniają 
sobie nową kadrę na przyszłość. Mimo iż nie wszyscy młodzi ludzie, którzy należą do 
młodzieżowych drużynach, zostają później pełnoprawnymi członkami OSP, to jednak 
właśnie dzięki pracy z młodzieżą OSP trwają w Polsce od ponad 100 lat.

Czy stan organizacyjny MDP należy uznać za zadowalający? Dane statystyczne przed-
stawione w poniższym zestawieniu świadczą o tym, że jedynie w 41,6% wszystkich OSP 
aktywnie funkcjonują młodzieżowe drużyny pożarnicze, które zrzeszają ponad 83 tys. 
dziewcząt i chłopców.

Ochotnicze straże pożarne cenione są w środowisku również za działalność na rzecz 
edukacji dzieci i młodzieży niezrzeszonej w MDP, współpracując ze szkołami i przedszko-
lami, organizując szkolenia z  ochrony przeciwpożarowej, różne pokazy, Dzień Dziecka 
w strażnicy. Czasem wychodzą naprzeciw współczesnym problemom społecznym. Dzieci 
przychodzące do świetlicy mogą korzystać na miejscu z  komputera, gier planszowych, 
mają też stałe zajęcia. Świetlica z założenia ma być bezpiecznym miejscem, gdzie można 
uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych lub sportowych lub po prostu posiedzieć i poroz-
mawiać przy herbacie.

Stan na dzień 31.12.2008 r. Stan na dzień 31.12.2018 r. Wzrost/spadek

Liczba drużyn 6389 6726 337

liczba sekcji 9453 8945 –508

Członkowie ogółem 83329 82962 –367

chłopcy 58850 52227 –6623

dziewczęta 24479 30735 6256
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2.6. OSP i Związek OSP RP w działalności na rzecz kultury lokalnej

Warto podkreślić znaczenie OSP i Związku OSP RP, ich tradycji i obecnych działań 
na rzecz środowisk lokalnych, w zakresie różnych form i  treści wiejskiej kultury lokal-
nej. Ochotnicze straże pożarne przed odzyskaniem niepodległości były organizacjami 
patriotycznymi, sportowymi i kulturalnymi, przy nich działały teatry amatorskie, orkie-
stry i chóry. W okresie PRL straż była jedną z nielicznych organizacji o tradycjach przed-
wojennych, którym udało się przetrwać. Działalność kulturalna, którą często prowadziły 
OSP w okresie przedwojennym i powojennym, należy już dziś do rzadkości. Właściwie 
jedyną obecnie, często spotykaną formą takiej działalności są orkiestry dęte, które choć 
już od dawna nie ma mody na taki typ muzyki, przetrwały i koncertują z ogromnym po-
wodzeniem na wielu imprezach kulturalnych w kraju, ale i za granicą. Strażackie orkiestry 
obsługują liczne święta państwowe, kościelne i oczywiście strażackie. 

W minionych dziesięcioleciach nie udało się zachować działalności teatrów amator-
skich, tak często spotykanej formy działań kulturalnych OSP w czasach zaborów, okresie 
przedwojennym i powojennym w okresie PRL. Nieliczne są również zespoły ludowe dzia-
łające przy OSP. Ogólną tendencją jest to, że wszelka działalność kulturalna przenosi się 
do wiejskich lub miejskich domów kultury, które są instytucjami finansowanymi przez 
samorządy i jako takie zapewniają zespołom lepsze zaplecze lokalowe i finansowe. 

2.7. Relacje Związku OSP RP z Państwową Strażą Pożarną

Kiedy powstawało niniejsze opracowanie (czerwiec/lipiec 2019 r.), przedstawiciele  
administracji rządowej ogłosili na swojej konwencji partyjnej, że jeszcze w roku bieżącym 
na posiedzeniu Sejmu RP posłowie będą pracowali nad projektem ustawy przygotowanej 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, która „ma włączyć OSP w cały 
system bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”. We wrześniu minister spraw wewnętrz-
nych i administracji potwierdził natomiast, że ministerstwo przygotowało już nową usta-
wę o ochotniczych strażach pożarnych.

Po raz kolejny od 2016 r. po zmianach ustawy o ochronie przeciwpożarowej, dotyczą-
cych m.in. zmian w finansowaniu OSP i Związku OSP RP, które pozbawiły je dostępu do 
środków finansowych z budżetu państwa i firm ubezpieczeniowych, zostaje złamana zasa-
da, że państwo ma prawny obowiązek konsultować proponowane zmiany przepisów z tymi, 
których te zmiany dotyczą. Ta zasada w sposób precyzyjny została zapisana w art. 21a usta-

Stan na dzień 31.12.2008 r. Stan na dzień 31.12.2018 r. Wzrost/spadek

Orkiestry 802 708 –94

liczba muzyków 20 546 18 900 –1646

Grupy taneczne 117 89 –28

liczba tancerzy 1815 1564 –251

Zespoły artystyczne 334 371 37

liczba członków 4028 4613 585
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wy o ochronie przeciwpożarowej: „Organy administracji rządowej są obowiązane zasięgać 
opinii ogólnokrajowych organizacji zrzeszających strażaków jednostek ochrony przeciwpo-
żarowej oraz Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej o projektach ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony przeciwpożarowej”. 

Po 2015 r. nastąpiły diametralne zmiany w relacjach między Związkiem Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP a Państwową Strażą Pożarną, a uściślając - relacje między Zarządem Głównym 
ZOSP RP a centralnym organem administracji rządowej właściwym  w sprawach organizacji 
KSRG i ochrony przeciwpożarowej, którym jest komendant główny PSP. Po raz pierwszy w kil-
kudziesięcioletniej działalności Związku OSP RP w 2017 r. komendant główny PSP lub jego 
przedstawiciel nie wziął udziału w XIV Zjeździe Krajowym ZOSP RP, mimo stosownego za-
proszenia. Komendant główny PSP lub jego przedstawiciel nie wszedł do ścisłego kierownictwa 
władz krajowych Związku OSP RP, co było normą i zwyczajem na poprzednich zjazdach. Inaczej 
te relacje wyglądają w terenie. Oddziały Związku OSP RP (wojewódzkie, powiatowe) prowadzą 
poprawne działania na rzecz dalszej integracji z PSP, wykazując to m.in. włączaniem do ścisłych 
władz powiatowych i wojewódzkich komendantów PSP lub ich przedstawicieli.

W działalności Związku OSP RP wyczuwalne jest nieliczenie się z kompetencjami władz 
ZOSP RP, nawet z tymi określonymi prawem. Na przykład komendy PSP, przekazując nieod-
płatnie sprawny technicznie sprzęt do OSP, powinny uzyskać formalną opinię właściwego zarzą-
du oddziału wojewódzkiego ZOPS RP, co czyni się coraz rzadziej (art. 31.1. ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej – Państwowa Straż Pożarna jest obowiązana do przekazywania nieodpłatnie 
technicznie sprawnego, zbędnego sprzętu i urządzeń ochotniczym strażom pożarnym, po za-
sięgnięciu opinii właściwego zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej). 

W  minionych latach Związek OSP RP doświadczał wielu negatywnych opinii i  decyzji, 
na przykład co do organizowania wspólnych obchodów Dnia Strażaka, niestosowania cere-
moniału pożarniczego ZOSP RP podczas uroczystości strażackich w OSP, w których pomocy 
organizacyjnej udzielali funkcjonariusze PSP, nieprzydzielania środków finansowych dla od-
działów Związku na prowadzoną od lat działalność popularyzatorską i wychowawczą (OTWP, 
konkursy plastyczne), niekonsultowanie zmiany ubrań specjalistycznych dla ratowników OSP 
i  potrzeby zmian w  regulaminie umundurowania Związku itp. Te przykłady z  ostatnich lat 
pokazują, w  jaki sposób kierownictwo PSP marginalizuje kompetencje i uprawnienia Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wydaje się, że ta marginalizacja 
ma określony cel, a mianowicie wykazanie członkom Związku OSP RP, tj. ochotniczym stra-
żom pożarnym, że mogą funkcjonować bez Związku, który tworzą, a być podporządkowane 
jedynie PSP, w której nie przywiązuje się wagi do systemu wartości zakorzenionego w tradycji 
i historii, a jedynie do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych, za które odpowiada PSP. 
W tym miejscu należy przypomnieć jakże aktualne dziś słowa gen. brygadiera Feliksa Deli – 
pierwszego komendanta głównego PSP, twórcy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 
opublikowane już w 2002 r., w materiale strategicznym FENIX 2020 pt. „Ochotnicze straże po-
żarne w  systemie bezpieczeństwa państwa”: „Prawdą niezaprzeczalną jest fakt, że ochotnicze 
straże pożarne są ewenementem socjologicznym i społecznym. A dzisiaj przeprowadzenie pro-
stego podziału OSP i PSP jest niemożliwe i niepotrzebne. Pewnie, że można taką linię podziału 
przeprowadzić, choćby ze względu na status formalny czy zawodowy, ale taki podział nikomu 
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nie jest potrzebny, a na pewno nie jest potrzebny społeczeństwu. Przecież prawie wszystkie za-
wodowe straże pożarne powstały kiedyś ze zrębów ochotniczych jednostek, bowiem taka była 
społeczna potrzeba w kolejnych latach rozwoju państwa i wzrastającej liczby zagrożeń. Taka też 
była wola społeczności, które taką transformację akceptowały. Dzisiaj niedostrzeganie tego zjawi-
ska jest niepotrzebnym czynnikiem utrudniającym integrację i wynika raczej z błędu kształcenia 
służb profesjonalnych, które zechciały zapomnieć o historii i o korzeniach”. 

Z badań socjologicznych od dawna wiadomo, że strażactwo ochotnicze jest jeszcze waż-
nym elementem systemu społecznego, zaś jego ruch dysponuje dużymi, a nawet bardzo duży-
mi zasobami energetycznymi. Fakty i badania poznawcze potwierdzają, że OSP i ich Związek:
•	 po pierwsze – prezentują interesujący system wartości, wymagający dużego bezinte-

resownego zaangażowania jednostek, związanego z niesieniem pomocy osobom znaj-
dującym się w sytuacji zagrożenia,

•	 po drugie – dysponują dużymi zasobami materialnymi umożliwiającymi realizację 
tych wartości,

•	 po trzecie – umożliwiają zaspokajanie różnorodnych potrzeb ich członków, jak rów-
nież lokalnych społeczności, w których funkcjonują.

Niezaprzeczalnym faktem jest, że OSP i  ich Związek dysponują istotnymi z  punktu 
widzenia globalnego interesu społecznego zasobami energetycznymi i  wymaga to dużej 
ostrożności przy podejmowaniu różnego rodzaju decyzji dotyczących funkcjonowania 
społecznej służby pożarniczej. Niezależnie bowiem od liczebności OSP oraz posiadanych 
zasobów energetycznych wzajemne powiązania między materialnymi, moralnymi i kulturo-
wymi wartościami ukształtowanymi przez strażactwo ochotnicze na przestrzeni minionych 
dziesięcioleci są bardzo wrażliwe na nieprzemyślane zewnętrzne interwencje, obecnie tak 
widoczne. Ograniczenie tych zasobów energetycznych może w istotny sposób zawęzić pole 
możliwej samorealizacji strażaków i działaczy OSP, a w konsekwencji prowadzić do obumie-
rania instytucji społecznej, jakimi są ochotnicze straże pożarne i ich Związek.

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

1. Wysoki stopień zaufania społecznego do strażaków

2. Struktura organizacyjna oddziałów Związku zbieżna  
z podziałem administracyjnym kraju obowiązującym  
od 1 stycznia 1999 r.

3. Historia, tradycja i doświadczenie działalności OSP  
i ich Związku

4. Duży zasoby energetyczne OSP (osobowe, moralne 
i sprzętowe)

5. Profesjonalne przygotowanie kadr OSP, szczególnie  
do działań ratowniczo-gaśniczych

6. Bardzo dobre organizowanie się oraz zdyscyplinowanie 
w czasie długotrwałych działań, imprez okolicznościo-
wych, patriotycznych i religijnych (np. Światowe Dni 
Młodzieży, Kraków 2018).

7. Otwartość na współpracę z innymi podmiotami i instytu-
cjami pracującymi w obszarze ochrony przeciwpożarowej

8. Aktywność członków OSP w tworzeniu i poprawie infra-
struktury oraz w życiu kulturalno-oświatowym lokalnych 
społeczności

1. Brak siedzib oddziałów gminnych  
i powiatowych oraz aparatu etatowego wyposażonego 
w niezbędne środki techniczne

2. Duża fluktuacja w szeregach OSP oraz coraz mniejsze 
zainteresowanie młodych ludzi pracą społeczną na rzecz 
bezpieczeństwa lokalnego środowiska

3. Zbyt mała liczba funkcjonujących młodzieżowych drużyn 
pożarniczych – zaplecza kadrowego dla OSP

4. Niewystarczająco rozwinięta baza lokalowa wymagająca 
dalszych procesów remontowo-modernizacyjnych, szcze-
gólnie w zakresie warunków socjalno-bytowych

5. Brak dostępu w strażnicach OSP do Internetu, a tym 
samym niezbędnych środków komunikacji społecznej

6. Niewystarczający poziom integracji społeczności lokalnej 
wokół spraw bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa 
pożarowego i innego

7. Zbyt mała liczba i aktywność organizacji pozarządowych 
współpracujących z OSP
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3. Wnioski z diagnozy

1. Kierowanie do najwyższych organów państwa informacji o negatywnych skutkach dla 
przyszłości OSP poprzez marginalizację działalności ich Związku - stowarzyszenia – 
podmiotu prawnego powołanego do reprezentowania ich interesów.  

2. Zintensyfikowanie różnego rodzaju działań na rzecz pozyskiwania młodych ludzi do 
społecznej służby pożarniczej. Rozwój ilościowy i jakościowy młodzieżowych drużyn 
pożarniczych oraz dalsze działania na rzecz rozwoju dziecięcych drużyn pożarniczych.

3. Konieczność poprawy stanu bazy lokalowej, pozwalającej na prowadzenie sprawniej-
szej działalności ratowniczej OSP, ale również kontynuację realizacji sprawdzonych 
zadań oświatowo-wychowawczych i kulturalnych. 

Mgr Edward Szlichta jest dyrektorem ZW ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, członkiem Zespołu 
ds. Strategii.

SZANSE ZAGROŻENIA

1. Możliwość pozyskania środków zewnętrznych na dzia-
łalność statutową OSP i ich Związku, w tym funduszy 
unijnych czy funduszy na wsparcie obszarów wiejskich

2. Większe możliwości współpracy i wymiany międzyna-
rodowej

3.  Możliwość rozbudowy i modernizacji bazy lokalowej 
z funduszy wymieniony w pkt 14. 

4. OSP w wielu przypadkach to jedyna organizacja pozarzą-
dowa działająca w miejscowości

5.  Możliwość budowanie przyszłości OSP i rozwoju ka-
drowego OSP na bazie funkcjonujących młodzieżowych 
drużynach pożarniczych (według hasła „Każda OSP ma 
MDP”)

6. Wprowadzanie nowych technologii informatyczno-komu-
nikacyjnych w działalności organizacyjno-statutowej OSP 
(np. e-remiza, selektywne wywoływanie, Internet, portale 
społecznościowe, powszechność z korzystania poczty 
elektronicznej itp.)

7. Zacieśnienie współpracy z PSP na wszystkich poziomach 
oddziałów Związku na zasadach partnerstwa i współpracy

Wewnętrzne
1. Uległość zarządów OSP i oddziałów Związku OSP wobec 

rozwiązań narzucanych przez inne podmioty i instytucje, 
które w wielu przypadkach są sprzeczne z wytycznymi czy 
regulaminami obowiązującymi w Związku OSP RP 

2. Powiększający się brak wsparcia finansowego umunduro-
wania wyjściowego, niezbędnego do normalnego funk-
cjonowania jednostek mundurowych i realizacji zadań 
społeczno-wychowawczych, w tym kontynuacji chlubnych 
tradycji pożarnictwa ochotniczego

Zewnętrzne 
1. Marginalizacja Związku OSP RP i jego władz przez organ 

centralny administracji rządowej w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej 

2. Zjawisko starzenia się społeczeństwa postępujące na 
obszarze całego kraju, w tym w środowiskach wiejskich, 
w których działają OSP 

3. Wyludnianie się małych miejscowości (coraz powszech-
niejsze zjawisko migracji zarobkowej, w szczególności 
osób młodych i wykształconych)

4. Powiększające się różnice w dochodach ludności (dotyczy 
to również strażaków OSP, którzy muszą wybierać: mało 
płatna praca w rodzinnej miejscowości, czy bardziej 
dochodowa na wyjeździe)

5. Niestabilne otoczenie prawne, w którym funkcjonują 
stowarzyszenia i fundacje, w tym OSP i Związek OSP RP. 
Coraz większe wymagania prawno-dokumentacyjne wo-
bec działalności stowarzyszeń, zniechęcające do działal-
ności wolontariackiej, szczególnie starszych ochotników, 
pracujących w zarządach OSP

6. Brak zrozumienia pracodawców dla działalności straża-
ków OSP (zbyt małe ustawowe uprawnienie do możli-
wości korzystania z dni wolnych od pracy w przypadku 
uczestnictwa w szkoleniach i działaniach ratowniczych)
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Xii. 

SZKOLENIE W OCHOTNICZYCH 
STRAŻACH POŻARNYCH

Ryszard Dąbrowa 

Reforma systemu ochrony przeciwpożarowej, która została dokonana ustawami 
o  ochronie przeciwpożarowej i  o  Państwowej Straży Pożarnej z  1991 r., spowodowała 
konieczność ustalenia nowego systemu kształcenia kadr dla jednostek ochrony przeciw-
pożarowej, w tym jednostek OSP. System ten stworzył możliwość uzyskania umiejętno-
ści obsługi nowych rodzajów sprzętu gaśniczego, ratowniczego, łączności czy sprzętu 
ochronnego, który zaczął trafiać do jednostek OSP: pojazdów i sprzętu gaśniczego nowej 
generacji, sprzętu ochrony dróg oddechowych, urządzeń hydraulicznych, poduszek ci-
śnieniowych, kamer termowizyjnych, dronów, urządzeń pomiarowych itd.

Umiejętności te są istotne z punktu widzenia rozszerzenia działań strażaków ochot-
ników o obszar specjalistycznych czynności ratowniczych, gdzie wzajemne zaufanie ma 
ogromny wpływ na jakość wykonywanych czynności – a w przypadku OSP są to czynno-
ści ratujące życie, zdrowie i mienie ludzkie.

1. Szkolenie w ochotniczych strażach pożarnych na przestrzeni lat

Skuteczne realizowanie swojej zawodowej czy społecznej misji wymaga od strażaka 
nieustannego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Tylko w taki sposób bę-
dzie w  stanie skutecznie realizować stojące przed nim zadania oraz rozwiązywać nowe 
problemy, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego. Profesjonalne i skuteczne działanie za-
leży od różnorodnych kompetencji (wiedzy, umiejętności, postaw), które powinny mieć 
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charakter dynamiczny, a  więc być ciągle rozwijane i  doskonalone. Skuteczne szkolenie 
rozwija i ugruntowuje wiedzę dającą możliwość podejmowania właściwych decyzji, wy-
posaża też w umiejętności przewidywania i ograniczania zagrożeń w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas prowadzonych działań.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej od początku istnie-
nia przywiązywał dużą wagę do szkolenia pożarniczego swoich członków. Szkolenie po-
żarnicze prowadzone było już przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W zaborze 
austriackim duże zasługi na tym polu miał Krajowy Związek Straży Pożarnych Galicji 
i Lodomerii, który często organizował kursy szkoleniowe. Na terenie zaboru rosyjskiego 
kursy takie organizowano jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Sytuacja poprawiła 
się znacznie z chwilą utworzenia w 1916 r. Związku Floriańskiego. W 1917 r. Związek roz-
począł organizację tzw. kursów pożarniczych wiosennych i letnich, na których szkolono 
instruktorów dla OSP. Poziom kursów ewoluował, wydłużał się czas ich trwania – naj-
pierw do czterech, później sześciu, a nawet ośmiu tygodni. Od 1928 r. kurs trwał już cztery 
miesiące, poszerzał się też jego zakres programowy. W  1931 r. opracowano instrukcję, 
która wprowadzała szkolenie w ramach siedmiu stopni, poczynając od strażaka, a na in-
struktorze pożarniczym kończąc.

Zdecydowana większość kursów prowadzona była przy poszczególnych strażach za-
wodowych, zwłaszcza przy straży pożarnej w Warszawie, Łodzi i Lublinie oraz w pomiesz-
czeniach Szkoły Mechaniczno-Technicznej H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie.  
Było to jednak niewystarczające, dlatego w 1937 r. dzięki staraniom wielu działaczy i władz 
postanowiono powołać do życia stały ośrodek, w którym kształcono by oficerów i podofi-
cerów zawodowych straży pożarnych i kadrę dowódczą dla ochotniczych straży pożarnych.  
Na mocy decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ze składek strażaków, dotacji skar-
bu państwa i  PZU wybudowany został na Żoliborzu w  Warszawie Centralny Ośrodek  
Wyszkolenia Pożarniczego. Pierwszy kurs oficerski rozpoczął się 1 marca 1939 r. i miał 
trwać pół roku, ale ze względu na zbliżającą się wojnę został skrócony do pięciu miesięcy. 
Troska o kształcenie kadry pożarniczej była o tyle istotna, że jej członkowie stanowili siłę 
motoryczną rozwoju zawodowych i ochotniczych straży pożarnych. Wszystkie te działa-
nia podporządkowane były narastającym lawinowo zagrożeniom.

Rok Ochotnicze straże pożarne
Wyszkoleni

oficerowie podoficerowie

1918 2095 462 –
1928 8176 7079 5830
1938 12 835 12 895 8866

Tabela 1. Dynamika szkolenia kandydatów na oficerów i podoficerów ochotniczych straży pożarnych w 20-leciu 
międzywojennym
Źródło: Józef Ryszard Szaflik, „Dzieje ochotniczych straży pożarnych w Polsce”, Fundacja EDURA, Warszawa 
2005, str. 235
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Po II wojnie światowej powrócił problem szkolenia w powstających strażach pożar-
nych, zarówno zawodowych, jak i ochotniczych oraz obowiązkowych. Oprócz kształcenia 
formalnego istotnym elementem stało się kształcenie nieformalne. Prowadzone było ono 
przez pracowników komend powiatowych, a potem rejonowych, dowódców oddziałów 
zawodowych straży pożarnych czy też naczelników ochotniczych i obowiązkowych stra-
ży pożarnych, polegające na uzupełnianiu oraz aktualizacji wiedzy i  umiejętności wy-
maganych do pełnienia określonych funkcji. W pierwszym okresie szkolenie pożarnicze 
podstawowe, przeznaczone dla szeregowych członków OSP, prowadziły same ochotnicze 
lub obowiązkowe straże pożarne, natomiast ośrodki szkolenia pożarniczego przejęły obo-
wiązek szkolenia funkcyjnych OSP. Szkolenie i doskonalenie członków OSP na poziomie 
programu I stopnia odbywało się też podczas startu w zawodach pożarniczych. Wynikało 
to z założenia, że członkowie ochotniczych i obowiązkowych straży pożarnych wykonu-
ją wiele takich samych zadań, jak zawodowi funkcjonariusze pożarnictwa, muszą więc 
znać obowiązujące przepisy, a także posiąść umiejętności posługiwania się różnorodnym 
sprzętem gaśniczym oraz niezbędną wiedzę z zakresu taktyki działań.

19 lutego 1974 r. komendant główny straży pożarnych wydał zarządzenie nr 3 w spra-
wie doskonalenia członków ochotniczych (obowiązkowych) straży pożarnych. W tym też 
roku zarządzeniem ministra spraw wewnętrznych zostały określone zasady organizacji 
szkolenia pożarniczego, według których szkolenie członków ochotniczych straży pożar-
nych zostało podzielone na pięć stopni:
I. Szkolenie szeregowców,

II. Szkolenie dowódców sekcji,
III. Szkolenie naczelników OSP typu M,
IV. Szkolenie naczelników OSP typu S,
V. Szkolenie komendantów gminnych straży pożarnych.

Reforma systemu ochrony przeciwpożarowej dokonana ustawami o  ochronie prze-
ciwpożarowej1 i o Państwowej Straży Pożarnej z 1991 r.2 spowodowała konieczność usta-
lenia nowego systemu kształcenia kadr dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym 
ochotniczych straży pożarnych. Ustawy te przypisały zawodowej formacji ratowniczej 
przodującą rolę w  kwestiach ochrony przeciwpożarowej, co spowodowało konieczność 
zmian systemu kształcenia kadr pożarniczych, a powołanie w 1995 r. krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego i włączenie doń OSP zrodziło potrzebę przeszkolenia wszystkich 
szeregowych i funkcyjnych członków tych jednostek.

Należy wspomnieć, że lata 1992-1993 to czas funkcjonowania w  procesie szkolenia 
członków OSP rozwiązań przyjętych wcześniej na podstawie programów zatwierdzonych 
jeszcze przez komendanta głównego SP i prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Ich celem było przygotowanie członków OSP do prowadzenia działań ratowniczo-
gaśniczych, głównie we własnych miejscowościach oraz współdziałania z  jednostkami 
zawodowych straży pożarnych, a później Państwowej Straży Pożarnej, co pozwoliło na 
aktywny udział jednostek OSP i PSP w realizacji coraz to nowych wyzwań ratowniczych. 
Mając na uwadze potrzebę dalszego uregulowania zagadnień szkoleniowych, zarządze-
niem nr 1/93 komendant główny PSP zobowiązał wojewódzkie ośrodki szkolenia PSP, 
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rejonowe ośrodki szkolenia OSP, komendy rejonowe PSP oraz jednostki ratowniczo-ga-
śnicze PSP do prowadzenia szkoleń członków i funkcyjnych OSP.

Początek 1994 r. przynosi wdrożenie spójnego systemu szkolenia członków OSP na 
podstawie wprowadzonego 13 stycznia 1994 r. programu szkolenia dla ochotniczych stra-
ży pożarnych, dającego gwarancję, że absolwenci poszczególnych etapów szkolenia będą 
dobrze przygotowani do pełnienia funkcji w OSP. Program ten obejmował:
−	szkolenie szeregowców OSP,
−	szkolenie dowódców OSP,
−	szkolenie naczelników OSP,
−	szkolenie operatorów sprzętu OSP.

Wdrożenie nowych zasad organizacji szkolenia strażaków ochotników miało również 
wpływ na wzmocnienie relacji między PSP i OSP, dzięki współpracy wynikającej nie tylko 
z zapisów aktów prawnych, ale przede wszystkim ze wspólnych szkoleń i ćwiczeń. Przełożyło 
się to również na działania ratownicze, gdzie wzajemne zaufanie ma ogromny wpływ na jakość 
wykonywanych czynności. Powołanie w  1995 r. krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
i oparcie go w większości na najlepszych jednostkach OSP zwiększyło zapotrzebowanie na 
szkolenia członków OSP i to zarówno tych już włączonych do systemu, jak i ubiegających się 
o włączenie. Rok 1997 przynosi kolejne zmiany, w związku z wejściem w życie postanowień 
zawartych w zarządzeniu nr 2/97 komendanta głównego PSP z 13 kwietnia 1997 r., związa-
nych z utworzeniem ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej – zarządzeniem tym 
rozwiązano rejonowe ośrodki szkolenia OSP. Rok 1999 to nowy podział administracyjny kra-
ju. Wraz z powstaniem nowych struktur administracyjnych szkolenie stało się jednym z zadań 
własnych komendanta miejskiego/powiatowego PSP. Szkoleniami dla OSP zajęły się też szkoły 
i ośrodki szkolenia PSP. W tym też roku po raz pierwszy rozpoczęto szkolenia członków jed-
nostek operacyjno-technicznych OSP w zakresie ratownictwa medycznego. Z czasem przygo-
towanie medyczne członków JOT OSP stało się zadaniem priorytetowym ZOSP RP.

2. Fenix 2020

W 2001 r. z inicjatywy komendanta głównego PSP, przy współpracy z prezesem Zarządu 
Głównego ZOSP RP powołany został zespół ekspertów w ramach programu Fenix 2020, który 
prowadził prace nad określeniem sylwetki strażaka ochotnika oraz wprowadzeniem zmian 
w systemie szkolenia. Prace te były kontynuowane przez kolejne zespoły i zaowocowały sys-

Tabela 2. Liczba przeszkolonych członków OSP na dzień 31 grudnia 1999 r.
Źródło: „Biuletyn informacyjny PSP za rok 1999” 

Rodzaj szkolenia Członkowie OSP z KSRG Członkowie pozostałych OSP Łącznie

szeregowców OSP 35 126 105 356 140 482

dowódców OSP 10 048 24 022 34 070

naczelników OSP 8741 17 882 26 623

operatorów sprzętu OSP 9238 25 433 34 671

Razem 63 153 172 693 235 846
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temem szkolenia uwzględniającym nowe wyzwania stojące przed strażakami biorącymi bez-
pośredni udział w działaniach ratowniczych. Zmiany wprowadzono w życie 11 maja 2006 r., 
ich realizatorami zostały komendy wojewódzkie i miejskie/powiatowe PSP, a w zakresie KPP 
– Związek OSP RP. Zaowocowały ciągłością ścieżki rozwoju wiedzy i umiejętności uzyskiwanych 
przez strażaków JOT OSP. Był to przełom w dotychczasowym procesie szkoleniowym. Zastoso-
wane rozwiązania uwzględniały zadania operacyjne realizowane przez strażaków ochotników 
na miejscu zdarzenia, wychodziły też naprzeciw społecznym oczekiwaniom – przygotowa-
nia strażaków OSP do wykonywania zadań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach.  
Kolejne lata funkcjonowania systemu szkoleniowego przynoszą coraz większą płynność szkoleń, 
rośnie sprawność organizacyjna jednostek szkolących PSP i Związku OSP RP, przybywa również 
instruktorów przygotowanych do prowadzenia zajęć z członkami JOT OSP. 

Bardzo ważnym elementem systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni 
udział w działaniach ratowniczych było przygotowanie i wydanie przez Centrum Naukowo- 
-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie w porozumieniu z ZG ZOSP RP mate-
riałów w postaci podręczników i płyt szkoleniowych, jako materiału pomocniczego do pro-
wadzenia wszystkich rodzajów szkoleń. Nie mniej istotną rolę odegrało uruchomienie przez  
ZG ZOSP RP platformy e-learningowej, pozwalającej na swobodny wybór terminów rozpo-
częcia kursów i indywidualnego tempa nauki, co znacznie zwiększyło płynność i podwyższyło 
poziom zdobywania wiedzy przez absolwentów tych szkoleń.

Kolejnym kamieniem milowym na drodze budowania skutecznego ratownictwa było pod-
pisanie 31 lipca 2008 r. przez komendanta głównego PSP i dyrektora Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego porozumienia w  sprawie zasad współdziałania LPR z  jednostkami ochrony 
przeciwpożarowej włączonymi do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, na podstawie 
którego jednostki OSP stały się ważnym ogniwem współpracy w zakresie współdziałania sił na 
miejscu działań ratowniczych. Ale znowu wymagało to wzbogacenia wiedzy strażaków ochot-
ników – o obszar obejmujący współdziałanie sił ratowniczych ochrony przeciwpożarowej z Sa-
modzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

W 2011 r. minister spraw wewnętrznych i administracji wprowadził do użytku służbo-
wego wnioski z „Analizy potencjału ratowniczego OSP włączonych do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego”, z których to wynika minimalny standard wyszkolenia członków 
statystycznej JOT OSP na poszczególnych poziomach:
−	 podstawowym – 12 członków,
−	 dowódców – 2 członków,
−	 naczelników – 2 członków,
−	 kierowców – konserwatorów sprzętu – 3 członków,
−	 ratownictwa technicznego – 4 członków,
−	 kwalifikowanej pierwszej pomocy – 4 członków,
−	 kierowania ruchem drogowym – 4 członków,
−	 zabezpieczenia lądowania LPR – 4 członków. 

Celem tej regulacji było osiągnięcie poziomu wyszkolenia i  umiejętności praktycznych 
członków JOT OSP pozwalających skutecznie prowadzić działania ratownicze. Kolejnym krok 
stanowił dokument „Zasady organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych 
biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”, opracowany w Biurze Szkolenia  
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KG PSP w 2015 r. i uzgodniony z prezesem ZOSP RP. Oparł on szkolenie strażaków ochotni-
ków na wybranych treściach kształcenia podstawowego w zawodzie strażak, co pozwoliło na 
wykorzystanie wyszkolenia w ramach systemu szkolenia ochotników jako wstępu do szkolenia 
strażaków PSP. Najpierw w zakresie podstawowym w zawodzie strażak, a następnie specjali-
stycznym, a nawet kształcenia kadry dowódczej jednostek ochrony przeciwpożarowej, zarów-
no w szkołach aspirantów PSP, jak i Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Uwzględniają one 
także nowe rozwiązania w zakresie ratownictwa specjalistycznego, co widać podczas działań 
ratowniczych, gdzie wzajemne zaufanie ma ogromny wpływ na jakość wykonywanych zadań. 

Szkolenie członków OSP obejmuje zatem dziś:
1. Szkolenia realizowane na poziomie podstawowym, których celem jest przygotowanie 
do sprawnego i  bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, 
w tym również obsługi i konserwacji sprzętu wykorzystywanego do działań ratowniczych. 
Do szkoleń poziomu podstawowego zaliczamy szkolenia:
	podstawowe strażaków–ratowników ochotniczych straży pożarnych,
	kierowców–konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.
2. Szkolenia realizowane na poziomie specjalistycznym, których celem jest przygotowanie 
strażaków–ratowników ochotniczych straży pożarnych do wykonywania działań z uży-
ciem sprzętu specjalistycznego, w który wyposażone są OSP. Do szkoleń tych zaliczamy 
szkolenia w zakresie:
	ratownictwa technicznego,
	ratownictwa chemicznego i ekologicznego,
	ratownictwa wodnego,
	ratownictwa wysokościowego,
	działań poszukiwawczo–ratowniczych,
	ratownictwa medycznego–realizowane przez ZOSP RP,
	współpracy z LPR.
3. Szkolenia realizowane na poziomie dowódczym, których celem jest przygotowanie stra-
żaków-ratowników ochotniczych straży pożarnych do kierowania działaniami ratowni-
czymi na poziomie interwencyjnym. Do szkoleń tych zaliczamy:
	szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków ochotniczych straży po-

żarnych (dowódców OSP),
	szkolenie naczelników OSP,
	szkolenie komendantów gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej.

3. Co przyniesie przyszłość?

Nasuwa się jednak pytanie, czy to wystarczy? Czy Państwowa Straż Pożarna w pełni za-
bezpiecza potrzeby OSP? Rola ochotniczych straży pożarnych w systemie bezpieczeństwa we-
wnętrznego ciągle rośnie. System ochrony przeciwpożarowej i rozwój cywilizacyjny wymagają 
coraz bardziej wyspecjalizowanych służb ratowniczych, coraz większej wiedzy ratowników i co-
raz lepszych umiejętności czy bardziej dynamicznych działań. Związek widzi potrzebę tworzenia 
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realnego programu w obszarze zbiorowego i indywidualnego bezpieczeństwa. Dlatego celem jest 
doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie JOT OSP posiadające samochody ratownicze zo-
staną wprowadzone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w którym każda straż będzie 
mogła dojechać do zdarzenia w 5 min od chwili zgłoszenia zdarzenia, a każdy strażak udzieli 
poszkodowanym pomocy przedmedycznej. Wymaga to odpowiedniego przygotowania, w tym 
również nabywania odpowiednich umiejętności przez członków OSP, poprzez coraz to lepsze 
systemy szkoleniowe i systemy doskonalenia umiejętności ratowniczych, na przykład poprzez 
udział w ćwiczeniach doskonalących na poligonach, terenach i obiektach, ale i w komorach dy-
mowych czy rozgorzeniowych. Kwestia doskonalenia ma bardzo duże znaczenie, jednak rzadko 
jest jej nadawana odpowiednia ranga, co pogarsza jakość działania, zwiększa straty, zmniejsza 
bezpieczeństwo ratowników, zwiększa koszty akcji i powoduje niewykorzystywanie możliwości 
sprzętu i ratowników. 

Obszar szkolenia i  doskonalenia wymaga szczególnej uwagi i  wyraźnego wzmocnienia na 
szczeblu Związku, ale i każdej jednostki. W najbliższej perspektywie konieczne stanie się zwięk-
szenie aktywności ZOSP RP w procesie doskonalenia wiedzy i umiejętności ratowniczej strażaków 
OSP, m.in. poprzez rozwój bazy szkoleniowej, a w perspektywie utworzenie regionalnych ośrodków 
doskonalenia ratowniczego i ochrony ludności, budowa mobilnych modułów szkolenia praktycz-
nego, zbudowanie zespołu ekspertów i praktyków z możliwością ich wykorzystania w procesie do-
skonalenia dowódców i ratowników OSP. W praktyce okazuje się bowiem, że konieczne jest wypra-
cowanie właściwych nawyków myślenia. Wydaje się to oczywiste, ale nadal niektórzy strażacy nie 
doceniają ich wagi, przeważnie ci z małym doświadczeniem w zdarzeniach rzeczywistych.

Współczesny strażak-ratownik OSP ma być wszechstronnie wyszkolonym i przygotowanym 
profesjonalistą, potrafiącym sprostać nawet szczególnie wymagającym zadaniom, być sprawnym 
fizycznie i odpornym psychicznie. Zachodzi więc potrzeba nowelizacji rozwiązań w zakresie pro-
cesu szkolenia i doskonalenia strażaków ochotniczych straży pożarnych, uwzględniania nowych 
rozwiązań w dziedzinie ratownictwa – nie tylko w treściach programowych, ale również w sposobie 
organizacji i realizacji ścieżki szkoleniowej i ścisłe powiązanie szkolenia członków OSP z kształce-
niem zawodowym w Państwowej Straży Pożarnej. Staje się to istotne z punktu widzenia rozszerze-
nia działań strażaków ochotników o obszar specjalistycznych czynności ratowniczych, co przekłada 
się również na udział w działaniach ratowniczych. Tu zaś wzajemne zaufanie ma ogromny wpływ 
na jakość działania – czyli ratowania zdrowia, życia i mienia ludzkiego.

Nadbryg. w st. spocz. Ryszard Dąbrowa był w latach 2009-2016 rektorem-komendantem 
SGSP w Warszawie. Jest członkiem Zarządu Głównego ZOSP RP.
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Xiii. 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Stanisław Kunikowski 

Z wyjątkowym entuzjazmem przyjąłem informację o przygotowywanym do druku rocz-
niku „Analizy strategiczne Florian 2050”. Inicjatywa, z którą wyszedł Zarząd Główny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zasługuje ze wszech miar na poparcie szerokich środo-
wisk społecznych, zawodowych, oświatowych, ale także uczelni wyższych i instytutów nauko-
wych. Czasy, w jakich żyjemy, nastręczają nowych wyzwań, z którymi my jako społeczeństwo 
musimy się zmierzyć i dokonać właściwych wyborów. Będą one niejednokrotnie skutkowały 
zarówno w naszym pokoleniu, żyjącym współcześnie, jak i w bliższej i dalszej perspektywie 
XXI w. Stąd też inicjatywa, której patronuje Zarząd Główny ZOSP RP, stawia sobie za cel – jak 
mi się wydaje – z  jednej strony dokonanie diagnozy stanu obecnego, w  jakim znajdują się 
ochotnicze straże pożarne w Polsce i setki tysięcy ich członków i sympatyków, z drugiej opra-
cowanie na podstawie przeprowadzonych analiz strategicznego celu, który będzie skutkował 
w przedziale czasowym 2020-2050.

Reprezentując uczelnię wyższą, jaką jest Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, a także 
jako nauczyciel akademicki kształcący młodzież studencką na kierunkach pedagogika i bez-
pieczeństwo narodowe, dostrzegam pewną analogię w działaniach, które podejmują ochot-
nicze straże pożarne w Polsce oraz sam Zarząd Główny ZOSP RP na czele z jego prezesem  
dh. Waldemarem Pawlakiem. Uczestnicząc niejednokrotnie w posiedzeniach Komisji Histo-
rycznej oraz w konferencjach naukowych organizowanych przez Zarząd Główny ZOSP RP, 
widzę istotną rolę, jaką ma do odegrania edukacja dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych 
na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Polsce. 

Pozwolę sobie przybliżyć, czym jest edukacja dla bezpieczeństwa. Otóż stanowi ona okre-
ślony system dydaktyczno-wychowawczy, którego zadaniem jest szerzenie idei, wartości, wie-
dzy, ale również umiejętności niezbędnych dla wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa 
zarówno obywateli, jak i państwa jako takiego. Zacytuję w tym miejscu definicję edukacji dla 
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bezpieczeństwa, której autorem jest prof. Jerzy Kunikowski, nauczyciel akademicki Uniwersy-
tetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Otóż: „Edukacja dla bezpieczeństwa ozna-
cza bowiem ogół procesów społeczno-edukacyjnych i wychowawczych realizowanych w szko-
le, rodzinie, społecznych organizacjach proobronnych, a także stowarzyszeniach społecznych, 
które zakładają kształcenie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa człowieka, społeczeństwa 
i narodu. Obejmuje poznanie współczesnych zagrożeń obiektywnych i subiektywnych oraz 
celowe działanie na rzecz pogłębiania wiedzy o zagrożeniach potencjalnych wraz z ich rozpo-
znawaniem. Dotyczy także przygotowania młodzieży i społeczeństwa do obronnego i efektyw-
nego reagowania na okoliczność tych zagrożeń”1. 

Realizacji celów zawartych w  powyższej definicji wychodzi naprzeciw Konstytucja RP, 
w której w rozdziale 1 czytamy: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszal-
ności swego terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeń-
stwa obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując 
się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Współcześnie bezpieczeństwo obywateli to nie tylko 
kwestie polityczne bądź wojskowe, ale także szereg innych płaszczyzn naszego życia, które 
podlegają ciągłym zagrożeniom i niebezpieczeństwom. Wśród nich można wymienić m.in.: 
bezpieczeństwo ekonomiczne (surowce energetyczne, żywnościowe, socjalne, finansowe, 
technologiczne), bezpieczeństwo informacyjne, ekologiczne, kulturowe, społeczne, edukacyj-
ne, zdrowotne, poczucie bezpieczeństwa osób starszych. Wśród zagrożeń stwarzających brak 
poczucia bezpieczeństwa można wymienić natomiast m.in.: klęski żywiołowe (pożary, powo-
dzie, huragany i trąby powietrzne, zanieczyszczenia środowiska naturalnego człowieka), terro-
ryzm, bezrobocie, choroby cywilizacyjne, narkomania, skażenia przemysłowe, plagi zwierzęce 
i inne zjawiska, które powodują niepokój i apatię różnych grup oraz środowisk społecznych.

Uważam, że edukacja w obecnym systemie kształcenia na poziomie szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych (licea, technika) jest niewystarczająca pod względem wciąż rosnących 
zagrożeń cywilizacyjnych. Realizowana w systemie oświaty edukacja dla bezpieczeństwa nie 
daje gwarancji należytego poznania przez uczniów skutków rosnących współcześnie zagrożeń. 
30 godz. lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i  tyleż samo dla uczniów szkół bran-
żowych oraz ponadpodstawowych jest wielkością niewystarczającą i wymaga zwiększenia do 
takiej liczby, aby można było zapoznać uczniów w praktyce z zasadami bezpieczeństwa, w tym 
także umiejętnością niesienia pierwszej pomocy.

Realizacja szeroko rozumianej edukacji związanej z bezpieczeństwem obywateli powin-
na odbywać się także wśród osób dorosłych, zarówno pracujących zawodowo, jak i  osób 
w  wieku senioralnym. Jak wspomniałem, rosnące zagrożenia pojawiające się w  życiu spo-
łecznym muszą być uwzględnione zarówno w polityce bieżącej, jak i długofalowej państwa 
polskiego, ale także szeregu stowarzyszeń oraz organizacji branżowych działających w Polsce.  
Poczesne miejsce w  przeciwdziałaniu następstwom i  skutkom zagrożeń cywilizacyjnych 
odgrywać powinno także szkolnictwo wyższe. Niestety, w  programach studiów brak jest 
przedmiotów realizujących kształcenie studentów z  zagadnień związanych z  problematy-
ką bezpieczeństwa państwa i  zagrożeń życia oraz poczucia bezpieczeństwa jego obywateli.  

1 Kunikowski J., Słownik terminów wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa, Siedlce 2013.
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Do kierunków, na których mocno akcentuje się powyższe zagadnienia, należą kierunki bezpie-
czeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe realizowane przez uczelnie publiczne i nie-
publiczne. 

Do takich uczelni należy Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, która wśród 15 kie-
runków kształcenia oferuje również kierunek bezpieczeństwo narodowe, zarówno na studiach 
licencjackich, jak i magisterskich. Ponadto uczelnia utworzyła taki sam kierunek w 2015 r. 
w swojej filii w Nowym Targu. Kształcą się na nim osoby pracujące w strażach pożarnych 
oraz w samorządowych wydziałach antykryzysowych. W ciągu studiów zapoznają się w ra-
mach wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz sześciomiesięcznych praktyk zawodowych z ca-
łokształtem różnorodnych zagrożeń cywilizacyjnych oraz formami przeciwdziałania tymże 
zagrożeniom bądź ochrony przed ich skutkami. Łącznie na kierunku bezpieczeństwo naro-
dowe kształci się ponad 250 studentów. Uczelnia w ramach realizacji procesu dydaktycznego 
studentów tego kierunku podpisała wiele umów z  interesariuszami zewnętrznymi, głównie 
z Państwową Strażą Pożarną, a także w 2019 r. z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku jest uczelnią społeczną, założoną przez organiza-
cję społeczną – Włocławskie Towarzystwo Naukowe, które w ramach swojej działalności wy-
dawniczej publikuje również opracowania dotyczące historii i działalności ochotniczych straży 
pożarnych, a także umieszcza w ukazującym się cyklicznie wydawnictwie, jakim jest „Wło-
cławski słownik biograficzny”, życiorysy zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu działa-
czy strażackich (dotychczas ukazało się siedem tomów). Uczelnia jest też założycielem Zespołu 
Szkół Akademickich (ZSA), w którym naukę pobiera ponad 600 osób. Wśród szkół działają-
cych w ZSA najwięcej młodzieży kształci się w klasach mundurowych w liceum oraz jedynym 
w Polsce technikum wojskowym. ZSA, podobnie jak Kujawska Szkoła Wyższa, współpracuje 
z instytucjami mundurowymi, w tym z Państwową Strażą Pożarną. W klasach mundurowych 
istnieje profil kształcenia obejmujący również przedmioty związane ze służbą pożarniczą.  
Zarówno Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, jak i Zespół Szkół Akademickich, współ-
pracując z PSP na terenie Włocławka, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, podejmuje również ini-
cjatywy i działania praktyczne na rzecz ochotniczych straży pożarnych, organizując szkolenia, 
kursy, a także konferencje i sympozja naukowe.

Pragnę jeszcze raz podkreślić celowość i  potrzebę opracowania „Analizy strategiczne  
Florian 2050” przez Zarząd Główny ZOSP RP. W dobie postępujących zagrożeń, przed który-
mi stoi współczesna cywilizacja, rola ochotniczych straży pożarnych w Polsce jest nie do prze-
cenienia. Historyczne uwarunkowania związane z przynależnością do tej największej organi-
zacji jaką jest ruch strażacki, przynosi i będzie nadal przynosiła wymierne korzyści na rzecz 
szerzenia w środowisku wiejskim i miejskim poczucia bezpieczeństwa, a także przygotowania 
się na ewentualne zagrożenia wynikające ze współczesnych przeobrażeń cywilizacyjnych i glo-
balizacyjnych.

Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski jest rektorem Kujawskiej Szkoły Wyższej  
we Włocławku.
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XiV. 

ROLA OSP NA PRZYKŁADZIE GMINY 
POŁCZYN-ZDRÓJ

Danuta Raniowska 

Miasto Połczyn-Zdrój pełni ważną funkcję administracyjno-usługową, przede wszyst-
kim sanatoryjno-leczniczą, dzięki rozbudowanej bazie uzdrowiskowej. Na jego terenie 
znajduje się największy i najtrudniejszy do prowadzenia działań ratowniczych kompleks 
obiektów sanatoryjnych Gryf. Znaczna część miasta, jak i  większość obiektów sanato-
ryjnych zbudowana została na przełomie XIX i XX w. (stropy, klatki schodowe, więźby 
dachowe wykonane z elementów drewnianych, zabudowa zwarta bez wydzieleń przeciw-
pożarowych). 

Na terenie gminy dominuje gospodarka o charakterze rolniczym, z nielicznymi drob-
nymi zakładami produkcyjnymi, które w większości nie stanowią większego zagrożenia 
dla bezpieczeństwa – z wyjątkiem zakładów przetwórstwa spożywczego Pomerania Fru-
cht z siedzibą w Dziwogórze oraz browaru w Połczynie-Zdroju, które w produkcji używają 
amoniaku, a także zakładów produkcji drewna w miejscowości Kołacz.

Obszary leśne na terenie gminy zajmują powierzchnię około 10 tys. ha i zaliczane są do 
II kategorii zagrożenia pożarowego. Przez obszar gminy przebiegają trasy komunikacyjne 
z południa na północ – droga nr 163, na której szczególnie w okresie wakacyjnym wystę-
puje wzmożony ruch turystyczny oraz drogi 172, 152 i 173, a ponadto sieć dróg powiato-
wych i gminnych o stanie technicznym pozostawiającym wiele do życzenia.

Zaopatrzenie wodne na terenie gminy stanowi sieć instalacji wodociągowych z  za-
montowanymi kolumnami hydrantowymi oraz duża liczba cieków wodnych i zbiorników 
naturalnych (stawy, jeziora, rzeki). Zagrożenie powodziowe dzięki staraniom władz sa-
morządowych zostało bardzo mocno ograniczone poprzez wybudowanie zapory na rzece 
Wogrze. Można nawet powiedzieć, że wyeliminowane.
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Potencjalnymi zagrożeniami na terenie gminy są: 
–  pożary, w tym pożary dużych obszarów leśnych,
–   zagrożenia chemiczno-ekologiczne,
–   awarie, wypadki drogowe i katastrofy techniczne,
–  zagrożenia dla dużej liczby ludzi, zwłaszcza przebywających w obiektach sanatoryjnych, 
–  pożary zakładów produkcji drewna w miejscowości Kołacz,
–   zagrożenia, których źródłem mogą być wielkoobszarowe gospodarstwa rolne.

1. OSP w działaniu

Ustawa z 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym w art. 7 ust. 1 pkt 14 wśród licz-
nych i istotnych zadań własnych gminy wymienia również zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wprowadzenie ustaw o sa-
morządzie gminnym oraz podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy 
administracji rządowej nałożyło na samorządy szereg obowiązków wobec ochotniczych 
straży pożarnych, między innymi zobowiązało gminy do ich utrzymania i finansowania po-
przez wyposażenie oraz zapewnienie gotowości bojowej. Obowiązek ten, jak i wyposażenia, 
badań lekarskich czy ubezpieczenia nałożyła ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 1991 r.

Jednostki OSP jako stowarzyszenia prowadzą działania ratownicze na podstawie prze-
pisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz statu-
tów OSP i Związku OSP RP.

W 2018 r. jednostki OSP z terenu gminy Połczyn-Zdrój brały udział w 330 akcjach ra-
towniczo-gaśniczych (wzrost w porównaniu do 2017 r. o 57 wyjazdów). Zwiększona liczba 
podjętych działań wynika ze wzrostu o 80 liczby wyjazdów jednostek OSP do pożarów 
w porównaniu do 2017 r. (były to w głównej mierze palące się trawy i nieużytki). Odnoto-
wano przy tym spadek do 2017 r. liczby działań ratowniczych w kategorii w miejscowych 
zagrożeń o  23 zdarzenia. Z  analizy zdarzeń na przestrzeni kilku lat wynika, że 2018 r. 
był kolejnym rokiem wzmożonych działań ratowniczo-gaśniczych podejmowanych przez 
jednostki OSP z  terenu gminy Połczyn-Zdrój. Od stycznia 2019 r. do 30 października 
2019 r. jednostki OSP z terenu gminy brały udział w 319 akcjach ratowniczo-gaśniczych 
(228 to miejscowe zagrożenia), z czego OSP Połczyn-Zdrój w 259. 

Główne cele i zadaniami realizowane przez OSP to:
–  prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

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

–  udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych oraz innych 
klęsk i zdarzeń oraz akcjach związanych z ochroną środowiska,

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

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



149

XIV. ROLA OSP NA PRZYKŁADZIE GMINY POŁCZYN-ZDRÓJ

–  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej 
i statutu OSP,

–  działania na rzecz ochrony środowiska,
–  wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie działania OSP,
–  ratownictwo wodne na wodach śródlądowych,
–  udział w akcjach ratowniczych prowadzonych na miejscu wypadków komunikacyjnych,
–  świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Przez działanie ratowniczo-gaśnicze prowadzone przez OSP należy rozumieć każdą 
czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a  także likwi-
dację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowe-
go zagrożenia, tj. zdarzenia wynikającego z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw 
przyrody niebędącego pożarem ani klęską żywiołową, stanowiącego zagrożenie dla życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska, zapobieżenie któremu lub usunięcie skutków którego nie 
wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków.

Siły i środki ochrony przeciwpożarowej funkcjonujące na terenie gminy to:
–  OSP Kołacz – JOT kat. IV, 
–  OSP Popielewo – JOT kat. IV, 
–  OSP Toporzyk – JOT kat. IV, 
–  OSP Zajączkówko – JOT kat. IV, 
–  OSP Połczyn-Zdrój – JOT kat. I.

Wśród wyżej wymienionych jednostek na uwagę zasługuje OSP Połczyn-Zdrój, 
która pod względem wyposażenia technicznego oraz wyszkolenia i  prowadzonej 
działalności operacyjnej (liczba podejmowanych interwencji) jest najlepszą OSP w po-
wiecie i jedną z pierwszych jednostek w województwie. 

OSP Połczyn-Zdrój należy do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) od 
9 marca 1995 r. Od 2002 r. jednostka wchodziła w skład kompanii gaśniczej wojewódz-
kiego odwodu operacyjnego, od 28 marca 2013 r. włączona jest do plutonu gaśniczego 
wojewódzkiego odwodu operacyjnego. Ponadto na bazie OSP w Połczynie-Zdroju została 
utworzona dnia w lutym 2006 r. jednostka operacyjno-techniczna kategorii I. 

Do najważniejszego sprzętu i wyposażenia stanowiącego wyposażenie jednostki OSP 
Połczyn-Zdrój możemy zaliczyć: samochód ciężki gaśniczy Jelcz 010, samochód średni 
gaśniczy Man, samochód lekki ratownictwa technicznego Ford, samochód specjalistyczny 
podnośnik Star 29, samochód kwatermistrzowski oraz do przewozu sekcji płetwonurków 
Volkswagen Transporter, samochód kwatermistrzowski Lublin, ponton hybrydowy z sil-
nikiem zaburtowym, agregat oddymiający, trzy motopompy, pompę wysokociśnieniową, 
sprzęt hydrauliczny – dwa zestawy, trzy agregaty oświetleniowe, poduszki wysokociśnie-
niowe o nośności 20 i 40 t, sprzęt ochrony dróg oddechowych, radiotelefony przewoź-
ne i przenośne, ubrania żaroodporne, kombinezony ochronne do zdejmowania owadów, 
ubrania specjalne USP-2, drabinę aluminiową o długości 11 m, sanie lodowe, deski orto-
pedyczne, dwie torby medyczne R-1 i cztery R-0, pilarkę do drewna, a także węże, prą-
downice i inny niezbędny sprzęt oraz urządzenia do prowadzenia działań ratowniczych. 
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Baza samochodowa pozostałych jednostek to:
–  OSP Kołacz – samochód gaśniczy ciężki Jelcz 315,
–  OSP Toporzyk – samochód gaśniczy lekki Mercedes Dailmer Benz LP-813,
–  OSP Popielewo – samochód gaśniczy lekki Mercedes Benz 709 D,
–  OSP Zajączkówko – samochód gaśniczy średni Star 244 i  samochód gaśniczy lekki 

Lublin III.

Ponadto jednostki posiadają sprzęt i umundurowanie do prowadzenia działań podsta-
wowych i specjalistycznych z zakresu ratownictwa technicznego, ratownictwa w zakresie 
udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej, pożarów, powodzi, zagrożeń ekologicz-
nych związanych z ochroną środowiska, ratownictwa wodnego na wodach śródlądowych 
oraz udzielania pomocy w akcjach ratowniczych prowadzonych na miejscu wypadków 
komunikacyjnych lub innych miejscowych zagrożeniach. 

W przypadku konieczności prowadzenia działań ratowniczych bardzo ważną rolę od-
grywa czas od zaalarmowania do momentu osiągnięci gotowości do wyjazdu alarmowego 
zastępów. Przykładowo czas wyjazdu od chwili zaalarmowania dla jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej wynosi do 3 min, natomiast czas wyjazdu jednostki OSP od momentu 
zaalarmowania przez powiatowe stanowisko kierowania PSP do 10 min. OSP w Połczy-
nie-Zdroju swoją gotowość do wyjazdu osiąga do 5 min, zarówno w dzień, jak i w nocy. 
Pozostałe jednostki – w ciągu 8-10 min.

Kolejny element wpływający na działania ratownicze to czas dojazdu jednostek OSP 
i PSP do miejsca zdarzenia, dla którego przepisy określają następujące normy:
–  średnia prędkość poruszania się pojazdu ratowniczego po drogach krajowych i woje-

wódzkich – 60 km/h,
–  średnia prędkość poruszania się pojazdu ratowniczego po drogach powiatowych, 

gminnych i innych – 40 km/h.
Tworząc i doskonaląc w Polsce system ratowniczy, dąży się do tego, aby siły ratowni-

cze docierały do zdarzenia w maksymalnym czasie 15 min. Możliwe jest to tylko poprzez 
włączanie do istniejącego od 1995 r. krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego nowych, 
wyszkolonych, prężnie działających OSP z odpowiednim wyposażeniem. Taką jednostką 
może być w niedalekiej przyszłości na przykład OSP Zajączkówko, która zgodnie z wy-
tycznymi komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej powinna być włączona do 
KSRG do 2020 r.

Kierowanie działaniem ratowniczym rozpoczyna się z  chwilą przybycia na miejsce 
zdarzenia pierwszych sił i środków podmiotów ratowniczych, a ustaje z chwilą wykonania 
działań ratowniczych oraz przekazania terenu akcji, obiektu lub mienia objętego działa-
niem ratowniczym właścicielowi, zarządcy, użytkownikowi lub przedstawicielowi organu 
administracji rządowej, samorządowej, policji lub straży miejskiej. Wielokrotnie jest to 
czas od kilku do kilkunastu godzin, podczas których strażacy zawodowi oraz ochotnicy 
prowadzą działania ratownicze. Aby mogli podejmować je prawidłowo, muszą posiadać 
odpowiedni sprzęt oraz stosowne wyszkolenie. 
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2. Bez wyszkolenia ani rusz

Coraz szerszy katalog zagrożeń oraz wymagań i oczekiwań społeczeństwa w stosun-
ku do zadań realizowanych przez ochotnicze straże pożarne wymaga odpowiedniego po-
ziomu wyszkolenia strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, 
a w szczególności specjalistycznej wiedzy i umiejętności. 

Strażak-ratownik przed przystąpieniem do działań ratowniczych musi przejść szkolenia 
podstawowe i specjalistyczne. Szkolenie podstawowe strażaków–ratowników OSP to 126 godz. 
lekcyjnych. Kolejne szkolenia specjalistyczne, w których ratownicy biorą udział, to:
–  szkolenie dowódców OSP – 26 godz.,
–  szkolenie kierowców–konserwatorów sprzętu ratowniczego – 33 godz.,
–  szkolenie naczelników OSP – 15 godz.,
–  szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP – 18 godz., 
–  szkolenie z kwalifikowanej pomocy medycznej – 64 godz. (ponadto co 3 lata strażacy mu-

szą odbywać szkolenia odnawiające w wymiarze 28 godz. i zdać egzamin sprawdzający),
–  szkolenie z zakresu współpracy z lotniczym pogotowiem ratunkowym – 8 godz., 
–  szkolenie sternika motorowodnego – 32 godz.

Każdy rodzaj szkolenia kończy egzamin teoretyczny i praktyczny, dodatkowo w szko-
leniu podstawowym należy zaliczyć w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Bornem- 
-Sulinowie ćwiczenia w komorze dymowej w sprzęcie ochrony górnych dróg oddecho-
wych, a następnie odnawiać uprawnienia w komorze dymowej, co 5 lat. Odrębną grupą ra-
towników są płetwonurkowie mający wieloetapowe specjalistyczne przeszkolenie według 
odrębnych przepisów. Pamiętać należy, że strażacy z OSP, realizując wyżej wymienione 
szkolenia, poświęcają swój wolny czas, aby prawidłowo nieść pomoc w obliczu zagrożenia.

W pięciu jednostkach OSP jest 88 strażaków czynnych biorących bezpośredni udział 
w działaniach ratowniczych, którzy mają badania lekarskie, ubezpieczenie oraz odpowied-
nie wyszkolenie i umundurowanie. Obecnie 86 strażaków ma szkolenie podstawowe, 39 
dowódców, 14 naczelników OSP, 25 kierowców – konserwatorów sprzętu, 39 ratowników 
medycznych, 60 strażaków ukończyło szkolenie z ratownictwa technicznego, a 18 szko-
lenie z zakresu współdziałania z lotniczym pogotowiem ratunkowym. Jest także sześciu 
sterników motorowodnych, trzech płetwonurków oraz dowódcy MDP. 

Do działań ratowniczych na terenie gminy Połczyn-Zdrój w razie potrzeby kierowane 
są: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP ze Świdwina (czas dojazdu do Połczyna-Zdroju 
wynosi około 20-25 min) oraz jednostki z KSRG: OSP Rąbino – 20 min, OSP Brzeźno 
– 30 min, OSP Lekowo – 35 min oraz OSP Sławoborze – 40 min. Pozostałe jednostki 
PSP znajdują się w odległości około 40 km od Połczyna-Zdroju: w Drawsku Pomorskim, 
Szczecinku i Białogardzie.

Działalność straży to nie tylko udział w działaniach ratowniczych, to przede wszyst-
kich wiele godzin szkoleń i wspólnych ćwiczeń, aby strażacy mogli sprawnie i skutecznie 
nieść pomoc podczas akcji. Od wielu lat prowadzone są szkolenia we wszystkich obiektach 
użyteczności publicznej. Mocny nacisk OSP kładzie przede wszystkim na szkolenia i ćwi-
czenia praktyczne w obiektach sanatoryjnych. Do tej pory ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze 
połączone z ewakuacją dużej liczby gości i kuracjuszy prowadzone były w obiektach sa-
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natoryjnych Gryf, Willa Lekarzy, Borkowo czy Podhale. W kolejnych latach planowane są 
ćwiczenia w sanatorium Marta i Irena. Odbywała się także ewakuacja szkół, przedszko-
li, zakładów pracy, kościoła oraz ćwiczenia w lasach, przedsiębiorstwie gospodarowania 
odpadami, akwenach, na lotnisku wojskowym w  Świdwinie, na poligonie wojskowym 
w Drawsku Pomorskim i poligonie PSP w Bornem–Sulinowie. Wspólne ćwiczenia miały 
na celu doskonalenie umiejętności taktycznych działań dużej liczby służb ratowniczych, 
koordynowania i prowadzenia ewakuacji oraz działań z zakresu udzielania kwalifikowa-
nej pomocy medycznej.

Następnym elementem pracy straży pożarnej na rzecz bezpieczeństwa jest eduka-
cja społeczeństwa – również kuracjuszy i  turystów przebywających na terenie gminy. 
W  ramach współpracy straży, samorządu i  policji, wyrażonej troską o  bezpieczeństwo 
społeczeństwa prowadzone są wspólne działania mające na celu wywołanie aktywno-
ści społecznej w podejmowaniu bezpośrednich działań ochronnych i zapobiegawczych.  
We współpracy przy zapewnieniu bezpiecznych warunków uczestnikom imprez maso-
wych, sportowych i kulturalnych czy kościelnych organizowanych na terenie miasta i gmi-
ny Połczyn-Zdrój ważną rolę odgrywa również OSP.

3. Finansowanie

Prawidłowe wykonywanie przez OSP działań na rzecz bezpieczeństwa uzależnione jest 
od środków finansowych niezbędnych do ich utrzymania i wyposażenia. W związku z po-
wyższym plan budżetu gminy na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na 2018 r. 
wynosił 492 560,62 zł, a jego wykonanie 488 825,13 zł. W 2018 r. środki finansowe wydat-
kowano na bieżące utrzymanie pięciu jednostek OSP, w których gotowych do działań ra-
towniczych jest 88 strażaków-ratowników oraz 11 samochodów. Wydatki poniesiono na: 
wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę 
do celów gaśniczych, badania i  ubezpieczenie ratowników i  sprzętu, ryczałty za udział 
w akcjach ratowniczych i szkoleniach, obowiązkowe przeglądy techniczne oraz naprawy 
samochodów i sprzętu. Zakupiono także ubrania specjalne ochronne, rękawice ochronne 
i buty specjalistyczne oraz 5157 l oleju napędowego i 480 l etyliny. 
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W ramach częściowego dofinansowania budżetu zakupów przekazano środki finanso-
we z gminy na zadania realizowane przez jednostki OSP w Toporzyku i Połczynie-Zdroju. 
Zakupiono sprzęt i umundurowanie oraz wykonano remont dachu na strażnicy OSP Topo-
rzyk. Przy dotacji gminy w kwocie 19 400 zł jednostki wykonały zadania o łącznej warto-
ści ponad 52 tys. zł. Sprzęt, o który ubiegały się jednostki, uzupełnił braki w wyposażeniu, 
natomiast remont strażnicy poprawił warunki przechowywania sprzętu i umundurowania. 

Poza komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej zatrudnionym na umowę 
o pracę (1/4 etatu), sześcioma kierowcami zatrudnionymi na umowę o pracę (1/8 etatu) 
w ramach pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy 
o dzieło zatrudnieni byli:

Cel wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy Kwota [zł]

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek nie 
zaliczanych do SFP (dotacja do zakupu sprzętu w 99% finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości) 534,00

Wynagrodzenia osobowe (płace 6 kierowców OSP i komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej) 47 174,35

Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od płac) 13 070,84

Składka na fundusz pracy (pochodne od płac) 1198,55

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (pochodne od płac) 3525,12

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dwóch kierowców, gospodarza obiektu, księgowa, palacz c.o., 
przeglądy budowlane strażnic) 40 468,61

Zakup energii (energia cieplna OSP Połczyn-Zdrój, energia elektryczna 5 jednostek OSP, woda i ścieki  
oraz woda zużyta do działań ratowniczych) 50 062,33

Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania lekarskie ratowników i kierowców) 5200,50

Zakup usług remontowych 7242,47

Zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu (telefon w OSP Połczyn-Zdrój, telefony osób 
funkcyjnych w OSP Połczyn-Zdrój oraz alarmowanie – powiadamianie strażaków o konieczności udziału 

w akcjach ratowniczych, dostęp do sieci internetowej – OSP Połczyn-Zdrój).
7756,42

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (koszt delegacji kierowców OSP na szkolenia doskonalące 
w dziedzinie ratownictwa oraz wyjazd delegacji strażaków do Templina) 1997,94

Zakup pozostałych usług (ekwiwalent strażaków za udział w akcjach ratowniczych wypłacany zgodnie 
z ustawą o ochronie przeciwpożarową i uchwałą RM 84 180,85 zł, badania techniczne pojazdów pożarni-

czych, legalizacja, dozory i naprawy sprzętu ratowniczego, tj. narzędzi hydraulicznych, wykrywacza gazów, 
bram garażowych, posiłki strażaków podczas długotrwałych działań ratowniczych, szkolenie medyczne, 

organizacja Regionalnego Przeglądu Orkiestr OSP)

140 634,11

Pozostałe odsetki 189,66

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliw umundurowania i sprzętu (zakup paliw, tj. 5157 l ON 
i 480 l ET, środki czystości, środki konserwacji sprzętu pożarniczego, zakup części zamiennych do samo-

chodów, zakup odzieży ochronnej i sprzętu, zakup środka pianotwórczego, dopłata do zakupu sprzętu przez 
OSP Toporzyk i Połczyn-Zdrój – 19 400 zł, zakup środków opatrunkowych do działań ratowniczych, zakup 
materiałów budowlanych do wykonywania drobnych remontów obiektów strażnic, wymiana bramy garażo-

wej w OSP Połczyn-Zdrój, zakup opału do ogrzewania strażnicy OSP Kołacz i Zajączkówko)

89 185,32

Rożne opłaty i składki, konkursy (składki na obowiązkowe ubezpieczenia ratowników i samochodów 
pożarniczych, nagrody na konkury OTWP i konkurs plastyczny) 7500,50

Wydatki inwestycyjne: dokończenie budowy strażnicy OSP w Zajączkówku (wybudowanej wyłącznie 
ze środków własnych gminy Połczyn-Zdrój) 73 084,41

Razem 488 825,13

Tabela 1. Zestawienie środków finansowych wydatkowanych w 2018 r.  
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–  kierowcy na umowę zlecenia – dwie osoby,
–  księgowa prowadząca pozabudżetową księgowość jednostek OSP (umowa zlecenia),
–  19 kierowców zastępczych na umowę zlecenia, otrzymujący wynagrodzenie tylko za czas peł-

nienia zastępstwa podczas nieobecności przy działaniach ratowniczych kierowcy stałego,
–  palacz w OSP Kołacz i Zajączkówko (w miesiącach listopad-kwiecień – umowa zlecenia).

Poza kwotą 488 825,13 zł, przeznaczoną w budżecie gminy na działalność ochotniczych straży 
pożarnych w 2018 r., pozyskano dotacje w kwocie 127 203,04 zł na remont, zakup lub dopłatę 
do zakupu: parawanu, lornetki, kamizelek asekuracyjnych z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym, 
rękawic specjalnych, mostków przejazdowych, prądownicy wodnej, megafonu, ładowarki do 
radiotelefonu, kominiarek niepalnych, butów specjalnych skórzanych. Zakupiono również spe-
cjalistyczny topór – inopur, zestaw ratowniczy R-1, zestaw węży hydraulicznych do urządzenia 
rozpierającego Lukas, zbijaki do szyb, zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, 
pilarka o drewna, detektor napięcia, sprzęt do oznakowania terenu akcji, bosak dielektryczny, 
latarki akumulatorowe, ubrania ochronne, trzy deski ortopedyczne, zestaw medyczny PSP R1, 
zestaw szyn Kramera, tor przeszkód na zawody MDP, trzy komplety ubrań dla MDP oraz wyko-
nano remont dachu strażnicy w OSP Toporzyk.

Wyżej wymienione środki finansowe pochodziły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, firm ubezpieczeniowych – za pośrednictwem Zarządu 
Głównego ZOSP RP w Warszawie i Zarządu Wojewódzkiego ZW ZOSP RP w Szczecinie, Komen-
dy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Połczyn, Zachodniopomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach projektu „Społecznik na obszarach wiejskich – OSP”, sponsorów oraz 
darczyńców 1% podatku od osób fizycznych.

Na bieżące utrzymanie jednostek OSP w 2019 r. gmina Połczyn-Zdrój przeznaczyła kwotę 
439 450 zł, a do dnia 30 października 2019 r. z innych źródeł jednostki w formie różnego rodzaju 
dotacji OSP pozyskały kwotę w wysokości 90 330,00 zł. 

Nie sposób natomiast przełożyć na wartość materialną ogromu pracy wkładanej na co dzień 
przez strażaków w niesienie pomocy, edukację oraz działania kulturalne na rzecz społeczeństwa 
gminy Połczyn-Zdrój i powiatu. 

Analizując stan posiadania bazy i sprzętu, dochodzimy do wniosku, że chcąc zapewnić dalsze 
prawidłowe działania w sferze ochrony przeciwpożarowej, należy w przyszłości przystąpić do reali-
zacji niżej wymienionych zadań:
–  dokończenia elewacji strażnicy oraz wymiany placu manewrowego OSP w Połczynie-Zdroju, 
–  budowy strażnicy OSP Toporzyk.

Na przestrzeni kilku kolejnych lat należy natomiast zastanowić się nad pozyskaniem 
środków na wymianę wyeksploatowanych ponad 20- i 30-letnich samochodów pożarni-
czych. To, że nasze jednostki mogą funkcjonować i rozwijać swoją działalność, jest zasługą 
ludzi, którzy rozumieją nasze potrzeby i przeznaczają środki finansowe na ich realizację.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki, należy stwierdzić, że w gminie Połczyn
-Zdrój stan ochrony przeciwpożarowej jest na wysokim poziomie. Jednostki OSP dzię-
ki wieloletniej trosce władz samorządowych są wyposażone w nowoczesne samochody 
i sprzęt ratowniczy. Skuteczność prowadzonych działań ratowniczych potwierdza wysoki 
poziom wyszkolenia i zaangażowania ochotników. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo 
dobra współpraca między zarządami jednostek OSP a samorządem gminy Połczyn-Zdrój, 
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Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami i zakładami z terenu gminy.
Gmina Połczyn-Zdrój to nie tylko kurort z duszą, ale i gmina z charakterem, w której 

dba się o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych.

4. Młodzież ma inne priorytety

Strażaków dotykają również problemy. Jednym z nich jest pozyskiwanie nowych osób 
chętnych do działania w OSP. Od kilku lat coraz trudniej skłonić młodych ludzi do poświę-
cenia swojego wolnego czasu na szkolenia oraz codzienną samarytańską służbę na rzecz 
społeczeństwa. Duża rotacja strażaków oznacza też dodatkowe koszty ponoszone przez 
gminę na wyszkolenie, badania i ubezpieczenia strażaka. Największym jednak problemem 
i bolączką jest brak kierowców, którzy chcieliby przejść szkolenie i uczestniczyć w działa-
niach ratowniczych. Problem ten dotyczy w głównej mierze jednostek na terenach wiejskich. 

W związku z powyższym w marcu 2019 r. na Prezydium ZG ZOSP RP złożyłam niosek 
o następującej treści: Wnoszę o analizę, czy kierowcy OSP przed przystąpieniem do szkolenia 
kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP potrzebne jest szkolenie podstawowe 
strażaków ratowników OSP (126 godz. dydaktycznych), dające po jego ukończeniu nastę-
pujące uprawnienia: „Absolwent szkolenia uprawniony jest do prowadzenia podstawowych 
czynności ratowniczych w ramach zastępu podczas działań ratowniczych z wykorzystaniem 
sprzętu i wyposażenia technicznego przewidzianego w programie szkolenia…”.

Ukończenie szkolenia podstawowego jest jednym z  warunków przyjęcia kandydata na 
szkolenie dla kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP z 2015 r. zatwierdzonego 
przez prezesa ZG ZOSP RP i komendanta głównego PSP (28 godz. dydaktycznych), dającego 
uprawnienia: „Ukończenie szkolenia upoważnia do eksploatacji i obsługi wyposażenia tech-
nicznego przewidzianego w programie szkolenia, w ramach wykonywania działań ratowni-
czych w macierzystych jednostkach OSP, o ile zostaną spełnione następujące warunki:
–  w ramach szkolenia strażak nabył wiedzę i umiejętności w zakresie eksploatacji i ob-

sługi danego wyposażenia technicznego,
–  nie są wymagane dodatkowe uprawnienia państwowe na eksploatację i obsługę wypo-

sażenia technicznego,
–  strażak zapoznał się z instrukcją obsługi danego wyposażenia technicznego w jednost-

ce macierzystej OSP”.

Zmiana warunków szkolenia dla kierowców, z pominięciem szkolenia podstawowego, 
zwiększy w bardzo wielu jednostkach OSP dostępność kierowców, zwłaszcza z uprawnie-
niami na samochody średnie i ciężkie. Kierowcy mający uprawnienia do prowadzenia po-
jazdów nie zgadzają się brać udziału w szkoleniach OSP uprawniających ich do wyjazdu do 
działań ratowniczych, które trwają łącznie 154 godz., ponieważ są to kierowcy pracujący 
również w soboty i poświęcenie tylu godzin na szkolenie jest dla nich nierealne.

Po konsultacji z jednostkami OSP proponuję, aby kierowcy, którzy chcą również wyko-
nywać obowiązki ratownika (jeśli w danej chwili nie kierują pojazdem) pracującego w ro-
cie, zgodnie z uprawnieniami nadanymi szkoleniem podstawowym kończyli dwa kursy, 
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a ratownicy wykonujący tylko i wyłącznie funkcje kierowcy kończyli kurs dla kierowców 
konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Jeśli specjaliści uznają, że do kursu dla kie-
rowców należy dołożyć na przykład kilka (ale niezbyt wiele) godzin zagadnień, z którymi 
powinni się jeszcze zapoznać kierowcy, to należy to wziąć pod uwagę. Takie lub podobne 
podejście i rozwiązanie sprawy usprawni nabór kierowców w jednostkach OSP.

5. Co dalej w sprawie?

Kolejna kwestia nurtująca strażaków, która przed 13 laty była tematem interpelacji 
poselskich i do dnia dzisiejszego nie znalazła rozwiązania, a nadal jest aktualna, to:

Interpelacja nr 1922 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie refundowa-
nia kosztów ponoszonych przez gminy w czasie działań ratowniczych obejmujących poszkodo-
wanych, którzy nie są mieszkańcami gminy finansującej te działania:

Szanowny Panie Ministrze! Gminy, na terenie których działają ochotnicze straże pożar-
ne, ponoszą znaczne koszty związane z bezpośrednim udziałem OSP w działaniach ratow-
niczych przy wypadkach komunikacyjnych. 

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. z późniejszymi zmianami w art. 
1 ust. 1 stanowi, iż mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, której 
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 należy zapewnić bezpieczeństwo, w czym mieści się również 
pomoc niesiona poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 

Usytuowanie gmin na terenach turystycznych powoduje duży udział OSP w działaniach 
ratowniczych, w których niesiona jest pomoc wszystkim poszkodowanym. Koszty ponoszo-
ne podczas wykonywanych czynności ratowniczych obejmują także obywateli niebędących 
mieszkańcami gminy, na terenie której wydarzył się wypadek. Koszty te obciążają znacznie 
budżet gminy finansującej działania OSP. 

Interpelacja nr 1922

w sprawie refundowania kosztów ponoszonych przez gminy w czasie działań ratowniczych obejmujących poszkodowa-
nych, którzy nie są mieszkańcami gminy finansującej te działania

Zgłaszający Stanisław Wziątek

Adresat minister spraw wewnętrznych i administracji

Data wpływu 22-03-2006

Data ogłoszenia 06-04-2006 – posiedzenie nr 15

Odpowiedź

Odpowiadający Paweł Soloch – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Data wpływu 08-05-2006

Data ogłoszenia 23-05-2006 – posiedzenie nr 18
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W związku z powyższym celowe byłoby rozwiązanie, aby firma ubezpieczeniowa, w której 
ubezpieczony jest sprawcą wypadku, pokrywała poniesione przez OSP koszty akcji ratowniczych. 

Czy Pan Minister zechce podjąć działania, które dadzą gwarancję refundowania kosz-
tów ponoszonych przez gminy w czasie działań ratowniczych? 

Z poważaniem 

poseł Stanisław Wziątek 

Warszawa, dnia 20 marca 2006 r. 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 1922 w sprawie refundowania kosztów 
ponoszonych przez gminy w czasie działań ratowniczych obejmujących poszkodowanych, 
którzy nie są mieszkańcami gminy finansującej te działania: 

Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pisma z dnia 31 marca 2006 r. (sygn. SPS-023-
1922/06) przekazującego interpelację Posła na Sejm RP Pana Stanisława Wziątka w sprawie re-
fundowania kosztów ponoszonych przez gminy w czasie działań ratowniczych obejmujących 
poszkodowanych, którzy nie są mieszkańcami gminy finansującej te działania, uprzejmie przed-
stawiam następujące informacje. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 
własnych gminy. Jedną z dziedzin administracji publicznej, w ramach których podstawowe jed-
nostki samorządu terytorialnego realizują przypisane im zadania, są sprawy z zakresu m.in. bez-
pieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej (art. 7 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy). Zadania 
gminy w ww. zakresie konkretyzuje ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożaro-
wej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.). 

Z  uwagi na fakt, iż propozycja przedstawiona w  interpelacji wiąże finansowanie działań 
ratowniczych podejmowanych przez OSP z jedną z form ubezpieczeń obowiązkowych (ubez-
pieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) normowaną przepisami ustawy z dnia 
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), 
należy rozważyć ewentualne skierowanie interpelacji do ministra właściwego do spraw instytucji 
finansowych – zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządo-
wej (Dz.U. z 2003 r. nr 159, poz. 1548 z późn. zm.). 

Z wyrazami szacunku 

Podsekretarz stanu 

Paweł Soloch 

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2006 r. 
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Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ze zm. w art. 7 ust. 1 pkt 14 
wskazuje, że zapewnienie porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli, ochrony prze-
ciwpożarowej i przeciwpowodziowej należy do zadań własnych gminy. W podnoszonej 
przez nas kwestii pragniemy skupić się na ochronie przeciwpożarowej i  wynikających 
z tego spostrzeżeniach.

Chcąc w pełni wywiązać się z zadań nałożonych na samorząd oraz zapewnić miesz-
kańcom gminy bezpieczeństwo, większość samorządów wykłada znaczne środki finanso-
we na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych. Jest to zrozumiałe 
i nie podlega dyskusji. Niezrozumiały jest natomiast fakt, że samorządy, które na swoim 
terenie działania posiadają jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP, w swoich budżetach nie 
przeznaczają środków finansowych na utrzymanie jednostek OSP lub na pomoc finan-
sową dla PSP. Samorządy takie są w komfortowej sytuacji, gdyż właściwe zabezpieczenie 
ochrony przeciwpożarowej stanowi Państwowa Straż Pożarna utrzymywana z  budżetu 
państwa. Odpowiednie uregulowanie prawne powyższej kwestii mogłoby stanowić źródło 
dofinansowania działalności PSP lub OSP.

6. Czyje kompetencje?

OSP Połczyn-Zdrój w związku z licznymi interwencjami jednostki, dotyczącymi usu-
wania i  unieszkodliwiania zanieczyszczeń powstałych podczas kolizji drogowych, akcji 
ratowniczych, jak również innych zdarzeń powodujących zanieczyszczenie dróg powia-
towych i  wojewódzkich, kierowała pisma do poszczególnych zarządów dróg z  prośbą 
o należyte wykonywanie obowiązków zarządcy drogi wynikających z ustawy o drogach 
publicznych. Koszty ponoszone przez OSP podczas wykonywania wyżej wymienionych 
czynności obciążają znacznie budżet gminy finansującej działania OSP.

Wobec nieuregulowania wprost w obowiązujących przepisach podziału kompetencji 
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania zanieczyszczeń Departament Prawny Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji po uzgodnieniu stanowiska z komendantem 
głównym Państwowej Straży Pożarnej w piśmie z dnia 2 lipca 2002 r. nr L-II335/01 przed-
stawił opinię, iż podział obowiązków pomiędzy jednostki ratownicze dysponowane przez 
PSP a zarządcę drogi należy zacząć od analizy przepisów ustaw regulujących zadania każ-
dego z podmiotów uczestniczących w takim działaniu.

Ministerstwo Infrastruktury po analizie przepisów i wyjaśnień Ministerstwa Środowi-
ska - Departamentu Polityki Ekologicznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji oraz komendanta głównego PSP wyjaśnia natomiast, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 oraz 
art. 20 pkt 11 wyżej wymienionej ustawy to do zarządcy drogi należy ogół spraw związa-
nych z robotami konserwacyjnymi, porządkowymi i innymi zmierzającymi do zwiększe-
nia bezpieczeństwa i wygody ruchu. Zatem usuwanie i unieszkodliwianie zanieczyszczeń 
powstałych po kolizji drogowej, jak również po akcji ratunkowej jest działaniem mają-
cym na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów lub pieszych na tych drogach. 
Państwowa Straż Pożarna, będąca organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gaśni-
czego, ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską 



159

XIV. ROLA OSP NA PRZYKŁADZIE GMINY POŁCZYN-ZDRÓJ

żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w szczególności poprzez prowadzenie 
działań ratowniczych. Mając na uwadze powyższe, w niektórych sytuacjach (np. w przy-
padku kolizji drogowej) PSP może wspomagać właściwego zarządcę drogi w usuwaniu 
lub unieszkodliwianiu powstałych odpadów, gdyż dysponuje specjalistycznym sprzętem 
oraz wiedzą z  zakresu techniki pożarniczej. Wykonywanie robót przywracających dro-
gę do jej pierwotnego stanu należy jednak do obowiązków zarządcy drogi. W związku 
z powyższym to zarządcy dróg powinni mieć w dyspozycji przez całą dobę przygotowane 
odpowiednie służby odpowiedzialne za wykonywanie tego zadania.

OSP często wysyłane są na przykład do cięcia gałęzi i zwalonych konarów na drogach 
powiatowych czy wojewódzkich. Rozumiem i strażacy rozumieją, że zagrażają one bez-
pieczeństwu uczestników dróg i że trzeba je usunąć. Ale skoro ochotnicy wyręczają służby 
drogowe podległe powiatowi bądź województwu, to za tym powinny iść środki finansowe 
dla tych OSP albo dla samorządów gminnych, które je utrzymują. 

Jeżeli chodzi o współpracę z policją przy działaniach ratowniczych czy zabezpiecza-
jących, to generalnie rzecz ujmując układa się ona poprawnie, chociaż zdarzają się też 
nieuzasadnione wezwania, jak chociażby w przypadku niektórych samobójstw, kiedy to 
powierza się strażakom zadanie, aby z poziomu wysokości stołka odciąć denata. Według 
mnie to nie jest rola i zadanie OSP lecz policji lub innych służb. Rozumiem, gdyby denat 
znajdował się na znacznej wysokości i potrzebna byłaby drabina, ale na tzw. wyciągnięcie 
ręki? Tu już przecież nie ma mowy o zagrożeniu życia, dlaczego więc jesteśmy wzywani 
w trybie alarmowym? Przecież ochotnicy w każdej takiej sytuacji muszą zwolnić się z pra-
cy. Jeśli jest to wykorzystywane nawet w takich przypadkach, a nie w sytuacji rzeczywiste-
go zagrożenia życia i zdrowia, to w końcu każdy z pracodawców powie „dość” i nierzadko, 
niestety, ma to już miejsce. 

7. Ćwiczenia tak, ale…

Jednostki OSP bardzo chętnie biorą udział w ćwiczeniach organizowanych przez ko-
mendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, PSP, wojsko czy inne służby. O ile jednak 
współpraca z wymienionym służbami układa się poprawnie, to przy okazji ćwiczeń docho-
dzi do sytuacji, które nie powinny mieć miejsca. W ubiegłym roku na przykład mieliśmy 
zaplanowany udział w dwóch ćwiczeniach, organizowanych przez komendanta gminne-
go ochrony przeciwpożarowej oraz przez komendanta powiatowego PSP, a uczestniczy-
liśmy w pięciu. Nie mieliśmy na to zaplanowanych środków w budżecie, bo nie byliśmy 
uprzedzeni o dodatkowych przedsięwzięciach, a jednak musieliśmy je wygospodarować. 
To świadczy o tym, że z nami, jako samorządem, i jednostką OSP nikt się nie liczy. Gdy 
planowane są dodatkowo ćwiczenia organizowane przez komendanta wojewódzkiego PSP 
i przez wojsko z udziałem naszych sił i środków, to wójt, burmistrz i komendant gminny 
powinni o tym wiedzieć. Zrozumiałe jest, że trzeba ćwiczyć i nie musimy znać szczegó-
łów, takich jak daty, miejsca, scenariusze, tym bardziej jeśli są tajemnicą. Ale powinniśmy 
wiedzieć, że ćwiczenia odbędą się na przykład pięć razy w danym roku, przy zaangażo-
waniu wszystkich jednostek z naszej gminy, aby móc się przygotować na to finansowo.  
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Inna sprawa, jak traktowani są strażacy ochotnicy. W trybie alarmowym dysponowano 
ludzi do ćwiczeń na terenie wojskowym i przez cały czas trzymano ich pod bramą, nie 
wpuszczono na teren, gdzie odbywały się ćwiczenia. Strażacy ochotnicy się niecierpliwili, 
bo zwolnili się z pracy, a gmina musiała za to zapłacić. To po raz kolejny pokazuje, jak 
wszyscy nami dysponują i rządzą, nie licząc się z ochotnikami oraz samorządami, które 
utrzymują OSP. Filozofia, że OSP zawsze się stawią, a samorząd za to zapłaci, jest bardzo 
wygodna dla wszystkich, ale coraz trudniejsza dla nas... 

Oto inna sytuacja. Podczas ćwiczeń wojewódzkich uszkodzeniu uległa nasza au-
topompa. Naprawa kosztowała 4500 zł, wysłaliśmy notę obciążeniową do komendanta 
wojewódzkiego PSP, który zwrócił nam tylko koszt dojazdu i  paliwa zużytego podczas 
ćwiczeń, bo tak zaplanował. Gmina jednak musiała ponieść wszystkie koszty, chociaż ich 
nie planowała, bo o ćwiczeniach nie była uprzedzona. Poinformowano nas, że jeśli sprzęt 
ulegnie awarii podczas akcji, to wtedy otrzymamy zwrot pieniędzy. A przecież na ćwicze-
nia jednostka z KSRG była dysponowana w trybie alarmowym. Tak nie może być, za dużo 
jest tych obciążeń dla gminy, które powinno się rozłożyć na wszystkich, którzy dysponują 
i których OSP wyręcza. 

Ochotnicze straże pożarne robią wszystko nie tylko na terenie swoich gmin, ale i poza 
nim, jeśli są w  KSRG. To wszelkie działania ratownicze, zabezpieczające, prewencyjne 
i niestety wiele takich, do których OSP nie są powołane. Dlatego uważam, że powinniśmy 
zacząć się bardziej szanować. Pewne niedobre przyzwyczajenia trzeba zmienić. Nie wszę-
dzie, gdzie się ich dzisiaj posyła, strażacy ochotnicy faktycznie powinni być. A jeśli już, to 
ci, których wyręczają ochotnicy, powinni ponieść koszty ich wyjazdów i działań. Strażacy 
ochotnicy są ofiarni i bardzo oddani swojej służbie, ale czują się wykorzystywani i widzą, 
że niewłaściwie obciążane są budżety gminne. Należałoby wnioskować o  ustanowienie 
takich przepisów, zgodnie z którymi gmina lub OSP będą mogły obciążać właściwe pod-
mioty za wykonane na ich rzecz działania.

Mgr Danuta Raniowska jest wieloletnim komendantem gminnym ochrony przeciwpo-
żarowej w Połczynie-Zdroju, członkiem Prezydium ZG ZOSP RP. 
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NOWE SPOJRZENIE NA OSP

Ryszard Psujek 

Współcześnie, w  złożonym otoczeniu, skuteczne zarządzanie strategiczne wymaga 
od takich organizacji, jak Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zrzeszający kil-
kanaście tysięcy jednostek OSP i kilkaset tysięcy członków, budowy strategii organizacji. 
Stosowne uchwały w sprawie opracowania strategii dla ZOSP RP – Florian 2050 zostały 
podjęte. Powstały także założenia programowe, opracowane przez powołany do tego za-
dania zespół ds. strategii. 

Obecnie trwa otwarta debata społeczna na temat budowy strategii na kolejne 30 lat, ma-
jącej na celu dalszy rozwój funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz 
struktur ZOSP RP, w ramach której postanowiłem również wyrazić swoje przemyślenia.

Sprawnie funkcjonujące jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz struktury 
Związku OSP RP na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym mają 
znaczący wpływ na oczekiwany przez społeczności poziom bezpieczeństwa. Przy opra-
cowywaniu strategii funkcjonowania przez kolejne 30 lat ZOSP RP wskazana jest ana-
liza innych strategii na szczeblu krajowym w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, 
a szczególnie Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego (KSRG), ponieważ działalność operacyjna jednostek OSP jest ściśle związana 
z tym systemem.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi podstawowy system ratowniczy naszego 
kraju, zrzesza większość podmiotów ratowniczych, w tym jednostki OSP. Jego organiza-
torem jest Państwowo Straż Pożarna, ale należy podkreślić, że największy potencjał sprzę-
towy i  osobowy systemu stanowią ratownicy ochotnicy, zrzeszeni w  jednostkach OSP.  
Bez nich KSRG nie miałby takiej siły sprawczej i mobilności, jak ma w obecnym wymia-
rze. Podział jednostek OSP na jednostki włączone do KSRG i jednostki pozostające poza 
tym systemem z punktu widzenia operacyjnego w przyjętych wcześniejszych strategiach 
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PSP i OSP był zasadny, ponieważ budowa takiego systemu wymagała etapowości i związa-
na była z koniecznością wypracowania nowych standardów sprzętowych i szkoleniowych.

Choć KSRG działa już sprawnie, w znacznym stopniu dzięki włączonym do niego jed-
nostkom OSP spełniającym odpowiednie normatywy sprzętowe i szkoleniowe, należy pa-
miętać o niebagatelnej roli w działaniach ratowniczych pozostałych OSP, niewłączonych 
jeszcze do systemu. Mam odczucie, że druhny i druhowie z tych jednostek OSP mogą czuć 
się z tym niekomfortowo. Dlatego uważam, że w nowej strategii Florian 2050 należy po-
święcić szczególną uwagę właśnie tym jednostkom. Przyczyna niewłączenia ich do KSRG 
nie leży według mnie tylko po ich stronie. Przecież jednostki te prowadzą działalność ope-
racyjną, w zakresie adekwatnym do swoich możliwości sprzętowych i osobowych, a brak 
wyposażenia sprzętowego czy lokalowego często zależy od możliwości finansowych samo-
rządu, niestety nieraz i od sympatii politycznych. Słusznym kierunkiem będzie włączenie 
więc wszystkich jednostek OSP prowadzących działalność operacyjną do KSRG, co dało-
by możliwość znaczącego skrócenia czasów dojazdu do zdarzenia.

Jak ważny jest udział jednostek OSP w systemie ratowniczym, przekonałem się wie-
lokrotnie, kierując działaniami ratowniczo-gaśniczymi w czasie pełnienia służby w PSP 
na różnych szczeblach dowódczych. Osobiście doświadczyłem też skuteczności działa-
nia OSP, kiedy to w 2004 r., będąc pasażerem, uległem wypadkowi komunikacyjnemu na 
drodze gminnej wśród olsztyńskich lasów. Pierwszej pomocy medycznej udzieliła mi jed-
nostka OSP, ponieważ karetki pogotowia brały udział w innych zdarzeniach, a śmigłowiec 
LPR nie mógł wylądować w obszarze leśnym. Na szczęście, a właściwie dzięki działaniom 
samorządów, jednostka była już nie tylko wyposażona w sprzęt ratownictwa medycznego, 
ale i przeszkolona w tym zakresie. Takie sytuacje, gdy jednostki OSP stawiają się pierwsze 
na miejscu zdarzenia, są na porządku dziennym.

Wyposażenie sprzętowe jednostek należy standaryzować i  uwzględniać wyposaże-
nie w sprzed specjalistyczny, wynikający z zagrożeń występujących w rejonie operacyj-
nym jednostki oraz na terenie gminy, powiatu, oczywiście we współpracy z właściwymi 
komendami PSP. W  zakresie dalszego doposażenia jednostek OSP należałoby zwrócić 
szczególną uwagę na poprawę systemu łączności i alarmowania. W dobie społeczeństwa 
informacyjnego i dostępności zaawansowanych systemów telekomunikacyjnych w wielu 
miejscowościach wciąż jeszcze słychać syreny wzywające druhów ochotników do akcji.

Do wykorzystania w  działaniach ratowniczych prowadzonych przez jednostki OSP 
w przyszłości powinno przewidzieć się możliwość wykorzystania łączności satelitarnej, 
bezpośredniego przekazu satelitarnego w  czasie akcji, statków powietrznych (dronów, 
śmigłowców), szczególnie w przypadku zdarzeń obejmujących znaczne obszarami, jak po-
żary lasów, powodzie, katastrofy komunikacyjne, budowlane, zagrożenia chemiczne itp. 
Sprzęt tej klasy wpłynie nie tylko na skuteczność prowadzonych działań, ale również na 
bezpieczeństwo strażaków-ratowników. Poza tym w czasach rosnącego spektrum zagro-
żeń cywilizacyjnych oraz terrorystycznych, generujących coraz większe wymagania w za-
kresie ratownictwa specjalistycznego oraz konieczność wyposażania jednostek w sprzęt 
nowych generacji, należy przeanalizować programy szkoleniowe dla OSP i dostosować je 
do nowych wyzwań.
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Niezwykle ważnym czynnikiem przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczo-
gaśniczych jest szkolenie praktyczne oraz udział w  ćwiczeniach wspólnie z  PSP i  pod-
miotami włączonymi do KSRG, a  także w ćwiczeniach międzynarodowych. W ramach 
tego zadania należy upowszechnić dostępność dla jednostek OSP ćwiczeń w komorach 
dymowych, trenażerach i na poligonach PSP, Wojska Polskiego oraz w miarę możliwo-
ści tworzyć poligony własne. Należy jednak pamiętać, że do realizacji nawet najlepiej 
opracowanej strategii niezbędni są ludzie, zaś czasy do działalności społecznej nie są 
i nie będą sprzyjające. Społeczeństwo starzeje się, a pozyskanie młodzieży do działania 
w jednostkach OSP jest coraz trudniejsze. Czas więc najwyższy, aby zaistniały ustawowe 
mechanizmy motywacyjne, rekompensujące chociaż w części ochotnikom wykonywanie 
czynności operacyjnych – na przykład odpowiednie ulgi podatkowe, a najlepiej dodatek 
emerytalny. Środki, które zostałyby przeznaczone na ten cel, są niewspółmierne do war-
tości działań druhów ochotników w  systemie bezpieczeństwa kraju. Takie rozwiązania 
stosowane są w wielu krajach Unii Europejskiej.

Skupiłem się tu na działalności operacyjnej jednostek OSP, ale należy podkreślać rów-
nież szerokie spektrum działania struktur Związku w zakresie prewencji, edukacji, sportu 
i kultury. Zapewne zyska ono odpowiednią rangę w strategii opierającej się na nieprzemi-
jającej misji Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, to jest służbie w myśl zawołania 
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Nadbryg. Ryszard Psujek w  latach 2005-2009 był mazowieckim komendantem woje-
wódzkim PSP w Warszawie.
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XVi. 

STRAŻACY W MEDIACH

Regina Rokita

1. Oczami rzecznika prasowego

Wielkie umysły kierują Światem, ale tylko wielkie serca ocalają Świat. 
Eliza Orzeszkowa

Mundur strażacki przywdziany nie z nakazu, lecz z wyższych pobudek wewnętrznych 
każdego uczestnika straży, jest nie tylko ozdobą obywatela, lecz jego chlubą prawdziwą. 

Bolesław Chomicz

Strażacy to ludzie skłonni do pozytywnego ryzyka, czyli poświęcenia dla dobrej sprawy. 
Kojarzą się z dobrem. Wszyscy wiemy, że strażak ruszy nam na pomoc i widzimy, że robi 

to bez wahania i to składa się na nasze pozytywne uczucie dla strażaków. 
prof. Zbigniew Nęcki, UJ

W Polsce jest ponad 700 tys. strażaków ochotników, a wśród nich wielu powiązanych ze 
strażą wielopokoleniowo. Współpracują oni ściśle z PSP, niosąc na co dzień ratunek ludziom 
będącym w niebezpieczeństwie. Nie powinien więc nikogo dziwić – i nie dziwi – fakt, że polscy 
strażacy od lat cieszą się nieustającą sympatią, czego najlepszym przykładem są badania najwięk-
szego zaufania społecznego. Rodacy doceniają ich profesjonalizm, ofiarność, humanitaryzm, bo-
haterstwo, empatię, zaangażowanie. Ta opinia towarzyszy mojej strażackiej rodzinie od pokoleń. 
Mój dziadek Karol, ojciec Jan, mąż Andrzej i wnuczka Agata byli w OSP. Córka służyła w SGSP 
w Warszawie. Od samego początku skazana byłam więc niejako na strażacki mundur.
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Praca rzecznika prasowego
W  epoce bardzo dynamicznego rozwoju mediów w  zasadzie wszystkie instytucje 

zatrudniają rzeczników prasowych, kreujących wizerunek firmy i  reprezentujących ją 
w kontaktach ze środkami masowego przekazu. Zawód rzecznika pojawił się dopiero pod 
koniec XIX w. W Polsce w 1971 r. utworzono stanowisko rzecznika prasowego Rady Mi-
nistrów.

Zakres zadań realizowanych na stanowisku pracy rzecznika prasowego zależał i  za-
leży od miejsca zatrudnienia i wielkości organizacji czy firmy. Obejmuje reagowanie na 
krytykę wyrażoną w mediach, opracowywanie i realizację tzw. media planu, reprezento-
wanie organizacji w kontaktach zewnętrznych, opracowywanie i koordynację projektów 
kampanii informacyjnych, przygotowanie i  gromadzenie informacji, nadzorowanie ko-
munikatów prasowych dla mediów, organizowanie i nadzorowanie przebiegu informacji, 
przygotowanie przedstawicieli organizacji do wywiadów w massmediach, reprezentowa-
nie jej w kontaktach zewnętrznych, prowadzenie monitoringu mediów (prasy branżowej), 
a także nadzorowanie poprawności przepływu informacji pomiędzy komórkami firmy.

Praca rzecznika prasowego ma bardzo wysoką pozycję społeczną. To praca pod presją 
czasu, w kontakcie z dużą liczbą osób wymagająca ogromnej kreatywności. Często jest to 
stanowisko jednoosobowe lub kierownicze – w przypadku grupy pracowników. Rzecz-
nik powinien być nieustannie do dyspozycji mediów, zwłaszcza w  sytuacjach nadzwy-
czajnych. Sądzę, że wymogiem podstawowym w tej pracy jest otwartość na ludzi i duża 
komunikatywność, pewność siebie i doskonała polszczyzna, a także nienaganny wygląd 
powiązany z dużą kulturą osobistą. Praca rzecznika jest odpowiedzialna, bardzo stresują-
ca, wymaga dużej odporności psychicznej, refleksu, cierpliwości, opanowania, szybkiego 
definiowania myśli, formułowania riposty, łatwości nawiązywania kontaktów, utrzymania 
pozytywnych relacji ze światem mediów, łatwości wypowiedzi, a także predyspozycji do 
pozostawania w cieniu, jako ciało doradcze – bo należy cały czas pamiętać, że pracuje 
się dla swojej instytucji. Dlatego bardzo ważne jest wytworzenie dobrego klimatu w kon-
taktach z dziennikarzami, a  także docenienie ich pracy. Nie bez znaczenia są ukończo-
ne studia wyższe na kierunkach dziennikarstwo lub public relations, prawo, marketing. 
Bardzo przydaje się wcześniejszy wolontariat w innych instytucjach mających rzeczników 
prasowych. Ważnym aspektem jest również zapraszanie do Klubu Przyjaciół Strażaków 
ludzi mających zdolności organizacyjne, serce do pracy społecznej, włączanie w działal-
ność miejscowych decydentów, współpraca z  innymi organizacjami na danym terenie  
(np. z kołem gospodyń wiejskich). 

Współpraca z mediami
Z perspektywy minionych lat współpracę z mediami oceniam bardzo dobrze. Dzien-

nikarze uczestniczyli w  codziennym życiu strażaków zawodowych i  ochotników, kon-
ferencjach prasowych, także w  terenie, w uroczystościach pożarniczych itp. Często ko-
rzystając z  opracowanych już informacji, wspomagali nas, zamieszczając komunikaty, 
apele ostrzegawcze o zagrożeniach m.in. w lasach. To także wywiady w PR i TV z uczest-
nikami wyjątkowo trudnych akcji ratowniczo-gaśniczych. Dla przykładu w  TV raz 
w miesiącu ukazywał się dziesięciominutowy program „Alarm przeciwpożarowy trwa”.  
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Regina Rokita

W PR było to też „Zielone lato”, „Bezpieczne lato”, „Bezpieczne żniwa”. W audycjach „Lato 
z radiem” i „Trójka” latały helikoptery zwiadowcze, szukające zarzewi ognia. Odbyło się 
także dziesięć ogólnopolskich festynów ludowo-strażackich, trzy ogólnopolskie konkursy 
fotograficzne CAF, dwadzieścia ogólnopolskich konkursów radiowych „Strażacy ochot-
nicy nie tylko gaszą”. Często inicjatorami tych wydarzeń lub publikacjami w tych tema-
tach byli dziennikarze. W 1994 r. przeprowadzona została pierwsza edycja ogólnopolskich 
konkursów o  tematyce ekologiczno-pożarniczej „Dokąd z  tą ziemią?”, zorganizowana 
przez KW PSP w Radomiu i różne organizacje działające w obszarze ochrony środowiska. 
Cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży. Składała się z części poetyckich i pla-
stycznych. Jej patronem była posłanka na Sejm RP Lucyna Pietrzyk. Profesor Zbigniew 
Karaczun z SGGW w „Przeglądzie” nr 24 (2019) napisał natomiast artykuł „Może przestać 
padać deszcz”, nawiązujący do obecnej sytuacji związanej ze zmianami klimatycznymi.

Moje doświadczenia
Jestem kapitanem pożarnictwa w stanie spoczynku oraz członkiem jedynej w gminie 

Michałowice w powiecie pruszkowskim OSP Nowa Wieś. W latach 1958-1966 pracowa-
łam w szkolnictwie i WK FJN. Organizowałam z wieloma wspaniałymi ludźmi m.in. ob-
chody 1000-lecia państwa polskiego. W pożarnictwie zaczęłam pracę w 1967 r. Do maja 
1974 r. pracowałam w ZG ZOSP jako instruktor ds. propagandy. Za fundusze PZU pro-
wadzono wtedy działalność prewencyjną w terenie, produkowano filmy edukacyjne dla 
dzieci. Ponadto strażacy budowali remizy, zbiorniki wodne, drogi i często w czynie spo-
łecznym, sami wykonywali cegły. Ale nie tylko. Aktywowano również powstawanie no-
wych metod oddziaływania na społeczeństwo, czego najlepszym przykładem była wydana 
w 1972 r. książka „Rozwój środków masowego przekazu – radia, filmu, telewizji”. W maju 
1974 r. rozpoczęłam pracę w Komendzie Głównej SP. W 1983 r. KGSP wydała publikację 
„Propaganda pożarnictwa”. Na początku lat 80. wprowadzono stanowisko rzecznika pra-
sowego i ja objęłam tę funkcję. Decyzją kierownictwa KGSP rozpoczęto szkolenia przy-
szłych rzeczników w  komendach wojewódzkich SP. Spotkania organizowano w  KWSP, 
Biurze Prasowym Rządu, MSWiA, TVP itp. Po przejściu na emeryturę w 1995 r. rozpo-
częłam pracę jako rzecznik prasowy w ZG ZOSP RP, tam również szkolono rzeczników 
prasowych. I w ten sposób, chcąc nie chcąc, stałam się rzecznikiem wszystkich strażaków.

W strukturach ochotniczej i zawodowej straży pożarnej przepracowałam blisko pół 
wieku i w dalszym ciągu z nimi współpracuję. Przez te wszystkie lata współpraca między 
instytucjami była bardzo dobra, niestety ostatnie kilka lat, co z przykrością muszę przy-
znać, zmieniły ten obraz. Bez względu jednak na zaistniałe okoliczności jestem, byłam 
i zawsze będę pełna uznania dla ciężkiej pracy strażaków i ich zaangażowania. Przeżywa-
łam chwile miłe i tragiczne, informując media o niezwykłych ludziach – strażakach i ich 
codziennej walce z żywiołami.

Mgr Regina Rokita – oficer PSP w stanie spoczynku, wieloletnia rzeczniczka prasowa 
KG SP (KG PSP) i ZG ZOSP RP.
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Henryk Cichecki 

2. Radiofonia w służbie społeczeństwa
Radiofonia w Polsce od swego zarania służyła społeczeństwu i państwu zarówno w za-

kresie informacji, edukacji, jak i rozrywki. Te trzy zasadnicze cele przyświecały polskim 
inżynierom ich i  dziennikarzom w  planowaniu, a  potem w  rozbudowie infrastruktury 
radiofonicznej w naszym kraju. Tą myślą kierowali się twórcy radiofonii, m.in. budując 
przed II wojną światową najnowocześniejszy w ówczesnej Europie maszt nadawczy w Ra-
szynie oraz uruchamiając rozgłośnie radiowe w Warszawie, we Lwowie, w Wilnie i w Ba-
ranowiczach – na terenie dzisiejszej Białorusi. Usytuowanie tej infrastruktury radiofonicz-
nej uwzględniało aspekt dotarcia z sygnałem radiowym do możliwie największej części 
społeczeństwa, a  także względy bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa 
polskiego. Zbudowana w  okresie międzywojennym radiofonia zdała egzamin zarówno 
w okresie międzywojennym, jak też w czasie II wojny światowej i okupacji niemieckiej – 
działając wówczas, co oczywiste, w konspiracji. Okres Polski Ludowej to czas rozbudowy 
technicznej i programowej radiofonii w Polsce. 

III Rzeczpospolita po odziedziczyła po PRL znakomitą sieć nadawczo-odbiorczą, po-
zwalającą na nadawanie na wszystkich, udostępnionych częstotliwościach: falach długich, 
średnich, krótkich i UKF, w technologii stereo, zaś najwyższy maszt radiowy w Konstan-
tynowie k. Gąbina pozwalał bezpośrednio przesyłać sygnał w najdalsze zakątki Europy, 
do Afryki Północnej, na Bliski Wschód oraz do wielu rejonów Azji Zachodniej. W Pol-
sce funkcjonowało jedno radio, nadające cztery programy ogólnopolskie i siedemnaście 
rozgłośni regionalnych, jak też radio dla zagranicy, nadające do Europy w kilku językach 
narodowych. Oczywiście, radiofonia w PRL była w pełni pod kontrolą przewodniej par-
tii i służyła propagowania i umacnianiu socjalizmu. Po przełomie ustrojowym w latach  
1989-1990 obok radiofonii (już) publicznej zaczęło się rozwijać radio komercyjne; 
w  pierwszym rzędzie stacje powoływane przez inwestorów zagranicznych, a  następnie 
stacje o charakterze religijnym, głównie diecezjalne, potem powoli powstawały również 
rozgłośnie komercyjne o kapitale polskim. 

W miarę rozwoju cywilizacyjnego, w tym technicznego, radio w pełni wdrażało naj-
nowsze dostępne w Polsce rozwiązania, a jego funkcje i rola społeczna ewoluowały. Swoje 
złote okresy przeżywało zarówno w  latach II wojny światowej, w  okresie okupacji, jak 
i w latach PRL. Największy wpływ na funkcjonowanie radia miały: rozwój sieci nadawczej 
UKF, rozwój technologii kosmicznych (satelity nadawczo-odbiorcze) oraz wynalezienie 
Internetu. Chodzi tu o rewolucyjne zmiany technologii produkcyjnych treści radiowych 
oraz o nowe techniki nadawcze i odbiorcze. Dlaczego ta uwaga jest ważna? Bowiem tech-
nologia w decydujący sposób wpływa na całokształt problematyki radia, we wszystkich 
aspektach jego funkcjonowania. Nas interesować będą zwłaszcza oczekiwania, wobec 
tego medium w zakresie wykorzystywania, a może także możliwości tworzenia i emisji 
kontentu radiowego we własnym zakresie przez formacje ochotniczej i zawodowej straży 
pożarnej. Rozgłośnie radiowe pod kątem wykorzystania tego medium na potrzeby infor-
mowania i  edukowania społeczeństwa w zakresie zapobiegania zagrożeniom i klęskom 
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żywiołowym oraz informowania o nich i usuwania ich skutków dzielimy na:
a)  ze względu na formę prawną:

–  rozgłośnie publiczne – 18 spółek,
–  rozgłośnie komercyjne,
–  rozgłośnie społeczne;

b)  ze względu na zasięg nadawania:
–  rozgłośnie ogólnopolskie (jednolite i sieciowe),
–  rozgłośnie regionalne,
–  rozgłośnie lokalne,

c)  ze względu na sposób nadawania:
–  rozgłośnie nadające analogowo, w tym na falach UKF, długich, średnich i krótkich,
–  rozgłośnie nadające cyfrowo w technologii DAB+,
–  radia internetowe,

d)  ze względu na rodzaj kontentu:
–  radia muzyczne, 
–  radia słowno-muzyczne,
–  radia informacyjno-publicystyczne.

Jak korzystać z radia na potrzeby straży pożarnej? 
Możemy tu mówić o  trzech funkcjach, jakie może spełniać radio we współpracy 

z ochotniczą strażą pożarną:
1.  Funkcja informacyjna, polegająca najogólniej na przekazywaniu informacji o zbliżają-

cych lub dziejących się już zagrożeniach, klęskach żywiołowych i usuwaniu ich skut-
ków, o zaleceniach władz państwowych i samorządowych w tym zakresie. 

2.  Funkcja edukacyjna, uświadamiająca społeczeństwo w zakresie zapobiegania niebez-
pieczeństwom, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz pomocy wyspe-
cjalizowanym służbom w przywracaniu porządku i usuwaniu szkód.

3.  Funkcja marketingowa (promocyjna), której zadaniem jest budowanie pozytywnego 
stosunku do OSP i prestiżu należnego strażakom ochotnikom.

Ad. 1. Radio publiczne, ale także rozgłośnie komercyjne i społeczne są zobowiązane do 
informowania społeczeństwa o zbliżających się lub występujących klęskach żywiołowych 
i  innych dramatycznych wydarzeniach w życiu całych społeczeństw, jak też społeczno-
ści lokalnych. Mają za zadanie na bieżąco informować o stanie występujących zagrożeń, 
nadawać komunikaty władz państwowych i  samorządowych oraz służb ratowniczych 
o sposobach zachowania się w sytuacjach nadzwyczajnych, a także o ustaniu stanu zagro-
żenia. Takie zadania to nie tylko kwestia misji publicznej, ale także obowiązku moralnego, 
realizowanego bez prawa domagania się ekwiwalentu materialnego. W zasadzie takie za-
dania radiofonia może spełniać we wszystkich przynależnych jej technikach nadawania, 
liczy się bowiem w tym przypadku szybkość, jasność i możliwie największa powszechność 
nadawanych informacji i komunikatów.

Trzeba podkreślić, że w  przypadku zagrożeń zewnętrznych, pojawiających się do-
datkowo w warunkach tzw. wojny hybrydowej, każda z obecnie praktykowanych metod 
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nadawania narażona jest nie tylko na zakłócenia, ale również na całkowitą blokadę. Naj-
bardziej wrażliwa w tym względzie jest emisja za pośrednictwem Internetu oraz za po-
mocą satelity, a chyba najbezpieczniejsza – nadawanie w naziemnej technologii cyfrowej 
DAB+, pod warunkiem jej upowszechnienia na terenie całego kraju, tzn. zainstalowania 
sieci nadajników oraz nasycenia rynku odbiornikami radiowymi w tej technologii.

Zaletą tego typu emisji jest duża liczba rozsianych nadajników, trudnych do zlokali-
zowania i unieszkodliwienia, możliwość powszechnego doprowadzenia wysokiej jakości 
sygnału radiowego, praktycznie do każdego gospodarstwa, jak też możność wygospoda-
rowania na pojemnym z  natury Multipleksie minipasma tylko na potrzeby zawodowej 
i ochotniczej straży pożarnej, wykorzystywanego tylko w razie wystąpienia potrzeby. Naj-
lepszym sposobem wykorzystania radiofonii przez służby ratownicze byłoby posiadanie 
własnej rozgłośni i to o zasięgu ogólnokrajowym. W naszym przypadku nie ma jednak 
takiej konieczności, albowiem koszty wejścia na rynek, a potem koszty bieżącej eksplo-
atacji w żaden sposób nie uzasadniają niezbędnych nakładów i wydatków w stosunku do 
realnego wykorzystania tej infrastruktury.

Warto natomiast rozważyć uruchomienie przez OSP (może wspólnie z  Państwową 
Strażą Pożarną) swoistego radia internetowego, silnie sprofilowanego na profilaktykę i ra-
townictwo przynależne strażakom. Koszty utworzenia i utrzymania radia internetowego 
leżałyby w możliwościach OSP i PSP, tym bardziej że mogłoby ono w normalnym czasie 
prowadzić zarobkową działalność reklamową. Można założyć również realną możliwość 
pozyskania sponsorów, np. towarzystw ubezpieczeniowych, samorządów itp.

Ad. 2. Edukacja społeczeństwa w  zakresie zapobiegania zagrożeniom, wykrywania ich 
oraz likwidacji i ich skutków to bardzo ważne i ciągłe zadanie wielu urzędów, służb, or-
ganizacji, jak też poszczególnych obywateli. Edukacja należy do działań profilaktyczno
-prewencyjnych i  jej skuteczne, konsekwentne praktykowanie pozwala uniknąć wielu 
dramatów, uratować zdrowie i  życie ludzi, uniknąć zniszczeń i  strat materialnych oraz 
zaoszczędzić duże środki finansowe z budżetu państwa, samorządów oraz budżetów ro-
dzinnych. 
Edukacja społeczeństwa w zakresie zapobiegania zagrożeniom, ratownictwa oraz likwida-
cji szkód dotyczy wszystkich rodzajów mediów i może być realizowana w różnorodnych 
formach dziennikarskich: publicystyce, informacji, poradnictwie, w  formach rozryw-
kowych itp. Kwestią pozostaje jedynie dobra wola redakcji oraz wydatna merytoryczna 
otwartość struktur OSP na współpracę. Dążyć więc należy do wynegocjowania i podpisa-
nia z kierownictwem możliwie największej liczby stacji radiowych (stacjami publicznymi 
i komercyjnymi, ogólnokrajowymi, regionalnymi i lokalnymi) konkretnych umów. Takie 
umowy powinny określać nie tylko ramy czasowe współpracy, ale również zawierać kon-
kretne programy merytoryczne wraz z  tematyką, rodzajami audycji i harmonogramem 
ich produkcji i emisji. 

Ad. 3. Ważna, choć chyba dopiero w trzeciej kolejności, jest funkcja promocyjna radiofo-
nii wobec działań OSP. Ma ona znaczenie wspomagające wobec działań informacyjnych 
i edukacyjnych, a jej celem jest budowanie w społeczeństwie jako całości i w poszczegól-
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nych środowiskach lokalnych prestiżu i autorytetu zarówno ochotniczej straży pożarnej 
jako organizacji pożytku publicznego, pełniącej w państwie ważne funkcje prewencyjno-
-ratownicze, a w razie potrzeby również obronne, jak też strażaków ochotników – jako 
osób niosących codzienną pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Co prawda właściwe informowanie i  edukowanie społeczeństwa przy udziale OSP 
buduje autorytet tej formacji ratowniczej, niemniej należałoby rozwijać na antenach sta-
cji radiowych czyste formy marketingowe. Mogą to być audycje prezentujące najbardziej 
zasłużonych strażaków ochotników, historię Związku OSP od momentu jego powstania, 
konkursy radiowe dla słuchaczy bądź cykliczne kampanie promujące problematykę roz-
poznawania zagrożeniom, udziału w akcjach ratowniczych, udzielania pierwszej pomocy 
poszkodowanym, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i innych wypadków. Nie od rze-
czy byłoby przygotowanie i emisja słuchowisk radiowych podnoszących tematykę leżą-
cą w obszarze działania OSP, nie pomijając działalności kulturalnej prowadzonej przez 
Związek i poszczególne jednostki organizacyjne. Tę sferę współpracy OSP z  radiofonią 
także należałoby sformalizować w postaci wynegocjowanych kontraktów, określających 
m.in. zakres czasowy, tematykę i harmonogramy realizacyjne, jak również udział Związku 
w realizacji tego typu przedsięwzięć.

Na zakończenie warto również podnieść inicjatywność i kreatywność samego Związ-
ku OSP RP, jego struktur wojewódzkich i powiatowych w zachęcaniu stacji radiowych do 
podejmowania na antenie zarówno tematyki bezpieczeństwa, ratownictwa, jak i prezen-
tacji działania ochotniczych straży pożarnych we wszystkich aspektach i obszarach. Mam 
na myśli organizację konferencji prasowych, brefingów dla dziennikarzy, wnioskowanie 
o patronaty medialne nad uroczystościami, konkursami, zapraszanie przedstawicieli śro-
dowiska dziennikarskiego na imprezy organizowane przez strażaków ochotników.

Mam świadomość, że zaproponowane w opracowaniu zasady i formy współpracy OSP z ra-
diofonią nie są odkrywaniem Ameryki, bo tak naprawdę to nawet nie Kolumb odkrył ją dla 
białego człowieka, a zrobili to wcześniej parę wieków Wikingowie, ale wyrażam nieskromnie na-
dzieję, że niniejszy materiał stanowi jakiś katalog znanych już możliwości, form i metod współ-
pracy oraz wprowadza pewien porządek w zamiarze ich zastosowania w praktyce działania OSP.

Mgr Henryk Cichecki – dziennikarz, były wiceprezes Polskiego Radia SA.
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Zbigniew Adamkiewicz

3. Media w strategii Florian 2050
Patrząc na niezwykle dynamiczny rozwój rynku medialnego, trudno na pierwszy rzut 

oka przewidzieć jak będzie wyglądał świat mediów – jego kształt kontentowy, a tym bar-
dziej technologiczny. Tym bardziej nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jakiego typu za-
grożenia przez najbliższe 30 lat pojawią się w przestrzeni publicznej. Puśćmy więc wodze 
fantazji i spróbujmy wyobrazić sobie zmiany następujące z biegiem lat na świecie i w Pol-
sce. Wszystko to jednak w odniesieniu do świata dzisiejszego.

Bezpieczeństwo w przestrzeni medialnej
Nie jest dla nikogo tajemnicą, że zasięg i popularność tradycyjnych środków przekazu, 

takich jak telewizja, radio i prasa, zmniejsza się z każdym rokiem. Nigdy nie znikną one 
z naszego życia, ale ich znaczenie będzie malało z roku na rok. Rolę wszystkich tych me-
diów przejmuje nieuchronnie Internet, a telewizor, odbiornik radiowy i papierową gazetę 
zastępuje komputer. Co to zmienia, a co może zmienić – to pytanie, na które odpowiedź 
znają być może tylko pisarze science fiction.

Niezależnie jednak od nośników informacji i  przekazu, od sposobu ich odbioru, 
sprawa bezpieczeństwa będzie priorytetem dla instytucji zajmujących się tym statutowo.  
Do takich niewątpliwie należą OSP i ich młodzieżowe przybudówki, czyli dziecięce i mło-
dzieżowe drużyny pożarnicze. To oni, młodzi adepci, zastępując za kilka lub kilkanaście 
lat swoich starszych kolegów, natkną się na wspomniane wcześniej, a nie do końca znane 
dzisiaj zagrożenia.

Sam Internet, jego powszechność i anonimowość, stanowi znakomite pole dla wszel-
kiego rodzaju sytuacji stwarzających zagrożenia. Moim zdaniem tylko daleko idąca 
współpraca wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za przekaz informacji, w tym 
informacji o zagrożeniach, może przynieść pozytywny efekt w walce z nimi. Łatwo wy-
obrazić sobie, co by się działo, gdyby radio, telewizja i Internet nie ostrzegały przed ży-
wiołami. Jak zwiększyłaby się skala zniszczeń i tragedii bez pomocy mediów w szybkim 
przekazie informacji. Jak ogromną rolę pełnią one w edukacji na rzecz podniesienia bez-
pieczeństwa. Jak wielką różnorodność środków przekazu można zastosować, aby sposoby 
zapobiegania, środki zaradcze, sposoby działania w sytuacjach kryzysowych, udzielanie 
pomocy i bezpieczne zachowania mogły dotrzeć do coraz większej grupy ludzi. Ten spo-
sób dotarcia do odbiorców wydaje się być dużo bardziej atrakcyjny, a co za tym idzie – 
skuteczniejszy niż wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia. Mamy liczne przykłady bijących 
rekordy oglądalności seriali telewizyjnych i filmów fabularnych przedstawiających pracę 
strażaków. Coraz więcej jest w przekazie informacyjnym wiadomości o udziale strażaków 
w przeróżnych akcjach ratunkowych. Im więcej, tym lepiej. I my mamy w tym swój udział. 

Kilka lat temu skierowaliśmy do produkcji projekt filmowy pt. „Strażacy”. Składał 
się on z  dwóch sezonów po dziesięć odcinków. Wyprodukowany został przez Agencję 
Produkcji Telewizyjnej i Filmowej, którą w tym czasie miałem zaszczyt kierować. Serial 
w  ciekawy sposób opowiadał historię z  życia strażaków OSP, z  wyraźnie nakreślonymi 
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wątkami obyczajowymi i sensacyjnymi, okraszonymi zabawnymi perypetiami nietuzin-
kowych postaci. Była to opowieść o pasji i bohaterstwie normalnych ludzi, żyjących obok 
nas. Opisująca blaski i cienie ich codziennego życia. Serial wyreżyserował Maciej Dejczer, 
muzykę skomponował Michał Lorenc, a główne role zagrali między innymi: Maciej Zako-
ścielny, Jakub Wesołowski, Maciej Mikołajczyk, Weronika Rosati, Olaf Lubaszenko, Mi-
chał Żurawski i Marta Ścisłowicz. Był to w tym czasie jeden z najpopularniejszych i najle-
piej oglądanych seriali Telewizji Polskiej. Widownia sięgała 3,5 mln odbiorców. Jak widać, 
cieszył się on ogromną popularnością i tylko względy pozaprogramowe doprowadziły do 
zdjęcia go z anteny. Mam nadzieję powrócić do tego projektu za jakiś czas.

Tymczasem konieczne wydaje się rozwijanie istniejących już portali tematycznych 
o strażakach. I powstawanie nowych. Co więcej, każda czynna OSP może i powinna bu-
dować własną internetową gazetę. Koszt niewielki (oszczędność papieru, środków dru-
karskich, brak tradycyjnej dystrybucji), a kanał dotarcia nieograniczony. Powinny być one 
podzielone na zakładki tematyczne typu: z  życia wzięte, prognoza pogody, zagrożenia, 
newsy. Część kontentu, tę ogólnopolską, powinien udostępniać Związek OSP RP. Widzę tu 
ogromny potencjał do zaktywizowania współpracy między OSP a Związkiem. Aby jednak 
wyjść poza krąg strażaków, należy nawiązać współpracę z czołowymi portalami, takimi 
jak Onet, Interia, WP itp. Współpraca polegałaby na dostarczaniu im kontentu (informa-
cji lub tematów), na przykład „straż ostrzega”, „uwaga na wiatry”. Internauci po kliknięciu 
na dany link przechodziliby do portalu strażackiego i tam pozostawali. Jakaś część portalu 
(jego nazwa nie musi od razu tego sugerować, np. w akcji.pl lub likwidacja zagrożeń.pl) 
 powinna umożliwiać jego kreowanie z zewnątrz, choćby zamieszczanie filmików nagry-
wanych smartfonami i  głosowanie na najpopularniejszy, najlepszy, najśmieszniejszy… 
Portal powinien być zrobiony przyjaźnie, na luzie, bez sztywności i nadęcia. Wtedy będzie 
popularny i polecany innym. Sugeruję, aby Związek wykreował ten nowy portal. Podobne, 
mniejsze portaliki mogą również powstawać lokalnie.

Biorąc pod uwagę wcześniej wspomniane uwarunkowania, dochodzę do wnioski, że 
w erze wszechobecnych mediów personalnych (kamerki telefoniczne, kamerki interne-
towe, proste zestawy montażowe w komputerach i smartfonach) działalność OSP można 
rozszerzyć również o sferę edukacji i prewencji lokalnej. Stworzenie grup mieszkańców 
w Internecie i produkowanie dla nich swoistego programu telewizyjnego przez młodzie-
żowe grupy OSP to wspaniały przykład pozytywnego wykorzystania tego środka przekazu 
przez młode pokolenie, ale także połączenia pasji z bezpieczeństwem i informacją.

Filmowa edukacja
Żeby jednak móc w sposób profesjonalny tworzyć taką telewizję, potrzebna jest wie-

dza i umiejętności, których nie zdobędziemy sami. Do tego mają posłużyć proponowane 
przez nas szkółki filmowe.

Szkółka filmowa to nowatorskie podejście do sposobu edukacji kierunkowej. Istnieją 
już na rynku paraedukacyjnym firmy zajmujące się dokształcaniem dzieci i młodzieży. Są 
to różne formy organizacyjno-branżowe działające w systemie pozaszkolnym, jednak do-
kształcają zawsze kierunkowo. Do tradycyjnych form dokształcania kierunkowego należą 
przede wszystkim instytucje zajmujące się dokształcaniem językowym. Pełno jest insty-
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tutów, szkół, szkółek i kursów. Zaroiło się również od warsztatów, kursów, szkół w innych 
obszarach tematycznych. Korepetycje z  przedmiotów szkolnych, warsztaty muzyczne, 
kursy kulinarne, kluby i zajęcia sportowe lub parasportowe, kluby dyskusyjne, warsztaty 
artystyczne – malarstwo, rysunek, taniec, śpiew, musical. Wszystkie tego typu instytucje 
i firmy działają kierunkowo i skupiają się wokół jednego, wybranego celu. Pomysł szkółki 
filmowej idzie sporo dalej. Jest przeniesieniem tematycznym „dorosłej” szkoły filmowej 
do poziomu 10-15-latków. Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie dzieci, a w zasa-
dzie nastolatków, sztuką filmową. Byłem ostatnio w  szkole mojej córki. Na lekcji wy-
chowawczej rodzice przedstawiają swoje zawody i starają się zainteresować nimi dzieci.  
Po 30-minutowej dyskusji z 11-latkami zadałem im pytanie – kto chciałby uczyć się w mło-
dzieżowej szkółce filmowej, poznać zawody filmowe i zastanowić się nad swoim miejscem 
w branży filmowej? Chęć takiej nauki zadeklarowało 98% uczniów. Zdaję sobie sprawę ze 
słomianego zapału dzieci, ale jeśli choćby 10% z tego grona wytrwa w swoim postanowie-
niu i przekona do tego rodziców, to sukces takiego przedsięwzięcia będzie ogromny.

W założeniu planujemy zapoznać młodzież z zawodami i pionami filmowymi, spe-
cyfiką pracy w filmie i telewizji, zależnościami w ekipie filmowej oraz procesem produk-
cyjnym. Planujemy zaprosić do współpracy przedstawicieli takich zawodów filmowych 
i telewizyjnych: scenarzystów, reżyserów, realizatorów, operatorów, scenografów, produ-
centów, specjalistów od prawa autorskiego, aktorów, charakteryzatorów, kostiumografów, 
sporadycznie również script writerów, operatorów kamery, dekoratorów wnętrz, rekwi-
zytorów, kierowników budowy dekoracji, kierowników produkcji, administratorów, mi-
strzów oświetlenia czy specjalistów od efektów specjalnych itd.

Atrakcyjności przekazu audiowizualnego, niezależnie od rodzaju odbiornika i formy 
przesyłania sygnału nie sposób, nie docenić. Łatwiej, przyjemniej, a  przede wszystkim 
szybciej przyswaja się nawet trudne tematy, które docierają do nas za pomocą obrazu 
i dźwięku. Łatwiej obejrzeć wiadomości przekazywane przez telewizję niż przeczytać ga-
zetę. Słowo pisane ze zdumiewającą skutecznością wypierane jest przez przekaz audiowi-
zualny. Niezliczona liczba kanałów telewizyjnych, portali internetowych świadczy o tym, 
że jest zapotrzebowanie na szybki i atrakcyjny przekaz. Dlaczego więc nie zastosować tej 
taktyki w kontakcie organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ze społeczeństwem? 
Formy takiego kontaktu mogą być przeróżne i tylko od inwencji młodego pokolenia zale-
ży, co się jeszcze stanie w tym zakresie.

Aktywizacja dzieci i młodzieży związanej z OSP może być dla lokalnych społeczności 
znakomitym źródłem informacji, edukacji i komunikacji. Choć wiadomo od dawna, że 
młode pokolenie zaktywizować jest coraz trudniej. Na każdym kroku na młodych ludzi 
czyha coraz więcej zagrożeń. Wyeliminowanie kontaktu dzieci z telefonem komórkowym, 
a co za tym idzie Internetem, który nie zawsze służy rozwojowi wchodzącego w życie po-
kolenia, nie jest już dzisiaj możliwe. Wiele „łatwych”, a  czasami niebezpiecznych treści 
przenika za pomocą Internetu do coraz większej rzeszy młodych ludzi. Dlaczego więc 
nie odrywając młodzieży od tego atrakcyjnego i  wszechobecnego medium, nie skiero-
wać ich aktywności w kierunku tak popularnego świata szeroko pojętych mediów? Dla-
czego nie pokazać możliwości aparatu, który nieodłącznie im towarzyszy. Telefon już 
dawno przestał służyć wyłącznie do bezpośredniej komunikacji między dwojgiem ludzi.  



174

ZBIGNIEW ADAMKIEWICZ

Kamerka jest w każdym urządzeniu. Prosty system montażowy można zainstalować bez-
płatnie w każdym aparacie. Od nas tylko zależy, żeby ten strumień zainteresowania skie-
rować w odpowiednim kierunku. To rola Związku i OSP.

Do nas, specjalistów od prawidłowego i fachowego tworzenia audycji, reportaży, re-
lacji i filmów należy odpowiednie przygotowanie młodzieży do wykonywania tego zada-
nia. Ideałem byłoby połączenie sił i środków władz samorządowych z aktywnością OSP. 
Wszechobecne młodzieżowe domy kultury i  inne struktury samorządowe aktywizujące 
młode pokolenie mogą być naturalnym partnerem szkółki filmowej w osiągnięciu zamie-
rzonych celów. Efektem takiej współpracy może być nawiązanie kontaktu z którąś z ogól-
nopolskich stacji telewizyjnych, a nawet organizacja festiwalu filmów dziecięcych i mło-
dzieżowych. Tematów na pewno nie zabraknie. Życie, a w szczególności życie młodych 
strażaków, przynieść może wiele ciekawych i niezwykłych tematów filmowych.

Jak pozyskać fundusze? 
Podstawowym problemem są oczywiście fundusze na produkcję filmową, ale i tu może 

znaleźć się sposób. Pomysłem na sfinansowanie działalności filmowej związanych z wła-
dzami samorządowymi szkółek filmowych jest aktywizacja naszych adeptów w kierunku 
tworzenia filmów na zlecenie stacji telewizyjnej i  konkursy ogłaszane przez regionalne 
fundusze filmowe. 

Regionalne fundusze filmowe to inicjatywy władz samorządowych. Zazwyczaj wyglą-
da to tak: lokalne władze rezerwują w budżecie pieniądze na dofinansowanie filmów, roz-
pisują konkurs, a najlepsze projekty wyłonione przez doświadczonych ekspertów otrzy-
mują dotacje. Warunkiem udziału w konkursie jest powiązanie treści filmu (jego fabuły 
czy tematu) z miastem lub regionem. W ten sposób władze inwestują w promocję swojego 
regionu. Dodatkowym warunkiem otrzymania dotacji jest często obowiązek wydania de-
klarowanej kwoty na terenie regionu (np. przez zakup usług). Daje to dodatkowy impuls 
do rozwoju lokalnej gospodarki, a sama produkcja filmu, która musi przebiegać w regio-
nie, często wpływa na stworzenie dodatkowych miejsc pracy. Młodzi twórcy poza speł-
nieniem swoich marzeń, mogą spełniać ważną rolę fachowych producentów i  twórców 
profesjonalnego przekazu wartości edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa. Może to być 
również przepustka na atrakcyjne studia filmowe.

Mam nadzieją, że z części młodego pokolenia uczestników tego projektu wyrosną 
również nowe kadry polskiej kinematografii i telewizji. A może nawet pojawi się nowy 
Andrzej Wajda czy Krzysztof Kieślowski?

Mgr Zbigniew Adamkiewicz – producent, były dyrektor Agencji Filmowej i Telewizyjnej 
TVP SA.
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ZACHOWAĆ OD ZAPOMNIENIA

Janusz Gmitruk 

W strategii Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP do 2050 r. istotne jest zadba-
nie o to, aby 100-letnia historia i tradycja polskiego ruchu strażackiego stała się istotnym 
czynnikiem w budzeniu świadomości członków tego ruchu, ale też była szeroko kultywo-
wana w społeczeństwie. 

Każde państwo prowadzi politykę historyczną, która jest jednym z kryteriów jego su-
werenności. Podobnie ZOSP RP za pośrednictwem swoich organów statutowych winna 
prowadzić taką politykę dotyczącą strażackiej organizacji. Jednym z istotnych jej narzędzi 
winno być utrwalenie w pamięci zbiorowej ważnych wydarzeń i postaci ruchu strażac-
kiego poprzez nazewnictwo ulic, wybór patronów instytucji życia zbiorowego, budowę 
pomników itp. Polityka historyczna OSP, jeśli ma mieć charakter trwały, ponadczasowy, 
być skutecznym narzędziem edukacji społecznej, powinna być realizowana przez Związek 
za pośrednictwem komisji problemowych ZG ZOSP RP. 

W propagowaniu idei ruchu strażackiego szczególną rolę odgrywają dwa społeczne 
ciała. Jednym jest Komisja Historyczna Zarządu Głównego ZOSP RP, a drugim – ruch 
kronikarzy przy jednostkach OSP, których w skali kraju jest około 8 tys. na 16 tys. OSP 
działających w Polsce. 

1. Pamięć OSP

Komisja Historyczna ZG ZOSP RP działa od wielu lat. Powstała po 1992 r., kiedy preze-
sem Zarządu Głównego ZOSP RP został wybrany młody polityk ruchu ludowego, dwukrotny 
premier rządu RP Waldemar Pawlak. Pierwszym przewodniczącym Komisji Historycznej był  
prof. Józef Ryszard Szaflik, autor fundamentalnej monografii o polskim ruchu strażackim, oma-
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wiającej jego dzieje od początków działalności do 1939 r. Profesor pełnił funkcję przewodni-
czącego Komisji Historycznej przez wiele lat. Był w tym czasie niezwykle ważnym wsparciem 
młodego prezesa i premiera, który tworzył sojusz wielkiego ruchu strażackiego o charakterze 
patriotycznym i ludowym z ruchem ludowym. Struktury ruchu ludowego i OSP w sposób na-
turalny przenikały się. Prezesi kół i zarządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich PSL byli 
najczęściej prezesami OSP. Symbioza ta miała praktyczny charakter. Wszelkie próby wyelimino-
wania ludowców z OSP osłabiały straż i były początkiem ograniczania samodzielności Związku.

Z  prezesurą ZG ZOSP RP dh. Waldemara Pawlaka wiąże się okres postępującego rozwo-
ju w dziejach Związku. W procesie wyposażenia ochotniczych strażaków w lepszy sprzęt, lepsze 
umundurowanie, precyzyjne wyszkolenie za niezbędne uznano przygotowanie wzorca ideowego 
strażaka, w którym historia i tradycje łączą się ze współczesnością. 

Komisja Historyczna miała być „pamięcią OSP”. Aby spełniać tę rolę, należało zaangażować 
zarówno wielu wybitnych historyków – znawców problematyki strażackiej, jak i  społecznych 
działaczy OSP. Do głównych zadań Komisji Historycznej zaliczono m.in.: inspirowanie badań 
nad dziejami ruchu strażackiego, organizowanie konferencji naukowych, wydawanie „Roczni-
ka historycznego ZG ZOSP RP”, nagradzanie najlepszych prac magisterskich i doktorskich o tej 
tematyce, inspirowanie i publikację opracowań z zakresu problematyki strażackiej czy też uczest-
niczenie w przygotowywaniu słownika biograficznego strażaków. Ważnym zadaniem Komisji 
Historycznej jest również coroczne organizowanie Ogólnopolskiego Przeglądu Kronik Strażac-
kich. Wraz z wdrażaniem strategii OSP w najbliższych latach znaczenie Komisji Historycznej 
powinno wzrosnąć. Jest to ważne, ponieważ obserwujemy od dłuższego czasu próby ogranicza-
nia i marginalizowania działalności tej organizacji przez czynniki rządowe. Straży odbiera się też 
środki i możliwości szkolenia ratowników medycznych, co w dużym stopniu ma przełożenie na 
skuteczność działań ratowniczych, chociażby w zakresie ratownictwa na drogach. 

Są w dziejach ruchu strażackiego trzy najważniejsze rocznice, które decydowały o jego lo-
sach. Pierwsza to 8-9 września 1921 r., gdy pod jednym sztandarem patrona straży – św. Floriana 
połączyli się wcześniej działający pod zaborami strażacy ochotnicy ze straży: dworskich, kole-
jowych, zawodowych, fabrycznych i wiejskich. Oficjalna nazwa powstałej wówczas organizacji 
brzmiała: Główny Związek Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej. Zjednoczenie było ważne, 
ponieważ 100 tys. ochotników czynnie włączyło się w życie polityczne odradzającego się polskie-
go państwa. W jedności tego ruchu ogniskowała się ogromna siła działania.

Druga data związana jest z likwidacją ochotniczej organizacji strażackiej odrodzonej po II 
wojnie światowej. 24 października 1949 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów rozwiązano 
stowarzyszenie wyższej użyteczności Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jego majątek na mocy tego aktu przeszedł do dyspozycji Komendy Głównej Straży Po-
żarnych, powołanej ustawą 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji. For-
malnym likwidatorem ZOSP RP został Bolesław Łazarski „Chmura”, pierwszy komendant głów-
ny SP. Samorząd strażacki stał się niewygodny dla ówczesnych władz po zniszczeniu Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w 1947 r. Rozpoczął się czas nocy stalinowskiej, wypełniony represjami 
wobec strażaków ochotników, którzy wówczas przeszli w swej pracy społecznej do tego, co nazy-
wamy emigracją wewnętrzną. 

Odrodzenie nastąpiło w 1956 r., kiedy po załamaniu stalinizmu i odnowie demokratycznej 
powstał Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Datą historyczną zapoczątkowania zorgani-
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zowanej działalności był 28 grudnia 1956 r. Prezesem Tymczasowego Związku Głównego zo-
stał Wilhelm Garncarczyk. I Walny Zjazd ZOSP w dniach 24-25 października 1959 r. zakończył 
proces organizacyjny odrodzonego Związku, który szukał swego miejsca w realnym socjalizmie. 
W tym czasie nastąpiło też odrodzenie ruchu ludowego i Związku Młodzieży Wiejskiej, natural-
nych sojuszników ochotniczych strażaków. Młode pokolenie wsi z rodowodem młodzieżowym 
odmłodziło ZOSP.

Trzecią niezwykle ważną datą stał się 1992 r. Na IX Krajowym Zjeździe OSP w Mięt-
nem zmieniono nazwę organizacji na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Ochotniczy strażacy nie pozwolili się podzielić, organizacyjnie zachowali także swoją 
zwartość ideową. Ważną rolę w  utrzymaniu jedności, autonomii i  samorządności ode-
grał prezes ZG ZOSP RP dh Waldemar Pawlak. Pod jego kierownictwem zachowały się 
i podtrzymywane są nadal humanistyczne wartości, idee społeczne i obywatelskie, które 
wyróżniają ochotnicze straże pożarne spośród innych organizacji. Ruch strażacki w latach 
„błędów i  wypaczeń” nie poddał się indoktrynacji marksistowskiej. Waldemar Pawlak 
w pierwszym swoim exposé, wygłoszonym w 1992 r., odnosząc się do tej kwestii, powie-
dział: „Nie dekomunizuje się narodu, który nie dał się skomunizować”. Strażacy nie dali 
się oderwać od Kościoła i od ruchu ludowego, od gospodarki prywatnej w rolnictwie. 

2. Przyszłość jest w naszych rękach

Komisja Historyczna ZG ZOSP RP, aby spełniać swoje zadanie, winna dostarczać sze-
rokiej, zobiektywizowanej wiedzy na temat przeszłości Związku. Według zasady „Historia 
jest nauczycielką życia” należy publikować w „Zeszytach Historycznych ZG ZOSP RP” 
artykuły na temat zagadnień kluczowych – miejsca i roli OSP w historii oraz w procesie 
demokratycznych przemian. Komisja winna zwracać szczególną uwagę na tendencje de-
strukcyjne, zmierzające do ograniczenia roli Związku w życiu społecznym, kulturalnym 
i gospodarczym. Nie można niszczyć tego, co stanowi synonim tradycji narodowych i naj-
lepszy przykład społecznego działania. Trzeba pamiętać, że ZOSP RP jest jedyną w Polsce 
apolityczną organizacją społeczną, która cieszy się najwyższym uznaniem społecznym.

W  perspektywie strategii działania do 2050 r. Komisja Historyczna, aby pracować 
sprawniej i  użyteczniej, winna wyłonić sekcje problemowe, na przykład: wydawniczą, 
muzealną, kronikarską, ekorozwoju itp. Kierujący sekcjami w ramach Komisji mogą po-
zyskiwać do współpracy osoby zainteresowane problematyką jej działania. Sekcje mogą 
współpracować z  instytucjami kultury, towarzystwami zajmującymi się podobną pro-
blematyką. Aby Komisja miała bieżące informacje, kierować sekcjami mogą dodatkowo: 
przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Uspołecznienie tej formy działalności 
będzie niezwykle pożyteczne i propagandowo dobrze przyjmowane. Warto pozyskiwać 
również do współpracy ludzi młodych, gdyż naturalnym zjawiskiem w życiu społecznym 
jest wymiana pokoleniowa. Starsi i doświadczeni winni przekazywać wiedzę oraz tajniki 
praktyki działania młodym członkom OSP.
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O tym, jak ważne są izby pamięci, muzea strażackie, kluby kronikarza i Komisja Hi-
storyczna, mogą świadczyć słowa Stanisława Thugutta, wybitnego męża stanu i polityka 
ruchu ludowego, który mówił: „(…) twórzcie muzea i izby pamięci, ponieważ w przyszło-
ści będą przytułkiem dla działaczy i polityków”.

Komisja Historyczna powinna wspierać i opiekować się powstającymi klubami kronika-
rza, działającymi w OSP. Łatwiej będą się organizować i namawiać innych do podjęcia działal-
ności kronikarskiej. Jest to szczególne wyzwanie dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nie 
mogą już uczestniczyć w czynnej działalności strażackiej, lecz być użyteczni jako kronikarze. 

Dajmy jako przykład Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne – organizację bliską 
ideowo ochotniczym strażom pożarnym, której wielu członków jest związanych z OSP. 
Zrzeszeni przy Ludowym Towarzystwie Naukowo-Kulturalnym w  Klubie Ekorozwoju 
naukowcy biją na alarm, sygnalizując liczne niebezpieczeństwa związane z mało racjo-
nalnym wykorzystywaniem zasobów przyrody. Sprawą zrównoważonego rozwoju zajmo-
wał się prof. Lesław Michnowski. Pisał, że eksploatacja dóbr, zanieczyszczenie powietrza, 
wody i ziemi przybiera gigantyczny charakter. Nasz stosunek do przyrody określany jest 
jako ekofaszyzm – jesteśmy największym na świecie producentem odpadów. Ekolodzy 
zwracają na przykład uwagę na zjawisko cykliczności w  pogodzie. Najczęściej objawia 
się ona w  siedmioletnim cyklu lat suchych, po których następują lata mokre. Cyklicz-
ność pogody niesie dziś ze sobą nasilenie zjawisk meteorologicznych, burz, huraganów, 
suszy i powodzi. Sprawy ekologii winny zostać dobitnie wpisane w strategię mobilizacyjną 
i sposoby dostosowania aktywności do potrzeb. Współpraca z Klubem Ekorozwoju, ale 
także Klubem Inteligencji Polskiej może przybliżyć naszą wiedzę o niebezpiecznych zjawi-
skach dla naszej cywilizacji. Sądzę, że jest to istotne w modelowaniu działalności OSP oraz 
zapobieganiu kataklizmom i ochronie przed nimi. Pamiętajmy, że Bóg przebacza ludziom 
ich grzechy, człowiek czyni to niekiedy, przyroda nigdy.

Komisja Historyczna organizuje cyklicznie szkolenia dla kronikarzy OSP. Warto po-
stawić w strategii Florian 2050 ambitne wyzwanie, aby w ciągu najbliższych 30 lat każda 
jednostka OSP miała swego kronikarza, czyli dziejopisarza druhów strażaków w szerokim 
wymiarze ich aktywności. Prowadzone przez nich kroniki mogą być użyteczne do opra-
cowania syntez historii ruchu strażackiego. Dopiero wtedy otrzymamy pełny i obiektywny 
zapis rzeczywistych zasług strażaków ochotników. 

Komisja Historyczna ZG ZOSP RP i ruch kronikarzy, działając aktywnie, po pierwsze 
tworzyłyby nadbudowę ideową dla wiekowego ruchu strażackiego, a po drugie mogłyby 
wypracować politykę historyczną dla Związku, tak aby nikt nie próbował przejąć wieko-
wych zasług ruchu strażackiego i  jego idei zapisanej w haśle „Bogu na chwałę, ludziom 
na pożytek”. Po trzecie badając, publikując i  promując nieprzemijające wartości ruchu 
strażackiego, ostrzegałaby przed bezmyślnymi decyzjami w sprawie ograniczania samo-
dzielności OSP. Należy te fakty nagłaśniać, publicznie potępiać i  ośmieszać, dając jako 
przykład decyzje podjęte w 1949 r. Pamiętajmy o tym, iż w ideałach jest pokój, natomiast 
w historii – przemoc. 

Dr Janusz Gmitruk jest dyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.



179

XViii. 

DOKUMENTOWANIE DZIAŁALNOŚCI 
ZWIĄZKU OSP RP I STRAŻY POŻARNYCH

Zbigniew Todorski 

Opracowując założenia do badań dziejów Związku OSP RP i straży pożarnych, należy zasta-
nowić się nad sensem prac i zainteresowań historycznych. Czego ludzie szukają w zamkniętych już 
nieodwołalnie kartach minionych lat? Czy to tylko ciekawość, chęć dowiedzenia się, jak to dawniej 
bywało? Przyczyny są znacznie głębsze. Środowiska zawodowe i społeczne dostrzegają w tym, co 
było, źródła swojej tożsamości i ciągłości losów. Dopatrują się wzorców postaw i postępowania, cho-
ciaż ich praktyczne zastosowanie zależne jest od współczesnych warunków. W pracy nad historią 
ochrony przeciwpożarowej naszego kraju należy nakreślić nasze miejsce, znaczenie i rolę w życiu 
społeczeństwa, wydobyć postępowe i patriotyczne tradycje, aby rozwijać je na użytek teraźniejszości 
i przyszłości.

Potrzebę dokumentowania dziejów pożarnictwa polskiego, a także rozwoju pożarnictwa w świe-
cie i poszczególnych państwach w sposób zorganizowany widzieli już w 1930 r. czołowi przedstawi-
ciele Głównego Związku Straży Pożarnych RP: prezes Stanisław Twardo, kustosz Klemens Matusiak 
i inspektor naczelny Szymon Jaroszewski. W odezwie: „O archiwum i muzeum strażackie”, zamiesz-
czonej w „Przeglądzie Pożarniczym” nr 15-16, wystąpili do związków wojewódzkich i okręgowych 
oraz ogółu strażaków w sprawie utworzenia archiwum i muzeum strażackiego. W tekście zawarli 
między innymi zdanie: „Jednym z bardzo ważnych działów, dotychczas przez Główny Związek nie-
wprowadzonych w życie, jest sprawa utworzenia związkowego archiwum i muzeum”. W archiwum 
utworzonym w projektowanym domu strażaka miały być gromadzone opisy rozwoju pożarnictwa 
w Polsce, opisy rozwoju pożarnictwa w świecie i w poszczególnych państwach, ustawy i rozporządze-
nia dotyczące pożarnictwa, dane statystyczne odnoszące się do pożarnictwa polskiego, druki i ręko-
pisy, obrazy, rysunki i fotografie oraz ważniejsze akty i protokoły rozwiązanych Związków. Oddziel-
nie planowano utworzyć muzeum do gromadzenia wytworów techniki pożarniczej.
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Mimo wielokrotnie ponawianych apeli nie udało się władzom Związku Straży Pożar-
nych RP doprowadzić do skupienia wszystkich archiwaliów w jednym miejscu ani utwo-
rzyć archiwum i muzeum w siedzibie władz związkowych w Warszawie. Dopiero wzrost 
zainteresowania dziejami ochrony przeciwpożarowej w  Polsce po II wojnie światowej 
spowodował, że w 1964 r. powołano przy Zarządzie Głównym Związku OSP komisję hi-
storyczno-muzealną. Podjęta przez nią działalność doprowadziła do powstania kilkudzie-
sięciu muzeów i izb tradycji.

Obecnie, gdy powstaje Strategia Florian 2050, należy podjąć w  sposób profesjonalny 
dzieło dokumentowania historii techniki i  kultury polskiego pożarnictwa, wypracowanej 
na przestrzeni ponad 100 lat od powstania niepodległej Polski. Wskazane jest opracowa-
nie założeń i docelowego planu dokumentowania dziejów Związku i straży pożarnych oraz 
stworzenie narzędzi organizacyjnych i prawnych do ich realizacji jeszcze przed obchodami 
100-lecia powstania Głównego Związku Straży Pożarnych RP, przypadającymi w 2022 r.

Profesjonalne podejście do dokumentowania dziejów polskiego pożarnictwa wyma-
ga stworzenia bazy i struktury organizacyjnej zdolnej do podjęcia metodycznych i sku-
tecznych działań na rzecz dokumentowania minionych dziejów oraz bieżących działań 
Związku i straży pożarnych. Nie jest to możliwe bez zatrudnienia w Zarządzie Głównym 
Związku OSP RP w Warszawie etatowego pracownika wyłącznie z zadaniem gromadzenia 
i opracowywania materiałów historycznych oraz do koordynowania działań zespołu mu-
zealników, historyków i archiwistów. Niezbędne jest zorganizowanie dla niego warsztatu 
pracy w  postaci oddzielnego pokoju, szaf na dokumenty, komputera, dobrego skanera 
i kopiarki oraz środków finansowych i innych narzędzi do pracy. Jednym z jego zadań by-
łoby stworzenie bazy danych o posiadanych przez muzea i izby tradycji muzealiach tech-
nicznych, artystyczno-historycznych i bibliotecznych oraz nawiązanie ścisłej współpracy 
z Komendą Główną PSP i komendami wojewódzkimi PSP w zakresie dokumentowania 
bieżącej działalności straży pożarnych i pozyskiwania wycofywanego sprzętu do zbiorów 
muzealnych.

Szczególnie ważne jest wprowadzenie obowiązku dokumentowania dawnych dziejów 
i działalności bieżącej do statutu Związku OSP RP. Także w statucie powinien znaleźć się 
zapis o obowiązku powołania zespołów do spraw dokumentowania historii w Zarządzie 
Głównym i zarządach wojewódzkich Związku.

Aby osiągnąć w przeciągu 30 lat pozytywny efekt udokumentowania stuletnich dziejów 
polskiego pożarnictwa, wskazane jest przeprowadzenie dokładnego rozpoznania działal-
ności istniejących w Polsce muzeów i izb tradycji oraz zgromadzonych w nich zabytków 
historycznych: technicznych, artystyczno-historycznych i  archiwalnych. Potrzebne jest 
także zorganizowanie współpracy zespołów historyczno-muzealnych Związku OSP RP 
z opiekunami i pracownikami tych placówek. Należy opracować i wdrożyć do realizacji 
strategię pozyskiwania materiałów historycznych dla muzeów i zasad dokumentowania 
podejmowanych prac zabezpieczająco-badawczych, a także objąć je stałą opieką meryto-
ryczną i organizować warsztaty, wyłącznie dla muzealników, doskonalące ich pracę po-
legającą na dokumentowaniu dziejów straży pożarnych i rozwoju techniki pożarniczej. 

Oprócz rozpoznania stanu muzealnictwa pożarniczego i zabezpieczania materiałów 
historycznych w muzeach i  izbach tradycji należy podjąć temat ewidencjonowania do-
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tychczasowych publikacji książkowych i prasowych o dziejach Związku OSP i  straży po-
żarnych oraz gromadzenie ich w  bibliotekach muzeów i  w  centralnej bibliotece Zarządu 
Głównego Związku OSP RP w Warszawie. Jako odrębny dział powinien powstać zbiór mate-
riałów z historiografii muzealnictwa pożarniczego na przestrzeni minionego 100-lecia oraz 
podejmowanych inicjatyw i działań w zakresie dokumentowania i popularyzacji historii po-
żarnictwa poprzez organizowanie konferencji, sympozjów i publikacji prasowych. 

Bez stworzenia centralnej biblioteki i archiwum Związku OSP RP w Warszawie, a tak-
że bibliotek i archiwów przy muzeach pożarnictwa oraz większych izbach tradycji, znajdu-
jących się w poszczególnych województwach, nie będzie możliwe właściwe zabezpiecze-
nie dorobku kilku pokoleń strażaków. Będzie też poważnie utrudnione spisanie dziejów 
ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Aby pozyskać szerokie grono ludzi zaangażowanych 
w pracę historyczną, wskazane jest szersze zaangażowanie kronikarzy OSP w działalność 
wielokierunkową, poszerzenie pracy kronikarskiej o prowadzenie zbioru dokumentów ar-
chiwalnych z działalności OSP oraz kącików i izb tradycji swoich jednostek.

Szczególnie ważne jest przywrócenie wydawania „Zeszytów Historycznych ZG ZOSP RP”, 
w których publikowane byłyby opracowania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i dziejów 
OSP, a nie materiały o  innej tematyce, a  także obowiązkowe ukierunkowanie miesięcznika 
„Strażak” na publikowanie artykułów o historii pożarnictwa i innych materiałów popularyzu-
jących działalność naukowo-badawczą utworzonego zespołu historyków. Niezbędne jest wy-
dzielenie minimum dwóch stron na publikowanie artykułów o historii pożarnictwa, a w razie 
potrzeby więcej. Na stronie internetowej ZG ZOSP RP w Warszawie potrzebna jest zakładka 
„Historia”, do zamieszczania informacji z prac zespołu do spraw historii i apeli do zarządów 
terenowych Związku i stowarzyszeń OSP dotyczących realizacji zadań w zakresie dokumento-
wania dziejów pożarnictwa oraz innych materiałów w tym zakresie.

W pierwszej fazie realizacji planu udokumentowania dziejów Związku OSP RP i stra-
ży pożarnych wskazane jest opracowanie planu wykonania poszczególnych zadań i wdro-
żenie go do realizacji. W drugiej fazie należy podjąć i prowadzić działalność w kierunku 
realizacji przyjętego planu i rozwijać ją w miarę potrzeb wynikających podczas realizacji 
zadań w latach 2020-2050. Do realizacji profesjonalnego dokumentowania dziejów nie-
zbędne jest zapewnienie w budżecie Związku środków finansowych na działalność histo-
ryczną i pozyskiwanie sponsorów, zwłaszcza na publikację książek.

Od znajomości historii i  kultury narodowej zależy wychowanie patriotyczne społe-
czeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, a  tym samym przywiązanie go do organizacji 
mającej świadectwo swojej tożsamości. Można to uzyskać przede wszystkim przez przy-
bliżenie mu tradycji narodowych, historii i kultury. Stąd też i w ochronie przeciwpożaro-
wej należy przywiązywać większą wagę do dokumentowania historii i tradycji polskiego 
pożarnictwa, jako ważnego elementu rozwijania patriotycznych uczuć, przywiązania do 
stowarzyszeń OSP, upowszechniania ich osiągnięć oraz ukazania roli, jaką pełnią w roz-
woju osiedla, regionu i kraju.

Zbigniew Todorski jest kierownikiem Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, członkiem Komisji 
Historycznej Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie.
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Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie

„Rycerze Floriana to my” – słowa hymnu strażackiego pokazują istotę naszej służby. 
Służby rycerskiej, ochotniczej, „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. W 100. rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodległości przekazujemy Państwu dzieło ukazujące wkład straża-
ków ochotników w budowanie wspólnoty ludzi dobrej woli i odrodzenie polskiej państwo-
wości po latach zaborów.

Pod sztandarami straży ogniowych gromadzili się ludzie różnych stanów dla ochrony 
przed żywiołami natury, co było zewnętrznym uzasadnieniem widocznym dla wszystkich. 
Była też ukryta przed zaborcami działalność łącząca ludzi różnych, ale zjednanych we wza-
jemnym szacunku, patriotyzmie, wsparciu dla tego, który potrzebuje pomocy. Wspólnota 
braterska pomagająca, ale i wymagająca poświęcenia dla drugiego człowieka. Poświęcenia 
bezinteresownego, bezwarunkowego, za cenę własnego zdrowia, a nawet życia. Tak jak czy-
tamy w Ewangelii: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przy-
jaciół swoich” (J 15, 12-13). 

100 lat temu działało na ziemiach polskich ponad 2700 ochotniczych straży pożarnych – 
to ponad 100 tysięcy zorganizowanych, świadomych i sprawnie działających twórców naszej 
niepodległości. Już w 1916 r. powstał z inicjatywy Bolesława Chomicza Związek Floriański, 
łączący jednostki ochotniczych straży pożarnych w strukturę krajową. 

Polski ruch strażacki był bowiem fenomenem w nowożytnych i najnowszych dziejach 
Polski. Na jego przykładzie możemy najlepiej prześledzić twórczy udział polskich stowarzy-
szeń społecznych w  życiu lokalnych społeczności, motywy ich działania, dynamizację wy-
siłku społecznego polskiego narodu, począwszy od lat 70. XIX stulecia aż po współczesność. 

Pisząc o pięknych tradycjach polskiego ruchu strażackiego, powinniśmy uzmysłowić so-
bie, że współczesność wyrasta z przeszłości. Nasze poczucie zakorzenienia w historycznej 
ciągłości następujących po sobie pokoleń, tradycje, dziedzictwo – wpływają na dzisiejsze 
postawy ideowe i moralne. 
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Wydajemy album u  progu 100-lecia wolności. Przywracamy pamięci społeczeństwa pol-
skiego wielki wkład, jaki wniósł w odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. Bole-
sław Chomicz – pionier polskich instytucji ubezpieczeniowych, prezes Związku Floriańskiego, 
a potem w 1921 r. prezes Głównego Związku Straży Pożarnych RP. Wielki patriota i współ-
twórca nowoczesnego, społecznego i  samorządnego ruchu strażackiego, który walnie przyczy-
nił się do budowy wolnego, demokratycznego, suwerennego i zjednoczonego narodu. 

Strażacy ochotnicy są wzorem służenia innym. W duchu jedności, braterstwa i wza-
jemnej solidarności zorganizowali się w  jeden Związek, spajający działalność ponad 16 
tysięcy ochotniczych straży pożarnych. Dzisiaj ten niemal 700-tysięczny ruch społeczny 
jest mocnym spoiwem wspólnot w małych ojczyznach i w skali kraju. Służymy Ojczyźnie 
dobrowolnie, z potrzeby naszych serc i pomocy bliźnim. Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP jest silnym gwarantem ochrony naszego spokoju i bezpieczeństwa. 

Strażacy w  swoich miejscowościach są liderami społecznej aktywności i pozytywnych 
zmian. Uczestnictwo w działaniach ratowniczych o każdej porze dnia i nocy – to jedna, 
jakże piękna strona naszej strażackiej powinności. Ale poza ratowaniem życia i mienia 
prowadzimy także szeroką aktywność społeczną i kulturalną. Setki orkiestr dętych i ze-
społów artystycznych upiększają liczne gminne, regionalne i ogólnopolskie wydarzenia. 
Uczestniczymy w uroczystościach państwowych i kościelnych. Strażackiej służby nie za-
brakło podczas Światowych Dni Młodzieży, a wcześniej podczas pielgrzymek Ojca Świę-
tego Jana Pawła II do swojej ojczyzny.

Szczególną uwagę zwracamy na aktywność wśród młodzieży. To strażacka przyszłość. 
Oni będą gwarantowali nasze jutrzejsze bezpieczeństwo i spokój. Dlatego tak wiele uwagi 
poświęcamy problemom i  rozwojowi młodych ludzi, a  w  publicznej debacie walczymy 
o wsparcie finansowe na szkolenia i rozwój młodzieżowych drużyn pożarniczych. 

Nie zapominamy o  seniorach. Mają swoje godne miejsce w  strażackiej służbie. Ich 
dorobek zasługuje na najwyższy szacunek, zaś doświadczenie i wiedza na wdzięczne wy-
korzystywanie w naszej działalności.

Współpracujemy z wieloma instytucjami i  ruchami społecznymi. Od czasów pierwszego 
prezesa Związku Bolesława Chomicza kontynuujemy szerokie współdziałanie z  samorządami. 
To wpływa z jednej strony na siłę naszych jednostek w terenie, ale zarazem na możliwości służby 
dla mieszkańców. Tradycyjnie rozwój Związku i ochotniczych straży pożarnych wspierają naro-
dowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Lasy Państwowe. 
Od zarania ruchu strażackiego splotły się historie Związku i ruchu ubezpieczeniowego. Instytucje 
ubezpieczeniowe często same były inspiratorami tworzenia ochotniczych straży pożarnych. Kon-
tynuatorem tej tradycji jest dzisiaj w szczególności Powszechny Zakład Ubezpieczeń. 

Podkreślenia wymaga także współpraca w strażackiej służbie strażaków ochotników 
i  strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Ta jedność jest filarem bezpieczeństwa kraju. 
W  sposób szczególny przywołujemy pamięć podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły 
Pożarniczej, którzy protestowali w 1981 r. przeciwko wykorzystywaniu ich w celach in-
nych niż statutowe. Chodziło o to, aby nie wysyłać strażaków przeciwko protestującemu 
społeczeństwu. Kapelanem podchorążych był wówczas błogosławiony ksiądz Jerzy Popie-
łuszko. Ten strajk uchronił strażaków od wykorzystywania przez władze przeciwko dru-
giemu człowiekowi.
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Służymy Bogu i   Ojczyźnie. Na naszej drodze doświadczamy wsparcia ze strony 
strażackich kapelanów. Z   wdzięcznością myślę o   ich odpowiedzialnej służbie, słowa 
podziękowania kierując na ręce J.E abp. Wojciecha Polaka – prymasa Polski, J.E. kard. 
Stanisława Dziwisza, J.E. kard. Kazimierza Nycza, J.E. abp. Sławoja Leszka Głódzia 
i wszystkich diecezjalnych ordynariuszy. Staraniem władz Związku oraz licznej rzeszy 
historyków, socjologów, kronikarzy a  także działaczy strażackich przekazywany jest 
Czytelnikom ten album. Satysfakcją dla twórców publikacji będzie jej życzliwy odbiór 
w  szeregach strażackich i  możliwość odnajdywania na kartach albumu tego ogrom-
nego dziedzictwa, jakie tchnie z zamieszczonych opisów i   prezentowanych fotografii. 
Przywołujemy przeszłość i pokazujemy współczesną aktywność strażaków ochotników 
– splecione, złączone polską i  europejską tożsamością, wyrastającą z  chrześcijańskiej 
tradycji, z mistyki życia i poświęcenia św. Floriana. To wielka społeczna służba na chwa-
łę Bogu i Ojczyźnie. 

Waldemar Pawlak prezes zg zoSP rP

Wprowadzenie

Pierwsze znane zorganizowane zespoły ludzi do walki z niosącym zniszczenie ogniem 
powołano już w  starożytnym Rzymie, za sprawą polityka i  wodza Marka Licyniusza 
Krassusa (114 r. p.n.e. – 53 r. p.n.e.). Nie była to jednak wówczas walka ani ochotnicza, ani 
bezinteresowna. Utworzona ok. 60 r. p.n.e. pierwsza na świecie prywatna straż pożarna 
w liczbie 500 osób w milionowym Rzymie przejmowała za bezcen płonący budynek, który 
potem gaszono. Pierwsze profesjonalnie zorganizowane państwowe zawodowe oddziały 
powstały ok. 6 r. p.n.e., w okresie panowania Oktawiana Augusta (63 r. p.n.e. – 14 r. n.e.) 
i liczyły siedem kohort po 1000 osób każda. Ich tworzenie i funkcjonowanie regulowało 
ówczesne prawo – nazwane później prawem rzymskim, które istotnie wpłynęło na prawo-
dawstwo europejskie nie tylko doby średniowiecza, ale i współczesne. Nawet tak zorga-
nizowana ochrona przeciwpożarowa nie była jednak w stanie sprostać pożarowi Rzymu 
w 64 r. n.e., który strawił 10 z 14 dzielnic miasta i stał się pretekstem do prześladowania 
chrześcijan. Również dzisiejszy patron strażaków – św. Florian jako rzymski legionista 
zginął śmiercią męczeńską 4 maja 304 r. na terenie dzisiejszej Austrii. 

Straż w Rzymie funkcjonowała aż do jego upadku w 476 r. n.e. Później walka z ogniem 
była przedmiotem różnorodnych regulacji. Na dworach rządzących i w dużych miastach 
wydawano edykty wymuszające stosowne zasady postępowania oraz obowiązki w gasze-
niu i  ratowaniu dobytku. Były to swoiste reguły walki z ówczesnymi plagami pożarów. 
Pierwsze porządki ogniowe w Europie wydane zostały dla następujących miast: Londynu 
(1189), Augsburga (1276), Wiednia (1278), Monachium (1370), Paryża (1371), Zurychu 
(1375), Bremy (1433), Frankfurtu n. Menem (1434), Berna (1497) i Drezna (1529). Nie-
stety, po upadku Cesarstwa Rzymskiego zawodowe straże pożarne zaczęto na nowo orga-
nizować dopiero w XVII w. (w Wiedniu powstała w 1685 r.).
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Porządki ogniowe ogłaszano także w Polsce jako uchwały rad miejskich. Kształtują-
ce się od momentu przyjęcia chrześcijaństwa w  966 r. młode państwo Mieszka I  i  Bo-
lesława Chrobrego włączało się w  obszar cywilizacji zachodnioeuropejskiej i  wpływów 
rzymskich. Później nastąpiło także przejmowanie zachodnich regulacji prawnych. Pierw-
sze znane unormowania przeciwpożarowe pochodzą z  XIV w. – zostały wprowadzone 
w 1374 r. w Krakowie. W XV w. i następnych analogicznie postępowały kolejne miasta 
Rzeczypospolitej: Poznań (1462), Wilno (1536), Warszawa (1546), Kazimierz (1554), 
Gdańsk (1565), Starogard Gdański (1634), Wolbórz (1713), Ostrów Wielkopolski (1752) 
i Grudziądz (1760). 

Szerszy zasięg na ziemiach polskich miała pierwsza kodyfikacja prawa sądowego za 
czasów dynastii piastowskiej, w postaci statutów Kazimierza III Wielkiego z 1374 r. (statut 
piotrkowski, nadany w Piotrkowie dla Wielkopolski i  statut wiślicki, nadany w Wiślicy 
dla Małopolski). Przewidziane w nich były między innymi surowe kary dla podpalaczy. 
Zagadnieniom bezpieczeństwa pożarowego wiele uwagi poświęcał pisarz i działacz An-
drzej Frycz Modrzewski (1503-1572). W dziele ,,O naprawie Rzeczypospolitej” z 1551 r. 
postulował potrzebę organizacji w  miastach straży ogniowych. Rekomendował zasady 
bezpieczeństwa pożarowego. W  tym okresie (1558) ukazały się także ,,Artykuły prawa 
magdeburskiego” Bartłomieja Groickiego, które do końca Rzeczpospolitej w XVIII w. fak-
tycznie kształtowały prawo i praktykę sądów oraz ,,Gospodarstwo” wojewody rawskiego 
Anzelma Gostomskiego, odnoszące się także do pożarów na wsi. W 1760 r. przepisy prze-
ciwpożarowe ogłosił wielki marszałek koronny Franciszek Bieliński. 

Innym historycznie istotnym dokumentem był „Porządek ogniowy w Warszawie od 
marszałka wielkiego koronnego na mocy prawa ustanowiony”. Przygotowany w 1779 r. przez 
marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego edykt był w ówczesnych czasach 
swoistym katechizmem walki z pożarami. W tym samym roku w Poznaniu przyjęto ,,Usta-
wę względem ognia i sadzy”. Późniejsze przemiany w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
dotyczą już ziem polskich pod panowaniem zaborców aż do 1918 r. Przedstawione zostały 
ponadto wybrane zagadnienia z historii ruchu strażackiego na terytoriach Rzeczypospolitej 
będących we władaniu zaborców: Rosji, Prus i Austrii – od I rozbioru w 1772 r., przez rozbiór  
II w 1793 r. i III w 1795 r., aż po dzień dzisiejszy. Polskie nowożytne pożarnictwo, którego 
początki przypadają na XIX w., rozwijało się w  jakże odmiennych warunkach społecz-
no-politycznych niż w wielu innych krajach europejskich. W II połowie XIX w. nastąpiło 
największe natężenie brutalnego procesu germanizacji i rusyfikacji. Panoramy ruchu stra-
żackiego nie można odrywać od historii narodu pozbawionego państwowości i walczące-
go o wyzwolenie z jarzma prusko-austriacko-rosyjskiego. To i krew kosynierów pod Ra-
cławicami, którzy pod wodzą Tadeusza Kościuszki bronili niepodległości swej Ojczyzny, 
i udział w kampaniach cesarza Francuzów, Napoleona, z nadzieją na wolność pod jego 
sztandarami. To także samodzielne zrywy powstańcze – listopadowe (1830) i styczniowe 
(1863). To modlitwa ciemiężonego narodu o wielką wojnę, która w efekcie umożliwiła 
odzyskanie wolności w 1918 r. 

Niewątpliwie jednym z  najważniejszych wydarzeń w  nowożytnych dziejach pol-
skiego pożarnictwa było utworzenie w 1802 r. straży pożarnej w Wilnie oraz w 1836 r.  
Warszawskiej Straży Ogniowej. Były to pierwsze zawodowe straże pożarne na ziemiach 
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polskich i jednocześnie jedne z pierwszych w Europie. Ich powstanie, choć pod względem 
organizacyjnym wzorowane było na straży petersburskiej, stanowiło samodzielny wysiłek 
ówczesnych polskich elit. Chociaż do dziś jeszcze zwykło się mówić o  polskich zapóź-
nieniach w organizacji życia społecznego w stosunku do innych krajów europejskich, to 
jednak nie ulega wątpliwości, że te straże należały do najstarszych w Europie. Wcześniej 
od nich powstały tylko zawodowe straże ogniowe w Wiedniu (1685), Paryżu (1716), Por-
to, Brukseli, Petersburgu Moskwie, Gandawie, Neapolu, Antwerpii, Bolonii, Edynburgu 
i Londynie. Po nich utworzono straże ogniowe m.in. w takich miastach, jak: Berlin, Lizbo-
na, Praga, Oslo, Sztokholm, Budapeszt, Helsinki czy Sofia.

O szerokim rozwoju ruchu pożarniczego na ziemiach polskich zdecydować miał jed-
nakże rozwój stowarzyszeń ochotniczych straży ogniowych. Przyjmuje się, że pierwszą 
ochotniczą straż pożarną w Europie powołano w 1815 r. w miejscowości Gloucester w An-
glii. W Miśni powstała w 1841 r. Powstanie i rozwój ochotniczych straży ogniowych na 
terenach Rzeczypospolitej pod zaborami datuje się na połowę XIX w. Wcześniej jednak 
powstawały także stowarzyszenia ukierunkowane na zagadnienia związane z  ochroną 
przeciwpożarową, takie jak Stowarzyszenie Ratunkowe od Ognia założone w Warszawie 
w 1800 r. Najintensywniej ochotnicze straże ogniowe rozwijały się pod zaborem austriac-
kim, gdzie społeczeństwo miało względnie dobre warunki do rozwoju polskich stowarzy-
szeń. Pod zaborem niemieckim dominowały obowiązkowe straże ogniowe, organizowane 
zarówno w  miastach, jak i  na wsiach. Z  ogromnymi trudnościami rozwijały się straże 
ochotnicze pod zaborem rosyjskim. Działo się to w  okresie nasilonych represji po Po-
wstaniu Styczniowym (1863-1864) – carat zakazał organizowania na ziemiach polskich 
jakichkolwiek form życia społecznego, niszczył polską kulturę, hamował wewnętrzny 
rozwój narodu, stosował bezprzykładny ucisk. II połowa XIX w. to także czas nasilonej 
germanizacji na ziemiach pod zaborem pruskim. Ruch strażacki tworzył się w  ramach 
organicznej, pozytywistycznej pracy od podstaw, przygotowując zorganizowane kadry dla 
wolnej Polski. 

To strażacy w  zakładanych strażach ogniowych (ochotniczych) integrowali lokalne 
społeczności, chroniąc ojczystą mowę i wiarę. Bliskie im były samorządowe i spółdziel-
cze zasady życia społecznego. Tam, gdzie powstały ochotnicze straże, tam cementowały 
się małe ojczyzny i budowała się solidarna, samorządowa wspólnota. Strażacy ochotnicy 
wnieśli istotny wkład w odbudowę państwa polskiego po 123 latach niewoli. Uczestniczyli 
w walkach o nowe granice (Powstanie Wielkopolskie, powstania śląskie) i w wojnie z bol-
szewikami w latach 1919-1921. 

W  1921 r. strażacy zjednoczyli wszystkie związki działające pod zaborami w  jeden 
Główny Związek Straży Pożarnych RP. Odtąd działają w  myśl hasła widniejącego na 
ich sztandarach: ,,W jedności siła”. Przyczynili się do budowy silnej II Rzeczypospolitej. 
W czasie II wojny światowej na różnych polach czynnie walczyli z okupantem, a jedno-
cześnie uczestniczyli w ochronie przeciwpożarowej na rodzimych terenach. Wielu z nich 
zginęło, walcząc z okupantem i w obozach śmierci. 

 Po wojnie z entuzjazmem odbudowywali ruch strażacki na czele z Bolesławem Cho-
miczem (prezesem Związku w latach 1921-1926), jednocześnie walcząc o utrzymanie sa-
morządowych i demokratycznych zasad w OSP i Związku. Rozwój strażackiej samorząd-
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ności i budowa demokratycznego Związku nie były jednak możliwe w dobie stalinizmu. 
Po doprowadzeniu do rezygnacji z kierowania ruchem strażackim przez Bolesława Cho-
micza w 1947 r. władze w 1949 r. rozwiązały Związek, ograniczając jednocześnie ochotni-
cze straże pożarne. Po 1956 r., w ramach październikowej odwilży, następowała powolna 
odbudowa ruchu strażackiego. Zezwolono także na działalność Związku OSP, który od-
grywał istotną rolę w życiu lokalnych społeczności i funkcjonowaniu ruchu strażackiego. 

Nowy okres w rozwoju ochotniczych straży pożarnych i ich organizacji rozpoczął się 
po 1989 r., po przemianach ustrojowych. W wolnej III Rzeczypospolitej w ramach wspól-
noty europejskiej (EWG i NATO) nastąpił dynamiczny rozwój nowoczesnego ruchu stra-
żackiego, którego podstawą była i  jest współpraca funkcjonariuszy z PSP ze strażakami 
ochotnikami. Ponad 30 tys. zawodowych strażaków oraz ochotniczy ruch strażacki liczący 
około 700 tys. osób zrzeszonych w 16 tys. OSP to unikatowy polski przykład bezpieczeń-
stwa pożarowego. Te osiągnięcia były możliwe dzięki aktywności Związku OSP RP kiero-
wanego przez dwukrotnego premiera Waldemara Pawlaka.

Rola strażaków w życiu społeczeństwa nie ograniczała się do gaszenia pożarów i świę-
towania. OSP to także ogromny ruch społeczno-kulturalny. Straże szczególnie wrosły 
w  środowisko wiejskie. Przetrwały najtrudniejsze okresy w  dziejach narodu polskiego: 
okupację hitlerowską, prześladowania stalinowskie i ograniczania związkowej działalno-
ści. Z podniesionym czołem strażacy przetrwali okres PRL, służąc całemu społeczeństwu. 

Doniosłą ideę w ruchu strażackim stanowi jego jedność o ponadczasowym charakte-
rze. To podstawa naszego bezpieczeństwa i dobra obywateli naszego kraju. W dobie świę-
towania 1050. rocznicy chrztu Polski i 100. rocznicy odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej 
można dopatrywać się podobieństw w propaństwowych założeniach księcia Polan Miesz-
ka I  oraz jakże propaństwowym działaniu Bolesława Chomicza i  jemu współczesnych, 
integrujących strażacki ruch. Jak za czasów pierwszego władcy Polski Mieszka cichły róż-
nice plemienne i religijne, tak za czasów Chomicza prasa („Przegląd Pożarniczy” z 1921 r.) 
odnotowała: „[…] pod mundurem strażackim znikają różnice stanowe, społeczne, cichną 
waśnie partyjne, milknie prywata, bo strażak to przede wszystkim obywatel, z dobrej woli 
karnie pełniący służbę pod obranym sztandarem z hasłem dobra ogółu”. Taką rolę pełni 
ruch strażacki ze swoim Związkiem w dniu dzisiejszym.

Strażacy zawsze łączyli mieszkańców swoich miejscowości wokół spraw samopomocy. 
Pełnili jednocześnie swoje obowiązki w ratowaniu życia i mienia, niejednokrotnie oddając 
życie na służbie. Godnie służyli ludziom i Ojczyźnie, w myśl zawołania: „Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek”. Tej pięknej tradycji byli i są wierni.

1. Początki ochotniczego ruchu strażackiego  
na ziemiach polskich 

Pod zaborem rosyjskim
Rada Administracyjna Królestwa Polskiego, opiniując we wrześniu 1864 r. projekt 

Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w sprawie zaprowadzenia w miastach polskich 
ochotniczych straży ogniowych, stwierdziła, że: „po rozpoznaniu wniosków względem 
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zaprowadzenia po miastach stałej straży ogniowej z  ochotników [...] nie zachodzi po-
trzeba rzeczywista zaprowadzenia i utrzymywania po miastach stałych straży ogniowych 
z ochotników, które szczególnie w czasach teraźniejszych ważne pod wieloma względami, 
a między innymi i pod względem politycznym, przedstawiają niedogodności”. W Króle-
stwie Polskim po stłumieniu Powstania Styczniowego nie tylko zabroniono zakładania 
wszelkiego rodzaju stowarzyszeń naukowych, gospodarczych i  kulturalnych, ale nawet 
filantropijnych. Zaborcze władze rosyjskie zdawały sobie sprawę z tego, że Polacy nigdy 
nie pogodzą się z utratą własnego państwa, że wszelkiego rodzaju stowarzyszenia polskie, 
chociażby powstawały bez jakiegokolwiek politycznego celu, wykorzystywane będą przez 
działaczy niepodległościowych do rozwijania wśród ludności działalności polityczno-
niepodległościowej – podkreśla prof. Tadeusz Olejnik. Dość oczywiste wydaje się więc 
pytanie: jaki to szczęśliwy zbieg okoliczności umożliwił powstanie pierwszej na ziemiach 
Królestwa Polskiego Ochotniczej Straży Ogniowej w Kaliszu? 

Otóż Kalisz, miasto gubernialne, należał do tych miast Królestwa, które w pierwszej po-
łowie XIX w. rozwijały się dynamicznie pod względem gospodarczym i  demograficznym. 
Napływali tu osadnicy z Wielkopolski, ze Śląska, z Prus i Niderlandów, którzy zakładali ma-
nufaktury. Było wśród nich wielu Niemców. To właśnie Niemcy kaliscy stali się inicjatora-
mi utworzenia straży ogniowej. Przytoczmy nazwiska jej organizatorów i pierwszych funk-
cyjnych: Pusch, Biedermann, Ehm, Peteresen, Bertelann, Berger, Blumel, Krause, Tschinkel, 
Schmidt, Wechsler. Nie są to nazwiska o polskim brzmieniu. Jeżeli władze zaborcze zezwoliły 
na założenie w Kaliszu tzw. Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej, to zdecydował o tym 
przede wszystkim skład narodowy jej członków. Rosjanie pamiętali o tym, że w okresie Po-
wstania Styczniowego osadnicy niemieccy zachowali lojalną postawę wobec zaborczych władz 
rosyjskich, nie angażowali się w walkę wspierającą Polaków i  lojalnie wypełniali obowiązki 
wobec władz. Stowarzyszenie, składające się w zdecydowanej większości z Niemców, którego 
zarząd prawie w całości był niemiecki, nie stanowiło dla Rosjan potencjalnego zagrożenia. 

Mimo, że straż kaliska, a następnie także turecka, łódzka, zgierska, tomaszowska i zduń-
skowolska były zdominowane przez obywateli pochodzenia niemieckiego, to jednak po-
wołanie pierwszej straży ogniowej na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego stanowiło nie-
zmiernie ważne wydarzenie. Na tej bowiem straży, na jej organizacji, opierały się inne straże 
ogniowe, powstające w  latach późniejszych. Straż kaliska, doskonale zorganizowana, wy-
szkolona i wyposażona, ciesząca się zasłużonym szacunkiem kaliszan, stanowiła niejako za-
czyn, godny naśladowania wzór dla innych miast i miasteczek w Królestwie Polskim W ślad 
za Kaliszem, w wyniku usilnych starań lokalnych społeczności, powstawały ochotnicze stra-
że ogniowe w: Częstochowie (1871), Kielcach, Koninie, Turku i Zgierzu (1874). Przez 10 lat 
utworzono ich jednak zaledwie sześć, co przy olbrzymim zagrożeniu pożarowym było kroplą 
w morzu potrzeb. Z biegiem lat zaborcze władze rosyjskie, poddając powstające straże ognio-
we silnemu nadzorowi policyjnemu i administracyjnemu i narzucając im uciążliwe ograni-
czenia statutowe, stopniowo zezwalały na powstawanie kolejnych stowarzyszeń strażackich. 
W następnych latach powstały straże ogniowe w Płocku, Włocławku i Łęczycy (1875), Sie-
radzu i  Łodzi (1876), Wieluniu, Radomiu, Białej Podlaskiej i  Tomaszowie Mazowieckim 
(1877), Piotrkowie (1878), Łowiczu, Nieszawie i Łomży (1879), Suwałkach, Sochaczewie,  
Nowym Dworze i Skierniewicach (1880). Wymienione straże należą do najstarszych w Kró-
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lestwie Polskim. W 1880 r. było ich już 45, w 1892 r. – 70, w 1900 r. – 129, w 1910 r. – 421, zaś 
na początku 1914 r. – 563. W stosunku do obszaru kraju oraz liczby ludności to stosunkowo 
niewiele, choć ich wzrost był dość widoczny. 

Pod względem terytorialnym najwięcej straży ogniowych powstawało w  zachodnich 
i centralnych guberniach Królestwa Polskiego: kaliskiej, warszawskiej i piotrkowskiej. Roz-
wój stowarzyszeń strażackich, szczególnie w  miastach, wynikał także stąd, że w  drugiej 
połowie XIX w. na ziemiach Królestwa Polskiego następował intensywny rozwój kapitali-
stycznych stosunków produkcji i związany z tym dynamiczny rozwój przemysłu, a postęp 
techniczny pogłębiał społeczny podział pracy. W wielkim stopniu rosło też zagrożenie po-
żarowe fabryk i  miast oraz wielkość sum odszkodowawczych wypłacanych pogorzelcom 
z rządowego funduszu ubezpieczeń. Sprawa zabezpieczenia pożarowego miast stawała się 
więc kwestią niezmiernie palącą, a władze municypalne nie dysponowały odpowiednimi 
funduszami na utrzymywanie straży zawodowych. Po początkowym okresie wielkich utrud-
nień stawianych organizatorom straży przez administrację zaborczą stopniowo względy na-
tury gospodarczej zaczęły przeważać nad racjami politycznymi. Rozwój ten uzależniony był 
także od tego, jaką politykę w stosunku do Polaków prowadzili generał-gubernatorzy war-
szawscy. Gdy w 1883 r. stanowisko to objął zaciekły rusyfikator i nacjonalista Josif Władimi-
rowicz Hurko (1883-1894), nastąpił okres zakrojonej na szeroką skalę walki z polskością. Za 
jego rządów nie tylko wstrzymano powstawanie ochotniczych straży ogniowych, ale wiele 
już istniejących po prostu rozwiązywano. Podobny los dzieliły inne polskie stowarzyszenia, 
mające na celu m.in. realizację zadań humanitarnych. Następcy Hurki byli nieco liberalniej 
nastawieni do stowarzyszeń pożarniczych. I tak pod rządami generał-gubernatorów Pawła 
A. Szuwałowa (1894-1897), a w szczególności księcia Aleksandra K. Imeretyńskiego (1897-
1901), zaistniały już względnie poprawne warunki do rozwoju stowarzyszeń ochotniczych 
straży ogniowych, choć w dalszym ciągu poddawano je obostrzonemu nadzorowi policyj-
nemu i rusyfikacji.

Można jednak stwierdzić, że po wprowadzeniu w 1898 r. nowego statutu wzorcowego dla 
ochotniczych straży ogniowych w zasadzie nie było już poważniejszych przeszkód ze strony 
władz w ich zakładaniu zarówno w miastach, jak i osadach. Nadal jednak wśród naczelni-
ków powiatów i gubernatorów znajdowali się tacy, którzy z wielką podejrzliwością traktowa-
li powstające straże ogniowe, ich organizatorzy napotykali liczne utrudnienia. Dla przykładu 
mieszkańcy Jędrzejowa przez kilka lat zabiegali o zezwolenie na założenie straży. Dopiero  
w 1902 r. udało się im pokonać biurokratyczne przeszkody. Podobnie było w Dobrzyniu 
nad Drwęcą w powiecie rypińskim, gdzie podanie mieszkańców o założenie straży przele-
żało w biurze naczelnika powiatu kilka lat. Mieszkańcy Ćmielowa w powiecie opatowskim 
dwa lata oczekiwali na zatwierdzenie przez władze wzorcowego statutu straży, a guberna-
tor piotrkowski przez wiele lat utrudniał założenie straży w Sosnowcu. Według guberna-
tora płockiego „głównym celem formowania drużyn pożarniczych nie jest zabezpieczenie 
ludności przed pożarami, lecz kształcenie kadr na wypadek walki zbrojnej”, a Departament 
Policji wydał w 1909 r. pismo okólne do gubernatorów i naczelników powiatów, w którym 
stwierdzano: „Solidarność członków straży uczestniczących w  częstych ćwiczeniach jest 
jednym z najbardziej sprzyjających warunków do rozpowszechniania złych intencji, rozpo-
wszechniania wśród chłopów rewolucyjnych poglądów. 
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Duża liczba tego rodzaju drużyn pożarniczych powoduje, że elementy przeciwrządo-
we mają do swej dyspozycji w wielu okolicach gotowe, dobrze zorganizowane i w pełni 
zdyscyplinowane kadry aktywnych działaczy na wypadek najrozmaitszych rewolucyj-
nych wystąpień. Mając na uwadze, że w podobnych warunkach wiejskie drużyny pożarne 
stać się mogą nader niebezpiecznymi centrami propagandy rewolucyjnej wśród ludności 
chłopskiej i służyć jako komórki dla organizowania w warunkach legalności chłopskich 
związków, departament policji poleca władzom administracyjnym, aby szczególnie wni-
kliwie obserwowały działalność tego rodzaju drużyn”. Mimo to władze zaborcze, przede 
wszystkim z uwagi na wielkie zagrożenie pożarowe miast, osad i wsi w Królestwie Pol-
skim, zmuszone były do tolerowania powstających straży ogniowych. W latach 1901-1910 
spłonęło 45 276 budynków, a straty spowodowane przez pożary wyniosły blisko 37 mln 
rubli. Spośród straży wiejskich najbardziej odległą metryką powstania legitymują się stra-
że ogniowe: w Dobrcu Wielkim k. Kalisza (1876), Pyszkowie w pow. sieradzkim i Bog-
danowie w  pow. piotrkowskim (1882), Kawnicach w  pow. konińskim (1883), Zdunach 
(1901) i  Retkach w  pow. łowickim (1905), Chróścinie w  pow. wieluńskim (1906), Zła-
kowie Kościelnym w pow. łowickim, Ożarowie, Chorzewie, Rudnikach i Siemkowicach 
w pow. wieluńskim (1908). W żadnym innym kraju ówczesnej Europy straże ogniowe nie 
rozwinęły takiej gamy różnorodnych działań poza pożarniczych, jak na ziemiach polskich, 
w szczególności w Królestwie Polskim. U podstaw ich działalności obok walki z klęską 
pożarów leżała dążność do przeciwstawienia się rusyfikacji i germanizacji przez uświado-
mienie narodowe najszerszych kręgów polskiego społeczeństwa i budzenie patriotyzmu, 
co w konsekwencji miało stworzyć grunt do odbudowy niepodległego państwa polskiego. 
Wymownym tego dowodem był ożywczy nurt pracy patriotyczno-niepodległościowej, 
zaangażowanie w walkę o swobody narodowe i obywatelskie oraz o język polski w życiu 
publicznym w latach rewolucji 1905-1907. Najbardziej w działania te zaangażowane były 
straże ogniowe Kielecczyzny. 

Nie tylko w miastach, lecz także w małych miasteczkach i wsiach domagano się wpro-
wadzenia w  szkołach i  urzędach języka ojczystego i  polskich urzędników. Były nawet 
nawoływania do przepędzenia zaborców z  kraju i  przywrócenia niepodległości Polski. 
W listopadzie 1905 r. utworzono w Bodzentynie, w guberni kieleckiej, Republikę Bodzen-
tyńską. Na wiecu ludowym wybrano nowego wójta, którym został naczelnik miejscowej 
straży ogniowej – Roman Plewiński, a zgromadzeni złożyli przysięgę na wierność nowej 
władzy ludowej. W trakcie manifestacji patriotycznej orkiestra grała pieśni rewolucyjne, 
a straż ogniową powołano do utrzymywania w osadzie porządku. Wkrótce jednak wojska 
rosyjskie stłumiły bunt mieszkańców Bodzentyna, a aresztowanego Romana Plewińskie-
go skazano na karę śmierci, którą zamieniono następnie na dożywotnie więzienie. Straż 
ogniową jako „zagrażającą społecznemu porządkowi i spokojności”, decyzją gubernatora 
kieleckiego czasowo rozwiązano. W Sławkowie, w powiecie olkuskim, utworzono 12 li-
stopada 1905 r. Republikę Sławkowską. Usunięto ze stanowisk niektórych urzędników 
i nauczycieli, funkcjonariuszy straży ziemskiej, zaś straż ogniową przekształcono w tzw. 
Straż Obywatelską, która miała w dzień i w nocy pilnować porządku w osadzie. I w Sław-
kowie władze carskie siłą przywróciły dawny porządek. W walkę o swobody demokratycz-
ne i polityczne bardzo aktywnie zaangażowane były również straże ochotnicze w Chęci-
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nach i Wolbromiu, za co zostały przez gubernatora kieleckiego czasowo zawieszone. Także 
w  innych guberniach Królestwa straże ogniowe brały aktywny udział w manifestacjach 
patriotycznych. W Stawiszynie, w pow. kaliskim, urządzono w 1905 r. pochód z czerwo-
nym sztandarem, na którym wypisano hasła: „Wolność – Równość – Braterstwo”. W po-
chodzie, wbrew zarządowi straży, wzięli też udział strażacy. W Łęczycy z okazji ogłoszenia 
manifestu carskiego zorganizowano manifestację z udziałem orkiestry straży ogniowej. 
Śpiewano polskie pieśni narodowe. 

Do zebranych przemawiał prezes straży ogniowej w Poddębicach – ziemianin Napo-
leon Zakrzewski. W Sieradzu odbył się w miejscowym teatrze 12 listopada 1905 r. wiec 
polityczny z  udziałem kilkuset osób. Uchwalono rezolucję, przy muzyce straży ognio-
wej odśpiewano „Boże, coś Polskę” i „Jeszcze Polska nie zginęła”. Część strażaków mia-
ła uczestniczyć w wystąpieniach rewolucyjnych na sieradzkich łęgach. Manifestacje pa-
triotyczne z udziałem ochotniczych straży ogniowych odbywały się także w Poddębicach 
i Piątku w powiecie łęczyckim. W Ostrowi Mazowieckiej strażacy uczestniczący w 1905 r. 
w manifestacji mieszkańców miasta domagali się polskiej szkoły, polskiego sądownictwa 
i samorządu. W Zduńskiej Woli strażacy narodowości polskiej uczestniczyli w manifesta-
cjach patriotycznych i rewolucyjnych pod czerwonymi sztandarami. 

Po opanowaniu fali rewolucyjnej zaborcze władze rosyjskie zastosowały wobec człon-
ków korporacji strażackich restrykcje karne i administracyjne. W Zduńskiej Woli areszto-
wano w 1906 r. Stanisława Klimaszewskiego i Romana Kaspariego. Za czynne zaangażo-
wanie w ruch wolnościowy w latach 1905-1907 gubernator kaliski usunął 5 marca 1907 r. 
z  zarządu straży tureckiej jednego z  nielicznych Polaków Teofila Szawłowskiego, zaś 
gubernator kielecki zawiesił w czynnościach długoletniego naczelnika straży miechow-
skiej Feliksa Górskiego. Z  tych samych powodów zaborcze władze rosyjskie rozwiązały 
w 1905 r. straże ogniowe w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Siedlcach. Przytoczone 
wyżej przykłady świadczą wymownie o zaangażowaniu członków towarzystw strażackich 
w walkę o swobody narodowe i obywatelskie. Trwała wówczas także walka o polski zwią-
zek strażacki. Lata wrzenia rewolucyjnego w Królestwie Polskim wyzwoliły wśród towa-
rzystw strażackich dążenia do utworzenia polskiego związku strażackiego, niezależnego 
od Petersburga. Początkowo stowarzyszenia pożarnicze działały w zupełnym odosobnie-
niu, lecz już pod koniec XIX w. zaczęły narastać tendencje do zjednoczenia straży ognio-
wych w Królestwie Polskim. Zaborcze władze rosyjskie starały się przeciwdziałać temu 
procesowi. Wynikało to przede wszystkim stąd, że traktowały one z wielką podejrzliwo-
ścią wszelkiego rodzaju stowarzyszenia o charakterze polskim, a cóż dopiero związek czy 
federację tego typu stowarzyszeń. Wszak zaborca w przypadku każdej polskiej organizacji 
zrzeszającej Polaków domniemywał, że prowadziła będzie ona pod osłoną legalnej dzia-
łalności statutowej w sposób mniej lub bardziej zamaskowany działalność narodowo-pa-
triotyczną. Niektóre spośród straży, zachęcane przez władze zaborcze, zostały członkami 
Cesarsko-Rosyjskiego Towarzystwa Pożarniczego w Petersburgu. 

Gdy w latach 1905-1907 ziemie zaboru rosyjskiego objęło wrzenie rewolucyjne, Pola-
cy obok żądań natury ekonomicznej i socjalnej wysuwali wobec zaborcy żądania o cha-
rakterze narodowym: zwiększenia swobód obywatelskich, możliwości rozwoju polskiego 
życia narodowego, oświaty i kultury. Pod wpływem wydarzeń rewolucyjnych carat wy-
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dał w 1906 r. dekret o stowarzyszeniach i związkach, na podstawie którego Polacy mogli 
w  miarę swobodnie organizować różnego rodzaju stowarzyszenia. Dekret ten stwarzał 
również znaczną swobodę powstawania stowarzyszeń ochotniczych straży ogniowych. 
Wśród czołowych działaczy polskiego pożarnictwa powstała inicjatywa zwołania zjazdu 
stowarzyszeń strażackich z Królestwa Polskiego i wystąpienia z petycją do ministra spraw 
wewnętrznych w sprawie zezwolenia na utworzenie samodzielnego, niezależnego związku 
strażackiego dla Królestwa Polskiego. 

Gorącym rzecznikiem tej idei był redaktor „Strażaka” – Leopold Szyller-Racki. Wy-
stąpił on z propozycją zwołania zjazdu delegatów straży ogniowych z Królestwa Polskiego 
w Warszawie, którego celem miało być: „na pierwszym miejscu […] założenie związku 
straży ogniowych ochotniczych, a  następnie roztrząsanie spraw ogólnych dotyczących 
pożarnictwa krajowego”. Zachęcając straże do udziału w  zjeździe, Szyller-Racki pisał 
m.in.: „Powinniśmy mieć niejaką pewność, iż Zjazd będzie reprezentował mniej więcej 
wszystkie okolice kraju. Taki bowiem tylko Zjazd mógłby mieć dostateczną powagę dla 
stawiania wniosków i referowania uchwał tej doniosłości co powołanie do życia Związku 
Strażackiego dla całego Królestwa”. Występowano też z  sugestią zorganizowania takie-
go zjazdu w Łowiczu, gdzie rolę organizatora mógłby podjąć bardzo prężny i niezmier-
nie zaangażowany w  sprawę powołania związku strażackiego zarząd straży łowickiej.  
30 kwietnia 1907 r., występując w  imieniu straży ogniowych, działacze strażaccy: Wła-
dysław Małkowski – działacz straży częstochowskiej, Józef Troetzer – właściciel fabryki 
sprzętu pożarniczego w Warszawie i Leopold Szyller-Racki – redaktor „Strażaka” zwrócili 
się do generała-gubernatora warszawskiego z podaniem o zezwolenie na odbycie w War-
szawie zjazdu delegatów straży ogniowych z Królestwa Polskiego. 

Wystąpienie to poprzedzone było poufną konferencją przedstawicieli straży ognio-
wych, zorganizowaną w Łowiczu 7 kwietnia 1907 r. pod przewodnictwem prezesa straży 
łowickiej dr. Stanisława Stanisławskiego. Powołano 15. osobowy komitet organizacyjny 
przyszłego zjazdu, w którego składzie znaleźli się najbardziej zasłużeni dla polskiego po-
żarnictwa działacze ochotniczych straży ogniowych: Józef Binder – prezes zarządu stra-
ży skierniewickiej, Bronisław Bukowiński – dyrektor straży kaliskiej, Mieczysław Halik 
– prezes zarządu straży kieleckiej, Władysław Małkowski – rejent z Częstochowy, dr Sta-
nisław Stanisławski – prezes zarządu straży łowickiej, Ludwik Stankiewicz – naczelnik 
straży z Nowego Bródna, J. Pawiński – prezes zarządu straży radomskiej oraz Leopold 
Szyller-Racki, Emil Karol Szyller, Władysław Chludziński – prezes straży suwalskiej, Ju-
liusz Konopacki – prezes straży piotrkowskiej, dr Aleksander Maciesza – prezes straży 
płockiej, dr Antoni Troczewski – prezes straży kutnowskiej, Fryze, Bolesław Łażewski – 
naczelnik straży radomskiej i przemysłowiec Józef Troetzer. Wyznaczono także komisje 
problemowe zjazdu. Zjazd miał się odbyć we wrześniu 1907 r. Organizatorzy zebrali się 28 
sierpnia 1907 r. w redakcji „Strażaka”, aby przedyskutować z adwokatem Henrykiem Dzie-
wulskim i rzeczoznawcą Lesserem opracowany projekt statutu przyszłego związku. Wśród 
zebranych w Warszawie byli: Karol Potrzebowski – prezes straży włocławskiej, Eugeniusz 
Dobosiewicz – prezes straży błońskiej, Zygmunt Gryżewski – naczelnik straży łęczyckiej, 
Florian Harnysz – naczelnik oddziału straży kaliskiej, Aleksander Grąbczewski – pomoc-
nik naczelnika straży włocławskiej oraz wspomniani wcześniej: Bronisław Bukowiński, 
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Józef Binder, Ludwik Stankiewicz, L. Szyller, E.K. Szyller oraz J. Troetzer. Opracowany 
projekt statutu związku opublikowano na łamach „Strażaka” jako „Projekt ustawy związku 
ochotniczych straży ogniowych w guberniach Królestwa Polskiego”. 

Według statutu celem związku miało być „rozpowszechnienie racjonalnej obrony od 
pożarów i utrzymanie stowarzyszeń straży ogniowych na wysokości zadania”. Określono 
także środki zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów: urządzanie nowo powstają-
cych oraz popieranie istniejących straży ochotniczych, udzielanie instrukcji racjonalnego 
i  systematycznego prowadzenia obrony pożarniczej, wyjednywanie u  instytucji rządo-
wych lub społecznych potrzebnego poparcia dla organizacji pożarniczych i dla urządzeń 
ułatwiających bezpieczeństwo i  obronę od pożarów, zaprowadzenie największej jedno-
litości w urządzaniu, zaopatrzeniu, kierownictwie, przepisach służbowych, ćwiczeniach 
i sygnałach w strażach należących do związku oraz czuwaniu nad ich zawodowym wy-
kształceniem, premiowanie towarzystw pożarniczych lub pojedynczych członków za ich 
wybitne odznaczenie się przy pożarach, utworzenie funduszu zapomogi dla strażaków 
poszkodowanych przy pełnieniu służby pożarniczej i dla rodzin – jednorazowej lub doży-
wotniej, urządzanie zjazdów strażackich połączonych z popisami zawodowo-gimnastycz-
nymi i wystawami przyrządów pożarniczych, założenie i utrzymanie zawodowej szkoły 
pożarniczej, wydawanie czasopisma poświęconego sprawom pożarnictwa, reprezentacja 
strażactwa przez Radę Zarządzającą związku. Projekt statutu, rozesłany do wszystkich 
straży w Królestwie Polskim, spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem, czego wyrazem 
było nadsyłanie na adres komitetu organizacyjnego zjazdu pewnych sum pieniężnych, 
a nawet wpisowego. Jednakże w końcu 1907 r. władze zaborcze zdołały w znacznej mie-
rze opanować falę rewolucji w Królestwie i rozpoczęło się ponowne ograniczanie swobód 
obywatelskich. Generał-gubernator warszawski odmówił zezwolenia na zwołanie ogól-
nokrajowego zjazdu przedstawicieli straży ogniowych i powołanie związku strażackiego. 

Odmowa ze strony władz nie oznaczała bynajmniej zaprzestania wśród działaczy po-
żarniczych dążeń do powołania związku. By zintegrować polskie pożarnictwo, organizo-
wano więc w  różnych miastach Królestwa zjazdy pożarnicze. I  tak 21 sierpnia 1909 r., 
wykorzystując odbywającą się w Częstochowie wystawę rolniczo-przemysłową, włączono 
do jej programu dział pożarniczy. To z kolei posłużyło za pretekst do zwołania w tym mie-
ście zjazdu pożarniczego, który zasadniczo miał charakter szkoleniowy. Na jego program 
złożyły się referaty, dyskusja oraz konkurs ćwiczeń strażackich z udziałem kilku straży, 
wystawa narzędzi pożarniczych i ognioodpornych materiałów budowlanych. W zjeździe 
częstochowskim wzięło udział 180 przedstawicieli straży, głównie z guberni piotrkowskiej  
i kaliskiej, m.in. z Piotrkowa, Radomska, Czeladzi, Zgierza, Poraja, Łukowa, Iłży, Bełcha-
towa, Rzgowa, Pabianic, a także przedstawiciel straży zakordonowej Feliks Nowotny – na-
czelnik straży krakowskiej. Zebrani byli zgodni co do tego, że istnieje potrzeba odbywania 
wspólnych narad przedstawicieli krajowych straży pożarnych, jednakże żadnych uchwał 
w sprawie powołania związku strażackiego nie podjęli. Bezpośrednim efektem zjazdu czę-
stochowskiego było zorganizowanie 27 lutego 1910 r. we Włocławku kolejnego, znacznie 
liczniejszego zjazdu przedstawicieli straży ogniowych z Królestwa. 

Na zjeździe włocławskim powołano też komisję, której zadaniem było rozpoczęcie sta-
łej pracy nad zjednoczeniem wszystkich straży pożarnych w Królestwie Polskim. Kolejny 
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zjazd przedstawicieli straży ogniowych z  Królestwa Polskiego odbył się we Włocławku 
w dniach 18 i 19 sierpnia 1912 r. Przedmiotem obrad były tym razem sprawy techniczne 
sprzętu przeciwpożarowego, kursów pożarniczych, regulaminu straży pożarnych, statu-
tu oraz własnego wydawnictwa. Sprawa powołania związku strażackiego jednoczącego 
straże w  Królestwie Polskim była nadal systematycznie podnoszona przez czołowych 
przedstawicieli polskiego pożarnictwa, przy czym najwięcej aktywności w tym względzie 
wykazywał nadal redaktor „Strażaka” Leopold Szyller-Racki oraz przedstawiciele straży 
ogniowych z Łowicza, Włocławka i Częstochowy. Ponieważ władze carskie nie zezwala-
ły na utworzenie samodzielnego związku, powrócono do koncepcji utworzenia oddziału 
zamiejscowego Cesarsko-Rosyjskiego Towarzystwa Pożarniczego obejmującego ziemie 
Królestwa Polskiego. Niestety, władze zaborcze odmówiły zgody i na takie rozwiązanie. 
„Strażak” nawoływał więc do organizowania zjazdów pożarniczych, konferencji i ćwiczeń 
na wzór straży włocławskiej. Ich celem miała być integracja polskiego pożarnictwa. Na-
stępne zjazdy strażackie odbyły się w Grójcu, Łowiczu, Piotrkowie i Radomsku. Wszystkie 
wymienione działania integracyjne polskich działaczy strażackich miały tylko doraźny 
charakter, bowiem wszelkie starania o utworzenie samodzielnego związku strażackiego 
rozbijały się o nieprzejednaną postawę zaborczych władz rosyjskich. 

Trwało to do wybuchu I wojny światowej. Dopiero w zmienionej sytuacji politycznej, 
gdy państwa zaborcze starały się zyskać przychylność Polaków, władze rosyjskie zatwier-
dziły w kwietniu 1915 r. statut Towarzystwa św. Floriana jako ogólnokrajowej organizacji 
mającej zrzeszać straże z ziem Królestwa Polskiego. Jego głównymi zadaniami miały być: 
rozwój pożarnictwa, popieranie istniejących straży ogniowych oraz współdziałanie w za-
kładaniu nowych, organizowanie na prowincji oddziałów Towarzystwa, popularyzowanie 
pożarnictwa przez propagowanie literatury dotyczącej walki z pożarami, organizowanie 
wystaw, konkursów, konferencji, odczytów, zebrań dyskusyjnych, utrzymywanie instruk-
torów pożarnictwa, popieranie produkcji materiałów ogniotrwałych, wyróżnianie zasłu-
żonych na polu pożarnictwa nagrodami i dyplomami. Te ambitne zadania Towarzystwa 
św. Floriana na skutek intensywnych działań wojennych na ziemiach Królestwa nie mogły 
zostać w pełni zrealizowane. 

Do pierwszego ogólnokrajowego zjazdu przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych 
z ziem Królestwa Polskiego doszło dopiero we wrześniu 1916 r., gdy ziemie te znalazły się 
pod okupacją niemiecką i  austriacką, a  okupanci poczynili pewne polityczne ustępstwa 
w stosunku do społeczeństwa polskiego. Organizatorami zjazdu, który odbył się w Warsza-
wie, byli znani działacze ruchu pożarniczego w Królestwie Polskim: Bolesław Chomicz – 
prezes Zarządu Ubezpieczeń Wzajemnych Budowli od Ognia w Królestwie Polskim, główny 
organizator zjazdu, oraz Henryk Barylski, Tadeusz Brzozowski, Stanisław Futasewicz, Wale-
rian Koreywo, Wacław Lilpop, Zygmunt Ponikowski, inż. Tadeusz Rychter, ks. Marcin Szko-
powski, inż. Józef Tuliszkowski i inż. Aleksy Ludwik Zagrodzki. W zjeździe uczestniczyły 
953 osoby reprezentujące 302 straże ochotnicze i fabryczne. Miał on bardzo uroczysty cha-
rakter. Jego inauguracja odbyła się 8 września w warszawskiej katedrze św. Jana, gdzie arcy-
biskup Aleksander Kakowski dokonał poświęcenia sztandaru straży warszawskiej. Obrady 
toczyły się w sali Towarzystwa Łyżwiarskiego. Zjazd miał doniosłe znaczenie dla polskiego 
pożarnictwa. W trzecim dniu obrad, 10 września, dotychczasowe Towarzystwo św. Floriana 
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przekształcono w Związek Floriański i wybrano jego zarząd w następującym składzie: pre-
zes – Bolesław Chomicz z Warszawy, wiceprezesi – inż. Józef Tuliszkowski z Warszawy i dr 
Alfred Grohman z Łodzi, skarbnik Stanisław Szostkiewicz z Warszawy, sekretarz – inż. Lu-
dwik Zagrodzki z Warszawy, kustosz – ks. dr Marcin Szkopowski z Warszawy, członkowie: 
Emil Balcer z Łowicza, Józef Kubicki z Zawiercia, Juliusz Konopacki z Piotrkowa, Stanisław 
Olkuski z Końskich, inż. Edward Wagner z Łodzi, inż. Włodzimierz Zaleski z Lublina, Sta-
nisław Dzierzbicki z Warszawy. Zastępcami członków zarządu zostali: dr Antoni Troczewski 
z Kutna, Józef Lewiński z Włocławka i Zygmunt Gryżewski z Łęczycy, zaś w skład Komi-
sji Rewizyjnej weszli: ks. Feliks Czyżewski z Piasków Luterskich, ks. Wacław Kokowski ze 
Srocka, Wacław Kaliszek z Kopalni ,,Koszelew” k. Dąbrowy Górniczej, Stanisław Jełowicki 
z Częstochowy, Zdzisław Przyjałkowski z Radomia i Jan Urbanek z Bochenia. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Budowli od Ognia w Królestwie Polskim wy-
asygnowało na działalność nowo powstałego Związku kwotę 3000 rubli, zaś Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych „Snop” kwotę 500 rubli. Główne cele, które stawiał przed sobą 
do realizacji Związek Floriański, pokrywały się w zupełności z celami statutowymi Towa-
rzystwa św. Floriana. Organem wykonawczym Związku było Biuro, kierowane przez inż. 
Stanisława Arczyńskiego, byłego komendanta straży pożarnej w Rakowie pod Częstochową. 
Związek nawiązał współpracę z Centralnym Towarzystwem Rolniczym, które wykazywało 
duże zainteresowanie rozwojem stowarzyszeń pożarniczych, szczególnie w środowisku wiej-
skim. W pierwszych latach swego istnienia zarząd Związku zajął się energicznie wcielaniem 
w życie uchwał zjazdu krajowego. Tak więc opracowano nowy statut dla straży ogniowych, 
a we współpracy z malarzem Bronisławem Gembarzewskim przygotowano projekt jednoli-
tego umundurowania strażackiego. Wznowiono też wydawanie „Przeglądu Pożarniczego”. 

Z chwilą powstania Związku Floriańskiego nastąpił intensywny proces jednoczenia się 
straży pożarnych na ziemiach Królestwa Polskiego. O ile w końcu 1916 r. do Związku na-
leżało kilkadziesiąt straży, w 1917 r. było ich zrzeszonych już 169, w 1918 r. – 450, w 1919 r. 
– około 750, w 1920 r. – 956, a w 1921 r. Związek zrzeszał już 1084 straże. W 1919 r. w skład 
Zarządu Głównego Związku Floriańskiego wchodzili: prezes – Bolesław Chomicz z Warsza-
wy, wiceprezesi – dr Alfred Grohman z Łodzi i inż. Józef Tuliszkowski z Warszawy, sekretarz 
– inż. Ludwik Zagrodzki z Warszawy, członkowie: inspektor Tadeusz Brzozowski z Warsza-
wy, Józef Drzewiecki z Sosnowca, Jakub Kon z Częstochowy, Stanisław Olkuski z Końskich, 
Zdzisław Przyjałkowski z Radomia, inż. Edward Wagner z Łodzi, Marian Waligóra z Lubli-
na, inż. Stanisław Waligórski z Warszawy. Kierownikiem Biura Związku był inż. Stanisław 
Arczyński. Personel inspekcyjny stanowiło trzech instruktorów na etacie Związku Floriań-
skiego – Edward Gasik, Stanisław Pągowski i Józef Stawski oraz inspektorzy i instruktorzy na 
etacie Państwowej Instytucji Ubezpieczeń Wzajemnych od Ognia, z których pomocy korzy-
stał Związek – Tadeusz Brzozowski, Otton Sztark, Józef Tuliszkowski, Aleksander Jasiński, 
Józef Kowalewski, Stanisław Krajewski, Stanisław Żurkowski i Bolesław Pachelski. Związek 
Floriański, który początkowo rozwijał swą działalność wyłącznie na ziemiach Królestwa 
Polskiego, po powstaniu odrodzonego państwa polskiego objął swym zasięgiem również 
ziemie wschodnie Rzeczypospolitej, a więc województwa: białostockie, nowogródzkie, wi-
leńskie, poleskie, wołyńskie, zaś z ziem byłego Królestwa Polskiego województwa: kieleckie, 
lubelskie, łódzkie i warszawskie.



W JEDNOŚCI SIŁA

198

Wielką pracę podjął Związek w zakresie podniesienia sprawności bojowej i organiza-
cyjnej straży pożarnych. Organizowano dziesiątki kursów pożarniczych, okręgowe zjazdy 
pożarnicze, przeprowadzano lustracje straży połączone z instruktażem, rozwinięto inten-
sywną pracę nad zabezpieczeniem strażom pożarnym zasiłków ze strony sejmików po-
wiatowych, samorządów miejskich i gminnych oraz instytucji ubezpieczeniowych. Aby 
ułatwić strażom zaopatrywanie się w sprzęt pożarniczy, Związek uruchomił w Warszawie 
w 1919 r. tzw. Składnicę Strażacką. W 1918 r. zorganizował sześć zjazdów przedstawicieli 
straży: w Lublinie, Wieluniu, Grójcu, Siennie (pow. iłżański), Radomiu i Częstochowie, 
dziesięć zjazdów drużyn strażackich (w  Zamościu, Radomsku, Uniejowie, Ostrowcu, 
Piotrkowie, Przytyku, Lublinie, Włoszczowej, Kozienicach, Płocku) połączonych z zawo-
dami strażackimi. Zorganizowano też kilkanaście kursów pożarniczych oraz przeprowa-
dzono kilkadziesiąt lustracji ochotniczych straży pożarnych. Organizowano jednocześnie 
na prowincji oddziały Związku, obejmujące zasięgiem swego działania od jednego do kilku 
powiatów. Szczególnie intensywna praca Związku nastąpiła po odzyskaniu przez nasz kraj 
niepodległego bytu państwowego. Z inicjatywy Związku planowano odbyć w Warszawie 
w 1920 r. ogólnopolski zjazd straży pożarnych. Ze względu na nasilenie działań w wojnie 
polsko-bolszewickiej zjazd jednak odroczono. W Polsce Odrodzonej Związek Floriański 
był inicjatorem zjednoczenia istniejących dzielnicowych związków pożarniczych. 

W wyniku realizacji przez zaborcze władze rosyjskie ostrego kursu antypolskiej polity-
ki trwał społeczny, gospodarczy i kulturalny zastój ziem Królestwa Polskiego. W rozwoju 
zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej pozostawało ono daleko w  tyle za wieloma 
krajami europejskimi. Tym niemniej powołanie na ziemiach polskich pod zaborem ro-
syjskim ponad 560 towarzystw ochotniczych straży ogniowych uznać należy za dowód 
dużej prężności i wyjątkowej żywotności polskiego społeczeństwa oraz jego wysokich wa-
lorów moralnych. Realizując pozytywistyczne hasła pracy organicznej i pracy od podstaw, 
pokonując rozliczne trudności, potrafiło ono w warunkach niewoli narodowej budować 
zręby instytucji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dobrze zorganizowanego, 
nowoczesnego państwa. W żadnym innym kraju ówczesnej Europy straże ogniowe nie 
rozwinęły tak bogatej gamy działań poza pożarniczych, jak w Królestwie Polskim. Pamię-
tać też trzeba, że u podstaw ich aktywności leżała dążność do przeciwstawienia się rusyfi-
kacji poprzez uświadomienie narodowe jak najszerszych kręgów polskiego społeczeństwa 
i budzenie patriotyzmu, co miało stworzyć grunt do odbudowy niepodległego państwa 
polskiego. 

Z  inicjatywy Związku planowano odbyć w Warszawie w 1920 r. ogólnopolski zjazd 
straży pożarnych. Ze względu na nasilenie działań w wojnie polsko-bolszewickiej zjazd 
jednak odroczono. W Polsce Odrodzonej Związek Floriański był inicjatorem zjednocze-
nia istniejących dzielnicowych związków pożarniczych. W  wyniku realizacji przez za-
borcze władze rosyjskie ostrego kursu antypolskiej polityki trwał społeczny, gospodarczy 
i kulturalny zastój ziem Królestwa Polskiego. W rozwoju zorganizowanej ochrony prze-
ciwpożarowej pozostawało ono daleko w tyle za wieloma krajami europejskimi. Tym nie-
mniej powołanie na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim ponad 560 towarzystw 
ochotniczych straży ogniowych uznać należy za dowód dużej prężności i  wyjątkowej 
żywotności polskiego społeczeństwa oraz jego wysokich walorów moralnych. Realizując 
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pozytywistyczne hasła pracy organicznej i pracy od podstaw, pokonując rozliczne trudno-
ści, potrafiło ono w warunkach niewoli narodowej budować zręby instytucji niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania dobrze zorganizowanego, nowoczesnego państwa. 
W żadnym innym kraju ówczesnej Europy straże ogniowe nie rozwinęły tak bogatej gamy 
działań poza pożarniczych, jak w Królestwie Polskim. Pamiętać też trzeba, że u podstaw 
ich aktywności leżała dążność do przeciwstawienia się rusyfikacji poprzez uświadomienie 
narodowe jak najszerszych kręgów polskiego społeczeństwa i budzenie patriotyzmu, co 
miało stworzyć grunt do odbudowy niepodległego państwa polskiego.

Pod zaborem austriackim
Zupełnie inaczej rodziły się ochotnicze straże ogniowe na polskich ziemiach będących 

pod zaborem austriackim. W przeciwieństwie do terenów pod zaborami rosyjskim i pru-
skim, Polacy w Galicji cieszyli się stosunkowo dużymi swobodami. Do tego należy dodać 
liberalne prawodawstwo, wymuszające wręcz tworzenie straży ogniowych do ratowania 
mienia i ludzi na obszarze Cesarstwa Austrii, a od 1867 r. monarchii austro-węgierskiej. 
Nie bez znaczenia była też polityka i stabilność rządów Habsburgów, a w zasadzie panują-
cego od 1848 r. do 1916 r. cesarza Franciszka Józefa – zauważa dr Marian Zalewski.

Austriacka ustawa o  stowarzyszeniach z  15 listopada 1867 r. stworzyła możliwości 
praktycznie nieskrępowanego powstawania stowarzyszeń ogniowych. Wcześniej ustawa 
ogniowa dla gmin wiejskich, przyjęta w  1786 r., nakazywała wręcz organizowanie po-
gotowia pożarniczego. Po usankcjonowaniu 10 lutego 1891 r. ustawy o policji ogniowej 
w gminach wiejskich zobowiązywano zaś naczelników gmin, w których nie było jeszcze 
straży pożarnej, do inicjowania ich powstawania. Następnie Wydział Krajowy we Lwowie 
rozporządzeniem z 5 marca 1897 r. zalecił wydziałom powiatowym obowiązkowe tworze-
nie straży pożarnej w każdej gminie oraz sprecyzował jej zakres działania i sposób powo-
łania. Do obowiązkowej obrony przeciwpożarowej zobowiązany był każdy zamieszkały 
na terenie gminy mężczyzna w wieku 18-42 lata, z wyjątkiem wojskowych pozostających 
w  służbie czynnej, duchownych wszystkich wyznań, kalek oraz mężczyzn zwolnionych 
od tego obowiązku przez naczelnika gminy. Obligatoryjne było też m.in. odbycie ćwiczeń 
w zakresie pożarnictwa. Obrona przeciwpożarowa w gminie dzieliła się na dwa oddziały: 
ratunkowy, którego zadaniem było ratowanie ludzi i ich dobytku oraz wodny, zajmujący 
się obsługą sikawek i dostarczaniem wody. W 1910 r. przyjęto w Austro-Węgrzech jeszcze 
ustawę o policji ogniowej, która włączyła sprawy przeciwpożarowe do właściwości władzy 
gminnej. 

Dużą rolę odgrywały ochotnicze straże pożarne, które powstawały w miastach i mia-
steczkach liczących mniej niż 10 tys. mieszkańców. Rodziły się jednocześnie z powsta-
waniem przeciwogniowego systemu ubezpieczeniowego. Należy odnotować zwłaszcza 
powstanie w 1860 r. w Krakowie niezwykle zasłużonego dla ruchu strażackiego polskiego 
Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia, zwanego „Florianką”. Inicjatorem jego utworzenia 
był Franciszek Trzecieski, działacz społeczny, polityczny i gospodarczy, poseł do Sejmu 
Krajowego. Jego wieloletnie starania uwieńczone zostały sukcesem dopiero po 18 latach. 
W  uznaniu zasług został on dożywotnim kuratorem „Florianki”. Jej pierwszym preze-
sem w latach 1860-1872 był Adam hr. Potocki, konserwatysta, poseł do Sejmu Krajowe-
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go i Rady Państwa. Jeszcze bardziej rozwinęło działalność ubezpieczeniową, szczególnie 
w środowisku wiejskim, powołanie do życia w Krakowie w 1908 r. Ludowego Towarzystwa 
Ubezpieczeń od Ognia „Wisła”. Członkami-założycielami byli wybitni działacze ludowi, 
którzy weszli w skład jego rady Pierwszym prezesem był Jan Stapiński, prezes Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego i austriackiej Rady Pań-
stwa, a w 1910 r. stanowisko to objął Władysław Długosz, ludowiec, przemysłowiec, poseł 
do Sejmu Krajowego i Rady Państwa.

Prace nad powołaniem ochotniczych straży pożarnych na ziemiach polskich pod zabo-
rem austriackim zintensyfikowano pod koniec lat 60. XIX w. Pierwsze w Galicji tego typu 
stowarzyszenie założono w Krakowie w 1865 r. z inicjatywy Towarzystwa Ubezpieczeń od 
Ognia „Florianka”. W jego skład wchodzili członkowie „Florianki” oraz młodzież akade-
micka, która później także miała swą odrębną straż. Prezesami krakowskiej Ochotniczej 
Straży Ogniowej (OSO) byli zazwyczaj włodarze miasta. Po kilku latach dynamicznego 
i intensywnego rozwoju było już w Galicji kilkanaście dobrze zorganizowanych ochotni-
czych straży pożarnych. Powstawały one: w tym samym roku, co w Krakowie – w Gród-
ku Jagiellońskim i  Tarnowie, w  1867 r. – w  Wadowicach, w  Mielcu, we Włodzimierzu 
Wołyńskim, w 1868 r. – we Lwowie i Stanisławowie, w 1869 r. – w Brodach, Przemyślu, 
Bochni, Strzyżowie, w 1870 r. – w Jaworowie, w 1871 r. – w Przemyślu, Okocimiu i Żywcu, 
w 1872 r. – w Drohobyczu, Starym Sączu, Samborze, Wieliczce i Gorlicach, w 1873 r. – 
w Chrzanowie, Rzeszowie, Chyrowie, Złoczowie i Kętach, w 1874 r. – w Mostach Wiel-
kich, Nowym Sączu, Starym Samborze, Sędziszowie Małopolskim, Horodence, Sanoku, 
Strzyżowie, Limanowej, Kamionce Starej, Brzesku i Brzeżanach, w 1875 r. – w Zakliczynie, 
Krośnie, Sieniawie, Sokalu, Pilznie, Kolbuszowej, Czortkowie, Cięcinach, Dębicy, Luba-
czowie, w 1876 – w Jaśle, Krasiczynie, Podhajcach i Rudkach, w 1877 r. – w Kutach (Rzecz-
pospolita Ormiańska), Łapanowie, Radymnie, Sądowej Wiszni, Lisiej Górze i Kosowie, 
w 1878 r. – w Horodczanach, Lisku (Lesku), Głogowie Małopolskim, Leżajsku, Czarnym 
Dunajcu i Dobromilu, w 1879 r. – w Andrychowie, Wiśniczu, Obertynie i Radziechowie, 
w 1881 r. – w Żytomierzu, w 1896 r. – w Brzezinach, a w 1897 r. – w Wielopolu Skrzyń-
skim. 

Straże pożarne powstawały z autentycznej potrzeby. Przykładowo w latach 1898-1907 
na terenach ich działania wystąpiły 9303 pożary, spaliło się 24 999 budynków mieszkal-
nych, 30 491 budynków gospodarczych, 332 zakłady przemysłowe, 42 kościoły i cerkwie. 
W pożodze zginęło 178 ludzi. Bardzo szybko zrodziły się inicjatywy integracyjne straży 
i idea połączenia ich w jeden związek. Nie udało się tego zamysłu zrealizować z inicjatywy 
działaczy krakowskiej straży na zjeździe w Wieliczce w 1872 r., w którym wzięło udział 
14 delegatów galicyjskich straży ogniowych. Wtedy to m.in. dr Józef Milleret i Henryk 
Rewakowicz, działacze lwowskiej Ochotniczej Straży Ogniowej, przejęli inicjatywę w tej 
kwestii. W czerwcu 1874 r. był już gotowy projekt organizacji związkowej i przystąpiono 
do opracowywania statutów i  regulaminów. Złożono następnie odpowiednie pismo do 
c.k. Namiestnictwa we Lwowie, które 30 września 1875 r. wydało zgodę na powstanie or-
ganizacji związkowej.

Powołanie Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie Galicji 
i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim miało miejsce we Lwowie (31 paździer-
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nika – 1 listopada 1875 r.) na I Krajowym Zjeździe Straży Pożarnych Galicji, połączonym 
z wystawą sprzętu pożarniczego. W obradach wzięło udział 306 delegatów z 57 ochotni-
czych i czterech zawodowych straży pożarnych (ze Lwowa, Przemyśla, Krakowa i Tarno-
pola). Zatwierdzono statuty i  regulaminy oraz kompromisowo uzgodniono, że siedzibą 
Związku będą naprzemiennie Lwów i – po dwóch latach – Kraków. Uchwalono, że orga-
nem wykonawczym Związku będzie Rada Zawiadowcza, a na jego czele będzie stał naczel-
nik. Funkcję tę powierzono wtedy dr. Józefowi Milleretowi, prezesowi lwowskiej OSO, na 
zastępcę naczelnika wybrano Ludwika Barącza, a na sekretarza Henryka Rewakowicza, 
redaktora „Kuriera Lwowskiego”, późniejszego współorganizatora i prezesa Stronnictwa 
Ludowego. Oprócz nich skład Rady Zawiadowczej stanowili: August hr. Łoś (Rawa Ru-
ska), Józef Górniszewski (Wieliczka), Franciszek Łazarski (Tarnów), Stanisław Skrzyński 
(Rzeszów), Władysław Gubrynowicz (Lwów), Antoni Witosławski (Brody) i Michał Bo-
rowski (Podhajce). Krajowe Zjazdy Związku odbywały się nieregularnie. Drugi zorgani-
zowano dopiero po 8 latach (29-30 września 1883 r. we Lwowie). Naczelnikiem został 
książę Adam Sapieha, działacz społeczny i  polityczny, poseł do Sejmu Krajowego, jego 
zastępcą – Wincenty Dołęga-Eminowicz, komendant miejskiej Zawodowej Straży Ognio-
wej w Krakowie, funkcję sekretarza powierzono ponownie Henrykowi Rewakowiczowi. 
Trzeci zjazd odbył się już po 4 latach (10-11 grudnia 1887 r. we Lwowie). Te same funkcje, 
co poprzednio powierzono księciu A. Sapiesze i H. Rewakowiczowi, a na zastępcę naczel-
nika wybrano dr. Alfreda Zgórskiego, prezesa lwowskiej Ochotniczej Straży Ogniowej, 
radcę rządowego i dyrektora Banku Krajowego.

Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych odegrał doniosłą rolę w  rozwoju 
pożarnictwa na ziemiach polskich pod zaborem austriackim. Mogła do niego przystąpić 
każda straż, która uzyskała zatwierdzenie statutu przez c.k. Namiestnictwo, a następnie 
zobowiązała się do przestrzegania statutu Związku oraz uchwał i zarządzeń jego władz, 
a także do opłacania na jego rzecz uchwalonych składek. Straże tzw. związkowe zrzesza-
ły na przykład w  1905 r. 6757 członków, 4498 osób wspierających i  402 członków ho-
norowych. Związek realizował również inne zadania. Stał się wobec władz państwowych 
i krajowych rzecznikiem wszystkich spraw dotyczących pożarnictwa krajowego. Wniósł 
poważny wkład w uchwalanie przez Sejm Krajowy ustaw budowlanych i przeciwpożaro-
wych. Do jego zadań należało także: zabieganie o rozwój ilościowy i jakościowy straży po-
żarnych i związków okręgowych, prowadzenie działalności instruktażowej i wiodącej do 
ujednolicenia organizacji, umundurowania i wyposażenia w sprzęt pożarniczy, nagradza-
nie za zasługi w walce z pożarami lub długoletnią ofiarną i nienaganną służbę, utworzenie 
funduszu zapomogowego dla strażaków poszkodowanych w czasie pełnienia służby lub 
ich rodzin, organizowanie zjazdów krajowych, urządzanie wystaw sprzętu pożarniczego, 
kursów szkoleniowych, i pośrednictwo w nabywaniu przez poszczególne straże sprzętu 
i narzędzi pożarniczych, wydawanie „Przewodnika Pożarniczego” i publikacji z dziedziny 
pożarnictwa.

Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych działał z różną aktywnością, z po-
wodu braku środków finansowych i różnego zaangażowania jego władz. Fundusze pocho-
dziły ze składek członkowskich, z dotacji władz państwowych, samorządowych i instytucji 
oraz towarzystw ubezpieczeniowych, a także z zapisów osób prywatnych oraz przychodów 
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z prowadzonej działalności, tj. organizacji zabaw, loterii fantowych, przedstawień teatral-
nych itp. Ważnym wydarzeniem dla rozwoju Związku było rozpoczęcie w maju 1887 r. 
wydawania własnego czasopisma, miesięcznika zatytułowanego „Przewodnik Pożarniczy 
– »Związek«. Organ Towarzystwa Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie Galicji 
i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim”. Ukazywał się we Lwowie, pod redakcją 
Aleksandra Piotrowskiego, zastępcy sekretarza Związku. Był poświęcony sprawom po-
żarniczym i instruktażowym. „Przewodnik Pożarniczy” odegrał doniosłą rolę w rozwoju 
i konsolidacji ruchu strażackiego w Galicji, dostarczając strażakom i społeczeństwu wie-
dzy pomocnej w obronie przed klęską pożarów.

Działalność związkowa zaczęła być prowadzona energicznie i systematycznie w grud-
niu 1887 r., gdy funkcję zastępcy naczelnika Związku powierzono dr. Alfredowi Zgórskie-
mu, który rzeczywiście pracami kierował, w odróżnieniu od nominalnego naczelnika, księ-
cia Adama Sapiehy. Od tego czasu Krajowe Zjazdy Związku zwoływane były co dwa lata. 
W takim samym przedziale czasowym odbywały się walne zjazdy w wielu ochotniczych 
straży pożarnych oraz tworzonych od 1889 r. z powiatów związkach okręgowych. W celu 
rozpowszechnienia organizacji ochotniczych straży pożarnych nawiązano współpracę 
z  różnymi podmiotami. Przy strażach powoływano oddziały samarytańskie. Zabiegano 
o poprawę i unowocześnienie wyposażenia straży w sprzęt i narzędzia do walki z ogniem. 
Przykładano dużą wagę do prowadzenia działalności szkoleniowej poprzez łamy „Prze-
wodnika Pożarniczego” i organizację kursów pożarniczych, w tym dla kadr wiejskich, na-
uczycieli szkół ludowych. Wydawano również fachową literaturę z dziedziny pożarnictwa, 
która służyła jego rozwojowi i pomagała w pracy strażakom. W broszurkach ukazujących 
się w serii „Biblioteka Strażaka” oprócz tekstów poświęconych podstawowym problemom 
związanym z pożarnictwem publikowano sztuki teatralne dla amatorskich zespołów dzia-
łających przy strażach, opowiadania z dziejów ojczystych itp. Duże znaczenie przypisy-
wano lustracji przeprowadzanej w poszczególnych strażach. Uznając, że umundurowanie 
i odznaczenia oraz symbolika strażacka sprzyjają integracji członków i utrzymaniu dyscy-
pliny, a oddziały strażackie biorące udział w różnego rodzaju uroczystościach rozbudzają 
ducha patriotycznego w społeczeństwie, działano na rzecz ich ujednolicenia. Prowadzono 
działalność kulturalną i społeczno-polityczną, zmieniając postawę podstawowych warstw 
społecznych wobec walki z ogniem, organizowano zespoły muzyczne i teatralne, zabawy, 
koncerty, przedstawienia teatralne, brano udział w uroczystościach urządzanych z okazji 
rocznic i świąt narodowych oraz pogrzebach sławnych Polaków.

Sprzyjająca sytuacja prawna w ochronie przeciwpożarowej spowodowała, że pod ko-
niec XIX w. funkcjonowało w Galicji kilka rodzajów straży pożarnych. Były to: ochotnicze 
straże pożarne zorganizowane na podstawie ustawy o  stowarzyszeniach z  15 listopada 
1867 r., ochotnicze straże pożarne pełniące obowiązki gminnych straży pożarnych, które 
tworzone były na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz ustawy o policji ogniowej 
dla miast i miasteczek z 10 lutego 1891 r., straże pożarne gminne (miejskie, zawodowe), 
zawiązane także na podstawie ustawy o policji ogniowej z 10 lutego 1891 r., obowiązkowe 
straże pożarne w gminach wiejskich powstające na podstawie ustawy o policji ogniowej 
dla gmin wiejskich z 28 lipca 1786 r. oraz straże pożarne działające w fabrykach i innych 
zakładach pracy.
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W pierwszych latach XX w. licznie tworzyły się także w Galicji straże ochotnicze przy kół-
kach rolniczych. Ze sprawozdania Rady Zawiadowczej Krajowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych we Lwowie za lata 1904-1906 wynika, że działało wówczas 131 takich stra-
ży. Wszystkie założone zostały w okresie 1903-1906. Straże kółek rolniczych (według stanu 
na 20 lipca 1906 r.) zrzeszały 3199 członków, 336 członków wspierających i 31 honorowych. 
Nie były samoistnymi organizacjami, powstały w wyniku nawiązania efektywnej współpra-
cy pomiędzy Związkiem i działającym od 1882 r. na wsi galicyjskiej Towarzystwem Kółek 
Rolniczych. We Wschodniej Galicji istniały dwa rodzaje straży pożarnych: „sicze” i „sokiły”, 
działające głównie wśród ludności ukraińskiej. „Sicze” funkcjonowały na podstawie indy-
widualnych statutów i nie utrzymywały między sobą żadnej statutowej łączności. Prowadzi-
ły walkę z pożarami, ale także działalność polityczną w duchu nacjonalizmu ukraińskiego. 
„Sokiły” natomiast wchodziły w skład lwowskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokił”. 
Współdziałały ze Związkiem i korzystały z jego pomocy instruktażowej. 

Straże pożarne powstawały nie tylko w Galicji, ale także na terenie Śląska Cieszyń-
skiego, wchodzącego w  skład zaboru austriackiego. Były rejestrowane w  Śląskim Rzą-
dzie Krajowym w Opawie, a przyjmowały nazwy „Stowarzyszenie Straży Ogniowej w ...”. 
Działały w ramach ustawodawstwa Sejmu Krajowego w Opawie. W 1876 r. zrzeszyły się 
w Prowincjonalny Związek Straży Moraw i Śląska. Najstarsze straże jako straże miejskie, 
zawiązano w Bielsku w 1864 r., kolejne zaś powstawały: w 1871 r. – w Cieszynie, 1873 r. – 
w Skoczowie, 1876 r. – w Strumieniu. Pierwszą wiejską straż ogniową utworzono w 1886 r. 
w Starym Bielsku, a w 1892 r. w Międzyrzeczu Górnym i w Dziedzicach. Wiele straży ist-
niejących na tym terenie podporządkowano wkrótce Niemieckiemu Związkowi Krajowe-
mu. Z inicjatywy Klemensa Matusiaka, naczelnika trzynieckiej straży pożarnej, powołano 
3 maja 1914 r. Polski Związek Straży Pożarnych na Ziemi Cieszyńskiej z siedzibą w Bielsku 
(w 1920 r. zmienił nazwę na Krajowy Związek Straży Ogniowych Śląska Cieszyńskiego).

Straże na ziemiach polskich pod zaborem austriackim tworzone były przez wszystkie 
niemal środowiska. Wśród założycieli nie brakowało ówczesnych liderów miejscowości, 
księży, lekarzy, nauczycieli. Przykładowo: w  Kozach zebrani w  szkole mieszkańcy wsi 
18 stycznia 1890 r. powołali straż, na czele której jako prezes stanął ks. Franciszek Chowa-
niec – wikariusz, zastępcą został Franciszek Grabowski – pracownik dworski, na naczel-
nika wybrano Wincentego Krotochwila – naczelnika poczty, a jego zastępcą był Tomasz 
Byrski – kupiec. Do założycieli należeli również między innymi: kierownik szkoły ludowej 
Jan Włodyga, naczelnik gminy Andrzej Nycz, baron dr Herman Czecz de Lindenwald – 
poseł do parlamentu austriackiego i liczni mieszkańcy tej wsi. To staraniem dr. Hermana 
Czecza w 1886 r. w Kobiernicach założono Krajową Niższą Szkołę Rolniczą, a przy niej 
jednocześnie dworską straż pożarną, złożoną z nauczycieli i uczniów. Z kolei powstają-
ce w środowisku wiejskim ochotnicze straże pożarne tworzone były przez ajentów towa-
rzystw ubezpieczeniowych oraz ludowców. Wincenty Witos, prominentny działacz ruchu 
ludowego, poseł do Sejmu Krajowego i Rady Państwa, a potem trzykrotny premier rządów 
w II Rzeczypospolitej, był inicjatorem utworzenia w 1909 r. Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wierzchosławicach, a potem jej długoletnim prezesem. Ochotniczą straż pożarną zało-
żył w 1912 r. w Gręboszowie Jakub Bojko, pionier galicyjskiego ruchu ludowego, poseł do 
Sejmu Krajowego i Rady Państwa.
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Zjawiskiem pozytywnym było, że do organizacji strażackich garnęła się nie tylko in-
teligencja i ziemiaństwo, ale także rzemieślnicy, robotnicy i chłopi. Mieli tam możliwość 
zrealizować się w działalności społecznej, kulturalnej i towarzyskiej. Początkowo ochot-
nicze straże pożarne organizowane były do walki z pożarami. Z czasem zadania te zostały 
rozszerzone. Zobowiązano je także do prowadzenia walki z powodziami i zapobiegania 
innym nieszczęśliwym wypadkom. Strażacy pełnili także służbę podczas zebrań i wido-
wisk publicznych, przedstawień teatralnych, koncertów itp. Rozwijano amatorski ruch 
teatralny i  muzyczny, upowszechniano czytelnictwo, krzewiono wiedzę specjalistyczną 
i ogólną, postawy patriotyczne. Efektywne wypełnienie tego szerokiego wachlarza zadań 
wymagało ofiarności coraz liczniejszej rzeszy strażaków. Aktyw organizacyjny odgrywał 
ważną rolę, gdyż jego oddanie sprawie bezinteresownego służenia pomocą bliźnim decy-
dowało o powstaniu organizacji strażackich, a następnie ich rozwoju i funkcjonowaniu. 
Zabiegano o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i postawy moralnej. 

Upowszechniano wśród społeczności strażackiej zasady „Dziesięciorga przykazań pra-
wego strażaka”: 1. Szacunek dla munduru strażackiego; 2. Trzeźwość; 3. Czujność i gotowość 
dla poświęceń dla ogółu; 4. Odwagę i rozwagę; 5. Posłuszeństwo wobec przełożonych; 6. Po-
rządek i dyscyplinę; 7. Dumę z przynależności do organizacji; 8. Koleżeństwo; 9. Poczucie 
potrzeby społecznego działania; 10. Troskę o rodzinę i swych najbliższych. Bez uzasadniania 
można zauważyć, że w warunkach społeczno-politycznych, w jakich egzystował naród pol-
ski, wpajanie tych szczytnych zasad coraz szerszym kręgom społeczeństwa miało doniosłą 
wagę społeczną, wychowawczą. Należy przywołać tu chociaż niektórych strażaków, których 
można zaliczyć do plejady najwybitniejszych działaczy ruchu strażackiego w Galicji. Adam 
książę Sapieha, będący w latach 1883-1903 naczelnikiem Krajowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych, nie poświęcał zbyt wiele czasu sprawowanej funkcji z powodu rozlicznych 
zajęć, ale dzięki swoim wpływom stworzył możliwie dogodne warunki dla jego działalno-
ści i rozwoju. Zabiegał o subwencje dla straży w Wydziale Krajowym i krakowskim Towa-
rzystwie Wzajemnych Ubezpieczeń, przewodniczył zjazdom strażackim, zakładał straże 
w swych dobrach i subwencjonował ich działalność, fundował sztandary itp.

Olbrzymie zasługi dla rozwoju strażactwa położył dr Alfred Zgórski. Pełniąc w latach 
1887-1904 funkcję zastępcy naczelnika Związku, praktycznie kierował jego pracami z po-
wodu niedyspozycji czasowej ówczesnego naczelnika. Po śmierci Sapiehy został wybrany 
w 1904 r., na XI Zjeździe Krajowym Związku w Sanoku, na naczelnika. Przyczynił się do 
uregulowania prawno-organizacyjnych podstaw ruchu strażackiego, dbał o rozwój orga-
nizacyjny straży, podnoszenie ich sprawności bojowej, zaopatrzenie w sprzęt przeciwpo-
żarowy, organizował kursy, zjazdy i wystawy. Był inicjatorem tworzenia straży pożarnych 
przy kółkach rolniczych. Naczelnikiem Związku pozostał aż do śmierci w 1917 r. Wybitną 
rolę w ruchu strażackim odegrał także Henryk Rewakowicz, podkreśla dr Mirosława Bed-
narzak-Libera. Należał do grona założycieli Związku i od chwili jego powstania w 1875 r. 
aż do swojej śmierci w 1907 r. był członkiem Rady Zawiadowczej i sekretarzem. Starał się, 
często z pozytywnym skutkiem, o stworzenie podstaw materialnych dla działalności tej 
organizacji. Jego praca na rzecz rozwoju strażactwa spotkała się z dużym uznaniem, czego 
wyrazem było nadanie mu godności członka honorowego straży: w Kolbuszowej, Lwowie, 
Mostach Wielkich, Tarnowie, Żółkwi i Żywcu. 
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Zasłużonym działaczem pożarnictwa był również dr Ludwik Ćwiklicer, lekarz zwią-
zany z ruchem strażackim już od lat młodzieńczych, założyciel kilkunastu straży, prezes 
OSO w  Dobromilu, od 1887 r. członek Rady Zawiadowczej, a  od 1904 r. zastępca na-
czelnika Związku, przewodniczący komitetu redakcyjnego „Przewodnika Pożarniczego”. 
Przyczynił się do ujednolicenia sprzętu przeciwpożarowego oraz opracowania i wprowa-
dzenia w życie ustawy o policji ogniowej w gminach wiejskich. Wyróżniającą się postacią 
był także Aleksander Piotrowski – w latach 1886-1892 kierownik Biura Związku, redaktor 
naczelny „Przewodnika Pożarniczego”, organu prasowego Związku, od wydania w 1887 r. 
pierwszego numeru aż do chwili śmierci w 1895 r. Zapoczątkował polską literaturę pożar-
niczą, wydając w 1890 r. „Podręcznik dla ochotniczych straży pożarnych” oraz publikując 
wiele fachowych rozpraw i artykułów z tej dziedziny.

Znaczącą postacią był także Antoni Szczerbowski, konstruktor uniwersalnej drabiny 
pożarniczej i  od 1903 r. redaktor „Obrony Pożarnej”, dodatku do „Przewodnika Kółek 
Rolniczych”, następca A. Piotrowskiego na stanowisku kierownika Biura Związku, a tak-
że redaktora „Przewodnika Pożarniczego”. Obie te funkcje pełnił do śmierci w  1911 r. 
W okresie kierowania przez niego Biurem, a w zasadzie całokształtem spraw organizacyj-
nych Związku, nastąpił intensywny rozwój ruchu strażackiego. Zainicjował on organizo-
wanie kursów pożarniczych, na których przeszkolono wielu instruktorów strażackich nie 
tylko z Galicji, ale także zaboru rosyjskiego. Ponadto przyczynił się do utworzenia „Bi-
blioteki Strażackiej”, której publikacje popularyzowały idee pożarnictwa wśród szerokich 
rzesz społeczeństwa. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu takich właśnie działaczy rosły sze-
regi strażackie, a w społeczeństwie szerzyły się idee strażackie i patriotyczne.

Działalność wychowawcza, społeczno-polityczna i patriotyczna straży pożarnych za-
owocowała uczestnictwem strażaków w walce o odzyskanie niepodległości. Przystępowali 
do Legionów Piłsudskiego działających przed 1914 r., głównie na terenie zaboru austriac-
kiego. W czasie I wojny światowej ta pierwsza polska formacja wojskowa XX w., przyczy-
niła się do odzyskania niepodległości w 1918 r. i  stała się zalążkiem Wojska Polskiego. 
Współpracowano również z innymi organizacjami niepodległościowymi i patriotyczny-
mi, a zwłaszcza z Polską Organizacją Wojskową. Wiele drużyn strażackich, a w niektó-
rych przypadkach poszczególni członkowie straży, rozbrajali wojska okupantów, placówki 
żandarmerii i policji, pełnili służbę porządkową, strzegąc ładu i bezpieczeństwa obywate-
li. Niektórzy za uczestnictwo w tych akcjach ponieśli śmierć. Szeregi strażactwa czynnie 
włączyły się w nurt życia społeczno-politycznego odradzającego się państwa polskiego.

Pod zaborem pruskim
Na ziemiach polskich pod zaborem pruskim straże zawodowe i ochotnicze powstawa-

ły w oparciu o rygorystyczne prawodawstwo niemieckie, mające zdecydowanie wynara-
dawiający, antypolski charakter. Straże dzieliły się na: zakładowe, zawodowe i ochotnicze. 
Ten okres przybliżają dr Eugeniusz Walczak i prof. Władysław Tabasz. Pierwsze ochot-
nicze straże tworzyły się w latach 60. XIX w. Zaborca, stale nasilając politykę germani-
zacyjną, uniemożliwiał uczestnictwo w tworzeniu straży przez Polaków, w szczególności 
utrudniając im wchodzenie do władz zarządów straży. Były jednak takie miejscowości, 
w których z powodu liczebności ludności polskiej w sposób naturalny było to trudne w re-



W JEDNOŚCI SIŁA

206

alizacji. W wielu miejscowościach Polacy zdobywali pozycje w kierownictwie organizacji 
społecznych i samorządowych. O szerszym ruchu tworzenia straży pożarnych z licznym 
udziałem Polaków na tych terenach możemy mówić od lat 90. XIX w. Agresywna germa-
nizacja w ochotniczych strażach ogniowych prowadzona była od 1878 r. do 1914 r., miał 
w niej swój udział niestety także Wszechniemiecki Związek Straży. Kierownicze stanowi-
ska powierzano obywatelom pochodzenia niemieckiego, zaś polskim strażakom nakaza-
no podporządkowywać się ich poleceniom. Strażacy musieli porozumiewać się w języku 
niemieckim na zebraniach i podczas szkoleń, również w tym języku należało redagować 
pisma i dokumentację pożarniczą. Naczelnik straży z Dobrzynia nad Drwęcą Antoni Ci-
sowski, nieposłuszny poleceniom prezesa Zachodniopomorskiego Związku Straży Ognio-
wych i hakatysty z Grudziądza Marcina Witta, nie dość, że odrzucił zaproszenie Niemca 
na zjazd pruskich straży, to jeszcze uczynił to pisemnie w języku polskim. Prześladowany 
był do końca swoich dni, a z szeregów strażackich został usunięty „za nietaktowne postę-
powanie z pruskimi towarzyszami pożarniczymi”. 

Strażacy polskiego pochodzenia mieli obowiązek śpiewania hymnu niemieckiego na 
uroczystościach i  zebraniach, a  także uczestniczenia w  niemieckich świętach narodo-
wych czy festynach związanych z  tradycją niemiecką. Obowiązywały niemieckie mun-
dury, odznaki i dystynkcje. O stanie narodowościowym straży może świadczyć przykład 
OSP w Grudziądzu, gdzie na 115 strażaków w 1876 r. zaledwie siedmiu było Polakami. 
Kiedy przyjrzymy się niektórym strażom na prowincji, zobaczymy zgoła inną sytuację. 
Np. w Borku, gdzie straż powstała w 1890 r. za sprawą wiceburmistrza, a do jej władz 
weszło dziewięciu Polaków, dwóch Niemców i trzech Żydów (m.in.: August Zuske, An-
toni Ciachowski, Maks Budig, Maks Robinson, Julius Adolph, Bartłomiej Iwicki, Stani-
sław Mielcarski, Franciszek Gogulski, Stanisław Tomaszewski, Emanuel Małachowski, Jan 
Stoll, Franciszek Orsztynowicz, Wawrzyn Dobrowolski, Abraham Lanfer). W skład całej 
drużyny wchodziło: 42 Polaków, dziesięciu Niemców i trzech Żydów. 

Sądząc po polsko brzmiących nazwiskach, podobnie było we Lwówku, gdzie pierwszy 
zarząd straży, z 1889 r., stanowili: Franciszek Gierszewski, Adolf Hoffman, Karol Mrocz-
kiewicz, Restel Schiller, Franciszek Wieczorek. Była to w pewnej mierze także reakcja na 
zarządzone przez Bismarcka tzw. rugi pruskie. Przecież od 24 kwietnia 1886 r. obowią-
zywała w zaborze pruskim ustawa o Komisji Kolonizacyjnej, pod znamiennym tytułem 
„Ustawa dotycząca umocnienia niemieckich osiedli w prowincjach Pomorza Gdańskiego 
i Wielkopolski”. Z kolei 28 września 1899 r. założono tzw. Związek Popierania Niemczyzny 
w Marchiach Wschodnich. Ducha słowiańskiego i kaszubskiego krzewiły, jednakże takie 
teksty, jak „Piosenka kaszubska” autorstwa Franciszka Sędzickiego, śpiewana w polskich 
strażackich środowiskach: Hakato, hakato, / My się nie zniemczymy. / Choć się złączysz 
z piekłem, / My się nie zlękniemy. / Wiele burz już przeszło, / Wciąż stoją Kaszuby / I póki 
Bóg na niebie, / Nie przyjdą do zguby. Germanizacja osiągnęła jednak zatrważające efekty. 
W 1772 r. Pomorze zamieszkiwała ludność polska w liczbie 70% ogółu mieszkańców (10% 
Niemców), a już w 1842 r. odsetek Polaków spadł do 33%, zaś Niemców wzrósł do 60%.

Na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego, w związku z zagrożeniem pożarowym 
w XIX w., powstawały z jednej strony towarzystwa ubezpieczeniowe (Towarzystwo Ognio-
we, Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe), a  z  drugiej od połowy XIX w. straże ogniowe.  
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Problematyka ogniowa była widoczna już w 1794 r., kiedy to w „Oeffentlicher Anzeiger” 
z 1 marca, wydawanym jako dodatek do „Dziennika Urzędowego”, podano przepis poli-
cyjny wskazujący, że: „Przy gaszeniu, ci którzy przy tem dyspozycją mają, tego przestrze-
gać powinni, żeby gdy tylko niskie drzewa albo wrzosy się palą, pięćset kroków od ognia 
pod wiatr rowy bite były, a ogień ziemią wykopaną zasypywano i tamowano, lub też gałę-
ziami zatłuczono; gdyby zaś i wysokie drzewa się miały palić, tedy drzewa na tym placu 
gdzie gore tak powinny być ścięte, żeby wewnątrz nie padały”. W 1819 r. pojawiły się ko-
lejne przepisy ogniowe, w 1821 r. „Regulamin ogniowy dla departamentu poznańskiego”, 
w 1825 r. przepis policyjny „O pożarach leśnych”. Nieco wcześniej, bo 7 grudnia 1816 r., 
wprowadzone zostały przepisy odnoszące się do stawiania pieców piekarskich: „Nie wol-
no stawiać bliżej pieców piekarskich, jak tylko w odległości na 20 prętów od zabudowania 
gospodarskiego i innych budynków”, a także zakazujące „krycia dachów gontem i słomą 
ze względu na niebezpieczeństwo pożaru”. W następnym roku wprowadzono przepis po-
licyjny „Jak sobie Władze Policyjne w dochodzeniu przyczyn pożarów ogniowych postę-
pować winny”. 

W 1827 r. w Regencji Pruskiej wprowadzono metodę gaszenia ognia „mieszaniną wody 
z hałunem”. Z „Dziennika Urzędowego Królewskiej Regencji w Poznaniu” z 1819 r. dowie-
dzieć się można było, że „Fabrykant burdziuków (węży tłocznych) Tilke w  Starogardzie 
w Pomeranii robi szczególnie dobre burdziuki z konopi do sikawek, które się przez to od 
zwyczajnych skórzanych zalecają, iż w użyciu nie tak często, jak tamte, pękają”. W 1850 r. 
przyjęto ustawę o zarządzie policyjnym z przepisami przeciwpożarowymi. Od maja 1853 r. 
funkcjonowała w  Prusach tzw. ordynacja miejska, która umożliwiała samorządom miast 
tworzenie własnych zawodowych straży pożarnych. W  lipcu 1859 r. powstała zawodowa 
straż pożarna (Berufsfeuerwehr) w Gdańsku, a kolejne powołano: we Wrocławiu (1859), 
w  Szczecinie (1863), Bydgoszczy (1872), Elblągu (1875), Poznaniu (1877), Katowicach 
(1903), Bytomiu (1904) i Toruniu (1909). Od chwili powstania nie miały one charakteru 
ochotniczego, ale były zarzewiem powstawania profesjonalnego korpusu dowódczego. Tym 
bardziej, że 13 grudnia 1872 r. weszła w życie pruska ustawa powiatowa, nakładająca na 
samorząd powiatowy obowiązek zatrudnienia tzw. ogniomistrzów powiatowych, odpowie-
dzialnych za właściwe funkcjonowanie straży pożarnych. Ustawa obowiązywała m. in. na 
terenie zaboru pruskiego, na Dolnym i Górnym Śląsku, na Opolszczyźnie, Pomorzu, War-
mii i Mazurach oraz na Ziemi Lubuskiej. W Poznańskiem zda- ją się mieć swoje praźródło 
zakładowe straże pożarne, tam bowiem właśnie Johann Kratochwill, przedsiębiorca i właści-
ciel dwóch dużych młynów w Poznaniu, powołał do życia zawodową straż pożarną. Uważa 
się ją za pierwszą tego typu jednostkę na ziemiach polskich.

Kolejnym ważnym aktem prawnym była ustawa z 1883 r. o ogólnym zarządzie kra-
ju, również zawierająca unormowania przeciwpożarowe. Pod koniec XIX w. na terenie 
prowincji poznańskiej we wszystkich miastach i wsiach tworzono straże pożarne lub po-
gotowia ogniowe (dla jednej lub kilku wsi). Organizowane były ochotnicze i obowiązko-
we straże. W 1845 r. powstało Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe w Poznaniu, prze-
kształcone w 1877 r. w zawodową straż pożarną. Następne ochotnicze straże utworzono 
w Lesznie (1847) i we Wronkach (1857). Przed wybuchem I wojny światowej odnotowuje 
się działalność w prowincji poznańskiej 147 straży pożarnych, w tym 112 ochotniczych. 
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Rozwojowi drużyn strażackich towarzyszyło wdrażanie ogólnokrajowych i regionalnych 
przepisów obowiązującego prawa. W  „Księdze Pamiątkowej Wielkopolskiego Związku 
Straży Pożarnych w Poznaniu”, wydanej w 1927 r. (na 60-lecie Związku), czytamy pod datą 
15 czerwca 1882 r., że ukazało się rozporządzenie policyjne dotyczące pożarnictwa i ra-
townictwa na wsi, opierające się na wcześniej ogłaszanych rozporządzeniach policyjnych, 
m.in. wprowadzających regulamin ogniowy z 1821 r., na rozporządzeniu z 8 maja 1866 r. 
– uzupełniającym regulamin ogniowy „względem wykonywania czynności kierownictwa 
akcją ratunkową przy gaszeniu pożarów” oraz rozporządzeniu policyjnym „tyczącym się 
ustawiania i użycia parokotłów ruchomych (lokomobili)” z 24 września 1869 r., a także 
na rozporządzeniu z 3 lutego 1872 r., które wymagało nad kominem lokomobili „mocnej 
blachy z kruszcu”.

Prowincja poznańska podzielona była wówczas na tzw. regencję poznańską i regencję 
bydgoską. W obydwu tych strukturach administracyjnych wydawano odrębne przepisy 
policyjne dotyczące spraw przeciwpożarowych, jednakże unormowania niejednokrotnie 
były analogiczne. Ówczesne przepisy ogniowe dotyczyły wyłącznie obszarów wiejskich, 
natomiast rady miejskie miały przyznany przywilej uchwalania własnych statutów, choć 
posiłkowano się przepisami władz prowincji lub regencji. Jednocześnie władze powiatowe 
miały prawo zwracać „magistratom poszczególnych miast uwagę na nieodpowiednią or-
ganizację miejscowych straży względnie na wadliwą budowę remiz”. Na terenie Wielkopol-
ski w latach 1904-1905 funkcjonowało w 16 miastach 86 straży tzw. związkowych, z liczbą 
3872 strażaków, mających do dyspozycji 281 sikawek, 21719 m węży (burdziuków), 944 
hydranty nadziemne i 1414 hydranty podziemne. W 1914 r. na analogicznym obszarze 
funkcjonowały dwie straże zawodowe, 112 straży ochotniczych i 33 straże obowiązkowe.

W prowincji Prusy Zachodnie pierwsze straże ochotnicze powstały m.in.: w Brodni-
cy, Starogardzie Gdańskim i Toruniu (1862), Radzyniu Chełmińskim (1863), Chojnicach 
(1866), Chełmży i  Barcinie (1868), Konarzynach (1870), Iwicznie (1871), Nowym nad 
Wisłą (1872), Wejherowie (1873), Włocławku i  Tucholi (1874), Wąbrzeźnie i  Odrach 
(1875), Grudziądzu i  Ostrzeszowie (1876), Janikowie (1878), Nieszawie i  Więcborku 
(1879), Lipnie (1880), Rypinie (1881), Gniewkowie, Praszce i Świeciu (1882), Dąbrowie 
i Kowalewie Pomorskim (1883), Kościerzynie i Łasinie (1884). Na koniec XIX w. działały 
w tej prowincji 73 straże ochotnicze i 15 obowiązkowych.

W  prowincji Górny Śląsk w  tym okresie istniało 128 straży pożarnych, w  tym  
33 ochotnicze (pozostałe były strażami obowiązkowymi). Pierwsze miejscowości, w któ-
rych powstały straże, to: Głubczyce (1854), Gliwice (1858), Mysłowice (1864), Katowice 
i Chorzów (1875). Historia pokazała, że ze straży pożarnych pochodziło wielu później-
szych liderów odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego. 

Artykuł odnosi się do ziem, które przed rozbiorami w XVIII w. należały do Rzeczypo-
spolitej. Dziś część terytoriów ówczesnej Polski należy do krajów ościennych. Omawiany 
jest więc rozwój strażactwa do 1918 r. w ramach konkretnych zaborów, z przejściem do 
prezentacji w  ramach granic II RP. Są też miejscowości, które w granice naszego kraju 
weszły w  wyniku uzgodnień jałtańskich po 1945 r. Przed 1939 r. leżały na terytorium 
Rzeszy Niemieckiej, a  wcześniej Republiki Weimarskiej i  Prus. O  tych ziemiach wspo-
mniano szerzej w  rozdziale poświęconym ruchowi strażackiemu w  latach 1945-1989.  
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Dzisiaj na tych terenach straże polskie kontynuują walkę z pożarami i innymi zdarzenia-
mi, ale winniśmy zachować także stosowną pamięć o ich poprzednikach. Wymaga więc 
osobnego zasygnalizowania historia straży pożarnych na Dolnym Śląsku. 

Rewolucja przemysłowa, szczególnie dynamiczna od połowy XIX w., nieznany wcze-
śniej szybki postęp cywilizacyjny oraz idąca za nimi urbanizacja i wzrost liczby ludności 
przyniosły na Dolnym Śląsku wzrost zagrożenia pożarowego. Przekładało się to na zastra-
szającą liczbę pożarów, w tym takich, które powstawały z nieznanych wcześniej przyczyn. 
Ogromne były straty spowodowane pożarami, a także liczba ofiar śmiertelnych, zwłaszcza 
że obok nowych budowli powszechne były te starsze, nawet i kilku wiekowe. Doszły do 
tego niespotykanie niszczące powodzie oraz katastrofy budowlane i awarie przemysłowe.  
To wszystko zmuszało do stworzenia odpowiednio skutecznej i mobilnej obrony. Już nie 
wystarczało przymusowe „pospolite ruszenie” przeciwogniowe, kształtowane na Śląsku 
począwszy od XIII w., tj. od czasów lokacji pierwszych miast. Pożarów o dużych rozmia-
rach, do jakich wówczas dochodziło oraz katastrof nie były w stanie likwidować różnej 
proweniencji i kondycji związki sikawkowe czy oddziały gaśnicze. Ponadto przestarzałe 
technicznie narzędzia do gaszenia i ratowania uniemożliwiały wręcz skuteczne gaszenie. 
W połowie XIX w. w większych miastach Śląska organizowano ochotnicze towarzystwa 
ratunkowe – Rettungsvereine, a  następnie ogniowo-ratunkowe Feuer-Rettungsvereine 
(np. powołane we Wrocławiu w 1841 r.). Tworzono stowarzyszenia ochotniczych straży 
pożarnych – Freiwillige Feuerwehrvereins (np. Legnica, Wrocław – 1852 r., Bolesławiec 
– 1856 r., Głogów – 1859 r.). Wspomniane towarzystwa, w odróżnieniu od dotychczaso-
wych formacji, miały w swych szeregach osoby charakteryzujące się wewnętrzną potrzebą 
dobrowolnego służenia bliźnim, ratowania nawet kosztem własnego zdrowia i życia – za-
znacza dr Roman Świst.

Kolejnym etapem rozwoju straży pożarnych było integrowanie się samodzielnych 
straży w związki i stowarzyszenia. Pierwszym takim związkiem był Prowincjonalny Ślą-
sko-Poznański Związek Gminnych Towarzystw Ratunkowych i  Ogniowych. Zawiąza-
no go we Wrocławiu 19 lipca 1863 r., kiedy za ideą tą wypowiedziało się 121 delegatów 
z 40 miast, straży pożarnych oraz towarzystw ratunkowych Śląska i Poznańskiego, w tym: 
z Bytomia, Legnicy, Opola, Poznania, Tarnowskich Gór, Zgorzelca i Żagania. Z czasem do 
Związku przystąpiły straże pożarne m.in. z: Bydgoszczy, Leszna, Rawicza, Śmigla, Śremu, 
Środy Wielkopolskiej, Wolsztyna, Wschowy i Zielonej Góry. Powstały Związek wziął na 
siebie obowiązek wypracowania odpowiednich regulaminów taktycznych, ujednolicenia 
sprawiania sprzętu, szkolenia, wymiany doświadczeń oraz dążenia do wyposażenia straży 
w odpowiedni sprzęt pożarniczy oraz ochrony osobistej. 

Rosnąca liczba straży wymusiła tworzenie ogniwa pośredniego pomiędzy nimi  
a kierownictwem Związku. Tym ogniwem stały się związki okręgowe. Pierwszy z nich po-
wstał w 1867 r. w Poznaniu. Początkowo tworzyło go siedem straży. Z czasem związków 
okręgowych było 17, wśród nich np. Związek Górnośląski i Górnołużycki. Rozporządze-
niem ministra spraw wewnętrznych Prus z  28 grudnia 1889 r. ujednolicono organiza-
cję związków straży pożarnych i na tej podstawie 18 października 1891 r. powstał Pro-
wincjonalny Związek Straży Pożarnych w Poznaniu. Kilka lat później w 1895 r. założona 
została pierwsza na terenach Rzeczypospolitej Krajowa Kasa Ubezpieczeń Strażaków od 
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Wypadków. W tym czasie na miejsce związków okręgowych powołano związki powiatowe 
i rejencyjne. Śląski Prowincjonalny ZSP tworzyły trzy związki rejencyjne: legnicki, opolski 
i wrocławski. Te z kolei dzieliły się na powiatowe: 19 w legnickim – w tym powiaty: Hoyer-
swerda, Rothenberg i zielonogórski, 18 w opolskim – w tym powiaty: katowicki, lubliniec-
ki i rybnicki oraz 23 we wrocławskim. W 1895 r. w Grudziądzu powstał Pomorski Związek 
Straży Pożarnych. W  1900 r. do Śląskiego Prowincjonalnego Związku należało 11 ZSP 
skupiających 510 strażaków, 344 OSP, do których należało 17 695 członków oraz 149 stra-
ży przymusowych ze stanem 13 164 osób. W lutym 1928 r. dokonał się podział Śląskiego 
Prowincjonalnego ZSP na dwa odrębne: Dolnośląski i Górnośląski. Jako odrębne związki 
istniały one do 23 kwietnia 1938 r., choć oba od 1 września 1934 r. pod przewodnictwem 
Ewalda Sauerbiera z Gogolina. W 1929 r. Dolnośląski ZSP skupiał 1519 straży z 50 260 
członkami, a Górnośląski rok wcześniej – 355 straży pożarnych. Oba związki wydawały 
swoje pisma („Schlesische Feuerwehr-Zeitung” – nr 1 z 1 lipca 1907 r. i „Der Oberschlesi-
sche Feuermann” – nr 1 z 1 stycznia 1931 r.) i posiadały dwie szkoły pożarnicze: w Białym 
Kamieniu (druga w Prusach), istniejącą od przełomu lat 1928 i 1929, szkołę w Wałbrzychu 
– od 5 maja 1935 r. oraz w Nysie – od 16 września 1934 r.

W podsumowaniu warto zadać pytanie – co odróżniało rodzący się polski ruch pożar-
niczy od pożarnictwa w innych krajach europejskich? To mianowicie, że straże ogniowe 
na będących pod zaborami ziemiach polskich powstawały w  specyficznych warunkach 
społeczno-politycznych, wobec braku własnej państwowości. Z tej też przyczyny pozba-
wione były nie tylko naturalnej opieki ze strony państwa, a wręcz przeciwnie – władze 
zaborcze prowadziły politykę utrudniania rozwoju polskich towarzystw strażackich, dys-
kryminacji i prześladowań. W krajach mających suwerenny byt państwowy ruch pożarni-
czy służył rozwojowi kraju, ugruntowaniu jego siły gospodarczej i politycznej, wzrostowi 
gospodarczemu, natomiast w kraju zniewolonym – ratowaniu zagrożonej egzystencji na-
rodowej i walce o niepodległość. Straże ogniowe na ziemiach polskich, przede wszystkim 
w Królestwie Polskim, obok wypełniania statutowych zadań walki z pożarami rozwinę-
ły w szerokim zakresie różnorodne formy działalności poza pożarniczej. Były w okresie 
niewoli narodowej ogniskami pracy kulturalno-oświatowej, kultywowały język polski, 
umacniały świadomość narodową, tworzyły w warunkach braku własnej państwowości 
zręby siły zbrojnej przyszłej niepodległej Polski, uczyły zespołowego działania i społecz-
nej pracy dla dobra ogólnego. Duża liczba strażaków znalazła się w oddziałach Powstania 
Wielkopolskiego. Wielu z nich swoje zaangażowanie przepłaciło życiem w latach okupacji 
hitlerowskiej. 

Rozwój towarzystw ochotniczych straży ogniowych w  trudnych warunkach po-
rozbiorowych jest wymownym dowodem na to, że społeczeństwo polskie, mimo braku 
własnej państwowości, wykazywało dużą zdolność twórczego uczestnictwa w  rozwoju 
cywilizacyjnym ówczesnej Europy. Czyniło to m.in. przez kształtowanie samorządne-
go współdziałania w  formach zastępujących struktury niektórych zaborczych instytucji 
administracyjnych. Jak pisał prof. Ireneusz Ihnatowicz, „brak instytucji niezbędnych do 
egzystencji społeczeństwa wyrównywano […] tworząc zastępcze lub rozszerzając zakres 
działania innych”. Właśnie stowarzyszenia ochotniczych straży ogniowych były najlep-
szym, choć nie jedynym tego przykładem. 
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Kilkudziesięciotysięczna rzesza strażaków ochotników, ludzi odznaczających się 
w swych lokalnych środowiskach pasją społecznego działania i autorytetem, nie tylko za-
bezpieczała miasta, miasteczka i wsie przed pożarami, ale także rozwijała i w znacznej mie-
rze zaspokajała potrzeby kulturalne lokalnych środowisk. Prześledzenie rozwoju towarzystw 
ochotniczych straży ogniowych w specyficznych warunkach ziem polskich będących pod 
zaborami ma istotne znaczenie tak z naukowego, jak i społecznego punktu widzenia. Był to 
chyba najbardziej rozbudowany ruch społeczny, tak pod względem liczby towarzystw, jak 
też liczebności ich członków. W towarzystwach tych, zdominowanych przez warstwy spo-
łeczne najbardziej pod względem socjalnym upośledzone (chłopów, rzemieślników i robot-
ników), nie zabrakło też najaktywniejszych jednostek spośród inteligencji (duchowieństwa, 
przedstawicieli wolnych zawodów) oraz ziemiaństwa i kapitalistów.

2. Pożarnictwo ochotnicze w II Rzeczypospolitej

Udział strażaków ochotników w odbudowie kraju i walce o granice
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. rozpoczęło nowy etap w dziejach państwa pol-

skiego. Lata 1918-1921 to okres walk o  polską państwowość i  jej granice. W  walce tej 
aktywnie uczestniczyły ochotnicze straże ogniowe ze wszystkich obszarów ziem polskich, 
co bogato dokumentuje prof. Urszula Oettingen. Strażacy, począwszy od sierpnia 1914 r., 
walczyli w  Legionach Polskich, należeli do polskich organizacji niepodległościowych. 
Zakończenie działań wojennych spowodowało masowy zryw polskiej ludności przeciw-
ko władzom okupacyjnym. Szczególnie uaktywnili się członkowie Polskiej Organizacji 
Wojskowej, do której należało wielu strażaków. W październiku i w  listopadzie 1918 r. 
ochotnicze straże ogniowe, współdziałając z  POW, wzięły udział w  rozbrajaniu wojsk 
okupacyjnych niemieckich i austriackich w Garwolinie, Żelechowie, Łaskarzewie, Miń-
sku Mazowieckim, Rykach, Aleksan drowie Kujawskim, Gąbinie, Kielcach, Ciechanowie, 
Dwikozach, Rypinie, Kraśniku, Ropczycach i innych miejscowościach. W Warszawie stra-
żacy wraz z komendantem Józefem Tuliszkowskim zajęli koszary i zdobyli składy broni. 
Uczestniczyli w akcjach wojskowych, które przyczyniły się do uratowania olbrzymich ma-
gazynów sapersko-minerskich na Powązkach i w twierdzy Modlin. Podczas zdobywania 
niemieckich posterunków i  składów broni dochodziło do walk, w czasie których ginęli 
strażacy. Tak było w Międzyrzecu na Podlasiu, gdzie 16 listopada 1918 r. zostało zabitych 
przez Niemców ponad 30 członków POW, większość z nich stanowili strażacy ochotnicy. 
W Siedlcach 10 i 11 listopada 1918 r. członkowie POW, wśród nich strażacy z okolicznych 
miejscowości, kolejarze i  żołnierze Wojska Polskiego (wcześniej Polskiej Siły Zbrojnej) 
opanowali budynki publiczne, koszary wojskowe, więzienie i stację kolejową. Rozbrajali 
transporty z  żołnierzami niemieckimi. W  dniach przejmowania przez Polaków władzy 
umundurowani strażacy pełnili rolę straży obywatelskiej, milicji ludowej, strzegli porząd-
ku publicznego w miastach i wioskach, ochraniali obiekty państwowe, walczyli z bandami 
dezerterów, a odebraną broń przekazywali polskim oddziałom wojskowym.

Największe zagrożenie dla Polaków nadeszło ze wschodu. Wojna polsko-bolszewic-
ka była wielkim sprawdzianem dla narodu polskiego w walce o niepodległość. W 1919 r. 
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władze polskie powołały pod broń mężczyzn urodzonych w latach 1896-1901. W sytuacji 
zbliżania się Armii Czerwonej do Warszawy, 1 lipca 1920 r. sejm podjął decyzję o utwo-
rzeniu Rady Obrony Państwa z naczelnikiem państwa Józefem Piłsudskim jako jej prze-
wodniczącym. 24 lipca 1920 r. powołano Rząd Obrony Narodowej na czele z Wincen-
tym Witosem jako prezydentem ministrów. Generał Józef Haller, stojący na czele Armii 
Ochotniczej, zwrócił się do rodaków z apelem o podjęcie w niej służby. Na to wezwanie 
zareagowały wszystkie grupy społeczne i zawodowe. 8 lipca 1920 r. Główny Zarząd Związ-
ku Floriańskiego wystosował odezwę do straży ogniowych ochotniczych, podpisaną przez 
prezesa Zarządu Bolesława Chomicza oraz naczelnika Biura Stanisława Arczyńskiego. 
W podniosłych słowach wzywano w niej strażaków do zgłaszania się do Armii Ochot-
niczej i walki pod rozkazami naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego. Na początku lipca 
1920 r. Bolesław Wójcikiewicz w tekście „Obrona Ojczyzny”, zamieszczonym na łamach 
wychodzącego w Galicji „Przewodnika Pożarniczego”, wzywał do walki z sowieckim wro-
giem. 

Na terenie Małopolski we wszystkich dziennikach Krajowy Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych ogłosił rozkaz „Do broni”. Na te apele odpowiedziały liczne organizacje 
strażackie, w tym zrzeszone w Związku Cieszyńskim i w Związku Wielkopolskim. Wsku-
tek rozmów z  Naczelnym Dowództwem Armii Ochotniczej początkowy zamiar utwo-
rzenia samodzielnych oddziałów strażackich został zaniechany. Członkowie straży mieli 
stawiać się do punktów werbunkowych, z powiadomieniem swoich straży, na takich sa-
mych zasadach, jak inni ochotnicy. Do służby w Armii Ochotniczej zgłaszali się druhowie 
z różnych stron Polski: z Siedlec, Lublina, Wielunia, Kielc, Konina, Chełma, Bodzentyna, 
Buska, Włocławka, Opatowa, Strzelna, Mielca. Straże ogniowe w Hrubieszowie, Piotrko-
wie, Końskich, Opocznie, Łęczycy, Stopnicy, Drzewicy wstąpiły do wojska prawie w całym 
swoim składzie. Można przyjąć, że z każdego powiatu do Armii Ochotniczej zaciągnęło 
się od kilkudziesięciu do blisko 150 strażaków ochotników. Wśród nich byli członkowie 
Głównego Zarządu Związku Floriańskiego: Stanisław Arczyński, Konstanty Wysznacki, 
Marian Waligóra, Alfred Grohman, Tadeusz Brzozowski. Wielu strażaków znalazło się 
w wojsku wcześniej, w wyniku poboru lub zgłosiło się na ochotnika do służby.

Strażacy działali w  szerokim ruchu społecznym przeciwko sowieckiemu wrogowi. 
Podejmowano uchwały popierające działalność władz w  walce z  najeźdźcą, apelowano 
o ofiary na potrzeby armii. Na posiedzeniach straży wzywano członków zdolnych do no-
szenia broni, aby zgłaszali się do wojska. Druhowie służyli w tzw. strażach obywatelskich, 
zapewniając bezpieczeństwo ludności, ochraniali fabryki, sklepy, drogi, mosty, wiaduk-
ty, organizowali i zabezpieczali wiece, zebrania, zbiórki publiczne darów i ich transport, 
współpracowali z  policją i  innymi organizacjami paramilitarnymi, pracowali na rzecz 
utrzymania porządku i bezpieczeństwa na zapleczu frontu, prowadzili działalność infor-
macyjną, uczestniczyli w pracach komisji werbunkowych, działali w Obywatelskich Ko-
mitetach Obrony Państwa. Zbierali fundusze na zakup uzbrojenia dla wojska, upowszech-
niali ideę „Pożyczki Odrodzenia Polski”, pomagali w urządzaniu szpitali i izb dla rannych 
żołnierzy, opiekowali się rodzinami, których krewni walczyli na froncie.

Straże ogniowe ze względu na swoją sformalizowaną, paramilitarną, hierarchiczną 
strukturę miały predyspozycje do działań organizacyjnych, ratowniczych i militarnych. 
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Przygotowanie o charakterze wojskowym wyniosły z doświadczeń okresu zaborów i  lat 
I wojny światowej. W tym czasie zadaniem straży ogniowych było moralne i material-
ne wsparcie walczących żołnierzy, przygotowanie do obrony własnego terenu. W zajmo-
wanych przez wojska bolszewickie miastach straże ogniowe pilnowały porządku, ale też 
uczestniczyły w walce. W 1920 r. w Białej Podlaskiej straż miejscowa pełniła obowiązki 
milicji obywatelskiej i  funkcje sanitarne, opatrując rannych i  grzebiąc poległych. Straż 
w Łomży z chwilą ustąpienia władz polskich objęła służbę bezpieczeństwa publicznego, 
pomagała w obronie miasta, druhowie przewozili pod gradem kul rannych żołnierzy do 
szpitali, dowozili na linie bojowe amunicję i żywność, tłumili pożary, chronili miejsco-
wą ludność przed rabunkami i podpaleniami. Również w innych miastach atakowanych 
przez wojska bolszewickie walczyli strażacy ochotnicy. Tak było w  Radzyminie, Sierp-
cu, Wyszkowie, Suwałkach, Mińsku Mazowieckim, Płocku. Do oddziałów wojskowych 
walczących z Armią Czerwoną wstąpiło wielu członków Warszawskiej Straży Ogniowej, 
w tym jej komendant Józef Hłasko wraz z dwoma synami. 15 sierpnia 1920 r. wszystkie 
oddziały łódzkiej straży na uroczystym posiedzeniu oddały się do dyspozycji władz woj-
skowych i w sile 235 ludzi pod komendą dr. Alfreda Grohmana objęły służbę wartowniczą 
przy budynkach wojskowych. Polscy strażacy w  1920 r. wykazali się wielkim patrioty-
zmem i zaangażowaniem w obronie Ojczyzny bezpośrednio na polu walki i poza nim. 
Wyrazem tego było nazwanie przez marszałka Józefa Piłsudskiego ochotniczych straży 
pożarnych „siostrzycą armii”.

Powstanie Wielkopolskie było wybitnym przejawem dążeń Polaków do niepodległo-
ści. W tym patriotycznym zrywie, rozpoczętym 27 grudnia 1918 r., poprzedzonym przy-
jazdem do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, licznie uczestniczyli strażacy, członko-
wie POW i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Organizatorami oddziałów byli często 
naczelnicy lub prezesi straży ogniowych, którzy mieli doświadczenie, umiejętność pracy 
z  ludźmi i  cieszyli się autorytetem w środowisku. W Środzie Wielkopolskiej miejscowi 
strażacy zorganizowali kompanię powstańczą, liczącą w chwili wybuchu powstania pra-
wie 100 osób. W  oddziałach powstańczych, podporządkowanych później dowództwu 
wojskowemu, walczyli strażacy ochotnicy z Wrześni, Kruszwicy, Ostrowa Wielkopolskie-
go, Rogoźna i Gniewkowa. Na odcinku frontu południowego strażacy z obszaru Krotoszy-
na, Kościana, Kępna i Leszna zorganizowali tzw. Garnizon Powstańczy, liczący ponad 200 
osób. Pierwszym dowódcą powstania był późniejszy generał Stanisław Taczak, zasłużony 
dla rozwoju straży w okresie II Rzeczypospolitej. Udział straż pożarnych w powstańczych 
formacjach wspierali główni działacze późniejszego Wielkopolskiego Związku Straży Po-
żarnych, m.in. Karol Rzepecki, Franciszek Baranowski i Karol Górniak. Poza frontem walk 
jednostki strażackie złożone ze strażaków weteranów i młodzieży zabezpieczały budynki 
publiczne przed pożarami oraz niszczeniem i  rabunkiem przez żołnierzy niemieckich, 
utrzymywały porządek na obszarach zajętych przez powstańców, dostarczały walczącym 
żywność i niezbędne materiały.

Kolejnym obszarem, gdzie strażacy zaznaczyli swoją obecność w walce o polskie gra-
nice, było Pomorze Nadwiślańskie. Działaniom tym, podobnie jak na obszarze Wielko-
polski i Śląska, patronował polityczny ruch narodowy i ludowy. Od listopada 1918 r. do 
podpisania traktatu wersalskiego, 28 czerwca 1919 r. w wielu miejscowościach uaktywnili 
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się członkowie straży. Strażacy ochotnicy z Dobrzejewic koło Torunia zorganizowali tzw. 
Strażacki Legion, prowadzący działania antyniemieckie. Polegały one na przecinaniu nie-
mieckich linii telefonicznych, wzywaniu do nieoddawania kontyngentów i organizowaniu 
sprzeciwu wobec zabierania zboża, bydła i koni; atakowano niemieckie transporty woj-
skowe, zdobywając broń, amunicję, żywność i leki. Na początku 1919 r. wspólnie z człon-
kami POW Legion stoczył kilka potyczek z niemieckimi pododdziałami. W listopadzie 
1918 r., mimo intensywnej antypolskiej działalności prowadzonej przez Niemców, wielkie 
zaangażowanie w tworzeniu straży bezpieczeństwa wykazali polscy strażacy w Toruniu, 
Chełmży, Golubiu i Bydgoszczy. Czyn powstańczy Wielkopolski oraz dążenia patriotycz-
ne ludności Pomorza Nadwiślańskiego przyczyniły się, oprócz działalności dyplomatycz-
nej, do przyznania tych terenów Polsce. 10 stycznia 1920 r. Wojsko Polskie działające w ra-
mach Frontu Pomorskiego, pod dowództwem gen. Józefa Hallera, rozpoczęło zajmowanie 
tego obszaru. Na jego wejście czekała ludność tych ziem, w tym strażacy, którzy zapew-
niali bezpieczeństwo przemarszu żołnierzy m.in. w  Bydgoszczy, Gniewie, Starogardzie 
Gdańskim, Kościerzynie, Kartuzach i Wejherowie.

Straże pożarne wspierały armię polską walczącą z Ukraińcami, broniły polskich miast i wsi 
atakowanych przez wroga na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Szczególnie zaznaczyły 
swój udział w obronie Lwowa. W czasie oblężenia miasta od listopada 1918 r. do maja 1919 r. 
działała Wojskowa Straż Pożarna. Jej komendantem był Bolesław Wójcikiewicz, radca pożar-
nictwa, dyrektor Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Lwowie. W  tych 
trudnych miesiącach jednostka ta wspólnie ze strażą ochotniczą czuwała nad mieniem obywa-
teli miasta i zapobiegała rozprzestrzenianiu się pożarów, które powstawały wskutek eksplozji 
rzucanych przez nieprzyjaciela pocisków armatnich. Za to wielkie zaangażowanie w obronę 
miasta przed wrogiem i pożarami Magistrat Miasta Lwowa skierował do strażaków specjalne 
podziękowanie. Ustanowiono również odznaczenie pod nazwą Krzyż Eksplozji Amunicji, któ-
re nadawano uczestnikom akcji gaśniczej po wielkim pożarze z 5 marca 1919 r., odbywającej 
się podczas ostrzału artyleryjskiego prowadzonego przez Ukraińców. 

W  listopadzie 1919 r. biskup Władysław Bandurski, kapelan Wojska Polskiego, du-
chowy opiekun walczących Polaków, nie mogąc uczestniczyć w  I  Krajowym Zjeździe 
Delegatów Okręgów Małopolskich Straży Pożarnych, przekazał list, w którym podkreślał 
wielkie poświęcenie członków straży w walce z pożarami i  ich wielki patriotyzm. Pisał 
w nim: „W imię świętej miłości Ojczyzny, poszli liczni strażacy w bój za Polskę i okazali 
czynem, że dzielnymi są Jej synami”. Palącą sprawą dla Polaków była walka o Górny Śląsk.  
Do udziału w powstaniach śląskich zgłaszali się strażacy ochotnicy z różnych stron Polski. 
Straże ogniowe uczestniczyły w akcji składania datków na fundusz plebiscytowy na Gór-
nym Śląsku. W lutym 1921 r. Związek Floriański przesłał do wszystkich zarządów straży 
ogniowych ochotniczych odezwę wzywającą do ofiarności i ze słowami poparcia dla stra-
żaków ze Śląska. „Druhowie! Dzieło zjednoczenia ziem polskich nie skończone. Prastara 
dzielnica Piastowa – Śląsk Górny oczekuje w najbliższej przyszłości rozstrzygnięcia swych 
losów i wierzy niezłomnie w czyn solidarny, czyn mocarny narodu naszego. Nie wolno 
nam ani na chwilę ustać lub osłabnąć w nieprzepartym dążeniu do odzyskania Śląska”. 
Poparcie dla Śląska wyrażano w czasie zbiórek i zjazdów strażackich, m.in. w Końskich 
w sierpniu 1919 r. oraz w Nowo Radomsku (obecnie Radomsko) we wrześniu 1919 r. 
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W  latach 1918-1921 strażacy ochotnicy walczyli o  polskie granice i  równocześnie 
uczestniczyli w  odbudowie kraju po okresie zaborów i  zniszczeniach wojennych. Byli 
aktywni we wszystkich sferach życia społecznego. Prowadzili działalność mającą na celu 
budowę nowego systemu ochrony przeciwpożarowej. Jednak najważniejszym zadaniem 
było zjednoczenie ruchu strażackiego. Dla rozwoju ochotniczych straży pożarnych istotny 
był 1920 r. Inwazja bolszewicka przeszkodziła wielu planowanym zamierzeniom. Pomi-
mo zagrożenia bytu państwa i  powołania prawie całego personelu instruktorskiego do 
szeregów Armii Ochotniczej Związek Floriański prowadził swoją działalność. W końcu 
1920 r. należało do niego 956 straży ogniowych, liczących przeszło 40 000 druhów. Orga-
nizowano kursy pożarnicze, zjazdy ćwiczebne, lustracje straży. Podjęto działania w celu 
rozszerzenia prac na inne obszary. Wystosowany został memoriał do Zarządu Cywilnego 
Ziem Wschodnich w sprawie utworzenia w Wilnie filii Związku Floriańskiego.

Wskutek działań wojennych projekt ten nie doszedł jednak wówczas do skutku. W  po-
rozumieniu ze związkami straży pożarnych z  Małopolski i  Wielkopolski powołano do ży-
cia Międzydzielnicowy Komitet dla Spraw Pożarnictwa, w  celu ustalenia zasad zjednoczenia 
straży pożarnych i  utworzenia jednego związku na całą Rzeczpospolitą. Nawiązano stosunki 
ze strażami na Śląsku, Pomorzu i w Poznańskiem. Na Górnym Śląsku delegat Związku Flo-
riańskiego opracował z  miejscowymi działaczami strażackimi instrukcję do ćwiczeń w  języ-
ku polskim. W  1920 r. przygotowywano się do ogólnopaństwowego zjazdu i  zorganizowa-
nia wystawy przeciwpożarowej w  Warszawie, czemu jednak przeszkodził najazd sowiecki.  
Przy wielu ochotniczych strażach ogniowych w porozumieniu ze Związkiem Harcerstwa Pol-
skiego zaczęły powstawać harcerskie drużyny pożarnicze, których celem było rozpropagowanie 
wśród młodzieży zasad walki z pożarami. Opracowano też wzorcowy statut straży ogniowych.

Na temat problemów dotyczących działalności straży pożarnych w wolnej Polsce wypowia-
dali się działacze strażaccy z różnych rejonów państwa. Podkreślano potrzebę usystematyzowa-
nia prac straży, ujednolicenia form ich działalności, opracowania nowych regulaminów i ustaw. 
W 1919 r. Bolesław Wójcikiewicz pisał: „Obecnie w Wolnej i Zjednoczonej Polsce, sprawa bez-
pieczeństwa ogniowego musi ulec radykalnej zmianie, a to w dobrze zrozumiałym interesie Pań-
stwa i Jego obywateli. Sprawą tą musi się zająć rząd szczerze, i to jak najprędzej”. Doceniał on 
patriotyczną rolę straży w walce o polskie granice i kultywowanie pamięci narodowej, ale też do-
strzegał potrzebę ich działania jako „instytucji na wskroś fachowych, złożonych z ludzi wyszko-
lonych i wysoko ceniących swój obowiązek”, zapewniających ludności ochronę przed pożarami.

Józef Tuliszkowski swoje propozycje przedstawił w „Przeglądzie Pożarniczym” z kwiet-
nia 1919 r. w artykule „Zorganizowanie ochrony przeciwpożarowej w Polsce zjednoczonej”.  
Postulował w nim przeprowadzenie reform mających na celu odbudowę ochrony przeciwpo-
żarowej, zwłaszcza taborów strażackich, zniszczonych podczas inwazji mocarstw wojujących 
i ustawicznych rekwizycji. „Budowa Państwa Polskiego musi być intensywnie prowadzona we 
wszystkich dziedzinach życia społecznego. I pożarnictwo krajowe czeka wzmożona praca nad 
reorganizacją obrony ogniowej, przede wszystkim po miastach dzielnicowych, wojewódzkich 
i powiatowych oraz po większych osadach, fabrykach, a również nad organizacją nowych stra-
ży na wsi i po miasteczkach. Praca ta będzie olbrzymia, a przy tym o bardzo szerokim zakre-
sie, zwłaszcza z chwilą, gdy do b. Królestwa Kongresowego dołączona będzie prócz Galicji,  
Poznańskiego ze Śląskiem i Pomorzem, Litwa z Białorusią i część ziem ruskich”.
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Wielu strażaków zgłosiło się do walki o granice, inni zostali powołani do służby woj-
skowej. Ich miejsce w strażach ogniowych zajmowali ludzie starsi nieobjęci werbunkiem, 
kobiety, młodzież, tworząc tzw. siły zastępcze, czy oddziały pomocnicze. Oni wszyscy 
wnieśli również swój wkład w dzieło obrony polskiej państwowości. Z okazji 10-lecia od-
rodzenia Polski wspominano druhów, którzy polegli i brali udział w walkach o niepod-
ległość Ojczyzny w latach 1918-1921. Wielu z nich zostały wyróżnionych odznaczeniem 
państwowym. Podkreślano rolę ochotniczych straży ogniowych, które wyjątkowo zapisały 
się w  obronie państwa polskiego, zwłaszcza w  okresie najazdu bolszewickiego. Pamięć 
o  udziale strażaków w  walce o  wolność jest ważnym elementem kształtującym polską 
świadomość historyczną. Pokazuje ochotnicze straże ogniowe jako organizacje działające 
na rzecz społeczeństwa i państwa, dla których w latach zagrożenia bytu narodowego naj-
ważniejsza była obrona niepodległości Polski.

Pierwsze zjazdy straży w wolnej Polsce – pod jednym sztandarem
Strażacy swoim zaangażowaniem dawali wyraz patriotycznej zasadzie, że wolna Oj-

czyzna i niepodległe państwo są najcenniejszym skarbem, dla którego należy poświęcić 
wszystko. Przyszedł czas na odbudowę zniszczonego państwa, choć straty poniesione 
w I wojnie światowej były ogromne, a działania wojenne w  latach 1919-1921 jeszcze je 
powiększyły. W proces odbudowy czynnie włączyły się ochotnicze straże pożarne – pod-
kreśla dr Janusz Gmitruk.

Wśród wielu doniosłych dat z tamtego okresu w dziejach straży pożarnych jedna na-
pawa dumą i przeświadczeniem o ich wielkości. 8 września 1921 r. do katedry św. Jana 
w Warszawie przybyły liczne delegacje związków strażackich z całego kraju z pocztami 
sztandarowymi. 3690 delegatów reprezentujących 742 ochotnicze straże pożarne uczest-
niczyło w  uroczystej mszy św. celebrowanej przez kardynała Aleksandra Kakowskiego.  
Po manifestacyjnym przemarszu do Sejmu RP, w  godzinach południowych odbyło się 
uroczyste otwarcie Zjazdu w  sali Filharmonii Warszawskiej. Dwudniowe obrady były 
uwieńczeniem procesu zjednoczenia ruchu strażackiego, rozpoczętego w  1919 r. przez 
Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Galicji i Lodomerii z siedzibą we Lwo-
wie i Związek Floriański w Warszawie. Było to wydarzenie niezwykle doniosłe dla mło-
dego państwa polskiego. Proces zjednoczenia dokonywał się w najstarszej i najbardziej 
zasłużonej dla społeczeństwa polskiego organizacji, która oprócz zwalczania pożarów 
spełniała w okresie zaborów wielorakie funkcje społeczne. Wokół straży gromadziły się 
najlepsze jednostki, a strażacy cieszyli się autorytetem i sympatią społeczeństwa. 

U progu niepodległego państwa ruch strażacki był jednak niejednolity pod względem 
organizacyjnym. Istniało w  tym czasie kilka związków, obejmujących swoim zasięgiem 
ziemie byłych zaborów. Straże zrzeszone w związkach korporacyjnych znacznie różniły 
się między sobą stopniem zorganizowania, wyszkolenia bojowego, wyposażenia w urzą-
dzenia przeciwpożarowe. W poszczególnych regionach kraju straże działały na podstawie 
różnego ustawodawstwa wydanego przez władze zaborcze. Przed ruchem strażackim stała 
pilna potrzeba zintegrowania w jednolitą dla całej Rzeczypospolitej organizację. Było to 
szczególnie istotne ze względu na czynne włączenie się strażaków w życie polityczne od-
radzającego się państwa polskiego. W jedności tego ruchu ogniskowała się ogromna siła 
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działania. Rozumieli potrzebę zjednoczenia działacze Związku Floriańskiego. 15 czerwca 
1919 r. w Warszawie, na walnym zgromadzeniu – na wniosek Bolesława Chomicza – pod-
jęto uchwałę o dążeniu do zjednoczenia ruchu strażackiego. Tendencje te wspierane były 
przez Wielkopolski Związek Straży Pożarnych, który dokonał zjednoczenia straży zabo-
ru pruskiego. Związki strażackie z  siedzibą w  Warszawie, Poznaniu i  Lwowie wyłoniły 
Międzydzielnicowy Komitet dla przyspieszenia procesu zjednoczenia. Kolejne spotkania 
Komitetu odbyły się we Lwowie, następnie w Warszawie. Dyskutowano na nich sprawy 
proceduralne oraz projekt statutu zjednoczonego ruchu strażackiego. Związek Floriań-
ski przyjął na siebie rolę gospodarza i organizatora ogólnokrajowego zjazdu. Wojna pol-
sko-bolszewicka przerwała jednak prace organizacyjne. Podjęto je dopiero po zawarciu 
pokoju ryskiego, a prace zjednoczeniowe wznowił Związek Floriański, który 19 czerw-
ca 1921  r. na walnym zgromadzeniu przyjął projekt statutu związku ogólnopolskiego. 
Niezwykle ważne były uchwały w sprawie likwidacji Związku po zjednoczeniu i przekaza-
nia jego struktur i aktywów do zjednoczonego ruchu.

„W  toku bezpośrednich przygotowań do ogólnopolskiego zjazdu – pisał wybitny 
znawca tej problematyki prof. Józef Ryszard Szaflik – wyłoniło się wiele trudności. Wy-
nikały one w znacznym stopniu z uprzedzeń dzielnicowych, podejrzliwości, nieufności 
i  antagonizmów w  gronie czołowych działaczy pożarniczych, chęci zachowania odręb-
nych form organizacyjnych i  obaw działaczy poszczególnych związków dzielnicowych 
przed utratą wpływów w przyszłej, zjednoczonej, ogólnopolskiej organizacji. Ostatecznie 
zwyciężyła tendencja solidarności korporacyjnej i zrozumienie konieczności zespolenia 
szeregów strażackich”. Kontynuowane 8 i  9 września 1921 r. obrady zjazdu strażackie-
go obserwowane były z dużym zainteresowaniem przez mieszkańców stolicy. Na obrady 
przybył prezes Rady Ministrów Wincenty Witos w towarzystwie ministrów swego rządu. 
Delegacje związków strażackich zostały przyjęte przez naczelnika państwa Józefa Piłsud-
skiego. Warszawiacy podziwiali 12 drużyn strażackich popisujących się sprawnością dzia-
łania. Koncertowały też orkiestry strażackie. 

Obrady zjazdu otworzył prezes Związku Floriańskiego Bolesław Chomicz. Wszyscy 
przemawiający w imieniu związków dzielnicowych zadeklarowali gotowość przystąpienia 
do ogólnopolskiej organizacji. Rada Naczelna powołała Zarząd Główny, którego prezesem 
został Bolesław Chomicz. Do Zarządu weszli wybitni działacze ruchu strażackiego, repre-
zentanci związków dzielnicowych: Karol Rzepecki – wiceprezes, Zygmunt Choromański 
– skarbnik, Jan Kuc – sekretarz, Stanisław Olkuski – kustosz, Bolesław Pachelski – p.o. 
naczelnika oraz członkowie: Bolesław Kozłowski, Adam Mrozowski, Józef Tuliszkowski, 
Bolesław Wójcikiewicz, Klemens Matusiak. Już 4 października Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych zatwierdziło statut Związku. Jego oficjalna nazwa brzmiała: Główny Związek 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Terenem działalności Związku miało być całe 
państwo, siedzibą władz naczelnych – Warszawa.

Proces zjednoczenia Związku trwał praktycznie do II Zjazdu, obradującego w dniach 
15-17 sierpnia 1924 r. w  auli Politechniki Warszawskiej. Bolesław Chomicz ponownie 
został wybrany na prezesa Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych RP. Otrzymał 
wówczas Złoty Znak Związku. Na zjeździe wygłosił referat, w którym zarysował najważ-
niejsze zasady budowania jednolitych struktur Związku. Straż traktował jako ważną część 
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samorządu w terenie. W toku integracji scaliło się w ramach Związku: 711 straży ze Związ-
ku Floriańskiego, 255 ze Związku Małopolskiego (Lwowskiego), 266 ze Związku Krakow-
skiego, 150 ze Związku Wielkopolskiego, 54 ze Związku Pomorskiego, 67 ze Związku Lu-
belskiego, 35 ze Związku Wileńskiego, 398 ze Związku Łódzkiego, 576 z  Małopolskich 
Kółek Rolniczych. Pod jednym sztandarem patrona straży św. Floriana zgromadzili się 
strażacy ze straży dworskich, kolejowych, zawodowych, harcerskich i fabrycznych. Na po-
nad 3100 jednostek strażackich w 1924 r. najliczniejsze były straże ochotnicze. W 2874 
strażach działało 100 tys. strażaków. Bolesław Chomicz dążył do pełnego zjednoczenia 
straży w Polsce poprzez ujednolicenie: 
a) narzędzi, musztry i umundurowania, 
b) przepisów, regulaminów i instrukcji, 
c) księgowości, administracji, zjazdów i współpracy z władzami, 
d) organizacji ćwiczeń, pokazów i systemu premiowania drużyn, 
e) odznaczeń, medali i listów pochwalnych. 

Dotyczyło to także systemu szkolenia wszystkich szczebli, wydawnictw, sztanda-
rów, służb samarytańskich, propagandy przeciwpożarowej, modeli budowy remiz, prasy 
centralnej i budowy samorządnej Polski. Główny Związek Straży Pożarnych RP stał się 
organizacją ogólnokrajową, trwałą, cywilną, ochotniczą, opartą na karności wojskowej.  
Terenowe OSP były natomiast rejestrowane w urzędach wojewódzkich. Dawało to pewne 
korzyści. Straże otrzymywały wsparcie w działalności przeciwpożarowej od administracji 
państwowej i samorządowej, objęte były ubezpieczeniami wzajemnymi. Struktura orga-
nizacyjna OSP została tak zbudowana, aby utrzymać gotowość bojową strażaków, taboru 
i ekwipunku. Kierował OSP zarząd wybierany na dwa lata na walnym zgromadzeniu. Skła-
dał się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, nadzorującego sprawy administra-
cyjno-gospodarcze. Działalność zarządu wspierała Rada Sztabowa OSP, zabezpieczająca 
techniczną stronę działalności. Specyfiką jednostek wiejskich OSP było obsadzanie funk-
cji sekretarzy przez ludowców, działaczy wiejskiego ruchu młodzieżowego, Centralnego 
Związku Młodzieży Wiejskiej ZMW „Siew” i ZMW RP, wykształconych w szkołach pod-
stawowych i średnich. Następowało zjawisko symbiozy OSP z ruchem ludowym i samo-
rządem w działalności przeciwpożarowej, społecznej i oświatowej. Fenomenem w działal-
ności ruchu strażackiego był duży udział młodzieży – zarówno chłopców, jak i dziewcząt. 

Napływ do szeregów OSP powodował, że Związek był organizacją niezwykle spraw-
ną w  działaniu. Rola strażaków w  życiu społeczeństwa nie ograniczała się do gaszenia 
pożarów i  świętowania. OSP były ogromnym ruchem społeczno-kulturalnym. Straże 
szczególnie wrosły w środowisko wiejskie. Utworzenie jednej organizacji łączącej wszyst-
kich strażaków Rzeczypospolitej było wielkim wydarzeniem. Połączenie wszystkich or-
ganizacji z ziem przez ponad wiek należących do trzech zaborów badacze oceniają jako 
ważne wydarzenie dla odrodzonej Ojczyzny. Historyk prof. Władysław Tabasz podkreśla, 
że źródła historyczne potwierdzające etapy rozwoju polskiego ochotniczego pożarnictwa 
uprawniają strażaków – kronikarzy dziejów tego niezwykłego ruchu – do stosowania na 
określenie go może nieco patetycznego pojęcia „nasz rodowód”. Elementem tego swoiste-
go rodowodu są właśnie wspominane wydarzenia z września 1921 r., a więc I Ogólnopań-
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stwowy Zjazd Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiciele działających 
wówczas regionalnych związków zgodnie przyjęli, że „rozproszone dotychczas na różne 
dzielnice i  województwa, straże pożarne winny wytworzyć w  zjednoczonej Polsce […] 
zespół ujednolicony ku podniesieniu swej solidarności, ku umocowaniu swych podstaw 
organizacyjnych i zawodowych”.

Działalność ochotniczych straży pożarnych i Związku Straży Pożarnych RP
Po odzyskaniu niepodległości nastąpiło ożywienie działalności ruchu pożarniczego. 

W końcu 1918 r. mógł on zrzeszać ponad 100 tys. członków, przynależnych do 60 straży 
zawodowych oraz 2000 ochotniczych. Ta aktywność widoczna była nie tylko w rozpoczę-
tym procesie reorganizacji oraz uzupełniania wyposażenia i  sprzętu gaśniczego, ale też 
w tendencjach zjednoczeniowych. Uaktywnili się również liczni działacze społeczni, in-
spirując lokalne społeczności do zakładania stowarzyszeń ogniowych, gdyż podobnie jak 
w okresie zaborów, Polskę odrodzoną trapiły dotkliwe pożary. Dotyczyło to szczególnie 
małych miasteczek i wsi, gdzie budownictwo oparte na drewnie zbyt wolno zastępowano 
murowanym. Zjawisko to w połączeniu z niedostatecznym przygotowaniem ludności do 
walki z ogniem i innymi czynnikami, jak np. upały i susze, powodowało wysoki poziom 
zagrożenia pożarowego, sprawiając, że liczba pożarów systematycznie wzrastała. 

Gęsta zabudowa na obszarach miejskich powodowała szybsze przenikanie ognia na 
sąsiednie nieruchomości niż na wsiach, w których poważne szkody czyniły pożary maso-
we, z udziałem pięciu i więcej nieruchomości. Szczególnie w okresie letnim pochłaniały 
one całe gospodarstwa, w tym budynki, inwentarz martwy i żywy, powodując dotkliwe 
straty ekonomiczne. Do głównych przyczyn klęsk pożarowych z lat 20. i 30. XX w. zalicza 
się wady urządzenia palenisk, wyładowania atmosferyczne, nieostrożność w obchodze-
niu się z ogniem i podpalenia. Braki, które dotykały polską ochronę przeciwpożarową po 
I wojnie światowej względem krajów sąsiednich można zobrazować na przykładzie zesta-
wienia z 1924 r.: w Polsce jedna straż pożarna przypadała na 130 km2 i 9800 mieszkańców, 
w Czechosłowacji – na 8,5 km2 i 1100 mieszkańców, a w Bawarii – na 10 km2 i 9000 miesz-
kańców. Dane te doskonale znali czołowi polscy pożarnicy, wśród nich ówczesny prezes 
Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Bolesław Chomicz, który 
za główny powód niedostatecznej liczby straży ogniowych uznał niski poziom wiedzy 
gospodarczej przy braku rozwiązań samorządowych. Głosił on, że: „Polska celem zaże-
gnania klęski pożarowej, nienotowanej już na Zachodzie, musi ośmiokrotnie powiększyć 
liczbę Straży (…). Rozwój jednak walki z ogniem zależy od wydania odpowiednich i do-
stosowanych do potrzeb ustaw oraz zorganizowania samorządu wojewódzkiego”.

13 marca 1934 r. przyjęta została ustawa o ochronie przed pożarami i innymi klęska-
mi, normująca i ujednolicająca całokształt organizacji ochrony przeciwpożarowej na tere-
nie Rzeczypospolitej, zastępując zróżnicowane ustawodawstwo dzielnicowe. Na jej mocy 
ochrona przed pożarami i klęskami żywiołowymi została oparta na gminach, a zadania 
w tym zakresie powierzono ich przełożonym, jako organom wykonawczym rządowych 
władz administracji ogólnej. Wedle jej założeń w każdej gminie winna istnieć dostatecz-
na liczba straży pożarnych, dostosowana liczebnie i sprzętowo do miejscowych potrzeb. 
Wprowadzono podział straży na ochotnicze, przymusowe, zawodowe i prywatne. Gminy 
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miejskie liczące ponad 40 000 mieszkańców zobowiązano do utrzymywania własnej za-
wodowej straży pożarnej. Ustawa unormowała ponadto status naczelnika, jego wymaga-
nia kwalifikacyjne i tryb powołania, ustaliła specjalną odznakę państwową za wyjątkowe 
zasługi w dziedzinie pożarnictwa, nor my sprzętu i wyposażenia gaśniczego z zasadami 
własności, dyscyplinę i  rozkazodawstwo na wzór wojskowy, sposób prowadzenia akcji 
ratowniczo-gaśniczych, obowiązki gmin i mieszkańców, wynagrodzenia i odszkodowa-
nia oraz koszty i opłaty ponoszone przez towarzystwa ubezpieczeniowe i gminy na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej, a także stanowiła o nadzorze, utworzeniu komisji doradczej 
przy ministrze spraw wewnętrznych i przepisach karnych – przypomina badacz dziejów 
dr Krzysztof Adam Latocha.

W praktyce bezpośrednia walka z ogniem należała przede wszystkim do ochotniczych 
straży pożarnych, działających formalnie jako stowarzyszenia. Według statutu wzorcowe-
go, ustalonego rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z 14 stycznia 1935 r., do 
zadań ochotniczej straży pożarnej należało m.in.: udzielanie pomocy i  ratunku w razie 
pożaru lub innych klęsk, jak również w akcji obrony biernej przeciwlotniczej i przeciwga-
zowej; prze działanie powstawaniu pożarów oraz współdziałanie w tej mierze z władzami 
administracji rządowej i samorządowej; współdziałanie z władzami i organami Związku 
oraz uświadamianie miejscowego i  okolicznego społeczeństwa o  konieczności i  sposo-
bach ochrony przed pożarami i innymi klęskami. Zadania te straże realizowały głównie 
przez: organizowanie i utrzymywanie ochotniczej straży pożarnej oraz innych oddziałów 
i drużyn specjalnych, przeznaczonych do wykonywania ochrony przeciwpożarowej, jak 
również pełnienia służby przeciwlotniczo-gazowej biernej i  samarytańsko-pożarniczej; 
utrzymywanie w  miarę potrzeby stałego pogotowia przy straży; prowadzenie kursów 
i  ćwiczeń fachowych; uczestniczenie przez delegatów w  gminnych komisjach przeciw-
pożarowych oraz udzielanie władzom administracyjnym opinii fachowych przy wykony-
waniu nadzoru nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym; organizowanie i utrzymywanie 
dla swoich członków sekcji i  kursów sportowych, świetlic, bibliotek, kas samopomocy, 
orkiestr i  chórów, jak również organizowanie imprez propagandowo-dochodowych na 
cele stowarzyszenia; podejmowanie wszelkich innych prac, mających na celu wykonanie 
postanowień przyjętego statutu oraz obowiązujących ustaw i  rozporządzeń, wydanych 
w zakresie ochrony przed pożarami i innymi klęskami.

Działalność swoistej korporacji pożarniczej – Głównego Związku Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej (od 28 listopada 1933 r. organizacji uznanej przez Radę Mini-
strów za stowarzyszenie wyższej użyteczności, działającej pn. „Związek Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej”) i jego fachowego personelu w Polsce odrodzonej z pewnością 
przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego kraju i przyspieszyła rozwój 
ruchu strażackiego. Liczebność sieci straży ogniowych systematycznie rosła, a na początku  
lat 30. XX w. obejmowała już w zasadzie każdy region państwa. Przykładowo w skali ogól-
nokrajowej w końcu 1923 r. funkcjonowało 3116 drużyn strażackich w 13 województwach 
(bez poznańskiego i pomorskiego), w 1925 r. – 4856, a w 1927 r. – 5614. Według opraco-
wanego przez Główny Związek Straży Pożarnej RP „Memoriału w sprawach pożarnictwa 
do pana ministra spraw wewnętrznych” z 16 marca 1924 r. w kraju działało: 2700 ochot-
niczych straży pożarnych, 200 dworskich drużyn pożarniczych, 120 wojskowych drużyn 
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pożarniczych, 28 zawodowych straży pożarnych, 40 kolejowych drużyn pożarniczych, 
15 harcerskich drużyn pożarniczych i 12 fabrycznych straży pożarnych. W sumie pożar-
nictwo skupiało ponad 150 tys. strażaków. Rozwój straży pożarnych następował bardzo 
dynamicznie we wszystkich województwach, a potrzeby były ciągle duże. Tytułem przy-
kładu: w 1924 r. w województwie łódzkim istniało 449 straży, w 1925 r. – 680, 31 marca 
1938 r. – 880 (34 398 członków), a 31 marca 1939 r. – 1410 (46 700 członków).

Przytoczone dane z perspektywy krajowej i regionalnej pozwalają najogólniej stwier-
dzić, że okres dwudziestolecia międzywojennego charakteryzował się systematycznym 
wzrostem liczby nowych straży i ich członków. Bardzo szerokie było także spektrum ich 
aktywności. 

Aktywność artystyczna ochotniczych straży pożarnych do wybuchu II wojny światowej
Szczególne zasługi w działalności poza ratowniczej odniósł ruch strażacki na polu ar-

tystycznym. Prof. Stefan Pastuszka odnotowuje, że „amatorski ruch artystyczny był nie-
zwykłym zjawiskiem w życiu II Rzeczypospolitej, o bardzo dużym zasięgu oddziaływania, 
zróżnicowanej geografii i  przynależności organizacyjnej. Cechowała go duża mobilność 
i dynamika rozwojowa. Decydujący wkład w jego rozwój wniosły organizacje młodzieżo-
we [...] i Ochotnicze Straże Pożarne”. Straże przywiązywały dużą wagę do działalności kul-
turalno-oświatowej w wychowaniu patriotyczno-obywatelskim. Praca ta wypełniana była 
przez administrację państwową oraz kierownicze gremia OSP. Egzemplifikacją tego zjawiska 
była Rada Związku Straży Pożarnych Województwa Kieleckiego, która zalecała OSP orga-
nizowanie teatrów amatorskich, orkiestr, chórów, zabaw ludowych, kursów dla analfabetów 
itp., indywidualnie i w ramach współdziałania z innymi organizacjami. Sugestia ta stała się 
w 1928 r. zarządzeniem obowiązującym wszystkie straże pożarne województwa. Podobne 
zarządzenia wydały oddziały Związku w pozostałych województwach. Nic więc dziwnego, 
że ta organizacja społeczna miała tak duże osiągnięcia na polu działalności kulturalnej. 

Cechą charakterystyczną była ścisła zależność między rozwojem organizacyjnym te-
atrów ludowych oraz chórów i orkiestr. Miała ona charakter cykliczny – wzrost liczby ze-
społów teatralnych implikował wzrost liczby chórów i orkiestr, natomiast spadek w jednej 
z tych form łączył się ze zmniejszeniem liczby zespołów w drugiej grupie. Strażacka spra-
wozdawczość z okresu międzywojennego odnotowuje, że w 1934 r. na łączną liczbę 299 000 
członków OSP funkcjonowały: 2563 świetlice, 2128 zespołów teatralnych, 1436 chórów i or-
kiestr oraz 916 bibliotek i czytelni. W kolejnych latach liczby te ulegały zmianie, z tendencją 
spadkową – z wyjątkiem liczby członków straży, których w 1937 r. było 308 000. Jednak to 
właśnie straże zajmowały w latach 1933-1939 czwarte miejsce w kraju wśród innych orga-
nizacji pod względem liczby posiadanych zespołów teatralnych. Wkład poszczególnych wo-
jewództw w ten dorobek był zróżnicowany. Szczególnie duże osiągnięcia miały OSP w wo-
jewództwach: krakowskim, śląskim, poznańskim, kieleckim i warszawskim. Dla przykładu 
w woj. kieleckim w 1925 r. było 21 orkiestr, w 1926 r. – 131, w 1927 r. – 131, w 1928 r. – 142 
orkiestry, podobnie kształtowały się te liczby w województwie warszawskim. 

Pozostały zapiski, że zespoły w tamtym czasie borykały się z kłopotami finansowymi 
i  niewielkim stopniem przygotowania zawodowego kierowników zespołów (w  zakresie 
reżyserii i gry aktorskiej). Na 140 zespołów teatralnych jedynie 5 kierowników ukończyło  
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kursy, a 10 miało praktykę. Repertuar amatorskich zespołów teatralnych OSP był mocno 
zróżnicowany. Zdecydowanie dominowały sztuki o niskim poziomie artystycznym i ide-
owym, oparte na humorze sytuacyjnym, ośmieszające wady ludzkie. Tytułem przykładu 
warto wymienić kilka tytułów: „Fatalna kiełbasa” (autor nieznany), „Komornik swatem” 
(autor nieznany), „Komisarz i młynarz” autorstwa J. N. Kamińskiego, „Lustracja u pana 
wójta” Jana Pobratymca-Płatkowskiego, „Babska polityka” Ireny Mrozowskiej, „Werbel 
domowy” J.K. Gregorowicza oraz „Wicek i  Wacek”, „Żywy nieboszczyk” i  „Chrapanie 
z  rozkazu M. Chrzanowskiego”. Drugą grupę stanowiły sztuki teatralne popularyzujące 
OSP, ukazujące ich społeczną i  wychowawczą rolę, apoteozujące patriotyczną i  obywa-
telską postawę strażaków. Często przewijający się wątek stanowiły tu dramaty miłosne 
strażaków i łączące się z nimi perypetie. Do najczęściej granych utworów należały: „Pan 
Delegat”, „Komitet honorowy” i  „Miłość strażacka” J. Szaniawskiego, „Ogień swatem” 
i „Strażacy” B. Wrzosa oraz „Chcę strażaka”, „Pali się” i „Nagrodzona dzielność”.

Oddziaływanie amatorskiego ruchu artystycznego na wieś i środowiska małych mia-
steczek przejawiało się przede wszystkim w następujących dziedzinach: oświacie, kultu-
rze, obyczajowości, gospodarce, kształtowaniu postaw obywatelskich i  patriotycznych, 
a więc tworzeniu się świadomości narodowej, upowszechnianiu kultury ludowej. Moż-
liwości i potencjalną siłę oddziaływania teatru ludowego najpełniej ocenił wybitny dra-
maturg szwedzki August Strindberg, pisząc: „Teatr to Biblia w obrazach, to szkoła dla nie 
dokształconych, która uczy poznawać złe i dobre strony życia, dąży do usuwania wad i po-
prawy złych obyczajów, kształci umysł i charakter. Teatr lepiej niż książka przemawia do 
szerokich warstw społeczeństwa, ucząc je mówić, czuć i kochać. Prawdy moralne, społecz-
ne, ekonomiczne, zasady nauki życia łatwiej trafiają do umysłów wszelkich warstw, jeżeli 
je uzmysłowimy w żywych postaciach, żywym słowem i jawnym wyrazem na scenie”.

Na ogół sztuki teatralne i różnego rodzaju widowiska spotykały się na wsi z dużym re-
zonansem. Treść ich była żywo dyskutowana, stawała się często źródłem głębokich reflek-
sji natury etycznej, patriotycznej, religijnej, obywatelskiej i społecznej. Sztuka teatralna, 
która podobała się publiczności, była później czytana i dyskutowana w chatach, a nawet 
na zebraniach wiejskich. Tak więc teatr przyczyniał się do rozwoju czytelnictwa i samo-
kształcenia, zarówno wśród aktorów amatorów, jak i w społeczności wiejskiej, oraz likwi-
dacji analfabetyzmu i wtórnego analfabetyzmu, który na ówczesnej wsi był zjawiskiem 
częstym. Teatr strażacki nie tylko rozbudzał zainteresowanie słowem pisanym, ale i często 
inspirował tworzenie kursów wieczorowych czytania, pisania i rachunków. Wpływał też 
na rozwijanie czytelnictwa literatury pięknej, która niekiedy była ucieczką od smutnej, 
szarej rzeczywistości. Granie na scenie rozwijało inwencję twórczą, wzbogacało słownic-
two, sprzyjało poznawaniu przysłów i kultury ludowej. Strażackie zespoły i poszczególni 
twórcy wygłaszali odczyty poświęcone literaturze i sztuce, w tym twórczości poetów i pi-
sarzy polskich. 

Wiele spotkań przeradzało się w  uroczyste akademie, poświęcone takim autoryte-
tom, jak: Henryk Sienkiewicz, Juliusz Słowacki, Maria Konopnicka, Adam Mickiewicz 
czy Władysław Reymont. Funkcjonuje twierdzenie, że „amatorski ruch artystyczny wyry-
wał społeczność wiejską z apatii, inspirował ją do podejmowania różnych działań i akcji. 
Dzięki przedstawieniom społeczeństwo miejscowe zostało rozbudzone duchowo i zaczęło 
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tęsknić i chcieć czegoś twórczego […]”. Teatr ludowy powodował rozwój zainteresowań 
w  społeczności wiejskiej, poszerzanie jej horyzontów umysłowych, zmiany w  obycza-
jowości wsi, a  w  opinii wiejskich autorytetów odciągał od przesiadywania w  karczmie 
i bezsensownej gry w karty, łagodził obyczaje, integrował mieszkańców wsi, wzmacniał 
pozycję organizacji młodzieżowych w środowisku i dynamizował ich prace. „Komedyjki, 
rocznice, opłatki – wszystko to” – wspomina wyrobnik wiejski z  powiatu kaliskiego – 
„przyczyniało się do wspólności wewnętrznej wsi, podnosiło ją moralnie”. A. Karol, jeden 
z członków koła teatralnego z Polanki w powiecie krośnieńskim, następująco scharakte-
ryzował oddziaływanie wychowawcze teatru: „Teatr ludowy powstał u nas w latach powo-
jennych jako jeden z najskuteczniejszych środków ratowania młodzieży od niesłychanej 
demoralizacji, jaka zaczęła szerzyć się po wojnie. Strażackie zespoły amatorskie zwalczały 
złe nałogi i przyzwyczajenia, jednocześnie pobudzały do życia lepszego, zbliżały do piękna 
[…]. Dzięki przedstawieniom znikały dzikie zabawy, bójki, karczmarstwo, pijaństwo itp. 
nałogi, gdyż przedstawienie zabierało czas, w którym nałogi mogły być uprawiane”. 

W okresie II Rzeczypospolitej teatr lokalny odegrał niezmiernie istotną rolę w dziedzi-
nie umacniania polskości na kresach wschodnich oraz ziemiach byłego zaboru pruskiego. 
Był czynnikiem repolonizacji tych ziem. Na ziemiach wschodnich miał zbliżyć Polaków 
z Ukraińcami, Biało Rusinami i Litwinami, likwidować wzajemne uprzedzenia, włączyć 
mniejszości narodowe w nurt państwowości polskiej. Teatry, chóry i orkiestry miały po-
kazać piękno polskiego języka, wiary, naszej kultury, a jednocześnie przyspieszyć proces 
uświadomienia narodowego Polaków zamieszkujących te tereny. Zjawisko to występowa-
ło również silnie na terenie Górnego Śląska i Pomorza, szczególnie na terenach plebiscyto-
wych oraz w czasie Powstań Śląskich. Ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych 
odegrały obchody rocznic narodowych, do których urządzania OSP przywiązywały dużą 
wagę. Ambitne zespoły teatralne OSP grały wówczas repertuar związany z nimi tematycz-
nie, np.: „Noc w Belwederze” Adama Staszczyka, „Redutę Ordona” Adama Mickiewicza, 
„Bitwę pod Stoczkiem i  Dobrem” Marii Konopnickiej, fragmenty III części „Dziadów” 
Adama Mickiewicza, „Warszawiankę” Stanisława Wyspiańskiego, „Konstytucję majową” 
Felicji Żurawskiej, „Trzeciego Maja” J. Majchera, „Trzeci Maj” Marii Reutówny i Bonifa-
cego Wrzosa, „Święto Trzeciego Maja” Franciszka Barańskiego, sztukę „Za wolność ludu” 
J. Marcinkowskiej, poświęconą ks. Stanisławowi Brzósce, „Stary mundur” J. Wiśniowskie-
go, „W zimową noc” Marii Markowskiej, czyli inscenizacje patriotycznej pieśni wojennej 
opracowane przez Zofię Solarzową, a także „Gwiazdę Syberii” A. Staszczyka. 

Obchody rocznic narodowych były istotnym elementem w  procesie kształtowania 
świadomości narodowej i państwowej. Miały one dużą siłę oddziaływania. Niekiedy łączo-
no je z poświęceniem sztandarów organizacyjnych i wojskowych, wmurowaniem kamieni 
węgielnych jako „pamiątki wojny światowej”, sadzeniem „drzew wolności”. W okresie ple-
biscytu i Powstań Śląskich łączono z nimi zbieranie funduszy na pomoc dla powstańców 
śląskich i wielkopolskich. Tworzono w tym celu odpowiednie komitety. Na program uro-
czystości składały się przedstawienia teatralne, recytacje wierszy patriotycznych, śpiewa-
nie pieśni powstańczych, legionowych i żołnierskich oraz religijnych. Odbywały się one 
przeważnie w  atmosferze dostojeństwa i  powagi, w  uroczystym nastroju. Spektakle te-
atralne połączone były wtedy z odczytami bądź pogadankami na temat aktualnej rocznicy.
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W latach 30. OSP włączyły amatorski ruch artystyczny w nurt wychowania obywatel-
skiego, który zespala jednostkę z narodem i uzdalnia do myślenia państwowego. Tadeusz 
Paris określił zadania stojące przed OSP w tym zakresie następująco: „[…] toteż w swoich 
szeregach winniśmy starać się wychować typ strażaka-obywatela czynnego, bezinteresow-
nego, odpowiedzialnego za swoje czyny, gotowego do poświęceń na rzecz społeczeństwa 
i  państwa, który będzie zdawał sobie sprawę, że spełniając sumiennie swoje obowiązki 
ciążące na nim z tytułu przynależności jego do rodziny, gromady, stowarzyszenia i pań-
stwa – przyczyni się do pomnożenia własnych korzyści. Przy takim nastawieniu do swych 
obowiązków wszystkich obywateli rośnie bogactwo i potęga narodu”. Pieniądze zdobyte 
z przedstawień teatralnych straże przeznaczały na cele społeczne, przede wszystkim zaś 
na: zakup sprzętu gaśniczego, książek, budowę domów ludowych, remiz strażackich, urzą-
dzenie sceny teatralnej, zakup mundurów i hełmów strażackich. 

Władze strażackie przywiązywały dużo uwagi do rozwoju ruchu muzycznego  
i śpiewaczego. Zalecały tworzenie orkiestr i chórów, które powinny ze sobą ściśle współ-
pracować. Czasopisma strażackie zalecały śpiewanie pieśni ludowych, w których dostrze-
gały duże walory estetyczne i  wychowawcze. „Gazeta Strażacka” instruowała, iż „[…] 
należy śpiewać początkowo pieśni ludowe i  marsze, potrzebne przy różnych okazjach. 
O ile zespół jest już ześpiewany – można wprowadzić wielogłosowość. Obok pieśni wie-
logłosowych nie wolno zaniedbywać pieśni śpiewanych masowo. Chodzi tu głównie o to, 
by strażacy, czy to zespołowo, czy indywidualnie, umieli w różnych okolicznościach ży-
cia zaśpiewać. Niech pieśń wstrętną, lubieżną, zastąpi pieśń miłosna, ludowa, żołnierska, 
obrzędowa lub obyczajowa albo strażacka”. Zachęcano również orkiestry strażackie, by 
korzystały z dorobku polskiej muzyki narodowej i ludowej, „która obfituje w charaktery-
styczne pierwiastki tak dobrze przy występach odczuwane, tak wprost do duszy słucha-
cza trafiające. Od prostych mazurów i obertasów, aż po natchnione kompozycje wielkich 
naszych twórców, jakaż skala ogromna, a wszystko swojskie, szczere, polskie”. Występy 
orkiestr strażackich cieszyły się dużą popularnością we wsiach i  miasteczkach, groma-
dziły społeczność lokalną i ubogacały jej życie duchowe. Redaktor w „Gazecie Strażac-
kiej” odnotował, że „większość mieszkańców, którzy po całotygodniowym trudzie dłużej 
dziś spoczywali, jest jeszcze w domostwach. Wszędzie cisza i nastrój odświętny. Wtem 
rozbrzmiewają dźwięki maszerującej przez ulice orkiestry strażackiej [...]. Wdzierają się 
w każdy zaułek i do każdego domostwa [...]. 

Elektryzują wszystkich [...]. Ożywiają momentalnie tempo życia [...]. Ktoś już przy-
odziany do wyjścia wybiega czym prędzej na ulicę. Inni spieszą do okien, które zewsząd 
się otwierają i  wszędzie wypełniły się zaciekawionymi twarzami [...]. Każdy z  lubością 
wsłuchuje się w rytmiczne dźwięki maszerującej orkiestry. Każdy chciałby je słyszeć jak 
najdłużej i żałuje, gdy szybko one słabną i nikną niebawem [...]. A dookoła maszerującej 
orkiestry zebrała się już spora gromadka ludzi, wśród których przeważa młodzież [...]. 
Wszyscy, jak gdyby porwani tempem granego marsza, dotrzymują kroku maszerują-
cej orkiestrze i  podążają razem z  nią. A  maszerując w  takt jej melodii zapominają te-
raz o wszystkim, co im dotychczas zaprzątało umysły [...]. Czują się jakoś raźniej i bez-
trosko [...]. Oto efekt tych dźwięków, które nieraz już słyszeli, a które zawsze wywierają 
na nich ten sam wpływ magiczny. Częsty to objaw w naszych miasteczkach i wioskach.  
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Podobne przykłady, ile to radości, wesela, a i entuzjazmu wnoszą do życia naszych osie-
dli orkiestry strażackie można by tu mnożyć w nieskończoność. Nie ma bowiem żadne-
go święta narodowego, żadnego obchodu jubileuszowego, żadnej uroczystości lokalnej, 
w których orkiestry strażackie nie brałyby udziału. Dzięki tym orkiestrom wszelkie ob-
chody i uroczystości stają się bardziej podniosłe i zyskują tym większe i podniosłe zna-
czenie”.

Reasumując rozważania, należy stwierdzić, iż OSP zaangażowane w  działalność 
oświatowo-kulturalną, szczególnie zaś w  amatorski ruch artystyczny, były „solą ziemi”, 
„drożdżami” przeobrażeń zachodzących we wsiach i w miasteczkach. W wielu wsiach ich 
zespoły amatorskie stanowiły jedyną formę krzewienia sztuki i literatury pięknej. Amator-
skie zespoły OSP wyrywały lokalne społeczności z apatii, inspirowały je do podejmowania 
różnych akcji i  działań społecznych, kulturalnych i  niekiedy gospodarczych. Łagodziły 
obyczaje, podnosiły kulturę życia towarzyskiego, kształtowały postawy patriotyczne i oby-
watelskie.

Związek Straży Pożarnych RP na Kresach Rzeczypospolitej
II Rzeczpospolita w swych granicach sięgała aż po Wilno i Lwów. Obejmowała tereny, 

które wskutek ustaleń jałtańskich wielkiej trójki: Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjed-
noczonych po II wojnie światowej zostały od Polski oderwane. Dzisiaj leżą w granicach 
Litwy, Białorusi, Rosji, Ukrainy. Polska utraciła województwa: wileńskie, nowogródzkie, 
poleskie, wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie oraz część województw: białostockiego 
i lwowskiego. 

Na obszarach kresowych województw w okresie II Rzeczpospolitej, tak jak i na pozo-
stałym terytorium kraju, powstawały w  latach 20. autonomiczne związki wojewódzkie, 
wchodzące w skład powołanego w 1921 r. Głównego Związku Straży Pożarnych RP. Wo-
jewództwa: lwowskie, tarnopolskie i  stanisławowskie znajdowały się w obszarze działa-
nia Związku Małopolskiego z siedzibą we Lwowie, stanowiącego kontynuację Krajowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Lwowie. W 1923 r. wyodrębniły się ze Związ-
ku Floriańskiego Związki Wileński i  Nowogródzki, rok później rozpoczął działalność 
Związek Białostocki, a dopiero w połowie 1926 r. – Związki Poleski i Wołyński, kończąc 
tym samym kilkuletni, rozpoczęty w 1921 r., proces reorganizacji Związku Floriańskiego.

Pojawiające się w kraju różne wydawnictwa pokazują generalnie historię OSP działa-
jących na terenie obecnych granic naszej Ojczyzny. Mało jest materiałów o ochotniczych 
strażach pożarnych na kresach dawnej Rzeczypospolitej. W  niniejszym albumie warto 
zaakcentować rozwój i wielką rolę strażactwa na tych obszarach w okresie międzywojen-
nym, podkreśla dr Marian Zalewski. Tym bardziej, że za dzisiejszą wschodnią granicą żyją 
Polacy – dzieci i wnukowie strażaków ochotników z  tamtego okresu. Na tych terenach 
pamięć o Ojczyźnie zagrabionej przez zaborców w końcu XVIII w. żyła przez pokolenia. 
Tu także w końcu XIX w. Polacy zakładali, tak jak i na wszystkich ziemiach pod zaborami, 
ochotnicze straże pożarne. Wiele informacji o strażakach i ich organizacjach można uzy-
skać z czasopism, książek i albumów wydawanych przed 1939 r. Takim przykładem jest 
wydawnictwo z maja 1927 r. ,,Pochodnia. Album strażactwa z województwa białostockie-
go”. Zaprezentowano w nim stan ochrony przeciwpożarowej ówczesnego województwa, 
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rozwój ochotniczych straży i ich liderów. Po 1921 r. w skład województwa białostockiego 
wchodziły powiaty wołkowyski i grodzieński, dzisiaj w granicach Białorusi. Oddać nale-
ży, że w najnowszych wydawnictwach na Białorusi i Ukrainie przypomina się aktywność 
i tradycje polskich straży ochotniczych przed II wojną światową.

Dobrym przykładem jest album, który ukazał się w 2013 r. w Mińsku pt. ,,Karty hi-
storii strażackiej służby Białorusi” oraz wydany w Łucku w 2015 r. album pt. ,,Historia 
pożarnictwa Wołynia”. W albumie wydanym w Łucku szeroko pokazana została historia 
ochotniczych straży w województwie wołyńskim, utworzonym w ramach II Rzeczypospo-
litej po traktacie ryskim w 1921 r. Miało ono powierzchnię 35 754 tys. km2, a głównymi 
miastami tego województwa były: Krzemieniec, Równe, Sarny, Dubno, Łuck, Horochów, 
Włodzimierz, Luboml i  Kowel. W  1926 r. na tych terenach działało 126 ochotniczych 
straży. Te organizacje, wcześniej działające w  ramach Związku Floriańskiego, utworzy-
ły w  połowie 1926 r. Związek Straży Pożarnych Województwa Wołyńskiego. Na czele 
wołyńskich strażaków stanął Józef Tuliszkowski, jego zastępcą był Wacław Mesner (szef 
zawodowej straży w Łucku). Do kierownictwa weszli także: Grabowski, Piotr Chlibow-
ski, Chaim Gildgorien, Grzegorz Brodski, Jerzy Trzeszewski, W. Ossowski, B. Zieliński 
i Michał Baranowski. Powołano także etatowego p.o. inspektora Zygmunta Kosteckiego. 
W 1929 r. na honorowego prezesa wybrano wicewojewodę wołyńskiego Kazimierza Gin-
towta-Dziewałtowskiego, prezesem zaś został Edward Bartoszewicz. Na rok 1927 wydano 
kalendarz-album zatytułowany ,,Strażak wołyński”.

Na omawianym terenie ważną rolę odgrywały strażackie spotkania, szkolenia i parady. 
I tak w Równem 18 września 1927 r. odbyła się parada straży ochotniczych z udziałem 
408 osób. Był na niej obecny wojewoda wołyński Władysław Mech. Trzeba wspomnieć 
także o tym, że w Łucku w sali Teatru Wielkiego w dniach 7-8 maja 1938 r. zorganizo-
wano odprawę naczelników ochotniczych straży pożarnych miast II Rzeczypospolitej 
z  udziałem ponad 400 osób. Ogromną rolę odgrywało profesjonalne przygotowywanie 
strażaków ochotników. W  samym 1927 r. zorganizowano sześć ośmiodniowych kur-
sów, które przeprowadzał p.o. inspektor Kostecki. Ponadto w  1927 r. przeprowadził 
on inspekcję w  149 strażach pożarnych. Liczba zawodowych instruktorów w  Związ-
ku Wołyńskim wzrosła z  dwóch do 16 pod koniec lat 30. XX w. Przyczyniło się to 
do stałego wzrostu liczby kursów. W  1938 r. kursy II stopnia ukończyło 1359 osób,  
III stopnia (oficerskie) – 255 osób, IV stopnia (starszych oficerów) – 64 osoby, a specjali-
stów – 165. W 1937 r. kupiono za 600 zł projektor filmowy, dzięki któremu po szkoleniach 
wyświetlano krótkometrażowe filmy. Strażacy wołyńscy organizowali także, poczynając 
od 1934 r., doroczne zawody i pokazy sportowo-gimnastyczne oraz konkursy orkiestr dę-
tych. Bardzo intensywna praca szybko przyniosła efekty. W  1927 r. działały 233 straże 
ochotnicze, pięć zawodowych, 13 kolejowych, pięć fabrycznych, 11 wojskowych i  dwie 
szkolne, czyli razem 269 straży pożarnych. Na początku 1939 r. w  województwie było 
ich już 621, w tym 529 ochotniczych, które posiadały 27 samochodów, 264 wozy i 934 
beczkowozy. Spośród nich 264 miały drewniane remizy, 111 murowane. Województwo 
wołyńskie, na 16 województw w ówczesnej Polsce, pod względem liczebności zajmowało 
wysokie, bo 9. miejsce, dysponując w strażach 61 motopompami, 40 samochodami i 1194 
beczkowozami.
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Związek tutejszy wiele uwagi poświęcał udziałowi w  ruchu strażackim kobiet.  
W 1930 r. we wsi Kopcze w powiecie łuckim powstała pierwsza żeńska drużyna pożarnicza. 
Wkrótce utworzono je także w Łucku, Równem, Dubnie i Krzemieńcu. Pierwszym instruk-
torem żeńskich drużyn była Emilia Malinowska. Drużyny organizowały specjalne kursy, 
wystawy, współzawodnictwo i  współpracę z  organizacjami charytatywnymi, takimi jak 
PCK. O Samarytankach z Wołynia często pisano w „Gazetce Samarytanek”, wydawanej od  
1 kwietnia 1935 r. jako dodatek do „Gazety Strażackiej”. W latach 1933-1938 zorganizowa-
no 25 kursów, które ukończyło 555 dziewcząt i kobiet. W latach 1928-1938 żeńskie drużyny 
brały udział w 117 akcjach, gdzie niosły pierwszą pomoc medyczną. Żeńskie drużyny for-
mowały się w latach 1927-1931. W 1932 r. było ich 11 ze 198 członkiniami, a w 1939 r. już  
95 z 910 członkiniami. 

Troska o  rozwój ochotniczych straży pożarnych w  woj. wołyńskim była w  pełni 
uzasadniona stanem ochrony przeciwpożarowej i  liczbą pożarów. W  1925 r. wybuchło  
740 pożarów, w których spłonęło 3420 budynków. W ratowaniu mienia i ludzi brało udział  
150 strażackich drużyn. W  1938 r. pożarów było 1397, spalonych budynków 2288,  
a w gaszeniu brało udział 1201 drużyn. Najwięcej, bo 1900 pożarów powstało w 1931 r., 
kiedy spłonęło 5250 budynków. W niniejszym albumie przywołujemy dzieje strażaków 
Lwowa, Wileńszczyzny i innych wschodnich obszarów Rzeczypospolitej, w których godnie  
i z najwyższym poświeceniem pełnili swą strażacką służbę.

3. Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i straże 
pożarne w przededniu II wojny światowej, podczas wojny i okupacji

Przed wybuchem II wojny światowej
Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w 1939 r. był organizacją szcze-

gólnie użyteczną dla interesu państwowego i społecznego państwa polskiego, działającą 
formalnie jako stowarzyszenie społeczne wyższej użyteczności w rozumieniu prawa o sto-
warzyszeniach. Ów status uzyskał na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 28 li-
stopada 1933 r. Związek miał przywilej wyłączności działania na obszarze całego państwa 
w  zakresie jednoczenia we wspólnej organizacji poszczególnych straży pożarnych oraz 
sprawowania kontroli fachowej i organizacyjnej nad wszystkimi krajowymi jednostkami 
pożarniczymi, a  jego byt prawny regulował w  szczególności statut, nadany przez Radę 
Ministrów w tym samym dniu. Naczelnymi władzami Związku były: Zjazd Walny, Rada 
Naczelna, Prezes i Zarząd Główny, a miejscowymi – rady i zarządy okręgów wojewódz-
kich i oddziałów powiatowych. Do organów władz Związku należeli: inspektor naczelny, 
komisje rewizyjne, komisje fachowe i Korpus Techniczny. Strukturę organizacyjną stowa-
rzyszenia uzupełniał Związkowy Sąd Honorowy oraz Dyscyplinarny dla Członków Kor-
pusu Technicznego. Stałą kontrolę Związku Straży Pożarnych RP sprawował delegat rzą-
du, mianowany przez ministra spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem spraw 
wojskowych.

Do wybuchu II wojny światowej Związek Straży Pożarnych RP odpowiedzialny był za 
obronę przeciwpożarową w państwie, a za pośrednictwem swych okręgów wojewódzkich 
i  oddziałów powiatowych sprawował nadzór nad całokształtem prac straży pożarnych,  
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z  zachowaniem ich autonomii wewnętrznej określonej w  statucie. Miał także przywilej 
wyłączności prowadzenia szkoleń strażackich, które odbywały się w  ramach kursów: 
I stopnia dla szeregowców, II i III stopnia dla podoficerów i oficerów oraz IV stopnia dla 
naczelników straży miejskich i rejonowych. Do cyklicznych działań w zakresie popula-
ryzacji ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Związek zaliczyć należy Tydzień 
Obrony Przeciwpożarowej. Była to akcja mająca na celu zainteresowanie społeczeństwa za-
daniami i pracami ochotniczych straży pożarnych. Propagowała obronę przed klęską ognia, 
ukazywała rolę strażaków w  środowisku lokalnym, sprzyjała nawiązywaniu współpracy 
i kontaktów z innymi organizacjami oraz stanowiła źródło dochodów dla poszczególnych 
straży pożarnych. Tydzień Obrony Przeciwpożarowej zazwyczaj odbywał się we wrześniu, 
zgodnie z duchem przykładowego hasła: „Strażacy dla wszystkich – wszyscy dla strażaków”. 
Program mógł obejmować ślubowanie druhów strażaków, wygłaszanie odczytów i pogada-
nek prewencyjnych, defiladę, pokazy oraz kolportaż afiszy, ulotek, nalepek i znaczków.

W  przypadku ogłoszenia mobilizacji powszechnej lub częściowej, w  razie ogłoszenia 
stanu wyjątkowego, a także w sytuacjach, gdy wymagał tego interes Rzeczypospolitej Pol-
skiej stwierdzony właściwą uchwałą Rady Ministrów, Związek zostawał podporządkowany 
całkowicie ministrowi spraw wewnętrznych. Mając na względzie widmo nadciągającej woj-
ny, wywołane ówczesnymi wydarzeniami na arenie międzynarodowej oraz europejską nie-
stabilność regionalną spowodowaną polityką III Rzeszy Niemieckiej, Związek propagował 
wśród strażaków hasło „Silni – zwarci – gotowi” i uczestniczył w przygotowaniach obron-
nych kraju. Nie bez znaczenia były tu tradycje niepodległościowe straży pożarnych sięgające 
okresu I wojny światowej oraz współdziałanie i zaangażowanie wielu strażaków w struktu-
rach Polskiej Organizacji Wojskowej, wychowanie patriotyczne i przygotowanie do obrony 
Ojczyzny. Umundurowanie, wiek, szkolenie zespołów działania, dowodzenie, taktyka walki 
z ogniem, rozkazodawstwo zbliżały strażaków i wojsko. W wielu miejscowościach na wy-
padek wojny organizowano też wspólne szkolenia jednostek WP z oddziałami straży, np. 
w  Siedlcach, Łukowie, Kotuniu. Odbywały się wspólne manifestacje, święta państwowe 
w  ramach obrony przeciwlotniczej i  przeciwgazowej (OPL), zbiórki na Fundusz Obrony 
Narodowej, Fundusz Obrony Morskiej, obchody Tygodnia Obrony Przeciwlotniczej.

Przygotowania obrony przeciwpożarowej na wypadek wojny, z powodu realnych po-
trzeb państwa i  doświadczeń na arenie międzynarodowej, zaczęto podejmować już na 
początku lat 30., a  zarządzenia ministra spraw wewnętrznych wyznaczały strażom po-
żarnym właściwe miejsce w przygotowaniu obrony przeciwlotniczej i ustalały programy 
prac w zakresie akcji przeciwpożarowej, która od momentu zarządzenia pogotowia prze-
ciwlotniczego miała stanowić jedną z podstaw obrony kraju. Przygotowywania obronne 
wymagały zatem stałej gotowości bojowej straży pożarnych, zdolnych do pełnienia zadań 
w warunkach napadów lotniczych. Przedstawiona wcześniej ustawa o ochronie przed po-
żarami i innymi klęskami z 13 marca 1934 r. unormowała, w jakich wypadkach straże po-
żarne mają obowiązek udzielania pomocy i ratunku, wskazując też na obronę przeciwlot-
niczą i  przeciwgazową. Prawne usankcjonowanie tego nowego obowiązku podkreślało 
znaczenie straży pożarnych nie tylko jako niezbędnego organu do zapobiegania pożarom 
i ich zwalczania w czasie pokoju, lecz również do zapewnienia bezpieczeństwa ogniowego 
w czasie wojny. 
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Niemal jednocześnie została uchwalona ustawa z  15 marca 1934 r. o  obronie prze-
ciwlotniczej i przeciwgazowej, obejmująca swym zakresem również zagadnienia dotyczą-
ce systemu akcji przeciwpożarowej w obronie przeciwlotniczej: organizację, wyszkolenie 
i  wyposażenie w  sprzęt straży pożarnych jako służb obrony przeciwlotniczej, stosowa-
nie wymagań tej obrony w budownictwie, zaopatrzenie w wodę miejscowości, obiektów 
i  zakładów. Na podstawie tej ustawy zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów 
z 29  stycznia 1937 r. o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i prze-
ciwgazowej państwa, a także zarządzenie ministra spraw wewnętrznych z 26 marca 1938 r. 
o organach i kierownictwie przygotowań obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w za-
kresie akcji przeciwpożarowej. Oba akty prawne, normując rolę straży pożarnych w dzie-
dzinie przygotowania obrony państwa, przypisały im adekwatne do tej roli obowiązki 
w czasie pokoju i w warunkach okresu wojennego. To nowe prawodawstwo zmieniło też 
dotychczasowe nastawienie do straży pożarnych i awansowało je do poziomu „siostrzycy 
armii”, z zadaniem zdobywania umiejętności na wypadek koniecznej obrony państwa. 

28 marca 1939 r. Rada Naczelna Związku Straży Pożarnych RP w specjalnej rezolucji, 
skierowanej do marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza, wyraziła „gotowość strażactwa 
polskiego do wykonania z całą sumiennością powierzonych mu obowiązków i poniesienia 
nawet największych ofiar w obronie państwa”. Podobne w tonie deklaracje składały także 
ogniwa terenowe. Delegaci oddziałów powiatowych zebrani na posiedzeniu Rady Pomor-
skiego Okręgu Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych RP 16 marca 1939 r. w Toruniu 
w depeszy kierowanej do wojewody pomorskiego Władysława Raczkiewicza zameldowali, 
że „członkowie straży gotowi są w każdej chwili stawić się w szeregach armii celem zagwa-
rantowania bezpieczeństwa granic Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej”. Innym przeja-
wem aktywności proobronnej były realizowane z powodzeniem przez Związek oraz nie-
które straże pożarne akcje dozbrajania armii poprzez udział w zbiórkach pieniężnych na 
rzecz Funduszu Obrony Narodowej oraz Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej. W dziedzinie 
obrony przeciwpożarowej przedstawiciele poszczególnych okręgów i oddziałów Związku, 
a zwłaszcza członkowie Korpusu Technicznego, współpracowali z władzami wojskowymi. 
Szkolili oni członków straży wojskowych i przedstawiali kandydatów do zawodowych woj-
skowych drużyn pogotowia przeciwpożarowego. Na wniosek dowódców jednostek wojsko-
wych szkolili również żołnierzy i przeprowadzali stosowne egzaminy. 

Wobec rosnącego zagrożenia wybuchem wojny, zwłaszcza w latach 1938-1939, straże 
rozbudowywano technicznie i motoryzowano. Stanem osobowym w 1939 r. dorównywały 
one Wojsku Polskiemu. Powołano też w OSP służby ratownicze, liczące w 1938 r. 1027 
oddziałów (11 179 członków), które włączono do społecznego komitetu przysposobie-
nia do obrony kraju. Do organizacji społecznych współdziałających w tym czasie ściśle 
z władzami Związku i strażami pożarnymi na terenie całego kraju zaliczyć należy m.in.: 
Przysposobienie Wojskowe i Wychowania Fizycznego, Związek Strzelecki, Ligę Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej, Związek Harcerstwa Polskiego i Towarzystwo Popierania 
Budowy Szkół Powszechnych.

Na przełomie kwietnia i maja 1939 r. Związek Straży Pożarnych RP, przygotowując się 
do corocznie organizowanych obchodów 3 Maja, przypominał poprzez swe organy praso-
we rolę i znaczenie ustawy rządowej z 3 maja 1791 r. Władze związkowe z powodzeniem 



W JEDNOŚCI SIŁA

230

apelowały o aktywny udział strażaków w lokalnych uroczystościach i akcji „Dar Narodo-
wy” – zbiórki pieniężnej na rzecz Polskiej Macierzy Szkolnej, stowarzyszenia oświatowego 
prowadzącego m.in. szkoły, kursy, bursy, przedszkola i biblioteki. Uczestnictwo w tej kam-
panii świadczyło o propagowaniu przez Związek idei oświaty powszechnej i potęgowało 
poczucie solidarności narodowej. 4 maja 1939 r. Związek i cała brać strażacka świętowa-
ła dzień swojego patrona, św. Floriana. Program uroczystości przewidywał tradycyjnym 
zwyczajem udział w  nabożeństwach, a  następnie przemarsz na miejsce apelu, defiladę 
i pokazy dla społeczeństwa. 

18 czerwca 1939 r. odbył się w Częstochowie zjazd strażactwa polskiego, w którym 
udział wzięło około 15 tys. strażaków z  terenu całej Rzeczypospolitej. Zarząd Główny 
Związku Straży Pożarnych RP na czele z  prezesem Wojciechem Gołuchowskim złożył 
w kaplicy Matki Boskiej na Jasnej Górze votum w postaci srebrnego ryngrafu z kutymi 
w złocie herbami 17 województw, ozdobionego Krzyżem za Ratowanie Ginących z napi-
sem: „Zrzeszone Strażactwo Polskie w hołdzie Królowej Korony Polski” jako wyraz wiel-
kiej czci strażaków dla Matki Boskiej Jasnogórskiej. Zebranych powitał przeor Norbert 
Motylewski, a nabożeństwo celebrował ks. bp sufragan Antoni Zimniak. Ślubowano: „My 
strażacy polscy, przed Twym Cudownym Obrazem, z całej Rzeczypospolitej zebrani, hołd 
Ci korny składamy, służbę naszą strażacką możnej Twej opiece polecamy. Matko miłości-
wa, przyjm w ofierze gorące serca nasze, utrwal nas w wierze Chrystusowej, daj nam moc 
i zdolność do pracy, do ofiar i poświęceń. Wiary ojców naszych dochować ślubujemy, ży-
cia i mienia braci naszych bronić ślubujemy, cnoty rycerskie patrona naszego św. Floriana 
naśladować ślubujemy, potęgę Ojczyzny wszystkimi siłami utrwalać ślubujemy. Tak nam 
dopomóż Bóg i Ty Najświętsza Polskiej Korony Królowo”. Po wręczeniu votum odbyła się 
defilada kompanii strażackich, która ze względu na liczbę biorących w niej udział wywarła 
imponujące wrażenie.

Przed wybuchem II wojny światowej w Polsce działały 14 344 straże pożarne, w  tym 
11  884 stowarzyszenia ochotniczych straży pożarnych, liczące w  sumie ponad 300 tys. 
członków. Ogrom klęsk pożarowych i wielkość zadań przypisanych strażom do realizacji 
w dziedzinie obrony państwa sprawiał, że Związek wzmógł swoją statutową aktywność, dą-
żąc przede wszystkim do zwiększenia liczby jednostek ochrony przeciwpożarowej i poprawy 
wyszkolenia strażaków. Władze Związku, m. in. poprzez swoje organy prasowe – „Przegląd 
Pożarniczy” i „Gazetę Strażacką”, apelowały, by „każdy obywatel był członkiem stowarzysze-
nia ochotniczej straży pożarnej i walczył z powszechną pożogą ognia”. Nadto utwierdzały 
w przekonaniu, że liczne oraz profesjonalnie wyszkolone i dobrze uzbrojone w sprzęt ratow-
niczo-gaśniczy straże pożarne przyniosą zmierzch łun pożarowych nad Polską.

Strażacy w obronie Warszawy w 1939 r.
Hitlerowski agresor, wkraczając 1 września 1939 r. do Polski, posłużył się płomieniem 

jako metodą zastraszenia i  totalnego terroru. W  Wieluniu, miasteczku zaatakowanym 
jako pierwsze o  godz. 4.40 przez testującą swoje samoloty niemiecką Luftwaffe, widok 
rozległych pożarów miał zniechęcać obrońców do podjęcia walki. Z pewnością nie bez 
morderczej dumy 1 września 1939 r. o godz. 6.00 hitlerowski oficer odnotował w dzienni-
ku bojowym eskadry 77. pułku lotniczego: „Wielun brennt”, czyli „Wieluń płonie”. Napaść 
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na Polskę Niemiec, a  następnie Armii Czerwonej 17 września spowodowała mobiliza-
cję strażaków do armii (w niektórych OSP objęła ona około 50 proc. stanu osobowego).  
Problematykę tego okresu podejmują prof. Piotr Matusak i prof. Władysław Tabasz.

W  ramach organizowanego jeszcze przed wojną systemu obrony przeciwlotniczej, 
a wcielonego w życie wraz z wybuchem wojny, jednostki Warszawskiej Straży Ogniowej 
weszły w skład Cywilnej Obrony Kraju. Utworzono Szefostwo Służby Przeciwpożarowej, 
podległe komendantowi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, jako sztab zarządza-
jący podzielonym obszarem administracyjnym stolicy, kadrami i sprzętem według rejo-
nów. Ich siedziby ustalono w dotychczasowych oddziałach Warszawskiej Straży Ogniowej:  
ul. Nalewki 3 (Warszawa Północ), ul. Polna 1 (Warszawa Południe), ul. Marcinkowskie-
go 2 (Warszawa Praga). W pierwszych dniach września działała okresowo dla obrony lot-
niska wydzielona jednostka – Warszawa Okęcie. 10 września, na rozkaz dowódcy obrony 
Warszawy gen. Waleriana Czumy wydany komendantowi WSO Stanisławowi Gieysztoro-
wi za pośrednictwem prezydenta Stefana Starzyńskiego jako szefa Obrony Cywilnej mia-
sta, WSO oraz warszawskie straże ochotnicze i zakładowe wraz z ewakuowanymi z innych 
miast do stolicy i biorącymi udział w jej obronie zostały zmilitaryzowane i włączone do 
Obrony Przeciwlotniczej, dowodzonej przez Wojsko Polskie, jako służba przeciwpożaro-
wa w Warszawie.

Dla podkreślenia tego faktu strażacy zostali wyposażeni w  orzełki wojskowe, które 
mieli nosić na czapkach oraz wyróżniające ich biało-czerwone opaski naramienne. Iden-
tycznie jak w przypadku żołnierzy w czynnej służbie, strażacy zostali podporządkowani 
sądownictwu wojskowemu. Rozkaz komendanta Warszawskiej Straży Ogniowej ustalał 
również obsadę dowódców i  oficerów w  poszczególnych szefostwach dzielnic. Szefem 
dzielnicy Warszawa Północ został kpt. Zbigniew Borowy, Warszawa Praga – kpt. Henryk 
Markowski, Warszawa Południe i  Okęcie – ppor. Adam Klepa. Funkcję dowódcy OPL 
Ośrodka Warszawa pełnił kpt. Stanisław Drożdżeński, a oficera łącznikowego – ppor. Wa-
cław Mścichowski. 

Od 22 września, na mocy kolejnego rozkazu, Warszawska Straż Ogniowa (wraz z dzia-
łającymi z nią wespół strażakami z innych miast broniącymi stolicy) stała się jednostką 
wojskową na prawach pułku. Dzielnice otrzymały uprawnienia batalionów, a przydzieleni 
do nich oficerowie – uprawnienia dowódców kompanii. Nastąpiły także kolejne zmiany 
w obsadzie oficerów na poszczególnych stanowiskach WSO. Szefem dzielnicy Północ po-
został kpt. Zbigniew Borowy, dzielnicy Południe – kpt. Henryk Markowski (jednocześnie 
zastępca komendanta WSO ds. administracyjnych), a dzielnicy Praga – por. Tadeusz Paw-
łowski. Komendantem WSO był wciąż Stanisław Gieysztor, a jego zastępcą ds. bojowych 
kpt. Stanisław Drożdżeński. Kolejny rozkaz, noszący numer 44/39 i wydany 30 września, 
a więc już po kapitulacji stolicy, informował, że w wyniku zakończenia działań wojennych 
Warszawska Straż Ogniowa została zdemilitaryzowana i  wstępuje w  swoje dawne obo-
wiązki. Ustalono też przydział oficerów do poszczególnych oddziałów.

Obrona płonącej stolicy stanowi piękny i tragiczny przykład męstwa i odwagi straża-
ków, którzy ostatecznie musieli przegrać nierówną walkę z ogniem i przeważającymi siła-
mi wroga. W pierwszych dniach września lotnictwo niemieckie używało do bombardo-
wania miasta głównie bomb burzących, stąd pożarów wówczas było jeszcze stosunkowo 



W JEDNOŚCI SIŁA

232

niewiele i strażacy skutecznie gasili je wodą. Sytuacja pogorszyła się w dniu rozpoczęcia 
oblężenia, czyli 8 września, gdy na Warszawę skierowano ostrzał artyleryjski. Liczba po-
żarów znacznie wzrosła, niewystarczające wyposażenie techniczne i  brak środków pia-
notwórczych uniemożliwiały opanowanie niektórych z nich. Coraz bardziej odczuwalne 
stawały się niedostatki w zaopatrzeniu wodnym, a z czasem całkowity brak wody w uję-
ciach i wodociągach. Ten szczególny obraz niemocy strażackiej opisał autor rzewnej bal-
lady o dramacie upadającej stolicy, pisząc: „Lecą bomby, lecą od wieczora do dnia, nie 
ma kropli wody do gaszenia ognia”. Niebezpieczeństwo potęgowało prowadzenie akcji 
gaśniczych pod ostrzałem artyleryjskim. Bohaterstwo i poświęcenie strażaków okupione 
było stratami w ludziach i sprzęcie. W ciągu trzech tygodni oblężenia płonęły wszystkie 
dworce kolejowe, wiele szpitali, Zamek Królewski, Teatr Wielki i inne budowle zabytko-
we, magazyny, gmachy publiczne i wojskowe, elektrownie, fabryki i budynki mieszkalne. 
W ostatniej przed kapitulacją odezwie do mieszkańców stolicy prezydent Stefan Starzyński 
podkreślił szczególne zasługi wszystkich służb miejskich oraz bohaterstwo i poświęcenie 
w obronie miasta strażaków, którzy oprócz gaszenia pożarów udzielali pomocy w ratowa-
niu zasypanych, ewakuowaniu chorych ze szpitali i budowie barykad. W nierównej walce 
z przeważającymi siłami wroga i ogniem wielu z nich swoje męstwo i oddanie przypłaciło 
życiem – poległo 30 strażaków, a 50 zostało rannych.

Tylko jednego dnia, 25 września, zginęli strażacy zawodowi – Szczepan Chrząszcz, Jan 
Cierpikowski, Zygmunt Lewandowski oraz strażacy rezerwiści – Józef Bieniewski, Na-
tan Buksner, Edward Król, Jerzy Madziński, Stefan Paczkowski, Aron Retman. Za udział 
w akcjach Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari zostali odznaczeni: komendant Sta-
nisław Gieysztor oraz strażacy Paweł Mikołajewski, Jan Kociszewski i Justyn Okulicz-Ko-
zaryn, a Krzyżem Walecznych m.in: kpt. Henryk Markowski, ppor. Tadeusz Wilhelmi, mjr 
Jan Pietraszkiewicz, ppor. Józef Górski oraz podoficerowie WSO – Józef Gradowski, Józef 
Chymmel i Zygmunt Jędraszkiewicz.

W obronę przeciwpożarową stolicy zaangażowała się także część członków straży po-
żarnych, które po napaści Niemiec najpierw prowadziły akcje ratowniczo-gaśnicze w swo-
ich miastach, później zaś jak niektóre z nich, m.in. ZSP z Bydgoszczy oraz OSP z Ozorkowa, 
Poznania, Łodzi i Pabianic, ewakuowały się z wojskiem polskim do Warszawy, a następnie 
na wschód. Zdarzały się także przypadki ochotniczego stawiennictwa strażaków z jedno-
stek terenowych do obrony Warszawy. 6 września OSP Ozorków w sile 18 strażaków wraz  
z samochodem bojowym Chevrolet zameldowała się w punkcie koncentracji oddziałów 
strażackich. Z kolei zakładowa OSP Ozorkowskich Zakładów Schlossera, licząca 24 stra-
żaków, pieszo wyruszyła w  kierunku stolicy, gdzie dotarła 11 września, biorąc udział 
w licznych akcjach gaśniczych. Do warszawskich strażaków dołączyła także załoga auto-
pogotowia OSP w Nieszawie.

Zdarzały się dość liczne przypadki uchodzenia przed nawałą hitlerowską całych od-
działów ze sprzętem w kierunku na wschód. 27 września 1939 r. OSP z Hrubieszowa wraz 
z wyposażeniem została ewakuowana za Bug. Po kilku dniach jednak powróciła, niestety 
pozostawiając sprzęt w okolicach Uściługa. Losy mieleckiej straży w pierwszych dniach 
wojny tak opisuje kronikarz: „[...] W dniu 5 września 1939 r. cała jednostka OSP Mie-
lec po załadowaniu dokumentów Zarządu Miasta Mielca na dwie parokonne furmanki 
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i  samochód strażacki, udała się na „uciekinierkę” za rzekę San. [...] uciekinierzy z OSP 
Mielec już w Przemyślu stracili samochód strażacki, gdyż został uszkodzony pociskiem 
[...]. Ciężko zapracowany przez załogę OSP, o wartości 45 tys. zł, został stracony. Strażacy 
postanowili uciekać dalej na wschód. Gdy znaleźli się w okolicach Kamionki Strumiłowej, 
bandy nacjonalistów ukraińskich zabrały konie strażackie i furmanki. Po ustaleniu linii 
demarkacyjnej na rzece San i Bug [...] w rozproszeniu strażacy mieleccy – każdy na swój 
sposób – po cywilnemu wracali w rodzinne strony.”

W momencie zajęcia przez wojska radzieckie wschodnich obszarów II Rzeczypospo-
litej ewakuowany z centralnej Polski tabor strażacki wraz ze sprzętem był rekwirowany 
przez Rosjan. Na zajętych ziemiach radzieccy agresorzy organizowali własną admini-
strację i służby, w tym ochronę przeciwpożarową. Zakazano działalności Związku Straży 
Pożarnych RP, a dotychczasowe drużyny OSP i straże miejskie, jak również dowództwo 
na szczeblu powiatu i  województwa, oddano pod nadzór NKWD. Zgodnie z  wzorcem 
radzieckim, przy poszczególnych działach gospodarki państwowej powołano resortowych 
inspektorów pożarnictwa.

W walce z ogniem i okupantem. Strażacki Ruch Oporu „Skała”
Bezpośrednio po kapitulacji Warszawy III Rzesza i ZSRR zawarły 28 września 1939 r. pakt 

„O granicach i przyjaźni” i wbrew prawu międzynarodowemu dokonały wytyczenia granicy 
niemiecko-sowieckiej na okupowanym terytorium Polski. Do Rzeszy włączono tereny wo-
jewództw: pomorskiego, poznańskiego i śląskiego oraz części białostockiego, kieleckiego, 
krakowskiego, łódzkiego i warszawskiego. Polskie straże pożarne przekształcano tam we-
dług systemu niemieckiego, zgodnie z przepisami ustawy z 23 listopada 1938 r. o zwalczaniu 
pożarów, na pomocnicze jednostki policji ogniowej, pozostające pod jej fachowym nadzo-
rem. We wszystkich jednostkach straży obowiązywał jako urzędowy wyłącznie język nie-
miecki. Wprowadzono przepisy, regulaminy i programy szkolenia obowiązujące na terenie 
Rzeszy. Nastąpiła też fala zwolnień Polaków ze służby, a pozostanie w niej wiązało się często  
z podpisaniem volkslisty. Tych, których nie zwolniono, bo np. podczas I wojny światowej 
walczyli w armii pruskiej, kierowano na stanowiska pomocnicze. Ze stanowisk dowód-
czych w strażach większych miast (Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Gdynia, Katowice, Bytom, 
Grudziądz i Świętochłowice) usunięto wszystkich polskich strażaków. Funkcje kierowni-
cze w OSP objęli Niemcy. Straże przestały być ośrodkami polskiej kultury, jednak w prak-
tyce nie przestały używać języka polskiego. Trzon strażactwa w okresie okupacji stanowili 
jednak Polacy, choć często pod obcą komendą. Na ziemiach zachodnich i  północnych 
Polacy byli zatrudnieni dość często tylko jako pracownicy warsztatowi. 

Na terenach polskich włączonych do Rzeszy, hitlerowcy wprowadzili liczne krwawe 
akcje odwetowe na polskich strażakach za ich przedwrześniową postawę i udział w wal-
kach obronnych. W szczególny sposób strażacką służbę realizował honorowy prezes OSP 
i proboszcz z Grębocina ks. Jan Pronobis. Za patriotyczne kazania we wrześniu 1939 r., 
za intonowanie „Roty” i „Boże coś Polskę” w obliczu narastającego terroru zapłacił ofiarą 
życia – po torturach został rozstrzelany w lasach Barbarki. Dramatyczne były losy stra-
żaków z  całego Pomorza Nadwiślańskiego czy Kujaw Wschodnich. Kolejny przykład 
opisuje S. Giziński: „Fala straszliwych prześladowań strażaków ze Skąpego rozpoczęła 



W JEDNOŚCI SIŁA

234

się natychmiast po wkroczeniu wojsk hitlerowskich. Wskazani przez Schenkela strażacy 
zostali przyprowadzeni na podwórze [...]: Edmund Dundelski, Leon Bucholc, Władysław 
Rosól i Andrzej Marcinkowski. Rozprawiało się z nimi kilkunastu żandarmów konnych. 
Byli tłuczeni pałkami, szpicrutami, kolbami karabinów, kopani butami. Wobec narastają-
cego szmeru zgromadzonych mieszkańców, nieprzytomne już ofiary zawleczono do sza-
łasu Schenkela. Po zlaniu wodą kazano półprzytomnych zabrać do domów. Rodzinom 
nakazano milczenie i  zakazano sprowadzenia lekarza”. Niestety nie był to koniec męki,  
po kilku dniach dziesięciu strażaków zawleczono do lasu na Barbarce, gdzie ich rozstrzela-
no, innych osadzono w toruńskiej kaźni, tzw. Szmalcówce. Tego typu przykładów były setki.  
Nastąpiła całkowita likwidacja polskich struktur pożarniczych, wielu strażaków aresz-
towano, zamordowano bądź w najlepszym wypadku deportowano na inny teren. Służ-
ba strażacka ochotnicza została poddana formalnemu nadzorowi ze strony militarnych 
struktur państwa hitlerowskiego.

Na mocy wspomnianego wcześniej układu niemiecko-sowieckiego do republik ra-
dzieckich – białoruskiej i ukraińskiej – włączono województwa: lwowskie, nowogródz-
kie, poleskie, stanisławowskie, tarnopolskie i wołyńskie, zajmujące obszar 201 tys. km² 
z 13,4 mln mieszkańców, w tym blisko 5 mln narodowości polskiej. Litwa otrzymała na 
podstawie układu z ZSRR z 10 października 1939 r. województwo wileńskie, zajmujące 
6,8 tys. km² z blisko 550 tys. mieszkańców. W 1940 r. obszar ten z całą Litwą został wcie-
lony do Związku Radzieckiego. Po agresji Niemiec na ZSRR okręg wileński podzielił losy 
państwa litewskiego. Na terenach włączonych do ZSRR zaprowadzono prawo obowiązu-
jące w tym państwie. Ochrona przeciwpożarowa w Związku Radzieckim znajdowała się 
w gestii Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRR, czyli NKWD, zaś fachowym 
urzędem do spraw ochrony przeciwpożarowej był Główny Zarząd Ochrony Przeciwpoża-
rowej (GZOP). 

Na poziomie republik, obwodów i rejonów funkcjonowały terenowe komórki GZOP. 
Zgodnie z dekretem z 17 kwietnia 1918 r. o organizacji walki z ogniem w państwie straże 
zawodowe były służbami komunalnymi. W zawodowych strażach pożarnych działających 
na obszarach włączonych do ZSRR służyło wielu Polaków. Z ochotniczych straży pożar-
nych na terenach okupowanych przez Sowietów usunięto polskich naczelników, oficerów 
deportując w głąb ZSRR. Wielu strażaków, uważanych za przedstawicieli aparatu sanacyj-
nego, wywieziono do gułagów. Część jednak zdołała uciec za San i ukryć się oraz przejść 
do konspiracji. 

Na terenach okupowanych przez Niemcy, których nie włączono do Rzeszy, na podsta-
wie niezgodnego z prawem międzynarodowym dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 
1939 r. utworzono jednostkę administracyjno-terytorialną pod nazwą Generalne Guber-
natorstwo, którą podzielono na cztery dystrykty: krakowski, lubelski, radomski i  war-
szawski, a te z kolei na powiaty i gminy, w większości pokrywające się z ich polską siecią.  
Po zajęciu przez Niemców obszarów dawnych województw: lwowskiego, stanisławowskie-
go i  tarnopolskiego w  1941 r. utworzono piąty dystrykt galicyjski z  siedzibą władz we 
Lwowie. Wtedy też województwo wołyńskie weszło w skład Komisariatu Rzeszy – Ukra-
ina, a  nowogrodzkie do Prus Wschodnich. Litwa nie miała własnej ustawy regulującej 
sprawy ochrony przeciwpożarowej. Tamtejsze straże pożarne skupione były w  związku  
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z siedzibą w Kownie. W państwie litewskim obrona przeciwpożarowa podlegała Minister-
stwu Spraw Wewnętrznych, a kilka zawodowych straży pożarnych utrzymywanych było 
przez samorządy.

W Generalnym Gubernatorstwie niemiecki okupant również oparł ochronę przeciw-
pożarową na przepisach przyjętej przez parlament hitlerowskiej Rzeszy ustawy z 1938 r. 
i zniósł wszystkie pochodzące z wyboru organy Związku Straży Pożarnych RP oraz za-
rządy OSP. Utrzymano natomiast same oddziały strażackie, które – jako formacje po-
mocnicze – podporządkowane zostały niemieckiej Policji Porządkowej (Ordnungspolizei 
– Orpo). Zachowano dotychczasowy system finansowania straży pożarnych przez samo-
rządy. Wzmocniono rolę straży w powszechnym systemie biernej obrony przeciwlotniczej 
oraz w dziedzinie zabezpieczenia przeciwpożarowego, w gospodarce i infrastrukturze ko-
munalnej. W strukturach Orpo, na której czele stał dowódca SS i Policji, utworzono ko-
mórkę pożarniczą pn. Oddział Straży Pożarnych (Feuerwehr-Abteilung), kierowaną przez 
niemieckich oficerów Policji Ochrony Przeciwpożarowej (Feuerschutzpolizei) – kolejno: 
ppłk. Lothara Garskiego (od grudnia 1939 r.), mjr. Ulricha Meinla (od maja 1940 r.) i płk. 
Heinza Günthera (od jesieni 1942 r.). Okupant pozostawił w  niej polskich dowódców, 
m.in. kpt. Stanisława Gieysztora, który dowodził Warszawską Strażą Ogniową, ale podle-
gał mjr. Feliksowi Nowotnemu – łącznikowi z aparatem niemieckiej policji porządkowej. 

Na początku 1940 r. powołano centralne organy zarządzające strażami pożarnymi 
w Generalnej Guberni z ramienia władz niemieckich – stanowiska dwóch kierowników, do 
spraw technicznych i finansowo-gospodarczych. Oba zajęli Polacy: pierwsze Jerzy Lgocki, 
drugie dr Marian Filipek, ówczesny dyrektor PZUW. Wkrótce siedziba komisarycznego 
kierownika technicznego polskich straży ogniowych została przeniesiona z Warszawy do 
Krakowa. Zmieniono też nazwę tej funkcji na kierownika technicznego pożarnictwa na 
terenie Generalnej Guberni. Powołano także terenowe organy ochrony przeciwpożarowej 
w GG, czyli instruktorów pożarnictwa dystryktów i powiatowych instruktorów. Instruk-
torzy w dystryktach podlegali komendantowi Policji Porządkowej – Oddział Straży Pożar-
nych, zaś w powiatach starostom i komendzie żandarmerii. Pierwszym instruktorem na 
dystrykt krakowski został insp. poż. Tadeusz Busza (zastępca komisarycznego kierownika 
technicznego), w dystrykcie lubelskim – mł. insp. Longin Jaroszewski (później mł. insp. 
Mieczysław Stylski), w radomskim – insp. Józef Mikuła, w warszawskim insp. Franciszek 
Sobczyk, a od 1941 r. instruktorem na dystrykt galicyjski był Marian Sakiewicz, przed-
wojenny komendant miejskiej straży pożarnej w Przemyślu. Tak więc fachowy nadzór na 
pożarnictwem przejęli polscy oficerowie, mający także wpływ na obsadzanie stanowisk 
w powiatach. Instruktorom podlegały zarówno dotychczasowe miejskie i zakładowe stra-
że ogniowe, jak też ochotnicze straże pożarne. 

Z biegiem czasu pojawiła się kolejna kategoria straży, zwanych strażami przymusowy-
mi, które również podlegały instruktorom odpowiedniego szczebla administracji. Ujedno-
licenie nadzoru nad strażami, zresztą w niedługim czasie usankcjonowane przez admini-
strację Generalnego Gubernatorstwa, przyniosło w opinii ówczesnych strażaków znaczne 
korzyści – a było o co zabiegać. Stan liczbowy członków straży pożarnych w 1941 r. (po 
utworzeniu dystryktu we Lwowie) szacowany jest na przeszło 200 tys. ludzi. Stan organi-
zacyjny straży w Generalnym Gubernatorstwie wyglądał następująco: dystrykt krakowski 
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– 13 straży zawodowych i 1524 straże ochotnicze, dystrykt lubelski – 7 straży zawodowych 
i  816 straży ochotniczych, dystrykt radomski – sześć straży zawodowych i  1214 straży 
ochotniczych, dystrykt warszawski – dwie straże zawodowe i  840 straży ochotniczych, 
dystrykt galicyjski – 11 straży zawodowych i  1921 straży ochotniczych. Z  pewnością 
liczby te powinny pozostać w sferze szacunków, gdyż sytuacja z naborem dobrowolnym 
i przymusowym do straży ochotniczych była bardzo płynna. Z inicjatywy komendantów 
poszczególnych straży przeprowadzano zamianę personalną: strażaków w wieku zaawan-
sowanym przenoszono w stan członków wspierających, a do drużyn bojowych wcielano 
młodych chłopców, by uratować ich przed wywózką na roboty do Rzeszy Niemieckiej. 
Drugą formą był przydział do straży wydawany przez wójta w porozumieniu z sołtysem, 
w warunkach tworzenia wspomnianych już straży tzw. przymusowych.

Istotna dla samych strażaków przy rozstrzyganiu przez nich ewentualnego moralne-
go dylematu służby pod rozkazami administracji okupacyjnej była dyrektywa Komitetu 
Ministrów dla Spraw Kraju. W uchwale Komitetu podjętej na posiedzeniu w Paryżu 15 li-
stopada 1939 r. czytamy: „Komitet Ministrów stwierdza, iż z Kraju dochodzą coraz czę-
ściej głosy oczekiwania na wskazówki ze strony Rządu Polskiego w Paryżu. Ze względu na 
oczywistą konieczność nawiązania możliwie żywego kontaktu uczuciowego i myślowego 
z Krajem, Komitet uważa za sprawę niezmiernie pilną wydanie odezwy Rządu do ludno-
ści w obu okupacjach. [...] Komitet ustala następujące zasadnicze dyrektywy, dotyczące 
stosunku społeczeństwa do okupantów: bojkot polityczny i towarzyski; nie jest sprzeczne 
z  interesem polskim obejmowanie stanowisk w  administracji komunalnej, w  samorzą-
dach wszelkiego rodzaju, w administracji przemysłowej, handlowej, rolnej, leśnej, kole-
jowej, pocztowej, sanitarnej, o ile objęcie stanowiska nie jest uzależnione od dopełnienia 
warunków o charakterze zobowiązań politycznych; w wypadku bezwzględnej konieczno-
ści dopuszczalne jest współdziałanie Polaków, względnie organizacji społecznych polskich 
z władzami okupacyjnymi w zakresie akcji charytatywnej, opieki sanitarnej i materialnej, 
mającej na celu ulżenie cierpiącej ludności”.

Strażacy włączali się w różne formy oporu wobec okupanta. Jednym z  takich przy-
kładów było ukrywanie dzwonów kościelnych, gdy generalny gubernator zarządził, aby 
wszystkie kościoły oddały dzwony do dyspozycji armii. Administracja niemiecka dąży-
ła przy tym, aby przekazanie dzwonów miało charakter radosnej ofiary, więc nakazano 
proboszczom, aby we własnym zakresie dokonali zdjęcia dzwonów i odstawienia ich do 
zbiornic gminnych. W  połowie 1941 r. dotarł do wsi Zaczernie koło Rzeszowa rozkaz 
władz okupacyjnych dotyczący wydania wszystkich posiadanych przez parafię dzwonów 
kościelnych – relacjonował kronikarz. Wówczas Jan Skała – naczelnik OSP Zaczernie wraz 
ze strażakami: Janem Górakiem, Wojciechem Bieńkiem (wówczas wójtem wsi Zaczernie), 
Janem Polakiem i  Stanisławem Polakiem (kościelnym) w  nocy zdemontowali dzwony, 
a jeden z nich ukryli, zakopując na terenie drewnianej przybudówki obok kościoła. W po-
dobny sposób uratowali dzwony strażacy z OSP Włochy koło Warszawy. Po ukazaniu się 
okupacyjnego zarządzenia o przekazaniu dzwonów na cele wojskowe proboszcz parafii 
Włochy ks. dr Julian Chruścicki i burmistrz Franciszek Kostecki powierzyli miejscowym 
strażakom misję ściągnięcia trzech dzwonów i sygnaturki z wieży dzwonnicy i zabezpie-
czenia ich przed rekwizycją. Akcja, w której uczestniczyli strażacy: Bogumił Wichrowski, 
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Tadeusz Osiński, Stanisław Borowiecki, Henryk Pawłowski, Tadeusz Kosiński oraz miej-
scowy piekarz Boruszewski (wraz z zaprzęgiem konnym) oraz grabarz Józef Franusiewicz, 
zakończyła się ukryciem dzwonów w cmentarnym grobowcu, gdzie przeleżały do końca 
wojny. Takich przykładów było wiele. 

W celu kontynuowania walki z hitlerowskim najeźdźcą polscy oficerowie pożarnictwa 
powołali w grudniu 1939 r. strażacką organizację podziemną pod kryptonimem „Skała”. 
Głównym założeniem było oparcie organizacji na istniejącej strukturze ochrony przeciw-
pożarowej, bez konieczności tworzenia nowej siatki formacji konspiracyjnych. Pierwsze 
zebranie założycielskie odbyło się 23 grudnia w II Oddziale Warszawskiej Straży Ognio-
wej na ul. Senatorskiej 16. Jego uczestnikami byli: komendant WSO Stanisław Gieysztor, 
dowódca II Oddziału WSO Jerzy Lgocki, dowódca I Oddziału WSO Stanisław Drożdżeń-
ski, dowódca V Oddziału WSO Henryk Markowski, oficer WSO Eugeniusz Empacher, 
były prezes Głównego Związku Straży Pożarnych RP Bolesław Chomicz, byli naczelni in-
spektorzy Związku – Szymon Jaroszewski i Jan Sztromajer, były kierownik Wydziału Ad-
ministracyjnego Związku Feliks Nowotny, naczelnik OSP Mokotów Antoni Barcikowski 
oraz były komendant Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni Leon Korzewnikjanc. 

Uczestniczący w  spotkaniu postanowili o  podjęciu przez straże pożarne akcji opo-
ru wobec Niemców, choć jego zakres nie został ściśle określony. Ustalono, że struktura 
Strażackiego Ruchu Oporu „Skała” będzie oparta na podziale na Komendę Główną, ko-
mendy okręgowe (w dystryktach), komendy powiatowe, komendy miejskie (w miastach, 
gdzie funkcjonowały straże zawodowe) oraz naczelników rejonu (w  gminach). „Skała” 
rozwinęła swą działalność zwłaszcza na terenie Generalnego Gubernatorstwa, a jej trzon 
tworzyli głównie oficerowie pożarnictwa i działacze strażaccy o długoletnim stażu, którzy 
organizowali prace konspiracyjne i kierowali nimi na szczeblu centralnym, dystryktów, 
powiatów i zawodowych straży pożarnych. Jej współorganizatorem i pierwszym komen-
dantem głównym został Jerzy Lgocki ps. „Jastrząb”, który później, o czym wspomniano 
wyżej, zajmował stanowisko kierownika technicznego pożarnictwa w  GG, co znacznie 
ułatwiało kontakty z  jednostkami straży w  terenie. Znajomość kadry oficerskiej miała 
zasadnicze znaczenie dla obsadzania poszczególnych stanowisk konspiracyjnych, które 
z reguły były powiązane z rzeczywistymi funkcjami pełnionymi w ochronie przeciwpoża-
rowej. Do celów konspiracyjnych wykorzystywano obiekty, lokale, sieć łączności i środki 
transportu straży pożarnych, pod pretekstem służbowych wyjazdów w teren i odpraw dla 
szefów okręgów. 

Organizacja prowadziła działalność wywiadowczą, rozpoznawczą, szkoleniową, kol-
portaż pism i ulotek, zdobywanie i przewóz broni, a także udzielała pomocy i schronienia 
osobom zagrożonym aresztowaniami lub wywózką do Rzeszy. Często rekrutując młodych 
mężczyzn w strażackie szeregi, prowadziła też działania o charakterze pomocowym na 
rzecz rodzin strażackich, których najbliżsi zginęli, przebywali w obozach, więzieniach lub 
na robotach przymusowych. Straże pożarne jako polskie organizacje działające legalnie 
na terenie Generalnej Guberni, oddawały wielkie usługi organizacjom konspiracyjnym – 
udostępniały pomieszczenia na kwatery, przechowywały broń, udostępniały samochody 
pożarnicze do przewozu ludzi i  broni, pomagały w  nawiązywaniu łączności czy trans-
portowaniu rannych. Rolę baz kontaktowych na szczeblu centralnym pełniły: krakowskie 
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biuro kierownika technicznego pożarnictwa w  GG, biuro komisarycznego kierownika 
administracyjnego pożarnictwa przy ul. Moniuszki w Warszawie oraz Centralna Szkoła 
Pożarnicza, stanowiąca centrum szkolenia wojskowego i  kadr różnych specjalności dla 
polskiego podziemia, w szczególności dla „Skały”.

Podczas szkolenia pożarniczego duży nacisk kładziono na przygotowanie młodzieży 
do służby wojskowej. Musztra, służba wewnętrzna, taktyka pożarnicza opierały się na za-
sadach stosowanych w wojsku i dodatkowo wyrabiały dyscyplinę i ofiarność. Niezależnie 
od oficjalnego programu szkolenia, na zajęciach konspiracyjnych, w które zaangażowana 
była kadra oficerska, podoficerska i pracownicy naukowi CSP, przeprowadzano szkole-
nia o tematyce ściśle wojskowej. Poza działaniami podejmowanymi w ramach strażackie-
go ruchu oporu, pracownicy i słuchacze szkoły uczestniczyli w akcjach organizowanych 
w swoich macierzystych organizacjach konspiracyjnych. Oprócz CSP główne bazy „Ska-
ły” stanowiły także szkoła strażacka w Nowym Sączu oraz zdecentralizowane szkoleniowe 
ośrodki Warszawskiej Straży Ogniowej i innych straży pożarnych w terenie, gdzie obok 
szkolenia fachowego prowadzono zakonspirowane kursy wojskowe. Tworzyły one też 
miejsca schronienia dla młodzieży z podziemia. 

Do specyficznych dla „Skały” form walki z okupantem należały akcje dywersyjno-sa-
botażowe, polegające na skutecznym rozprzestrzenianiu pożarów obiektów o strategicz-
nym lub militarnym znaczeniu dla Niemców, pod pozorem ich gaszenia. „Skała” była 
rozbudowywana jako organizacja o charakterze kadrowym, obejmująca tylko wybranych 
członków straży. Określenie liczebności strażaków zrzeszonych w „Skale” pozostaje jedy-
nie w sferze bardzo rozbieżnych szacunków. Prawdopodobnie było to kilka tysięcy po-
żarników kierujących działalnością organizacyjną, zaś zadania strażackiego ruchu oporu, 
w myśl wykonywania poleceń przełożonych, realizowali powszechnie strażacy z jednostek 
ochotniczych i zawodowych, spośród których wielu było zrzeszonych w różnych forma-
cjach konspiracyjnych. Poświęcenie i  bohaterstwo strażaków w  czasie Powstania War-
szawskiego to kolejne piękne, lecz i tragiczne karty w dziejach polskiego pożarnictwa. Ich 
udział to nie tylko walka z pożarami wybuchającymi wskutek działań okupanta i obrona 
ludności cywilnej. To również walka z bronią w ręku tych, którzy prądownicę zamienili 
na karabin w liniowych oddziałach powstańczych. Strażacki Ruch Oporu „Skała” nie wy-
stawiał w Powstaniu Warszawskim odrębnych oddziałów zbrojnych. Stąd też wielu jego 
członków związało się ściśle z różnymi formacjami powstańczymi.

Strażacy Warszawskiej Straży Ogniowej podlegali szefowi służby przeciwpożarowej 
m.st. Warszawy. Funkcję tę, bez formalnej nominacji, objął mjr poż. Zbigniew Boro-
wy ps. „Janina”. Już na początku Powstania Warszawskiego został wyznaczony okręgo-
wy delegat rządu RP na m.st. Warszawę oraz rejonowi delegaci rządu w  czterech rejo-
nach miasta: I – Powiśle, II i III – Śródmieście Północne i IV – Śródmieście Południowe.  
Administracyjny nadzór nad organizacją ochrony przeciwpożarowej i  przeciwlotniczej 
w  poszczególnych dzielnicach sprawowały referaty w  rejonowych delegaturach rządu 
i wyznaczeni przez nie komendanci. Do ich zadań należało: zakładanie i szkolenie grup 
przeciwpożarowych wśród mieszkańców poszczególnych budynków i ulic, zabezpieczanie 
przed pożarami ludności cywilnej, walczących oddziałów, domów i obiektów przemysło-
wych. Było to przedsięwzięcie zdawałoby się niewykonalne w warunkach powstańczych, 
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biorąc pod uwagę, że Niemcy pod koniec lipca 1944 r. bardzo osłabili możliwości kadrowe 
i  sprzętowe Warszawskiej Straży Ogniowej, wywożąc znaczną część samochodów wraz 
z wieloma strażakami. Już w toku walk do braków w wyposażeniu i obsadzie kadrowej do-
szedł jeszcze brak wody. Oprócz organizacji obrony przeciwpożarowej do obowiązków re-
jonowych komendantów należało również powołanie specjalnych batalionów techniczno
-roboczych, zajmujących się: budową i naprawą barykad oraz zapór przeciwczołgowych, 
kopaniem studni czerpalnych, które przy zerwanych liniach wodociągowych były jedy-
nym źródłem wody pitnej i gaśniczej, podłączaniem prądu z podwarszawskich elektrow-
ni do piekarń uruchamianych dla celów wojskowych, przenoszeniem żywności do ma-
gazynów i szpitali, a niejednokrotnie nawet grzebaniem poległych i zmarłych. Gaszenie 
pożarów i ratowanie zasypanych ludzi wiązało się z ciągłym narażeniem życia strażaków, 
w warunkach częstych nalotów oraz ostrzału ogniem karabinowym i artyleryjskim. W tej 
nierównej walce w obronie ludności i miasta podczas planowych i systematycznych pod-
paleń domów przez okupanta zginęło w powstaniu warszawskim około 120 strażaków.

Wojenne losy rzuciły polskich strażaków na różne fronty walk. We włoskim Loreto za-
chowały się trwałe ślady polskości, również o zabarwieniu strażackim. Po przejściu przez 
bramę Porta Marina, u podnóża placu obok katedry znajduje się cmentarz polskich żoł-
nierzy II Korpusu gen. Andersa, którzy wyzwalali Ankonę i Loreto. We wnętrzu katedry 
urządzono tzw. ołtarze narodowe. W prawej wnęce ołtarza polskiego obejrzeć można po-
lichromię obrazującą akcję gaśniczą strażaków-żołnierzy polskich. Po zbombardowaniu 
przez lotników hitlerowskich i ostrzelaniu sanktuarium pociskami zapalającymi zaczęła 
płonąć kopuła nad prezbiterium. Żołnierze polscy stacjonujący pod miastem, a znający 
rzemiosło strażackie podjęli natychmiastową akcję gaśniczą. Przy użyciu wyłącznie woj-
skowych drabin wspięli się na wysokość kopuły i  wodą z  wiader ugasili groźny pożar. 
Polichromia jest hołdem gospodarzy i artysty dla czynu Polaków.

4. Ruch strażacki po II wojnie światowej – walka o samorządny 
i demokratyczny charakter Związku

Powojenne ograniczanie strażackiej samorządności
Ochotnicze straże pożarne po zakończeniu II wojny światowej próbowały wrócić do nor-

malnej służby społeczeństwu, zachować samorządny, demokratyczny, ochotniczy charakter 
– akcentuje Maria Smoleń. Podkreślano w nich nadal aspekt ich chrześcijańskich tradycji, 
wynikający z patronatu św. Floriana, który wciąż był obecny w remizach i na sztandarach 
OSP. Tuż po zakończeniu działań frontowych władze akceptowane przez komunistyczny 
ZSRR powołały Główny Inspektorat Pożarnictwa w  resorcie, następnie w  Ministerstwie 
Administracji Publicznej jako centralny organ państwowy odpowiedzialny za organiza-
cję ochrony przeciwpożarowej w kraju i nadzorujący straże pożarne w powojennej Polsce.  
Na jego czele stanął inż. Eugeniusz Doering, któremu nadano nieznany wcześniej stopień 
generała pożarnictwa. Inspektorat w wyniku reorganizacji przemianowano później na Wy-
dział Ochrony przed Pożarami i Innymi Klęskami, a następnie na Wydział Pożarnictwa. 

Po otrząśnięciu się z  koszmaru straszliwej okupacji niemieckiej reaktywowano tak-
że Związek Straży Pożarnych RP, na mocy zarządzenia ministra administracji publicznej  
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z 30 listopada 1945 r., ustanawiającego jego Zarząd Przymusowy. Funkcję prezesa powie-
rzono Bolesławowi Chomiczowi. Umiejscowienie zadań ochrony przeciwpożarowej w ge-
stii Ministerstwa Administracji Publicznej znacznie ograniczyło kompetencje Związku 
Straży Pożarnych RP. W połowie 1946 r. Związek wydał odezwę z apelem o niezwłoczne 
podjęcie prac organizacyjnych w  zakresie utworzenia komisji zarządzających na szcze-
blach województw i powiatów. Do dalszej, wznowionej po wojnie działalności niezbędne 
było przeprowadzenie w najbliższej perspektywie kampanii wyborczej, by doprowadzić 
do wyboru władz statutowych. Dlatego Związek podjął 6 lutego 1947 r. uchwałę o zwoła-
niu na 22 czerwca do Wrocławia ogólnopaństwowego zjazdu delegatów straży pożarnych, 
będącego w zamiarze organizatorów zakończeniem Tygodnia Strażackiego. Oczekiwano 
licznego udziału przedstawicieli straży pożarnych ochotniczych, zawodowych, przemy-
słowych, wojskowych, kolejowych i młodzieżowych. Zjazd miał być pierwszą po wojnie 
„wielką manifestacją jedności korporacyjnej strażactwa polskiego, akcentującą żywą tro-
skę strażactwa w łączności z władzami i społeczeństwem o zagospodarowanie Ziem Od-
zyskanych i zacieśnienie ich więzów z Macierzą” – głosiły odezwy. 

Wydawać się mogło, że po przeprowadzeniu wyborów władz w okręgach wojewódz-
kich i  oddziałach powiatowych Związku oraz w  poszczególnych strażach ochotniczych 
nic już nie stanie na przeszkodzie wyborowi władz statutowych Związku. A  jednak, po 
dwukrotnym przesuwaniu terminu, ostatecznie zjazd się nie odbył, a samemu Związkowi 
Straży Pożarnych RP przyszło cieszyć się istnieniem tylko do jesieni 1949 r. Aby lepiej 
zrozumieć bezpośredni związek między tymi faktami, trzeba przypomnieć, że powojenne 
realia ustrojowe zakładały inny model funkcjonowania polskiego pożarnictwa. Dlatego 
ani samo istnienie Związku jako stowarzyszenia wyższej użyteczności, ani skład osobowy 
Zarządu Przymusowego nie były wygodne dla ówczesnych władz politycznych. W wyniku 
personalnych roszad, w  tym doprowadzenia do rezygnacji z  funkcji prezesa Bolesława 
Chomicza, która nastąpiła 10 grudnia 1947 r., do Zarządu wprowadzono czterech człon-
ków Polskiej Partii Robotniczej (PPR), która wówczas dążyła do opanowania kluczowych 
stanowisk we wszystkich dziedzinach, starając się też rozszerzyć swoje wpływy w ogni-
wach Związku, a za ich pośrednictwem wywierać naciski na ochotnicze straże pożarne. 

W ocenie Polskiej Partii Robotniczej korpus oficerski zatrudniony w Związku opie-
rał się na „sanacyjno-endeckich” i „klerykalno-reakcyjnych” tradycjach, szerząc w OSP 
wsteczną teorię o samodzielności, niezależności i apolityczności. Planowany zjazd wro-
cławski został przesunięty z obranego pierwotnie terminu na jesień 1947 r., następnie na 
11-13 września kolejnego roku, a ostatecznie odwołany – oficjalnie z powodu braku wy-
starczających środków w okręgach wojewódzkich, aby wysłać na zjazd swoich delegatów 
i braku funduszy w Związku, by udzielić subwencji poszczególnym okręgom. Zakomuni-
kowano o tym lakonicznie na łamach prasy pożarniczej. W rzeczywistości zjazd ogólno-
krajowy, jako wyraz przedwojennej tradycji i  strażackiej samorządności, nie mieścił się 
w nowych realiach politycznych, dlatego też odgórnie dołożono starań, by się nie odbył. 
Jednoznacznie kulisy tego politycznego zamachu potwierdzają słowa ppłk. Jana Kwiat-
kowskiego, wiceprezesa Związku i jednocześnie głównego inspektora ORMO, adresowane 
do ministra administracji publicznej: „Zaprojektowane było – również podczas mojej nie-
obecności – zwołanie Kongresu Strażackiego do Wrocławia, z zamiarem doprowadzenia 
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do wyborów Zarządu Głównego, który usankcjonowałby dotychczasowy zły stan rzeczy 
w  pożarnictwie. Zarząd dotychczasowy zdecydował zaprosić na zamierzony Kongres 
do Wrocławia również delegacje zagraniczne. Przy pomocy Komitetu Centralnego PPR 
udało się wszystkie te szkodliwe w następstwie swym zamierzenia anulować, a trudności 
zostały przełamane i narastające zło zostało w zarodku unicestwione. A mianowicie – od-
wołany został zjazd strażactwa do Wrocławia i udaremniony został zamiar dokonywania 
wyborów”. 

Rządząca w Polsce z nadania sowieckiego PPR ograniczała samorządność ruchu stra-
żackiego, w tym ochotniczych straży pożarnych na wsi. Po wymuszonej dymisji Bolesława 
Chomicza na jego miejsce mianowano ludowca Wilhelma Garncarczyka, a funkcję wice-
prezesa Związku objął wspomniany już ppłk Jan Kwiatkowski, główny inspektor Ochotni-
czej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Władze komunistyczne, dążąc do podporządkowania 
sobie Związku Straży Pożarnych RP, próbowały także zmienić rolę strażaków w środowi-
sku, narzucając strażom pożarnym współpracę z ORMO – podkreśla prof. Romuald Tur-
kowski. Wśród blisko 300 tys. strażaków w końcu 1947 r. ormowcy, na ogół pepeerowcy, 
stanowili około 10 proc. składu jednostek. Mimo takiej sytuacji działające 12 000 OSP 
z ponad 300 000 strażaków (tylko 74 straże były zawodowe) starało się funkcjonować we-
dług wypracowanych przez blisko 100 lat wzorców. W tym okresie (1947 r.) najsilniejszy 
ruch strażacki był w woj. poznańskim. Działało tam około 2 tys. dobrze zorganizowanych 
i wyposażonych OSP, z tym, że jeden samochód strażacki przypadał tam na 16 OSP, a jed-
na motopompa na dwie jednostki. Lepiej pod względem sprzętowym sytuacja wyglądała 
tylko na Śląsku i w woj. gdańskim, ale tam istniało mniej OSP. 

Dobrze rozwijał się ruch strażacki w woj. łódzkim, śląsko-dąbrowskim i wrocławskim, 
gdzie działało po około 1200 OSP. W granicach 1000 OSP było w woj. kieleckim, kra-
kowskim, lubelskim, pomorskim, rzeszowskim, szczecińskim i warszawskim. Słabsze pod 
względem liczebności straży ochotniczych były jedynie województwa: białostockie, gdzie 
działały 264 jednostki, gdańskie – 281 i olsztyńskie – 320. Do 1947 r. na wsi dominowało 
politycznie Polskie Stronnictwo Ludowe, liczące blisko 1,2 mln członków. Jego działacze 
stanowili blisko 60 proc. członków OSP. W wyniku brutalnych prześladowań ze strony 
PPR i UB zamordowano blisko 200 członków PSL i uwięziono ponad 150 tys. jego dzia-
łaczy. W  efekcie stronnictwo zostało rozbite. Komuniści sfałszowali wybory w  1947 r., 
faktycznie wygrane przez PSL, a jego przywódcy zostali uwięzieni lub musieli uciekać na 
emigrację. Wśród prześladowanych członków PSL około 150 tys. było strażakami. Wie-
lu prześladowano za przekonania i stawianie czynnego oporu władzy. Po tak brutalnych 
represjach na wsi zamarło życie polityczne. Chłopi nie chcieli angażować się politycznie 
w szeregach komunistycznej PZPR czy podporządkowanego mu Zjednoczonego Stron-
nictwa Ludowego, odgrywającego rolę „pasa transmisyjnego” partii do wsi.

Do zaangażowania się w taką działalność zniechęcała dodatkowo prowadzona brutal-
nie kolektywizacja, w której te partie brały udział. Z tych też powodów w szeregach OSP 
w końcu lat 40. i na początku 50. XX w. dominowali bezpartyjni (około 85 proc.). Człon-
kowie PZPR stanowili 8 proc., a ZSL 7 proc. ogólnego stanu drużyn. W składach zarządów 
OSP nadal na szczeblu podstawowym pełnili funkcje strażacy doświadczeni, mający auto-
rytet wśród szeregów członkowskich. W drużynach bojowych przeważali strażacy młod-
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si, wyszkoleni, dysponujący odpowiednią siłą fizyczną. Straże dbały o swoją przyszłość, 
rozwijaną jeszcze w  okresie międzywojennym przez młodzieżowe drużyny strażackie. 
W latach 40. XX w. było ich około 400, później ich liczba zwiększyła się do około 800. 
Powstały także drużyny żeńskie, mniej liczne w latach 40. W krótkim czasie ich liczebność 
zwiększyła się z około 80 do 100 jednostek. Niezmiennie dużą rolę przywiązywano do 
wychowania fizycznego. Drużyny OSP były nadal prekursorami sportu na wsi, budowały 
boiska, wspierały drużyny sportowe, szczególnie piłki nożnej, biegi na wszelkich dystan-
sach, wyścigi rowerowe. W późniejszym okresie (czyli w  latach 50.) OSP współdziałały 
z ludowymi zespołami sportowymi.

Mimo wspomnianych nacisków nadal przywiązywano wagę do tradycyjnych form 
działalności. Po wojnie powrócono też do wzorów umundurowania obowiązujących do 
1939 r. Zachowano przedwojenne odznaczenia związkowe, z których najwyższym był Zło-
ty Znak Związku, a także trzystopniowe odznaczenie „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz 
dystynkcje i odznaki strażackie. W latach 50. zniesiono większość z nich, „sowietyzując” 
niejako odznaczenia, ale w 1956 r. odrzucono je, przywracając tradycyjne strażackie od-
znaki. Władze polityczne dość skutecznie likwidowały przejawy przedwojennej tradycji, 
symboliki i ceremoniału. W1951 r. zarządzeniem ministra gospodarki komunalnej wpro-
wadzono okrągłe czapki w  miejsce rogatywek oraz nowe wzory dystynkcji, likwidując 
stosowane od 1917 r. gwiazdki. „Upaństwawiano” ochotnicze straże, próbując oderwać je 
od społeczeństwa. Eliminowano ich samorządowy i społeczny charakter, między innymi 
likwidując instytucję członków wspierających.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej 
i jej organizacji całokształt spraw z dziedziny ochrony przeciwpożarowej przejęły komen-
dy straży pożarnych. Centralnym organem, w  miejsce zlikwidowanego Związku Straży 
Pożarnych RP, stała się Komenda Główna Straży Pożarnych, a przy prezydiach wojewódz-
kich i powiatowych rad narodowych utworzono komendy straży pożarnych odpowied-
nich szczebli. Stosownie do opublikowanego w  maju 1951 r. wzorcowego statutu OSP 
zniesiono demokratycznie wybierane zarządy OSP, wprowadzając komendy. Komendanta 
OSP powoływał komendant wojewódzki na wniosek komendanta powiatowego. Aby nie 
sparaliżować całkowicie ochotniczych straż pożarnych, pozwolono wybierać w dotych-
czasowym trybie pozostałych członków komend. Mimo wszystko szczególną czcią otacza-
no sztandary OSP, na których tradycyjnie wyhaftowany był św. Florian oraz często napis 
„Bogu na chwałę – bliźniemu na ratunek”, zazwyczaj na niebieskim tle. Po drugiej stronie 
w centralnym miejscu zwykle widniała nazwa OSP – na czerwonym tle, z orłem w koronie 
i emblematami strażackimi w rogach. 

W latach 1945-1949 tego typu sztandary dominowały. W końcu lat 40. na sztandarach 
pojawił się jednak orzeł bez korony i napisy w rodzaju: „W służbie pożarniczej – Ojczyźnie 
Ludowej’’ lub ,,W służbie Ojczyzny Ludowej’’. Szczególną walkę stoczono w obronie św. 
Floriana, władze komunistyczne w końcu lat 40. nakazały bowiem zdejmować figurki tego 
świętego z remiz i wypruwać jego wizerunek ze sztandarów. Straże chroniły figurki swo-
jego patrona w kościołach, domach prywatnych i przydrożnych kapliczkach. Dochodziło 
do drastycznych „zamachów” na świętego ze strony Urzędu Bezpieczeństwa. Figurki nisz-
czono, a nie kiedy nawet do nich strzelano. Święty Florian – męczennik przetrwał jednak 
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i te prześladowania, tym razem ze strony władz komunistycznych, „bo strażacy mieli go 
w sercu” – jak pisał jeden z nich. Do 1948 r. zezwalano na strażackie uroczystości religijne. 
Potem OSP organizowały uroczystości podwójne, świeckie i religijne. Niekiedy stawało się 
to powodem prześladowania strażaków przez władze polityczne (np. za trzymanie straży 
przy Grobie Chrystusa czy udział w uroczystościach Bożego Ciała). 

Ruch strażacki nadal przywiązywał wagę do zagadnień kulturalnych i oświatowo-wy-
chowawczych. Wspierał amatorskie przedsięwzięcia artystyczne i  uczestniczył w  nich. 
Angażował się też w walkę z analfabetyzmem (udostępniając świetlice do nauki analfa-
betów) i  brał udział w  upowszechnianiu czytelnictwa, szczególnie na wsi (w  remizach 
OSP wydzielano miejsca na biblioteki). U schyłku lat 40. XX w. działało na wsi ponad 
2 tys. świetlic prowadzonych przez OSP lub wspólnie z innymi organizacjami. Ponad 200 
świetlic straże wynajmowały od gmin, szkól, bibliotek i osób prywatnych. Działało w nich 
ponad 400 zespołów teatralnych, 50 chórów, około 250 orkiestr dętych i kilkadziesiąt ze-
społów wokalnych. Wkład OSP w animację kultury i oświaty był więc znaczący. W la-
tach powojennych wystawiano jeszcze wiele sztuk o treści patriotycznej. Podobnej treści 
książki trafiały do bibliotek strażackich. Niestety, działalność kulturalna i oświatowo-wy-
chowawcza stawała się z  czasem coraz bardziej przesycona ideologią socjalistyczną lub 
prokomunistyczną.

OSP uczestniczyły również w  odbudowie zniszczonego kraju. Poprzez tradycyjne 
szarwarki porządkowano drogi, remontowano zniszczone szkoły, ośrodki zdrowia i mosty 
na drogach lokalnych. W okresie powojennym wieś wspierała ochotnicze straże pożarne 
także materialnie, uczestnicząc w różnego rodzaju akcjach na ich rzecz (np. zabawach, 
zbiórkach itp.). Z tego źródła do 1949 r. pochodziło gros dochodów OSP na ich utrzyma-
nie (średnio 80 proc. przychodów). Niezwykle istotną stroną działalności straży było ich 
techniczne doposażanie. Ruch strażacki poniósł, tak jak cały kraj, ogromne straty w lu-
dziach, ale i w sprzęcie. Brakowało pojazdów, sprzętu pożarniczego, remiz, słabo rozwijał 
się system sygnalizacyjno-alarmowy, brakowało środków finansowych na szkolenia i ak-
cje prewencyjne. W 1947 r. w posiadaniu 12 000 OSP i 73 jednostek zawodowych straży 
było około 800 samochodów pożarniczych, 3500 motopomp i 10500 sikawek ręcznych. 
Co najmniej 8600 straży nie miało samochodów pożarniczych, a dysponowało zaprzę-
giem konnym.

W  okresie panowania stalinowskiej doktryny politycznej w  Polsce, wdrażanej od 
1948  r. przez sowieckie kierownictwo i  realizowanej przez Bolesława Bieruta oraz jego 
najbliższych współpracowników, rozwiązano rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 paź-
dziernika 1949 r. cały Związek. Istniejące OSP oddano pod nadzór państwowym organom 
do spraw pożarnictwa, powołanym na mocy wspomnianej już ustawy z 1950 r. o ochro-
nie przeciwpożarowej, która tworzyła Komendę Główną Straży Pożarnych oraz komendy 
wojewódzkie, powiatowe i miejskie straży pożarnych, jako hierarchicznie skonstruowany 
pion organizacyjny o  charakterze operacyjnym, podległy ministrowi administracji pu-
blicznej, a następnie ministrowi gospodarki komunalnej, mający uprawnienia do dyspo-
nowania wszystkimi strażami pożarnymi, w tym zawodowymi – terenowymi i zakłado-
wymi oraz ochotniczymi.
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Ruch strażacki na tzw. Ziemiach Odzyskanych w pierwszych latach powojennych
Podział administracyjny kraju przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 

1946 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych określał 
powiaty, które wchodziły w skład tego terenu. Były to obszary położone na zachód i pół-
noc od granicy państwa z 1939 r., określane mianem „ziem zachodnich i północnych”. 
Powiaty tych ziem (łącznie 115) znajdowały się w ówczesnych województwach: białostoc-
kim, olsztyńskim, gdańskim, szczecińskim, poznańskim, wrocławskim, śląsko-katowic-
kim – przypominają badacze dziejów płk poż. Stanisław Mikulak i Grzegorz Matczyński.

Obszar powiatów z woj. białostockiego i olsztyńskiego (obecnie woj. warmińsko-ma-
zurskiego) wchodził w  skład Królestwa Pruskiego, a  potem zjednoczonych w  XIX w. 
Niemiec, nazywanych Prusami Wschodnimi (niem. Ostpreußen). Pierwsze straże pożar-
ne na tym obszarze powstały w 1868 r. – w Bartoszycach (niem. Bartenstein), w 1878 r. 
w  Ełku (niem. Lyck) i  w  1881 r. w  Olsztynie (Allenstein). W  Prusach Wschodnich do 
końca XIX w. działało około 100 ochotniczych straży pożarnych. W 1881 r. zawiązał się 
Wschodniopruski Prowincjonalny Związek Straży Pożarnych. 

W połowie stycznia 1945 r. rozpoczęła się wielka ofensywa wojsk radzieckich i pol-
skich, w wyniku której wojska hitlerowskiej III Rzeszy zostały zepchnięte za Odrę. Wyco-
fujące się wojska hitlerowskie (zgodnie z rozkazami Hitlera o „martwej i spalonej ziemi”) 
pozostawiały za sobą wyludnione tereny, zniszczone i spalone zakłady przemysłowe, zbu-
rzone wsie i miasteczka. Obraz ten dotyczył także strażackich remiz, które w większości 
były puste lub pozostało w nich szczątkowe wyposażenie pożarnicze. Poniemieckie ziemie 
przekazane Polsce podczas konferencji w Poczdamie stanowiły trzecią część terytorium 
państwa polskiego w nowych granicach. Miały dla Polski dużą wartość ze względów eko-
nomicznych, a  także politycznych, wojskowych i społecznych. Przyjęto w kręgach poli-
tycznych, że będą częściowym zrównoważeniem straty 46 proc. przedwojennego obszaru 
państwa polskiego, utraconego na rzecz ZSRR. Na przekazanych Polsce ziemiach miesz-
kało przed wojną 8,5 mln osób. W obliczu zbliżającego się frontu połowa z nich opuściła 
swoje domostwa i udała się na zachód. Było to następstwem przymusowej ewakuacji za-
rządzonej przez niemieckie władze oraz panicznej ucieczki przed Armią Czerwoną. Po za-
kończeniu działań wojennych około 2,5 mln Niemców nadal mieszkało na Śląsku, 1 mln 
na Pomorzu Zachodnim, 550 tys. w  Prusach Wschodnich, 350 tys. na ziemi lubuskie, 
a 200 tys. na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska. Ziemie zachodnich i północnych 
obszarów Polski jeszcze długi czas po zakończeniu działań wojennych były narażone na 
zniszczenia i pożary m.in. przez działania niedobitków armii hitlerowskiej i grup „Wehr- 
-wolfu” (hitlerowski plan dywersji i  walki partyzanckiej na ziemiach utraconych przez 
Wehrmacht po 1943 r.), czy też szabrowników.

Pierwsi polscy osadnicy pojawili się na Ziemiach Odzyskanych bezpośrednio po 
przejściu frontu, już w lutym i marcu 1945 r. Był to okres żywiołowego osadnictwa, wy-
przedzający działalność władz administracyjnych i nieregulowany normami prawnymi. 
Osadnikami byli głównie ludzie z  przygranicznych powiatów, którzy zajmowali opusz-
czone poniemieckie gospodarstwa. Jeszcze wcześniej spotkać tu można było grupy osób 
powracających z obozów jenieckich i obozów pracy w Niemczech. Tuż za frontem prze-
mieszczała się także spora liczba szabrowników, wykorzystujących bałagan i wyludnienie 
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do łupienia poniemieckiego majątku. Potrzeba jak najszybszego zagospodarowania ziem 
wyzwolonych oraz zorganizowania jednostek administracyjnych spowodowała, że władze 
centralne powoływały grupy operacyjne, na czele których stali pełnomocnicy rządu do 
spraw zagospodarowania Ziem Odzyskanych. W ich skład wchodzili również oficerowie 
pożarnictwa, a do ich zadań należało organizowanie ochrony przeciwpożarowej. Wyzna-
czani byli przez głównego inspektora pożarnictwa gen. poż. Eugeniusza Doeringa.

W  województwach olsztyńskim i  białostockim pierwsze ochotnicze straże pożarne 
powstawały w  miejscowościach zamieszkiwanych przez większe skupiska ludności au-
tochtonicznej – Warmiaków i Mazurów, gdzie często reaktywowano istniejące w okresie 
niemieckim straże pożarne. Na ziemie zachodnie i północne zaczęli przybywać przesie-
dleńcy z Kresów Wschodnich (dzisiejszej Litwy, Ukrainy i Białorusi) oraz osadnicy z cen-
tralnej Polski – Mazowsza, Kielecczyzny, Lubelszczyzny i  Białostocczyzny. Ludność na 
terenie Warmii i Mazur składała się w 54,5 proc. z osadników, w 19 proc. z przesiedleńców 
z Kresów Wschodnich, w 17,6 proc. z autochtonów, w 8,6 proc. z Ukraińców i w 0,9 proc. 
z Niemców. Kierownikiem grupy operacyjnej mającej za cel tworzenie jednostek ochro-
ny przeciwpożarowej dla Warmii i Mazur mianowano kpt. poż. Edwarda Gilla. Pierwsze 
straże pożarne tworzono w miastach powiatowych. W Olsztynie organizację zawodowej 
straży prezydent Olsztyna powierzył 27 kwietnia 1945 r. Bolesławowi Mazurkiewiczowi, 
który – jak zapisał w życiorysie – „służył w OSP częstochowskiej aż do wybuchu drugiej 
wojny światowej”. 

18 października 1946 r. została powołana Wojewódzka Komisja Zarządzająca Związku 
– Tymczasowy Zarząd Okręgowy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie. Pierwszym 
prezesem Zarządu został dyrektor Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Sta-
nisław Chomczyński. W ślad za tym powoływano także powiatowe komisje zarządzające 
Związku. Podstawowym zadaniem komisji było przygotowanie kampanii wyborczej do 
mającego odbyć się we Wrocławiu ogólnopolskiego zjazdu delegatów OSP. Zjazdy w ogni-
wach wojewódzkich i powiatowych Związku organizowano przy współudziale wojewódz-
kich inspektorów i powiatowych instruktorów pożarnictwa kierujących działalnością te-
renowych państwowych organów ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzana kampania 
zjazdów przyczyniła się do umacniania organizacyjnego Związku i ożywienia działalności 
zrzeszonych w nim ochotniczych straży pożarnych. I Zjazd Wojewódzki odbył się 28 mar-
ca 1947 r. Na zjeździe, w którym uczestniczyli prezesi oddziałów powiatowych, zatwier-
dzono plan odbudowy strażnic oraz podjęto wnioski w  sprawie szkolenia kadr pożar-
niczych. Do końca roku przeszkolono 39 naczelników straży i 20 mechaników. Wydział 
Odbudowy Urzędu Wojewódzkiego sfinansował odbudowę pięciu strażnic, a wysiłkiem 
społeczeństwa wyremontowano i  uruchomiono 75 strażnic. Zjazd zaaprobował wybór 
Zarządu Wojewódzkiego, którego prezesem został Krzysztof Koral – wicewojewoda.

W województwie gdańskim inspektorem pożarnictwa dla Gdańskiego Powiśla został 
kpt. poż. Józef Górski. Już kilka dni po wyzwoleniu Gdańska, 4 kwietnia 1945 r., przybyli 
z Poznania ochotnicy, którzy natychmiast przystąpili do gaszenia pożarów. Gdańsk tonął 
w płomieniach. W pierwszej kolejności gaszono obiekty zabytkowe – ugaszono między 
innymi pożar Muzeum Gdańskiego i Biblioteki Miejskiej. Na mocy dekretu z 30 marca 
1945 r. o  utworzeniu województwa gdańskiego z  dniem 7 kwietnia 1945 r. utworzono 



W JEDNOŚCI SIŁA

246

województwo gdańskie, w  którego skład wszedł obszar Wolnego Miasta Gdańska oraz 
sześć powiatów wyłączonych z ówczesnego województwa pomorskiego: gdyński, kartu-
ski, morski, starogardzki, kościerski i tczewski. Na podstawie rozporządzenia Rady Mini-
strów z 29 maja 1946 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Od-
zyskanych z dniem 28 czerwca 1946 r. z ich obszaru włączono do obszaru województwa 
gdańskiego powiaty: elbląski z miastem Elbląg, kwidzyński, lęborski, malborski i sztum-
ski. Przykład trudności organizacyjnych prezentuje przypadek Kwidzyna, który opisuje 
w sprawozdaniu z  tamtego okresu Jan Ewertowski – oddelegowany do Kwidzyna przez 
inspektora pożarnictwa na woj. pomorskie mjr. Józefa Górskiego i mianowany na funk-
cję naczelnika Miejskiej Straży Pożarnej. Pisał on m.in.: „[...] nie można było przepro-
wadzić organizacji, gdyż brak było ludzi, środków komunikacyjnych i pociągowych. Do 
dnia 8 kwietnia przyniosłem na swych barkach 150 metrów węża tłocznego, jedną drabinę 
składaną, kilka hełmów, kilkanaście hydropultów, które rozdzieliłem w późniejszym ter-
minie urzędom i przedsiębiorstwom”. Od 8 kwietnia 1945 r. J. Ewertowski wraz z trzema 
ludźmi, w tym dwoma kominiarzami – Kazimierzem Koterasem i Antonim Makowskim 
oraz Maksymilianem Szymkowiakiem, budowali zręby kwidzyńskiego pożarnictwa. Żona 
naczelnika, Weronika Ewertowska, przyjęła rolę sekretarki i kucharki. W kolejnych tygo-
dniach dołączali następni pracownicy, do osiągnięcia docelowego stanu sześciu funkcjo-
nariuszy. Pożarniczą robotę rozpoczynali w prywatnym obiekcie przy Graudenzer Straße 
44 (obecnie ul. Grudziądzka), gdyż rosyjska wojenna komendantura miasta zajęła dawną 
remizę i nie reagowała na zgłaszane potrzeby nowej polskiej administracji. Takich przy-
kładów w gdańskim było wiele.

Województwo szczecińskie w  okresie od lutego do kwietnia 1945 r. było obszarem 
walk frontowych. 26 kwietnia wojska radzieckie wkroczyły do Szczecina, a już w kwietniu  
w Lipianach powstała pierwsza ochotnicza straż pożarna. Do akcji ratowniczych przystę-
powali Polacy powracający z obozów hitlerowskich i przymusowych robót. 4 maja przy-
były do płonącego miasta dwie sekcje zawodowej straży pożarnej z Poznania. Na ziemi 
koszalińskiej w 1945 r. powołano w Połczynie-Zdroju ochotniczą straż pożarną liczącą 
45 członków. Kierownikiem grupy operacyjnej tworzącej ochronę przeciwpożarową na 
ziemi szczecińskiej został ppłk poż. Stanisław Pągowski. Pierwsze siły strażackie w samym 
Szczecinie to czterech instruktorów i 30 ochotników, posiadających w pierwszym dniu 
akcji zaledwie jedną uruchomioną motopompę. W dokumentach KW PSP w Szczecinie 
odnotowano, że w grupie, która wyruszyła z Poznania, a następnie 30 kwietnia 1945 r. 
z Piły do Szczecina, był między innymi inż. Piotr Zaręba, pierwszy prezydent Szczecina, 
a wśród strażaków prekursorów znaleźli się płk poż. Władysław Pilawski oraz płk poż. 
Stanisław Pągowski.

Województwo poznańskie – ziemia lubuska i  ziemia pilska. Organizacją ochrony 
przeciwpożarowej na tym obszarze kierował inspektor pożarnictwa w Poznaniu ppłk poż. 
Tadeusz Busza. To on zlecił organizowanie ochrony przeciwpożarowej w Zielonej Górze 
Józefowi Jankowskiemu, którego ojciec zakładał OSP w Grodzisku Wielkopolskim, a on 
sam jako jej naczelnik w 1939 r. samochodem pożarniczym, nie chcąc go przekazać Niem-
com, uciekał do Poznania. Tak wspominał to Józef Jankowski: „Po przybyciu do Zielonej 
Góry odszukałem najpierw strażnicę, w której zastałem dyżurujących Niemców. Pełnili 
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oni także służbę obserwacyjną na wieży ratusza. W pomieszczeniu garażowym zastałem 
tylko wózek hydrantowy z wyposażeniem do pociągu ręcznego, starą motopompę i pew-
ną ilość węża tłocznego. Reszta sprzętu, która była na wyposażeniu, została wywieziona”. 
Zorganizował on pierwszą OSP w Zielonej Górze, a mieszkańcy 14 lipca 1946 r. ufundo-
wali jej sztandar z wizerunkiem św. Floriana (sztandar został wykonany w ciągu jednej 
nocy z niemieckiego sztandaru przez cech krawców zielonogórskich). Organizację ochro-
ny przeciwpożarowej na ziemi pilskiej rozpoczęto w marcu 1945 r., a na ziemi lubuskiej 
w kwietniu 1945 r.

Dolny Śląsk – ziemia wrocławska nie została mocno dotknięta wojną i nie opuściła 
tych terenów ludność niemiecka. Pierwsze polskie straże pożarne prowadziły działalność 
przy udziale miejscowej ludności niemieckiej i dopiero w miarę napływu Polaków zmie-
niała się ich struktura narodowościowa. Pierwszymi organizatorami ochrony przeciwpo-
żarowej byli asp. poż. Tadeusz Szamer i plut. poż. Jerzy Fiedler. Na kierownika grupy ope-
racyjnej dla Dolnego Śląska wyznaczono kpt. poż. Stefana Meyera. Ziemie Górnego Śląska 
zostały wyzwolone bez większych zniszczeń przez wojska radzieckie w błyskawicznych 
operacjach wojennych. Członkowie straży pożarnych w  miastach i  dużych zakładach, 
przeważnie Niemcy, uciekli wraz z wojskami hitlerowskimi, dlatego ochrona przeciwpo-
żarowa przestała istnieć. W styczniu 1945 r. przystąpiono do tworzenia w pierwszej kolej-
ności zawodowych straży w miastach. Pierwsze jednostki powstały w Bytomiu, Gliwicach 
i Zabrzu, a następnie Opolu i Nysie. Na kierownika pożarniczej grupy operacyjnej dla 
obszaru Górnego Śląska mianowano ppłk. poż. Józefa Mikułę. 

Samorzutne działania ludności oraz praca kierowników grup operacyjnych doprowa-
dziły do działania w 1945 r. na ziemiach zachodnich i północnych prawie 1400 ochotni-
czych straży pożarnych. Inicjatorami powoływania straży w zachodniej Polsce byli często 
osadnicy wojskowi i repatrianci ze wschodnich terenów – z Wileńszczyzny, Wołynia czy 
Podola. W wielu środowiskach przesiedleńcy zza Buga kultywowali tradycje pożarnicze 
wsi i miast z Kresów, z których przybyli. Po dawnych niemieckich oddziałach straży pozo-
stały strażnice, które nowi gospodarze chętnie ożywiali duchem pomocowym, najczęściej 
rozpoczynając wszystko od podstaw. Z tamtego okresu na Ziemiach Odzyskanych wiele 
drużyn strażackich odnotowuje trzy terminy powstania lokalnej straży, tj. datę przywie-
zioną z Kresów (niejednokrotnie na sztandarze, np. Krystynopola), datę zawiązania dru-
żyny po 1945 r., a od kilkunastu lat także datę zawiązania straży przez dawnych mieszkań-
ców (często uwidocznioną na budynkach remiz). 

Zachowały się również dokumenty świadczące o  zmianach geopolitycznych na 
wschodnich obszarach powojennej Polski. Po tzw. korekcie granic w 1951 r. (Akcja H-T) 
okazało się, że dawna Ochotnicza Straż Pożarna w Lutowiskach to w istocie OSP w Szew-
czenku w  pow. bieszczadzkim (siedziba powiatu – Ustrzyki Dolne), natomiast straże 
z  okolic Krystynopola i  Sokala przestały istnieć. Warto przypomnieć, że pomysł zmia-
ny granicy wdrożyli sowieci po ujawnieniu odkrycia przez polskich geologów bogatych 
złóż węgla w tzw. kolanie Bugu. Nie bez znaczenia było również przejęcie przez Sowietów 
kontroli nad strategicznym połączeniem kolejowym Rawa Ruska – Sokal. W ramach re-
alizacji podpisanej w Moskwie umowy z 15 lutego 1951 r. Polska oddała cztery gminy: 
Krystynpol, Bełz, Chorobrów i Uhnów oraz część Warąża, Dołhobyczowa i Tarnoszyna, 
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a „odzyskała” część przedwojennego powiatu leskiego w dorzeczu dolnego Sanu (m.in. 
Smolnik, Ustrzyki Dolne, Solinę) oraz osady: Czarną, Lutowiska (Szewczenko), Krościen-
ko, Bandrów, Bystre i Liskowate.

Odbudowa Związku i ruchu strażackiego
Po zlikwidowaniu Związku i  późniejszym ograniczeniu samorządu OSP strażacy 

ochotnicy, pozbawieni społecznej nadbudowy i podporządkowani całkowicie aparatowi 
państwowemu, zaczęli powoli zatracać swoje ideowo-społeczne nastawienie. Zanikało 
zainteresowanie licznego wcześniej aktywu społecznego, skupionego w ogniwach tereno-
wych Związku, sprawami bezpieczeństwa przeciwpożarowego gminy i powiatu, za które 
zgodnie z ustawą odpowiedzialny był teraz urząd państwowy, a straże ochotnicze skupiały 
się tylko na działalności swojej jednostki i najbliższej okolicy. Odsunięcie ochotników od 
współdecydowania powodowało stopniowy zanik oddolnej inicjatywy. Praca wielu OSP, 
gdzie strażacy czuli się tylko drugoplanowym pomocnikiem aparatu zawodowego i wy-
konawcą suchych poleceń, stała się formalnością pozbawioną atrakcyjnych elementów 
społecznych. Zauważalny stał się też odpływ z OSP inteligencji, zwłaszcza na wsi, która 
wcześniej stanowiła w tym środowisku siłę spajającą szeregi strażackie. Wraz z likwidacją 
Związku zniesiono też tradycyjne, bardzo cenione przez ochotników odznaczenia pożar-
nicze, odznaki za wysługę lat oraz honorowe wyróżnienia. Duże niezadowolenie wywołała 
też zmiana tradycyjnego umundurowania.

Dostrzegając negatywne skutki „upaństwowienia” ochotniczych straży pożarnych, od 
połowy lat 50. XX w. coraz częściej podnoszono konieczność naprawy sytuacji polskiego 
pożarnictwa i wznowienia ochotniczego ruchu strażackiego. Dr Grażyna Korneć zauważa, 
że klimat październikowej odwilży z 1956 r. sprzyjał działaniom mającym na celu reak-
tywowanie Związku zrzeszającego ochotnicze straże pożarne. 28 grudnia 1956 r. został 
powołany Tymczasowy Zarząd Główny Związku OSP. Zaczęto odbudowywać ochotniczy 
i  samorządny charakter OSP. Po wydarzeniach października 1956 r. i  przejęciu władzy 
przez Władysława Gomułkę działalność Związku OSP została wznowiona. Uzasadniając 
potrzebę jego reaktywacji, przytaczano szereg argumentów, wśród których na pierwszy 
plan wysuwała się konieczność nadania większej samodzielności ochotniczym strażom 
pożarnym, ich lepszego zorganizowania w celu ochrony i w  razie konieczności obrony 
interesów tej organizacji. Były to hasła odważne jak na tamte czasy, powtórzone przy ko-
lejnych przemianach politycznych w 1989 r.

Reaktywowanie Związku przygotowane w Komendzie Głównej Straży Pożarnych na 
początku 1956 r. dokonało się 28 grudnia 1956 r. Nastąpiło na zwołanym w Warszawie 
Krajowym Zjeździe Delegatów Ochotniczych Straży Pożarnych, na którym dokonano wy-
boru Tymczasowego Zarządu Głównego ZOSP, z działaczem ludowym Wilhelmem Garn-
carczykiem na czele. Powołanie na nowo Związku OSP miało jeszcze inny wymiar. Cho-
dziło mianowicie o zjednanie straży większego poparcia społecznego. Cel ten miał być 
zrealizowany poprzez skupienie w organach Związku wpływowych ludzi władzy ze środo-
wisk centralnych, wojewódzkich i powiatowych. Ta nowa wizja wyzwoliła wśród działaczy, 
którzy dążyli do odbudowy Związku, energię, dzięki której zorganizowano ZOSP według 
przedwojennego statutu, powracając do jego obywatelskiego, samorządnego działania.  
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W tym też okresie powstało wiele nowych jednostek straży, dzięki rezolucji z 1956 r., gdzie 
zawarto m.in. treści: „Spowodować należy przyspieszenie koniecznych zmian w statucie 
OSP oraz stworzenie struktury OSP w skali powiatów i województw, rozwinąć prace nad 
utworzeniem nowych jednostek OSP”. Zadbano też o większą samodzielność organiza-
cyjną straży. W  1956 r. został również zapoczątkowany i  utrwalony istniejący do dnia 
dzisiejszego podział polskiego pożarnictwa na pion społeczny i zawodowy.

Powołanie Związku zmieniło status ochotniczych straży pożarnych, które odtąd znów 
organizacyjnie podlegały swojemu Związkowi, natomiast na poziomie operacyjnym or-
ganem nadrzędnym pozostała Komenda Główna Straży Pożarnych i jej agendy terenowe. 
Nowy klimat polityczny przyniósł też zmianę na stanowisku komendanta głównego stra-
ży pożarnych. Został nim kpt. sztabu Roman Darczewski, zastępując Jana Kwiatkowskiego, 
kierującego KG SP w  latach 1952-1956, a wcześniej byłego głównego inspektora ORMO 
i wiceprezesa Związku Straży Pożarnych RP. W grudniu 1956 r. nastąpiło także wiele prze-
sunięć kadrowych na wysokich szczeblach. Nastał czas potępienia okresu błędów i wypa-
czeń stalinizmu, a wśród nich przymusowego łączenia OSP z ORMO. Na naradzie aktywu 
Korpusu Technicznego Pożarnictwa Roman Darczewski wspominał o brakach kadrowych, 
które były spowodowane faktem, że władze oceniały kandydatów do kadry kierowniczej 
nie ze względu na ich kompetencje, ale na przynależność partyjną. Po 1956 r. w środowisku 
strażackim zrehabilitowano wielu oficerów i działaczy, którzy wcześniej zostali odsunięci od 
działalności w pożarnictwie. Wielu z nich ponownie zaangażowało się w pracę na rzecz OSP. 

Od wspomnianego Krajowego Zjazdu Delegatów OSP w grudniu 1956 r. rozpoczął się 
okres bardzo intensywnych prac organizacyjnych w Związku, zmierzających do zorganizo-
wania początkowo tymczasowych zarządów wojewódzkich i powiatowych ZOSP, opraco-
wania statutu OSP i statutu Związku OSP oraz regulaminów umundurowania i odznaczeń. 
Zatwierdzenie wzorcowego statutu OSP w  1957 r. przywróciło zarządy poszczególnych 
ochotniczych straży pożarnych, które stały się ponownie (oprócz walnego zebrania i naczel-
nika straży) władzami stowarzyszenia i umożliwiło przeprowadzenie wyborów do tych za-
rządów. Kolejnym krokiem stało się przyjęcie w roku następnym statutu Związku OSP, okre-
ślającego jego samorządność i  status stowarzyszenia wyższej użyteczności, co umożliwiło 
dokonanie wyboru władz w ogniwach powiatowych i wojewódzkich, w miejsce wcześniej-
szych zarządów tymczasowych. Po zakończeniu akcji wyborczej w jednostkach, powiatach 
i województwach zorganizowano w dniach 24-25 października 1959 r. I Walny Zjazd OSP. 
Władze pozwoliły na wtopienie się Związku w realia systemu socjalistycznego, oczywiście 
kontrolując ruch strażacki, ale zezwalając na jego częściowo samorządny charakter. Przygo-
towane wówczas ramy prawne pozwoliły strażom w miarę dobrze przetrwać okres realnego 
socjalizmu. OSP służyły wiernie mieszkańcom wsi, ratując ich mienie i życie, były obecne 
w kościele w Wielkanoc i na Boże Ciało, podkreślając swój katolicki i chrześcijański charak-
ter. W remizach i na wielu sztandarach OSP pojawił się ponownie św. Florian, nieraz wbrew 
zatwardziałym władzom komunistycznym. Można przyjąć, że lata 1957-1959 to czas poszu-
kiwań najbardziej trafnych form organizacyjnych, wypracowywanie założeń programowych 
i tworzenie nowych struktur Związku. 

W marcu 1957 r. Związek OSP przejął od Komendy Głównej Straży Pożarnych Wy-
dział Wydawniczy oraz dwutygodnik „Strażak”, który odtąd stał się czasopismem ZOSP. 
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Miesięcznik „Przegląd Pożarniczy” pozostał natomiast nadal organem KG SP. Powsta-
nie Związku OSP zapoczątkowało kolejny okres zaangażowania w społeczną działalność 
przeciwpożarową, wychowawczą oraz oświatowo-kulturalną ochotniczych straży po-
żarnych. W tym gronie – oprócz członków czynnych – byli też członkowie wspierający 
oraz członkinie drużyn żeńskich, a  także dziewczęta i  chłopcy należący do młodzieżo-
wych i harcerskich drużyn pożarniczych. Tradycje służby kobiet w strażach sięgały okresu 
przedwojennego. Po zastoju w latach 50., gdy większość drużyn kobiecych rozpadła się, 
ożywienie działalności nastąpiło w  połowie lat 60., po podjęciu przez ZOSP specjalnej 
uchwały o aktywizacji kobiet w ochronie przeciwpożarowej. Kobiety w strażach zajmo-
wały się głównie działalnością prewencyjną i  kulturalno-oświatową, choć zwiększał się 
też udział tych drużyn w działalności gaśniczej. Warto przypomnieć, że w okresie rozwoju 
żeńskich drużyn pożarniczych wzrosła na wsiach liczba sezonowych dziecińców letnich, 
organizowanych wspólnie z kołami gospodyń wiejskich. Była to forma zagwarantowania 
dzieciom wiejskim opieki podczas wzmożonych prac polowych, w szczególności podczas 
żniw. Przy wielu OSP z powodzeniem działały amatorskie zespoły artystyczne i teatralne.

Udział młodzieży w działalności straży pożarnych swoje korzenie ma w okresie mię-
dzywojennym, a nawet w 1916 r. Młodzieżowe drużyny pożarnicze działały także w latach 
1946-1949, ale ich zasadniczy rozwój rozpoczął się po powstaniu Związku OSP. Tworzenie 
MDP było postulowane na I Walnym Zjeździe Związku OSP, jako gwarancja stałego do-
pływu nowych członków do szeregów strażackich. Drużyny harcerskie zrzeszały młodzież 
w wieku 12-16 lat i działały w organizacyjnych ramach ZHP jako drużyny specjalnościo-
we, ale pod patronatem i merytorycznym nadzorem ogniw Związku. Podkreślić należy, że 
lata 60. XX w. to także okres, w którym strażacy ochotnicy poddawani byli indoktrynacji 
politycznej narzucanej przez ówczesne władze polityczne.

Nowa ustawa z 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej wprowadzała zmia-
ny w funkcjonowaniu OSP. Nakładała m.in. zadania dla gromadzkich rad narodowych, 
których obowiązkiem miało być zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, ustalała też 
obowiązki osób fizycznych, które w razie zagrożenia miały zawiadamiać najbliższy poste-
runek MO lub jednostkę straży pożarnej. Na mocy tej ustawy powiatowe rady narodowe 
i osoby przez nie upoważnione miały zajmować się sprawdzaniem okresowym kominów 
i piorunochronów na dachach. Ponadto na mocy ustawy określona została struktura stra-
ży pożarnej. W wyniku zmian gminni członkowie OSP stanowili oddział bojowy straży, na 
czele którego stał naczelnik. W skład Zarządu OSP wchodzili: prezes, wiceprezes, skarb-
nik, sekretarz. Powoływano także komisję rewizyjną. Ustawa pozwalała na udzielanie ulg 
dla czynnych członków OSP. Zwolnienia ze świadczeń na fundusz gromadzki udzielało 
prezydium rady narodowej w gminie. W tym czasie powstawało wiele remiz strażackich. 
Apogeum liczebności drużyn młodzieżowych i harcerskich przypadło na 1970 r. w więk-
szości budowanych w  czynie społecznym, przez członków OSP wspomaganych przez 
społeczność lokalną. Proces walki o autonomię i samorządność OSP nie ustawał i trwał 
także w  czasach gierkowskich. Jednostki strażackie stały się pożądane jako społeczne 
ogniwa na każdym szczeblu. Ich tworzenie postulowano na naradach partyjno-zawodo-
wych w komendach straży pożarnych i w czasopismach pożarniczych. Niestety, w warun-
kach ustroju socjalistycznego taka samodzielność i sympatia nie wszystkim się podobała.  
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Dlatego też w 1975 r. ograniczono samodzielność finansową OSP, m.in. odbierając Związ-
kowi zakłady usługowo-produkcyjne.

W latach 1972-1975 przeprowadzona została reforma administracyjna, która spowo-
dowała rozbicie struktur powiatowych i  wojewódzkich. W  miejsce naczelników rejonu 
powołano w 1974 r. komendantów gminnych OSP. Od 1 lipca 1975 r. zlikwidowano po-
wiaty, a wraz z nimi zarządy powiatowe ZOSP. W czerwcu 1975 r. Sejm uchwalił nową 
ustawę o ochronie przeciwpożarowej, która w miejsce likwidowanych powiatów ustano-
wiła komendy rejonowe, a w gminach dano możliwość powołania komendanta gminnego 
straży pożarnych, którego obowiązkiem było koordynowanie działalności ochotniczych 
i zawodowych straży pożarnych pod względem operacyjno-technicznym. Nowe przepisy 
dały też członkom OSP uprawnienia do nakładania mandatów karnych za wykroczenia 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Pacyfikacja strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie,  
2 grudnia 1981 r.

Strajk rozpoczęty 24 listopada 1981 r. przez podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły 
Pożarniczej był wydarzeniem bez precedensu. Stanowił protest przeciwko podporządkowa-
niu szkoły ustawie o szkolnictwie wojskowym. Podporządkowanie takie dawało ówczesnej 
władzy możliwość użycia podchorążych WOSP do tłumienia protestów społeczeństwa. 
Strajkujący domagali się dalszego funkcjonowania uczelni w  oparciu o  przepisy ustawy 
o szkolnictwie wyższym. Rozmowy Komitetu Strajkowego i ekspertów z Komisją Między-
resortową nie przyniosły rezultatu, a minister spraw wewnętrznych wystąpił z wnioskiem 
o rozwiązanie WOSP. Strajkujący byli poddawani próbom zastraszenia, a władza demon-
strowała swą siłę, otaczając oddziałami MO i ZOMO gmach uczelni. 2 grudnia na teren 
WOSP wkroczyły z użyciem wozów opancerzonych jednostki MO i wojska, a antyterroryści 
przeprowadzili desant powietrzny na dach gmachu uczelni. Podchorążych obezwładniono, 
część przewieziono na przesłuchania, a następnie zmuszono do wyjazdu do miejsc zamiesz-
kania. Operacja „Syrena” była próbą generalną do przeprowadzania pacyfikacji zakładów 
pracy i kopalń na kilka dni przed ogłoszeniem stanu wojennego.

Lata 80. XX w. to burzliwy czas zmian. Stan wojenny wprowadzony 13 grudnia  
1981 r. nie sprzyjał działalności OSP. Sytuacja polityczna w kraju, strajki oraz dążenie do 
rozwiązań siłowych spowodowały, że również OSP zostały wciągnięte w polityczny wir. 
Mimo nacisków władzy i próby obsadzania funkcji w OSP działaczami partyjnymi Zwią-
zek i poszczególne drużyny strażackie obroniły się, pozostając przy swojej wewnętrznej 
strukturze, samorządności i autonomii. Po transformacji ustrojowej na bazie ruchu soli-
darnościowego odbudowała się i umacniała jedność OSP. „Solidarność” budowała samo-
rządne państwo i społeczeństwo obywatelskie. Na IX Krajowym Zjeździe OSP w Miętnem 
w 1992 r. przyjęto zmienioną nieco nazwę Związku – Związek Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacja zachowała także swoją zwartość ideową. 
Ważną rolę w utrzymaniu jedności, autonomii i samorządności odegrał wybrany na tym 
zjeździe na prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemar Pawlak. Pod jego kierow-
nictwem zachowały się i podtrzymywane są dalej humanistyczne wartości, idee społeczne 
i obywatelskie, które wyróżniają OSP spośród innych organizacji.
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Podsumowując, trzeba podkreślić, że ruch strażacki w  latach „błędów i  wypaczeń” 
nie dał się skomunizować. Jego członkowie odegrali ważną rolę, broniąc zwartości swo-
jej organizacji i swoich ideałów. Nie dali oderwać się od Kościoła i od ruchu ludowego. 
W dalszych latach Związek ulegał zmianom wynikającym głównie z postępu technicznego 
w pożarnictwie, ale nowy system i nowe zadania nie zmieniły wartości ideowych, społecz-
nych i obywatelskich, które stanowią do dziś o jego charakterze.

5. Na czele związku – wczoraj i dziś

Strażaccy liderzy
Działalność ratownicza wymaga od strażaka pewnych szczególnych cech osobistych. 

Podejmując próbę opisania osobowości strażaka, możemy posiłkować się typologią zapro-
ponowaną przez Johna L. Hollanda. Wyróżnił on sześć typów osobowości zawodowych, 
biorąc pod uwagę cechy charakteru, ulubione czynności, umiejętności i zainteresowania, 
a także środowisko pracy. Dwa najwłaściwsze dla osobowości strażaka i lidera to typ reali-
styczny i typ społeczny. W przypadku typu realistycznego chodzi o człowieka, który lubi 
działać i rozwiązywać ludzkie problemy, ale równie dobrze się czuje, pracując fizycznie, 
ma zdolności manualne, a także talenty praktyczne, dąży do przestrzegania reguł i cechuje 
się dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową. Ten typ ludzi cechuje tzw. zdrowy rozsądek, 
ale i mocny charakter, a także uczciwość i odważny styl życia. Z kolei osoby typu społecz-
nego starają się pomagać ludziom, przejawiają emocjonalny stosunek do ludzkich pro-
blemów, a jednocześnie starają się informować i uczyć innych (przewodzić im). Dlaczego 
takie cechy są istotne dla strażaka? 

W obliczu trudnych wyzwań nie wystarczy fachowość i skuteczne metody pracy, a na-
wet zachowanie szczególnych procedur. Potrzebne są także kompetencje i  świadomość 
ich posiadania. Przywództwo wymaga szczególnych kompetencji, maksymalnego wysiłku 
intelektualnego i emocjonalnego, ale także umiejętności zawierania niejednokrotnie trud-
nych kompromisów. W demokratycznym ruchu społecznym, jakim są ochotnicze straże 
pożarne, opisywanie miejsca i roli liderów w życiu i działalności organizacji wymaga głę-
bokiego uzasadnienia – pisze dr Janusz Gmitruk. Organizacja społeczna to zbiorowość 
osób reprezentujących różne poglądy społeczne i polityczne. Jak się więc stało, że w tak 
masowej organizacji indywidualne ambicje nie wpływały negatywnie na jej działalność? 
Zasadniczy wpływ na to miała struktura OSP. Każda jednostka straży ma swoją specyfikę 
i podmiotowość, a zarazem stanowi integralną część Związku. Całość organizacji spajają 
jej liderzy. W dziejach polskiego ochotniczego ruchu strażackiego było wielu autentycz-
nych przywódców i przewodników – ludzi o cechach wodzowskich, mających określone 
predyspozycje społeczne, ideowo-etyczne i organizacyjne. 

Znaczący wpływ na sposób wyłaniania liderów oraz możliwości wypełniania przez 
nich społecznego posłannictwa ma określony system polityczno-ideowy państwa. Wydaje 
się, iż najlepsze warunki dla takich procesów istnieją w państwach o ustroju demokra-
tycznym. W polskich uwarunkowaniach decydowały o tym jednak określone okoliczno-
ści historyczne: czasy niewoli narodu pozbawionego przez zaborców własnego państwa, 
20-lecie międzywojenne wolnej i suwerennej II RP oraz lata PRL, kiedy naród funkcjono-



W JEDNOŚCI SIŁA

253

wał w państwie o ograniczonej suwerenności. Uczestnictwo w drużynie straży pożarnej 
zawsze traktowane było w społeczności lokalnej jako swoista forma wyróżnienia. Dawało 
jednocześnie satysfakcję ze społecznego posłannictwa – niesienia pomocy potrzebującym 
w sytuacji nieszczęścia i tragedii. Klimat ten sprzyjał powstawaniu, umacnianiu się i roz-
wojowi ochotniczych straży pożarnych zarówno w okresie zaborów, jak i w wolnej Polsce. 
Ochotniczy ruch strażacki dysponował wyrobioną społecznie i patriotycznie kadrą kie-
rowniczą. Byli to w pełnym tego słowa znaczeniu liderzy, którzy swoim zaangażowaniem 
i przykładem porywali innych do pracy. W plejadzie wspaniałych postaci, które w trzech 
częściach rozdartej zaborami Polski niosły idee ruchu strażackiego i  stały się jego nie-
złomnymi propagatorami, było wielu światłych społeczników, animatorów nowoczesnego 
życia Polaków, patriotów, działaczy niepodległościowych i politycznych.

Ważny wkład w dzieje polskiego ochotniczego ruchu strażackiego wniósł ruch ludo-
wy, który od początków swej politycznej działalności zawsze traktował OSP jako organi-
zację bratnią, nie rywalizując z nią o wpływy na wsi. Przez ponad 120 lat jego istnienia ko-
lejne historyczne stronnictwa i organizacje ludowe oraz OSP, przenikając się strukturami, 
zawsze były przykładem dobrych więzi w pracy społecznej, uzupełniając się wzajemnie 
w myśl pięknego hasła: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Wybitną rolę w ruchu stra-
żackim odegrał Henryk Rewakowicz (1837-1907), postępowy działacz i polityk galicyjski, 
redaktor naczelny „Kuriera Lwowskiego”, doskonały dziennikarz i publicysta. Był jednym 
z  założycieli i  wiceprezesem powstałego w  1895 r. Stronnictwa Ludowego, a  następnie 
w  latach 1901-1907 prezesem Stronnictwa, od 1903 r. działającego pod nazwą Polskie 
Stronnictwo Ludowe. Henryk Rewakowicz był współzałożycielem Krajowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Kra-
kowskim z  siedzibą we Lwowie, członkiem jego Rady Zawiadowczej i  sekretarzem KZ 
OSP, od powstania tej organizacji aż do chwili śmierci w 1907 r. Dbał o podstawy material-
ne działalności Związku. Jego aktywność w ruchu strażackim zyskała duże uznanie, czego 
wyrazem było nadanie mu godności członka honorowego straży w: Kolbuszowej, Lwowie, 
Mostach Wielkich, Tarnowie, Żółkwi i Żywcu. 

Kolejny zasłużony działacz pożarnictwa w Galicji to Aleksander Piotrowski – w latach 
1886-1892 kierownik Biura Krajowego Związku OSP. Od 1887 do 1895 r. pełnił funk-
cję redaktora naczelnego „Przewodnika Pożarniczego” – organu prasowego Krajowego 
Związku OSP. Dał początek polskiej literaturze pożarniczej, wydając w 1890 r. „Podręcznik 
dla ochotniczych straży pożarnych” oraz ogłaszając wiele fachowych rozpraw i artykułów 
z dziedziny pożarnictwa. Następcą Aleksandra Piotrowskiego był Antoni Szczerbowski, 
konstruktor uniwersalnej drabiny pożarniczej, a od 1903 r. redaktor „Obrony Pożarnej”. 
Z jego inicjatywy Związek organizował w zaborze austriackim kursy pożarnicze, na któ-
rych przeszkolono wielu instruktorów strażackich, także z zaboru rosyjskiego. Z inicjaty-
wy A. Szczerbowskiego utworzono „Bibliotekę Strażacką”, której publikacje popularyzo-
wały idee pożarnictwa wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

Wśród plejady wybitnych działaczy ruchu strażackiego w Galicji wymienić należy: Bru-
nona Hryniewicza, Augustyna Lochera, Władysława Mühlna, Stanisława Polanowskiego 
oraz dr. Karola Kowalskiego. Ich ofiarność i  zaangażowanie miały niespodziewany od- 
dźwięk społeczny – rosły szeregi ochotników, idee strażackie przenikały do społeczeństwa.  
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Nie mniej ważną postacią ruchu strażackiego w zaborze austriackim był Klemens Matu-
siak, prezes Cieszyńskiego Związku Straży Pożarnych i członek Zarządu Głównego Związ-
ku Straży Pożarnych RP. Wniósł do niepodległej Polski idee jedności ruchu strażackiego 
i dobrze zorganizowane struktury na ziemi cieszyńskiej. W latach 30. pełnił funkcję sekre-
tarza Zarządu Głównego i wiceprezesa Śląskiego Okręgu Wojewódzkiego Związku SP RP.

Zygmunt Kalkstein pochodził ze znanej rodziny pomorskiej, walczącej o  polskość. 
Dawał temu przykład, walcząc w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewic-
kiej 1920 r. Był jednym z pierwszych animatorów działalności OSP w zaborze pruskim. 
W latach 30. pełnił funkcję prezesa Pomorskiego Okręgu Wojewódzkiego Związku Straży 
Pożarnych RP i skarbnika Zarządu Głównego. Działalność OSP na Pomorzu Gdańskim 
wspierał Wiktor Kulerski, założyciel Polsko-Katolickiej Partii Ludowej i  „Gazety Gru-
dziądzkiej”, redagowanej na wysokim poziomie i wydawanej w dużym nakładzie. Z Kró-
lestwa Kongresowego także pochodziło wielu wybitnych strażaków aktywnie działających 
już w niepodległej Polsce. Na Podlasiu struktury OSP organizował Aleksander Niedbalski 
– ludowiec, żołnierz i dowódca POW w Okręgu Siedleckim, poseł tej ziemi, po zjednocze-
niu ruchu strażackiego prezes Wojewódzkiego Związku SP RP w Lublinie. Na północnym 
Podlasiu, w Sztabinie, animatorem działalności OSP był Michał Łazarski – działacz nie-
podległościowy z wiejskim rodowodem, późniejszy senator II RP. Dzięki jego zabiegom 
większość sztabińskich strażaków była żołnierzami 41. Pułku Piechoty w Suwałkach, któ-
ry walczył w obronie Warszawy.

Z Łódzkiego pochodziło wielu strażaków społeczników, którzy swym doświadczeniem, 
wiedzą i entuzjazmem do pracy społecznej pociągali do lepszej pracy innych. Wybitną po-
stacią był dr Alfred Grohman, komendant Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej, łączący 
przymioty społecznika, żołnierza i intelektualisty. Stworzył on wzorcową strukturę organi-
zacji strażackiej o wysokiej sprawności i skuteczności działania. OSP kierowana przez dr. 
Alfreda Grohmana była nie tylko dobrze zorganizowana, ale także wyekwipowana w naj-
nowszy sprzęt. Osobą, która obok dr. A. Grohmana przyczyniła się do osiągnięcia wysokie-
go poziomu organizacji i działalności OSP na tym terenie, był Edward Wagner, do śmierci 
w 1931 r. pełniący obowiązki wicekomendanta V Oddziału Straży Pożarnej w Łodzi.

Trwały ślad w  dziejach łowickiej organizacji OSP pozostawił Emil Balcer. Ten nie-
strudzony społecznik od 1904 r. brał czynny udział w nawiązywaniu kontaktów i porozu-
mienia między strażakami z terenów dawnej Kongresówki. Przygotował regulamin straży 
i instrukcje, które zostały przyjęte na zjeździe delegatów we Włocławku w sierpniu 1912 r. 
Emil Balcer wniósł duży osobisty wkład w dzieło zespolenia w 1916 r. placówek strażac-
kich byłej Kongresówki w jednolite zrzeszenie – Związek Floriański, zostając członkiem 
jego Zarządu Głównego.

„Zasłużonym żołnierzem w walce o polskość straży pożarnej” w tytule pośmiertnego 
artykułu opublikowanego w „Gazecie Strażackiej” z 1938 r. nazwano Jakuba Kona, członka 
honorowego i długoletniego prezesa OSP w Częstochowie, członka honorowego Związku 
SP RP. W czasie zaborów przeciwdziałał on włączeniu polskiej straży do Wszechrosyj-
skiego Związku Straży Pożarnych. Ten współtwórca Związku Floriańskiego od 1917 r. aż 
do śmierci pełnił funkcję prezesa OSP w Częstochowie. Organizował także Wojewódzki 
Związek SP RP w Kielcach i kierował nim. Ważną postacią w ruchu strażackim miasta 
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stołecznego Warszawy był Szymon Jaroszewski, animator powołania referatu drużyn żeń-
skich, od 1929 r. pełniący funkcję naczelnego inspektora Głównego Związku Straży Po-
żarnych RP. Jaroszewski był orędownikiem podnoszenia kwalifikacji i uzbrajania straży 
w nowoczesny sprzęt, szczególnie dbającym o kadrę inżynierską, która mogłaby przebu-
dowywać techniczne wyposażenie straży.

Wybitną osobą w warszawskiej straży był także kapitan dr Izydor Mikołaj Prokopp, 
w latach 19261934 komendant Warszawskiej Straży Ogniowej. Pod jego kierownictwem 
zakończono całkowitą motoryzację WSO. W 1939 r. kierował nowo uruchomionym Cen-
tralnym Ośrodkiem Wyszkolenia Pożarniczego. 

Związek Floriański, powstały we wrześniu 1916 r. na Ogólnokrajowym Zjeździe Stra-
ży Pożarnych w Warszawie, był niewątpliwie dziełem Bolesława Chomicza i  Józefa Tu-
liszkowskiego. Pierwszy został jego prezesem, drugi wiceprezesem. Wkrótce dołączył do 
nich dr Alfred Grohman. Liderami ruchu strażackiego byli także redaktorzy pism po-
żarniczych: Stanisław Pągowski – redaktor naczelny „Przeglądu Pożarniczego”, Aleksan-
der Piotrowski – organizator i redaktor „Przewodnika Pożarniczego – Związek”, Antoni 
Szczerbowski – redagujący pismo „Przyjaciel Straży Pożarnej” oraz Emil Karol Szyller 
– wydawca dwutygodnika „Strażak”. Prasa strażacka była główną forpocztą polskiego ru-
chu strażackiego. Rola redaktorów naczelnych była w przeszłości i jest obecnie ogromna.  
Nie sposób wymienić z nazwiska setek wybitnych i zasłużonych dla idei OSP działaczy. 
Było ich wielu. 

Od 1921 r. ochotniczymi strażami pożarnymi kierowało kilkadziesiąt tysięcy preze-
sów, wiceprezesów, sekretarzy, skarbników, członków zarządów wszystkich szczebli ruchu 
strażackiego, począwszy od władz krajowych, a skończywszy na OSP w poszczególnych 
miejscowościach. Wszyscy ci działacze byli liderami ruchu strażackiego, bowiem w śro-
dowisku pożarniczym wyróżniali się szczególnie postawą, odwagą, aktywnością oraz za-
angażowaniem, i  to właśnie z  tego powodu powierzano im te niezwykle odpowiedzial-
ne funkcje. Wszyscy oni działali w  głębokim przeświadczeniu o  słuszności swej misji. 
Szczególnym wyróżnieniem w strażackiej rodzinie było sprawowanie najwyższej funkcji 
– godności prezesa Związku. Od zjednoczenia polskiego ruchu strażackiego w  1921 r. 
do dziś Związkiem kierowało dziesięciu prezesów. Byli to: Bolesław Chomicz (1921-1926 
i 1946-1947), Zygmunt Choromański (1926-1929) – prezes Zrzeszenia Prywatnych To-
warzystw Ubezpieczeń, Stanisław Twardo (19291936) – wojewoda warszawski w  latach 
1927-1934, Wojciech Gołuchowski (1936-1939) – ziemianin, wojewoda lwowski w latach 
1928-1930, senator IV kadencji, Wilhelm Garncarczyk (1947-1949 i  19561962), Józef 
Małecki (1962-1963), Marian Domagała (1963-1977) – prawnik, I  zastępca naczelnego 
dyrektora PZU w latach 1954-1976, następnie dyrektor naczelny, Andrzej Kacała (1977-
1983) – inż. rolnik, wiceminister rolnictwa, Anatol Adamski (1983-1992) – doktor prawa, 
specjalista w zakresie ubezpieczeń, prezes PZU w latach 1985-1990 i Waldemar Pawlak 
(od 1992 r.). Dwóch pierwszych nie było zaangażowanych politycznie. Stanisław Twardo 
i  Wojciech Gołuchowski byli działaczami sanacji – wojewodami. Czterech prezesów – 
Józef Małecki, Marian Domagała, Andrzej Kacała, Anatol Adamski – związani byli z ru-
chem robotniczym. Kolejni zaś: Wilhelm Garncarczyk i Waldemar Pawlak – to działacze 
ruchu ludowego.
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Sympatie polityczne liderów strażackich nie wywierały jednak nigdy istotnego wpływu na 
pracę organizacji. Związek OSP RP przez 95 lat swej działalności w niepodległej Polsce stawał 
się organizacją o modelowej strukturze i działalności, odporną na różnego rodzaju wstrząsy 
polityczne i dziejowe kataklizmy. Ochotniczy ruch strażacki zachował ciągłość ideową i or-
ganizacyjną. I bez przesady można dziś powiedzieć, że ochotnicze straże pożarne są ponad- 
ustrojową instytucją społeczną. Wszyscy prezesi byli ludźmi wykształconymi. Jeden z tytułem 
doktora. Reprezentowali wiele zawodów. Od rolnika poczynając, na prawniku, inżynierze i na-
uczycielu kończąc. Niektórzy z prezesów związani byli z ruchem niepodległościowym przed 
wybuchem I i w czasie II wojny światowej. Wszyscy byli doświadczonymi działaczami społecz-
nymi i cieszyli się zaufaniem społeczeństwa. Zaangażowanie w ruchu strażackim traktowali 
jako nowe, ważne wyzwanie, któremu poświęcali większość swojej aktywności.

Wśród przywódców ochotniczego ruchu strażackiego wybijają się zwłaszcza trzej pre-
zesi: Bolesław Chomicz, Wilhelm Garncarczyk i Waldemar Pawlak. Byli oni na różnych 
etapach dziejów polskiego ruchu strażackiego głównymi konstruktorami jego jedności, 
mimo iż przyszło im działać w czasach szczególnie trudnych. Bolesław Chomicz (1878-
1959) jednoczył strażaków po procesach wielkich przemian ustrojowych i  powstaniu 
niepodległego, zjednoczonego państwa polskiego. Był prawnikiem i  ekonomistą o  wy-
bitnych zdolnościach organizacyjnych, uznanym autorytetem w dziedzinie ubezpieczeń, 
samorządu terytorialnegoi  gospodarczego oraz ochrony przeciwpożarowej, a  przy tym 
zwolennikiem organicznej pracy u podstaw. Powierzoną mu funkcję pierwszego prezesa 
Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej sprawował do 1926 r., gdy 
złożył rezygnację wskutek wcześniejszego wotum nieufności. Podczas okupacji, w grud-
niu 1939 r., Bolesław Chomicz współtworzył Strażacki Ruch Oporu „Skała”, a następnie 
był członkiem jego władz i  prezesem konspiracyjnego Związku Straży Pożarnych RP.  
Po wyzwoleniu zaś powierzono mu funkcję prezesa reaktywowanego Związku, którą pia-
stował do końca 1947 r. 

Inną rolę historia przypisała Wilhelmowi Garncarczykowi (1893-1972). Ten działacz 
ruchu zaraniarskiego, w okresie międzywojennym nauczyciel i kierownik szkół powszech-
nych, a w okresie okupacji współorganizator tajnego nauczania młodzieży i działacz Stron-
nictwa Ludowego „Roch” oraz Związku Pracy Ludowej „Orka”, po wojnie związał się z lewi-
cowym nurtem ruchu ludowego, działał w szeregach Stronnictwa Ludowego. W okresie od 
grudnia 1945 r. do marca 1947 r. zajmował urząd wojewody warszawskiego, a następnie ob-
jął stanowisko wiceministra oświaty. Funkcję prezesa Związku pełnił dwukrotnie: w latach  
1947-1949 i 1956-1962. Garncarczyk wykorzystał krótki okres po załamaniu się procesu 
stalinizacji Polski, by w  czasie odwilży popaździernikowej 1956 r. odbudować Związek 
organizacyjnie i w duchu wartości strażackich. Prezesem kierującym Związkiem najdłu-
żej jest Waldemar Pawlak – parlamentarzysta, ludowy polityk, dwukrotny prezes PSL  
(1991-1997 i 2005-2012), dwukrotny premier rządu RP (1992 oraz w latach 1993-1995),  
w latach 2007-2012 wicepremier i minister gospodarki, poseł na Sejm RP nieprzerwanie  
w latach 1989-2015. Powołany na tę funkcję 5 kwietnia 1992 r., jako najmłodszy wiekiem 
prezes ZG ZOSP RP, Waldemar Pawlak przyjął na siebie niezwykle odpowiedzialną rolę. 
Jemu to przypadło w udziale przeprowadzenie ochotniczych straży pożarnych i ich Związ-
ku przez transformację ustrojową. 
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W czasie jego kadencji nastąpił główny proces odnowy i przystosowania się ruchu stra-
żackiego do nowych wyzwań i obowiązków współczesności. Śledząc dzieje Związku oraz 
ochotniczego pożarnictwa w naszym kraju, nie można zapominać o roli, jaką w strażach 
pożarnych spełniali inspektorzy naczelni Związku, inspektorzy wojewódzcy i instruktorzy 
powiatowi, podkreśla Maria Smoleń. Patrząc obecnie, po rozgraniczeniu na Państwową 
Straż Pożarną i działające na poszczególnych szczeblach komendy PSP oraz ochotnicze 
pożarnictwo, korporacyjnie zjednoczone w  Związku OSP RP, warto uzmysłowić sobie, 
że w przeszłości za całość prac organizacyjnych, zaopatrzeniowych i wyszkolenia facho-
wego strażaków odpowiadał Związek. Zadania te realizowane były przez członków kor-
pusu inspekcyjno-instrukcyjnego, który w 1930 r. przyjął nazwę Korpusu Technicznego. 
Prawo mianowania na stopnie oficerskie oraz włączania w poczet Korpusu Technicznego 
było także wyłącznym przywilejem Związku. W maju 1934 r. Korpus Techniczny Związku 
liczył 167 członków w  stanie czynnym, a  liczba ta po każdym zorganizowanym kursie 
instruktorskim sukcesywnie się zwiększała. Wraz ze wzrostem liczby straży ochotniczych 
w terenie stale rosło też zapotrzebowanie na kolejnych instruktorów pożarniczych.

Grono inspektorów pożarnictwa w poszczególnych okręgach wojewódzkich Związku 
Straży Pożarnych RP w 1935 r. stanowili: Okręg Białostocki – st. instr. Zbigniew Borowy 
(powiatowy instruktor poż. w Sierpcu 1928-1933 i Włocławku 1933-1934; wojewódzki in-
spektor poż. w Białymstoku 1934-1937), Okręg Kielecki – insp. Józef Plebanek (instruktor 
OSP w Sosnowcu 1916-1917; instruktor poż. Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych 
na powiaty będziński, olkuski i miechowski 1917-1918; powiatowy instruktor poż. w Bę-
dzinie 1927-1931; wojewódzki inspektor poż. w Kielcach 1931-1939), Okręg Krakowski 
– insp. Franciszek Sobczyk (referent poż. Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych 
we Lwowie 1922-1924; wojewódzki inspektor poż. w Białymstoku 1924-1933 i Krakowie 
1933-1939), Okręg Lubelski – insp. Jan Łuczyński (instruktor Związku Floriańskiego na 
powiaty puławski i  lubelski 1922; instruktor Związku Straży Pożarnych Województwa 
Lubelskiego oraz Związku Okręgowego Straży Pożarnych w Lublinie 1922-1928; podin-
spektor 1928-1933, następnie inspektor 1933-1938 Związku Straży Pożarnych Wojewódz-
twa Lubelskiego), Okręg Lwowski – insp. Stanisław Błaszczyk (powiatowy instruktor poż. 
w Garwolinie 1922-1923 i Krasnymstawie 1923-1924; wojewódzki inspektor poż. w Lu-
blinie 1924-1932 i Lwowie 1932-1939), Okręg Łódzki – podinsp. Mieczysław Kula (służba 
w OSP Chojny 1922-1925; instruktor Związku Straży Pożarnych Województwa Łódzkiego 
1925-1928 oraz Związku Okręgowego Łódź-Brzeziny 1928-1929; wojewódzki inspektor 
poż. w Łodzi od 1929 r.), Okręg Nowogródzki – podinsp. Stanisław Drożdżeński (strażak 
Warszawskiej Straży Ogniowej 1926-1928; powiatowy instruktor poż. w Kaliszu i Turku 
1928-1931; wojewódzki inspektor poż. w Nowogródku 1931-1937), Okręg Poleski – po-
dinsp. Czesław Zygnerski (organizator i naczelnik wojskowych ochotniczych straży po-
żarnych Warszawa-Powązki, Warszawa-Praga, Kalisz, Częstochowa, Bochnia 1921-1924; 
kierownik kancelarii Głównego Związku SP RP 1927-1929; zastępca komendanta Zawo-
dowej Straży Ogniowej w Lublinie 1929-1931; referent wyszkolenia Głównego Związku 
SP RP 19321933; wojewódzki inspektor poż. w Brześciu n. Bugiem 1933-1938), Okręg 
Pomorski – podinsp. Stanisław Roszczyk (służba w OSP Łaskarzew 1918-1924, w Koso-
wie Podlaskim 1924-1927; powiatowy instruktor poż. w Sokołowie Podlaskim 1927-1933,  
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wojewódzki inspektor poż. w Toruniu 1934-1938), Okręg Poznański – insp. Tadeusz Bu-
sza (burmistrz m. Strzelna 1923-1927; wojewódzki inspektor poż. w Poznaniu 1928-1939), 
Okręg Śląski – podinsp. Józef Mikuła (służba w OSP w Krakowie 1921-1924; referent poż. 
Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych 19221924; zastępca wojewódzkiego inspek-
tora poż. w  Krakowie 1924-1929; referent wyszkoleniowy Związku SP RP 1929-1935; 
wojewódzki inspektor poż. w Katowicach 1935-1939), Okręg Stanisławowski – podinsp. 
Mieczysław Stylski (instruktor poż. w  Związku Straży Pożarnych Województwa Lubel-
skiego 1925-1927; powiatowy instruktor poż. w Puławach 1927-1932; wojewódzki inspek-
tor poż. w Stanisławowie 1932-1936, Okręg Tarnopolski – podinsp. Władysław Urbański 
(służba w OSP w Sosnowcu 1921-1926; powiatowy instruktor poż. w Sandomierzu 1926, 
Opatowie 1926-1927 i ponownie w Sandomierzu 1927-1932; wojewódzki inspektor poż. 
w Tarnopolu 1932-1938), Okręg Wileński – podinsp. Franciszek Pianko (służba w OSP 
Końskie od 1916 r.; powiatowy instruktor poż. w Końskich 1927-1933; p.o. wojewódz-
ki inspektor poż. w Wilnie 1933-1935; wojewódzki inspektor poż. w Wilnie od 1935 r.), 
Okręg Wołyński – podinsp. Jerzy Trzeszewski (prezes OSP w Sarnach 1924-1929; prezes 
Związku Okręgowego Straży Pożarnych w Sarnach 1925-1927; p.o. wojewódzki inspektor 
poż. w Łucku 1927-1935, wojewódzki inspektor poż. w Łucku 1935-1939), Okręg War-
szawski – insp. Wacław Mierzanowski (naczelnik OSP w  Milanówku 1923-1924, 1926; 
instruktor poż. Zarządu Głównego Związku Floriańskiego 1921-1924; wojewódzki in-
spektor poż. w Warszawie 1924-1936). 

Niewątpliwie do czołowych postaci ruchu strażackiego należeli naczelnicy Związ-
ku, później naczelni inspektorzy jako przełożeni całego stałego personelu technicznego 
w strażach pożarnych oraz zwierzchni kierownicy Biura Związku. Ich wpływ na organi-
zacyjne i techniczne kształtowanie się obrony przeciwpożarowej oraz jedności korpora-
cyjnej straży pożarnych był kluczowy. I Ogólnopolski Zjazd Straży Pożarnych RP, który 
odbył się w Warszawie w dniach 8-9 września 1921 r., formalnie jednoczący ruch strażacki 
z obszaru trzech zaborów, uchwalił statut nowo utworzonego Głównego Związku Straży 
Pożarnych RP. W myśl statutu najwyższy organ władzy stanowiła Rada Naczelna, w skład 
której wchodził m.in. naczelnik Głównego Związku. Funkcyjni Rady Naczelnej – prezes, 
zastępca prezesa, sekretarz, skarbnik, naczelnik i kustosz – tworzyli jednocześnie skład 
osobowy Zarządu Głównego, będącego organem wykonawczym. 

Obowiązki naczelnika Głównego Związku Straży Pożarnych RP powierzono Bole-
sławowi Pachelskiemu, który pełnił je od rozpoczęcia działalności przez biuro Związku 
w 1922 r. do lutego 1925 r. Wydany w 1922 r. Regulamin GZSP RP ustalał dla naczel-
nika nadzór nad pionem fachowców pożarnictwa (instruktorami i  inspektorami) oraz 
zwierzchnie kierownictwo Biura Związku. Był to okres wytężonych prac przy trwającej 
kilka lat reorganizacji dotychczasowych związków dzielnicowych i  przekształcania ich 
w związki wojewódzkie. Pachelski pełnił jednocześnie funkcję naczelnika Biura Związku 
Floriańskiego w latach 1921-1924. Służbę w pożarnictwie rozpoczął w 1916 r. w szeregach 
OSP w Sosnowcu, a po utworzeniu Oddziału Związku Floriańskiego w Zagłębiu Dąbrow-
skim objął tam stanowisko instruktora. Po rezygnacji z funkcji p.o. naczelnika Głównego 
Związku objął stanowisko inspektora pożarnictwa Śląskiego Związku Straży Pożarnych 
w Katowicach i zajmował je aż do śmierci w 1934 r.
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W krótkim okresie pomiędzy rezygnacją Bolesława Pachelskiego a posiedzeniem Rady 
Naczelnej, odbytym 8 marca 1925 r., pełniącym obowiązki naczelnika Biura Głównego 
Związku został inspektor Zygmunt Holewiński, który z ochotniczym pożarnictwem zwią-
zał się w 1918 r. w Wołominie, zaś po ukończeniu kursu instruktorskiego został zatrudnio-
ny w 1922 r. jako instruktor pożarnictwa Związku Floriańskiego, a następnie Głównego 
Związku Straży Pożarnych RP. W latach 1924-1926 był inspektorem Głównego Związku 
Straży Pożarnych i członkiem Komisji Technicznej GZSP RP. W tym czasie angażował się 
w organizację i przeprowadzenie Ogólnokrajowego Zjazdu Straży Pożarnych w sierpniu 
1924 r. W 1926 r. został przeniesiony w stan nieczynny na własną prośbę i podjął zatrud-
nienie w Strażackim Biurze Technicznym. W 1937 r. był komendantem straży fabrycznej 
Sp. Akc. Norblin, Bracia Buch i T. Werner w Warszawie. Zygmunt Holewiński przez wie-
le lat sprawował funkcję prezesa OSP w Ożarowie (1932-1939, 19451950). Po powojen-
nym reaktywowaniu działalności Związku Straży Pożarnych RP w 1946 r. został na mocy 
zarządzenia ministra administracji publicznej członkiem pierwszego składu osobowego 
Zarządu Przymusowego Związku. Na przełomie lat 40. i 50. pracował w pożarnictwie re-
sortowym jako inspektor ochrony przeciwpożarowej w Centralnym Zarządzie Zakładów 
Zbożowych PZZ, a od 1957 r. jako st. oficer w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych 
w Warszawie. 

Na wspomnianym posiedzeniu Rady Naczelnej Głównego Związku 8 marca 1925 r. za-
twierdzono kandydaturę wiceprezesa Związku Straży Pożarnych Województwa Lubelskie-
go inspektora Jana Sztromajera na stanowisko naczelnika Głównego Związku. Wcześniej 
Sztromajer służył wiele lat w szeregach kilku ochotniczych straży pożarnych: jako adiutant  
w  OSP Wołomin (1908-1909), członek zarządu w  OSP Konin (1911-1913), zastępca 
naczelnika w OSP Busko (1913-1914) i naczelnik w OSP Garwolin (1915-1924). Przed 
objęciem stanowiska naczelnika Głównego Związku Straży Pożarnych pracował jako 
inspektor pożarnictwa Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych na powiat garwo-
liński. Podczas posiedzenia Rady Naczelnej Głównego Związku 15 kwietnia 1929 r., 
zwołanego na podstawie nowego statutu Związku, uchwalonego w  1927 r. na Ogólno-
krajowym Zjeździe Delegatów Straży Pożarnych w Poznaniu, wybrano nowy skład Za-
rządu Głównego. Od tej pory dotychczasowe stanowisko naczelnika Głównego Związku 
zmieniono na stanowisko naczelnego inspektora Głównego Związku Straży Pożarnych 
RP. choć już trzy lata wcześniej regulamin umundurowania Głównego Związku Straży 
Pożarnych RP, zatwierdzony na posiedzeniu Rady Naczelnej 19 kwietnia 1926 r., wśród 
odznak starszeństwa dla korpusu inspekcyjnego wprowadzał stopień naczelnego in-
spektora. W  lipcu 1929 r. Jan Sztromajer złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska, 
a  swoje obowiązki pełnił do 1 września 1929 r. W okresie powojennym był zatrudnio-
ny na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej m.in. w Centralnym Zarządzie 
Przemysłu Spirytusowego (1949-1952) i  Centralnym Zarządzie Przemysłu Piwowar-
sko-Słodowniczego (1952-1953). Po rezygnacji Jana Sztromajera obowiązki naczelne-
go inspektora Głównego Związku Straży Pożarnych RP pełnił przejściowo we wrześniu 
i październiku 1929 r. Bolesław Wójcikiewicz, były sekretarz Zarządu Głównego Związku 
Straży Pożarnych RP i dyrektor Małopolskiego Związku Straży Pożarnych we Lwowie, au-
tor książek i artykułów z dziedziny pożarnictwa, redaktor czasopisma „Walka z Pożarem”.  
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Bolesław Wójcikiewicz odbył w 1913 r. praktykę pożarniczą w strażach w Wiedniu, Pradze 
i Budapeszcie. Do 1933 r. był inspektorem pożarnictwa, a w czasie okupacji niemieckiej 
zajmował stanowisko kierownika Unii Strażackiej we Lwowie.

26 października 1929 r. Rada Naczelna w tajnym głosowaniu wybrała na naczelnego 
stanowisko inspektora Głównego Związku Straży Pożarnych RP insp. Szymona Jaro-
szewskiego, dotychczasowego inspektora Związku Straży Pożarnych Województwa No-
wogródzkiego. Rozpoczął on służbę w  ochotniczym pożarnictwie w  OSP Kamienskoje 
na Ukrainie, następnie w OSP w Zdzięciole był dowódcą oddziału, potem naczelnikiem, 
a  w  latach 1925-1926 – instruktorem-sekretarzem Rady Sztabowej OSP w  Radomsku. 
W 1925 r. zatrudniony został w zawodowym pożarnictwie: przez rok pracował jako in-
struktor Związku Straży Pożarnych Województwa Łódzkiego w Radomsku, a przed no-
minacją na naczelnego inspektora był od 1926 r. inspektorem Związku Straży Pożarnych 
Województwa Nowogródzkiego. Stanowisko naczelnego inspektora zajmował do 1936 r. 
W  1939 r. należał do grupy założycieli i  pierwszego kierownictwa Strażackiego Ruchu 
Oporu „Skała”, na zebraniu organizacyjnym został wybrany na szefa sztabu II. Szymon 
Jaroszewski został aresztowany przez Gestapo w 1940 r., zginął w obozie koncentracyjnym 
w Auschwitz w 1942 r. 

21 sierpnia 1936 r. Rada Naczelna zaakceptowała wniosek Zarządu Głównego Związku 
Straży Pożarnych RP o rozwiązanie umowy z Szymonem Jaroszewskim i jednocześnie za-
twierdziła nominację st. insp. Wacława Mierzanowskiego na stanowisko zastępcy inspek-
tora naczelnego, upoważniając go zarazem do pełnienia obowiązków inspektora naczel-
nego do czasu rozstrzygnięcia obsady tego stanowiska, czyli do następnego posiedzenia 
Rady. Wacław Mierzanowski kontakt z ochotniczym pożarnictwem rozpoczął w 1912 r. 
w straży pożarnej Cukrowni Józefów k. Płochocina. Po ukończeniu kursu został instruk-
torem poż. Związku Floriańskiego (1921-1924). W latach 1921-1922 był w składzie Rady 
Naczelnej Głównego Związku Straży Pożarnych RP. Dwukrotnie pełnił funkcję naczelnika 
OSP w Milanówku (1923-1924, 1926). W 1924 r. został inspektorem nowo utworzonego 
Związku Straży Pożarnych Województwa Warszawskiego, a od 1933 r. – Warszawskiego 
Okręgu Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych RP. Na stanowisku tym pozostawał do 
1936 r., gdy został mianowany na zastępcę inspektora naczelnego Związku, pełniąc jed-
nocześnie od sierpnia do października 1936 r. obowiązki inspektora naczelnego. W czasie 
okupacji był zatrudniony w Biurze Komisarycznego Kierownika Technicznego Pożarnic-
twa, następnie administrował budynkiem Centralnej Szkoły Pożarniczej w  Warszawie. 
W 1942 r. przeszedł do pracy w Biurze Prewencyjnym Powszechnego Zakładu Ubezpie-
czeń Wzajemnych, a w 1945 r. był komendantem Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie. Po wojnie powrócił do PZUW jako inspektor Zarządu Centralnego do 
spraw pożarnictwa, został też powołany na członka Komisji Weryfikacyjno-Kwalifikacyj-
nej, później – rzecznika Związku Straży Pożarnych RP do spraw dyscyplinarnych prze-
ciwko członkom Korpusu Technicznego. W latach 40. i 50. wykładał prewencję pożarową. 

Zarząd Główny Związku Straży Pożarnych RP na posiedzeniu 12 października 1936 r. 
postanowił zaangażować na stanowisko inspektora naczelnego Józefa Milewskiego, daw-
nego dowódcę II Oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej (1915-1920), później komen-
danta Zawodowej Straży Pożarnej w  Bydgoszczy (1920-1933), następnie we Lwowie 
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(1933-1936). Józef Milewski zajmował stanowisko naczelnego inspektora do 5 września 
1939 r., gdy na rozkaz ministra spraw wewnętrznych ewakuował się na wschód, wyznacza-
jąc na swego zastępcę inż. Józefa Kowalczyka. Po dwóch miesiącach wrócił do Warszawy, 
po czym podjął zatrudnienie do końca okupacji jako referent prewencji w PZUW. Po za-
kończeniu działań wojennych gen. poż. Eugeniusz Doering zatrudnił Józefa Milewskiego 
w Głównym Inspektoracie Pożarnictwa Ministerstwa Administracji Publicznej jako tym-
czasowego inspektora do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów publicz-
nych, przemysłowych, mieszkalnych i lokali widowiskowych. Jeszcze w tym samym roku 
Milewski objął stanowisko głównego inspektora obrony ppoż. w Ministerstwie Przemysłu 
i  Handlu, na którym pozostawał do 1949 r., a  następnie kolejne trzy lata pracował na 
analogicznym stanowisku w Ministerstwie Przemysłu Lekkiego. W 1951 r. został zaanga-
żowany przez komendanta głównego straży pożarnych na okres próbny jako starszy in-
spektor w Wydziale Akcji Zapobiegawczej KG SP. Przyjęcie do służby w KGSP wymagało, 
jednakże uzyskania zgody ministra gospodarki komunalnej, a ten odmówił zatrudnienia 
płk. poż. Józefa Milewskiego.

Po powojennym reaktywowaniu Związku Straży Pożarnych RP jego Zarząd Przymu-
sowy podjął 17 marca 1946 r. uchwałę o powierzeniu obowiązków naczelnego inspektora 
płk. poż. Mieczysławowi Zdzieszyńskiemu, zatrudnionemu od 10 kwietnia 1945 r. na sta-
nowisku inspektora poż. w Urzędzie Wojewódzkim Warszawskim. W 1921 r. Zdzieszyń-
ski ukończył kurs instruktorski, a od 1924 r. przez 21 lat pozostawał na stanowisku powia-
towego instruktora poż. w Grójcu. Naczelnym inspektorem Związku Straży Pożarnych RP 
był do jego formalnej likwidacji w 1950 r. Po utworzeniu w 1956 r. Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych stanowisko inspektora naczelnego ponownie zajął płk poż. Mieczysław 
Zdzieszyński. Stanowisko to zostało usankcjonowane statutem ZOSP nadanym uchwa-
łą nr 309 Rady Ministrów z 14 sierpnia 1958 r., który stanowił, że Zarząd Główny wy-
biera spośród swojego grona Prezydium składające się z prezesa, dwóch wiceprezesów, 
skarbnika i inspektora naczelnego, którym mógł być tylko członek Korpusu Technicznego 
Pożarnictwa, wybrany spośród kandydatów uzgodnionych z ministrem spraw wewnętrz-
nych. Po Mieczysławie Zdzieszyńskim, od 1959 r. do 1961 r., inspektorem naczelnym 
był płk poż. Stanisław Szmidt, a po nim kolejno: ppłk poż. Paweł Oziemkiewicz (1961-
1968) i ppłk poż. Zdzisław Radwański (1968-1973). Od 1 lutego 1974 r. na to stanowisko 
został mianowany płk poż. Kazimierz Lewicki. 1 stycznia 1975 r. wszedł w życie dekret 
z 27 grudnia 1974 r. o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa, zaś pół roku później – usta-
wa z 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zmiany te spowodowały koniecz-
ność opracowania nowego statutu, nadanego zarządzeniem ministra spraw wewnętrznych 
z 18 marca 1976 r., zgodnie z którym Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium 
w składzie 16-20 członków, w tym: prezesa, od dwóch do czterech wiceprezesów, sekreta-
rza generalnego i skarbnika. 

Sekretarzem generalnym mógł być tylko funkcjonariusz pożarnictwa, którego kandy-
daturę przedstawiał Zarządowi Głównemu komendant główny Straży Pożarnych. Kazi-
mierz Lewicki pozostał na stanowisku, już jako sekretarz generalny ZOSP, do 30 listopada 
1980 r. Z początkiem 1981 r. zastąpił go płk poż. Krzysztof Wargenau, a po jego rezy-
gnacji w związku z objęciem innego stanowiska od grudnia 1981 r. – płk poż. Krzysztof  
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Smolarkiewicz, który stanowisko sekretarza generalnego ZOSP piastował do końca 1988 r.  
W  latach 1989-1991 sekretarzem generalnym był Albin Piątkowski. W  latach 1991-1993 
funkcję sekretarza generalnego, a następnie dyrektora Biura (od sierpnia 1993 r. do stycznia 
1994 r.) pełnił Krzysztof Długokęcki, urzędujący wiceprezes ZG ZOSP. Po zmianie nazwy 
ZOSP na ZOSP RP i zmianie Statutu utworzono funkcję dyrektora Biura w miejsce sekre-
tarza generalnego. W okresie od stycznia 1994 r. do lutego 1994 r. p.o. dyrektora biura był 
Kazimierz Pluciński. Od lutego 1994 r. do września 1996 r. – Józef Groba. Następnie do 
czerwca 1998 r. wiceprezes ZG ZOSP RP Marian Rędzioch. Od czerwca 1998 r. do grudnia 
1999 r. nadzór na Biurem pełnił prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. Kolejnym dyrekto-
rem był Janusz Bonecki (od grudnia 1999 r. do stycznia 2008 r.). Poczynając od lutego 2008 r. 
zgodnie ze Statutem powołuje się Zarząd Wykonawczy. Pierwszy Zarząd Wykonawczy pra-
cował w składzie Teresa Hernik – dyrektor, Jerzy Maciak – zastępca dyrektora oraz Wiesław 
Golański – zastępca dyrektora ds. gospodarczych. Od kwietnia 2009 r. dyrektorem Zarządu 
Wykonawczego był Jerzy Maciak, pełniący swą funkcję do stycznia 2017 r. Poczynając od 
lutego 2017 r. Zarząd Wykonawczy pracuje w składzie: Wiesław Golański – dyrektor oraz 
Krzysztof Szelągowski i Marian Zalewski – zastępcy dyrektora. Po transformacji ustrojowej 
zapoczątkowanej w latach 90. XX w. Związek nabrał rozmachu w działalności profilaktycz-
nej, a także społeczno-kulturalnej, umocnił się autorytet OSP w społeczeństwie. 

Organizacja odzyskała nie tylko swoją pozycję, ale stała się jednym z najtrwalszych 
elementów współczesnej rzeczywistości. Stworzona została nowoczesna baza szkolenio-
wo-wypoczynkowa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Kirach k. Zakopanego (2002 r.) i w Turawie w woj. opolskim (2010 r.), Społeczeństwo 
polskie przyzwyczaiło się do obecności OSP nie tylko przy gaszeniu pożarów, ale także 
przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych i wypadków komunikacyjnych. Jednocześnie 
ochotnicze straże pożarne prezentują swoją działalnością wartości społeczne nieprzekła-
dające się na walory materialne, lecz dające poczucie satysfakcji zarówno z niesionej po-
mocy, jak i z wdzięczności poszkodowanych. ZOSP RP jest największą organizacją spo-
łeczną – w ponad 16 tys. jednostek zrzeszonych jest około 700 tys. strażaków.
•	 BOLESŁAW CHOMICZ – prezes Zarządu Przymusowego Związku Straży Pożarnych RP 

1946-1947. Absolwent studiów prawniczych w Kijowie oraz uzupełniających w zakresie 
asekuracji i pożarnictwa na politechnice w Akwizgranie; od 1901 zawodowo związany  
z ubezpieczeniami. Działacz i orędownik tworzenia wielkiego ruchu społeczno-oby-
watelskiego w zakresie powoływania straży ogniowych, zwłaszcza na terenach wiej-
skich, unowocześniania ich organizacji, taktyki zwalczania pożarów i  wyposażania 
w sprzęt, celem ochrony ludności i jej dobytku przed pożarami. Od powołania „Prze-
glądu Pożarniczego” w  grudniu 1912 r. do 1914 r. – jego redaktor naczelny. Wraz 
z Józefem Tuliszkowskim i innymi działaczami społecznymi zaangażowany na rzecz 
powstania społecznej organizacji koordynującej działalność polskich straży pożar-
nych w zaborze rosyjskim. Prezes utworzonego w 1916 r. Związku Floriańskiego, aż 
do zakończenia jego działalności w 1926 r. Od 1922 r. do 1926 r. jednocześnie prezes 
Głównego Związku Straży Pożarnych RP, powołanego na zjeździe jednoczącym związ-
ki strażackie z trzech zaborów. W grudniu 1939 r. współtwórca Strażackiego Ruchu 
Oporu „Skała”, w okresie okupacji prezes konspiracyjnego Związku Straży Pożarnych 
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RP ps. „Dziadek”. Od lutego 1946 r. – prezes Zarządu Przymusowego reaktywowanego 
Związku Straży Pożarnych RP, do rezygnacji złożonej 10.12.1947 r. wskutek politycz-
nych nacisków i w obliczu podporządkowywania straży pożarnych i Związku nowemu 
ustrojowi powojennej Polski. 

•	 STANISŁAW ARASZKIEWICZ – wiceprezes Zarządu Przymusowego ZSP RP.  
Od 1918 r. działacz ruchu ludowego, poseł na Sejm III kadencji w latach 1930-1935 
jako członek PSL „Wyzwolenie”. W  latach 1936-1946 zatrudniony w  Powszechnym 
Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie jako naczelnik wydziału, następ-
nie wicedyrektor. Prezes Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych; w  czasie okupacji 
niemieckiej w  składzie Komendy Głównej Batalionów Chłopskich. W  latach 1942-
1945 początkowo wicedyrektor, następnie dyrektor Departamentu Robót Publicznych 
i Odbudowy i przewodniczący Krajowej Rady Odbudowy Delegatury Rządu na Kraj. 
Od 1945 r. w PSL „mikołajczykowskim” (m.in. członek Rady Naczelnej), aresztowa-
ny w czerwcu 1947 r. i więziony przez 5 miesięcy; potem w Stronnictwie Ludowym.  
Od 1948 do 1967 r. w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla-
nych, przez ostatnie 10 lat jako podsekretarz stanu w tym ministerstwie.

•	 GEN. POŻ. INŻ. EUGENIUSZ DOERING – główny inspektor pożarnictwa w  Mi-
nisterstwie Administracji Publicznej. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politech-
niki w Köthen w Niemczech; 19251928 – wykładowca, instruktor jazdy i kierownik 
warsztatów w Szkole Kierowców Samochodowych YMCA w Łodzi; 1928-1933 – wła-
sny warsztat naprawy samochodów i  budowy nadwozi w  Łodzi. 1929-1933 – czło-
nek łódzkiej OSP; 1933-1935 – referent Wydziału Technicznego ZSP RP; 1935-1936 
– zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Pożarniczego” i  „Gazety Strażackiej”; 
zaangażowany w  prace normalizacyjne sprzętu pożarniczego; kierownik biura kon-
strukcyjnego w Strażackich Zakładach Przemysłowych. Powołany do objęcia Wydzia-
łu Technicznego Związku SP RP w  celu przeprowadzenia jego reorganizacji (1936-
1937). 1937 r. – przejście w stan nieczynny w stopniu starszego instruktora i powrót 
do pracy w Strażackich Zakładach Przemysłowych (do lipca 1944 r.). W czasie wojny 
wykładowca z zakresu sprzętu zmotoryzowanego na kursach oficerskich i podoficer-
skich w Centralnej Szkole Pożarniczej w Warszawie; 22 listopada1944 r. mianowany na 
głównego inspektora pożarnictwa w stopniu generała pożarnictwa w resorcie admini-
stracji publicznej, jako kierujący pierwszym w Polsce państwowym organem ochrony 
przeciwpożarowej (potem w  toku zmian organizacyjnych w  Ministerstwie Admini-
stracji Publicznej – naczelnik Wydziału Ochrony przed Pożarami i Innymi Klęskami 
w ramach Departamentu Administracyjnego, następnie Wydziału Pożarnictwa w De-
partamencie Politycznym); zwolniony 31 sierpnia 1947 r.

•	 MJR POŻ. MIECZYSŁAW ZDZIESZYŃSKI – wojewódzki inspektor pożarnictwa 
w Warszawie oraz naczelny inspektor Związku Straży Pożarnych RP. Członek straży 
pożarnej ochotniczej Cukrowni Czersk 1916-1918 r., powiatowy instruktor pożarnic-
twa w Grójcu 1924-1945 r., inspektor poż. woj. warszawskiego od 10 kwietnia 1945 r. 
do końca 1946 r., jednocześnie od 17 marca 1946 r. naczelny inspektor Związku Straży 
Pożarnych RP do czasu jego likwidacji w 1950 r. W latach 1956-1959 – naczelny in-
spektor powołanego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
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•	 PŁK POŻ. JÓZEF PLEBANEK – wojewódzki inspektor pożarnictwa w  Kielcach.  
Instruktor OSP w  Sosnowcu 1916-1917; instruktor poż. Polskiej Dyrekcji Ubezpie-
czeń Wzajemnych na powiaty będziński, olkuski i miechowski 1917-1918; powiatowy 
instruktor poż. w Będzinie 1927-1931; wojewódzki inspektor poż. w Kielcach 1931-
1939 r. Redaktor miesięcznika „Życie Strażackie” 1931-1939; poseł na Sejm RP 1938-
1939. W czasie okupacji niemieckiej instruktor w OSP w Kielcach 1940-1941, potem 
kierownik referatu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych 
w Kielcach 1942-1945, inspektor wojewódzki w Kielcach 1945-1949. Po utworzeniu 
Związku OSP członek Zarządu Głównego ZOSP i prezes Zarządu Okręgu w Kielcach.

•	 PPŁK POŻ. STANISŁAW PĄGOWSKI – wojewódzki inspektor pożarnictwa w Szcze-
cinie. Członek Harcerskiej Drużyny Pożarniczej 1916-1919; instruktor Związku Flo-
riańskiego 1919-1921, następnie inspektor w Głównym Związku Straży Pożarnych RP, 
redaktor „Przeglądu Pożarniczego” 1921-1932; kierownik Składnicy Ksiąg i Druków dla 
Pożarnictwa w Warszawie 1940-1944; wojewódzki inspektor pożarnictwa w Urzędzie 
Pełnomocnika Rządu na Pomorze Zachodnie w Szczecinie 1945-1946; redaktor „Prze-
glądu Pożarniczego” w Związku Straży Pożarnych RP w 1947 r. Kierownik Pożarniczego 
Instytutu Wydawniczego w Szczecinie 1947-1950; inspektor ochrony przeciwpożarowej 
w Centralnym Zarządzie Przemysłu Graficznego, Centrali Rozpowszechniania Filmów, 
Centrali Wynajmu Filmów, Centralnym Urzędzie Kinematografii 1950-1955, w Mini-
sterstwie Szkolnictwa Wyższego 1955-1956, w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecz-
nej 1956-1967 oraz w Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” w 1968 r.

•	 PPŁK POŻ. JÓZEF MIKUŁA – wojewódzki inspektor pożarnictwa w Katowicach. Czło-
nek OSP w Krakowie 1921-1924; referent poż. Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajem-
nych 1922-1924; zastępca wojewódzkiego inspektora poż. w Krakowie 1924-1929; refe-
rent wyszkolenia Związku SP RP 1929-1935; wojewódzki inspektor poż. w Katowicach 
1935-1939; instruktor pożarniczy dystryktu radomskiego 19401945. W czasie okupacji 
w składzie centralnego kierownictwa Strażackiego Ruchu Oporu „Skała” jako zastępca 
komendanta głównego oraz komendant okręgu radomsko-częstochowskiego. Woje-
wódzki inspektor poż. w Katowicach 1945-1950; inspektor ochrony przeciwpożarowej 
w Okręgowym Zarządzie Kin w Katowicach 1950-1955 oraz w Zjednoczeniu Wodno
-Inżynieryjnym w Katowicach (od 1955 r.). Po utworzeniu Związku OSP inspektor wo-
jewódzki ZOSP.

•	 FRANCISZEK KOWALSKI – kierownik Wydziału Technicznego ZSP i  zastępca in-
spektora naczelnego Związku. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki War-
szawskiej. 1934 r. – absolwent kursu VII st. w Lublinie; 1934-1936 – praca w Wydziale 
Technicznym Związku Straży Pożarnych RP; 1936-1939 – zatrudniony w firmie Lilpop, 
Rau i Loewenstein. Od 1940 r. – praca w Centralnej Szkole Pożarniczej w Warszawie; 
w krótkich okresach 1943 i 1944 r. – komendant CSP oraz wykładowca przedmiotów 
technicznych. W czasie Powstania Warszawskiego w grupie technicznej 259. plutonu AK 
w Zgrupowaniu „Żywiciel”; po upadku Powstania wywieziony do stalagu XIA w Alten-
grabow, stamtąd na roboty przymusowe. Od reaktywowania Związku Straży Pożarnych 
RP w 1946 r. do jego rozwiązania w 1949 r. – kierownik Wydziału Technicznego i zastęp-
ca inspektora naczelnego Związku; wykładowca przedmiotu sprzęt pożarniczy w Cen-
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tralnej Szkole Pożarniczej (1946-1948) i Centralnym Ośrodku Wyszkolenia Pożarnicze-
go (1948-1950); później zastępca dyrektora Centrali Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego 
(CENPO). Od 1954 do przejścia na emeryturę zatrudniony w Pracowni Przeciwpoża-
rowej Biura Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego. Autor kilku 
książek o sprzęcie pożarniczym oraz wielu artykułów z dziedziny techniki pożarniczej. 

•	 MJR POŻ. JÓZEF BOGUSZEWSKI – komendant Centralnej Szkoły Pożarniczej. 1921 
– absolwent kursu pożarniczego dla instruktorów w Warszawie; 1921-1925 – instruktor 
pożarniczy przy Zarządzie Głównym Związku Floriańskiego; 1925-1926 – p.o. inspek-
tor Związku Floriańskiego na województwa wołyńskie i poleskie. Po likwidacji Związku 
Floriańskiego instruktor Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych; 1931 r. – 
współzałożyciel zakonnej OSP w klasztorze w Niepokalanowie. W czasie okupacji nie-
mieckiej działalność w konspiracji pod pseudonimem „Szczerbiec”; w Powstaniu War-
szawskim komendant straży pożarnych rejonu III Śródmieście Północne i batalionów 
techniczno-roboczych. 1945/1946 – wykładowca w  Wojewódzkim Ośrodku Wyszko-
lenia Pożarniczego w Kożuszkach; 1946-1947 – komendant Centralnej Szkoły Pożarni-
czej w Warszawie i równocześnie kierownik Wydziału Wyszkoleniowego reaktywowa-
nego Związku Straży Pożarnych RP; 1947-1948 – kierownik Wydziału Wydawniczego 
Związku. W 1948 r. początkowo zawieszony, następnie zwolniony z pracy w Związku. 
Od 1949 r. zatrudniony jako inspektor ochrony przeciwpożarowej w CRS „Samopomoc 
Chłopska”, później w Zakładach Przemysłu Cukierniczego im. 22 Lipca w Warszawie. 
Był autorem wielu artykułów w „Przeglądzie Pożarniczym” i „Gazecie Strażackiej” doty-
czących historii pożarnictwa i szkolenia pożarniczego.

•	 PPŁK POŻ. FRANCISZEK SOBCZYK – wojewódzki inspektor pożarnictwa w  Kra-
kowie. Referent poż. Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych oraz sekretarz Mało-
polskiego Związku Straży Pożarnych we Lwowie 1922-1924; wojewódzki inspektor poż. 
w Białymstoku 1924-1933 i Krakowie 1933-1939; instruktor pożarnictwa dystryktu war-
szawskiego 1942-1944; wojewódzki inspektor poż. w Krakowie 1945-1950. Od 1950 r. do 
1966 r. zatrudniony w Komendzie Głównej Straży Pożarnych na różnych stanowiskach.

•	 PPŁK POŻ. TADEUSZ BUSZA – wojewódzki inspektor pożarnictwa w  Poznaniu. 
Burmistrz miasta Strzelna 1923-1927; członek zarządu Wielkopolskiego Związku Stra-
ży Pożarnych; wojewódzki inspektor poż. w Poznaniu 1928-1939; współorganizator 
(z Jerzym Lgockim) polskich organów ochrony przeciwpożarowej pod okupacją nie-
miecką 1940; zastępca kierownika technicznego pożarnictwa i instruktor pożarniczy 
Dystryktu Krakowskiego 1940-1942; kierownik techniczny Pożarnictwa na terenie 
Generalnej Guberni z siedzibą w Krakowie 1942-1945; wojewódzki inspektor pożar-
nictwa w Poznaniu, następnie wojewódzki komendant straży pożarnych 1945-1951; 
referent ppoż. Zjednoczenia Budownictwa Lądowo-Inżynieryjnego 1952; kierownik 
techniczny Zakładu Usługowo-Pożarniczego Spółdzielni Mechaników w  Poznaniu 
1952-1958; kierownik Zakładu Produkcyjno-Usługowego Sprzętu Przeciwpożaro-
wego przy Poznańskim Okręgu Wojewódzkim Związku OSP 1958-1959; prezes Za-
rządu Okręgu Wojewódzkiego ZOSP w  Poznaniu 1958-1959; kierownik Punktu  
Usługowego Sprzętu Przeciwpożarowego w Wojewódzkiej Zbiornicy Przemysłowych 
Surowców Wtórnych w Poznaniu 1959-1963.
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•	 ZYGMUNT HOLEWIŃSKI – członek Zarządu Przymusowego Związku Straży Po-
żarnych RP. Członek OSP w Wołominie od 1918 r. Od 1922 instruktor pożarnictwa 
Związku Floriańskiego, następnie Głównego Związku Straży Pożarnych RP. W 1926 r. 
przeniesiony w stan nieczynny na własną prośbę i zatrudniony w Strażackim Biurze 
Technicznym. W 1937 r. komendant straży fabrycznej Sp. Akc. Norblin, Bracia Buch 
i T. Werner w Warszawie. Prezes OSP w Ożarowie (1932-1939, 1945-1950). Po powo-
jennym reaktywowaniu działalności Związku Straży Pożarnych RP w 1946 r. – członek 
pierwszego składu osobowego Zarządu Przymusowego Związku. Na przełomie lat 40. 
i 50. – w pożarnictwie resortowym jako inspektor ochrony przeciwpożarowej w Cen-
tralnym Zarządzie Zakładów Zbożowych PZZ, a od 1957 r. – st. oficer w Komendzie 
Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Warszawie.

•	 MJR POŻ. EDWARD NOWAKOWSKI – wojewódzki inspektor pożarnictwa w Łodzi. 
Członek OSP w Radomsku 1919-1925, dowódca Harcerskiej Drużyny Pożarnej. Pra-
ca w Zarządzie Głównego Związku Straży Pożarnych RP (1925-1929) jako sekretarz 
redakcji „Przeglądu Pożarniczego”, kierownik Działu Wyszkoleniowego, następnie 
Działu Technicznego. Zastępca wojewódzkiego inspektora poż. w Krakowie oraz po-
wiatowy instruktor poż. w Oświęcimiu 1929-1931; powiatowy instruktor poż. w Mła-
wie 1933-1937; zastępca wojewódzkiego inspektora poż. w Łodzi 1937-1939; instruk-
tor powiatowy w  Tomaszowie Maz. 1940-1945; wojewódzki inspektor pożarnictwa 
w Łodzi 1945-1949. Od 1950 r. inspektor techniczny w Centrali Sprzętu Pożarniczego,  
Ratunkowego i Ochronnego w Łodzi.

•	 MJR POŻ. JÓZEF ŁASTOWSKI – wojewódzki inspektor pożarnictwa w Białymstoku, 
naczelnik OSP w Bieniakoniach, pow. Lida 1919-1930; powiatowy instruktor pożar-
nictwa w Szczuczynie 1931-1934 i Baranowiczach 1934-1937; p.o. wojewódzki inspek-
tor poż. w Nowogródku 1937-1938; powiatowy instruktor pożarnictwa w Puławach 
1938-1940; wojewódzki inspektor poż. w  Białymstoku 1945-1950; p.o. wojewódzki 
komendant straży pożarnych w Białymstoku 1950 r. Od 1951 inspektor ochrony prze-
ciwpożarowej w  pożarnictwie resortowym; po utworzeniu Związku OSP naczelnik 
wydziału w  Zarządzie Głównym ZOSP. Fragment ze sporządzonej charakterystyki 
uzasadniającej zwolnienie ze stanowiska p.o. wojewódzkiego komendanta straży po-
żarnych w Białymstoku: „Łastowski Józef był ochotnikiem w 1920 r., odznaczony za 
udział przeciw ZSRR medalem „Polska swemu Obrońcy” (…) Po wyzwoleniu – w pra-
cy jako inspektor poż. Zw. Straży Pożarnych RP na woj. Białystok dał się poznać jako 
pożarnik dobry, politycznie nie jest dobrze nastawiony do Polski Ludowej. Wymienio-
ny z powodu przeszłości swojej oraz niezmienienia swojego stosunku do Państwa Lu-
dowego nie mógł być wykorzystany w naszym aparacie administracyjnym. Z powodu 
braku pożarników może być wykorzystany jako pożarnik w przedsiębiorstwach lub 
zakładach o mniejszym znaczeniu politycznym”.

•	 PPŁK POŻ. MIECZYSŁAW STYLSKI – wojewódzki inspektor pożarnictwa w Lubli-
nie. Sekretarz zarządu OSP Piaski 1921, instruktor poż. w Związku Straży Pożarnych 
woj. lubelskiego 1925-1927; powiatowy instruktor poż. w Puławach 1927-1932; woje-
wódzki inspektor poż. w Stanisławowie 1932-1936; referent wyszkoleniowy w Biurze 
Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych RP 1936-1938; inspektor Okręgu Wo-
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jewódzkiego ZSP RP w Warszawie 1938-1939; instruktor poż. Wydziału Powiatowego 
w Lublinie 1940-1942, instruktor pożarnictwa dystryktu lubelskiego 1942-1944; wo-
jewódzki inspektor poż. w Lublinie 1944-1950; członek Sądu Dyscyplinarnego przy 
Zarządzie Przymusowym Związku Straży Pożarnych RP. Od 1950 – komendant woje-
wódzki straży pożarnych w Lublinie.

•	 PPŁK POŻ. KAZIMIERZ ŁABNO – wojewódzki inspektor pożarnictwa w Olsztynie. 
Powiatowy instruktor poż. w Sarnach 1922-23, Mławie 1923-1926 i Kutnie 1926-1929; 
komendant fabrycznej straży pożarnej Państwowej Fabryki Związków Azotowych 
w  Tarnowie-Mościcach 1929-1945; komendant straży pożarnej w  Szczecinie 1945; 
wojewódzki inspektor pożarnictwa w Olsztynie 1945-1948, wojewódzki komendant 
straży pożarnych we Wrocławiu 1948-1953; inspektor ochrony przeciwpożarowej 
w  Centralnym Zarządzie Przemysłu Materiałów Budowlanych w  1953 r. Później – 
w Centralnym Zarządzie Gazownictwa.

•	 MJR POŻ. KAZIMIERZ PASEK – pracownik Głównego Inspektoratu Pożarnictwa 
Ministerstwa Administracji Publicznej. Członek drużyny gimnazjalnej przy OSP 
w Pińczowie 1922-1924; służba w Zawodowej Straży Pożarnej Starachowickich Zakła-
dów Górniczych 1926-1928; kurs dla instruktorów pożarnictwa w Warszawie – 1928; 
powiatowy instruktor pożarnictwa w Lidzie 1928-1934; w 1934 r. – zastępca inspek-
tora Lubelskiego Okręgu Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych RP; 1934-1939 
– instruktor poż. Stołecznego Okręgu Wojewódzkiego, jednocześnie w 1939 r.– p.o. 
inspektor tego okręgu. 1940-1944 – nadzór techniczny nad strażami pożarnymi m.st. 
Warszawy w okresie zatrudnienia w biurze instruktora poż. dystryktu warszawskie-
go, jednocześnie konspiracyjny inspektor poż. m.st. Warszawy ps. „Wydra”. W ramach 
działalności w Strażackim Ruchu Oporu „Skała” kierowanie wieloma akcjami bojowy-
mi przeciwko Niemcom, jak np. podpalenie transportu kolejowego z benzyną lotniczą 
na Dworcu Zachodnim, podpalenie zbiorników z naftą; 1944 r. – udział w Powstaniu 
Warszawskim; od sierpnia 1945 do września 1946 r. zatrudniony w Głównym Inspek-
toracie Pożarnictwa Ministerstwa Administracji Publicznej, a następnie – do sierpnia 
1947 r. – inspektor w Dziale Organizacyjno-Wyszkoleniowym Związku Straży Pożar-
nych RP, z jednoczesnym oddelegowaniem na kilka miesięcy na stanowisko tymcza-
sowego wojewódzkiego inspektora pożarnictwa w Szczecinie. Od 1947 r. zatrudniony 
jako inspektor ochrony przeciwpożarowej w pożarnictwie resortowym; po powołaniu 
Związku OSP – inspektor Okręgu Stołecznego ZOSP.

•	 KPT. POŻ. TOMASZ SZCZEPANIAK – zastępca wojewódzkiego inspektora poż. woj. 
warszawskiego. Zastępca naczelnika, następnie naczelnik OSP w Kowali, pow. radom-
ski 1927-1928; powiatowy instruktor straży pożarnych w  Mińsku Maz. 1930-1946; 
w czasie okupacji zastępca komendanta Okręgu Warszawskiego Strażackiego Ruchu 
Oporu „Skała”; członek Komisji Wyszkoleniowej Głównego Inspektoratu Pożarnic-
twa od 1945 r.; zastępca wojewódzkiego inspektora poż. woj. warszawskiego 1946-
1947, wojewódzki inspektor pożarnictwa woj. warszawskiego 1947-1950; p.o. komen-
dant wojewódzki straży pożarnych w Warszawie 1950; st. inspektor techn. w Centrali 
Sprzętu Pożarniczego, Ratunkowego i  Ochronnego 1951-1953; inspektor ochrony 
przeciwpożarowej w  Zjednoczeniu Budownictwa Przemysłowego „Metrobudowa” 
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w Warszawie 1953-1957; inspektor Okręgu Wojewódzkiego ZOSP w Warszawie 1957-
1961; st. inspektor ochrony przeciwpożarowej w Zjednoczeniu, następnie Warszaw-
skim Przedsiębiorstwie Produkcji Leśnej „Las” 1962-1968.

•	 POR. POŻ. MARIAN BORKOWSKI – referent w Inspektoracie Pożarnictwa w Urzę-
dzie Wojewódzkim Warszawskim. Absolwent kursu instruktorskiego w  Lubli-
nie – 1933; sekretarz w biurze Związku Straży Pożarnych RP 1933-1936; od 1936 r. 
– instruktor straży w  Państwowych Zakładach Przemysłu Drzewnego w  Hajnówce; 
w 1945 r. początkowo instruktor poż. w Gostyninie, następnie referent ds. wyszkolenia 
technicznego w Inspektoracie Pożarnictwa w Urzędzie Wojewódzkim Warszawskim.

Nasze zjazdy
Strażacy i  działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP spotykają się  

w  terminach przyjętych w statucie Związku na zjazdach jego oddziałów, począwszy od 
zjazdów gminnych, przez powiatowe, wojewódzkie, aż do zjazdu krajowego. Zjazdy słu-
żą m.in. ocenie dotychczasowej działalności pożarnictwa ochotniczego, uwidacznianej 
podczas kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych OSP. Są także okazją 
do podsumowania pracy poszczególnych struktur, określenia bieżących potrzeb ochro-
ny przeciwpożarowej, pozwalają na zdiagnozowanie kierunków działań. Były i nadal są 
oznaką demokracji panującej w Związku. Od zarania dziejów pożarnictwa ochotniczego 
wszystkie najważniejsze decyzje zapadały na zjazdach poszczególnych oddziałów, w tym 
także na zjazdach założycielskich i jednoczących ruch strażacki – o czym była mowa na 
wielu kartach niniejszego albumu. W historii pożarnictwa znane są także zjazdy nadzwy-
czajne, zwoływane w szczególnym czasie, np. dla unifikacji strażactwa ochotniczego, po 
zakończeniu działań wojennych, po zmianach w strukturze administracyjnej kraju, dla 
niezwłocznego rozwiązania istotnego dla ruchu problemu organizacyjnego itp. Na kar-
tach albumu prezentowane są kolejne zjazdy krajowe Związku oraz zjazdy oddziałów wo-
jewódzkich ZOSP RP w 2017 r. We wszystkich prezentowanych środowiskach uczestnicy 
zjazdów, kontynuując działania ZOSP RP, oceniali na podstawie sprawozdań z działalno-
ści zarządów oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP za kolejne lata mijające kaden-
cje władz Związku, zgłaszali zamierzenia i konstruowali plany. Zjazdy są także doskonałą 
okazją do podsumowania osobistego dorobku druhów odchodzących w stan spoczynku 
oraz podziękowania im za wierną służbę w szeregach ochotniczego pożarnictwa i w struk-
turach Związku.

Zjazdy krajowe Związku 1959-2017
1. I Walny Zjazd ZOSP w Domu Kultury MSW w Warszawie, 24-25 października 1959 r.
2. II Walny Krajowy Zjazd ZOSP w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, 14-15 grudnia 

1963 r.
3. III Walny Zjazd ZOSP w Teatrze Klasycznym w Warszawie, 9-10 grudnia 1967 r.
4. IV Walny Zjazd ZOSP w Teatrze Klasycznym w Warszawie, 13 listopada 1971 r.
5. V Walny Zjazd ZOSP w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, 19 kwietnia 1975 r.
6. VI Zjazd Krajowy ZOSP w Robotniczym Domu Kultury Zakładów Metalowych  

w Warszawie, 19 maja 1979 r.
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7. VII Zjazd Krajowy ZOSP w Domu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, 
26-27 listopada 1983 r.

8. VIII Zjazd Krajowy ZOSP w Robotniczym Domu Kultury Zakładów Metalowych  
w Warszawie, 12-13 grudnia 1987 r.

9. IX Zjazd Krajowy ZOSP RP w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem,  
4-5 kwietnia 1992 r.

10. X Zjazd Krajowy ZOSP RP w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego  
w Warszawie, 27-29 czerwca 1997 r.

11. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy ZOSP RP w Centrum Kongresowym w Jachrance  
k. Zegrza 23 października 1999 r.

12. XI Zjazd Krajowy ZOSP RP w Centrum Kongresowym „Warszawianka” w Jachrance  
k. Zegrza, 19-20 października 2002 r.

13. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy ZOSP RP w Teatrze Polskim w Warszawie, 
15 marca 2004 r.

14. XII Zjazd Krajowy ZOSP RP w Centrum EXPO w Warszawie, 30 września 2007 r.
15. XIII Zjazd Krajowy ZOSP RP w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego  

w Warszawie, 15 września 2012 r. 
16. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy ZOSP RP w siedzibie ZNP w Warszawie, 

4 czerwca 2016 r.
17. XIV Zjazd Krajowy ZOSP RP w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu  

Warszawskiego, 9 września 2017 r.

6. W akcji

W Polsce jest 16 250 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Działają one pośród 
ponad 80 tys. innych polskich stowarzyszeń. Wszystkie razem skupiają około 3 mln osób, 
blisko 700 tys. z nich to strażacy ochotnicy tworzący zintegrowane środowisko, krzewiące 
kulturę i tradycję, edukujące dzieci i młodzież. – Zawód strażaka od lat cieszy się szacun-
kiem – podkreśla gen. brygadier Zbigniew Meres (w latach 1997-2002 komendant główny 
PSP). – Najlepszym tego dowodem są rankingi zaufania społecznego, rycerze św. Floriana 
darzeni są największym zaufaniem. I trudno się temu dziwić, bo to oni, narażając własne 
zdrowie i życie, stoją na straży bezpieczeństwa, które jest przez nas wszystkich tak bardzo 
oczekiwane, szczególnie w obecnych czasach. 

Jednym z największych żywiołów, któremu na co dzień strażacy stawiają czoła, jest ogień. 
Towarzyszy on człowiekowi od niepamiętnych czasów. Wraz z ewolucją homo sapiens stał 
się jego dobrodziejstwem, ale i przekleństwem. Dawał ciepło, stanowił skuteczny oręż prze-
ciwko drapieżnym zwierzętom i przeciw wrogom, a jednocześnie ma moc niszczycielską.

Pożary unicestwiały pojedyncze budowle, ale i całe miasta. Herostrates, szewc z Efezu 
opętany obsesją wiecznej sławy, podpalił w 356 r. p.n.e. świątynię Artemidy – Artemizjon. 
Wspaniałą Bibliotekę Aleksandryjską spalono częściowo w 48 r. p.n.e. podczas wyprawy 
Cezara na Egipt. Jej los, podobno na rozkaz kalifa Omara, dopełnił się w roku 642. Corne-
lius Tacitus, czyli Tacyt, opisał pamiętny pożar Rzymu w 64 r., który trwał pięć i pół dnia, 
trawiąc całkowicie trzy, a poważnie niszcząc siedem z czternastu dzielnic miasta.
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Jak to dawniej bywało
W Polsce przepisy przeciwpożarowe wprowadziły jako pierwsze największe miasta, m.in. 

w 1374 r. Kraków. Wiele lat później za jego przykładem poszła Warszawa. Rada Miejska uchwa-
łami z lat 1546, 1548 i 1550 uchwaliła porządki ogniowe, zobowiązujące mieszkańców do ak-
tywnego udziału w gaszeniu pożarów. Niestety, żadnego z miast nie uchroniło to od ognia. 
Jego ofiarą w 1595 r. padł Wawel. Pożar strawił wówczas północno-zachodnią część królew-
skiego zamku. Kilkadziesiąt lat później, w 1666 r., ogień dał boleśnie o sobie znać w Londynie. 
W wielkim pożarze zginęło wówczas sześć osób, a zniszczonych zostało 13 200 budynków 
mieszkalnych i 87 kościołów. Ucierpiało łącznie dwie trzecie powierzchni miasta. Doprowa-
dziło to do diametralnej zmiany nie tylko w sposobie jego zabudowy (z wykorzystaniem nie-
palnych materiałów budowlanych, m.in. kamienia i cegły), ale także w mentalności ludzi i po-
strzeganiu problemu bezpieczeństwa pożarowego. We wrześniu 1812 r. płomienie zniszczyły 
Moskwę okupowaną przez wojska Napoleona, unicestwiając trzy czwarte dawnej zabudowy, 
w większości drewnianej. I podobnie jak w Londynie, tak wielkie straty w zabudowie pozwo-
liły podczas odbudowy miasta nadać mu nowoczesną, a przy tym znacznie bezpieczniejszą 
urbanistyczną formę. W Polsce praktycznie do końca XVIII w. obroną przed ogniem zajmo-
wali się wyłącznie mieszkańcy, a szczególną rolę odgrywały organizacje cechowe. Wiek XIX to 
czas wzmożonej twórczości legislacyjnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Właśnie wów-
czas zaczęły funkcjonować pierwsze ubezpieczenia przed ogniem. W 1860 r. powstało Krajo-
we Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia w Krakowie, a dwa lata później pierwsze ochotnicze 
straże pożarne. Dało to ludziom nadzieję, zwłaszcza na wsiach, gdzie drewniana zabudowa, 
kryta słomą i gontem, często była narażona na działanie ognia. 

Wśród najzagorzalszych orędowników przebudowy polskiej wsi byli pionierzy pożarnic-
twa – Józef Tuliszkowski i  Bolesław Chomicz. Dzięki nim położone zostały podwaliny pod 
nowoczesną ochronę przeciwpożarową w  Polsce. Zanim to jednak nastąpiło, oni i  im po-
dobni musieli wykonać mozolną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa przed ogniem.  
A jak wielka była to praca, może świadczyć fakt, że w latach 1903-1912 w samym tylko Króle-
stwie Polskim, będącym pod zaborem rosyjskim, ogień strawił na powierzchni 127 tys. km2 blisko 
10 proc., czyli ponad 300 tys., w zdecydowanej większości drewnianych budynków. Wiele lat póź-
niej, bo pod koniec lat 70. XX w., w Polsce było jeszcze ponad milion budynków o palnym pokryciu.

Wodny żywioł
Działania ratowniczo-gaśnicze straży pożarnych prowadzone podczas powodzi  

i  podtopień to obok pożarów i  wypadków drogowych jedna z  najbardziej absorbują-
cych dziedzin w  szerokim wachlarzu zagrożeń, którym muszą przeciwdziałać strażacy.  
Co prawda nie mają z nimi do czynienia na co dzień, niemniej jednak, gdy się już poja-
wiają, są nie tylko długotrwałe, ale też często skalą przekraczają powiat, a nierzadko i wo-
jewództwo. Tak było na przykład w lipcu 1997 r., kiedy to na południu Polski, w dorzeczu 
Odry, woda zalała 47 tys. budynków oraz 465 tys. ha użytków rolnych. Uszkodzonych zo-
stało ponad 2 tys. km dróg, szlaków kolejowych i przepustów drogowych. Podobnie rzecz 
się miała w 2001, 2009 i 2010 r. Zdarzenia te dobitnie pokazały, jak ważną rolę odgrywają 
strażacy OSP, którzy najlepiej znają teren i mają największą wiedzę oraz praktykę w chro-
nieniu wspólnie z Państwową Straż Pożarną swoich wsi i sołectw przed wodnym żywiołem. 
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Płuca miast
Lasy są jednym z naszych największych dóbr narodowych. W XIX w. pokrywały one 

40 proc. powierzchni ziem polskich, a po zakończeniu II wojny światowej już tylko nie-
spełna 21 proc. Obecnie nasz kraj można zaliczyć do europejskiej czołówki, lasy zajmują 
bowiem 29,5 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze ponad 9,2 mln ha. Zdecydowana 
większość, bo prawie 7,6 mln ha, zarządzana jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe. 

W 2015 r. odnotowano w Polsce 12 257 pożarów lasów, czyli o 7012 więcej niż w roku 
poprzednim. Spaleniu uległo 5510 ha drzewostanów, o 2820 ha więcej niż w 2014 r. Najwię-
cej pożarów miało miejsce na terenie woj. mazowieckiego (3559 – 29 proc. ogólnej liczby), 
najmniej w  województwach: opolskim (258) i  warmińsko-mazurskim (337). Powodem 
do optymizmu jest spadek liczby pożarów w 2016 r. W lasach było ich o 57,7 proc. mniej, 
a w grupie „uprawy i rolnictwo” o 52,5 proc. Przyczyniła się do tego sprzyjająca pogoda, 
ale nie można też pominąć znaczenia przeprowadzanych akcji edukacyjnych i kampanii 
społecznych, jak na przykład „STOP pożarom traw!”, w które zaangażowane są zarówno 
PSP, jak i OSP. Strażacy mimo to każdego roku mają ręce pełne pracy. Na szczęście, jak do-
tąd, nie powtórzył się tak katastrofalny pożar, jak ten, do którego doszło w 1992 r. w Kuźni 
Raciborskiej. Objął on powierzchnię ponad 10 tys. ha. Pochłonął życie dwóch strażaków, 
spalonych i zniszczonych zostało 15 samochodów bojowych, 26 motopomp i 70 km węży.  
W tym samym roku paliły się także lasy w okolicach Trzcianki koło Piły (6 tys. ha) oraz 
Żagania (2,3 tys. ha). Rok 2017 r. był wyjątkowo łagodny, jeżeli chodzi o pożary lasów. 
Odnotowano ich bowiem „tylko” 3316. Niestety, kolejny nie był już taki łaskawy, bo liczba 
zdarzeń w tym segmencie wzrosła o 143,64% (8079 pożarów). Lasy niszczone są ponadto 
przez huragany, które coraz częściej dają o sobie znać. W 2002 r. żywioł zaatakował pół-
nocno-wschodnią Polskę, koncentrując swój atak na Puszczy Piskiej. Zniszczeniu uległ 
tam drzewostan na powierzchni 12 tys. ha. 

Potencjał krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
Główne zadanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego stanowi ochrona społe-

czeństwa przed wszelkimi niebezpieczeństwami, jakie niesie ze sobą pożar, klęska ży-
wiołowa i  inne miejscowe zagrożenie. System ten, w  którym główną siłą obok PSP są 
ochotnicze straże pożarne, jest gwarantem bezpieczeństwa powszechnego w Polsce oraz 
odpowiedzią na stale wzrastającą liczbę zdarzeń, w  tym przede wszystkim wielkopo-
wierzchniowych i długotrwałych bardzo dużych pożarów oraz powodzi, katastrof, klęsk 
żywiołowych, a także innych zdarzeń kryzysowych.

W latach 90. i wcześniej działały kompanie odwodowe OSP, jako związki taktyczne 
kierowane do działań w  sposób zorganizowany, skoordynowany i  odpowiednio przy-
gotowany pod względem sprzętowym oraz szkoleniowym. Miały one swego dowódcę, 
funkcjonariusza danej komendy rejonowej, który przygotowywał kompanię do działań 
ratowniczych. Do ich składu kierowano jednostki najlepiej wyposażone oraz optymalnie 
przygotowane i wyszkolone. Na przykład w byłym woj. katowickim, tak jak w każdym 
z  ówczesnych 49 województw, kompanie odwodowe OSP były szkolone i  przygotowy-
wane na ćwiczeniach do spodziewanych i  prognozowanych działań, które stanowiłyby 
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największe zagrożenia. Ćwiczenia odbywały się w  lasach i  na terenach powodziowych, 
a także w zakładach pracy stwarzających zagrożenia. Opracowywane plany obrony zakła-
dały udział OSP w prognozowanych i największych działaniach. Nie było jeszcze KSRG, 
ale istniały niezwykle sprzyjające warunki, aby taki system stworzyć, między innymi na 
bazie odwodów operacyjnych OSP. 

Na początku lat 90. woj. katowickie nawiedziło wiele ogromnych pożarów, takich jak na przy-
kład pożar huty ,,Silesia” w Rybniku. Rok 1992 to okres największych pożarów lasów w naszym 
kraju. 3 czerwca wybuchł pożar na powierzchni 130 ha w rejonie Bukowna na terenie Pustyni 
Starczynowskiej. Potem miały miejsce dwa kolejne pożary lasów (na ponad 200 ha) w okolicy Ol-
kusza-Mazańca. Następnie wybuchł największy, jak wówczas myślano, pożar lasu na powierzchni 
1000 ha w Olkuszu, który doszedł do miasta Klucze i tamtejszych Zakładów Papierniczych oraz 
do Pustyni Błędowskiej. Gaszono go 12 dni. Gdy się z nim w końcu uporano, 26 sierpnia 1992 r. 
wybuchł rzeczywiście największy jak dotąd w powojennej Polsce, a wtedy i w Europie pożar lasu 
– w Kuźni Raciborskiej. Rozprzestrzenił się on na powierzchni około 10,6 tys. ha. W Nadleśnic-
twie Rudy Raciborskie spaleniu uległo 4500 ha, w Nadleśnictwie Rudziniec – 2400 ha, w Nadle-
śnictwie Kędzierzyn – 2300 ha. Pożar miał 134 km obwodu, a z południa na północ w linii prostej 
– 36 km. Powstał wzdłuż torów kolejowych linii Racibórz – Kędzierzyn, przebiegających przez 
tereny leśne Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Prowadzenie akcji gaśniczej było niewyobrażalnym 
wysiłkiem strażaków-ratowników z PSP, OSP, żołnierzy, policjantów, samorządowców i formacji 
OC, służby zdrowia i miejscowej społeczności.

Na potrzeby artykułu wyselekcjonowano z dokumentacji operacyjnej jeden dzień, swoiste 
apogeum akcji gaśniczej. Tego właśnie dnia z żywiołem walczyło 860 sekcji (zastępów) straży 
pożarnych, w tym 2270 strażaków PSP oraz 406 sekcji i 2430 strażaków OSP. Strażacy ratowni-
cy przybywali na miejsce pożaru z bardzo odległych regionów kraju. Ocenia się, że ściągnięto 
bez mała 1/3 jednostek strażackich, będących w dyspozycji kraju. Z ogniem, przy wsparciu 454 
samochodów ratowniczo-gaśniczych, walczyło 3200 żołnierzy, 650 policjantów, 1220 członków 
OC, 1150 pracowników leśnych, wielu samorządowców i formacje ratowniczych służb medycz-
nych. Użyto 27 samolotów gaśniczych Dromader, czterech śmigłowców, ciężkiego sprzętu woj-
skowego, 45 ciężkich specjalistycznych ciągników, 25 ciągników rolniczych. Skierowano ponadto 
do walki z pożarem pociąg gaśniczy z 36 kolejowymi cysternami z wodą. W trwającej 26 dni 
akcji udział wzięli pracownicy 35 nadleśnictw RDLP Katowice i kilkunastu nadleśnictw z innych 
części kraju.

W walce z pożarem w szczytowym jego momencie brało udział blisko 11 tys. ratowników 
OSP i funkcjonariuszy służb mundurowych. W sztabie akcji służyli wiedzą i wszelką pomocą 
wybitni eksperci, wśród nich specjaliści w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej lasu z Instytutu 
Badawczego Leśnictwa. Dzięki ofiarnej postawie ludzi walczących z żywiołem udało się nie do-
puścić do rozprzestrzenienia się pożaru na pozostałe 40 tys. ha kompleksu leśnego. Obroniono 
położone wśród płonących lasów wsie. Choć w ogniu stanęły ścierniska na okolicznych polach, 
a płomienie sięgały płotów posesji, nie spłonął ani jeden budynek. Nie ucierpiały zagrożone za-
kłady przemysłowe w Kędzierzynie-Koźlu i Blachowni. Uratowano region przed niewyobrażalną 
katastrofą ekologiczną. Niestety były ofiary w ludziach. Zginęło dwóch strażaków – kpt. Andrzej 
Kaczyna i dh Andrzej Malinowski. W Rudach doszło do kolejnej tragedii. Pod kołami samocho-
du pożarniczego poniosła śmierć kobieta prowadząca wózek z dzieckiem.
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Pożar ten stał się przedmiotem wielu analiz i ocen. Był swoistym poligonem, który 
posłużył do zbudowania systemu nazwanego krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym 
(KSRG), jako integralnej części organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego, obejmującego 
w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska – prognozowanie, rozpoznawanie 
i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System sku-
pia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby i inspekcje, straże, instytucje i pod-
mioty, które dobrowolnie w  drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać 
w akcjach ratowniczych. Trudno byłoby mówić o sprawnym i skutecznym systemie bez-
pieczeństwa powszechnego bez udziału w nim OSP. Dziesiątki zdarzeń wymagają bowiem 
użycia dużych sił i środków. W zasadniczej mierze stanowią je ochotnicze straże pożarne 
włączone do KSRG, kierowane i dowodzone przez swoich dowódców. OSP funkcjonują 
na pierwszej linii niemal każdych działań ratowniczo-gaśniczych. 

Trzon KSRG tworzy obecnie 496 JRG oraz 4439 OSP (stan na 31 grudnia 2018 r.). 
W II kwartale 2019 r. włączonych zostało kolejnych 31. W 2018 r. jednostki ochrony prze-
ciwpożarowej interweniowały podczas 502 055 zdarzeń. Po raz kolejny (trzeci) liczba zda-
rzeń zaewidencjonowana przez Państwową Straż Pożarną przekroczyła pół miliona inter-
wencji (w 2010 r. – 509 040 i w 2017 r. – 519 902). Stosunek liczby pożarów do miejscowych 
zagrożeń wynosił 1 do 2. Liczba pożarów wzrosła – o 18,7%, natomiast liczba miejscowych 
zagrożeń zmalała w stosunku do 2017 r. (354 741 zdarzeń) o nieco powyżej 12% (311 978 
zdarzeń). Stanowiły one 62,14% ogółu interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej 
w 2018 r. W roku 2018 w ogólnej liczbie zdarzeń pożary stanowiły prawie 30% (29,76%),  
tj. 149 434 zdarzenia, a ich liczba w porównaniu do 2017 r. wzrosła o 23 542 pożary.

Przykładowe liczby zdarzeń, w tym pożarów, w Polsce w przedziale czasowym: 
•	1919	–	2857	
•	1927	–	9610	
•	1937	–	16	177	
•	lata	50.	XX	w.	–	średnia	roczna	19	310	
•	1971	–	24	896	
•	1993	–	113	378	zdarzeń,	w tym	72	401	pożarów	
•	2006	–	442	966	zdarzeń,	w tym	165	190	pożarów	
•	2016	–	446	819	zdarzeń,	w tym	126	228	pożarów
•	2017	–	519	902	zdarzeń,	w tym	125	892	pożary
•	2018	–	502	055	zdarzeń,	w tym	149	434	pożary

W 2018 r. w działaniach ratowniczych udział brało ogółem ponad 1 941 tys. straża-
ków (PSP), co w porównaniu do roku 2017 stanowi wzrost o około 5%. W analizowa-
nym okresie, według statystyk prowadzonych przez PSP, o 2,25% zmalała liczba członków 
OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych (OSP w KSRG spadek o 1,5%, 
wśród pozostałych OSP o  około 4,6%). Generalnie w  działaniach ratowniczych udział 
brało ponad 1 291,7 tys. członków OSP jednostek włączonych do KSRG i ponad 402 tys. 
członków OSP spoza systemu. Ogółem w akcjach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyło 
ponad 1 694 tys. druhów.
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Liczba alarmów fałszywych w roku 2018 wyniosła 40 643 i w po równaniu do roku 
2017 wzrosła o 3,5%.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy z  włączonymi do niego ochotniczymi straża-
mi pożarnymi to system decydujący o skuteczności reakcji nie tylko przy długotrwałych 
i wielkopowierzchniowych działaniach. Dzięki OSP jest odpowiedzią na każde zagroże-
nie. Dzisiaj KSRG ewoluuje wyraźnie w kierunku krajowego systemu ratowniczego, go-
towego reagować na wszystkie zagrożenia. Podstawą jego działań, tak jak ma to miejsce 
obecnie, będą z pewnością coraz lepiej przygotowane ochotnicze straże pożarne.

Udział OSP w systemie ratowniczym kraju
W ostatnich 15 latach rejestrowano w Polsce średnio 415 937 niebezpiecznych zdarzeń 

rocznie, 160 937 stanowiły pożary (39 proc.), a 25 4677 (61 proc.) miejscowe zagroże-
nia. Porównując dane z trzech kolejnych pięcioleci, można stwierdzić, że liczba zdarzeń 
wzrosła o około 1 proc., przy czym pożarów było mniej o 8 proc, natomiast miejscowych 
zagrożeń o 9 proc. więcej. O ile określenie „pożar” jest powszechnie zrozumiałe, to należa-
łoby wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem „miejscowe zagrożenie”. Jak tłumaczy nestor po-
żarnictwa Stanisław Mikulak, były komendant wojewódzki Straży Pożarnych w Olsztynie, 
członek władz Związku OSP RP, w ochronie przeciwpożarowej ewidencjonowane są pod 
tym określeniem zarówno niegroźne zdarzenia (ratowanie pojedynczych zwierząt, kolizje 
drogowe, zalane piwnice), jak też klęski żywiołowe (powodzie i huragany) oraz katastrofy 
komunikacyjne i budowlane. Systematyczny wzrost liczby tych zagrożeń jest niepokojący, 
potrzebuje więc głębszej analizy i oceny.

Setki tysięcy zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia i  środowiska powodowanych przez 
pożary i inne niebezpieczne zdarzenia wymaga zorganizowania i utrzymania racjonalnego 
i sprawnego systemu ratowniczego. Szczególną rolę w tym systemie odgrywa – zdaniem dh. 
Mikulaka – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i ponad 16 tys. zrzeszonych w nim 
ochotniczych straży pożarnych. Podkreślić trzeba, że ze względu na społeczny charakter 
straży ochotniczych koszt działalności OSP jest o wiele niższy niż koszt działań straży zawo-
dowej. Średni roczny koszt utrzymania jednej OSP wynosi około 35 tys. zł, a średnie roczne 
wynagrodzenie strażaka państwowej straży pożarnej 57 tys. zł. OSP dysponują bardzo du-
żym potencjałem ratowniczym, umożliwiają wprowadzenie do akcji ponad 20 tys. zastępów 
ratowniczych i postawienie w stan gotowości bojowej ok. 300 tys. wyszkolonych strażaków 
ratowników. Jednostki operacyjno-techniczne (JOT) posiadają ponad 22 tys. samochodów 
ratowniczo-gaśniczych i  specjalnych wyposażonych w  sprzęt do gaszenia pożarów, a  te 
z KSRG także sprzęt do ratownictwa technicznego i drogowego oraz powodziowego i na-
wodnego. Ponad 5  tys. JOT ma ratowników wyszkolonych do udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy medycznej. Setki jednostek ochotniczych wyjeżdża do akcji ratowniczych 
ponad 100 razy w roku, a wiele z nich nawet ponad 300 razy. OSP mają dominujący udział 
w akcjach ratowniczych w miejscowościach, gdzie nie ma jednostek ratowniczo-gaśniczych 
(JRG) Państwowej Straży Pożarnej. 72 proc. wszystkich ratowników uczestniczących w li-
kwidacji niebezpiecznych zdarzeń w tych miejscowościach to strażacy-ratownicy z OSP. Jed-
nostki operacyjno-techniczne z OSP mają dominujące znaczenie w gaszeniu pożarów lasów, 
upraw rolnych oraz traw na nieużytkach rolniczych. 
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Dość gęsta sieć OSP umożliwia im szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia, dzięki temu 
95 proc. pożarów w  lasach likwidowanych jest w  małych rozmiarach, zanim zdążą się 
rozwinąć. Nieoceniony jest udział ratowników z OSP w zwalczaniu skutków powodzi oraz 
silnych wiatrów i huraganów, a także w pomocy poszkodowanym. Przykładem może tu 
być katastrofalna powódź na przełomie maja i czerwca 2010 r., która objęła swym zasię-
giem prawie cały kraj. Zalanych zostało ponad 680 tys. hektarów pól i łąk oraz 18 tys. bu-
dynków, w tym 808 szkół, uszkodzonych ponad 80 tys. km dróg. Zginęło 29 osób, a straty 
materialne przekroczyły 12 miliardów zł. W 77 tys. strażackich interwencji ratowniczych 
brało udział ponad 262 tys. ratowników, w tym 239 tys. (88 proc.) z OSP.

Szkolenia członków OSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej od lat prowadzi 

wszechstronną działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji i  wyszkolenia członków 
OSP. Żeby strażak mógł skutecznie realizować zawodową czy społeczną misję, musi nie-
ustannie podnosić swoją wiedzę, doskonalić umiejętności. Zdaniem nadbryg. Ryszarda 
Dąbrowy, b. rektora – komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (2009-2017), pro-
fesjonalne i skuteczne działanie zależy od posiadanych różnorodnych kompetencji (wie-
dzy, umiejętności), które powinny mieć charakter dynamiczny, a więc być ciągle rozwijane 
i doskonalone. Skuteczne szkolenie rozwija i ugruntowuje wiedzę dającą możliwość po-
dejmowania właściwych decyzji, daje też umiejętności do przewidywania i ograniczania 
zagrożeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzonych działań. W 2001 r. 
z inicjatywy komendanta głównego PSP, przy współpracy z prezesem Zarządu Głównego 
ZOSP, powołany został zespół ekspertów w ramach programu „Fenix 2020”, który pro-
wadził prace nad określeniem sylwetki strażaka ochotnika oraz wprowadzeniem zmian 
w systemie szkolenia. Prace te były kontynuowane przez kolejne zespoły i w końcu zaowo-
cowały systemem szkolenia uwzględniającym nowe wyzwania stojące przed strażakami 
biorącymi bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. 

11 maja 2006 r. prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak oraz ko-
mendant główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Kazimierz Krzowski podpisali nie-
zwykle ważny dokument: „System szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział 
w akcjach ratowniczych”. Zaowocowało to ciągłością ścieżki rozwoju wiedzy i umiejęt-
ności uzyskiwanych przez strażaków. Dotychczasowy system nie uwzględniał wszystkich 
zadań, takich jak BHP, ratownictwo medyczne, ratownictwo techniczne. Dominowała te-
matyka zapobiegania pożarom i ich gaszenia. Nowe rozwiązania oparto na trzech pozio-
mach szkolenia, od podstawowego przez specjalistyczne po dowódcze. W 2011 r. minister 
spraw wewnętrznych i administracji wprowadził do użytku służbowego wnioski z „Ana-
lizy potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego 
systemu ratowniczo gaśniczego”, z których to wynika minimalny standard wyszkolenia 
na poszczególnych poziomach: podstawowym – 12 członków, dowódców – 2 członków, 
naczelników – 2 członków, kierowców konserwatorów sprzętu – 3 członków, ratownictwa 
technicznego – 4 członków, kwalifikowanej pierwszej pomocy – 4 członków, kierowania 
ruchem drogowym – 4 członków, zabezpieczenia lądowania LPR – 4 członków. 
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Celem tej regulacji było osiągnięcie poziomu wyszkolenia i umiejętności praktycznych 
członków OSP pozwalającego skutecznie prowadzić działania ratownicze. Zachodziła pil-
na potrzeba przygotowania jak największej liczby ratowników PSP i OSP, którzy byliby 
w stanie udzielać pomocy poszkodowanym w wypadkach. Unikatowym kierunkiem prac 
w tym obszarze, stanowiącym ważny dorobek Związku OSP RP, był projekt szkoleń z ra-
townictwa medycznego. Już w 1999 r. opracowano wytyczne dotyczące działań z tego za-
kresu wykonywanych przez strażaków-ratowników KSRG, które określały m.in. zasady 
organizacji i prowadzenia działań ratowniczych, zaś celem było zapewnienie przedlekar-
skiej pomocy medycznej poszkodowanym i zagrożonym. W połowie 1999 r. rozpoczęto 
szkolenia. 

Niezwykle ważną sprawą było nawiązanie współpracy z  Wojskową Akademią Me-
dyczną w Łodzi. Pod patronatem rektora WAM wydany został podręcznik z serii ABC 
Strażaka Ochotnika „Pierwsza pomoc”. Kursy oparte były na 45-godzinnym programie 
i wytycznych komendanta głównego PSP. Odbywały się m.in. w ośrodkach szkolenia PSP, 
szkołach pożarniczych, komendach PSP, gminach, jednostkach OSP, a także w Akademii 
Medycznej we Wrocławiu i Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Liczba chętnych 
przerosła jednak możliwości uczelni. Fundusze na szkolenia uzyskane z MSWiA uzupeł-
niane były przez Biuro Zarządu Głównego Związku OSP RP, zarządy oddziałów woje-
wódzkich Związku, gminy, a nawet same OSP. Do końca 1999 r. odbyło się 13 kursów, na 
których przeszkolono 505 członków OSP. W ciągu niespełna 3 lat (1999-2001) zorgani-
zowano ich już 59. Szkolenie 1558 strażaków ochotników sfinansował Związek OSP RP, 
a dodatkowych 1014 – Państwowa Straż Pożarna. 

Uczestnicy tych szkoleń, oprócz zaświadczenia ukończeniu kursu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, otrzymywali podręcznik „Ratownik OSP” autorstwa Waldemara Ma-
chały – profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, lekarza Szpitala 
Polowego w Ghazni, wchodzącego w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afga-
nistanie (ISAF), patrona naukowego procedur i  systemów szkoleniowych w  Kirowym 
Gościńcu. Organizatorka szkoleń, ówczesny rzecznik prasowy Związku OSP RP Regina 
Rokita, wspomina: „Moja przygoda ze szkoleniami strażaków zaczęła się na przełomie 
wieków, w latach 1999-2001. Wtedy trzeba było szukać miejsca, gdzie możliwe byłoby ich 
prowadzenie. Takim miejscem okazał się ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Związku 
OSP RP, Kirowy Gościniec w Kirach-Kościelisku k. Zakopanego. Jego kierownikiem był 
wówczas Marek Luty. Wybór okazał się strzałem w dziesiątkę. Spokojna okolica, dobre 
warunki lokalowe i bardzo wysokie kompetencje zespołu prowadzącego kursy. Szkolenia 
ruszyły w 2004 r.

Zorganizowane w maju i czerwcu 2017 r. z okazji jubileuszu 15-lecia działalności ośrod-
ka pokazy ratownictwa i imprezy promujące Kirowy Gościniec w Warszawie i Kościelisku 
potwierdziły, że stał się on szkoleniową wizytówką ZOSP RP”. Znajdujące się w ośrodku 
symulatory imitujące w maksymalnym stopniu naturalne warunki działań ratowniczych 
spotkały się z  dużym uznaniem uczestników XXII Ogólnopolskiego Forum Ratownic-
twa, odbywającego się w  dniach 23-24 maja 2017 r. w  Inowrocławiu. W  latach 2004-
2017 ośrodek przeszkolił na 412 kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) oraz 
kursach recertyfikacyjnych ponad 12 tys. strażaków ochotników działających w KSRG.  
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Tylko w latach 2015-2016 przeszkolono strażaków ochotników z ponad 1200 jednostek 
w kraju. Zwiększa się liczba strażaków, którzy potrafią profesjonalnie udzielić kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy. To ogromnie ważne, ponieważ ochotnicy często do miejsca zda-
rzenia dojeżdżają pierwsi. Mają więc wpływ na szybkość i skuteczność udzielenia kwali-
fikowanej pierwszej pomocy, a także na to, by poszkodowany w czasie tzw. złotej godziny 
uzyskał niezbędną pomoc lekarską.

Obecnie ośrodek prowadzi szkolenia na poziomie europejskim. Kadrę dydaktyczną 
stanowią ratownicy uczestniczący w  misjach ratunkowych na całym świecie. Szkolenia 
objęte są patronatem naukowym prof. Waldemara Machały z Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi oraz patronatem honorowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym 
Sączu. Związek OSP RP prowadzi także szkolenia w swoich ośrodkach w Pruszczu Gdań-
skim oraz w  Turawie. Rola ochotniczych straży pożarnych w  systemie bezpieczeństwa 
wewnętrznego ciągle wzrasta. System ochrony przeciwpożarowej i rozwój cywilizacyjny 
wymagają coraz bardziej wyspecjalizowanych służb ratowniczych, coraz większej wiedzy 
ratowników i coraz lepszych umiejętności czy bardziej dynamicznych działań. Wymaga 
to odpowiedniego przygotowania, w tym również nabywania odpowiednich umiejętności 
przez członków ochotniczych straży pożarnych, poprzez coraz to lepsze systemy szkole-
niowe i systemy doskonalenia umiejętności ratowniczych, np. poprzez udział w ćwicze-
niach doskonalących na poligonach, terenach i obiektach, ale i w komorach dymowych 
czy rozgorzeniowych. Kwestia doskonalenia ma bardzo duże znaczenie, jednak rzadko jest 
mu nadawana odpowiednia ranga. Pogarsza to jakość działania, zwiększa straty, zmniej-
sza bezpieczeństwo ratowników, zwiększa koszty akcji i  powoduje niewykorzystywanie 
możliwości sprzętu i ratowników.

Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP
Związek OSP RP walczy o nowoczesny sprzęt dla OSP. To podstawa bezpieczeństwa 

ludności oraz strażaków ochotników. Związek wspiera działania OSP, samorządów, fun-
duszy ochrony środowiska, instytucji państwowych na rzecz organizacji środków finan-
sowych oraz inicjuje zmiany legislacyjne wspierające strażaków. Po wstąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej zakupy są także finansowane ze środków unijnych, zwłaszcza Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Samo przekazanie sprzętu ratowniczego stanowi 
wyjątkowe wydarzenie. To święto dla darczyńców i strażaków. W szczególności dotyczy to 
przekazywania nowych samochodów.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy strażakom ochotnikom
6 października 2017 r. strażacy ochotnicy ze 178 OSP z  całej Polski spotkali się na 

Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, aby odebrać ofiarowane przez Fundację Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 264 urządzenia i elementy wyposażenia (agregaty prądotwórcze, 
motopompy, pilarki, fantomy, deski ortopedyczne, defibrylatory), na łączną sumę 1,5 mln 
zł. W uroczystości uczestniczyli: Jerzy Owsiak – prezes Zarządu Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP oraz Iwona Waszkiewicz – zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy. 
W trakcie uroczystości podpisane zostało porozumienie pomiędzy Fundacją Wielka Or-
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kiestra Świątecznej Pomocy i Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospo-
litej Polskiej, w którym zawarto deklarację współdziałania w zakresie inicjatyw mających 
na celu ratowanie życia i  zdrowia ludzi oraz edukacji o  bezpieczeństwie. WOŚP od lat 
pomaga strażakom ochotnikom. W 2005 r. Fundacja przekazała dla jednostek OSP sprzęt 
w postaci zestawów ratowniczych, desek ortopedycznych i noszy. W 2006 r., po katastrofie 
hali MTK w Katowicach, Fundacja wsparła jednostki Państwowej Straży Pożarnej, prze-
kazując sprzęt do działań poszukiwawczych i ratowniczych. Po powodzi w 2010 r. sprzęt 
w postaci motopomp i agregatów prądotwórczych trafił do 444 OSP w całej Polsce. W su-
mie na pomoc dla straży pożarnych (łącznie z darami przekazywanymi 6 października 
2017 r.) Fundacja WOŚP przeznaczyła blisko 6 mln zł.

Oczami komendanta
– Działalność ochotniczych straży pożarnych to naprawdę fenomen – mówi gen. brygadier 

Wiesław Leśniakiewicz (w latach 2008-2015 komendant główny PSP). – Uważam jednak, że 
ten fenomen nie jest właściwie doceniany. Być może dlatego, że działalność jednostek ochotni-
czych jest na tyle ugruntowana w realiach naszego państwa, że nie potrafimy właściwie ocenić 
jej znaczenia. Pocieszający jest fakt, że polscy strażacy mają w badaniach opinii społecznych 
najwyższy poziom zaufania. Zdawać by się mogło, że są inne profesje i instytucje, które z racji 
charakteru swojej działalności powinny być w czołówce ocen społecznych, a jednak to strażacy 
są najlepiej oceniani od wielu lat. Nasuwa się więc pytanie: czemu to zawdzięczamy i jak to 
przekłada się na docenianie strażaków przez gremia decydenckie. Ochotnicze straże pożarne 
są mocno związane ze społecznością lokalną. To przecież mieszkańcy wsi, małych czy średniej 
wielkości miast tworzą miejscowe straże pożarne, to oni poprzez swoją społeczną służbę niosą 
ratunek, gdy zagrożone jest życie, zdrowie czy mienie. Nie ma dnia, by środki masowego prze-
kazu nie donosiły o działaniach ratowniczych, w których uczestniczą jednostki państwowej 
i ochotniczych straży pożarnych. To wokół remiz strażackich tworzą się więzi kulturotwór-
cze, tu działają orkiestry dęte, młodzieżowe drużyny pożarnicze czy zespoły sceniczne, czę-
sto z ponad wiekowymi tradycjami. Są przecież w Polsce takie OSP, które nie świadczą już 
pomocy ratowniczej, a mimo to nie zaprzestały aktywności, skupiając się np. na działalności 
orkiestry. Dzieje się tak głównie w miastach powiatowych, gdzie funkcje ratownicze przejęły 
jednostki zawodowe. Dzisiaj funkcjonują one w strukturach organizacyjnych komend powia-
towych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej, pod nazwą jednostek ratowniczo-gaśniczych. 
Przykładem takich przemian może być OSP w Wyszkowie. To na jej gruncie, w przenośni, 
ale i dosłownie, powstawała wyszkowska zawodowa straż pożarna, której kontynuatorem jest 
Komenda Powiatowa PSP. To ona przejęła wszystkie zadania ratownicze, ale i prewencyjne. 
Miejscowa OSP skupia się zaś na działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej. 

Wokół Wyszkowa działają liczne dobrze wyposażone OSP. Część z nich włączona jest 
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, jak OSP Zabrodzie czy OSP Długosiodło, 
które z uwagi na oddalenie od miasta powiatowego stanowią podstawę ochrony mieszkań-
ców swoich gmin. Innym przykładem może być Nowy Targ. Tam też na mocnym funda-
mencie działającej OSP powstawała zawodowa straż pożarna. Dziś w miejscu, gdzie swo-
ją siedzibę miała OSP Nowy Targ, mieści się Komenda Powiatowa PSP w Nowym Targu.  
Jednostka OSP nie zaprzestała działalności ratowniczo-gaśniczej, prowadząc ją od wielu 
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lat w nowej siedzibie na Kowańcu, u podnóża najwyższego szczytu w Gorcach, skutecznie 
wspierając PSP. Tradycja społecznej działalności w jednostkach straży pożarnych liczy po-
nad wiek. Powstawały one na społeczne zapotrzebowanie – samopomocy w ochronie swo-
jego i cudzego mienia. Ale w wielu miejscach, z czasem, ta działalność wyszła poza ramy 
działań ratowniczych i gaśniczych. Wokół remiz zaczęło koncentrować się życie kulturalne 
miejscowości. OSP Jordanów jest takim właśnie przykładem. Dziś ma ponad 130 lat. Łączy 
funkcję operacyjną i kulturotwórczą, opartą na orkiestrze dętej. Warto przypomnieć, że przy 
tej OSP działał w przeszłości również amatorski teatr. W Domu Strażaka odbywały się liczne 
koncerty zespołów artystycznych czy teatralnych, działało kino, a młodzież bawiła się na 
dyskotekach. Rozwój tej jednostki zasługuje na uznanie, utrzymuje się aktywność młodych 
ludzi z Jordanowa uczestniczących w życiu OSP. Jordanów leży w granicach administracyj-
nych powiatu suskiego, gdzie siedzibą władz powiatowych jest Sucha Beskidzka. Znaczne 
oddalenie od najbliższej jednostki ratowniczo-gaśniczej powoduje jednak, że społeczność 
lokalna w sytuacjach zagrożeń zdana jest na szybką interwencję swoich ochotników. Obec-
nie jednostka jest mocnym filarem KSRG, ma szerokie spektrum działalności ratowniczej, 
związanej nie tylko z gaszeniem pożarów, ale i likwidacją miejscowych zagrożeń – powodo-
wanych zarówno przez siły natury, jak i współczesną cywilizację.

Wiele ochotniczych straży pożarnych działa w miejscowościach turystycznych, gdzie 
w sezonie liczba turystów często przewyższa liczbę mieszkańców. Przykładem jest OSP 
w Bukowinie Tatrzańskiej, której wszechstronne przygotowanie w ramach KSRG również 
nakierowane jest na zapewnienie bezpieczeństwa licznym wypoczywającym tam gościom. 
Na podkreślenie zasługuje nowoczesny sprzęt stanowiący wyposażenie tej jednostki, ale 
również dbałość o rekwizyty historyczne. Nadal sprawny jest pierwszy samochód, Dodge 
– rocznik 1943, pochodzący z demobilu, który otrzymała w latach 50. minionego wieku. 
W trosce o zachowanie sprzętu rekwizytowego z minionych lat jednostka zrekonstruowa-
ła sikawkę konną, która godnie prezentuje się na pokazach czy też zawodach zabytkowych 
sikawek. Jak w ostatnich latach przemienia się ochotnicza straż pożarna, może świadczyć 
zdjęcie nowo wybudowanej remizy w Bukowinie Tatrzańskiej, która powstała w miejsce 
rozebranego wiekowego już budynku. To nie są odosobnione przypadki przemian stale 
dokonujących się w jednostkach straży pożarnych w naszym kraju. Wiążą się one z ko-
niecznością dostosowania się współczesnego ratownictwa do oczekiwań społecznych. 

Kluczową rolę w utrwalaniu tożsamości OSP i tworzeniu ich współczesnego wizerunku 
odgrywa Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, jako naturalny spadkobierca pierwot-
nych ruchów jednoczenia związków straży pożarnych, które powstawały w czasie zaborów. 
Można powiedzieć, że od 100 lat związek kreuje rozwój straży pożarnych i nie będzie to kur-
tuazyjne twierdzenie. Ojcowie założyciele związku mieli wizję jednoczenia poszczególnych 
struktur regionalnych czy zaborowych straży. Wskazali podstawowe cele przyświecające ru-
chowi zjednoczeniowemu, w wielu dziedzinach są one dziś nadal aktualne. 

Związek tworzą obecnie prawie wszystkie ochotnicze straże pożarne, a jego struktu-
ra odpowiada podziałowi administracyjnemu kraju. Można by zadać pytanie: co skłania 
choćby wymienione w tym tekście ochotnicze straże pożarne do dobrowolnego zrzesza-
nia się? Myślę, że jedną z kluczowych przesłanek jest wciąż aktualne zawołanie Bolesła-
wa Chomicza „W jedności siła”. Ta siła jest potrzebna, by zapewniać podmiotowość po-
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szczególnych straży pożarnych, które są w myśl obowiązującego prawa stowarzyszeniami 
z wszelkimi prawami, ale również obowiązkami.

Rozwój cywilizacyjny powoduje wzrost zagrożeń technologicznych, a wraz z nim ro-
sną oczekiwania wobec ratowników – społeczeństwo oczekuje skutecznego przeciwdzia-
łania zagrożeniom i zmniejszania ryzyka ich wystąpienia. Każdy z nas chce żyć i pracować 
w bezpiecznym środowisku, to naturalne. Współczesne społeczeństwo oczekuje również 
maksymalnego ograniczenia, a nawet wyeliminowania skutków zagrożeń technologicz-
nych i tych, które są następstwem sił natury. Z przyczyn oczywistych ich całkowite wyeli-
minowanie jest niemożliwe, dlatego tak ważne jest skuteczne reagowanie. To ratowanie 
życia czy mienia jest determinantem koniecznych zmian, zarówno organizacyjnych, jak 
i  technologicznych, które muszą następować w  strażach pożarnych. Statystyki pokazu-
ją stale zwiększającą się liczbę zdarzeń, w których likwidacji uczestniczą straże pożarne 
i  ta tendencja utrzymuje się w naszym kraju od lat. To jest również wynik naturalnego 
zwiększania zaangażowania zasobów straży pożarnych w  działania związane nie tylko 
bezpośrednio z ratownictwem, ale nakierowanego na łagodzenie skutków następstw zda-
rzeń. I takie tendencje będą się utrzymywały. Ćwierć wieku temu nasz narodowy parla-
ment uchwalił nowe regulacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży  
Pożarnej, określając nową wizję współczesnej ochrony przeciwpożarowej i systemu reago-
wania. Następstwem tych przemian było umocowanie ochotniczych straży pożarnych we 
współpracy ze strukturami samorządowymi i powołaną do życia PSP. Samorząd stał się 
kluczowy w procesie rozwoju utworzonych OSP na jego terenie.

Zdaniem dr. Mariana Zalewskiego nowoczesne technologie otwierają unikalne per-
spektywy w obszarze umacniania powszechnego bezpieczeństwa, w tym poprzez zacie-
śnianie współpracy jednostek PSP i OSP, szczególnie w ramach funkcjonującego krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego. Dotyczy to przede wszystkim wykorzystania możliwości, 
jakie przynosi rewolucja cyfrowa w świecie mediów przy budowie interaktywnego ogól-
nopolskiego systemu powiadomień straży pożarnej. Chodzi o komunikowanie się jedno-
stek PSP i OSP z wykorzystaniem cyfrowej transmisji poprzez naziemną telewizję cyfrową 
(NTC). OSP są najczęściej i najbliżej zdarzenia (pożaru, wypadku drogowego) i najszyb-
ciej tam się pojawiają. Ograniczenie skutków nieszczęśliwych zdarzeń wiąże się general-
nie z  czasem reakcji ratowników, a  zwłaszcza czasem uruchomienia akcji ratowniczej.  
Nie godziny, a  minuty często decydują o  rozmiarach katastrof i  ludzkim życiu. Istotne 
tu są doświadczenia Telewizji Polskiej we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii 
transmisji cyfrowej (czego przykładem jest wdrożony z sukcesem w 2014 r. Regionalny 
System Ostrzegania (RSO), działania w obszarze HBBTV i telewizji interaktywnej). 

Związek aktywnie wspierał proces budowy telewizji cyfrowej, widząc w  tym szansę 
na dalsze umacnianie powszechnego bezpieczeństwa. Ulepszanie skutecznego systemu 
powiadomień ochotniczych straży pożarnych jest także istotne z punktu widzenia zarzą-
dzania ich zasobami organizacyjnymi. Technologia umożliwia natychmiastowe dotarcie 
z  precyzyjną informacją do strażaków ochotników i  funkcjonariuszy PSP wraz z  inte-
raktywnym monitorowaniem akcji dającym optymalne możliwości podejmowania de-
cyzji ratowniczych. Związek od lat wdraża nowoczesne technologie do służby strażaków 
ochotników. Przykładowo w latach 2007-2009, dzięki uczestnictwu w dwóch programach 
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unijnych: „Internetowe centra edukacyjno-oświatowe na wsi” oraz „Wioska internetowa 
– kształcenie na odległość na terenach wiejskich”, w  ochotniczych strażach pożarnych 
powstały centra kształcenia, które zostały wyposażone nie tylko w  sprzęt komputero-
wy i  łącza szerokopasmowe, ale również w bogaty zestaw programów e-learningowych.  
– Platformy edukacyjne powstałe w ramach obu projektów zawierają programy edukacyj-
ne e-learningowe, które pozwalają na samodzielną naukę – zaznacza Zbigniew Kaliszyk. 
– Dzięki wykorzystaniu w obu projektach bogatego potencjału mediów elektronicznych, 
skuteczności nowych technologii przekazu informacji i komunikacji, a przede wszystkim 
specjalistycznemu oprogramowaniu, nauka w  centrach jest dziś dostępna dla każdego,  
na każdym poziomie zaawansowania wiedzy – podkreśla Zbigniew Kaliszyk. – Nasza  
infrastruktura szkoleniowa spełnia europejskie standardy.

Konferencja „Ochotnicze straże pożarne w samorządnej Polsce”,  
3 kwietnia 2017 r., Warszawa

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Związku OSP RP na czele z prezesem Za-
rządu Głównego dh. Waldemarem Pawlakiem, władz samorządowych z marszałkiem woj. 
mazowieckiego Adamem Struzikiem, ochotniczych straży pożarnych oraz liczni historycy. 
W programie konferencji znalazły się referaty: 
•		 „Ochotnicze	straże	pożarne	w samorządnej	Polsce”	–	prof.	Władysław	Tabasz,	
•		 „Bolesław	Chomicz	o samorządach”	–	st.	bryg.	mgr	inż.	Paweł	Rochala,	
•		 „Samorząd	i ochotnicze	straże	pożarne	na	Mazowszu”	–	Adam	Struzik,	
•		 „Ludowe	Towarzystwo	Ubezpieczeń	Wzajemnych	WISŁA”	–	dr	Janusz	Gmitruk,	
•		 „Strażacy	w walce	o niepodległość.	Program	obchodów	100-lecia	Niepodległej”	 

– dr Tadeusz Skoczek, 
•		 „Ochotnicze	straże	pożarne	w 1918	r.	(na	przykładzie	OSP	Kielce)”	 

– prof. Urszula Oettingen,
•		 „Integrująca	rola	ochotniczych	straży	pożarnych	w społeczności	lokalnej”	 

– Franciszek Jerzy Stefaniuk, 
•		 „Bolesław	Chomicz	–	idea	i czyn.	Strażacy	w powstaniu	warszawskim”	 

– prof. dr hab. Piotr Matusak, 
•		 „Henryk	Rewakowicz	–	organizator	OSP	w Galicji”	–	dr	Mirosława	Bednarzak-Libera,
•		 „Bolesław	Machnio	–	działacz	niepodległościowy	–	strażak	ziemi	radomskiej”	 

– mgr Ewa Koralewska. 

W  dyskusji głos zabrali m.in.: Barbara Nowak – burmistrz Połczyna-Zdroju, ojciec 
Sergiusz (Bogdan Matwiejczuk) – prawosławny kapelan krajowy strażaków, Michał Maty-
skiel – burmistrz Suchowoli, poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz oraz członek 
Prezydium ZG ZOSP RP gen. brygadier Wiesław B. Leśniakiewicz.

Ochotnicy u prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, 20 lipca 2006 r., Warszawa
20 lipca 2006 r. w Belwederze prezydent RP Lech Kaczyński spotkał się z przedstawi-

cielami społecznych organizacji ratowniczych: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego 
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Pogotowia Ratunkowego, Mazurskiej Służby Ratowniczej oraz Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. Spotkanie było okazją do złożenia przez prezydenta podziękowań 
za ciężką pracę dla tych osób i organizacji, które z poświęceniem i zaangażowaniem dbają 
o bezpieczeństwo innych. Na spotkanie, na propozycję Zarządu Głównego, zostali zapro-
szeni ochotnicy z  OSP Skopanie woj. podkarpackie, OSP Raszyn i  OSP Niepokalanów 
z woj. mazowieckiego oraz Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z psami z OSP Gdańsk. 
Prezydent zaakcentował, że nie jest to spotkanie z przedstawicielami państwowych służb 
ratowniczych, ale z  tymi, którzy ochotniczo ratują ludzi w  potrzebie. – Zajmujecie się 
z potrzeby serca, ochotniczo, bezpośrednio ratowaniem życia zagrożonych. Istotne jest 
to, że każdy ochotniczo podejmował się swej służby. To was wyróżnia – podkreślił prezy-
dent. – To zadanie szlachetne, trudne, ryzykowne. I za to należy serdecznie podziękować.  
Bez was każdego roku wiele osób straciłoby życie. Jeżeli przykładowo 100 osób mniej 
odejdzie z tego świata dzięki waszej aktywności to będzie olbrzymi sukces. Bo każde życie 
jest niepowtarzalne. I dlatego prezydent w przyszłości będzie pamiętał o ochotnikach. 

W imieniu Związku OSP RP wystąpił prezes dh Waldemar Pawlak. Podkreślił, że stra-
żacy ochotnicy codziennie są gotowi służyć rodakom w potrzebie. Czynią to w myśl za-
wołania widniejącego na strażackich sztandarach: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Strażak Roku
Strażacy codziennie narażają swoje zdrowie i życie, walcząc z żywiołem, niosąc po-

moc poszkodowanym m. in. w wypadkach drogowych i  innych zdarzeniach losowych. 
Wyrazem uszanowania ich trudu i poświęcenia są konkursy na strażaka miesiąca i roku 
– organizowane na szczeblu gminy, powiatu i województwa przez Związek OSP RP, me-
dia regionalne, władze samorządowe. Wyróżnia się poszczególne druhny i druhów za ich 
nadzwyczajną postawę i pracę w życiu i działalności społecznej oraz OSP jako najlepsze, 
w swej aktywności, nie tylko w akcji ratowniczej. Publiczne ogłoszenie i nagrodzenie lau-
reatów to niezapomniane spotkania i uroczystości. To piękny przejaw docenienia tych, 
którzy wiernie służą ludziom, Bogu i Ojczyźnie.

Pamiętne akcje w latach 1992-2017
•		 Pożar	lasu	w Kuźni	Raciborskiej	(1992)	–	objął	teren	trzech	nadleśnictw:	Rudy	Raci-

borskie, Rudziniec i Kędzierzyn Koźle. W akcji gaśniczej uczestniczyło 2270 straża-
ków PSP i 2430 członków OSP, 3200 żołnierzy, 650 policjantów, 1280 członków OC 
oraz 450 pracowników leśnictwa. Trzy osoby poniosły śmierć, w tym dwóch straża-
ków. Spłonęło 10 tys. ha lasu, uratowano 50 tys. ha. Pożar trwał 18 dni. 

•		 Pożar	hali	widowiskowo-sportowej	Stoczni	Gdańskiej	podczas	koncertu	 rockowego	
(1994) – w akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczyły 32 zastępy PSP. Śmierć poniosło 
siedem osób, a 220 zostało rannych. Działania trwały 9 godz. 

•		 Wybuch	gazu	w budynku	mieszkalnym	w Gdańsku	Wrzeszczu	(1995)	–	wskutek	roz-
kręcenia zaworu gazu w piwnicy. Eksplozja całkowicie zniszczyła trzy kondygnacje. 
W  jej wyniku budynek zapadł się. Śmierć poniosły 22 osoby, a 20 zostało rannych. 
W akcji uczestniczyło m.in. 1581 strażaków PSP oraz sześciu członków OSP. Działania 
trwały 86 godz. 
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•		 Katastrofalna	 powódź	 (1997)	 –	 była	 efektem	 kilkudniowych	 ulewnych	 opadów	
deszczu w dorzeczu Odry i południowego odcinka Wisły. Objęła zasięgiem 29 wo-
jewództw. Zalanych zostało 606 131 ha, tj. 8,8 proc. powierzchni kraju. Na długości 
1115 km zniszczeniu lub uszkodzeniu uległy wały przeciwpowodziowe. Woda wdarła 
się do 1362 miejscowości, a jej niszczycielską siłę odczuły w sumie 2592 miejscowości. 
Ewakuowano 162 500 osób. W trwającej 33 dni akcji codziennie uczestniczyło od 2 do 
5 tys. ratowników PSP oraz od 1,5 do 3 tys. członków OSP. Śmierć w powodzi poniosło 
55 osób. 

•		 Pożar	zbiornika	z ropą	naftową	o pojemności	10	000	m3 w Trzebini (2002) – powstał 
w wyniku silnych wyładowań atmosferycznych. Płomienie pożaru 600 t ropy osiągały 
wysokość 25 m. W działaniach uczestniczyło 249 strażaków PSP, 99 członków OSP 
i 14 strażaków ZSP. Podczas akcji, która trwała 23 godz., rannych zostało dwóch stra-
żaków. 

•	 Pożar	wiertni	gazu	ziemnego	w Krośnicach-Wierzchowicach	 (2002)	–	gaz	wydoby-
wający się z  otworu wiertniczego pod ciśnieniem 80 barów sięgał wysokości 70 m. 
Głównym zadaniem przybyłych na teren zdarzenia strażaków była obrona drugiego 
urządzenia wiertniczego, zbiorników z olejem napędowym i umożliwienie dostępu do 
prewentera uszkodzonego w wyniku zawalenia się konstrukcji wieżowej. W akcji bra-
ło udział 150 strażaków PSP i 84 członków OSP. W trwających 275 godz. działaniach 
rannych zostało czterech ratowników. 

•		 Katastrofa	 budowlana	 w  hali	 wystawowej	 na	 terenie	 Międzynarodowych	 Targów	 
Katowickich w Chorzowie (2006) – w wyniku naporu mas śniegu zalegających na da-
chu hali jej konstrukcja uległa zawaleniu. Przebywało w niej wówczas około 700 osób.  
Pomimo niezwykłego zaangażowania ratowników pod zwałami konstrukcji zginęło 
65 osób. W trwającej 51 godz. akcji uczestniczyło 917 strażaków PSP i 18 członków 
OSP, ratownicy medyczni, GOPR, policja i  wojsko. Pożar klasztoru i  kościoła p.w. 
Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Alwerni (2011). W momencie przybycia do zda-
rzenia ratowników pożar obejmował już północne naroże klasztoru na długości około 
45 m po obrysie. Ewakuowano ośmiu zakonników oraz liczne bezcenne dla polskiej 
kultury zabytki. W akcji ratowniczo-gaśniczej trwającej 64,5 godz. brało udział 287 
strażaków PSP, 146 członów OSP i dwóch strażaków ZSP. W czasie akcji zginął naczel-
nik OSP Alwernia Jerzy Wojtoń. 

•		 Katastrofa	kolejowa	w Chałupkach	koło	Szczekocin	 (2012)	–	była	wynikiem	czoło-
wego zderzenia dwóch pociągów pasażerskich. Na miejsce zdarzenia zadysponowani 
zostali ratownicy z  terenu województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskie-
go i  łódzkiego. Ewakuowano 59 osób. Śmierć w  katastrofie poniosło 16 pasażerów,  
a  61 zostało rannych. W  trwającej 44 godz. akcji uczestniczyło 199 strażaków PSP 
i 242 członków OSP. 

•		 Pożar	gazociągu	w Jankowie	Przygodzkim	(2014)	–	nastąpił	wskutek	uszkodzenia	ga-
zociągu o średnicy 500 mm podczas prac ziemnych związanych z budową równole-
głego odcinka. W  wyniku zapłonu doszło do pożaru strumieniowego. Z  45 posesji 
ewakuowano 160 osób. W działaniach uczestniczyło 262 strażaków. W wyniku pożaru 
śmierć poniosły dwie osoby, a 13 doznało obrażeń. 
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•		 Katastrofa	budowlana	w Świebodzicach,	woj.	dolnośląskie,	8	kwietnia	2017	r.	–	akcja	
poszukiwawczo-ratownicza trwała 26 godz. i uczestniczyło w niej 61 zastępów stra-
żaków OSP i PSP. Łącznie 222 strażaków i 11 psów ratowniczych. Była to jedna z naj-
trudniejszych akcji dolnośląskich strażaków w  ostatnich latach. Brali w  niej udział 
ratownicy z terenu powiatu świdnickiego: OSP Żarów i Mrowiny z gminy Żarów, OSP 
Jaworzyna Śląska i Nowice z gminy Jaworzyna Śląska, OSP Olszany, Stanowice, Tom-
kowice i Strzegom z gminy Strzegom, OSP Dobromierz i Mokrzeszów z gminy Dobro-
mierz. 

•		 Orkan	w nocy	z 11	na	12	sierpnia	2017	r.	Silny	wiatr	niszczył	drzewa,	zrywał	dachy	
z budynków i linie energetyczne w całej Polsce. Najgwałtowniejsza burza, z prędkością 
wiatru do 150 km/h, przeszła w pasie od woj. dolnośląskiego przez wielkopolskie po 
kujawsko-pomorskie i pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Zniszczeniu uległy ty-
siące gospodarstw, uszkodzonych zostało ok. 3 tys. stacji średniego zasięgu i 129 linii 
przesyłowych energii elektrycznej. Straty w  lasach oszacowano na ponad 8 mln m3 
drewna i 45 tys. ha lasów. Zginęły dwie osoby, a 62, w tym 23 strażaków, zostały ranne. 
W trakcie XIV Zjazdu ZOSP RP 8 września 2017 r. uhonorowano przedstawicieli OSP 
biorących udział w akcji ratowniczej.

Życie za życie
Działania straży pożarnej, zarówno tej zawodowej, jak i ochotniczej, zawsze niosły ze 

sobą niebezpieczeństwo utraty przez strażaków zdrowia, a nawet życia. W przeszłości, co 
pokazują przytoczone przykłady pamiętnych akcji ratowniczo-gaśniczych, niejednokrot-
nie składali oni najwyższą ofiarę. 

Jednym z najdramatyczniejszych w historii polskiego pożarnictwa był pamiętny pożar 
rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach w 1971 r., w którym śmierć poniosło 33 straża-
ków i żołnierzy. Wskutek ran i poparzeń zmarło kolejnych czterech. Nie jest tajemnicą, 
że w wyniku trudnych do przewidzenia okoliczności, ale i popełnionych błędów w dowo-
dzeniu akcją, nastąpił wówczas niekontrolowany wyrzut ropy z palącego się zbiornika na 
odległość 200 m. Prawdą jest także i to, że strażacy nie mieli wtedy sprzętu ratowniczo-
gaśniczego w wystarczającej ilości, a przy tym tak profesjonalnego, jakim dysponują ich 
następcy. Pożar w Czechowicach-Dziedzicach poza brakami sprzętowymi pokazał jednak 
coś jeszcze – wielką ofiarność i poświęcenie ludzi w strażackich mundurach w walce z ży-
wiołem. Tak jest i obecnie. Praktycznie każdego roku środowisko pożarnicze składa na 
ołtarzu Ojczyzny strażackie życie. Tylko dzięki specjalistycznemu przygotowaniu do dzia-
łań oraz nowoczesnemu sprzętowi ratowniczemu udaje się uniknąć większych ludzkich 
dramatów. Mimo to w 2016 r. obrażenia odniosło setki strażaków, 252 w samych tylko 
pożarach. To wciąż dużo, zbyt dużo. Historia polskiego pożarnictwa na przestrzeni wie-
ków dobitnie pokazuje, że strażacy zawsze byli blisko ludzi, służąc im i dbając o ich bez-
pieczeństwo, nawet z narażeniem własnego życia. Nie zmienili tego zaborcy, nie zmienił 
hitlerowski okupant ani żadna inna władza. Tak będzie również w przyszłości. Ratownicy 
zawodowi i ochotnicy to bowiem jedna wielka strażacka rodzina, która w myśl zasady 
„Bogu na chwałę – ludziom na pożytek” służy wyłącznie tym właśnie ideałom.
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Sportowe sukcesy strażaków ochotników
Sprawność fizyczna była od samego początku powołania oddziałów do walki z czerwo-

nym kurem zagadnieniem bardzo ważnym. Systematyczne ćwiczenia z  musztry, obsługi 
sprzętu pożarniczego – odbywające się z reguły w niedziele – dawały możliwość budowania 
tężyzny fizycznej osób biorących w nich udział, ale i stanowiły okazję do rywalizacji między 
samymi strażakami oraz jednostkami straży pożarnych – podkreśla dr Zdzisław Jan Zasada.

Pierwsze wzmianki dotyczące dążenia do podnoszenia sprawności fizycznej w stra-
żach pożarnych odnotowujemy w latach 70. XIX w., na terenie Galicji. Do korpusu bojo-
wego dzielącego się na plutony: dachowy, ratunkowy i wężowy rekrutowani byli strażacy 
najmężniejsi, najodważniejsi i najsprawniejsi. Za sprawność fizyczną w pożarniczych od-
działach odpowiedzialny był naczelnik, który w porze letniej organizował ćwiczenia gim-
nastyczne połączone z obsługą sprzętu gaśniczego. Zalecano, by w tworzących się struktu-
rach ochotniczego pożarnictwa, dla których ośrodkami były Kraków i Lwów, przy okazji 
odbywania zjazdów organizować popisy gimnastyczno-pożarnicze. Nieco później władze 
carskie Królestwa Polskiego, zatwierdzając w 1882 r. „Statut straży ogniowych”, co było de 
facto wyrażeniem zgody na ich organizowanie, wskazywały na konieczność podejmowa-
nia niezbędnych dla sprawności strażaków ćwiczeń. 16 lat później, w ustawie normalnej 
straży ogniowych z 1898 r., problematykę doskonalenia fizycznego rozbudowano, pod-
trzymując obowiązek uzyskiwania zgody na odbywanie ćwiczeń udzielanej przez miejsco-
wego naczelnika policji. Staraniem władz pożarniczych w 1903 r. ukazała się szczegółowa 
instrukcja ćwiczeń gimnastycznych. Prowadzący je instruktor miał za zadanie wdrożyć 
takie elementy ćwiczeń, które pozwalały strażakowi wyrobić tężyznę fizyczną, odwagę, 
zręczność i siłę, niezbędne podczas gaszenia pożarów.

Prekursorem rozwoju sprawności fizycznej w strażach pożarnych był Antoni Szczer-
bowski (1859-1912), który w 1889 r. w broszurze „Katechizm strażacki” opublikował re-
gulamin zawodów pożarniczych oraz metodologię ich przeprowadzania. W  programie 
przewidywano podział na zmagania z musztry, ćwiczeń z sikawkami, drabinami, linkami 
ratunkowymi, worem ratunkowym, skakania na podtrzymywany brezent oraz tworze-
nia podwójnego krzesła ratunkowego. W ćwiczeniach mogła brać udział dowolna liczba 
członków straży pożarnych. Warto też wspomnieć o Stanisławie Arczyńskim, Antonim 
Bahrze, Emilu Jahnke, Leonie Ostaszewskim, Bolesławie Pachelskim, Stanisławie Pągow-
skim i Alfredzie Zgórskim, którzy w „Przewodniku Pożarniczym”, „Strażaku” i „Przeglą-
dzie Pożarniczym” opublikowali artykuły dotyczące gimnastyki oraz zawodów pożarni-
czych, jako z bardzo ważnych elementów w doskonaleniu i budowaniu tężyzny fizycznej 
niezbędnej strażakom do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. 

Pierwsze zmagania strażackie w Królestwie Polskim, które można uznać za zawody, 
odbyły się w Płocku w dniach 3-4 października 1905 r., przy okazji wystawy rolniczej. 
Wzięły w nich udział: Straż Pożarna z Drobina, Płocka Straż Ogniowa Ochotnicza, Straż 
Pożarna z  Cukrowni Mała Wieś, Fabryczna Straż Pożarna przy Cukrowni Borowiczki, 
Szkolna Straż Pożarna z Pszczelina koło Warszawy oraz Straż Pożarna Ochotnicza z Wy-
szogrodu. Zawody odbyły się z inspiracji Józefa Tuliszkowskiego (1867-1939), który był 
także ich sędzią głównym. Z tego powodu można bezsprzecznie stwierdzić, że ten wybitny 
działacz strażacki przeistoczył dotychczasowe konkursy pożarnicze w zawody strażackie. 
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Dostrzegając potrzebę oddolnego współzawodnictwa między strażami z danego re-
gionu, 27 czerwca 1907 r. Rada Zawiadowcza Krajowego Związku OSP we Lwowie za-
twierdziła program ćwiczeń dla jednostek straży pożarnych, które spotykały się podczas 
zjazdów okręgowych. Był to pierwszy krok ku upowszechnieniu i ujednoliceniu regulami-
nu zawodów, jako jednej z form oddziaływania organizacyjnego na straże pożarne. Ćwi-
czenia podzielono na trzy grupy. Grupa I: ćwiczenia z sikawką przenośną lub czterokoło-
wą, 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. Strażacki zastęp musiał liczyć przynajmniej sześciu członków. 

Następne zawody strażackie odbyły się w Lublinie we wrześniu 1908 r., podczas wysta-
wy ogrodniczej. Wzięły w niej udział OSP z Lublina, Puław, Jastkowa i Zwierzyńca. Dodać 
przy tym należy, że zjazdowi w Lublinie przeciwstawiał się ówczesny gubernator lubel-
ski, który zagroził aresztowaniem przedstawicieli organizatorów. Mimo tych obostrzeń 
zawody odbyły się. Częstochowa była gospodarzem zawodów i Zjazdu Straży Ogniowych 
z guberni piotrkowskiej w dniach 21-22 sierpnia 1909 r. Mimo zgody na uczestnictwo 
tylko strażaków z  guberni ci stawili się w  sile 180 osób reprezentujących 41 zespołów 
z całego Królestwa Polskiego. Dla kamuflażu zjazd nazwano Konferencją Straży Ognio-
wych. W związku z tym nie opierano się na regulaminach ani instrukcjach, toteż straża-
cy wykonywali ćwiczenia według własnego uznania i miały one bardziej formę popisów. 
Kolejne zawody straży pożarnych w Częstochowie odbyły się 19 września 1909 r. Udział 
w nich wzięły straże z: Częstochowy, Jeżowa, Kłobucka, Noworadomska, Rozprzy oraz 
fabryczne z „Częstochowianki”, Pabianic, Łodzi i Zawiercia. Straż częstochowska zorgani-
zowała także ćwiczenia konkursowe w dniach 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 Polskiego. Zawody i ćwiczenia organizowały także inne straże 
pożarne. Przykładowo straż łódzka przeprowadziła w 1909 r. ćwiczenia pokazowe wszyst-
kich swoich oddziałów, na które przybyły także delegacje straży ogniowych z Aleksan-
drowa, Kalisza, Konstantynowa, Lutomierska, Łęczycy, Pabianic, Rzgowa, Tuszyna i Wło-
cławka. Bardzo ważny z punktu widzenia integracji i rozwoju straży pożarnych na terenie 
ziem polskich był Zjazd Delegatów Straży Pożarnych Królestwa Polskiego we Włocławku 
w dniach 27-28 lutego 1910 r., w którym udział wzięło 400 druhów z 15 straży ogniowych. 
W czasie jego trwania omówiono problematykę wyszkolenia w zakresie sprawności fizycz-
nej strażaków, zasady ćwiczeń w sprawianiu sprzętu pożarniczego przez indywidualnych 
druhów oraz strażackie drużyny. Imprezą towarzyszącą zjazdowi były popisy sprawności 
strażaków, którymi kierował naczelnik straży warszawskiej ppłk Edward Łund.

21 stycznia 1911 r. Rada Zawiadowcza Krajowego Związku OSP ustaliła „Regulamin za-
wodów ochotniczych straży pożarnych na zawody w Stanisławowie”, którego celem było po-
budzenie do systematycznego i  regulaminowego odbywania ćwiczeń strażackich. Zgodnie 
z tym regulaminem podczas XIV Walnego Zjazdu w Stanisławowie w 1911 r. przeprowadzono 
zawody straży pożarnych związkowych i działających przy kółkach rolniczych. Program obej-
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mował ćwiczenia: rzędowe, szkolne z drabiną uniwersalną, dachową, hakową i z sikawką oraz 
ćwiczenia taktyczne związane z gaszeniem pożaru. Następny konkurs sprawności strażackiej 
o dość dużym zasięgu i wydźwięku odbył się w dniach 7-8 września 1913 r. podczas Zjazdu 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Łowiczu. Wzięły w nim udział 23 straże pożarne. Zwycię-
stwo odniosła jednostka z Częstochowy, przed Łowiczem i Brwinowem koło Pruszkowa. 

Po utworzeniu we wrześniu 1916 r. Związku Floriańskiego przyjęto statut, w którym zobo-
wiązywano dowodzącego strażą pożarną naczelnika do organizowania ćwiczeń praktycznych. 
Dla przygotowania kadry dowódczej Związek Floriański opracował i wydał „Regulamin kursów 
pożarniczych, dzielnicowych”. Ich uczestnicy byli praktycznie zaznajamiani z obsługą sprzętu 
pożarniczego, prowadzeniem czynności operacyjno-gaśniczych, ćwiczeniami strażackimi oraz 
zasadami uczestnictwa drużyn w zawodach pożarniczych. Zdobyte w czasie szkoleń informacje 
i umiejętności pozwalały ich absolwentom wdrażać zdobytą wiedzę i umiejętności w życie. Bar-
dzo 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 I Zjazdu Strażackiego Województwa Sandomierskiego. W zmaganiach na wspinal-
ni, z narzędziami pożarniczymi oraz w ćwiczeniach rzędowych startujące 11 drużyn oceniono 
i podzielono według zaprezentowanych umiejętności na cztery grupy. Za kryteria klasyfikacyjne 
przyjęto szybkość działań ratowniczych, rozkazodawstwo, poprawność wykonywania ćwiczeń 
i musztry oraz liczbę strażaków w każdej z drużyn, która wahała się od 6 do 50 osób. Różno-
rodność ćwiczeń prezentowanych przez uczestniczące w zawodach zespoły oraz brak jasnych 
i przejrzystych kryteriów stały się przyczyną wystawienia 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. Niemniej jednak także i w tym przypadku różnorodność 
zaprezentowanych ćwiczeń, mimo skrócenia czasu ich wykonywania, wzbudziła liczne kon-
trowersje zarówno ze strony startujących, jak i komisji sędziowskiej. Nie do końca opierano 
się na wprowadzonym przez władze strażackie regulaminie podczas zawodów, które odby-
ły się 29-30 czerwca 1918 r. z okazji Zjazdu Okręgowego Straży Ogniowych Ochotniczych 
w Zamościu. Uczestniczyły w nich jednostki z: Frampola, Goraja, Hrubieszowa, Mokregolipia, 
Łabunia, Szczebrzeszyna, Zamościa i Zwierzyńca, w sumie około 350 strażaków. Komisja sę-
dziowska pod przewodnictwem Stanisława Arczyńskiego oceniła wykonanie ćwiczeń przez 
poszczególne jednostki, decydując o zajęciu przez nie konkretnych miejsc. Z inicjatywy Związ-
ku Floriańskiego przy współudziale Straży Ogniowej Płockiej 22 września 1918 r. odbył się 
zjazd powiatowy i zawody z udziałem około 300 strażaków. Udział w nich wzięły straże ognio-
we z: Bonisławia, Bielska, Ciachcina, Lelic, Rembowa, Staroźreb, Woźnik i Zagroby. Uczestnicy 
zawodów zostali podzieleni na jednostki ćwiczące z narzędziami i te, które wykonywały tylko 
ćwiczenia rzędowe. Płocka straż pod dowództwem Tadeusza Brzozowskiego zademonstro-
wała pozakonkursową akcję ratowniczą na wspinalni oraz z zastosowaniem aparatów gazo-
dymowych – co było nowością.

Dynamiczny rozwój straży pożarnych spowodował konieczność kolejnych modyfika-
cji regulaminów zawodów przez kierownictwo Związku Floriańskiego. Występujące dru-
żyny strażackie podzielono na dwie kategorie: straże miejskie i  fabryczne (wykonujące 
ćwiczenia z sikawką, drabiną przystawną i hakową, ćwiczenia z linką i ćwiczenia rzędowe) 
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oraz straże wiejskie i małomiasteczkowe (wykonujące ćwiczenia z sikawką, drabiną przy-
stawną oraz ćwiczenia rzędowe). Nastąpiło więc zróżnicowanie nie tylko rodzaju straży, 
ale i rodzaju ćwiczeń, uzależnionych od zadań, jakie w toku normalnej służby i działań 
ratowniczo-gaśniczych wykonywali strażacy. Na podkreślenie zasługuje uwzględnienie 
rodzaju wyposażenia posiadanego przez poszczególne jednostki. Odzyskanie przez Pol-
skę niepodległości w 1918 r. spowodowało rozwój inicjatyw dążących do zjednoczenia 
polskiego pożarnictwa. Trzy największe dzielnicowe związki: Związek Floriański w War-
szawie, Związek Krajowy we Lwowie i  Związek Wielkopolski w  Poznaniu podjęły trud 
zjednoczenia straży w jeden ogólnopolski organizm. Po niespełna 3 latach od tego wyda-
rzenia, w dniach 8-9 września 1921 r., odbył się w Warszawie I Ogólnopaństwowy Zjazd 
Delegatów Straży Ogniowych RP. W czasie jego trwania w parku im. Jana III Sobieskiego 
zorganizowano zawody strażackie, w których udział wzięło 12 drużyn. Okazją do prze-
prowadzenia kolejnych zawodów strażackich był II Ogólnopaństwowy Zjazd Delegatów 
Straży Pożarnych RP w Warszawie, który miał miejsce w dniach 15-17 sierpnia 1924 r. 
W pierwszym dniu Zjazdu strażacy zaprezentowali ćwiczenia i pokazy, które wykazały 
znaczny postęp w bojowym wyszkoleniu poszczególnych drużyn. Licznie zgromadzona 
publiczność podziwiała prowadzone wspólnie z wojskiem ćwiczenia z wykorzystaniem 
miotaczy ognia, gaśnic, sikawek ręcznych i przenośnych oraz motopomp.

Na bazie zebranych doświadczeń oraz postulatów wielu pożarniczych działaczy Zarząd 
Głównego Związku Straży Pożarnych RP opracował w 1926 r. „Ogólnopolski regulamin 
ćwiczeń pożarniczych”. Był to pierwszy taki dokument. 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 podzielono na cztery grupy: I – straże wielkomiejskie 
i przemysłowe, II – straże miejskie i osad posiadających wspinalnię, III – straże wiejskie 
posiadające sikawkę oraz IV – straże wiejskie, które nie posiadały sikawki. Do uczestnic-
twa dopuszczane były drużyny składające się z 12 do 24 osób, które – w zależności od 
rodzaju straży – wykonywały m.in.: ćwiczenia rzędowe, z drabiną mechaniczną, sprawia-
nie drabiny francuskiej, drążkowej, przystawnej lub Szczerbowskiego, wejście na trzecie 
piętro z pomocą drabiny hakowej, tłumienie ognia, budowanie łańcucha wodnego, samo-
ratowanie oraz ratowanie za pomocą linki i aparatu linkowego, sprawianie sikawki, spra-
wianie taboru z podaniem wody oraz defiladę przed komisją sędziowską. Każde z ćwiczeń 
musiało zakończyć się w przewidzianym regulaminem czasie. Komisja sędziowska każde 
z nich oceniała i nakładała punkty karne za odstępstwa od przepisów regulaminu. Kla-
syfikację generalną stanowiła średnia punktów uzyskanych od poszczególnych członków 
komisji. 

26 sierpnia 1927 r. w Poznaniu, z okazji III Ogólnopaństwowego Zjazdu Straży Po-
żarnych RP, odbyły się Krajowe Zawody Strażackie oraz wystawa sprzętu pożarniczego. 
Startujące w grupie miast wydzielonych zawodowe straże pożarne z Bydgoszczy, Łodzi 
i Warszawy zaprezentowały bardzo zróżnicowane ćwiczenia, co poważnie utrudniło pracę 
komisji konkursowej. W efekcie nie ustalono kolejności miejsc, a Zarząd Główny GZSP RP 
zdecydował o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród dla zespołów z Łodzi i Warszawy. 
W grupie straży miejskich zwycięstwo wywalczyła OSP z Czeladzi w powiecie będzińskim.  
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W grupie straży posiadających sikawkę zwyciężyła OSP z Rypina. Najlepszą w klasyfika-
cji straży wiejskich nieposiadających sikawki była OSP z Bochenia w powiecie łowickim.  
Zawody te w literaturze przedmiotu określane są jako nieudane, tym bardziej że w trze-
cim dniu ich trwania na skutek złego przygotowania wspinalni zginął członek czeladzkiej 
drużyny – spadł z niej i zmarł w kilkanaście minut po wypadku.

Pomimo trudności natury obiektywnej, takich jak brak wystarczających środków fi-
nansowych, różnorodny, najczęściej wyeksploatowany sprzęt gaśniczy czy wspomniane 
już niejednolite regulaminy ćwiczeń, nie zaprzestano spotykania się drużyn na zawodach. 
Na wielu z  nich pojawiały się drużyny harcerskie, skautowe i  żeńskie. Tylko w  samym 
województwie kieleckim w 1928 r. odbyło się osiem zawodów okręgowych i 24 rejono-
we. Polscy strażacy znani byli z dobrego przygotowania do swojej roli także w Europie. 
Znaczący sukces odnotowali podczas międzynarodowego zjazdu i zawodów strażackich 
w Turynie (Włochy), które odbyły się w dniach 1-4 października 1928 r. Spośród 36 star-
tujących drużyn miejskich i fabrycznych z Ameryki, Belgii, Francji, Holandii, Szwajcarii 
i Włoch nasi zawodnicy wywalczyli pierwsze miejsce. Nasz kraj reprezentowała drużyna 
OSP z Łodzi – 24 zawodników, którymi dowodził Tadeusz Brzozowski. Łodzianie wyko-
nali 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 muro-
wanego budynku wzbudziło aplauz widowni i sędziów.

Ponieważ zapisy w obowiązujących regulaminach ćwiczeń były dość niedoprecyzo-
wane, strażackie środowiska gremialnie zgłaszały konieczność ich nowelizacji. Kształt 
obowiązującej instrukcji przybrały w 1928 r. Najważniejszymi zapisami pozostały: czte-
rostopniowy cykl odbywania zawodów, podział startujących drużyn pod względem sta-
nu wyposażenia w sprzęt gaśniczy oraz z uwagi na miejsce ich działania (wielkomiejskie, 
miejskie, małomiasteczkowe i  wiejskie). Doczekała się także wprowadzenia zgłaszana 
dużo wcześniej propozycja dotycząca zaprezentowania swoich umiejętności przez indy-
widualnych strażaków wchodzących w skład startującego zespołu. Podtrzymano też za-
sady kryteriów czasowych oraz przyznawania punktów karnych. Ostatnia przed wybu-
chem II wojny światowej zmiana regulaminu i formy zawodów miała miejsce w 1931 r. 
Spowodowana była postępem technicznym w strażach pożarnych, m.in. wprowadzeniem 
sikawki czterokołowej oraz ćwiczeń z działań taktycznych i wyszkolenia. Zawodami obję-
to: straże wielkomiejskie, miejskie, małomiasteczkowe i wiejskie. Istotną nowością był po-
dział ćwiczeń wykonywanych na tempa. Drużyny wielkomiejskie wykonywały ćwiczenia 
rzędowe z drabiną mechaniczną i hakową oraz budowały stanowiska gaśnicze na trzecim 
piętrze budynku. Drużyny miejskie w czasie ćwiczeń szkolnych i taktycznych sprawiały 
sikawkę czterokołową z  linią wężową, zestawiały drabiny oraz prowadziły akcję ratun-
kową za pomocą aparatu Höniga. Grupy straży małomiasteczkowych wykonywały ćwi-
czenia szkolne obejmujące sprawianie różnorakich drabin i bosaków, przewoźnej sikawki 
z osprzętem oraz ratowanie człowieka z drugiego piętra. W grupie straży wiejskich nale-
żało natomiast wykonać ćwiczenie szkolne z użyciem drabin, ułożenie linii wężowej ze 
zwijadła oraz ćwiczenie polegające na zbudowaniu i zajęciu stanowisk na dolnym przęśle 
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drabiny Szczerbowskiego oraz wejściu po drabinie na dach z  tłumicą i wiadrem wody. 
Wszystkie startujące zespoły prezentowały kunszt i dyscyplinę w czasie defilady. Zdawać 
by się mogło, że wprowadzenie nowych unormowań prawnych w tej materii spowoduje 
ujednolicenie form strażackiego współzawodnictwa. Tak się nie stało.

Bardzo wiele zorganizowanych ówcześnie zawodów rządziło się swoimi prawami 
i przepisami, co powodowało szereg nieporozumień i utrudniało obiektywną ocenę. Nie-
mniej jednak strażackie zmagania podczas zawodów stały się bardzo popularną formą 
weryfikowania umiejętności oraz przygotowania do codziennych zadań operacyjno-tak-
tycznych. Dynamiczny rozwój strażackiego ruchu zaowocował powstawaniem drużyn 
młodzieżowych, harcerskich i kobiecych, a także ich uczestnictwem w zawodach, które do 
tej pory zdominowane były przez seniorskie zespoły męskie. Wiele uwagi w owym czasie 
poświęcano zasadom rzetelnego i sprawiedliwego sędziowania, zgodnego z wymagania-
mi regulaminowymi. W latach 30. XX w. Zarząd Główny Związku Straży Pożarnych RP 
wprowadził dla jurorów obowiązek ukończenia odpowiedniego kursu. Sędziami mogli 
zostać strażacy, którzy mieli odpowiednie dla danej kategorii zawodów wyszkolenie stra-
żackie oraz przynajmniej trzyletni staż służby w stopniu oficerskim. Uprawnienia nale-
żało potwierdzać w czasie dorocznych konferencji sędziowskich organizowanych przez 
oddziały wojewódzkie Związku Straży Pożarnych RP. W obliczu narastającego zagrożenia 
wojennego ze strony Niemiec hitlerowskich kierownictwa straży pożarnych podjęły decy-
zję o wyszkoleniu podkomendnych w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwpożaro-
wej. Na zajęciach szczególny nacisk kładziono na praktyczne ćwiczenia związane z obron-
nością, zapewnieniem tężyzny fizycznej oraz przygotowaniem strażaków do przyszłych, 
wojennych działań gaśniczo-ratowniczych. 

Okres okupacji niemieckiej spowodował zaprzestanie działalności przez bardzo wiele 
OSP, część z nich włączono jako przymusowe, do niemieckiego systemu ochrony przeciw-
pożarowej, a ich jedynym zadaniem była walka z pożarami. Nie było zatem mowy o orga-
nizowaniu zawodów pożarniczych, manewrów i innych tego typu imprez konsolidujących 
czy ułatwiających kontakt między strażami i ich członkami. Reaktywowanie i odbudowa 
polskich struktur pożarniczych nastąpiły już w  pierwszych miesiącach po wyzwoleniu 
spod niemieckiej okupacji poszczególnych obszarów kraju. Strażackie drużyny, pozba-
wione przez 6 lat kontaktów, z chęcią zaczęły się spotykać, wymieniać doświadczenia przy 
okazji wspólnych imprez, ćwiczeń i zawodów. Te ostatnie rozgrywano zgodnie z regula-
minem sprzed 1939 r. i miały one charakter imprez regionalnych. 

Według 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 oraz 
sportowy tor przeszkód. Według powyższych przepisów 10 sierpnia 1952 r. we Wrocławiu 
rozegrano zawody, które obejmowały: przegląd techniczny pojazdów, ćwiczenia w sprawia-
niu linii gaśniczej, drabiny Szczerbowskiego, gaszenie za pomocą gaśnicy pianowej, ćwicze-
nie bojowe oraz sportowy tor przeszkód.

Sukcesywnie wprowadzano do straży pożarnych postęp techniczny, coraz nowo-
cześniejszy sprzęt, zmiany w  taktyce i  technice gaszenia pożarów, a  także w wyszkoleniu 
strażaków. Spowodowało to zatwierdzenie w marcu 1953 r. nowego regulaminu zawodów  
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pożarniczych, na mocy którego uchylono wszystkie dotychczas funkcjonujące regulaminy. 
Opierając się na tym regulaminie, zmagania strażackie prowadzono od zawodów gmin-
nych, poprzez powiatowe, do wojewódzkich. W programie ćwiczeń startujący popisywa-
li się umiejętnościami w zakresie szkolnym, na który składały się musztra ze sprawianiem 
sprzętu oraz ćwiczenia alarmowo-bojowe z zadaniem zbudowania stanowiska ogniowego 
na dachu obiektu i podania odpowiednich prądów wody. 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 stanowiły stra-
że wyposażone w sikawki ręczne przenośne umieszczone na wózkach konnych lub ciągnięte 
przez strażaków, grupę drugą – straże posiadające motopompy przewożone podobnie jak 
w grupie pierwszej, trzecią – straże wyposażone w samochody z motopompą lub autopom-
pą, czwartą – jednostki posiadające trzy samochody i trzy motopompy, a piątą – wszystkie 
straże zawodowe i ich oddziały oraz OSP mogące z racji posiadanego sprzętu i wyszkolenia 
rywalizować ze strażami zawodowymi. Indywidualne zmagania strażaków polegały na roz-
winięciu linii gaśniczej i zajęciu stanowiska bojowego, wejściu po drążku bosaka na pierwsze 
piętro obiektu oraz pokonaniu pożarniczego toru przeszkód.

Sprecyzowany został jasny podział ćwiczeń: na szkolne, które obejmowały musztrę, 
sprawianie sprzętu, ewakuację osób i  samoratowanie oraz ćwiczenia alarmowo-bojowe 
z podaniem wody. Zawody oceniała komisja powoływana 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 odstępstw od niego 
odejmowano lub dodawano punkty. Sześć lat później, w 1958 r., Warszawska Komenda Stra-
ży Pożarnych przeprowadziła zawody w warunkach zbliżonych do naturalnych. Stworzono 
okoliczności do oceny startujących zespołów, jak i dowódców, którzy po wylosowaniu założeń 
taktycznych musieli wykazać się umiejętnością zorganizowania akcji oraz rozkazodawstwa.  
Od 1961 r. obowiązywał nowy regulamin zawodów, który oprócz musztry, ćwiczeń szkol-
nych i alarmowo-bojowych, indywidualnych konkurencji i pożarniczego toru przeszkód 
przewidywał egzamin teoretyczny. Jego zaliczenie uprawniało do wystawienia zaświad-
czenia ukończenia kursu podstawowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Szczegól-
ny nacisk położono na prawidłowe sprawianie sprzętu oraz wydawanie komend przez do-
wódcę prowadzącego dziesięcioosobowy zespół. W zależności od szczebla rozgrywanych 
zawodów praktykowano wprowadzenie coraz trudniejszych elementów zarówno w ćwi-
czeniach szkolnych, jak i  alarmowo-bojowych. Regulaminowa forma ich rozgrywania 
powodowała, że uczestniczący w nich strażacy musieli mieć dobre warunki fizyczne oraz 
odpowiednie przygotowanie do posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym. Rozsta-
wianie drabin – Szczerbowskiego i  ciężkiej, ciężkiego bosaka, przenoszenie na miejsce 
startu ręcznych czy mechanicznych pomp oraz sprawianie linii wężowych wymagało wie-
le wysiłku, tym bardziej że czas przeznaczony na wykonanie zadania był ściśle limitowany. 

Władze pożarnicze opublikowały w  1968 r. kolejny regulamin zawodów. Wprowa-
dził on sformułowanie „zawody sportowo-pożarnicze”, co pozwalało na rozgrywanie 
nowych konkurencji, takich jak: trójbój lekkoatletyczny, wyścigi kolarskie, tenis sto-
łowy, gry zespołowe itp. W  części pożarniczej pozostawiono musztrę, ćwiczenia alar-
mowo-bojowe i  egzamin teoretyczny. Nowością było rozgrywanie sztafety pożarniczej.  
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Zadziwiający jest fakt, że dopiero niemal po dwóch dekadach od zakończenia działań 
wojennych postanowiono rozegrać zawody strażackie na szczeblu krajowym. Odbyły 
się w dniach 12-13 września 1964 r. w Zabrzu, z udziałem jednostek straży pożarnych 
z 22 województw. Przeprowadzono je na łąkach hippicznych, gdzie zbudowana została 
pięciosegmentowa wspinalnia i strażnica. Uczestników ulokowano w miasteczku namio-
towym na łąkach. Funkcję gospodarza zawodów przyjął płk poż. Stanisław Komorow-
ski, komendant wojewódzki straży pożarnych w Katowicach, przerywając trwający impas 
w tej sprawie. Zawody były wielkim sukcesem organizacyjnym i propagandowym. Zwy-
cięzcami zawodów zostały: I – OSP Wrzosowa, woj. katowickie, II – OSP Brwinów, woj. 
warszawskie, III – OSP Radymno, woj. rzeszowskie. Zawody OSP skupiały się na druży-
nach męskich, ale już w 1968 r. wystartowały w nich kobiety. II Krajowe Zawody Straży 
Pożarnych przeprowadzono w dniach 18-19 maja 1968 r. z okazji Dnia Strażaka. Zwycięz-
cy grup to: OSP Przeworsk, woj. rzeszowskie oraz KDP Kobylany i KDP Łęki Dukielskie 
(łączony zespół), woj. rzeszowskie.

W związku z dynamicznym rozwojem drużyn młodzieżowych oraz kobiecych 20 lute-
go 1976 r. wprowadzono w życie nowy, różniący się znacznie od poprzednich rozwiązań 
regulamin zawodów sportowo-pożarniczych dla OSP, kobiecych i młodzieżowych drużyn 
pożarniczych oraz zawodowych straży pożarnych. Przy jego konstruowaniu posiłkowano 
się rozwiązaniami dla grupy straży zawodowych funkcjonującymi w Związku Radziec-
kim oraz regulaminem zawodów austriackich dla drużyn OSP. Obszar Polski został po-
dzielony na osiem stref, a zawody przebiegały poprzez pięciostopniowy system eliminacji 
– gminne, rejonowe, wojewódzkie, strefowe i krajowe. Ustalono także częstotliwość ich 
organizowania: gminne – co roku, rejonowe i wojewódzkie – na podstawie decyzji ko-
mendanta wojewódzkiego SP, strefowe i krajowe – co 4 lata. Startujące drużyny występo-
wały w czterech kategoriach: I – młodzieżowe i kobiece, II – OSP typu M i S posiadające 
samochody zaadaptowane do potrzeb strażackich, III – OSP typu S posiadające typowe 
samochody pożarnicze i IV – jednostki straży zawodowych.

Głównymi elementami zawodów dla OSP oraz drużyn młodzieżowych i  kobiecych 
było rozegranie dwóch konkurencji: biegu sztafetowego 9 x 50 m oraz szkolnych ćwi-
czeń bojowych. Nowy regulamin nie zyskał popularności wśród strażaków ochotników 
ani ludzi obserwujących zawody, którzy wielką wagę przykładali do ćwiczeń bojowych 
z ostatecznym efektem, jakim było podanie wody na miejsce zainscenizowanego pożaru 
lub do obrotowej tarczy. Ponadto zbyt drobiazgowe warunki wykonania czynności przez 
startujących zniechęcały strażackie komendy i  zarządy do szerszego propagowania tej 
formy zawodów. Wobec narastającego niezadowolenia oraz przeprowadzania przez wiele 
jednostek zawodów według wcześniej obowiązujących rozwiązań zaprzestano w 1985 r. 
organizowania zawodów sportowo-pożarniczych w tym kształcie. W tym też czasie uka-
zał się nowy regulamin zawodów strażackich, w którym wprowadzono prostą formę oce-
ny, polegającą na uwzględnieniu bezbłędnego wykonania konkurencji w jak najkrótszym 
czasie, co spowodowało jasność sędziowania i dało możliwość podawania precyzyjnych 
wyników bezpośrednio po zakończeniu ćwiczenia przez zespół oraz poszczególnych za-
wodników. Sportowe ambicje strażaków zaspokoiło nadanie strażackim zawodom rangi 
sportu pożarniczego, co nastąpiło w połowie lat 80. XX w.
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Decyzją prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP i komendanta głównego PSP  
z 9 marca 2000 r. został wprowadzony w życie nowy regulamin zawodów sportowo-po-
żarniczych dla OSP. Zgodnie z  jego zapisami organizowano je jako: gminne (co roku), 
powiatowe (co 2 lata), wojewódzkie i krajowe (co 4 lata), pucharowe, memoriałowe i inne. 
Startujące zespoły OSP podzielono na grupy: męskie drużyny pożarnicze (dziewięć osób) 
i kobiece drużyny pożarnicze (dziesięć kobiet i mężczyzna obsługujący motopompę). Obie 
grupy wykonywały ćwiczenia bojowe oraz sztafetę pożarniczą z przeszkodami 7 x 50 m. 

Kolejne regulacje regulaminowe, wprowadzone 11 kwietnia 2006 r. i 10 lutego 2011 r., 
nie wnosiły zasadniczych zmian w organizacji, przeprowadzaniu oraz składzie zespołów 
uczestniczących w zawodach. Konieczność modyfikacji wymagań regulaminów powyż-
szych zawodów podyktowana była postanowieniami Zgromadzenia Delegatów Między-
narodowego Komitetu Technicznego ds. Zapobiegania Pożarom (CTIF). Strona polska 
„Regulamin tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych” wprowadziła 
w życie 19 marca 2004 r. Startujące seniorskie zespoły podzielono na trzy grupy: straże 
ochotnicze, straże zawodowe i drużyny kobiece. Ponadto utworzono dwie klasy związane 
z wiekiem startujących. Każdy z zespołów wykonywał ćwiczenie bojowe (na sucho) oraz 
startował w pożarniczym torze przeszkód. Przyjęty system oceny zasadzał się na przyzna-
niu na początku zawodów drużynie 500 bonusowych punktów. W ocenie liczył się wiek 
startujących strażaków, poprawne wykonanie ćwiczenia i reżim czasowy. Na ostateczną 
klasyfikację składała się liczba punktów pozostających na koncie zespołu po odbytych 
konkurencjach.

Osobny regulamin, według kryteriów przyjętych przez CTIF, obowiązywał dziesięcio-
osobowe młodzieżowe drużyny pożarnicze. W skład rozgrywanych konkurencji wchodziło 
rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy na dystansie 400 m z przeszkodami. W obu konkuren-
cjach startujące drużyny otrzymywały punkty bonusowe, od których odliczało się punkty 
karne za niepoprawne wykonanie czynności. Ważne było także kryterium wiekowe star-
tujących. Na ogólny wynik zespołu składała się suma punktów zdobytych przez drużynę 
w obu konkurencjach. Polskie powojenne pożarnictwo ma znaczące merytoryczne dokona-
nia w organach ochrony przeciwpożarowej i w zawodach na arenie europejskiej. W dniach  
11-15 września 1957 r. w  Warszawie odbył się Kongres CTIF, połączony z  prezentacją 
dorobku ojczystego pożarnictwa oraz pokazami sprawności ochotniczych i zawodowych 
straży pożarnych. W 1961 r. w Niemieckiej Republice Federalnej zorganizowano I Mię-
dzynarodowe Zawody Pożarnicze według jednolitego regulaminu CTIF. 

Od tego czasu rozegrano 15 zawodów rangi europejskiej dla zespołów seniorskich 
i  20  dla drużyn młodzieżowych. Polska była gospodarzem IX Olimpiady CTIF i  VII 
Międzynarodowych Zawodów Młodzieży rozgrywanych w  dniach 24-31 lipca 1989 r. 
w  Warszawie. Uczestniczyło w  nich 171 drużyn reprezentujących 20 państw. Następ-
ne zawody tej rangi rozgrywane w  Polsce to XX Międzynarodowe Spotkanie Drużyn 
Młodzieżowych CTIF połączone z  zawodami pożarniczymi, które odbyły się w  Opolu 
w dniach 19-26 lipca 2015 r. Brały w nich udział 42 drużyny z 23 państw. Mistrzem XX 
Międzynarodowego Spotkania CTIF została MDP OSP z Głuchowa, gm. Kawęczyn, woj. 
wielkopolskie. Drużyna z  MDP Głuchów z  woj. łódzkiego zajęła IV miejsce. Ponadto 
wśród dziewcząt IV miejsce zajęła drużyna z MDP Żdżary, woj. wielkopolskie. Od 2009 r.  
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rozgrywane są Mistrzostw Świata Juniorów w Sporcie Pożarniczym. Młodzieżowa dru-
żyna pożarnicza dziewcząt z Papowa Toruńskiego, woj. kujawsko-pomorskie, startowała 
w III Mistrzostwach Świata Juniorów w Czechach. Następne zmagania w juniorskich mi-
strzostwach odbyły się w 2015 r. w Grodnie na Białorusi. Uczestniczyła w nich również 
drużyna dziewcząt z MDP Papowo Toruńskie. Zespołem chłopców, który podjął rękawicę, 
biorąc udział w V Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Sporcie Pożarniczym w miej-
scowości Svitavy w Czechach w 2014 r., była MDP Głuchów, woj. łódzkie.

Zwycięzcy krajowych zawodów ochotniczych straży pożarnych
•	 12-13 września 1964 r., Zabrze, zawody według regulaminu KG SP z  1962 r. OSP 

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

•	 18-19 maja 1968 r., Wrocław, zawody według regulaminu KGSP z 1962 r. OSP Prze-
worsk, woj. rzeszowskie, OSP Gierzwałtów, woj. olsztyńskie, OSP Wadowice, woj. 
katowickie, KDP Lęki Dukielskie-Kobylany, woj rzeszowskie, KDP Budzów, woj. 
Wrocławskie. Ćwiczące pierwszy raz w zawodach krajowych kobiety startowały w ćwi-
czeniu bojowym i sztafecie bez technicznego toru przeszkód; 

•	 26-27 maja 1972 r., Kraków, zawody według regulaminu KGSP z 1962 r. OSP „S” Gać, 
woj. rzeszowskie OSP „miasta powiatowe” Jarocin, woj. wielkopolskie KDP Chodzież 
„Fabryka Porcelany”, woj. wielkopolskie; 

•	 10-12 września 1976 r., Łódź OSP „S” Wiśniew, woj. siedleckie – zawody według re-
gulaminu CTIF i techniczny tor przeszkód OSP „M” Niechobrz, woj. rzeszowskie – 
zawody według regulaminu CTIF KDP Łącznik, woj. opolskie – zawody według re-
gulaminu CTIF; 

•	 3-4 października 1980 r., Poznań OSP „S” Kadłub, woj. opolskie – zawody według 
regulaminu CTIF i  techniczny tor przeszkód OSP Władysławów, woj. radomskie – 
zawody według regulaminu CTIF KDP Lipowa, woj. opolskie – zawody według regu-
laminu CTIF; 

•	 3-5 sierpnia 1984 r., Białystok, zawody według regulaminu CTIF OSP „S” Kościan, 
woj. leszczyńskie, OSP „M” Jasiona, woj. opolskie, KDP Bielsk Podlaski, woj. Ciecha-
nowskie. Po zawodach zmieniono regulamin na KGSP 1/85, system kwalifikacji do 
krajowych zawodów sportowo-pożarniczych, kwalifikacji do olimpiad CTIF, zlikwi-
dowano podział na grupy „S” i „M”;

•	 23-26 sierpnia 1988 r., Łódź, zawody według regulaminu KGSP 1/85 OSP Jasiona,  
woj. opolskie, KDP Żyrowa, woj. opolskie; 

•	 1-2 października 1993 r., Kraków, zawody według regulaminu CTIF i KGSP 1/85 OSP 
Jasiona, woj. opolskie, KDP nie startowały; 

•	 21-22 września 1996 r., Częstochowa, zawody według regulaminu CTIF i KG SP 1/85 
OSP Jasiona, woj. opolskie, KDP nie startowały; 

•	 29-30 września 2000 r., Częstochowa, zawody wg regulaminu CTIF i KGSP 1/85 OSP 
Kowalew, woj. wielkopolskie, KDP Lądek, woj. wielkopolskie; 

•	 12-14 września 2003 r., Toruń, zawody według regulaminu KGSP 1/85 OSP Drzewce,  
woj. łódzkie, KDP Rozprza, woj. łódzkie; 
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•	 31 sierpnia – 2 września 2007 r., Płock, zawody według regulaminu KGSP 1/85 OSP 
Drzewce, woj. łódzkie, KDP Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie; 

•	 2-4 września 2011 r., Konin, zawody według regulaminu OSP-1/2011 OSP Lądek,  
woj wielkopolskie, KDP Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie;

•	 4-6 września 2015 r., Polanica Zdrój, zawody według regulaminu OSP-1/2011 OSP 
Dobrów, woj wielkopolskie, KDP Dobrów, woj. wielkopolskie.

Według doświadczonych i  cenionych sędziów zawodów pożarniczych – st. bryg.  
Leona Piotra Mądrego i mł. bryg. Leszka Nawrockiego ze względu na sukcesy szczególnie 
należy wyróżnić: 
•		 OSP	Lądek,	woj.	wielkopolskie	–	od	1989	r.	brała	udział	w siedmiu	kolejnych	olim-

piadach pożarniczych. To lider w dziedzinie zawodów według regulaminu międzyna-
rodowego w Polsce. Jednostka ta osiągnęła także mistrzostwo w grupie kobiet i męż-
czyzn w zawodach rozgrywanych według regulaminu polskiego. Zalicza się do drużyn 
najczęściej uczestniczących w olimpiadach pożarniczych. Zdobyła 16 złotych i srebr-
nych medali – w tej klasyfikacji jest także w czołówce. Ponadto startowała w wielu za-
wodach CTIF w Austrii i Niemczech, zawsze zajmując czołowe miejsca w klasyfikacji 
międzynarodowej;

•		 OSP	Niechobrz	Dolny,	woj.	podkarpackie	–	uczestniczyła	w siedmiu	olimpiadach	po-
żarniczych, począwszy od olimpiady w Trento we Włoszech w 1977  r. Znajduje się 
wśród jednostek najczęściej biorących udział w olimpiadach. Zawodnicy zdobyli dwa 
złote i trzy srebrne medale. Startowali wielokrotnie z powodzeniem w zawodach mię-
dzynarodowych w Austrii i pucharach niemieckich landów. Jednostka wprowadziła 
na Olimpiadę Pożarniczą w Herning w Danii w 1997 r. MDP chłopców, a w 2003 r. na 
Olimpiadę Pożarniczą w Kapfenbergu zespół dziewcząt, które zajęły trzecie miejsce;

•		 OSP	Pszów,	woj.	śląskie	–	pierwsza	polska	drużyna	startująca	w Olimpiadzie	Pożarni-
czej w 1966 r. w Karlovac w Jugosławii jako debiutant na tego typu imprezie zdobyła 
złoty medal. W sumie startowała na sześciu olimpiadach pożarniczych i zdobyła pięć 
złotych oraz jeden srebrny medal;

•		 OSP	Kowalew,	woj	wielkopolskie	–	brała	udział	w pięciu	olimpiadach	pożarniczych.	
Zdobyła trzy złote medale. Na zawodach międzynarodowych w Bawarii z powodze-
niem wystartowała w klasie „Święty Florian”.

Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym 
i Powodziowym

W  2005 r. zrodziła się idea integracji wodnych drużyn OSP. Pierwsze i  drugie mi-
strzostwa miały miejsce w  Murzynowie. Uczestniczyło w  nich po 19 drużyn. Liczba 
zespołów systematycznie jednak rosła, a  na mistrzostwach zorganizowanych w  2015 r.  
49 drużyn reprezentowało 14 województw. Trzykrotnie strażacy spotykali się w Licheniu 
Starym oraz w Sierakowie (woj. wielkopolskie). Gospodarzem zawodów były także Wilka-
sy k. Giżycka (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Choszczno w woj. zachodniopomorskim. 
W zawodach tych początkowo uczestniczyli wyłącznie chłopcy, ale szybko dołączyły do 
nich dziewczęta. W  X Mistrzostwach w  2016 r. brało udział 168 strażaków z  14 woje-
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wództw, tworzących 44 drużyny, w tym pięć drużyn kobiecych. W 2015 r. stanowiły one 
co siódmą załogę. Stało się tradycją, że zawodnicy walczą w siedmiu konkurencjach: bu-
dowie wału powodziowego, rzutach ratowniczych kołem i rzutką, ratowaniu zagrożonego 
przez powódź przy użyciu łodzi motorowej i wiosłowej, slalomie łodzi motorowych, wy-
ścigu łodzi wiosłowych oraz konkurencjach specjalnych. Sześciokrotnym mistrzem w kla-
syfikacji generalnej była OSP Licheń Stary I. Miejsca na podium zajmowały także między 
innymi następujące drużyny: OSP Bratian (woj. warmińsko-mazurskie), OSP Sieraków, 
OSP Wilczyn, OSP Brdów (woj. wielkopolskie), OSP Stalowa Wola (woj. podkarpackie), 
OSP Ostrzyce (woj. pomorskie), OSP Opoczno (woj. łódzkie), OSP Kuligów (woj. mazo-
wieckie), OSP Augustów Lipowiec (woj. podlaskie), OSP Kaniów (woj. śląskie). W katego-
rii ,,najlepsza załoga kobieca” zwyciężały drużyny z Lichenia Starego, OSP Bratian i OSP 
Brdów.

Zawody STIHL® Timbersports®
Strażacy ochotnicy aktywnie uczestniczą w  profesjonalnych zawodach sportowych 

STIHL® Timbersports® Series. Te międzynarodowe zawody w  cięciu i  rąbaniu drewna 
z użyciem pilarki łańcuchowej, siekiery i piły ręcznej (zapoczątkowane w Stanach Zjedno-
czonych) przeprowadzane są także w Polsce. Stały się one prestiżowym przedsięwzięciem 
Związku OSP RP i grupy strażaków ochotników. W naszym kraju zawody organizowane 
są od 2003 r., a zawodnicy są czynnymi członkami OSP. Mistrzostwa Polski, a następnie 
mistrzostwa świata oraz drużynowe mistrzostwa Europy i świata stanowią punkt kulmi-
nacyjny dorocznego sezonu. Pierwsze Mistrzostwa Polski STIHL® Timbersports® Series 
rozegrane zostały w 2003 r. w Choczni koło Wadowic. Kolejną areną Mistrzostw Polski 
był nadmorski Rewal. Od 2008 r. zawody rozgrywane były w malowniczym amfiteatrze 
w Morzyczynie (zachodniopomorskie) nad jeziorem Miedwie. W 2014 r. zawody roze-
grano w Kruszwicy, zaś w latach 2015-2017 w amfiteatrze w Ostródzie. W 2015 r. po raz 
pierwszy w Polsce w Poznaniu zostały przeprowadzone mistrzostwa świata. Największe 
sukcesy odnieśli: wielokrotny mistrz Polski Arkadiusz Drozdek z Zielonej Góry, Janusz 
Chmielewski, Jacek Groenwald, Marcin Juskowski, Krystian Kaczmarek, Sławomir Po-
łom. Światowy sukces odnieśli polscy reprezentanci w składzie Arkadiusz Drozdek, Jacek 
Groenwald i  Krystian Kaczmarek na mistrzostwach świata w  Lillehammer (Norwegia) 
3-4 listopada 2017 r., zdobywając wicemistrzostwo świata.

Olimpijskie sukcesy strażaków
•	 Adam Małysz – członek OSP w Wiśle, czterokrotny medalista olimpijski i czterokrot-

ny mistrz świata, czterokrotny zdobywca Pucharu Świata w skokach narciarskich.
•	 Kamil Stoch – honorowy członek OSP Ząb, trzykrotny złoty medalista olimpijski, 

mistrz świata, pięciokrotny zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni, zdobywca Pucharu 
Świata.

•	 Monika Ciaciuch – członek OSP Ślesin, wioślarka, brązowa medalistka olimpijska 
w czwórce podwójnej, wicemistrzyni świata.

•	 Zbigniew Bródka – KP PSP w Łowiczu, panczenista, złoty medalista olimpijski, zdo-
bywca Pucharu Świata.
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•	 Justyna Kowalczyk – pochodzi z Kasiny Wielkiej, woj. małopolskie, dwukrotna mi-
strzyni olimpijska, w biegach narciarskich, pięciokrotna medalistka olimpijska, ośmio-
krotna medalistka mistrzostw świata, czterokrotna zdobywczyni Pucharu Świata.

Zawody sikawek
W 2000 r. w powiecie kościańskim, w Cichowie, miejscowości położonej w gminie Krzy-

wiń, po raz pierwszy zorganizowano Wielkopolskie Zawody Sikawek Konnych w stylu retro. 
Jest to impreza bardzo widowiskowa, doskonale odtwarzająca tradycyjne działania straża-
ków, ich ubiory, pokazująca dawny sprzęt pożarniczy. Cieszy się uznaniem wśród strażaków 
oraz dużym zainteresowaniem i sympatią widzów. Nic więc dziwnego, że już w 2001 r. zawo-
dy te uzyskały rangę zawodów krajowych. Nad imprezą, która od 2003 r. ma rangę zawodów 
europejskich, od początku patronat sprawuje prezes Zarządu Głównego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak. Zawody sikawek znalazły wielu entuzjastów 
i naśladowców w kraju. Od 2003 r. organizowane są Mazowieckie Zawody Sikawek Strażac-
kich w Garwolinie, Zawody Sikawek Konnych w Szermowicach oraz w Jastrzębiu Zdroju, 
jedne i drugie w woj. śląskim, oraz w Zębie na Podhalu. Rozgrywane są także Międzyna-
rodowe Zawody Sikawody sikawek Konnych w  Trzebiatowie, woj. zachodniopomorskie, 
Wojewódzkie Zawody Sikawek w Straszewie, woj. kujawsko-pomorskie i Międzyregionalne 
Pokazy i Zawody Zabytkowych Sikawek Konnych w Rudawce Rymanowskiej na Podkarpa-
ciu. Powrót sikawek na areny zawodów powoduje ich stałą konserwację i odnowę, dbałość 
o stare ubiory, hełmy, narzędzia, drabiny i węże. Zawody sikawek są doskonałą promocją 
ochrony przeciwpożarowej, dbałości o zabytki i historię pożarnictwa.

Strażacka piłka wodna
Od 2002 r. w miejscowości Przechód w gminie Korfantów na Opolszczyźnie odbywa się 

corocznie Międzynarodowy Turniej Piłki Wodno-Prądowej zwanej „Wasserball”, z udziałem 
krajowych oraz zagranicznych drużyn – z Niemiec, Czech i Słowacji. Jest to typowo stra-
żacka konkurencja, w której piłkę porusza siła prądów wody wyrzucanej z węży. Zamiarem 
organizatorów było nawiązanie do strażackiej dyscypliny sportowej, która cieszyła się popu-
larnością na Śląsku Opolskim już przed I wojną światową. Mecze „hydroballu”, rozegrane 
w Polsce pierwszy raz prawdopodobnie po zawodach w Turynie przez Łódzką Ochotniczą 
Straż Pożarną, stały się widowiskowym punktem programu ogólnokrajowego zjazdu i zawo-
dów w Poznaniu w 1929 r. Rok później mecz piłki wodnej wieńczył Tydzień Strażacki, zor-
ganizowany przez Związek Straży Pożarnych Województwa Wileńskiego. Odpowiadając na 
zainteresowanie działaczy pożarniczych tą nową dyscypliną, w 1931 r. na łamach „Przeglądu 
Pożarniczego” zaprezentowano reguły strażackiej gry w piłkę. W programie wojewódzkie-
go zjazdu strażackiego w Łodzi w 1933 r. znalazł się mecz piłki wodnej pomiędzy dwoma 
oddziałami straży gospodarzy Ta nowa konkurencja stała się atrakcyjnym zwieńczeniem 
programu zjazdów strażackich także w innych miejscach kraju, np. podczas zawodów straży 
kolejowych Wileńskiej Dyrekcji PKP w 1934 r. czy wojewódzkiego zjazdu ćwiczebnego stra-
żaków ziemi podolskiej w Tarnopolu dwa lata później. Także mieszkańcy Śląska mieli okazję 
kibicować podczas obchodów uroczystości św. Floriana w 1932 r. rozgrywającym drużynom 
OSP z Mysłowic oraz Zawodowej Straży Pożarnej kopalni Giesche. 
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Chyba najbardziej gorliwym propagatorem rozgrywek piłki wodnej na Mazowszu po 
II wojnie światowej, odtąd określanej mianem prądopiłki, stała się OSP Niepokalanów, 
dysponująca obszernym basenem przeciwpożarowym. Bracia strażacy rozgrywali także 
mecze z  reprezentacjami okolicznych straży, np. z  Błonia, Wiskitek, Guzowa, Paprotni 
i Pruszkowa. W czerwcu 1947 r. mecz prądopiłki w Niepokalanowie nagrała nawet Pol-
ska Kronika Filmowa. Do spopularyzowania tej dziedziny przyczyniła się także wydana 
w 1949 r. jednodniówka OSP Niepokalanów pt. „W walce z pożarami” autorstwa ppłk. 
poż. Józefa Boguszewskiego, gdzie w  rozdziale poświęconym wychowaniu fizycznemu 
strażaków zamieszczono plan basenu do gry wraz z rozmieszczeniem sprzętu i obsługi 
oraz zdjęcie z meczu. Rozesłanie wydanej w nakładzie 5 tys. egz. jednodniówki do straży 
pożarnych w różnych rejonach kraju i za granicą zapewniło prądopiłce skuteczną akcję re-
klamową. W prasie pożarniczej z lat 50. i 60. można natrafić na wzmianki o rozgrywanych 
meczach prądopiłki w różnych rejonach Polski, podczas pokazów i zawodów, tak wśród 
straży ochotniczych, jak i zawodowych. Regulamin gry zamieszczono na łamach „Straża-
ka” w 1953 r., a po 4 latach swój projekt regulaminu przedstawiła w tym samym piśmie 
OSP Niepokalanów. Redaktor „Strażaka” informował w 1957 r. o rosnącej popularności 
tej dyscypliny, wskazując też trzy jej odmiany: na wodzie, trawie i utwardzonym placu. 
Podkreślał, że pierwsze rozgrywki na basenach wodnych urządzano w Niepokalanowie, 
Krynicy i Krakowie, mecze na trawie mają wielu zwolenników na terenie Bielska-Białej, 
a spotkania na placu największą popularnością cieszą się w województwach koszalińskim 
i opolskim. Do dziś turnieje prądopiłki na terenie trawiastym lub utwardzonym rozgry-
wane są przez strażaków gminy Wałcz w woj. zachodniopomorskim i cieszą się popular-
nością zarówno w środowisku pożarniczym, jak i lokalnej społeczności. Są atrakcją festy-
nów i jednocześnie znakomitą formą szkolenia strażaków.

7. Ducha nie gaście

Orkiestry dęte i nie tylko
Działalność kulturotwórcza, a także kulturalno-wychowawcza są bardzo istotnymi instru-

mentami więzi organizacyjnej takich stowarzyszeń, jakimi są ochotnicze straże pożarne. Kul-
turotwórcza rola organizacji polega na upowszechnianiu i przekazywaniu otoczeniu własnych 
wytworów dotyczących norm, wartości i wzorów zachowań, przejętych z tradycji i powsta-
łych w toku współdziałania członków organizacji. Szczególne miejsce w amatorskim ruchu 
artystycznym ochotniczych straży pożarnych zajmują strażackie orkiestry. Powstawały wraz 
ze strażami wszędzie tam, gdzie udało się zgromadzić środki na zakup instrumentów (od za-
wsze główny problem orkiestr amatorskich), gdzie znalazł się fachowy muzyk i organizator, 
by zapewnić szkolenie adeptów, zadbać o repertuar i przygotować koncerty – uważa Marian 
Chmielewski. Początek orkiestr to II połowa XIX w. Każda niemal straż marzyła o orkiestrze, 
nie każdą było na nią stać. Zamiłowanie do munduru, potrzeba obcowania z polską pieśnią 
i muzyką pozwalały znajdować sposoby na realizację tych marzeń. Różne też były warunki 
w nadzorowanej przez zaborców Ojczyźnie. Mniejsze ograniczenia wolności w zaborze au-
striackim sprzyjały rozwojowi ruchu muzycznego w tej części kraju. Do dzisiaj południe Pol-
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ski jest kolebką licznych orkiestr. Ale powstawały one też w Królestwie Polskim. Przykładem 
mogą być orkiestry o długiej tradycji funkcjonujące do dzisiaj, np. Słupca – założona w 1893 r., 
Wilamowice – z końca XIX w. i Milówka – 1909 r. 

Ważne miejsce w dziejach orkiestr zajmują wspólne koncerty okolicznościowe: w 1997 r. 
na zakończenie obchodów 75-lecia Związku OSP RP, z okazji jego X Zjazdu Krajowego, ale 
przede wszystkim dla uczczenia 200-lecia Mazurka Dąbrowskiego – polskiego hymnu naro-
dowego. Wielki koncert odbył się w Warszawie na placu Marszałka 

Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Pod wspólną batutą zagrało 1500 
strażaków z 50 orkiestr OSP. Prezentowano polskie pieśni, repertuar marszowy i rozrywkowy.  
Ta pierwsza próba wspólnego grania zakończyła się sukcesem. Doświadczenia zdobyte przy jego 
organizacji przydały się w dalszej pracy z orkiestrami. 18 maja 2000 r. w Wadowicach 80 orkiestr 
OSP – ponad 3000 muzyków zagrało w koncercie „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II 
w darze”. Okazją były 80. urodziny wielkiego Polaka. Poważny repertuar i jeden dyrygent. Znów 
zaskoczenie. W czerwcu w Warszawie odbył się koncert jubileuszowy z okazji roku 2000. Znów 
na placu przy Grobie Nieznanego Żołnierza zebrały się orkiestry. Towarzyszyły im zespoły arty-
styczne z całego kraju, które na zamarkowanej mapie Polski stworzyły panoramę folkloru, obej-
mującą wszystkie regiony kraju. Tym razem najbardziej zaskoczony widowiskiem św. Florian 
upuścił naczynie, którym od lat pomaga gasić pożary i morze wody spadło z nieba na grających 
i tańczących. Ale strażak wody się nie boi. Gdy tylko pojawiła się tęcza, wróciły orkiestry i zespo-
ły, a koncert trwał dalej. Orkiestry i zespoły występowały też przez dwa dni na placu Zamkowym, 
w Teatrze Polskim i Łazienkach Królewskich, bawiąc mieszkańców i gości stolicy. Warszawiacy, 
już wcześniej przygotowani do kontaktów ze strażacką kulturą podczas festynów z okazji Dnia 
Strażaka, ciepło przyjmowali strażackich artystów. 

Wspólne granie stało się specjalnością orkiestr OSP. Bez prób, na podstawie przesłanych 
wcześniej materiałów nutowych, muzycy grali na przeglądach regionalnych orkiestr OSP, na 
festiwalach ogólnopolskich oraz co roku 18 maja w Wadowicach. Po śmierci Jana Pawła II 
koncert odbywa się w podobnej formie, pod hasłem „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi 
II w hołdzie” i gromadzi co roku kilkadziesiąt orkiestr i kilka tysięcy muzyków. 

Dzięki gościnności Sanktuarium Maryjnego w  Licheniu Starym, woj. wielkopolskie,  
we współpracy Związku OSP RP z Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr w 2005 r. zorganizo-
wany został I Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr pod hasłem ,,Janowi Pawłowi II w dowód 
wdzięczności”. Kolejne zloty organizowane są co 2 lata (w latach: 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 
2017), z licznym udziałem orkiestr i zespołów wokalnych. Po kanonizacji Ojca Świętego – pod 
hasłem ,,Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie”.

Wierni tradycji strażacy są organizatorami i uczestnikami pielgrzymek do miejsc kultu 
religijnego. Szczególne miejsce zajmuje tu klasztor na Jasnej Górze. Organizowane są tam piel-
grzymki strażaków z udziałem orkiestr i zespołów wokalnych OSP. W V Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Strażaków w 2005 r. oprawę mszy św. zapewniało blisko 130 orkiestr OSP, które pod 
wspólną batutą wykonały przed mszą św., w czasie jej trwania i po niej 24 utwory – narodowe 
i religijne. Podobnie w 2007 r., 2010 r. i 2015 r. Strażacka orkiestra z Dobrynina (podkarpackie) 
dała koncert patriotyczny na Monte Cassino, w Loreto i Rimini, a przyjaźnie zawarte z wło-
skimi strażakami w mieście Cassino i tamtejszym Museo Historiale owocują do dzisiaj. Takie 
wyjazdowe koncerty orkiestry strażackie realizują co roku, głównie w okresie wakacyjnym.
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Ukształtował się system przeglądów dorobku zespołów muzycznych. Pierwszy festiwal or-
kiestr zorganizowany został w 1971 r. w Koszalinie. Potem festiwale odbywały się cyklicznie co 
2 lata: najpierw w Koszalinie, później w Ciechanowie (do 1993 r.) XIII – w Chodzieży, XIV – 
w Bielsku-Białej i Ustroniu, XV – w Koninie, XVI – w Połczynie Zdroju, XVII – w Warszawie, 
XVIII, XIX, XX i XXI – w Krynicy-Zdroju, XXII – w Wiśle, XXIII – w Płocku, XXIV – w Czę-
stochowie. Festiwale poprzedzane są przeglądami wojewódzkimi i  regionalnymi, organizo-
wanymi w  atrakcyjnych dla artystów miejscowościach, jak Połczyn-Zdrój, Polanica-Zdrój, 
Krynica-Zdrój i Ciechocinek. Dodatkową atrakcją stały się grupy dziewczęce towarzyszące 
występom strażackich orkiestr. Kolorowo ubrane młode tamburmajorki, mażoretki czy pom-
ponistki tańczą dla widowni, a muzyków mobilizują do lepszej gry. Ich występy, zapocząt-
kowane przez Jana Wiśniewskiego w Płośnicy i Stanisława Słowińskiego w Grodzisku Wiel-
kopolskim, stały się w okresie minionych 20 lat elementem wielu orkiestr. Wprowadzone do 
konkursu pokazy parady przyniosły szybkie efekty. Wykształciły się różne formy prezentacji. 
Każda orkiestra stara się być oryginalna zarówno w zakresie stroju, jak i układów tanecznych 
stanowiących dodatkowy element cieszący oko. 

Dzisiaj orkiestry – chyba jak zawsze – borykają się też z wieloma kłopotami: finansowymi, 
repertuarowymi, kadrowymi, niemniej jednak ich dorobek jest znaczący. Dają szansę dzie-
ciom i młodzieży garnącym się w ich szeregi, na rozwijanie własnych uzdolnień i zaintereso-
wań, na kontakt z dorobkiem polskiej i światowej muzyki, na wspólnotę w grupie o podobnych 
zainteresowaniach. Z myślą o zespołach artystycznych różnego charakteru: folklorystycznych, 
teatralnych, wokalnych, kabaretowych Związek od lat organizuje Regionalne i Ogólnopolskie 
Spotkania Zespołów Artystycznych OSP. Przez 20 lat gościły one w Paczkowie na Opolszczyź-
nie, potem rozpoczęły wędrówkę po kraju, rozszerzone o spotkania regionalne (w systemie 
dwuletnim). Gościny udzielały im m.in. Krynica-Zdrój, Wisła, Polanica-Zdrój, Opatów, Tu-
rośń, Augustów, Becejły, Giżycko, Górzyn, Rajgród. Zespoły towarzyszą też orkiestrom we 
wspólnych koncertach okolicznościowych.

Europarada Orkiestr Dętych w sercu Europy w Suchowoli, woj. podlaskie
Doroczną tradycją od 2003 r. jest Europarada Orkiestr Dętych w Suchowoli, woj. pod-

laskie. Jej pomysłodawcą był dyrygent Orkiestry Dętej OSP w Suchowoli Jerzy Zdanewicz. 
Występują tu znakomite europejskie zespoły, w szczególności naszych sąsiadów: Litwy, 
Białorusi, Rosji, Ukrainy, Słowacji oraz z Polski (z Mykanowa, Ostrowi Maz., Kłomnic, 
Ogrodzieńca, Białegostoku) Organizację zapewnia utytułowana Orkiestra Dęta z Sucho-
woli, rolę organizatora pełni burmistrz Suchowoli i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Tu-
rystyki. Tradycyjnym partnerem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Festiwal Piosenki Strażackiej, Ciechocinek
W 1986 r. zagościł w Ciechocinku Festiwal Piosenki Strażackiej, który z niewielkimi 

przerwami odbywa się w tym uzdrowisku co 2 lata, w 2017 r. po raz piętnasty ciesząc ku-
racjuszy i gości miasta pięknem strojów, zaangażowaniem, śpiewem i tańcem amatorskich 
zespołów wokalnych z całego kraju. 

Dla amatorskiego ruchu artystycznego OSP ważne były koncerty okolicznościowe 
z okazji rocznic związanych z historią naszego kraju. 6 września 2008 r., w 90. rocznicę 
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odzyskania niepodległości Polski, po nabożeństwie w Kościele Mariackim orkiestry i ze-
społy wystąpiły na Rynku Głównym w Krakowie z okolicznościowym koncertem. 17 lipca 
2010 r., w 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, 30 orkiestr OSP i pięć zespołów wokal-
nych (około 1500 osób) zagrało na polach Grunwaldu.

Pielgrzymki strażackie i służba duszpasterska
Najczęściej spotykana definicja kapelana informuje, że jest to duchowny w kościele rzym-

skokatolickim, prawosławnym, greckokatolickim, anglikańskim i ewangelickim, spełniający 
funkcje liturgiczne przy kaplicy zakonnej, szpitalnej lub przydzielony przez władzę kościelną 
do obsługi duszpasterskiej pewnej grupy osób lub środowisk (np. kapelan wojskowy, więzien-
ny, szpitalny, uczelniany). W procesie wychowawczym młodszej braci strażackiej biorą udział 
właśnie także księża kapelani straży pożarnej. Kapelan więc to duchowny, któremu na stałe 
powierza się opiekę duszpasterską nad określoną wspólnotą lub wyodrębnioną grupą wier-
nych (wyodrębnioną ze względu np. na skoszarowanie, udział w akcji ratowniczej itp.). Stra-
żacy ze względu na charakter służby – skoszarowanie w czasie większych akcji ratowniczych 
oraz specyfikę zawodu ratownika zostali objęci takim rodzajem duszpasterstwa, na co zwraca 
uwagę kapelan krajowy strażaków st. bryg. ks. dr Jan Krynicki. „Bogu na chwałę, ludziom na 
ratunek” – to powiedzenie nestora polskiego pożarnictwa towarzyszy rycerzom św. Floriana 
w ich służbie od XIX w. Wtedy tak naprawdę zaczęły powstawać strażackie drużyny, które mia-
ły chronić życie mieszkańców i ich dobytek przed żywiołem ognia. Polscy strażacy, choć pod 
różnymi zaborami, dbali niezmiennie o trzy rzeczy: służbę Bogu, służbę Ojczyźnie – Polsce 
i służbę drugiemu człowiekowi. Wypada wspomnieć, że od początku powstawania jednostek 
straży pożarnych bardzo aktywni przy ich powoływaniu byli księża katoliccy, niejednokrotnie 
wspomagający je materialnie. To właśnie księża zachęcali do miłości Boga, Ojczyzny i czło-
wieka. Można by powiedzieć – popularyzowali realizowanie przykazania miłości Chrystusa 
na co dzień w życiu i służbie. W szczególnym czasie dwudziestolecia międzywojennego księża 
katoliccy również włączali się w pomoc przy powoływaniu jednostek straży pożarnych i choć 
nie istniała wtedy oficjalna kapelania straży pożarnej, to zapewne były to pierwsze fundamenty 
pod duszpasterstwo strażaków w wolnej Polsce. 

A  piękną kartą służby Bogu, Ojczyźnie i  ludziom w  historii polskiego pożarnic-
twa był czas II wojny światowej, kiedy strażacy włączali się w ruch oporu, często wspie-
rani przez zaangażowanych w ten ruch księży. W mrocznym czasie zawieruchy wojennej 
i zniewolenia polskiego narodu wielu strażaków i kapłanów z ruchu oporu poświęciło dla 
Boga, Ojczyzny i służby to, co człowiek ma na tym świecie najcenniejszego – swoje życie.  
Po II wojnie światowej w Polsce teoretycznie wolnej (a zniewolonej przez jarzmo komu-
nizmu) w dalszym ciągu następuje rozwój straży pożarnych, zarówno tych zawodowych, 
jak i ochotniczych. Trzeba zaznaczyć, że w okresie od 1945 r. do 1989 r. nie funkcjonowało 
oficjalne duszpasterstwo w strażach pożarnych Polski. Na uwagę jednak zasługuje fakt, że 
w  tamtym czasie strażacy ochotnicy jak Polska długa i  szeroka podejmowali służbę przy 
Bożych grobach od Wielkiego Piątku do rezurekcji w Niedzielę Zmartwychwstania. Ta gru-
pa ludzi, stowarzyszona w ochotniczych strażach pożarnych, a niejednokrotnie i pracująca 
w strażach zawodowych, miała ogromne pragnienie, aby wzorem innych grup zawodowych 
mieć swoich duszpasterzy.
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Po 1989 r. w  kościele polskim zaczęto powoływać duszpasterzy poszczególnych grup 
zawodowych, wśród nich również strażaków. Pierwszym biskupem, który powołał duszpa-
sterstwo straży pożarnych, był abp Ignacy Tokarczuk w Przemyślu. W 1992 r. Konferencja 
Episkopatu Polski powołuje franciszkanina o. Jerzego Kołodziejczaka na pierwszego ka-
pelana krajowego straży pożarnych zatrudnionego w KG PSP w Warszawie. Ksiądz Jerzy 
od początku zajmuje się organizacją Duszpasterstwa Straży Pożarnych w Polsce. W 1998 r. 
zostaje zatrudniona pierwsza grupa kapelanów w komendach wojewódzkich PSP, a potem 
kolejni kapelani, którzy jednocześnie rozpoczynają organizowanie struktur kapelańskich 
w poszczególnych diecezjach i województwach. W 2006 r. Konferencja Episkopatu Polski 
powołuje na kapelana krajowego ks. Krzysztofa Jackowskiego, kapłana diecezji warszawsko
-praskiej, który kontynuuje dzieło ks. Jerzego Kołodziejczaka. Kolejna zmiana kapelana kra-
jowego odbywa się w 2011 r., a na stanowisko to zostaje powołany ks. dr Jan Krynicki, absol-
went Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie w 1980 r., który realizuje duszpasterstwo 
strażaków na wzór nakreślony przez poprzedników. Taki stan utrzymuje się po dziś dzień. 

Obecnie funkcjonuje następująca struktura duszpasterska: delegat Konferencji Episko-
patu Polski ds. duszpasterstwa straży pożarnych – abp metropolita Sławoj Leszek Głódź, 
kapelan krajowy, kapelani wojewódzcy PSP, kapelani diecezjalni w ramach 46 diecezji, ka-
pelani powiatowi, kapelani gminni. Łącznie w Duszpasterstwie Straży Pożarnych RP po-
sługuje około 350 księży rzymskokatolickich. Liczba ta zmienia się każdego roku, gdyż co 
rok przybywa kilku kapelanów. Prowadzona jest ich stała formacja duchowa, spotykają się 
oni na corocznych ćwiczeniach rekolekcyjnych. Raz na 5 lat organizowana jest pielgrzym-
ka polskich strażaków na Jasną Górę (pierwsza taka pielgrzymka miała miejsce w 1939 r., 
a kolejna dopiero po 1989 r.). W 2015 r. pielgrzymka zgromadziła na jasnogórskich bło-
niach rzeszę 100 tys. strażaków z całej Polski. Kapelani poszczególnych diecezji organizują 
również lokalne pielgrzymki strażaków, na poziomie diecezjalnym. W 2017 r. wyruszyła 
z Warszawy XI Piesza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę. Wzięli w niej udział strażacy 
zarówno PSP, jak i OSP. Wśród posług duchowych kapelanów wypada wymienić organi-
zowanie spotkań opłatkowo-noworocznych, wielkanocnych, świąt, uroczystości ku czci 
św. Floriana, jak i wszelkich nabożeństw za zmarłych. Ponadto kapelani posługują stra-
żakom, dokonując poświęcenia sztandarów, wszelkiego rodzaju sprzętu strażackiego oraz 
uczestnicząc w wielu uroczystościach prywatnych strażaków, zarówno tych zawodowych, 
jak i z OSP – chrztach, ślubach, pogrzebach. 

Kapelani, będący funkcjonariuszami PSP oraz członkami jednostek OSP, uczest-
niczą w  różnego rodzaju akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz akcjach po katastro-
fach, klęskach żywiołowych i  innych miejscowych zdarzeniach. Wypada wspomnieć 
udział kapelanów w  akcji gaszenia pożaru w  Kuźni Raciborskiej, akcji powodziowej 
w  latach 1997, 2001 i  2010, działaniach po katastrofie zawalenia się hali wystawienni-
czej w  Chorzowie, katastrofie kolejowej pod Szczekocinami oraz wielu innych zdarze-
niach i wypadkach drogowych. W takich chwilach ich duchowa posługa dla poszkodo-
wanych, ofiar i samych strażaków uczestniczących w akcjach jest czymś nieocenionym. 
Ogromnym wkładem duszpasterskim kapelanów jest ich posługa w  najtragiczniej-
szych momentach, kiedy w akcjach ratowniczych giną strażacy. Na stronie internetowej  
www.duszpasterstwostrazakow.pl czytamy: „Duszpasterstwo Strażaków PSP i  OSP to 
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służba dla Strażaków i  ich Rodzin i wspieranie ich w trudnej pracy zawodowej. Strona 
duszpasterstwa ma informować o posłudze Kapelanów w strukturach strażackich, wska-
zywać działania, jakie są przez Księży Kapelanów podejmowane na terenie całego kraju”.

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę, 26 kwietnia 2015 r.
W  uroczystościach udział wzięło ponad 100 tys. strażaków ochotników i  funkcjona-

riuszy PSP. Przed uroczystą mszą świętą z udziałem prezydenta RP wspólnie z przedsta-
wicielami PSP, ZOSP RP i Lasów Państwowych zasadzono ,,Dąb Wdzięczności”. Następnie 
odbył się koncert 150 orkiestr strażackich i 26 chórów działających przy OSP. Eucharystii 
przewodniczył i kazanie wygłosił metropolita gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź, a konce-
lebrowali kapelani strażaccy z krajowym kapelanem strażaków ks. bryg. Janem Krynickim 
na czele. Do zebranych przemówili podprzeor ojciec Mieczysław Polak, prezydent RP Bro-
nisław Komorowski komendant i  główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Ze 
słowami uznania i podziękowania zwrócił się do rycerzy św. Floriana prezes ZG ZOSP RP 
Waldemar Pawlak, który na puentę swojego wystąpienia z okazji VII Pielgrzymki wybrał 
fragment siódme go z dziesięciorga „Przykazań prawego strażaka” z 1901 r.: „Bądź dumny 
z tego, że należysz do towarzystwa pożarniczego, bądź dumny z tego, że należysz do niezli-
czonej rzeszy bojowników walczących pod sztandarem najczystszej miłości bliźniego”. 

VII Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski
Strażacy, służąc „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, wielką czcią otaczają pamięć 

Ojca Świętego Jana Pawła II. W trakcie jego pielgrzymek do Polski godnie pełnili swoją 
służbę. Ojciec Święty wielokrotnie przyjmował strażaków w Watykanie, dając świadectwo 
pamięci o nich i ich poświęceniu. Środowisko strażackie było zaproszone do udziału we 
mszy świętej w Drohiczynie 10 czerwca 1999 r.

Podróże apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski:
•	 I pielgrzymka (2-10 czerwca 1979 r.), 
•	 II pielgrzymka (16-23 czerwca 1983 r.), 
•	 III pielgrzymka (8-14 czerwca 1987 r.), 
•	 IV pielgrzymka (1-9 czerwca, 13-16 sierpnia 1991 r.), 
•	 V pielgrzymka (22 maja 1995 r.),
•	 VI pielgrzymka (31 maja – 10 czerwca 1997 r.), 
•	 VII pielgrzymka (5-17 czerwca 1999 r.), 
•	 VIII pielgrzymka (16-19 sierpnia 2002 r.).

Straż pożarna w  Polsce jest sumą dwóch składników: Państwowej Straży Pożarnej 
i ochotniczych straży pożarnych. Do obowiązku strażaka należy ratowanie życia i mie-
nia. Służba ta jest zauważalna w ratownictwie drogowym, ekologicznym, chemicznym, 
pomocy przedmedycznej i  wielu innych. Dziś właściwie trzeba mówić nie o  strażaku, 
ale o  ratowniku, który naraża swe życie, aby nieść ratunek poszkodowanemu. Zdając 
sobie sprawę z tak wielkich obowiązków i trudów strażackiej służby, nie sposób nie za-
uważyć, że jej codziennością jest ocieranie się o  ludzką tragedię, a nierzadko o śmierć.  
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Strażak często musi stanąć z nią oko w oko. Właśnie tu potrzeba wielkiej wiary, potrzeba 
ogromnego hartu ducha, a także nadziei, że obok staje żywy Jezus Chrystus, który mówi: 
„Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce” (Jan 10, 11). Właśnie 
w tych trudnych chwilach, w akcjach, a zwłaszcza po akcji potrzeba duchowego wsparcia, 
potrzeba wspólnej modlitwy, duszpasterskiej rozmowy – uczy ks. st. kpt. Adam Glajcar, 
kapelan krajowy strażaków wyznania ewangelicko-augsburskiego, na co dzień posługują-
cy w województwie śląskim. Oba składniki straży pożarnej – PSP i OSP realizują w sposób 
wspaniały Chrystusowe prawo miłości i dobroci. 

To w strażackiej służbie dochodzi do głosu realizacja Chrystusowego przykazania: „Mi-
łuj bliźniego swego jak siebie samego” oraz „Miłujcie nieprzyjaciół waszych...” (Mateusz 5, 
44). Strażak nie czyni różnicy między ludźmi. Nie ważny jest tu światopogląd, pozycja spo-
łeczna, ekonomiczna, kolor skóry i wyznanie poszkodowanego. Strażak-ratownik pomoc 
niesie każdemu, kto jej potrzebuje, a nawet swemu nieprzyjacielowi. Dla strażaka, a właści-
wie ratownika, każdy, kto wyciąga swą dłoń i woła – ratunku, pomóżcie mi! – jest bliźnim. 
Aby zawsze pozytywnie odpowiadać na te głosy i nie patrzeć na piętrzące się wszelkie trud-
ności i kłopoty finansowe, sprzętowe czy ustawowe – potrzeba wspólnej modlitwy, wspólnej 
pielgrzymki na Golgotę. Rację tu przyznajemy średniowiecznemu, augustiańskiemu mni-
chowi ks. dr. Marcinowi Lutrowi, który mówił: „Crux probat omnia – wszystko w naszej 
wierze (służbie) potwierdza krzyż”. To tak wyraźnie podkreślał wielki Polak Jan Paweł II, 
który mówił: „Bez straży pożarnej nie wyobrażam sobie normalnego funkcjonowania de-
mokratycznego, chrześcijańskiego społeczeństwa”. Potrzeba wspólnej wędrówki, w duchu 
ekumenizmu, na Golgotę, by zaczerpnąć otuchy do dalszej pięknej, humanitarnej, pełnej 
poświęcenia służby ku chwale Bożego imienia, na rzecz drugiego człowieka. Czynimy to 
właśnie w duchu chrześcijańskiej jedności, miłości, zrozumienia i poszanowania drugiego 
człowieka. Dlaczego czynimy to w duchu ekumenii? Odpowiedź jest bardzo prosta – straż 
pożarna jest ponadwyznaniowa. Tam naprawdę nie ma miejsca na partykularyzm, różnice 
rasowe i społeczne. Tu potrzeba wspólnego zaangażowania w służbę, akceptacji i poszano-
wania jeden drugiego. To główna idea regularnych Ekumenicznych Spotkań Strażaków, któ-
rych inicjatorem jest ogólnopolski ewangelicki duszpasterz straży pożarnej.

Strażackie pielgrzymki do sanktuariów maryjnych
Strażacy ochotnicy rokrocznie uczestniczą w  pielgrzymkach. Oprócz ogólnopolskich 

na Jasną Górę, organizowanych raz na 5 lat, pielgrzymują do regionalnych miejsc kultu we 
wszystkich województwach. Z wielu kierunków kraju organizowane są także rokrocznie piesze 
pielgrzymki na Jasną Górę. Strażacy Lubelszczyzny spotykają się między innymi w Sanktu-
arium Maryjnym w Krasnobrodzie, Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy, 
Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie, Sanktuarium Św. Anny w Lubartowie 
oraz Matki Bożej Kodeńskiej – Królowej Podlasia – Matki Jedności. Strażacy warmińscy od-
wiedzają Sanktuarium Najświętszego Sakramentu oraz Kalwarię Warmińską w Głotowie k. 
Dobrego Miasta, a także Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Ojcowie paulini zapra-
szają na coroczną pielgrzymkę rodzin strażackich do Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej 
(woj. śląskie). Małopolscy strażacy w 2017 r. po raz 16. pielgrzymowali do Sanktuarium Matki 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Strażacy woj. łódzkiego pielgrzymują do Matki Bożej 
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Trybunalskiej w Piotrkowie Trybunalskim oraz do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Para-
dyżu. Strażacy podkarpaccy w 2017 r. już po raz 23. uczestniczyli w Podkarpackiej Pielgrzymce 
Strażaków do Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej. Sandomierscy strażaccy wspólnie z samo-
rządowcami spotykają się w Sanktuarium Maryjnym w Sulisławicach. Spełniło się marzenie 
strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie o organizacji pielgrzymki do Sanktuarium 
Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie. Modlą się tu dolnośląscy strażacy, szczegól-
nie z powiatu ząbkowickiego i kłodzkiego. Strażacy licznie przybywają także do Sanktuarium 
św. Anny na Górze św. Anny w woj. opolskim. Podobnie do Sanktuarium Matki Boskiej Ludź-
mierskiej Królowej Podhala w Ludźmierzu (woj. małopolskie) czy Sanktuarium Matki Bo-
żej Studzienniczańskiej w Studziennicznej (pow. augustowski, woj. podlaskie), Sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia w Borku Wielkopolskim. Liczne miejsca kultu znajdują się w diecezji 
gdańskiej, z bazyliką archikatedralną z obrazem Matki Boskiej Oliwskiej na czele.

Pierwsze Ekumeniczne Spotkanie Strażaków odbyło się w 1999 r. w Wiśle-Czarnem. 
Każde spotkanie składa się z dwóch, a nawet trzech części. Pierwsza to zgodnie z cere-
moniałem zbiórka, złożenie meldunku i  podniesienie flagi państwowej oraz powitanie 
gości. Druga to nabożeństwo ekumeniczne (raz w świątyni ewangelickiej, a drugim razem 
w świątyni rzymskokatolickiej), podczas którego dziękujemy za minione dni służby i pro-
simy o dalsze błogosławieństwo i opiekę w walce z czerwonym kurem, żywiołem, klęską 
żywiołową. W czasie tych nabożeństw zawsze gościmy biskupów różnych wyznań, co jesz-
cze mocniej integruje i podkreśla pełną realizację Chrystusowej prośby z arcykapłańskie 
modlitwy: „Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w nas 
jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś” (Jan 17, 21). Część trzecia to wystawa 
sprzętu pożarniczego, pokazy strażackie, które stanowią część edukacyjną uczestników 
spotkania, ale przede wszystkim społeczeństwa. Wtedy właśnie, przy strażackiej grochów-
ce, jest dość czasu na wymianę zdań, można podzielić się spostrzeżeniami, jakimiś uwa-
gami, a także zasięgnąć kompetentnej rady oraz zawiązać nowe znajomości i przyjaźnie. 

Na pewno spotkania te służą integracji strażackiego społeczeństwa. Są one nierozłącz-
ną częścią strażackiej służby. „Wznosimy myśli i serca ku Bogu, Panu nieba i ziemi, dawcy 
wszystkich darów, z którego ręki żyjemy, w którym się opiece polecamy nasz wspólny dom, 
Polskę i prosimy, aby światłość, która z Nim i w Nim mieszka i która płynie z Ewangelii 
Chrystusowej, świeciła nam w strażackiej służbie i pozwoliła nam wszystkim w tych nowych 
czasach wiernie wypełniać naszą – strażacką, chrześcijańską służbę. Niech będzie imię Boże 
błogosławione aż na wieki: albowiem mądrość i moc Jego jest” – bp prof. Andrzej Wantuła. 
Tradycja pielgrzymowania prawosławnych służb mundurowych rozpoczęła się wraz z od-
rodzeniem prawosławnego duszpasterstwa w III Rzeczypospolitej, przypomina o. ihumen 
Sergiusz (Matwiejczuk), posługujący w województwie podlaskim. 18 sierpnia 1994 r., z bło-
gosławieństwa ówczesnego prawosławnego ordynariusza wojskowego arcybiskupa Sawy 
(obecnie metropolity warszawskiego i  całej Polski), wyruszyła na Świętą Górę Grabarkę 
I Pielgrzymka Służb Mundurowych. Od tego momentu każdego roku w przeddzień święta 
Przemienienia Pańskiego 18 sierpnia pątnicy w mundurach licznie gromadzą się w cerkwi 
pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach (woj. podlaskie), aby św. liturgią rozpo-
cząć kolejną pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę. Nabożeństwo celebruje obecny prawo-
sławny ordynariusz wojskowy, jego ekscelencja bp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski). 
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W pielgrzymce uczestniczą żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze służb mun-
durowych wraz z rodzinami i kapelanami. Wśród pątników są strażacy i pracownicy cy-
wilni Państwowej Straży Pożarnej, druhny i druhowie z ochotniczych straży pożarnych 
oraz członkowie młodzieżowych drużyn. W  intencji żołnierzy, funkcjonariuszy służb, 
druhen i druhów oraz ich rodzin jest niesiony krzyż ofiarny, wyświęcony przez prawo-
sławnego ordynariusza wojskowego jego ekscelencję bp. Jerzego i postawiony wśród tysię-
cy innych na Świętej Górze. Góra Grabarka (woj. podlaskie), nazywana Górą Krzyży, jest 
miejscem szczególnym, które od stuleci przyciąga rzesze pielgrzymów różnych wyznań. 
Najstarsza historia tego miejsca nie jest znana. Historycy wiążą ją z kultem cudotwórczej 
ikony Spasa (Zbawiciela), znajdującej się w pobliskim Mielniku. Święta Góra Grabarka 
zasłynęła z cudu, jaki miał miejsce w 1710 r., podczas epidemii cholery, dziesiątkującej 
tereny Rzeczypospolitej. Pewien starzec z siemiatyckiej parafii miał we śnie objawienie, 
że ludzie mogą uchronić się przed epidemią tylko w jednym miejscu, na wzniesieniu po-
łożonym w  uroczysku Suminszczyzna (dzisiaj Szumiłówka), które z  czasem od nazwy 
pobliskiej wsi nazwano Grabarką. Okoliczna ludność zaczęła podążać na święte miejsce 
z krzyżami i modlitwą. Ci, którzy zdołali tam dotrzeć, pili wodę ze źródełka i obmywa-
li się nią. Według kroniki siemiatyckiej parafii ratunek od choroby znalazło wówczas 
około 10 tys. ludzi. W podzięce Bogu za cud zbudowano na tym miejscu drewnianą ka-
pliczkę pw. Przemienienia Pańskiego, która następnie została przebudowana na cerkiew. 
W 1947 r. na Świętej Górze Grabarce zostaje założony pierwszy po wojnie prawosławny 
monaster żeński św. Marty i Marii. Od tej pory historia Świętej Góry nierozłącznie wiąże 
się z życiem monastycznym. Od setek lat ludzie przychodzą tu z prośbą i modlitwą o po-
moc. Zostawiają swoje krzyże, pod którymi kryją się ich osobiste troski, smutki i radości.  
Podążają tam, aby znaleźć ukojenie, radość, pociechę i oparcie. Wierni, pielgrzymi i tury-
ści docierają tu przez cały rok. 

Braterstwo rycerzy św. Floriana
„Miej w sobie poczucie potrzeby społecznego działania” to treść jednego z przykazań 

strażackich. Napisać, że strażacy ochotnicy są ludziom potrzebni, to jakby nic nie napisać 
– stwierdza prof. Adam Dobroński. A strażacy to nie ludzie? Jakby nie byli potrzebni, to by 
ich po prostu nie było – pisze dalej. I błądzą rozpoczynający pisanie dziejów ochotniczych 
straży pożarnych od podawania mniej lub bardziej prawdziwej daty wydania pierwszego 
rozporządzenia, zatwierdzenia statutu, obsadzenia co ważniejszych stanowisk. Podobnie 
jest z ustalaniem list założycieli, co wcale nie znaczy, że można lekceważyć rolę liderów, 
dzielnych komendantów, charyzmatycznych naczelników, ofiarnych sponsorów. Jednak 
konkretna jednostka straży ochotniczej stanowiła efekt przede wszystkim woli wspólno-
ty, mieszkańców miasta, miasteczka, wsi. W mniejszych społecznościach była to zarazem 
pierwsza własna organizacja, awans prestiżowy. A straż sama w sobie to drużyna, nie luź-
ne zbiorowisko samotnych kowbojów z  sikawkami i  toporkami. Uczeni ustalili bardzo 
istotne różnice między wspólnotą a zrzeszeniem. 

Ta pierwsza powstaje z woli naturalnej (organicznej) i jaźni ludzkiej, skoligacenia i bra-
terstwa, sąsiedztwa i więzi psychologicznej, z zaufania i silnej wiary. Wyrasta ze wspól-
nych, sprawdzonych przez pokolenia wartości, pomocny był przykład zza między, mądra 
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rada – i tak można wyliczać dłużej. Podobnie należałoby wskazać komponenty zbyteczne 
wspólnocie, zaczynając od narzucanych z góry bezdusznych kodeksów, formowania kadr 
zrutynizowanych urzędników i całej machiny biurokratycznej z nadzorcami finansowymi, 
kontrolerami, komisarzami itp. Wspólnota się po prostu rodzi (pierwsza zapisana w do-
kumentach data ma charakter symboliczny), organizuje (w sposób naturalny wyłaniają 
się przewodzący w niej), potem doskonali, cały czas mając na względzie dobro wspólne. 
Zmiany zachodzą ewolucyjnie, stopniowo, drogą ucierania opinii, a nie machinacji i prze-
wrotów. Można w tym miejscu spojrzeć ku górze i westchnąć głęboko: jakież to było pięk-
ne i mądre, zgodne z naturą, miłe ludziom i Bogu… Takie były początki zdecydowanej 
większości straży ogniowych – pożarnych, złożonych z ochotników. O nich niesie wieść 
gminna i małomiasteczkowa, krążą legendy, świadczą zapisy historyków i wspomnienia 
druhów, którzy już odeszli na wieczną służbę. 

Bynajmniej nie z winy strażaków, ale i z ich pomocą świat się rozwijał (niekiedy i zwi-
jał), niestety chaotycznie, często od wojny do wojny. W  imię postępu (rzekomego tak-
że) zwalczano zacofanie, uszczęśliwiano i tych, którym dobrze było pozostawać w kręgu 
dawnych wartości. A wspólnoty zamieniały się w społeczności, warstwy i klasy, wola na-
turalna ustępowała woli arbitralnej, racjonalnej, wyrozumowanej. Powstawały struktury, 
wśród nich i stowarzyszenia (zrzeszenia). Takie z programami i budżetami, osobami mia-
nowanymi na funkcje i stanowiska, których nie należy mylić – na szczęście wyjątki, i to 
dość liczne, są wśród nas – z osobowościami ukształtowanymi samoistnie. Często wystar-
czała decyzja właściciela czy szczupłej reprezentacji, tak zwanych przedstawicieli ogółu. 
Konstatacja smętna jest taka – straże ochotnicze w aspekcie prawnym i socjologicznym 
są zrzeszeniami (stowarzyszeniami). Konstatacja na podobieństwo tęczy brzmi – straże 
ochotnicze zachowały szczęśliwie wiele cech wspólnoty. Oczywiście w różnym zakresie 
i  nasileniu, w  zależności od metryki historycznej, regionu, okoliczności obiektywnych 
i przede wszystkim postawy druhen i druhów. Dlatego słychać hymny pochwalne na cześć 
OSP jako fenomenu społecznego. Ale nie brak i  komentatorów smętnie buczących, że 
prawdziwych straży ochotniczych już nie ma. A prawda – jak to zwykle bywa – błąka się 
między skrajnościami, wychylaniem się wahadła w prawo lub w lewo. 

Dobrze byłoby we wspólnoto-zrzeszeniach strażackich naradzić się w  wolnej chwili, 
co zrobić, by podtrzymać serdeczne braterstwo druhen i  druhów, pozostać mniejszą lub 
większą rodziną. A  jednocześnie pomyśleć, jak jeszcze mocniej przekonać do siebie całą 
społeczność lokalną (także gminną), rejonową (powiatową), regionalną, zyskać ich uznanie 
i wsparcie, a także fundusze. Słowo „druh” nie zrodziło się w trybie ustawowym, by dodać 
estymy strażakom ochotnikom, harcerzom. Druh (staropolski druch) to przyjaciel, „niby 
drugi ja”, któremu można zaufać. Jan Karłowicz wywodził słowo druh od drużby, drużki, 
drużyny. Trzeba było zasłużyć na bycie druhem, osiągnąć wysoką sprawność i złożyć przy-
rzeczenie, ślubowanie, wyznać gotowość przestrzegania wartości i reguł. Każda rodzina – 
strażacka również – cieszy, gdy jest wielopokoleniowa, od babci i dziadka nasyconych życiem 
po wnuków i prawnuków ciekawych świata, radosnych, żywiołowych. Tradycja skłaniała, by 
syn brał zawód po ojcu, dzieci kultywowały pasje rodziców, zachowywały poznane w domu 
i  otoczeniu obyczaje oraz wartości. Cieszą liczne wciąż przykłady więzi pokoleniowych 
w OSP. Tak kiedyś bywało i w wojsku oraz na kolei, wśród młynarzy i kowali, nauczycieli, 
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w wielu innych środowiskach. Przede wszystkim takie było prawo naturalne, ukształtowane 
przez wieki wśród gospodarzy – rolników. Zmiany postępują jednak bardzo szybko, nie ma 
co lać łez i wciąż powracać do dawności, gloryfikować ją. Jeśli ktoś powtarza przy każdej 
okazji, jak to dobrze było we wszystkim i ze wszystkim przed wojną, to albo już nie pamięta 
koszmarnej wówczas biedy w opłotkach wiejskich, albo z wiadomych sobie przyczyn za-
klina przeszłość, uciekając od współczesności, dołącza do fałszerzy historii. Najczęściej zaś 
powtarza bezmyślnie „prawdy obiegowe”, co stało się niestety bardzo powszechne. A jak się 
Państwu podoba taka refleksja: „W życiu politycznym roi się od strażaków, którzy odwracają 
wzrok, gdy tylko ujrzą gdzieś pożar” (Giovanni Guareschi)?

Wnukowie i  synowie strażaków ochotników często po prostu nie mogą zasilić szeregów 
rycerzy św. Floriana – wyprowadzili się do dużych miast, może wyjechali za chlebem poza te-
rytorium RP, praca zawodowa w kraju nie pozwala im spieszyć na głos syreny. Hołubmy tych, 
którym się udało przejąć rodzinny toporek strażacki i cieszmy się, że powstają drużyny mło-
dzieżowe, rosną nowe zastępy ochotników. Wcale nie powinni we wszystkim naśladować se-
niorów, lubować się w ceremoniach i jubileuszach, podziwiać stare pompy i sikawki. Pięknie, 
że dla młodych – jak wykazały sondaże – motywacją najważniejszą jest chęć niesienia pomocy 
ludziom w potrzebie. Przecież taka była geneza straży ochotniczych, tylko że dzisiaj nie jest to 
wyłącznie walka z ogniem i niesienie ratunku bliźnim w przypadku wybryków natury. Doszły 
niestety inne zagrożenia i kataklizmy, skutkiem czego nie zaginęła cnota odwagi, konieczna jest 
jednak i pasja wprowadzania nowoczesnej technologii. Ten kapitał młodości, zasoby energii 
trzeba jak najlepiej wykorzystać, zespolić z doświadczeniem i tradycyjnymi wartościami. Tru-
izmem jest powtarzanie prawdy o roli kobiety w rodzinie, mniejszej i większej, połączonej nie 
tylko więzami krwi. 

Tytułem ciekawostki przytoczę tekst z broszurki wydanej przez Zarząd Główny Związku 
OSP w 1966 r., zatytułowanej „Rola kobiety w ochronie przeciwpożarowej”. Na kogoż to mo-
żemy najpewniej liczyć, że nam ten spokojny sen zapewni? Czyje to oko oceni, że wszystko jest 
należycie zabezpieczone przed pożarem? „Do kogo możemy zwrócić się w tej sprawie z całym 
zaufaniem? Do kobiety – gospodyni. Ona, jak kokosza swoje pisklęta, rodzinę swoją i dom ota-
cza opieką i zapobiegliwością, sprawdzi dom od strychu do piwnicy, w porę dostrzeże zaka-
zany i groźny papieros w ręku podrostka, a zapałki schowa przed małym dzieckiem”. Autor 
laurki chyba jednak nie znał prawdy o przedwojennych samarytankach, które wyróżniały się 
swą postawą, nie tylko sprawdzając zagrożenia pożarowe. Niosły pomoc medyczną zarówno 
strażakom, jak i ofiarom pożarów, w razie potrzeby stawały obok druhów. Napisano o nich, 
że stanowiły „… elitę społeczną prowadzącą animację życia kulturalnego i  intelektualnego 
w swoich miejscowościach” (K. Mazurek). Jeszcze bardziej zadziwiliby się dawni dziennikarze, 
gdyby porozmawiali z druhnami obecnie wchodzącymi w skład straży ochotniczych. Nie tyl-
ko łagodzą obyczaje i dopingują druhów do dbania o swój wygląd, kulturę słowa i obyczaje, 
spełniają obowiązki samarytańskie. Ewa Dulna przyznała, że nauczyła się w straży pokory, jest 
teraz bardziej zdecydowana, silniejsza psychicznie, odważniejsza i potrafi szybko podejmować 
decyzje. Ta odwaga pozwoliła jej nawet na przyznanie, że wprawdzie nie wszystkie decyzje, ja-
kie podejmowała, były trafne, ale nie zamierza ich żałować, tylko wyciągać wnioski, by trafniej 
postąpić następnym razem („Strażak” 3/2015). Nic dziwnego, że druhna Ewa została wybrana 
strażakiem 2013 r. w swojej jednostce. 
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Strażacy ziemi tarnowskiej przed dziesięcioleciami w swych przykazaniach umieści-
li i następujące: „Miej zawsze troskę o rodzinę i swoich najbliższych”. To bardzo mądre, 
dobrze rokujące, choć czasami kłopotliwe: strażak, żona, dzieci, rodzice, krewni, sąsiedzi, 
koledzy, znajomi. Dużo tych wzajemnych relacji, okazji do zapomnienia się. Naczelnikiem 
OSP w Jastrzębiej Górze po Janie Ciskowskim został syn Dariusz, jego podkomendnymi 
są: brat, syn i dwie córki. Z pewnością w tej jednostce panuje dyscyplina świadoma, bez 
zarzutu. Miło i pożytecznie, gdy przełożony wykazuje troskę o załogę i  to nie tylko od 
święta. Był taki zwyczaj, że w dniu imienin pod oknem solenizanta ustawiał się zastęp 
druhów, by odegrać wiązankę pieśni. Czy tradycja ta przetrwała – nie wiadomo. Rza-
dziej też widzi się wesela z przejściem pary młodych (przynajmniej jedno z nich w mun-
durze strażackim) pod skrzyżowanymi w górze toporkami. Na pewno jednak orkiestry 
strażackie odprowadzają zmarłych na miejsce wiecznego spoczynku. Zawsze tak robiły, 
o czym świadczy mało znany przypadek z Poznania. W 1964 r. zmarł ppłk poż. Tadeusz 
Busza – oficer przedwojenny, redaktor „Strażaka Wielkopolski”, uczestnik walk we wrze-
śniu 1939 r. Został on wykluczony z zawodowej służby pożarniczej w 1951 r. i ponownie 
w 1959 r., bo miewał zatargi z władzami, bronił twardo racji i tradycji strażackich. Skutek 
był taki, że towarzysze z komitetu nie wyrazili zgody na udział umundurowanych straża-
ków w pogrzebie. Ten zakaz złamało jednak sześciu druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Komornik pod Poznaniem i „... poniosło na swych barkach trumnę ze zwłokami tego 
wielce zasłużonego oficera pożarnictwa na miejsce wiecznego spoczynku” (W. Pilawski).

Dziś upowszechnia się nowy zwyczaj – powstają symboliczne groby strażackie na 
cmentarzach, przy nich około 4 maja odczytuje się nazwiska zmarłych druhów. Są za-
duszki strażackie adwentowe i wielkanocne, „zamyślenia strażackie”, obchody rocznicowe 
urodzin i śmierci wybitnych liderów. Za zgodą księży i ku radości wiernych wzbogacają 
się zwyczaje wielkanocne, na podobieństwo podkarpackich Turków przy grobie Chry-
stusa dyżur pełni rzymscy legioniści, żołnierze armii napoleońskiej, kosynierzy Tadeusza 
Kościuszki, po prostu zbrojni i strojni – na co dzień strażacy. Bywają i lokalne, bardziej 
jeszcze oryginalne zwyczaje związane z kalendarzem kościelnym, na przykład bziukanie 
w Koprzywnicy, karanie słomianej kukły Judasza, chodzenie z kogutem, konkursy palm 
wielkanocnych, polewanie dachów w śmigus-dyngus. Może niektóre z nich przeszły już 
do historii, bo bardziej śmieszyły niż cieszyły. Inne nie mogły się odbyć i nie odbywają się 
bez udziału druhen i druhów. 

To nie powinno dziwić, jak i prawdą jest, że rycerze św. Floriana wpisali się w życie 
religijne zwłaszcza mniejszych społeczności. Ich wiara jest autentyczna, nie na pokaz, od 
okazji do okazji, na przykład z wyrachowania wyborczego. Była już mowa o pielgrzym-
kach strażackich, służbie druhów kapelanów, asyście strażackiej w świątyniach. Z synow-
ską wdzięcznością wspomina się w ochotniczych strażach pożarnych słowa świętego Jana 
Pawła II wypowiedziane w 1984 r.: „To wy najpiękniej wypełniacie przykazanie miłości 
i tradycję chrześcijańską. Bo to wy wzorem świętego Floriana służycie bliźniemu najlepiej, 
jak potraficie”. Zapadły też w pamięć wielokrotne przesłania abp. Leszka Sławoja Głódzia 
o wielkich pożytkach płynących ze służby ochotników, która jest szkołą sumienia oby-
watelskiego. Powtarzali i  inni hierarchowie, proboszczowie, kaznodzieje słowa podzięki 
za wzór życia „rycerzy z OSP”, ich bezinteresowny trud i ofiarę, gdy takiej trzeba, dobrą 
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miłość, modlitwy kierowane do Boga i czyny ubogacające bliźnich. A tak brzmiało dzie-
siąte przykazanie strażackie z 1901 r.: „Bądź dumny, że należysz do niezliczonej rzeszy bo-
jowników walczących pod sztandarem najczystszej miłości bliźniego”. Czas biegnie, słowa 
jak brylanty zachowują swą wartość. Do tego każda druhna i każdy druh mogliby dodać 
sobie znane przykłady, dopisać nazwiska godne utrwalenia, uszczegółowić fakty, ubarwić 
narrację – zachęca prof. Dobroński. W jednodniówce „Społeczeństwo – Strażakowi”, wy-
danej w 1924 r., na wysokim miejscu wśród przymiotów OSP znalazł się: „demokratyzm 
– w zdrowym jego pojęciu – bez demagogii i  jednostronnej partyjności”. Potwierdzony 
przez wybory i  przez posłuch wobec Komendy, z  poczuciem „solidarnej łączności ku 
osiągnięciu dobra publicznego”. Postawa demokratyczna czyni „z obywatela w mundurze 
strażackim jednostkę społecznie zdyscyplinowaną, o szerszych instynktach państwowo-
twórczych”. Te zwroty brzmią dziś nieco lub całkiem archaicznie, treść pozostaje jednak 
aktualna jak mało, kiedy wcześniej. Postać strażaka ochotnika, patrioty i demokraty zara-
zem, jawi się tym jaśniejszą, że wokół słychać ponure grzmoty, narastają spory i podziały, 
słowo Polska widnieje na plakatach, mniej jej w sercach i umysłach obywateli.

O patriotyzmie strażaków ochotników napisano tomy i nie godzi się powtarzać prawd 
dobrze znanych, niekwestionowanych, mnożyć przykładów z  historii. Może tylko warto 
wskazać, że chodzi o patriotyzm konstruktywny, okazywany nie tylko w chwilach wzruszeń, 
w trakcie świąt państwowych i narodowych (o ileż ich obchody byłyby uboższe bez druhen 
i druhów z OSP), sukcesów sportowców z orłem na piersi. To i coś więcej niż konieczny 
szacunek dla sztandarów, barw biało-czerwonych, innych symboli narodowych, znamion 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Rzetelna służba, bezinteresowna pomoc rodakom, godne 
życie i codzienna troska o rodzinę, najbliższych, to mocne filary patriotyzmu rzeczywistego, 
a nie tylko deklarowanego. We wspomnianej jednodniówce „Społeczeństwo – Strażakowi” 
w  cytowanym już posłaniu po demokratyzmie wpisano samorządność. Tę wewnętrzną, 
w poszczególnych jednostkach i w całym Związku. I tę zapominaną często, która służyć ma 
dobru wspólnemu, „wnosi w społeczeństwo wiarę w siły własne, pobudza do szlachetnej 
inicjatywy…”, daje przykład, jak wielkie korzyści płyną ze „zbiorowej akcji samopomocy”. 
Straże ochotnicze były szkołą samorządności, broniły jej przed funkcjonariuszami centrali-
zmu i obcych wzorców. Robiły to najskuteczniej, jak można było, bez afiszowania się, a po-
tem wypinania piersi po medale. Strażakom bliska jest pamięć i podziw dla autentycznych 
bohaterów, bo taka była historia Związku i takie postawy ujawniają się wciąż. 

Przytoczę ku lepszemu zrozumieniu tej kwestii fragment zapomnianej relacji ppłk. 
poż. Jerzego Stahl-Stala. Dzień 12 sierpnia 1944 r., okolice placu Krasińskich w powstań-
czej Warszawie. Z  dwukołową przyczepą – na niej motopompa i  inny sprzęt pożarni-
czy – pobiegli zygzakami do płonącego pałacu. „Wysiłek niesamowity. Na odpoczynek 
nie ma czasu. Rozwijamy sprzęt. Podczas gaszenia pożaru odzyskujemy trochę sił. Około 
południa tą samą drogą i  też pod ostrzałem, tak samo wracamy do koszar I Oddziału. 
Udało się… […] Podczas gaszenia odzyskujemy trochę sił…”. Paradoks? Nie, siły wracały 
wraz z uczuciem dobrze spełnianego obowiązku. Obok trwały walki, można było paść 
ofiarą ostrzału, a autor skromnie zakończył – udało się! Czy nie piękny to przejaw bo-
haterstwa w wykonywaniu swej misji. Takie przykłady znane są dobrze strażakom z tzw. 
Ziem Odzyskanych, kiedy trzeba było rozminowywać obiekty, zwalczać szabrowników, 
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odgruzowywać, doprowadzić prąd i wodę. Trzeba je pozbierać ze wszystkich regionów, by 
powstrzymać zalew pseudobohaterstwa. W kronikach strażackich świadczą o tym zapisy, 
zdjęcia, wycinki prasowe. O zdarzeniach prezentowanych po wielekroć przez stacje tele-
wizyjne pamiętamy lepiej, o wielkich pożarach i powodziach, Czarnobylu i epidemiach, 
przerażających katastrofach kolejowych, lotniczych. A przykładowo, kto pamięta o po-
mocy udzielanej przez strażaków ochotników w 2008 r. pasażerom oczekującym w samo-
chodach w wielokilometrowych kolejkach na granicy wschodniej? O tegorocznym sprzą-
taniu po nawałnicach, osuszaniu lub dostarczaniu wody, opiece nad osobami samotnymi 
w  okresie wielkich mrozów, poszukiwaniach zaginionych, uwalnianiu nieszczęśników 
z  pułapek, jak trzeba, to i  zdejmowaniu kotów z  wysokich drzew? Nawet akcja „Krew 
dla życia” (przykładem udział strażaków z Zakrzowa, pow. tarnowski) nie znajduje należ-
nego jej uznania w oczach dziennikarzy. Zainteresowanie środków masowego przekazu 
budzi podpalacz, a nie strażacy gaszący godzinami płonący las. Straże integrują społecz-
ność lokalną, usprawniając przy okazji obieg informacji, podejmując się w razie potrze-
by mediacji, inicjując także różnorodne przedsięwzięcia. Wykonując swą służbę solidnie, 
dają przykład wychowawczy. Trudno byłoby przecenić rolę kulturotwórczą ochotniczych 
straży pożarnych. Obserwując działania druhen i  druhów dodać można wiele innych 
wyróżników: promocja aktywności (sport!), prezentowanie wzorców osobowościowych 
i moralnych, podnoszenie kultury technicznej (pojazdy, łączność), użyczanie remizy jako 
często jedynego obiektu umożliwiającego organizowanie imprez okolicznościowych (tra-
dycja zabaw, spektakle, festyny, wielkie zasługi dla kultury ludowej), oprawa uroczystości, 
wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, kształtowanie świadomości lokalnej i regionalnej, 
podbudowywanie dumy z „małych ojczyzn”. 

Ten katalog funkcji i ról wykraczających poza ratownictwo pozostaje otwarty, wciąż 
się wzbogaca, czego przykładem centra edukacyjno-oświatowe na wsi i „wioski interneto-
we”. Szczęśliwie nie powstał wzór jednostki ochotniczej do skopiowania, bo każda z nich 
„to odmienne środowisko, odmienna nisza przyrodnicza, w której działa historia, skład, 
aktywność, tradycja”. Razem tworzą one swoisty kalejdoskop, różnorodność nie szkodzi 
wykonywaniu podstawowych funkcji, a czyni straże ochotnicze jeszcze bardziej interesu-
jącymi. Straże potrzebują jednak bardzo sojuszników, patronów, sponsorów, bo nie mo-
głyby się utrzymać wyłącznie ze składek członkowskich i zbiórek publicznych. Potrzebu-
ją i znajdują, co potwierdzają wypowiedzi przedstawicieli różnych gremiów i  instytucji. 
Trzeba, byśmy wszyscy wspierali naszych ochotników, tworzyli dla nich dobry klimat, 
przysparzali motywacji do pełnienia służby. Czasami wystarczy tylko uśmiech i miłe sło-
wa: dziękujemy Wam pięknie, Druhny i Druhowie!

Konkurs FLORIANy 
4 maja 2017 r. w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze w Otrębusach pod War-

szawą odbyła się gala finałowa I Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla 
Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2017. Organizatorem 
Konkursu był Związek OSP RP, partnerem i współorganizatorem – samorząd województwa 
mazowieckiego reprezentowany przez marszałka Adama Struzika. Galę poprzedziła uroczy-
sta msza św. celebrowana przez kardynała Kazimierza Nycza. Oprawę muzyczną zapewniły: 
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Orkiestra Dęta OSP Mykanów i Orkiestra Dęta OSP Nadarzyn, zaś OSP w Miejscu Odrzań-
skim wystawiła Młodzieżową Kompanię Honorową. Galę zakończył występ Zespołu Pieśni 
i Tańca Mazowsze.
Laureaci FLORIANÓW 2017
1. Infrastruktura: OSP Zielkowo (warmińsko-mazurskie) – projekt realizowany z part-

nerami; OSP Grabowiec (mazowieckie) – projekt realizowany samodzielnie
2. Bezpieczeństwo: OSP Miejsce Odrzańskie (opolskie) – projekt realizowany z partne-

rami; OSP Bogunice (śląskie) – projekt realizowany samodzielnie
3. Estetyka przestrzeni publicznej: OSP Bródki (wielkopolskie) – projekt realizowany 

z partnerami; OSP Goraj (lubelskie) – projekt realizowany samodzielnie
4. Edukacja: OSP Poręba (małopolskie) – projekt realizowany z partnerami; OSP Niego-

wonice (śląskie) – projekt realizowany samodzielnie
5. Sport, rekreacja i  turystyka: OSP Dymitrów (podkarpackie) – projekt realizowany 

z partnerami; OSP Polesie (łódzkie) – projekt realizowany samodzielnie
6. Kultura i  tradycja: OSP Lekowo (mazowieckie) – projekt realizowany z partnerami; 

OSP Lubnia (pomorskie) – projekt realizowany samodzielnie
7. Aktywizacja seniorów i współpraca pokoleń: OSP Górki Zagajne (kujawsko-pomor-

skie) – projekt realizowany z partnerami; OSP Mrowino (wielkopolskie) – projekt re-
alizowany samodzielnie

8. Integracja społeczna: OSP Biały Kościół (małopolskie) – projekt realizowany z partne-
rami; OSP Sułkowice (małopolskie) – projekt realizowany samodzielnie

9. Innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie dostępności do Internetu: OSP Ra-
biany (mazowieckie) – projekt realizowany z partnerami

10. Współpraca zagraniczna: OSP Bielewo (wielkopolskie) – projekt realizowany z part-
nerami; OSP Głębowice (małopolskie) – projekt realizowany samodzielnie

11. Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca: Amica S.A. „Okucia Meblowe” 
Alojzy Nowak.

Konkurs FLORIANy 2018
11 maja 2018 r. na warszawskim Torwarze odbyła się gala finałowa Konkursu FLO-

RIANY, podczas której poznaliśmy zwycięzców II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na 
Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLO-
RIANY. Podczas gali wręczono 19 strażackich Oscarów oraz nagrody od Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy dla najaktywniejszych jednostek OSP biorących udział w kate-
gorii specjalnej „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Do konkursu FLORIANY zgłoszono 629 
protokołów z przeprowadzonych zajęć. Od grudnia 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. straża-
cy ochotnicy przeszkolili w ramach nauki udzielania pierwszej pomocy 29 366 dzieci na 
terenie całego kraju, a dokonali tego podczas 2084 godzin lekcyjnych, w czasie których 
przeprowadzili zajęcia.

Konkurs FLORIANy 2019
18 maja 2019 r., w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze w Otrębusach koło 

Warszawy, pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, od-
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była się gala finałowa III edycji konkursu FLORIANY. Podczas uroczystości, prowadzonej 
przez Rafała Maślaka, znanego celebryty i strażaka z OSP Gorzyca, wręczono 20 prestiżo-
wych statuetek FLORIANY 2019 za najlepsze i najciekawsze projekty zgłoszone i nomino-
wane w kategoriach I-XI, 12 nagród zwycięzcom kategorii specjalnej oraz jako dodatkową 
atrakcję tegorocznej gali – nagrody w  ogólnopolskim plebiscycie „Strażak Roku 2019” 
organizowanym przez partnera medialnego konkursu – Grupę Polska Press.

Zwycięskie statuetki FLORIANY 2019 wręczono 17 jednostkom OSP i 3 pracodaw-
com uznanym przez strażaków ochotników za najbardziej zaangażowanych w działania 
na rzecz lokalnych społeczności. Kapituła konkursu przyznała w tym roku, ze względu na 
ogólnopolski zasięg projektu, wyróżnienie specjalne dla OSP Grupa Ratownictwa Specja-
listycznego Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce z siedzibą w woj. dolnośląskim za prze-
prowadzenie akcji rejestracji dawców komórek macierzystych zgłoszonej do kategorii V 
– Edukacja. Po trzy strażackie Oscary przyznano w kategoriach V – Edukacja oraz XI – 
Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca. Po dwa strażackie Oscary przyznano 
w kategoriach: III – Ochrona środowiska i ekologia, IV – Estetyka przestrzeni publicznej, 
VI – Sport, rekreacja i turystyka, VII – Kultura i tradycja oraz VIII – Aktywizowanie se-
niorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna. W tym roku najwięcej statuetek FLO-
RIANÓW zdobyli strażacy ochotnicy z woj. małopolskiego (4 najlepsze projekty, a także 
najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca), po trzy statuetki zdobyły jednostki 
OSP z województw: łódzkiego i wielkopolskiego, a strażacy ochotnicy z Mazowsza zakoń-
czyli konkurs z dwoma strażackimi Oscarami.

Kolejnymi bohaterami gali finałowej FLORIANY 2019 było 12 zwycięzców kategorii 
specjalnej „Ratujemy i Uczymy Ratować”, którym nagrody wręczali przedstawiciele Fun-
dacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W  tym roku w  tej kategorii wzięły udział  
64 jednostki OSP, które udokumentowały na 666 protokołach swoje zajęcia z  dziećmi 
przeprowadzone od 16 kwietnia 2018 r. do 15 kwietnia 2019 r. W tym okresie strażacy 
ochotnicy przeszkolili w ramach nauki udzielania pierwszej pomocy 26 881 dzieci na te-
renie całego kraju poświęcając na to 1745,5 godzin lekcyjnych.

Szczegółowe informacje o  zwycięzcach wszystkich trzech edycji konkursu  
FLORIANy na stronie internetowej: www. floriany.zosprp.pl.

Ochotnicza Straż Pożarna w Niepokalanowie
Szczególne miejsce w polskim pożarnictwie ochotniczym zajmuje Ochotnicza Straż 

Pożarna w Niepokalanowie istniejąca od 1931 r. w klasztorze oo. franciszkanów, stano-
wiąca ewenement w skali kraju i Europy. Jej członkami są wyłącznie zakonnicy, lecz ob-
szar działania nie ogranicza się do terenu własnej placówki. Na decyzję o zorganizowaniu 
straży kluczowy wpływ miała postawa założyciela i pierwszego gwardiana klasztoru – św. 
o. Maksymiliana Kolbego, świadomego dużego zagrożenia pożarowego drewnianych 
budynków i maszyn drukarskich zakonnego wydawnictwa oraz baraków mieszkalnych. 
W krótkim czasie od swego powstania straż zakonna zaczęła wyjeżdżać do pożarów poza 
klasztorną furtę, a zasięg terytorialny akcji pożarowych już przed wojną dochodził nawet 
do 20 km. Św. o. Maksymilian, który sam poświęcił swe życie, ratując od śmierci współ-
więźnia w  obozie Auschwitz, istoty strażackiej służby zakonników upatrywał nie tylko 
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w gaszeniu ognia, lecz również w szacunku i miłości bliźniego. W miejscach, gdzie bracia 
strażacy pojawiali się po raz pierwszy w habitach, hełmach i pasach z zatrzaśnikami, bu-
dzili zrozumiałe zainteresowanie, lecz po pierwszej sensacji pogłębiało się przeświadcze-
nie współuczestniczących w akcjach i obserwatorów o sprawności i skuteczności w opa-
nowywaniu żywiołu przez zakonników. Szybko zjednali sobie szacunek i uznanie za pełną 
poświęcenia służbę Bogu i bliźniemu. 

Po wojnie, już w  nowych warunkach politycznych, działalność zakonnej straży nie 
została przerwana. Władze pożarnicze doceniały poziom wyszkolenia i  gotowości bo-
jowej OSP Niepokalanów, choć dla wielu osób u steru władzy strażacy w habitach byli 
solą w oku. Wielkimi wydarzeniami dla członków OSP z Niepokalanowa były spotkania 
z Ojcem Św. Janem Pawłem II – 2 czerwca w 1979 r., podczas jego pierwszej wizyty w oj-
czyźnie, gdy szpaler strażaków-zakonników wziął udział w przywitaniu na dziedzińcu Pa-
łacu Prymasowskiego w Warszawie oraz 18 czerwca 1983 r., podczas spotkania na terenie 
klasztoru. W 1999 r. OSP Niepokalanów została włączona w struktury krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. Od tamtego czasu w akcjach i  ćwiczeniach strażaków-zakonni-
ków nie wyróżniają już habity, tylko emblematy na umundurowaniu bojowym. Ta jedyna 
zakonna straż pożarna znana jest ze swego doskonałego wyszkolenia, skuteczności w wal-
ce z żywiołami oraz ze współpracy z wieloma innymi strażami, a służba w niej stanowi dla 
jej członków jedną z form apostolstwa i wypełniania przykazania miłości bliźniego.

8. Pozaratownicza aktywność strażaków

Strażacka młodzież 
Młodzież zawsze stanowiła nieodłączny składnik ochotniczego pożarnictwa, skupiają-

cego wszystkie grupy wiekowe i społeczne – podkreśla dr Zdzisław Jan Zasada. Nie sposób 
przecież było uniknąć bezpośredniego kontaktu dzieci i młodzieży z niszczycielską siłą dzia-
łania ognia oraz innymi klęskami żywiołowymi, ale również jej udziału w życiu społecznym 
i kulturalnym społeczności lokalnych. W miarę upływu czasu i wzbogacania ruchu ochot-
niczego pożarnictwa o różnorodne formy działalności, szczególnie o działalność kultural-
ną, oświatową i wychowawczą, uświadomiono sobie potrzebę pozyskiwania ludzi młodych. 
Widziano w nich nie tylko uczestników tych działań, ale również wiązano z nimi nadzieję 
na naturalne zapewnienie ciągłości ruchu na przyszłość. Młodzi ludzie, zazwyczaj towarzy-
sząc swoim najbliższym, uczyli się od nich rzemiosła pożarniczego, by następnie wiedzę tę 
przekazywać kolejnym pokoleniom. Źródła mówią o podejmowanych w naszym kraju na 
początku XX w. próbach tworzenia zorganizowanych młodzieżowych drużyn pożarniczych. 
Pierwszy sygnał o potrzebie takiego zaangażowania pochodzi od drużyn harcerskich, trady-
cyjnie dobrze zorganizowanych i karnych. Dawało to możliwość prawnego funkcjonowania 
i działania młodzieży w ochotniczych strażach pożarnych. Ponieważ uczestnictwo w gasze-
niu oraz status członka czynnego dla młodzieży od lat nie były przewidziane ze względów 
bezpieczeństwa, młode pokolenie kierunkowano ku obszarowi prewencji. 

Dużą wagę przykładano do przygotowania młodych ludzi do szeroko rozumianej 
działalności społecznej, uprawianej właśnie w strażach. Jednym z wielu dowodów na to 
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jest fakt, że już w 1905 r. w Pszczelinie pod Warszawą przygotowywano na kursach rolni-
czych młodzież do pracy społecznej na wsi Zwracano tam już wtedy uwagę na możliwość 
uczestniczenia młodych ludzi w organizowaniu towarzystw ochotniczych straży ognio-
wych. Warunki lokalne dla istnienia i działania strażackich drużyn seniorskich i młodzie-
żowych były w poszczególnych zaborach zróżnicowane. Zależało to od sytuacji prawnej 
oraz od swobody funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych, ale także mentalno-
ści dorosłych. Istotna była świadomość roli, jaką mogą pełnić ludzie młodzi, a także od 
specyfiki form działalności w poszczególnych OSP. W 1912 r. w Poddębicach (Łódzkie) 
zorganizowano jedną z pierwszych młodzieżowych drużyn pożarniczych, bardzo szyb-
ko została jednak decyzją gubernatora rozwiązana. W 1913 r. Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych zezwoliło natomiast na zorganizowanie młodzieżowych oddziałów pożarni-
czych i zatwierdziło ich regulamin, w którym określone były między innymi ich zadania, 
w tym zapoznawanie młodzieży z zadaniami ochotniczych straży ogniowych, sposobami 
zapobiegania pożarom oraz przygotowanie młodych ludzi do działalności w  szeregach 
ochotniczego pożarnictwa. 

Do drużyn mogły wstępować dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat. O  istnieniu 
legalnych i sformalizowanych drużyn możemy więc mówić od 1913 r. Do jednych z pierw-
szych należy drużyna z Guberni Suwalskiej, gdzie utworzono wówczas oddział składający 
się z chłopców w wieku od 12 do 15 lat. Również w 1913 r. w powiecie lubelskim w straży 
krzczonowskiej powołano dziecięcy „naukowy” oddział pożarniczy, będący prawdziwym 
ewenementem. Źródła mówią również o powstaniu jednych z pierwszych harcerskich dru-
żyn pożarniczych m.in. w Warszawie w 1916 r. W 1920 r. Związek Floriański w porozumie-
niu z Komendą Związku Harcerstwa Polskiego opracował i wprowadził w życie, publiku-
jąc w „Przeglądzie Pożarniczym”, statut oraz regulamin harcerskich drużyn pożarniczych 
działających przy ochotniczych strażach ogniowych. Statut w § 2 wytyczał cele oraz zadania 
harcerskich drużyn, obejmujące m.in. przygotowanie zastępów do rozwijania idei pożarnic-
twa, przygotowanie przyszłych założycieli i kierowników straży ogniowych, w szczególno-
ści na terenach wiejskich, współdziałanie z ochotniczymi strażami ogniowymi w gaszeniu 
pożarów, branie czynnego udziału w kursach pożarniczych, wystawach, zjazdach i zawo-
dach sprawnościowych oraz poddawanie się egzaminom na sprawność „Strażaka” według 
regulaminu przyjętego przez ZHP. Rosnące zainteresowanie problematyką pożarniczą spo-
wodowało, że w 1936 r. dotychczasowe drużyny przekształcono w harcerskie oddziały po-
żarne. Młodzież uczestniczyła we wszelkich działaniach kulturalnych ochotniczych straży 
pożarnych. Niestety nie dysponujemy dziś statystykami dotyczącymi liczby zespołów arty-
stycznych, śpiewaczych, muzycznych oraz orkiestr w ochotniczych strażach pożarnych, ale 
niewątpliwie należeli do nich również młodzi ludzie. 

Ochotnicze straże pożarne w środowiskach lokalnych pełniły rolę swoistych szkół wy-
chowania muzycznego i artystycznego. W bardzo licznych przypadkach były kuźniami ta-
lentów, które budowały narodową kulturę w społeczeństwie poprzez aktywność społecz-
ną. W okresie II wojny światowej młodzi ludzie, a częstokroć i dzieci, podejmowali walkę 
z okupantem, uczestnicząc np. w akcjach małego sabotażu oraz walcząc z bronią w ręku 
w Szarych Szeregach. Wiele bojowych przedsięwzięć sprowadzało się do zamierzonych, 
celowych podpaleń lokali oraz siedzib zajętych przez hitlerowskiego okupanta. Literatura 
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przedmiotu oraz jej ekranizacje odzwierciedlające patriotyczne postawy ówczesnych mło-
dych ludzi są łatwe do prześledzenia. Już bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych  
w 1945 r. młodzież podjęła się działalności w młodzieżowych drużynach pożarniczych 
organizowanych przez ochotnicze straże pożarne lub w harcerskich drużynach pożarni-
czych powoływanych przez ZHP. Drużyny przy szkołach powszechnych powstały znacz-
nie później. W działalności młodzieży w szeregach ochotniczego pożarnictwa upatrywa-
no szansę na przetrwanie i przyszłość ruchu, otaczano ją coraz bardziej zorganizowaną 
opieką i pomocą. Władze Związku OSP przez 95 lat przyjęły wiele rozwiązań organiza-
cyjnych i  przepisów doskonalących oraz określających zadania organizacyjne i  prawne 
młodzieżowych drużyn pożarniczych. W powstających drużynach wyznaczano opiekuna 
spośród dorosłych będących w czynnej służbie ochrony przeciwpożarowej. Rola ta przy-
padała osobie doświadczonej, z  charyzmą oraz autorytetem, która potrafiła pracować 
z młodzieżą, wykazywała się aktywnością i pomysłowością. Nierzadko funkcję tę pełnił 
naczelnik lub gospodarz jednostki, który w ten sposób wychowywał sobie przyszłych stra-
żaków – następców. Niekiedy był to miejscowy nauczyciel i jednocześnie strażak. Wybie-
rano dowódcę drużyny, który zazwyczaj wywodził się z rodziny z tradycjami strażackimi. 

Należy przy tym zauważyć, że i dziś istnieje pewna ciągłość pokoleniowa – członkowie 
młodzieżowej drużyny są najczęściej synami lub córkami czynnych strażaków i to oni stano-
wią przyszły trzon jednostki. Rozpatrując dzieje młodzieżowego strażactwa, należy zauważyć, 
że przepisy nie pozwalały młodym brać czynnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
Ich postawa i chęć walki z czerwonym kurem nie pozwalały jednak być biernymi wobec klęski 
pożarów. To dawało pewność, iż w przyszłości również będą brali udział w działaniach tego 
typu. Formą przygotowania do przyszłej roli strażaków było pozwolenie na udział w konser-
wacji sprzętu i pracach porządkowych w remizach. Obecnie jest to również bardzo intensywne 
szkolenie z użyciem nowoczesnego sprzętu dydaktycznego. Jedną z głównych form samodo-
skonalenia w strażach pożarnych była i jest dbałość o dobrą sprawność fizyczną już od naj-
młodszych lat, a przy okazji doskonalenie technik obsługi i sprawiania sprzętu pożarniczego. 
Miało to zazwyczaj miejsce podczas cyklicznych zbiórek w OSP oraz organizowanych przez 
władze strażackie zawodach sportowo-pożarniczych. Początkowo nie przewidywano udziału 
w nich dziewcząt, ale z biegiem czasu, szczególnie w bardzo małych miejscowościach (a wkrót-
ce zgodnie z regulaminem), do drużyn zaczęły wstępować dziewczęta, uzupełniając ich skład 
i niczym nie ustępując w działaniach swym kolegom. W ten to sposób młodzieżowe drużyny 
pożarnicze (MDP) i drużyny harcerskie stały się częścią składową ochotniczych straży pożar-
nych. Zwierzchnią władzą drużyny, tak jak całej jednostki, stał się zarząd straży, który wyzna-
czał opiekuna odpowiedzialnego za jej pracę. 

Drużyna działała na podstawie uchwalonego regulaminu MDP, obejmującego m.in.: 
zapobieganie pożarom przez oddziaływanie na środowisko zmierzające do przestrzega-
nia przepisów przeciwpożarowych, podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków 
w  dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, organizowanie działalności kulturalno-oświa-
towej z  uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, sprawowanie opieki 
nad weteranami OSP, grobami poległych strażaków itp. Ważnym aspektem w tej materii 
było rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin 
sportowych i  turystyki oraz udział w  ćwiczeniach pożarniczych. Nieocenioną zachętą 
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była możliwość uczestnictwa w patrolowaniu miejscowości i terenów leśnych czy zwra-
canie uwagi na dzieci pozbawione opieki w okresie nasilenia prac polowych. W dalszym 
ciągu zabronione było odbywanie przez młodych ludzi ćwiczeń zagrażających zdrowiu 
oraz przekraczających ich fizyczne możliwości. Członkom MDP zakazano bezpośrednie-
go uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale pozostawiono im realizację takich 
zadań, jak: zabezpieczanie obiektu OSP po wyjeździe sekcji do akcji, opieka nad dziećmi, 
pomoc poszkodowanym wymagającym opieki sanitarno-medycznej oraz pomoc w przy-
gotowaniu wyżywienia dla uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej. 

Drużyny z  czasem zaczęły się dzielić na męskie i  żeńskie, w  małych środowiskach 
pozostając w formie koedukacyjnej. Niezależnie od płci, podstawową formą działalności 
były zbiórki i ćwiczenia, na których młodych ludzi zaznajamiano ze sprzętem i jego ob-
sługą, ale również organizowano różnorakie formy działalności kulturalnej, jak np. próby 
i występy orkiestry i zespołu artystycznego. Ważną rolę w przygotowywaniu się do roli 
„dorosłego” strażaka były organizowane w latach 70. i 80. minionego wieku coroczne ma-
newry techniczno-obronne ZHP w konkurencji pożarniczej, w których poprzez elimina-
cje w hufcach aż do eliminacji centralnych brało udział kilkanaście tysięcy harcerzy. 

Utrwaloną renomą i  dużą popularnością wśród strażaków cieszy się Ogólnopolski 
Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, organizowany od 1977 r. 
Jego inicjatorami i realizatorami są Zarząd Główny Związku OSP RP i Komenda Główna 
PSP, na przestrzeni lat przy wsparciu Zarządu Głównego ZSMP, Kwatery Głównej ZHP, 
Ministerstwa Oświaty i Wychowania, Ministerstwa Rolnictwa, Komendy Głównej OHP 
oraz Centrali Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Celem Turnieju jest m.in. pogłębianie 
i utrwalanie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej, wpajanie zasad przestrzegania prze-
pisów przeciwpożarowych i  ich propagowanie, zachęcanie młodzieży do wstępowania 
w szeregi młodzieżowych drużyn pożarniczych itp.

Dla dzieci i młodzieży obdarzonych talentem plastycznym (ale nie tylko) organizowa-
ny jest cykliczny Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”. Odbywa się 
on na wszystkich szczeblach organizacyjnych Związku OSP we wszystkich grupach wieko-
wych, poczynając od eliminacji środowiskowych w szkołach. Biorą w nim udział nie tylko 
młodzi ludzie zrzeszeni w drużynach pożarniczych, ale również sympatycy pożarnictwa. 
Laureaci tego konkursu wraz ze swoimi nauczycielami są zapraszani co roku na podsu-
mowanie kolejnych eliminacji, a także na coroczny plener artystyczny dla najzdolniejszej 
młodzieży. Dla niektórych jest to jedyna możliwość rozwinięcia zdolności artystycznych 
pod okiem specjalistów. Do dokumentowania życia i działalności strażackiej przyczynia 
się prowadzenie kronik, upamiętniających historię OSP i MDP. To również bardzo poży-
teczna forma aktywności. W zapiskach, materiałach oraz opracowaniach znaleźć można 
także wiele informacji dotyczących środowiska, w którym działa drużyna młodzieżowa.

Okazję do doskonalenia w zakresie obsługi sprzętu pożarniczego, regulaminu musz-
try, prowadzenia pomocniczych czynności ratowniczych, udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej oraz nauki zasad współżycia społecznego daje pobyt członków MDP na 
obozach o charakterze pożarniczym. Na nich to młodzież, nabywając odpowiednie wia-
domości i umiejętności oraz zdobywając przewidziane procedurami uprawnienia, rów-
nocześnie wypoczywa i poznaje różne miejscowości na terenie Polski. Analiza materiałów 
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pochodzących ze źródeł internetowych napawa optymizmem, bo organizatorami tych 
form doskonalenia i wypoczynku dla swoich członków są od wielu lat nadzwyczaj licz-
ne zarządy Związku OSP RP i OSP. Organizowanie letniego wypoczynku dla strażackiej 
młodzieży połączonego z programem szkoleniowym i sportowym jest więc dla Związku 
niezmiernie istotną sprawą. Korzystając z dwustronnych porozumień, młodzież wyjeżdża 
także na zaproszenia do krajów ościennych.

Poczucie wspólnoty i  możliwość pełnego funkcjonowania w  szeregach ochotniczych 
straży pożarnych daje młodzieży regulaminowe umundurowanie oraz możliwość noszenia 
odznaki MDP, przyznawanej przez oddziały Związku OSP RP. Jest to element zachęty oraz 
forma przygotowania do pełnego uczestniczenia w działalności w OSP, jak i całym Związku. 
Drużyny młodzieżowe mają dziś swoje logo, programy kształcenia, regulamin zdobywania 
specjalności pożarniczych oraz proporce. Nowe spojrzenie na sprawy młodzieży przyniósł  
XI Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  
w 2002 r., który wprowadził istotny zapis w statucie, dotyczący obligatoryjnego powołania 
komisji ds. młodzieży przy zarządach oddziałów Związku. Działanie to ma na celu zachęce-
nie młodzieży do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji, ale również przygotowanie 
do pełnienia w przyszłości tak ważnych społecznych ról. Powstała Komisja ds. Młodzieży 
Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie została uzupełniona o 16 przedstawicieli wszyst-
kich województw, którzy mieli pełnić role łączników pomiędzy działaniami podejmowany-
mi na szczeblu centralnym a potrzebami wynikającymi na szczeblu lokalnym. 

W XXI w. widzimy dynamiczny rozwój aktywności programowej Związku ukierunko-
wanej na młodzież. Nie ma dziś praktycznie imprez Związku na wszystkich szczeblach bez 
udziału młodych ludzi. Tradycyjnie przykłada się dużą wagę do pracy w szkołach – od spotkań 
ze strażakami po różnorodne konkursy. Prestiż zyskał konkurs ,,Najlepsi z Najlepszych” o ty-
tuł Wzorowej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i Jej Opiekuna. W 2017 r. przeprowadzono 
ósmą edycję konkursu. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych są podstawą składu 
wielu orkiestr dętych i amatorskich zespołów wokalnych. Na młodzieży strażackiej spoczywa 
od 25 lat zaszczyt udziału w imprezach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wyniki konkursu „Najlepsi z Najlepszych na Wzorową MDP i Jej Opiekuna” w latach 
2013-2018:
•	 2018 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Dziergowice woj. opolskie, najlepsi 

opiekunowie Sebastian Kwoczała i Piotr Garbas,
•	 2017 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza im. Druha Alojzego Kozy przy OSP w Kwil-

czu, woj. wielkopolskie, najlepszy opiekun Martin Halasz,
•	 2016 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Zalesie Śląskie, woj. opolskie, najlepszy 

opiekun Fabian Rosły,
•	 2015 –Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Miejsce Odrzańskie, woj. opolskie, naj-

lepszy opiekun Tomasz Golasz,
•	 2014 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Szerzyny, woj. małopolskie, najlepsi 

opiekunowie Krystian Furman i Kamil Mitoraj,
•	 2013 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Starogard Gdański, woj. pomorskie, 

najlepsi opiekunowie Agnieszka Piepiórka i Michał Swobodziński.
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Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie działalnością wychowawczą i eduka-
cyjną OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej skierowaną do dzieci, Związek OSP RP 
w czerwcu 2017 r. wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wieruszowie zorganizował  
I Ogólnopolską Olimpiadę Dziecięcych Drużyn Pożarniczych. Jej celem jest: populary-
zowanie szkolenia pożarniczego wśród dzieci, wyrobienie nawyków bezpiecznego zacho-
wania w sytuacjach zagrożeń i udzielania pomocy innym osobom, rozwijanie pasji spor-
towych, popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej, integracja dziecięcych 
drużyn oraz wymiana doświadczeń wśród ich opiekunów. 

Wszystkie zarządy Związku OSP RP, a  przede wszystkim każda z  OSP winny mieć 
świadomość, że uczestniczą w  procesie wychowywania swoich następców, tworząc ko-
lejne karty historii i  tradycji strażackiej, stanowiące naturalny nośnik tradycji narodo-
wej i związkowej. Warto też z dumą podkreślić, że obecnie w szeregach OSP w blisko 10 
tys. drużyn skupionych jest ponad 90 tys. dziewcząt i chłopców w wieku od 12 do 16 lat.  
To oni właśnie stanowić będą gwarancję trwałości Związku OSP RP.

Parlamentarny Zespół Strażaków
– „Kiedy wracam myślami do powstania pierwszego Zespołu Poselskiego Strażaków, wy-

daje mi się, że to było tak niedawno” – wspomina druhna Krystyna Ozga posłanka na Sejm RP, 
inicjatorka utworzenia w Sejmie RP – Zespołu Poselskiego Strażaków. – „Był 1993 r. – druga 
kadencja Sejmu, początek budowania nowych struktur PSP i trudny czas dla OSP. Zmiany 
ustrojowe spowodowały, że OSP pozostawione były samym sobie i ich Związkowi. Mówiło 
się coraz głośniej, że wystarczy jedna ochotnicza straż pożarna w gminie. Padały pytania, co 
będzie z pozostałymi. Pełniąc funkcję naczelnika gminy Nowy Kawęczyn i prezesa zarządu 
gminnego Związku OSP RP, znałam kondycję ochotniczych straży pożarnych i ich proble-
my. Byłam przekonana, że należy stworzyć instrumenty, które je wzmocnią. Zdawałam sobie 
sprawę, że konieczne jest działanie zespołowe. Stąd pomysł powołania zespołu poselskiego 
strażaków. Celem zespołu było tworzenie warunków do pracy i działalności służb ratowni-
czych, a tym samym zwiększenie ich skuteczności w zapewnianiu bezpieczeństwa. Pomysł 
został zgłoszony na posiedzeniu klubu PSL, który liczył ponad 120 posłów, przy wsparciu 
jego przewodniczącego, premiera Waldemara Pawlaka”. Pierwszymi członkami byli: Grze-
gorz Rytych, Mirosław Pawlak, Ryszard Kalbarczyk, Jacek Soska i Jacek Pawlicki. Wkrót-
ce do zespołu dołączyli senatorowie, w tym marszałek Senatu RP Adam Struzik. W grud-
niu 1993 r. zespół liczył 25 posłów. W styczniu 1994 r. było w nim już 44 posłów, w tym:  
39 z PSL, trzech z SLD, dwóch z Unii Pracy. Pod koniec drugiej kadencji Sejmu (1993-1997) 
zespół liczył 104 posłów. Krystyna Ozga przez całą kadencję była przewodniczącą zespołu, 
jej zastępcami byli: Grzegorz Rytych, Tadeusz Tomaszewski, Jacek Soska, Ryszard Kalbar-
czyk, skarbnikiem Mirosław Pawlak. Podjęte wtedy przez Sejm i rząd decyzje inspirowane 
przez Zespół Poselski Strażaków znacznie wzbogaciły systemowo i finansowo realizację 
nowej formuły funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, współdziałania i  wyposa-
żania jednostek OSP i PSP. Zespół w takim składzie odegrał ogromną rolę w tworzeniu 
systemu ratowniczo-gaśniczego. W  trzeciej kadencji Sejmu przewodniczącym Zespołu 
został poseł Piotr Żak, w czwartej – poseł Władysław Stępień, w piątej – poseł Wojciech 
Mojzesowicz, w szóstej i siódmej – posłanka Krystyna Skowrońska, od 2015 r. przewod-
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niczącym Zespołu jest poseł Zbigniew Chmielowiec. – „Jako pierwsza przewodnicząca 
chciałabym, aby faktycznie każdy powołany zespół w kolejnych kadencjach działał po-
nad podziałami politycznymi. Aby wszyscy działali wspólnie w imię interesów społeczeń-
stwa. Strażakom życzę spokojnych służb i takiego jak obecnie, dużego uznania ludzkiego  
i satysfakcji z pełnionej misji”.

Nie było łatwo, ale ustawę mamy, 24 sierpnia 1991 r.
Ochronę przeciwpożarową po 1989 r. ukształtowała na lata ustawa o ochronie przeciwpo-

żarowej z 1991 r. Zastąpiła ona ustawę z 1975 r. Nowa ustawa była piątą z rzędu od okresu mię-
dzywojennego ustawą w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej. Poprzedzały ją ustawy z lat 
1934, 1950, 1960, 1975. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. miała fundamentalne znaczenie dla systemu 
ochrony przeciwpożarowej, gdyż wpisywała się w przemiany ustrojowe i gospodarcze, które do-
konywały się wówczas w naszym kraju i na nowo tworzyła wraz z innymi aktami prawnymi sys-
tem ochrony przeciwpożarowej. Zdaniem ówczesnego posła sprawozdawcy ustawy Mariana Sta-
rownika ustawa tchnęła nowego ducha w funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych i ich 
Związku. – „Kiedy dziś wspominam atmosferę, jaka towarzyszyła tworzeniu ustawy, to muszę 
stwierdzić, że nie było łatwo. W tamtym czasie, po powstaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego, 
następowała radykalna przebudowa ustroju nowego państwa, jak też całego systemu społeczno-
gospodarczego. Z inicjatywy Klubu PSL zrodził się pomysł, by kwestie uregulowań ustawowych 
funkcjonowania struktur ratownictwa pożarniczego, zarówno ochotniczego, zawodowego i za-
kładowego, uregulować ustawą wiodącą, jaką powinna być ustawa o ochronie przeciwpożaro-
wej, a następnie na tej bazie tworzyć dalsze uszczegółowienia dla PSP, OSP i straży zakładowych. 
W Sejmie skutecznie walczyliśmy o przyjęcie założeń ustawowych ochrony przeciwpożarowej, 
dzięki którym OSP i Związek zajęłyby w całym systemie należne, poważne miejsce. Po ponad 
ćwierć wieku obowiązywania tej ustawy, muszę powiedzieć, że pod rządami tej ustawy OSP 
umocniły swą pozycję zarówno w sferze operacyjno-ratowniczej, jak też społecznej. Wyszkole-
nie bojowe strażaków, jak i posiadany sprzęt służący do prowadzenia akcji ratowniczo-pożarni-
czych, jest na poziomie niemalże PSP. Warto też w tym miejscu wspomnieć osoby z ówczesnego 
parlamentu, które walnie przyczyniły się, by ta ustawa powstała. Wspomnę posłów: Waldemara 
Pawlaka, Zbyszka Mierzwę, Bogdana Szredera, Michała Górskiego, Janinę Kuś i wielu innych. 
Ten opis dedykuję tym, którym wydaje się, że OSP mają tylko przyjaciół i że wszyscy nas wspie-
rają i pomagają. Wiemy jednak, że jak pokazuje czas przeszły i obecny, z tą pomocą bywa różnie. 
Najczęściej jest tak, że jak sami sobie nie pomożemy, to na spektakularne wsparcie trudno jest 
nam liczyć. Tak jak w starym porzekadle ludowym „Jeśli na coś liczysz, to licz na siebie”. 

Zdaniem dr. Dariusza P. Kały nowa ustawa w  zakresie ratownictwa ochotniczego 
przede wszystkim zmieniała status Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz sa-
mych OSP w  strukturze państwa i  samorządu terytorialnego. ZOSP RP i  OSP przestały być 
organizacjami społecznymi zależnymi w  pewien sposób od władz państwowych i  samo-
rządowych i  stały się stowarzyszeniami rejestrowanymi na podstawie nowej ustawy Prawo 
o  stowarzyszeniach. Uzyskały większą samorządność, samodzielność działania oraz nowe 
źródła finansowania. Ustawa o  ochronie przeciwpożarowej z  1991 r. była przedmiotem kil-
kunastu mniejszych i  większych nowelizacji w  związku z  potrzebami pojawiającymi się  
w życiu społecznym.
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Współpraca międzynarodowa 
Współpraca międzynarodowa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-

spolitej Polskiej i jego ogniw jest obecnie dobrze rozwinięta i wielokierunkowa. Poza ofi-
cjalną współpracą w ramach Międzynarodowego Komitetu Prewencji i Zwalczania Poża-
rów (CTIF), uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach oraz targach, takich jak 
EDURA i INTERSCHUTZ, bardzo ważną rolę pełni wymiana bezpośrednia, na podsta-
wie umów naszego Związku ze związkami straży pożarnych innych krajów – uzasadnia 
prof. Marek Trombski. Za bardzo cenną uważamy bezpośrednią współpracę transgranicz-
ną ochotniczych straży pożarnych i  oddziałów Związku ze strażami naszych sąsiadów. 
Istotne są również kontakty młodzieży strażackiej, sportowe i  kulturalne. Największą 
światową organizacją zrzeszającą straże pożarne jest Międzynarodowy Komitet Technicz-
ny Prewencji i Zwalczania Pożarów, znany wśród strażaków pod skrótem CTIF (francuska 
nazwa – Comité technique international de prévention et d’extinction du feu). Powstał 
w 1900 r. w Paryżu, gdy Polski nie było na mapach. Jego pierwszym przewodniczącym 
został książę Paweł Komarowski, przedstawiciel Rosji. Obecnie w CTIF jest zrzeszonych 
48 narodowych komitetów (państw). Polskę reprezentują na ogół przedstawiciele Pań-
stwowej Straży Pożarnej, ale już w grupach i komisjach działają przedstawiciele polskich 
strażaków ochotników. 

Niektóre formy działania CTIF dotyczą zagadnień, które w  Polsce są realizowane 
wyłącznie przez straże ochotnicze. Przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP wspólnie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej działają w komi-
sjach problemowych i grupach regionalnych, jak Grupa Państw Naddunajskich i Grupa 
Państw Nadbałtyckich. W komisjach i grupach regionalnych delegaci polskich strażaków 
ochotników pełnią ważną rolę. Od 2003 r. w komisjach CTIF pracują stali przedstawiciele 
Związku OSP RP: w  Komisji Młodzieżowej CTIF dh. Teresa Tiszbierek, a  dh Wiesław 
Penk w Komisji Międzynarodowych Zawodów CTIF. Polska była gospodarzem 62. posie-
dzenia Komisji Młodzieżowej CTIF – 22 marca 2003 r. w Krakowie i Międzynarodowego 
Seminarium Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Państw Nadbałtyckich – 15-18 kwiet-
nia 2004 r.

Jednym z ciekawszych wydarzeń było spotkanie 13-15 maja 2010 r. w Krakowie i Nie-
połomicach, pod nazwą X Międzynarodowe Sympozjum Komisji Młodzieżowej CTIF. 
Wzięło w nim udział 100 uczestników (młodzież, opiekunowie i członkowie Komisji Mło-
dzieżowej CTIF) z 16 krajów członkowskich CTIF (Austrii, Białorusi, Bułgarii, Chorwa-
cji, Czech, Finlandii, Francji, Iranu, Luksemburga, Niemiec, Szwecji, Słowenii, Węgier, 
Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski). Władze CTIF reprezentował Ralf Ackermann, wice-
prezes CTIF. Polską delegację tworzyli druhowie MDP OSP „Stołpno” z Międzyrzeca Pod-
laskiego – laureaci I edycji Konkursu na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i Jej 
Opiekuna. Językami roboczymi spotkania były: niemiecki, angielski i francuski. Tematyka 
sympozjum to: „Młodzież i jej problemy w dzisiejszym świecie”. 

Polska była również gospodarzem IX Zawodów Sportowych CTIF i VII MDP w lipcu 
1989 r. w Warszawie, a także XX Zawodów MDP w lipcu 2015 r. w Opolu. Co 4 lata or-
ganizowane są Międzynarodowe Zawody Strażackie, nazywane olimpiadami CTIF, a co 
2 lata spotkania usportowionej młodzieży strażackiej. Gospodarzem XX Międzynarodo-
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wych Zawodów Młodzieży Strażackiej w 2015 r. było Opole. Młodzi ludzie, którzy się tam 
spotkali, pochodzili z całego świata, z różnych kontynentów. Zawody te były okazją do na-
wiązania przyjaźni, poznania naszego kraju, przedstawienia swoich krajów oraz zademon-
strowania sprawności w sportach pożarniczych. Spotkanie w Opolu stanowiło znakomitą 
reklamę Polski i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Polacy są bardzo aktywni 
w spotkaniach krajów naddunajskich. Związek OSP RP dwukrotnie był gospodarzem spo-
tkań: w 2005 r. w Mysłowicach i w 2010 r. w Warszawie. Na corocznych spotkaniach zawsze 
planowane jest wystąpienie przedstawiciela Polski. Na IV Międzynarodowym Sympozjum 
Grupy Państw Naddunajskich CTIF 2005, które odbyło się w Mysłowicach, w imieniu pre-
zesa Zarządu Głównego Związku OSP RP dh. Waldemara Pawlaka referat pt. „Możliwości 
wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej na zakup wyposażenia i samocho-
dów pożarniczych dla ochotniczych straży pożarnych” przedstawił wiceprezes prof. Marek 
Trombski. Chorwackie miasto Varażdin stało się w 2010 r. centrum konferencyjnym dla 
organizacji strażackich zrzeszonych w  CTIF. Przedstawiciel strażaków polskich dr hab. 
Władysław Tabasz wygłosił wykład zatytułowany „Dzieje pożarnictwa polskiego i Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”. W  2011  r. w  Valbaudon 
w Chorwacji z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu przedstawiliśmy referat poświę-
cony realizacji obchodów tego roku w Polsce. Bardzo ważnymi kierunkami działalności 
we współpracy międzynarodowej są kontakty pomiędzy młodzieżą strażacką i krzewienie 
sportów pożarniczych.

Do największych targów pożarniczych należą targi INTERSCHUTZ, organizowane 
w Niemczech od 2000 r. co 5 lat. Targi te promują sprzęt i wyposażenie dla różnych form 
obrony i ochrony ludności. W dziedzinie pożarnictwa to najważniejsza impreza targowa 
w Europie. W 2015 r., w wyniku współpracy z polskimi targami EDURA, zorganizowany 
został w Hanowerze Dzień Polski. Polacy nie tylko uczestniczą w targach INTERSCHUTZ, 
ale często odnoszą sukcesy, za swoje stoiska i wyroby zdobywają wyróżnienia. Targi są zna-
komitym miejscem kontaktów wytwórców i handlowców zajmujących się sprzętem i pro-
blemami ochrony przeciwpożarowej. Wskazują kierunki udoskonalania sprzętu i poprawy 
organizacji systemów ratowniczych, korzystają z tych osiągnięć również nasze ochotnicze 
straże pożarne. 

Władze Związku i delegacje ochotniczych straży pożarnych są częstymi gośćmi na uro-
czystościach jubileuszowych i innych świętach oraz zjazdach straży pożarnych nie tylko 
w krajach sąsiadujących z Polską, ale również bardziej odległych, jak na przykład: Węgry, 
Francja i Wielka Brytania. Kontakty międzynarodowe ożywiły się szczególnie po przemia-
nach w naszym kraju, niektóre zostały sformalizowane dwustronnymi umowami. W styczniu  
1999 r. w  Warszawie podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem Głównym ZOSP 
RPa Niemieckim Związkiem Straży Pożarnej, a w październiku 2000 r. w Wiśle między 
Zarządem Głównym ZOSP RP a Związkiem Młodzieży Pożarniczej Niemiec. We wrze-
śniu 2003 r. podpisano umowę z  Węgierskim Związkiem Straży Pożarnej, w  sierpniu 
2004 r. ze Związkiem Strażaków Czech, Moraw i Śląska, zaś we wrześniu tego samego roku 
ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Słowacji. Wszystkie te umowy są realizo-
wane przez Związek OSP RP i jego ogniwa w sposób satysfakcjonujący nas i naszych part-
nerów. Na wyróżnienie zasługuje umowa ze Związkiem Młodzieży Pożarniczej Niemiec 
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(Deutsche Jugendfeuerwehr). Jej efektem są bardzo liczne kontakty młodzieży, szczegól-
nie o charakterze sportowym, ale równie częste są spotkania opiekunów młodzieżowych 
drużyn pożarniczych poświęcone problemom szkoleniowym. Ta współpraca uważana jest 
za modelową. Tematyka spotkań międzynarodowych jest bardzo różna, ale zawsze intere-
sująca dla wszystkich uczestników.

W Polsce za transgraniczną uważa się współpracę z krajami sąsiednimi, ale tego po-
jęcia nie stosuje się ściśle. Takim mianem określane są również kontakty z Belgią, Łotwą 
i Estonią. Dodatkowe umowy międzynarodowe w tej sprawie zostały zawarte z Gruzją, 
Kirgistanem i Uzbekistanem. Współpraca transgraniczna odbywa się na szczeblu rządo-
wym (wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie) i samorządowym. W tę ostatnią 
najbardziej zaangażowane są ochotnicze straże pożarne. Nasi druhowie spotykają się ze 
swoimi kolegami z zagranicy nie tylko w czasie świąt i różnych uroczystości, często wspól-
nie prowadzą ćwiczenia i akcje ratownicze. Dotyczą one pożarów, powodzi, wypadków 
drogowych i innych zdarzeń po obu stronach granicy.

Ważna stała się współpraca młodzieżowych drużyn pożarniczych z Polski i Niemiec.  
Nie od razu miała ona charakter taki jak obecnie – uważa Wiesław Penk, laureat Nagrody 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. – Przed 1990 r. było to niemożliwe, z uwagi 
na ówczesne uwarunkowania. Istniały ograniczone kontakty pomiędzy niektórymi ochot-
niczymi strażami pożarnymi a ich odpowiednikami po stronie niemieckiej, ale najczęściej 
były to tylko kontakty osobiste. Grupowe poznanie umożliwiały zawody sportowo-po-
żarnicze CTIF, w których brały udział nasze drużyny. Były one jednak nieliczne. Istotne 
zmiany pojawiają się dopiero w latach 90. XX w. Po 9 listopada 1989 r., kiedy upadł mur 
berliński i przyjęciu w 1990 r. układu regulującego zjednoczenie Niemiec otworzyła się 
droga do współpracy obu naszych państw. Spotkanie w Krzyżowej w listopadzie 1989 r. 
premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Niemiec Helmuta Kohla stworzyło 
podstawy pojednania. Umożliwiło ono również utworzenie w 1991 r. organizacji Polsko-
Niemiecka Współpraca Młodzieży, której celem było wspieranie obustronnych kontaktów 
młodzieży i dofinansowywanie spotkań. Stworzyło to nowe perspektywy dla wzajemnych 
kontaktów. Władze młodzieżowych drużyn pożarniczych działających w Niemczech wy-
stąpiły z propozycją wspólnego spotkania z udziałem prezesów kilku landów, w których 
działały młodzieżowe drużyny pożarnicze (Deutsche Jugendfeuerwehr). Padła też wów-
czas propozycja, aby spotkać się z kierownictwem Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w jednym z naszych województw. Odbyło się ono w województwie opolskim. Był 
to pierwszy oficjalny kontakt obu organizacji. Do spotkania doszło w Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Dobrzeniu Małym oraz w Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Kontakt 
ten zaowocował zaproszeniem MDP z Opola na letni obóz drużyn z Dolnej Saksonii, do 
ośrodka szkoleniowego tych drużyn w Potzwenden. Udział w tym obozie wzięła młodzie-
żowa drużyna pożarnicza z OSP Gosławice. 

W 1996 r., na zaproszenie Marcusa Schleefa, prezesa Deutsche Jugendfeuerwehr, uda-
ła się do Niemiec delegacja Związku OSP RP na czele z Józefem Grobą, dyrektorem biura  
ZG ZOSP RP. Polskiej grupie towarzyszyli dwaj wiceprezesi DJF oraz na krótko prezes tej 
organizacji Marcus Schleef. Dało to okazję do lepszego poznania struktur tamtejszych MDP, 
ich funkcjonowania i  finansowania. Te wstępne kontakty uzmysłowiły potrzebę działań 
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zmierzających do zintensyfikowania wymiany młodzieży i współpracy ochotniczych straży 
pożarnych Polski i Niemiec. W 1999 r. doszło do podpisania porozumienia o współpracy 
obu związków, które w jednym z punktów odnosi się do młodzieży strażackiej obu krajów. 
Rok później w Wiśle podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem Głównym Związku OSP 
RP i jego Radą ds. Młodzieży a Niemieckimi Młodzieżowymi Strażami Pożarnymi (Deut-
sche Jugendfeuerwehr) w sprawie ich współpracy. Ze strony niemieckiej porozumienie pod-
pisał Dieter Heine, wiceprzewodniczący DJF, a ze strony polskiej wiceprezes ZG ZOSP RP, 
przewodniczący Rady ds. Młodzieży prof. Marek Trombski. 

Podpisane porozumienie otworzyło nowy etap wymiany i  współpracy pomiędzy 
drużynami młodzieżowymi z Polski i Niemiec. Wstępem do niego było zorganizowanie 
w 2000 r. spotkania dowódców drużyn młodzieżowych obu krajów w Krzyżowej, miejscu 
pamiętnego spotkania kanclerza Kohla i premiera Mazowieckiego. Przyjęto, że spotkania 
takie będą odbywały się co roku, na przemian w obu krajach. Od 2000 r. wspólnie z Deut-
sche Jugendfeuerwehr zorganizowane zostały następujące polsko-niemieckie seminaria 
dla opiekunów MDP: Krzyżowa, woj. dolnośląskie (2000), Hoya, Dolna Saksonia (2001), 
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie (2002), Hümpfershausen, Turyngia (2003), Piotro-
wo, woj. wielkopolskie (2004), Essen, Nadrenia Północna – Westfalia (2005), Borzechowo, 
woj. pomorskie (2006), Damp, Szlezwik-Holsztyn (2007), Połczyn-Zdrój, woj. zachodnio-
pomorskie (2008), Marsberg, Nadrenia Północna-Westfalia (2009), Roskosz, woj. lubel-
skie (2010), Weimar-Wolfshausen, Hesja (2011), Lewin Kłodzki, woj. dolnośląskie (2012), 
Hümpfershausen, Turyngia (2013) i Gdów, woj. małopolskie (2015) Doceniając znaczenie 
wzajemnej współpracy, oba Związki oprócz wymiany młodzieży podejmowały również 
oficjalne kontakty, jak uczestnictwo w swoich zjazdach, obchodach rocznicowych, spo-
tkaniach przedstawicieli władz czy też roboczych grup, dla uzgodnienia wzajemnych dzia-
łań. Ta trwająca już ponad 20 lat współpraca wyłoniła wielu oddanych jej ludzi. Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dobrze zaznacza miejsce oraz 
rolę straży pożarnych w europejskiej rodzinie narodów.

Niezmiernie istotną rolę w  promocji ochotniczego ruchu strażackiego w  kraju i  na 
świecie pełnią zespoły artystyczne oraz sportowe. Doskonałym tego przykładem jest wy-
ścig kolarski Tour de Pologne, w którym rokrocznie uczestniczą zawodnicy z wielu krajów. 

Współpraca polsko-chińska
Chiny są bardzo ważnym partnerem dla Związku OSP RP. Miniona dekada to był czas 

współpracy opartej na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości. Systematycznie spotykają 
się delegacje obu państw, aby wymieniać doświadczenia. Szczególnym impulsem była wi-
zyta w Chinach prezesa Związku, a zarazem wicepremiera i ministra gospodarki Walde-
mara Pawlaka. Doszło do niej we wrześniu 2008 r. Waldemar Pawlak rozmawiał wówczas 
z prezydentem Chin Hu Jintao. Został również przyjęty przez premiera Chin Wen Jiabao 
oraz spotkał się z kierownictwem chińskich strażaków.

Współpraca polsko-amerykańska
Wiele jednostek OSP naszego Związku współpracuje ze swoimi odpowiednikami 

w różnych krajach. Przykładem jest OSP w Kurowie, która od kilku lat rozwija dobre rela-
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cje ze strażą pożarną z miejscowości Havelock w USA. Udało się jej wspólnie zorganizo-
wać akcję „Taniec różowych rękawiczek” (profilaktyka raka piersi) oraz „Różowy kwiat” 
z Puławskim Stowarzyszeniem Amazonek i Publicznym Gimnazjum w Kurowie. W wy-
niku tych akcji zbierano środki finansowe na profilaktykę raka piersi w  Polsce i  USA. 
Strażacy z OSP Kurów i miejscowości Havelock wzajemnie odwiedzają się, wymieniając 
doświadczeniami. Kurowscy ochotnicy dbają też o kontakty ze strażakami innych krajów. 
Dzięki temu izba tradycji OSP jest pełna pamiątek strażackich z całego świata. Niemały 
w  tym udział mają też mieszkańcy gminy Kurów, którzy przywożą ze swoich podróży 
interesujące eksponaty związane z pożarnictwem.

Światowe Dni Młodzieży 
26-31 lipca 2016 r. w Krakowie odbyły się Światowe Dni Młodzieży zapoczątkowane 

w 1986 r z inicjatywy papieża Jana Pawła II. Spotkanie młodych przebiegało pod hasłem 
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Z uczestnikami 
spotkał się Ojciec Święty Franciszek, który odwiedził także sanktuarium na Jasnej Górze 
i obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Do bezpośredniego zabezpieczenia organi-
zacji ŚDM w Krakowie służby podjęło się 3500 strażaków ochotniczych straży pożarnych 
z  województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i  świętokrzyskiego. Związek 
OSP RP powołał sztab organizacyjny, który skoordynował przygotowania do profesjonal-
nego uczestnictwa w zabezpieczeniu uroczystości.

9. Ocalić od zapomnienia

1050. rocznica Chrztu Polski
Jakże nie przywołać dziś, w dniu waszego święta, tego wspaniałego, jedynego w swoim 

rodzaju, upamiętnienia przez strażaków ochotniczych straży pożarnych Jubileuszu 1050. 
rocznicy Chrztu Polski. 14 kwietnia, w przełomowym dla dziejów polskiego narodu dniu 
przyjęcia w 966 r. przez księcia Mieszka I sakramentu chrztu świętego, o godzinie 20.00 
na Giewoncie zapłonęło Ognisko Ducha Świętego. Rozpoczął się symboliczny przemarsz 
ognia przez naszą ojczyznę. Co 5 minut zapalano ogniska w następnych częściach kraju. 
Ostatnie na Helu o godzinie 20.35. Przemarsz Ognisk Ducha Świętego. Modlitwa zebra-
nych przy ogniskach, o siedmiorakie dary Ducha Świętego, tak potrzebne dziś. O dar mę-
stwa, o światłość sumień, o uleczenie ran polskich serc, o ducha społecznej miłości. Także 
refleksja o drodze polskich pokoleń idących od 1050 lat zbawczą drogą Chrystusa, drogą 
Jego Matki i Kościoła. Znamienne wydarzenie. Znak jedności w wierze Polski Anno Do-
mini 2016. Dziękuję za tę piękną inicjatywę – z całego serca. (Z homilii ks. abp. Sławoja 
Leszka Głódzia wygłoszonej 4 maja 2016 r. w katedrze św. Floriana w Warszawie).

Tysiące strażaków ochotników i członków młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP 
upamiętniło 1050. rocznicę Chrztu Polski. Wspólne przedsięwzięcie Związku OSP RP 
i Związku Podhalan polegało na zapaleniu przez strażaków ochotniczych straży pożar-
nych 14 kwietnia 2016 r. ognisk w całym kraju, poczynając od zapalenia o godz. 20.00 
ognia przy krzyżu na Giewoncie, a  zakończywszy ogniskami nad Morzem Bałtyckim. 
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Płonące ogniska stały się symbolem jedności narodowej oraz obecności Ducha Święte-
go. ,,Przemarszowi” przez Polskę Ognisk Ducha Świętego patronował prymas Polski abp 
Wojciech Polak oraz ks. abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, delegat konferen-
cji episkopatu Polski ds. duszpasterstwa strażaków. 

Dęby wolności
Dla upamiętnienia 25. rocznicy odzyskania przez Polskę wolności w  wyborach  

4 czerwca 1989 r. oraz demokratycznych przemian w naszym kraju i na świecie z inicjaty-
wy 587 Ochotniczych Straży Pożarnych zasadzono w całej Polsce 600 ,,Dębów Wolności”. 
Pierwszy taki dąb zasadzono w Łowiczu, przy udziale prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego i prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka 19 czerwca 2014 r. Inicjatywa na-
wiązywała do spontanicznego sadzenia ,,Dębów Niepodległości” w latach 1918-1928, jako 
świadectwa odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kronikarze - dokumentaliści OSP
Działalność dokumentacyjno-kronikarska ochotniczego pożarnictwa to utrwalanie dzie-

dzictwa przeszłości, twórczo wzbogacanego o  dorobek kolejnych pokoleń. Dzięki zapisom 
kronikarskim można poznać te czynniki, które przez lata kształtowały techniczne, ale i kul-
tur- owe oblicze danego środowiska społecznego. O przywiązaniu do własnych dziejów świad-
czą prowadzone przez strażaków muzea oraz skromniejsze w wyrazie izby pamięci i tradycji, 
a także liczne kroniki i publikacje monograficzne. Prawie we wszystkich jednostkach są po-
wołani pracujący społecznie kolekcjonerzy i kustosze lokalnych zbiorów. Zarządy OSP mają 
w swoim składzie statutowym funkcję kronikarza. Na kolejnych szczeblach Związku funkcjo-
nują komisje historyczne. Z myślą o prezentacji dorobku historyków amatorów ogłaszane są 
od 1993 r. konkursy historyczne: 1) Ogólnopolski konkurs kronik – dla OSP i jednostek tere-
nowych Związku, 2) Konkurs na wspomnienia, pamiętniki, relacje i opracowania „Z dziejów 
OSP” – obejmujący prace o różnym charakterze, od rękopisów wspomnień działaczy, poprzez 
monografie jubileuszowe, po rozprawy doktorskie i prace magisterskie.

Pierwszy finał krajowy obydwu konkursów odbył się w Grudziądzu w 1994 r. Ich podsu-
mowaniu towarzyszyły sesje popularnonaukowe prezentujące dzieje ruchu strażackiego. Ma-
teriały z sesji publikowane są w zeszytach historycznych ZG ZOSP RP. Corocznie rozstrzygany 
jest też konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa. Kro-
niki oceniane są zawsze według określonych kryteriów merytoryczno-jakościowych, jak np.: 
ogólna koncepcja kroniki, treść zapisów kronikarskich (zakres problemowy), systematyczność 
zapisów, walory dokumentalne i poznawcze, styl tekstów i poprawność językowa, walory ilu-
stracji, wygląd estetyczny, materiały uzupełniające (wycinki z gazet, dokumenty itp.).

Konkursy na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” oraz 
Konkursy na prace pularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa

Do 2018 r. Związek OSP RP łącznie przeprowadził 25 konkursów na pamiętniki, rela-
cje oraz opracowania oraz 12 konkursów na prace popularnonaukowe i badawcze. W al-
bumie prezentujemy autorów nagrodzonych publikacji w  latach 2011-2017 oraz tytuły 
wybranych pozycji. Liczba publikacji na wysokim poziomie odnoszących się do historii 
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ochotniczych straży pożarnych i ich Związku to wielka zasługa szerokiego grona history-
ków, pasjonatów, a szczególnie Komisji Historycznej Związku OSP RP.

Laureaci pierwszych nagród
•	 2011 - Stanisław Bukowiec „Strażacy Krakowa i ziemi krakowskiej”, Wiesław Chmie-

lewski „Pożarnictwo ziemi sandomierskiej”, dr Urszula Oettingen „Towarzystwo 
Ochotniczej Straży Ogniowej w  Kielcach 1873-1918”, Maria Smoleń „Ilustrowane 
dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku 1911-2011”;

•	 2012 – dr Krzysztof Adam Latocha „Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych 
w powiecie wieluńskim w latach 1877-1939”, dr Grażyna Korneć „Dzieje Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Suchożebrach 1921-2011”;

•	 2013 – Sylwester Łysiak „Współczesny teatr ludowy”, Grzegorz Matczyński, Stanisław 
Mikulak „Ochotnicze straże pożarne na Warmii i Mazurach. Historia, tradycja, orga-
nizacja”, Magdalena Ożadowicz „W jedności siła. Historia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Świnicach Warckich”, Marek Adam Komorowski i Tomasz Piórkowski „Strażacy po-
wiatu zambrowskiego”;

•	 2014 – Gerard Sikora „Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w  Polsce 
w XIX i XX wieku, na przykładzie powiatu tureckiego”, Maria Smoleń „Straże pożarne 
w powiecie grodziskim”, Zdzisław Jan Zasada „140 lat Ochotniczej Straży Pożarnej we 
Włocławku (1874-2014)”;

•	 2015 – Marlena Nawrocka „Organizacja i  funkcjonowanie ochotniczych i  pań-
stwowych straży pożarnych (na przykładzie OSP Barlinek i  KP PSP Myślibórz)”,  
prof. dr hab. Ewa Andrysiak, prof. dr hab. Tadeusz Olejnik, dr Grażyna Schlender,  
mgr Jerzy Aleksander Splitt, prof. dr hab. Krzysztof Walczak, prof. zw. dr hab. Wło-
dzimierz Bonusiak „Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu 1864-2014. Praca zbiorowa”, 
Piotr P. Bielicki „Ochrona przeciwpożarowa miasta Kościana w  latach 1791-2014”,  
Tomasz Węgrzak „Z dziejów jednostki OSP Uścikowo”;

•	 2016 – Bronisław Jania „Wspomnienia. Ukryta walka członków OSP ze zniewoleniem 
religijno-patriotycznym”, Aleksandra Młynek i Tomasz Węgrzak „Zagrożenia pożaro-
we na terenie powiatu obornickiego w latach 1802-1939”, dr Robert Ostrowski „Dzieje 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem 1946-2016”, Maria Smoleń „W służbie dla 
pożarnictwa. Ppłk poż. Józef Boguszewski (1901-1986)”;

•	 2017 – Wiesław Harczuk „Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie w latach 
1917-2017”, Grzegorz Jan Matczyński i Władysław Maria Świeczkowski „Ochotnicza 
służba strażacka w powiecie olsztyńskim (1945-2015). Historia, tradycja, organizacja”.

•	 2018 – Piotr Szczurek „Ochotnicze straże ogniowe w powiecie zamojskim 1882-1939”, 
Sylwester Augustyniak „Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku 1903-2018”, Józef Witek 
„150 lat ochotniczych straży pożarnych w powiecie mieleckim 1868-2018”; 

•	 2019 – Rafał Dmowski, Andrzej Celiński, Daria Lipińska, Zbigniew Todorski, Kamila 
Woźnica, Grzegorz Welik, Piotr Szczurek „Ochotnicze straże pożarne w powiecie sie-
dleckim – przeszłość i współczesność”.
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11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia od-

zyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. po 123 latach zaborów (1795-1918). Święto 
zostało uchwalone ustawą z 23 kwietnia 1937 r. a zniesione ustawą Krajowej Rady Naro-
dowej 22 lipca 1945 r. Przywrócono je dopiero w 1989 r. W walce o niepodległość strażacy 
pod kierownictwem swych liderów na czele z Bolesławem Chomiczem zapisali piękne karty. 
Świadczy o tym historia straży pożarnych i ich związków założonych w XIX i na początku  
XX w. Z okazji Święta Niepodległości organizowane są uroczystości, apele, konferencje na-
ukowe. Dziesięć lat temu w związku z 90. rocznicą odzyskania niepodległości w Sali Kolum-
nowej Sejmu RP odbyła się konferencja naukowa ,,Z myślą o Niepodległej”. W tym roku 
Związek OSP RP uczestniczy w pracach Komitetu Narodowych Obchodów, inicjuje również 
upamiętnienie tego wydarzenia w województwach, powiatach, gminach oraz jednostkach 
OSP. Także ten album powstał w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości Polski.

30. rocznica strajku
W  30. rocznicę strajku w  Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w  Warszawie, 

2 grudnia 2011 r. zorganizowana została uroczystość z udziałem przedstawicieli Sejmu 
RP, władz państwowych, Państwowej Straży Pożarnej, niektórych uczestników strajku 
w 1981 r. i podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej powstałej w miejsce rozwią-
zanej WOSP. Przybyła także rodzina ks. Jerzego Popiełuszki z  seniorką rodu Marianną 
Popiełuszko – matką księdza Jerzego. Ksiądz Popiełuszko był spowiednikiem i opieku-
nem duchowym strajkujących podchorążych i pracowników WOSP, umacniał ich Słowem 
Bożym, dodawał ducha, rozbudzał uczucia patriotyczne. Uroczystości rozpoczęła msza  
św. w intencji strażaków w kościele św. Stanisława Kostki. Odprawił ją metropolita war-
szawski, kardynał Kazimierz Nycz. Po mszy św., w  asyście kompanii reprezentacyjnej 
SGSP i podchorążych zostały złożone kwiaty na grobie błogosławionego ks. Jerzego Po-
piełuszki, znajdującym się przy kościele. Złożono także wiązanki kwiatów pod tablicami 
umieszczonymi na ścianie budynku SGSP. Tablice zostały wmurowane w grudniu 2006 r. 
Jedna z nich upamiętnia 25. rocznicę strajku, druga poświęcona jest ks. Jerzemu Popie-
łuszce. Ważnym punktem uroczystości była ceremonia nadania imienia błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki auli, w której w czasie strajku zbierała się młodzież, pracował Ko-
mitet Strajkowy, a ks. Jerzy odprawił mszę świętą. Przewodniczący Komitetu Strajkowego 
bryg. w st. spocz. Ryszard Stępkowski przypomniał dzień po dniu przebieg strajku trwają-
cego od 24 listopada do 2 grudnia 1981 r. 

Jubileusze, kalendarze i lokalne obyczaje w służbie pamięci
Żywą lekcją historii dla środowisk wsi i  małych miast stały się obchody jubileuszy 

powstania ochotniczych straży pożarnych. Tradycją jest okolicznościowe prezentowanie 
historii OSP na tle dziejów danej miejscowości. Na trwałe do kalendarza strażackiego wpi-
sano dzień 4 maja, kiedy to strażacy wszystkich jednostek, czcząc święto swego patrona 
św. Floriana, obchodzą Dzień Strażaka. Święto to jest zazwyczaj łączone z  wręczaniem 
sztandarów organizacyjnych, fundowanych przez lokalne społeczności i osoby prywatne. 
Każdy sztandar opatrzony jest symbolami, treściami i datami stanowiącymi kolejny wkład 
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w  dziedzinę dokumentowania historii i  tradycji strażactwa ochotniczego. Fundatorzy 
sztandaru odnotowywani są w kronice jednostki, a tuż po prezentacji sztandaru zbiera-
ne są dobrowolne datki od uczestników uroczystości jubileuszowych, którym towarzyszą 
własnoręczne wpisy darczyńców do księgi pamiątkowej sztandaru. W księgach tych spo-
tkać można zarówno proste dedykacje, jak i wręcz poetycką twórczość autorów życzeń. 
Zapisy o fundacji, a nawet drzewce sztandarów lub okolicznościowe tablice z umieszczo-
nymi na nich gwoździami upamiętniającymi fundatorów stanowią kronikarski materiał 
oraz ukazują charakterystyczną pisownię stosowaną w danym czasie. 

Fragment zapisu o fundacji chorągwi dla straży w Brzozowie w 1889 r. podaje: „Spra-
wienie Sztandaru straży ochotniczej ogniowej w Brzozowie na dzień 4 maja 1889 przez na-
czelnika straży ochotniczej ogniowej w Brzozowie Wielmożnego Pana Jana Poraja Grusz-
czyńskiego, za którego protekcyą i  staraniem został sprawiony Sztandar, czyli Chorągiew 
zjednoczenia straży ogniowej”. Dzięki temu, że organizatorzy uroczystości wręczenia sztan-
daru zadbali o to, by skierować zaproszenie do wielu mieszkańców wioski i gości z zewnątrz, 
dostępny jest wykaz nazwisk osób, które zaprzyjaźnione były z tą strażą, a tym samym osób 
i  zaproszonych organizacji, które nobilitowały strażaków w  środowisku. Jest gwóźdź od 
senatora Sławoja Składkowskiego – ówczesnego prezesa Rady Ministrów (wraz z datkiem 
pieniężnym 50 złp), gwoździe oficerów wojska pochodzących z Brzezin, księży i nauczycie-
li, organizacji takich jak: Kasa Stefczyka, Katolickie Stowarzyszenie Mężów, Stowarzyszenie 
Młodzieży Katolickiej Żeńskiej oraz Zarządu Gminy i wielu innych. Obecnie również po-
wszechne jest prezentowanie nazwisk ofiarodawców i wybitnych gości na pamiątkowych 
gwoździach i tak jak przed laty organizatorzy, dbając o obecność wielu gości, zapraszają par-
lamentarzystów, członków naczelnych władz Związku czy liderów politycznych. Wymow-
nym dokumentem odzwierciedlającym zmiany cywilizacyjne i kulturowe były i są strażackie 
kalendarze. To udokumentowane znaki czasu w poszczególnych okresach dziejów.

W okresie międzywojennym nakładem Wydziału Wydawniczego Związku Straży Po-
żarnych RP wydawany został „Kalendarz oficera strażackiego”. Obok tradycyjnego kalen-
darium na każdy rok, w formie książeczki formatu B6, zawarte zostały w nim rozdziały 
traktujące o rozwoju motoryzacji i sprzętu pożarniczego, anonsy wytwórni tegoż sprzętu 
i informacje o rozwoju zastępów strażackich. W edycji tego kalendarza, na 1939 r., redak-
cja wyjaśnia: „W dziale obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej znajdą Sz. Czytelnicy 
niezmiernie ważne dla strażactwa wiadomości, dotyczące kierownictwa przygotowań opl. 
i opgaz. w zakresie akcji przeciwpożarowej, co (...) stwarza dla strażactwa podstawowy 
materiał do prac na tym tak ważnym odcinku, jakim jest obronność przed pożarami osie-
dli i ludności na wypadek wojny”. Na scenie międzynarodowej już głośno było wówczas 
o zagrożeniu wojną. W okresie okupacji, w latach 1942-1945, wydano drukiem trzy ka-
lendarze strażackie, które zawierały m.in. okupacyjne przepisy dla ludności i strażaków 
podległych administracji niemieckiej. Kalendarze powojenne to wydawnictwa planszo-
we, jednostronicowe, wydawane nakładem Zarządu Głównego Związku OSP z kredytów 
i dotacji PZU. Obok kalendarium zamieszczano na nich aktualne dla mieszkańców wsi 
informacje, głównie z zakresu prewencji, rozpoczynające się od wezwania „Obywatelu”. 
Pojawiały się sporadycznie teksty na przykład o wyższości gospodarki socjalistycznej czy 
wspólnej odpowiedzialności za losy kraju. 
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Na podstawie zachowanych kalendarzy można prześledzić rozwój elektryfikacji 
i umaszynowienia rolnictwa. Kalendarzowymi hasłami, ubarwionymi odpowiednią gra-
fiką, upominano: „Straty spowodowane przez pożary – uszczerbkiem dorobku narodo-
wego”, „Nie pal papierosów w  miejscach niedozwolonych!” „Ustawiaj maszyny żniwno
-omłotowe zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi” lub „Napraw uszkodzone zwody 
i wsporniki piorunochronne”. Po rozwoju elektryfikacji na wsi hasła nawoływały: „Przed 
wyjściem z domu pamiętaj o wyłączeniu z sieci urządzeń elektrycznych” itp. Z kart kalen-
darza dowiadujemy się, że Dzień Strażaka obchodzony był każdego roku w trzecią z rzędu 
niedzielę maja, po zakończeniu tradycyjnych Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Wówczas 
to strażacy ochotnicy organizowali honorowe patrole na drogach i ścieżkach prowadzą-
cych na plac przykościelny. Patrole te przychodzącym w tym dniu do kościoła przypinały 
do rękawa znaczek ochrony ppoż. i składały życzenia (zwyczaj taki istniał np. w OSP Brze-
ziny). W zamian mieszkańcy składali do puszki datki na potrzeby OSP. Obecnie wyda-
wane kalendarze strażackie charakteryzują się mnogością technik i pomysłów. Wydają je 
poszczególne OSP, z okazji rocznic czy spodziewanego w danym roku otwarcia nowej re-
mizy bądź nabycia nowego samochodu gaśniczego. Kalendarze z okresu przed zmianami 
ustrojowymi nie zawierały treści o charakterze religijnym, zaś obecnie uwzględniają pełne 
listy imion świętych patronów, z patronem strażaków św. Florianem na czele. W ostatnich 
kilku latach kalendarze stały się sposobem prezentacji drużyn strażackich w różnych oko-
licznościach (akcje, przemarsze, zawody), a także ich nowoczesnego sprzętu i pojazdów.

Inauguracja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Świątynia 
Opatrzności Bożej, Warszawa, 10 września 2017 r.

10.09.2017 r. w  łączności z  obradującym dzień wcześniej XIV Zjazdem Krajowym 
Związek zainaugurował obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski pod 
honorowym patronatem kardynała Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego. Uro-
czystości rozpoczęła msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej, celebrowana przez ks. 
bp. Wiesława Lechowicza. Po niej na schodach Świątyni rozpoczął się koncert orkiestr 
i zespołów wokalnych pod hasłem „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Wystąpiło 1500 
wykonawców z  28 orkiestr strażackich oraz 20 zespołów artystycznych z  całego kraju. 
Prowadzącym koncert był ks. prof. Kazimierz Szymonik, dyrygentem koncertu orkiestr 
był Marian Chmielewski. Zespołami artystycznymi i chórami dyrygował Bolesław Kurek, 
natomiast układy taneczne przygotowała Dorota Spandel. Po koncercie nastąpiła Parada 
Orkiestr i  Zespołów ulicami Wilanowa, w  kierunku Muzeum Pałacu Króla Jana III na 
warszawskim Wilanowie. Na dziedzińcu pałacu orkiestry i zespoły miały okazję do wy-
stępów, którym przysłuchiwało się grono mieszkańców Warszawy oraz strażaków z róż-
nych regionów Polski. Uroczystości swoim udziałem zaszczycili między innymi: Walde-
mar Pawlak – prezes ZG Związku OSP RP, Marek Adam Komorowski – przewodniczący 
Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP, Ludwik Rakowski – burmistrz Wilanowa oraz 
Piotr Gaweł – prezes Centrum Opatrzności Bożej. Udział wzięli również laureaci Ogólno-
polskiego Konkursu Kronik, na co dzień dokumentujący żywą historię w OSP oraz poczty 
sztandarowe, ze sztandarem Zarządu Głównego ZOSP RP na czele.
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Kultywowanie zwyczajów i obyczajów przez lokalne drużyny strażackie przybiera róż-
ne formy, począwszy od kronik pisanych, na nagraniach filmowych kończąc. Żywa nadal 
jest lokalna obrzędowość. Jeden z jej charakterystycznych elementów to straże grobowe  
w okresie Wielkiego Tygodnia. Zwyczaj ten, dawniej znany w całym kraju, powoli jed-
nak zanika, a tylko na Podkarpaciu przetrwał w kształcie wzbogacanym o nowe elemen-
ty, głównie stroju i wyposażenia. Straże grobowe pełnią funkcje obrzędowe, ale oprócz 
tego przekazują elementy tradycji i  informacje o  roli, jaką odgrywały kiedyś w  życiu 
swoich miejscowości. Niektóre powstawały na wzór Gwardii Narodowej, podtrzymując 
ducha narodowego, inne sięgają tradycją odsieczy wiedeńskiej. Zawsze jednak występo-
wał w nich element militarny. Ł. Gołębiowski pisał w 1884 r., że w kościele oo. jezuitów 
w Warszawie „grób cały zrobiony był z szyszaków, pałaszów i inszej broni”. Straże grobowe 
dzięki bogactwu kostiumów i rozbudowanym formom widowiskowym cieszą się do dziś 
sympatią i zainteresowaniem nie tylko we własnym środowisku, stanowiąc niemałą atrakcję 
turystyczną. Jedną z najstarszych, o bogatej tradycji, była Gwardia Narodowa w Dębowcu 
koło Jasła, założona jeszcze w 1772 r. Na niej i na jej podobnych wzorowano strażackie straże 
grobowe. W strażach tych, zwanymi Turkami, ciekawa jest nie tylko przyciągająca uwagę 
barwna forma, przypominająca przedstawienie. Interesujący jest cały kontekst kulturowy. 
Tradycja ta przetrwała do chwili obecnej, a teraz zdaje się przeżywać swój renesans. Rodzi 
się pytanie – na ile znajomość historii, symboliki i poszczególnych elementów pieczołowicie 
wypracowanego przez dziesiątki, a nawet setki lat ceremoniału Turków w działaniach lokal-
nych ochotniczych straży pożarnych pozwala na właściwe zrozumienie tego szczególnego 
zjawiska, nierozerwalnie związanego z kulturą polskiej wsi i drużynami strażackimi?

Prekursorzy pamiętnikarstwa i muzealnictwa
Na początku XX w. wśród postępowych działaczy polskiego pożarnictwa panowało 

przekonanie, że chlubne karty, jakie zapisali strażacy w  dziejach naszej państwowości, 
są wartością narodu i muszą na zawsze pozostać w świadomości społecznej. Przesłanie 
to skłoniło strażaków do podejmowania cennych inicjatyw w  zakresie dokumentowa-
nia swojej przeszłości oraz gromadzenia dla przyszłych pokoleń przekazów źródłowych 
i  pamiątek związanych z  historią, dniem dzisiejszym i  rozwojem technicznym straży 
pożarnych. Z działaniami tymi wiązała się idea tworzenia placówek muzealnych – pod-
kreśla Anna Przybylska, prowadząca przez wiele lat wraz z mężem Jerzym Przybylskim 
i dr. Eugeniuszem Walczakiem, badania dziejów polskiego pożarniczego muzealnictwa.  
Za prekursora w tej dziedzinie uważa się długoletniego prezesa, a następnie członka zarzą-
du łowickiej Straży Ogniowej Ochotniczej Władysława Tarczyńskiego. Z jego inicjatywy 
na początku XX w. w Łowiczu zorganizowano Muzeum Starożytności i Pamiątek Histo-
rycznych z bogatym działem pożarniczym. 

Na ziemiach polskich wszystkich trzech zaborów entuzjaści kolekcjonerstwa nie usta-
wali w  zbieraniu starego sprzętu pożarniczego, oryginalnych dokumentów, fotografii, 
dyplomów, medali i  odznaczeń. W  latach 1906-1907 zgromadzono zabytki pożarnicze 
w pomieszczeniach I Oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej. Zwolennikami wzniosłej 
idei powołania muzeum pożarniczego byli m.in. Emil Balcer, Bolesław Chomicz, Klemens 
Matusiak, Leon Ostaszewski i Władysław Tarczyński. W 1917 r. na łamach „Przeglądu 
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Pożarniczego” aktywista pożarniczy Leon Ostaszewski w  artykule pt. „Muzeum pożar-
nicze” uzasadniał konieczność i cel utworzenia krajowego muzeum. Jeden z czołowych 
promotorów pożarnictwa, Konstanty Wysznacki, w artykule na powyższy temat opubliko-
wanym w 1919 r. w „Przeglądzie Pożarniczym” również głęboko motywował konieczność 
powołania takiej placówki. Jego zdaniem: „nie należy wyszukiwać urojonych przeszkód 
ani tłumaczyć opieszałości rzekomą niemożliwością dokonania dzieła z braku funduszów 
i pomieszczenia na zbiory. Zacznijmy powoli gromadzić pierwsze okazy choćby w biurze 
Związku Floriańskiego w Warszawie. Gdy zbiorów będzie tak dużo, że lokal Związku oka-
że się za szczupły, znajdzie się również odpowiedniejsze pomieszczenie”. 

Już w  pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wielu wybitnych 
przedstawicieli środowiska strażackiego podejmowało liczne inicjatywy zorganizowania pań-
stwowego muzeum pożarniczego. W 1923 r. Emil Balcer w „Odezwie do straży pożarnych, 
sejmików, magistratów, gmin i fabryk narządzi pożarniczych” zachęcał strażackich pasjonatów 
do zbierania wszelkich pamiątek pożarniczych. Proces gromadzenia zabytków chlubnej stra-
żackiej przeszłości nabierał rozmachu. Ciekawą ekspozycję muzealiów pożarniczych zapre-
zentowano w 1927 r. w Poznaniu na I Wystawie Przeciwpożarowej, na której obok pokazu naj-
nowszego sprzętu wystawiono historyczne obiekty polskiego pożarnictwa. W 1929 r. również 
w Poznaniu, w ramach Powszechnej Wystawy Krajowej, zaprezentowano dawne i współczesne 
akcesoria pożarnicze. Organizatorzy obu tych imprez spodziewali się, że będą one duchową 
zachętą do zorganizowania w najbliższej przyszłości ogólnopolskiego muzeum. Tak się jednak 
nie stało. W 1930 r. Zarząd Głównego Związku Straży Pożarnych RP w specjalnej „Odezwie do 
Związków Wojewódzkich i Okręgowych, do Straży Pożarnych i do ogółu strażaków w Polsce” 
argumentował, że ogólnokrajowe związkowe muzeum i archiwum należy utworzyć w Warsza-
wie, aby w ten sposób przybliżyć je szerszym rzeszom społeczeństwa. 

Gorącym orędownikiem powołania muzeum pożarniczego był zasłużony oficer pożar-
nictwa, redaktor „Przeglądu Pożarniczego” Stanisław Pągowski. Za jedyny możliwy sposób 
rozwiązania tego problemu uważał stworzenie muzeum pożarniczego na prawach odrębne-
go działu przy działającym już Muzeum Przemysłu i Techniki w Warszawie. Apelował o to 
na łamach „Przeglądu Pożarniczego” w styczniu 1934 r. W 1936 r. Zarząd Główny Związku 
powołał Tymczasową Komisję do spraw Muzeum Pożarnictwa, w skład której weszli: nestor 
polskiego strażactwa ochotniczego Emil Balcer z Łowicza, Zdzisław Przyjałkowski, prezes 
OSP w Radomiu i Jakub Kon, prezes OSP w Częstochowie. Zaraz po zakończeniu działań 
wojennych w środowisku strażackim powrócono do idei utworzenia centralnego muzeum 
pożarniczego. Zaproponowano, aby placówkę taką powołać w projektowanym Domu Stra-
żaka Polskiego w Warszawie. Inicjatywy czołowych reprezentantów polskiego pożarnictwa 
(m.in. ppłk. poż. Józefa Boguszewskiego) zmierzające do powołania ogólnokrajowej pla-
cówki pożarniczej zostały przerwane z chwilą rozwiązania Związku Straży Pożarnych RP, 24 
października 1949 r. W okresie pogłębiającej się stalinizacji kraju władze państwowe znacz-
nie ograniczyły rozwój pożarniczego ruchu historyczno-muzealnego. 

W grudniu 1956 r., w wyniku ożywczych przemian w życiu naszego narodu i pań-
stwa, reaktywowano Związek OSP. Jego działalność miała jednak ograniczony charakter, 
gdyż była systematycznie kontrolowana przez władze państwowe. Dopiero pod wpływem 
radykalnych zmian procesu transformacji ustrojowej, po 1989 r. nastąpiła aktywizacja lo-
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kalnych środowisk pożarniczych, również muzealników, w  zakresie odbudowy własnej 
tożsamości historyczno-kulturowej. Zaczęto przywracać społecznej pamięci dawne tra-
dycje i obyczaje, przypominać lokalnych patriotów i bohaterów, o których w okresie wcze-
śniejszym z powodów politycznych często nie pamiętano. W znakomitej większości remiz 
funkcjonowały skromne izby bądź kąciki tradycji.

Wsparciem dla ożywienia ruchu historyczno-muzealnego było powołanie w 1964 r. 
przez Zarząd Główny ZOSP Komisji Historyczno-Muzealnej, społecznego organu dorad-
czego w sprawach historii ruchu pożarniczego. Poprzez systematyczne szkolenia opieku-
nów izb tradycji i koordynację ich działań Komisja odegrała szczególną rolę w społecz-
nym ruchu tworzenia muzealnych placówek pożarniczych. Bardzo pomocne były również 
komisje historyczno-muzealne powoływane przy zarządach oddziałów wojewódzkich 
i powiatowych Związku oraz redakcja „Strażaka”. W okresie tym znacznie wzrosła też ak-
tywność strażaków w dokumentowaniu historii i tradycji ochotniczych straży pożarnych 
w  kronikach, księgach jubileuszowych, pamiętnikach, wspomnieniach i  monografiach. 
W zrealizowaniu się idei muzeum pożarniczego istotną rolę odegrały pierwsze organizo-
wane przez ZOSP sympozja historyczne, mające na celu inicjowanie badań historycznych 
i rozwijanie piśmiennictwa historycznego oraz aktywizujące działalność muzealną. Odby-
ły się one 27 maja 1978 r. w Katowicach i 26-27 maja 1981 r. w Słupsku. 15 września 1984 r. 
sympozjum historyczne zorganizowało Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. 
Do ożywienia tego ruchu przyczyniło się także wyjazdowe posiedzenie Zespołu Histo-
rycznego ZG ZOSP RP, które odbyło się 11-12 marca 1994 r. i posiedzenie Prezydium ZG 
ZOSP RP 30 czerwca 1994 r., zorganizowane w CMP w Mysłowicach. 

Dzięki wielkiemu wysiłkowi strażaków, w  większości kolekcjonerów i  pasjonatów, 
w  kraju powstały liczne placówki gromadzące zbiory pożarnicze. W  ten sposób urato-
wano przed zniszczeniem wiele cennych zabytków, prezentujących dotychczasowy do-
robek polskich pożarników. Większość z nich pełniła i nadal pełni rolę ośrodków, w któ-
rych koncentruje się amatorski ruch historyczno-kulturalny. W grudniu 1985 r. działania 
w kierunku zdynamizowania ruchu historyczno-muzealnego oprócz strażaków ochotni-
ków podjęła również Komenda Główna Straży Pożarnych. Z jej inicjatywy powstało kilka 
cennych placówek muzealnych i  izb tradycji pożarniczej. Najważniejsze spośród placó-
wek muzealnych jest jednak Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, otwarte już 
14 września 1975 r. z inicjatywy środowiska mysłowickich miłośników pożarnictwa, wśród 
których największą rolę odegrali komendant miejskiej straży pożarnej Henryk Chruzik 
i prezydent Mysłowic Zygmunt Brzeziński. 1 lipca 1992 r. CMP przyjęto do struktur Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Pełni ono przewodnią rolę organizacyjną i merytoryczną wobec 
innych placówek pożarniczych, będących niejednokrotnie w początkowej fazie rozwoju, 
a czasami nawet nieposiadających własnych statutów i uporządkowanych zbiorów.
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10. Muzea i izby tradycji pożarniczej

Placówki muzealne PSP oraz OSP i Związku OSP RP
Muzealne placówki eksponujące zbiory strażackie to przeważnie instytucje kultury 

o  skąpej obsadzie etatowej, jedynie umownie nazywane muzeami. Ze względów praw-
no-organizacyjnych nie spełniają one kryteriów stawianych tego typu placówkom przez 
ustawę o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Jednostki te działają głównie dzięki zaradno-
ści i zapobiegliwości organizatorów, którzy poświęcają na ten szczytny cel swój bezcenny 
czas, a zdarza się, że i własne środki finansowe. Częścią zbiorów pożarniczych opiekują się 
samorządowe placówki muzealne. Obecnie przy komendach Państwowej Straży Pożar-
nej i ochotniczych strażach pożarnych funkcjonuje ponad 1200 izb tradycji pożarniczej, 
gromadzących materialny, kulturowy, społeczny i  intelektualny dorobek ruchu strażac-
kiego. Najwięcej z nich działa przy ochotniczych strażach pożarnych. Niektóre znajdują się 
w rękach pasjonatów prywatnych. Nie sposób wymienić wszystkich, ale warto odnotować 
choćby największe z nich, co czynimy w dalszej części albumu – akcentuje Anna Przybylska.

Muzea podległe Państwowej Straży Pożarnej
•	 Centralne Muzeum Pożarnictwa w  Mysłowicach działające pod auspicjami  

Komendy Głównej PSP
Idea powołania muzeum narodziła się wśród śląskich miłośników pożarnictwa w 1974 r., 

podczas obchodów 110. rocznicy powstania mysłowickiej OSP. Pierwszym animatorem 
działań był płk poż. Henryk Chruzik – komendant miejskiej straży pożarnej, w latach 1975-
1988 pierwszy dyrektor Muzeum. Jego działania znalazły zrozumienie władz administra-
cyjnych regionu, a w szczególności prezydenta Mysłowic Zygmunta Brzezińskiego. Z  ich 
inicjatywy doszło do powstania Społecznego Komitetu Organizacyjnego Muzeum, którym 
kierowało prezydium w składzie: Zygmunt Brzeziński – przewodniczący, Henryk Chruzik 
i  Alfred Sulik – zastępcy przewodniczącego, Maria Kordek – sekretarz oraz członkowie: 
Stanisław Ponikowski, Andrzej Barnaś, Władysław Rudnicki, Lucjan Mędrzycki. Pod pa-
tronatem Komitetu pozyskiwano nowe eksponaty i  czyniono starania o uzyskanie odpo-
wiedniego lokalu. Poczynania te przyniosły niemal natychmiastowe rezultaty. 14 września 
1975 r. uroczyście otwarto Muzeum. Jego pierwszą siedzibą było niegdysiejsze niemieckie 
więzienie policyjne, gdzie panowały trudne warunki lokalowe. W maju 1991 r. ekspona-
ty zostały przeniesione do nowo wybudowanej obecnej siedziby CMP. W styczniu 1976 r. 
Muzeum uzyskało status placówki państwowej o krajowym zasięgu. 12 października 1980 r. 
na miejsce Społecznego Komitetu powołano Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Pożarnictwa. 
Skład jego prezydium przedstawiał się następująco: Zygmunt Brzeziński – przewodniczący, 
Henryk Chruzik, Alfred Sulik i Włodzimierz Tessar – zastępcy przewodniczącego, Anna 
Gogołowicz – sekretarz, Andrzej Peca – skarbnik oraz członkowie: Lucjan Fudała Kazimierz 
Karawaj, Julian Machura, Adam Kudła i Szczepan Krzyżanej. Na VI Nadzwyczajnym Zjeź-
dzie, 16 czerwca 1992 r., uznano, że Towarzystwo w pełni spełniło swoje zadania i podjęto 
uchwałę o jego samorozwiązaniu. Gdy zlikwidowano Fundusz Rozwoju Kultury, finansu-
jący działalność placówki, zaistniała groźba jej likwidacji. Z pomocą przyszła Rada Miasta 
Mysłowic, która na 3 lata wzięła Muzeum pod swoją pieczę. 1 lipca 1992 r. CMP znalazło 
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się w strukturze organizacyjnej KG PSP. Statut nadany zarządzeniem komendanta głównego 
Państwowej Straży Pożarnej 10 lutego 1993 r. określał nadrzędną rolę Muzeum wobec in-
nych strażackich placówek muzealnych w kraju.

•	 Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w  Rakoniewicach – Oddział Zamiejscowy 
Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
Inicjatywa powołania placówki narodziła się wśród rakoniewickich sympatyków po-

żarnictwa w 1972 r., podczas obchodów jubileuszu 50-lecia działalności miejscowej OSP. 
Ta cenna koncepcja znalazła prawie natychmiastowe poparcie Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych, 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rakoniewicach, Wydziału Kultury i Sztuki przy 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, Zarządu Okręgu PTTK w Po-
znaniu oraz Oddziału PTTK w Wolsztynie. W marcu 1973 r. przewodniczący Wielkopol-
skiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz prezes Zarządu Okręgu PTTK Andrzej 
Buczyński wystąpił w ZG PTTK w Warszawie z formalnym wnioskiem o powołanie w Ra-
koniewicach Muzeum Pożarnictwa przy PTTK. Zarząd Główny PTTK w kwietniu 1973 r. 
wyraził zgodę na powołanie placówki pod nazwą Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa. 
Uroczyste otwarcie Muzeum odbyło się 16 czerwca 1974 r. Jego siedziba mieści się w daw-
nym zborze ewangelickim, wybudowanym w 1763 r. Osobami szczególnie zasłużonymi 
dla utworzenia, rozbudowy i rozwoju placówki są: płk poż. Leon Pituła, Andrzej Artwiń-
ski, mjr poż. Józef Jankowski, Zbigniew Kaczmarczyk, mjr poż. Stanisław Łada, Jan Pica, 
Dominik Pogłodziński, Janusz Powidzki, Józef Twardowski oraz kustosz Anna Formanie-
wicz-Stachura. W latach 1974-1994 placówka podlegała organizacyjnie PTTK. Od 1995 r. 
stanowi oddział zamiejscowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

•	 Muzeum Pożarnictwa w  Warszawie pod auspicjami Komendy Miejskiej PSP  
m. st. Warszawy
We wrześniu 1907 r., w okresie liberalizacji polityki rosyjskiego zaborcy, w koszarach 

Artylerii Konnej Gwardii Wojska Polskiego przy ul. Nalewki 3, użytkowanych od 1851 r. 
przez I  Oddział Straży Pożarnej, powstała Składnica Pamiątek Strażackich. W  1935 r., 
z okazji 100-lecia istnienia Warszawskiej Straży Ogniowej, tamtejsi strażacy wyekspono-
wali na okolicznościowej wystawie zbiór sprzętu oraz innych akcesoriów pożarniczych.  
Po demontażu ekspozycji obiekty te złożono w  pomieszczeniach magazynowych 
w IV Oddziale przy ul. Chłodnej. Podczas II wojny światowej wiele zgromadzonych do 
tej pory archiwaliów i  eksponatów pożarniczych uległo zniszczeniu, wiele rozproszyło 
się po kraju. Około 30 eksponatów zabezpieczono w baraku strażackim na warszawskich 
Jelonkach. Skrzętnie ukryte przetrwały kataklizm i po wojnie znalazły się w reaktywowa-
nym muzeum pożarniczym. Pierwsze próby odtworzenia muzeum strażackiego podjęto 
dopiero w 1958 r., z inicjatywy Komendy Głównej Straży Pożarnych. Powołano działającą 
przez rok komisję, złożoną z oficerów pożarnictwa, pracowników Muzeum Narodowego 
i Muzeum Techniki w Warszawie. Utworzenie takiej placówki wymagało dużego nakładu 
środków finansowych, odpowiednich pomieszczeń i wysiłku wielu ludzi. Należał do nich 
pierwszy powojenny dowódca IV Oddziału, wielki miłośnik historii, zarażony pasją ko-



W JEDNOŚCI SIŁA

336

lekcjonowania pamiątek dokumentujących historię ruchu strażackiego – Augustyn Jawor-
ski. Komendant Warszawskiej Straży Pożarnej 1 grudnia 1958 r. powierzył mu obowiąz-
ki starszego oficera do spraw organizacji muzeum. Jego mieszkanie przypominało kącik 
muzealny akcesoriów pożarniczych. Jaworski przekazał te zbiory Komendzie Stołecznej 
Straży Pożarnych. Do uroczystego otwarcia w Warszawie Muzeum Pożarniczego doszło 
21 maja 1983 r., w siedzibie IV Oddziału Warszawskiej Straży Pożarnej przy ul. Chłodnej 3. 
Duży wkład w  jego organizację wnieśli pracownicy Stołecznej Komendy Straży Pożar-
nych Piotr Kościelny i Stanisław Rudnik oraz członkowie Komisji Historycznej. W 2012 r. 
zbiory muzealne umieszczono w  wyremontowanych pomieszczeniach JGR nr 5 przy  
ul. K. Marcinkowskiego 2 w  Warszawie, gdzie oprócz muzeum ma być urządzone dla 
zwiedzających nowoczesne centrum edukacyjno-szkoleniowe.

•	 Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych w Kraśniku przy Komendzie Powiatowej 
PSP w Kraśniku, działająca pod auspicjami KW PSP w Lublinie
Inicjatorem powołania placówki był komendant wojewódzki straży pożarnych płk poż. 

Tadeusz Strzelecki, który od 1973 r. czynił starania o jej zorganizowanie. Na mocy jego decyzji 
lubelscy strażacy wszystkich komend powiatowych straży pożarnych zaczęli gromadzić bezuży-
teczne już, wycofane z użycia akcesoria pożarnicze, materiały archiwalne i wszelkie inne pamiąt-
ki związane z humanitarną służbą. Akcją wyszukiwania zbiorów i organizowaniem muzeum za-
jęli się funkcjonariusze z KWSP w Lublinie: Henryk Dejenka, Tadeusz Głowacki i inni strażacy. 
W 1974 r. zapadła decyzja o umieszczeniu zgromadzonych eksponatów w pomieszczeniach OSP 
w Kazimierzu Dolnym. Kontynuatorem szczytnej idei utworzenia izby tradycji pożarniczych 
był kolejny komendant wojewódzki straży pożarnych płk poż. Stanisław Machowicz. Uroczyste 
oficjalne otwarcie Izby nastąpiło 27 maja 1978 r., podczas III Ogólnopolskiego Festynu Ludowo
-Strażackiego. Ekspozycję artystycznie opracowali plastycy – Andrzej Kołodziejek i Jerzy Kostka. 
Kustoszem kazimierzowskiej izby muzealnej był Ryszard Niezbecki. Jesienią 1992 r. z powodu 
problemów finansowych placówka przeniesiona została do nowo wybudowanej siedziby Ko-
mendy Rejonowej PSP w Kraśniku. W organizacji ekspozycji zasłużyli się strażacy z Kraśnika: 
Andrzej Przychodzeń, Andrzej Rodzik, Henryk Wasiłek i inni. Uroczystego otwarcia Izby Trady-
cji Pożarniczych w Kraśniku dokonał ppłk poż. Bolesław Alinowski w czasie trwania Dni Ochro-
ny Przeciwpożarowej w maju 1993 r. Jej kustoszem został st. asp. Ryszard Łagoda.

•	 Regionalna Izba Tradycji Pożarniczej w  Kłobucku przy Komendzie Powiatowej 
PSP w Kłobucku
Już w latach 60. XX w. w ochotniczych strażach powiatu kłobuckiego strażacy zapa-

łali pasją gromadzenia pamiątek pożarniczych. Były one eksponowane w żywiołowo po-
wstających kącikach historycznych i izbach tradycji. Następnie inicjatywę kolekcjonerską 
przejęła Zawodowa Straż Pożarna w  Kłobucku. W  1976 r. na potrzeby tworzonej izby 
muzealnej wybudowano dwa pawilony wystawiennicze. Uroczyste otwarcie placówki na-
stąpiło w  1978 r. W  tworzeniu Izby Tradycji Pożarniczej szczególnie zasłużyli się: były 
komendant rejonowy płk poż. Jan Błoński, kpt. poż. Józef Atłasik, mł. chor. poż. Euge-
nia Kubańska, st. ogn. poż.: Mieczysław Janik, Stefan Kępa, Tadeusz Kiciński, Henryk 
Luks, Anna Smolińska, st. asp. poż. Władysław Kowalski, mł. bryg. poż. Waldemar Dy-
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szlewski oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych: płk poż. Lucjan  
Mędrzycki, Antoni Krysiak i Konstanty Fliszta. W wyszukiwaniu pamiątek pożarniczych 
aktywnie uczestniczyły jednostki ochotnicze i zawodowe straży pożarnych z Częstocho-
wy, Lublińca, Myszkowa i Olesna. 

•	 Izba Tradycji i Pamięci Pożarniczej Ziemi Chełmskiej przy Komendzie Miejskiej 
PSP w Chełmie
Inicjatorami powołania placówki byli komendant gminny ZOSP z Rudy-Huty Ryszard 

Lewicki i jego małżonka Czesława, przy współudziale wielu lokalnych pasjonatów pożar-
nictwa. W 1971 r. strażacy w osadzie Ruda-Huta zorganizowali kącik pamiątek historii 
i  tradycji polskiego pożarnictwa. Pozostałe eksponaty muzealne, nie mieszczące się na 
ekspozycji, wystawiono w salach Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Krasnymsta-
wie i Chełmie. W 1973 r. z powodu remontu pomieszczeń w Rudzie muzealia pożarnicze 
przewieziono do Chełma. Działalność placówki w Rudzie wznowiono w 1997 r., Izba Tra-
dycji w Chełmie również działała nadal. Taka sytuacja powodowała olbrzymie trudności 
finansowe. Dlatego 16 kwietnia 1989 r., na mocy porozumienia ZW ZOSP w Chełmie, 
Komisji Historyczno-Muzealnej, Izby Tradycji Pożarniczej, Zarządu OSP w Rudzie-Hucie 
i  komendanta rejonowego PSP, doszło do połączenia placówek i  przeniesienia zbiorów 
do pomieszczeń Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Chełmie, gdzie pozostają do 
dziś. Po wprowadzeniu od 1 stycznia 1999 r. zmian w podziale administracyjnym kraju 
Komenda Rejonowa w Chełmie została przekształcona w Komendę Miejską. 

•	 Sala Tradycji Pożarnictwa Kieleckiego przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kiel-
cach
Inicjatywa zorganizowania placówki narodziła się w środowisku kieleckich strażaków, 

a w szczególności wśród członków Komisji Historyczno-Muzealnej ZW ZOSP, już w la-
tach 70. XX w. Szybko przybrała realny kształt i uzyskała aprobatę oraz wsparcie wśród 
lokalnej braci strażackiej. Środki na jej realizację zdobyto dzięki zaangażowaniu przewod-
niczącego Komisji S. Bełdowskiego i ówczesnego wojewody kieleckiego Włodzimierza Pa-
sternaka. Cenne pamiątki chwalebnej przeszłości rycerzy św. Floriana pochodziły z darów 
OSP z terenu Kielecczyzny oraz od indywidualnych pasjonatów zbieractwa zabytków po-
żarniczych, wśród których zasłużyli się Andrzej Karyś i S. Bełdowski. Sala tradycji została 
otwarta 3 czerwca 1982 r. Twórcami pierwszej ekspozycji byli A. Karyś i R. Kaszyński.

•	 Izba Tradycji Pożarniczej w Białobrzegach k. Radomia przy Komendzie Powiato-
wej PSP w Białobrzegach
Placówka powstała w 2005 r. Jej inicjatorami i organizatorami byli członkowie miej-

scowej OSP, którzy wolny czas poświęcali pożarnictwu: Stanisław Kośla, Ireneusz Rzecz-
kowski i Sławomir Ziemnicki. I. Rzeczkowski i S. Ziemnicki przekazali na jej potrzeby 
zbierane przez lata pamiątki pożarnicze. Tę szczytną ideę poparł komendant powiatowy 
PSP bryg. Zbigniew Łubiński. Dzięki jego zaangażowaniu uzupełniono unikatową kolek-
cję cennymi eksponatami sztuki pożarniczej przekazanymi przez funkcjonariuszy PSP 
i osoby prywatne. Zbiory początkowo przechowywano w budynku białobrzeskiej strażni-
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cy OSP, jednak później, z uwagi na chęć ich szerszego udostępnienia, umieszczone zostały 
w pomieszczeniu Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach.

•	 Izba Tradycji Pożarniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim
Pomysł powołania placówki muzealnej gromadzącej i pielęgnującej historyczną spu-

ściznę pożarniczą regionu wyszedł od bryg. Antoniego Rusinka, byłego komendanta po-
wiatowego PSP. W czasie swojej wieloletniej służby z ogromną pasją gromadził zużyty, 
wycofywany z użycia sprzęt strażacki i  inne eksponaty związane z humanitarną służbą 
rycerzy św. Floriana. W  swojej szlachetnej działalności wspierany był przez tutejszych 
strażaków. Również jego następca na tym stanowisku bryg. Witold Korulczyk i jego pod-
władni nie ustawali w zbieraniu pamiątek strażackich. Z uwagi na trudne warunki lokalo-
we tutejszej straży pożarnej idei tej przez długi okres nie udało się wcielić w życie. Dopiero 
w 2000 r., po oddaniu do użytku nowej siedziby PSP, zaczęto zabiegać o zorganizowanie 
skarbnicy pamiątek strażackich. Udało się to w 2001 r. kolejnemu komendantowi powia-
towemu PSP st. kpt Dariuszowi Gomółce i wspomagającemu go w tym przedsięwzięciu  
st. asp. Mirosławowi Walickiemu – dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, późniejsze-
mu komendantowi powiatowemu PSP i opiekunowi zbiorów.

•	 Izba Tradycji Pożarniczej OSP w Sejnach przy Komendzie Powiatowej PSP w Sej-
nach
W środowisku sejneńskich strażaków już w latach 60. XX w. zapanowała pasja kolek-

cjonowania pamiątek pożarniczych. W zabiegach pozyskiwania starego sprzętu i innych 
akcesoriów pożarniczych wyróżnił się od 1957 r. naczelnik OSP Sejny Bronisław Radze-
wicz. Gdy w jego prywatnym mieszkaniu zabrakło już miejsca na składanie tych „skar-
bów”, przekazał je do miejscowej remizy. Stały się one zaczątkiem przyszłej izby tradycji 
pożarniczej. Początkowo przechowywano je w świetlicy, gdzie nie były jednak należycie 
zabezpieczone. Naczelnik nie ustawał w staraniach o pozyskanie lokalu, który pozwoliłby 
na bezpieczne upublicznienie zbiorów. Jego marzenia urealniły się dopiero w 1985 r., gdy 
na potrzeby tworzącej się placówki przekazano dwa wygospodarowane pomieszczenia.

Muzea i izby tradycji pożarniczej podległe jednostkom OSP i Związkowi OSP RP
•	 Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni im. Zbigniewa Gęsikowskiego

Głównym inicjatorem zorganizowania Muzeum Pożarnictwa w Alwerni i jego wielolet-
nim kustoszem był Zbigniew Konrad Gęsikowski – człowiek, który swoje siły i serce oddał 
Ochotniczej Straży Pożarnej i miastu. Jako komendant miejscowej OSP wystąpił z apelem 
o zbieranie strażackich pamiątek. Aby pozyskać fundusze niezbędne do zorganizowania pla-
cówki, zainteresował tym przedsięwzięciem wiele lokalnych firm i instytucji. Jego historycz-
ną pasję dzielił zespół ludzi, oddanych bez reszty idei komendanta. Wśród nich wyróżniali 
się: Eugeniusz Malec – asystent oraz konserwator sprzętu i  armatury przeciwpożarowej, 
późniejszy kustosz, Stefan Bębenek – naczelnik miejscowej OSP, Jan Piasecki – zastęp-
ca naczelnika, Elżbieta Piwowarczyk – skarbnik OSP i wielu innych społeczników. Ekspo-
naty wzbogacające zasób muzealny podarowały OSP w Chrzanowie, Grójcu, Jordanowie,  
Muszynie, Rudni, Tarnowie, Trzebini i Zalesiu, a także indywidualni darczyńcy z Poznania 
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i Lwowa oraz innych miejscowości. Uroczysta inauguracja działalności Muzeum Pożarnic-
twa nastąpiła podczas obchodów Dni Ochrony Przeciwpożarowej 4 maja 1953 r., a dopiero 
14 października 1968 r. placówka została zarejestrowana w Wydziale Kultury Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Krakowie. Zasoby muzealne ciągle się powiększały i w strażnicy OSP 
brakowało odpowiednio dużych pomieszczeń na ich przechowywanie. 

Na początku lat 70. minionego stulecia za zgodą gwardiana klasztoru ojców bene-
dyktynów został zaadaptowany na potrzeby muzeum jeden z  budynków klasztornych. 
Dopiero rozbudowa remizy strażackiej w 1984 r. pozwoliła na uzyskanie odpowiedniej 
powierzchni do eksponowania zbiorów muzealnych i ich przechowywanie w jednym bu-
dynku. W 2000 r. zwiększono rangę placówki, nadając jej nazwę: Małopolskie Muzeum 
Pożarnictwa w Alwerni im. Zbigniewa Gęsikowskiego.

•	 Warmińsko-Mazurskie Muzeum Pożarnictwa w Lidzbarku Welskim pod auspicja-
mi ZOW ZOSP RP i Komendy Wojewódzkiej PSP
W początkach lat 60. ubiegłego wieku w środowisku strażaków zrodziła się idea zor-

ganizowania placówki muzealnej przechowującej pamiątki pożarnicze. Duszą i motorem 
wszystkich poczynań był ówczesny naczelnik OSP Maksymilian Anger, który posiadał 
własną niewielką kolekcję eksponatów pożarniczych. Zaprezentowano je z  okazji Dnia 
Strażaka na rynku miejskim. Duży sukces wystawy wytworzył w  lokalnym środowisku 
sprzyjający klimat dla zorganizowania placówki muzealnej. Zwolennikami tej idei byli inni 
lokalni pasjonaci historii pożarnictwa: Mieczysław Lautembach, Franciszek Mazurowski, 
Antoni Miller, Marian Kuciński – dyrektor Zasadniczej Szkoły Budowlanej i Bogusław 
Grau. Niezwłocznie przystąpiono do zbierania i renowacji zużytych pamiątek strażackich 
oraz podjęto starania o rozpoczęcie budowy odpowiedniego obiektu na ekspozycję mu-
zealną. Spotkało to się z dużym poparciem ZW ZOSP w Olsztynie, sąsiednich OSP, na-
uczycieli i uczniów Zasadniczej Szkoły Budowlanej, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”, Spółdzielni „Kominiarz”, a przede wszystkim lokalnej społeczności. Do pla-
cówki trafiały zbiory przekazywane przez OSP z całego województwa i ludzi związanych 
ze strażą pożarną. Koordynatorem całego przedsięwzięcia został naczelnik Maksymilian 
Anger. Wspólnym wysiłkiem strażaków i wszystkich mieszkańców Lidzbarka w 1968 r. 
wybudowano Dom Strażaka. W 1972 r. z inicjatywy lidzbarskiej OSP, przy akceptacji wo-
jewódzkich władz administracyjnych i pożarniczych, w czynie społecznym powstał mu-
zealny pawilon wystawienniczy oraz wiata na pojazdy samochodowe. Otwarcie placówki 
pod nazwą Muzeum Pożarnictwa OSP w Lidzbarku odbyło się 21 maja 1972 r. 10 sierpnia 
2001 r. przekształcone zostało w Warmińsko-Mazurskie Muzeum Pożarnictwa, co nadało 
mu wyższy status. Pionierskie dzieło Maksymiliana Angera w latach następnych kontynu-
owali jego synowie A. i W. Anger, wspierani przez licznych lokalnych społeczników. 

•	 Muzeum Pożarnictwa Ziemi Pomorskiej w Łasinie
Pomysł utworzenia muzeum pożarniczego dojrzewał wśród strażaków Zarządu Miej-

sko-Gminnego ZOSP już od lat 60. XX w. Wśród entuzjastów i miłośników historii pożar-
nictwa narodziła się pasja wyszukiwania i kolekcjonowania wszelkich pamiątek strażackiej 
przeszłości. Zwolennikami zorganizowania muzeum byli: Stanisław Bednarski, Tomasz 
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Czepek, Franciszek Hinz, Józef Lewandowski, Włodzimierz Moch, Mieczysław Szymano-
wicz i Janusz Szynkowski. W pierwszym etapie ich wysiłki koncentrowały się na zbieraniu 
i renowacji eksponatów oraz budowie odpowiedniego lokalu na potrzeby muzeum. Głów-
nym organizatorem działań był prezes i komendant OSP Stanisław Bednarski. Przy dużym 
zaangażowaniu łasińskich działaczy pożarnictwa i wsparciu całego lokalnego społeczeństwa 
udało się w 1969 r., z okazji jubileuszowych obchodów 900-lecia Łasina, Wystawa spotkała 
się z ogromnym zainteresowaniem tamtejszego społeczeństwa. Była bodźcem do podjęcia 
w  lokalnym środowisku działalności w kierunku utworzenia placówki muzealnej. Nieba-
wem w czynie społecznym z funduszy naczelnika miasta i gminy wybudowano długo ocze-
kiwany pawilon muzealny. W lipcu 1976 r. nastąpiło uroczyste otwarcie placówki. Jej pierw-
szym kustoszem, w latach 1976-1993, był długoletni strażak Franciszek Hinz.

•	 Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej im. Stefana Ząbczyńskiego
Inicjatorami zorganizowania przy OSP w Olkuszu placówki muzealnej przechowującej 

zasoby strażackie byli członkowie władz pożarniczych w Olkuszu: długoletni prezes OSP 
Stefan Ząbczyński, były komendant rejonowy Marian Stach, prezes Zarządu Gminnego 
ZOSP Andrzej Dzień i strażak Wacław Bernaś. Zgromadzone przez społecznych zapaleń-
ców zabytki pożarnicze początkowo składano w pomieszczeniach archiwum OSP i Komen-
dy Rejonowej Straży Pożarnych. Decyzję o organizacji muzeum podjęto na Walnym Zebra-
niu OSP w styczniu 1978 r. Przy społecznym zaangażowaniu strażaków z OSP w Olkuszu, 
wspierającego ich społeczeństwa i miejscowych władz oraz finansowej pomocy Komendy 
Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Katowicach rozpoczęto adaptację zdewastowanego bu-
dynku, bezterminowo odziedziczonego po szkole podstawowej. Tempo prac było imponują-
ce, bo już po dwóch tygodniach strażacy odnowili na potrzeby muzeum trzy sale. Uroczyste 
otwarcie placówki odbyło się 27 maja wyeksponować zgromadzone wspólnym wysiłkiem 
pamiątki pożarnicze. 1978 r. Z uwagi na to, że otrzymane pomieszczenia okazały się za małe 
w stosunku do potrzeb, w styczniu 1986 r. uzyskano dodatkową powierzchnię wystawienni-
czą w starej siedzibie Komendy Rejonowej Straży Pożarnych, która przeniosła się do nowo 
wybudowanego budynku. Po przeprowadzeniu remontu generalnego już w maju udało się 
umieścić wszystkie muzealne eksponaty pożarnicze w nowo urządzonym miejscu. 

W  1979 r. wpisano placówkę do rejestru muzeów Ministerstwa Kultury i  Sztuki.  
19 stycznia 1996 r., na Walnym Zebraniu OSP w  Olkuszu, uchwalono statut Muzeum, 
który następnie zatwierdził Zarząd Główny ZOSP RP.

•	 Muzeum Pożarnictwa w Oseredku
Placówka powstała dzięki ogromnemu zaangażowaniu pierwszego powojennego na-

czelnika OSP w Oseredku, wieloletniego komendanta gminnego Związku OSP w Suścu, 
późniejszego funkcjonariusza Zawodowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim st. 
ogn. Jana Łasochy. W latach 60. XX w. zajął się on gromadzeniem bezużytecznych sika-
wek i motopomp pożarniczych. Z czasem pasja ta objęła wszystkie pamiątki humanitar-
nej służby strażaków. Pozyskiwał je ze złomowisk, od osób prywatnych oraz z jednostek 
OSP, jako rekompensatę za pomoc w wyremontowaniu zepsutych motopomp i samocho-
dów. Niektóre z nich są darem od zaprzyjaźnionych jednostek z Niemiec. W połowie lat 
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90., po zakończeniu 25-letniej służby pożarniczej, prawie każdą wolną chwilę poświęcał 
swojej pasji kolekcjonowania i odnawiania zaniedbanych skarbów strażackich. Zbiory te 
były niejednokrotnie prezentowane na różnych wystawach okolicznościowych. Nie miały 
jednak stałego miejsca, w którym mogłyby zostać należycie wyeksponowane, z powodu 
braku odpowiedniego lokalu. Warunków tych nie spełniała maleńka świetlica strażacka 
w starym parterowym budynku, wybudowanym w latach 50. Niektóre z nich z powodu 
braku zadaszenia były magazynowane pod gołym niebem. Dopiero dzięki pomocy władz 
powiatu tomaszowskiego, gminy Susiec, powiatowych struktur Związku OSP RP, Nadle-
śnictwa Józefów oraz przy wsparciu budżetowym pochodzącym z programów unijnych 
strażacy rozpoczęli rozbudowę dotychczasowej remizy, wzbogacając ją w  pomieszcze-
nia przeznaczone na potrzeby muzealnej placówki. Po zakończeniu prac budowlanych,  
26 października 2014 r. udostępniono część nowej ekspozycji Muzeum Pożarnictwa.  
Nie zdążono odrestaurować całego pozyskanego sprzętu i  sukcesywnie poddawano go 
renowacji w celu udostępnienia zwiedzającym. 5 czerwca 2016 r. w placówce otwarto wy-
stawę stałą wszystkich obiektów muzealnych. Kustosz Muzeum Jan Łasocha wychował 
swojego następcę, bo jego pasję kultywuje syn Szczepan.

•	 Muzeum Pożarnictwa OSP w Przodkowie im. Leona Deyka
Muzeum powstało z inicjatywy miejscowego komendanta gminnego ZOSP Leona Dey-

ka, który był jego pierwszym kustoszem. Przez ponad 40 lat swojej służby w OSP nie ustawał 
w zbieraniu pamiątek strażackich i konserwowaniu wycofanego z użycia starego sprzętu, 
któremu przywracał dawną sprawność. W jego pasji wspomagała go żona Wanda. Idea ta 
znalazła również aprobatę przodkowskiej braci strażackiej: prezesa Zarządu OSP Brunona 
Barzowskiego, Zbigniewa Frankowskiego, Brunona Szulca i Stanisława Piskorskiego. De-
cydującym momentem jej urealnienia było postanowienie o wzięciu przez miejscową OSP 
udziału w konkursie o tytuł „Najlepszej jednostki OSP w gminie, województwie i kraju w za-
kresie działalności statutowej” w 1970 r. Aby uzyskać wysoką lokatę, postanowiono posze-
rzyć osiągnięcia macierzystej OSP poprzez powołanie do życia izby muzealnej, za którą juro-
rzy przyznawali sporo punktów. W 1972 r. otwarto skromną izbę tradycji pożarniczej. Stała 
się ona przyczynkiem do dalszych społecznych działań na rzecz wzbogacenia jej zasobu. 

W rezultacie tych zakrojonych na szerszą skalę działań przybyło wiele eksponatów dotyczą-
cych historii pożarnictwa. Umieszczono je w nowo wybudowanym Domu Strażaka, którego 
otwarcie połączono z oddaniem do użytku placówki muzealnej – nastąpiło to w  1975 r. W stycz-
niu 1997 r. placówkę zarejestrowano w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. W latach następ-
nych dotychczasowe pomieszczenia wystawiennicze okazały się za małe, aby w pełni wyekspo-
nować zgromadzone zasoby. Dotyczyło to w szczególności większych gabarytowo eksponatów, 
np. samochodów pożarniczych. W latach 2010-2014 dzięki działalności społecznej strażaków 
rozbudowano obiekt, a placówka otrzymała nowe powierzchnie wystawowe. Uroczyste otwarcie 
rozbudowanego Muzeum odbyło się w 2014 r., połączono je z obchodami 90-lecia OSP w Przod-
kowie. W pierwszą rocznicę śmierci inicjatora powstania placówki Leona Deyka, 1 września 
2016 r., Muzeum otrzymało jego imię. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Gminy 
Przodkowo na posiedzeniu 25 sierpnia 2016 r. Żona zmarłego Wanda Deyk odsłoniła tablicę 
upamiętniającą sylwetkę i działalność komendanta. 
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•	 Izba Tradycji Pożarniczej OSP w Strzelcach Opolskich
Projekt utworzenia izby tradycji pożarniczej wyszedł od prezesa OSP Strzelce Opolskie 

Edwarda Daliboga, zarażonego pasją zbierania informacji o historii ruchu strażackiego 
w regionie. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu i społecznikowskiej pasji pozyskano do 
zasobu wiele cennych eksponatów muzealnych. W  kolekcjonerskich zainteresowaniach 
towarzyszył prezesowi zespół bez reszty oddanych jego ideałom ludzi. Początki gromadze-
nia zabytkowego sprzętu pożarniczego w remizie strażackiej sięgają 1998 r. Zebraną wów-
czas kolekcję dotyczącą historii pożarnictwa umieszczono początkowo w remizie, jednak 
nie było tam należytego miejsca na jej wyeksponowanie. Z pomocą pośpieszył komendant 
powiatowy PSP, udostępniając na 10 lat jedno pomieszczenie w budynku komendy. Prezes 
Edward Dalibóg, wspomagany przez żonę Annę i okolicznych strażaków, nie ustaje w po-
szerzaniu zasobu muzealnego. Prace przy odnawianiu zabytkowych sprzętów ochotnicy 
wykonują sami. Uroczyste otwarcie izby miało miejsce w październiku 2014 r.

•	 Muzeum Pożarnictwa w Szczuczynie działające przy Zarządzie Oddziału Gminne-
go ZOSP RP i Urzędzie Miejsko-Gminnym
Idea zorganizowania przy OSP w  Szczuczynie muzeum pożarniczego dojrzewała 

wśród miejscowych strażaków już w latach 70. XX w. Do jej pionierów należeli: naczelnik 
OSP Bolesław Makuszewski, były komendant wojewódzki straży pożarnych w Łomży płk 
poż. Jerzy Gadomski i sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZOSP Anatol Ochryciuk. Zwró-
cili się oni do społeczeństwa z apelem o zbieranie pamiątek pożarniczych. Spotkał się on 
z szerokim publicznym odzewem. Wspólnym wysiłkiem udało się zebrać wiele cennych 
eksponatów obrazujących dzieje ruchu strażackiego. W 1982 r., w czasie uroczystych ob-
chodów 100-lecia powstania OSP, zaprezentowano wystawę zebranego wcześniej sprzętu 
strażackiego. Lokal, w którym odbyła się ekspozycja, do 1907 r. stanowił remizę strażacką, 
a potem świetlicę miejską. Budynek został wybudowany przed 1892 r. W 1994 r. został 
w czynie społecznym odnowiony i przystosowany do potrzeb muzealnych.

•	 Muzeum Pożarnictwa OSP w Świeciu
Pomysł zorganizowania muzeum pożarniczego narodził się w  tutejszej społeczności 

strażackiej już w latach 60. minionego stulecia. Wśród strażaków rozpowszechniło się za-
miłowanie do gromadzenia starego sprzętu pożarniczego, dokumentów, fotografii i innych 
zabytków obrazujących historię straży pożarnych. W latach 70., gdy kolekcjonerzy nie mieli 
już miejsca do przechowywania swoich wydobytych z zapomnienia skarbów, powstała idea 
zorganizowania w remizie strażackiej kącika tradycji pożarniczej. Inicjatorami powstania 
i organizatorami placówki muzealnej byli: wieloletni naczelnik OSP Jurand Jerzy Reszel, pre-
zes OSP, a następnie sekretarz Zarządu Stanisław Szaławicki, naczelnik, a następnie skarbnik 
Bogdan Witkowski, sekretarz Zarządu OSP i od 1988 r. kustosz muzeum Stefan Tepper oraz 
wykonawcy ekspozycji: Zygmunt Jankowski i Stanisław Zieliński. Ich koncepcja uzyskała 
aprobatę i wsparcie organizacji społecznych oraz innych OSP z rejonu Świecia. 
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•	 Muzeum Pożarnictwa w Niepokalanowie przy klasztorze oo. franciszkanów
Powstałe w 1942 r. Muzeum Pożarnicze jest owocem wieloletniej pracy i historycznej 

pasji braci zakonnych: Cherubina Adama Pawłowicza i Jarosława Jana Nowakowskiego. 
Już w latach 30. XX w. zajmowali się wyszukiwaniem starego sprzętu strażackiego, medali, 
odznak i odznaczeń, fotografii, czasopism i dokumentów oraz innych zabytków pożarni-
czych obrazujących działalność straży. Aby uchronić je przed bezpowrotnym zniszcze-
niem, w swoich działaniach nie ustawali również podczas trudnych lat II wojny światowej. 
Brat Cherubin był nie tylko inicjatorem powstania Muzeum, ale także jego pierwszym ku-
stoszem i przewodnikiem. Potem obowiązki te pełnił brat Czesław Józef Ocetek a obecnie 
kustoszem jest prezes zakonnej OSP brat Janusz Kulak. Przesunięcie klauzury zakonnej 
w głąb klasztoru umożliwiło zaprezentowanie eksponatów pożarniczych szerszemu gronu 
zwiedzających. Jednym z najcenniejszych i najchętniej oglądanych eksponatów jest samo-
chód marki Minerva, który po skarosowaniu w czasie okupacji niemieckiej na autopogoto-
wie strażackie służył niepokalanowskiej straży przez wiele lat, a obecnie cieszy się wielkim 
zainteresowaniem podczas prezentacji na paradach, podczas jubileuszy i okazjonalnych 
wystaw. We wszystkich zaprezentowanych wyżej placówkach muzealnych zgromadzony 
jest przede wszystkim sprzęt gaśniczy i ratowniczy, sprzęt sygnalizacyjny i oświetleniowy, 
umundurowanie i wyposażenie bojowe strażaka, drabiny, sprzęt burzący, hełmy, sikawki, 
motopompy i samochody pożarnicze, dyplomy, puchary, odznaczenia, odznaki i medale, 
sztandary, proporce, fotografie, plakaty, statuty, regulaminy oraz księgozbiór pożarniczy 
i materiały archiwalne dokumentujące historię i tradycje polskiego pożarnictwa. Dlatego 
oprócz pełnienia ważnej roli edukacyjnej zbiory muzealne wykorzystywane są również 
m.in. w  celach naukowo-badawczych. Wartością szczególną jest upamiętnienie postaci 
twórców wielu placówek muzealnych poprzez nadanie ich imienia dzisiejszym instytu-
cjom naukowym i placówkom wystawienniczym.

•	 Izba Tradycji i Biblioteka ZG ZOSP RP w Wesołej
W 2007 r. podjęto decyzję o utworzeniu przez Zarząd Główny ZOSP RP we współpracy 

z OSP Wesoła izby tradycji i biblioteki Zarządu Głównego. Izba składa się z biblioteki wy-
dawnictw drukowanych, sali wystawowej i magazynu eksponatów. Przekazywane są do niej 
zbiory z konkursów historycznych i plastycznych, publikacje Związku (w tym pismo „Stra-
żak” od 1949 r.), Zeszyty Historyczne, plakaty i kalendarze strażackie, proporczyki, statuetki, 
karty okolicznościowe, eksponaty muzealne związane z realizacją zadań statutowych Związ-
ku OSP RP, wydawnictwa OSP propagujące ochronę przeciwpożarową. Izba udostępnia 
eksponaty do organizacji wystaw zewnętrznych oraz materiały do prac naukowych dla stu-
dentów i badaczy dziejów OSP i Związku. Nadzór merytoryczny nad Izbą sprawuje Komisja 
Historyczna ZG ZOSP RP. Izba działa w ramach struktury organizacyjnej biura ZG ZOSP 
RP. Mieści się pod adresem: OSP Wesoła, ul. Władysława Raczkiewicza 31, 05-075 Wesoła.

Oddziały i działy pożarnicze przy muzeach regionalnych 
•	 Dział Pożarniczy w Muzeum Ziemi Kobylińskiej

W 1955 r. komendantem OSP w Kobylinie został Wacław Leczykiewicz, pasjonat ko-
lekcjonowania akcesoriów i innych zabytków upamiętniających humanitarną służbę stra-
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żaków. Druh komendant zaszczepił wśród ludzi ze swojego najbliższego otoczenia zami-
łowanie do wyszukiwania i  gromadzenia pamiątek. Idea powstania muzeum narodziła 
się już w 1968 r. 10 września 1970 r. powołano Społeczny Komitet Organizacyjny Izby 
Pamiątek Regionalnych, w składzie: A. Gniazdowski i Z. Świderski. Nagromadzone skar-
by z braku innego miejsca magazynowano w mieszkaniu Wacława Leczykiewicza. Gdy 
już się tam nie mieściły, przeniesiono je do świetlicy, znajdującej się w  strażnicy OSP. 
Po otwarciu placówkę przekształcono w Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne. Muzeum 
Ziemi Kobylińskiej mieszczące się w południowym skrzydle pobernardyńskiego zespo-
łu klasztornego zostało uroczyście udostępnione zwiedzającym w sierpniu 1974 r. Duże 
zasługi dla rozwoju placówki mają członkowie Kobylińskiego Towarzystwa Kulturalnego 
i kustosz-przewodnik Regina Wasilewska.

•	 Oddział Pożarniczy w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Obchody jubileuszu 100-lecia powstania kolbuszowskiej OSP w 1972 r. zdopingowały 

strażaków do podjęcia szlachetnej misji kolekcjonowania starych pamiątek pożarniczych. 
Już w  grudniu 1972 r., wobec zebrania pokaźnej liczby tych eksponatów, narodziła się 
myśl powołania placówki kulturalno-naukowej, gdzie mogłyby być przechowywane. Jej 
pionierem był aktywny badacz dziejów regionalnych dr Kazimierz Skowroński. Wspie-
rali go w tej idei strażacy i członkowie Zarządu OSP: Andrzej Depa (skarbnik), Stanisław 
Sarama, Antoni Stolarz (sekretarz) oraz Wincenty Szular. Poważną przeszkodą dla jej or-
ganizacji był brak lokalu. Pierwszą wystawę, stanowiącą zalążek przyszłego muzeum, zor-
ganizowano w maju 1973 r. Na potrzeby tworzonej placówki społecznie wyremontowano 
i zaadaptowano lokal w przeznaczonym do rozbiórki budynku OSP. Inauguracja działal-
ności stałej ekspozycji muzealnej, przygotowanej przez członków OSP i funkcjonariuszy 
dawnej Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Kolbuszowej, nastąpiła 21 maja 1977 r., 
podczas obchodów Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Eksponaty w większości stanowiły 
dary od osób prywatnych i okolicznych OSP oraz komend rejonowych straży – w Kol-
buszowej, Rzeszowie, Łańcucie i Leżajsku. Gromadzenie eksponatów pożarniczych leża-
ło także w kręgu zainteresowań Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, które miało 
w  swoich zasobach ich dość pokaźną kolekcję i  dysponowało lepszymi warunkami do 
przechowywania tych zbiorów. Względy te stały się przesłanką decydującą o przekaza-
niu tej placówce zebranej wcześniej w OSP spuścizny dziejów straży pożarnych. 22 lutego 
1986 r. na walnym zebraniu OSP podjęto uchwałę o przekazaniu eksponatów strażackich 
do Muzeum Kultury Ludowej. Opiekunem kolekcji pozostał jej dotychczasowy piastun 
Wincenty Szular. Scenariusz nowej wystawy opracował dyrektor Muzeum Maciej Skow-
roński. Prace konserwatorskie sprzętu gaśniczego przeprowadzono dzięki pomocy ppłk. 
poż. Bronisława Guta z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych. Uroczyste otwarcie nowej 
ekspozycji odbyło się 15 października 1986 r., a 27 października 1989 r. wojewoda rze-
szowski nadał Muzeum Kultury Ludowej nowy statut, sankcjonujący ostatecznie wszyst-
kie przekształcenia organizacyjne. W 1994 r. zbiory pożarnicze umieszczono w remizie 
strażackiej przeniesionej ze wsi Słociny i zrekonstruowanej na terenie skansenu.
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•	 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu – Oddział Muzeum Okręgowego w Siedlcach
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu powstało jako społeczne (uchwała Zarządu OSP Ko-

tuń z 26 sierpnia 1982 r.). Jego organizatorem był Zbigniew Todorski, ówczesny naczelnik 
OSP. Został on prezesem 11. osobowego komitetu organizacyjnego muzeum. Zarządze-
niem nr 40/83 wojewody siedleckiego z 30 września1983 r. zostało przekształcone w Od-
dział Muzeum Okręgowego w Siedlcach. Po przygotowaniu pomieszczeń w remizie OSP 
o powierzchni 84,7 m2, zgromadzeniu i zakonserwowaniu 267 eksponatów, 25 listopada 
1983 r. nastąpiło otwarcie stałej ekspozycji dla zwiedzających. Po rozbudowie obiektu w la-
tach 1984-1985 i 1987-1988 jego powierzchnia wzrosła trzykrotnie. Na koniec 2016 r. liczba 
eksponatów wynosiła 1183 obiekty, w tym 719 artystyczno-historycznych i 464 techniczne. 
W Muzeum zgromadzono 2 sikawki ręczne z XIX w., 19 sikawek z pierwszej połowy XX w.,  
22 motopompy z XX w., 2 wozy konne i 3 samochody z  lat 50. XX w., sprzęt gaśniczy, 
alarmowy i  oświetleniowy, aparaty oddechowe, uzbrojenie osobiste i  umundurowanie, 
podręczny sprzęt gaśniczy, sztandary i proporce, odznaczenia, medale, pieczęcie, tableau, 
fotografie, plakaty, rzeźby i inne przedmioty obrazujące historię i kulturę polskiego pożar-
nictwa. Oprócz działu historii pożarnictwa Muzeum posiada zbiory archiwalne i biblio-
teczne do działalności naukowej i popularyzatorskiej.

•	 Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
Skansen – Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku jest jednym z najstarszych 

w Europie. W 1938 r. Niemcy zaczęli przewozić muzealia ze skansenu w Królewcu w re-
jon Olsztynka. Wybuch II wojny światowej przeszkodził w organizacji skansenu na tym 
terenie. Dopiero w latach 50. XX w. przystąpiono do gromadzenia zabytków i urządzania 
Parku Etnograficznego. W działalności tej wyróżnił się dr F. Klonowski, konserwator re-
liktów przeszłości. Od 1 stycznia 1962 r. placówka funkcjonowała jako oddział Muzeum 
Mazurskiego, a w 1969 r. otrzymała status samodzielnej instytucji pod nazwą Muzeum 
Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny. Zasób pożarniczy zgromadzono w remizie 
strażackiej wybudowanej w 1902 r. na potrzeby OSP, a przeniesionej do skansenu ze wsi 
Giedajty. Zebrane w Muzeum zbiory pożarnicze pochodzą przede wszystkim z Warmii 
i Mazur, a w szczególności z okolic Mrągowa, Olsztynka, Ostródy oraz Pasłęka i stanowią 
w przeważającej części dary od OSP i osób prywatnych. 

•	 Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią – Oddział Muzeum Okręgowego w Pile
Inspiratorami i twórcami powstania placówki byli strażacy, muzealnicy i działacze kul-

tury z Piły i Złotowa. Już w latach 70. XX w. w środowisku strażaków z tego regionu żywio-
łowo zbierano wszelkie pamiątki, dokumentujące historię pożarnictwa, chcąc ocalić je dla 
przyszłych pokoleń. Poczynania te przyniosły niemal natychmiastowe rezultaty, już bo-
wiem w 1982 r. otwarto dział pożarniczy w Muzeum Okręgowym w Pile. W realizacji tego 
dzieła wyróżnili się m.in.: Czesław Dymek – sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Związku 
OSP w Pile i Jerzy Kłoskowski – kierownik Muzeum Regionalnego w Złotowie. Niebawem 
dział pożarniczy uległ likwidacji, a jego zasób został przeniesiony do skansenu w Osieku.
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•	 Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku – Oddział Muzeum Zespołu Pałacowo-Par-
kowego w Przeworsku
Powstanie oddziału pożarniczego muzeum w Przeworsku łączy się z ogromną pasją ko-

lekcjonerską znanego na tym terenie działacza społecznego OSP Leona Trybalskiego, który 
z wielkim zamiłowaniem już w latach 50. ubiegłego wieku penetrował wszelkie zakątki ziemi 
przeworskiej w poszukiwaniu starego, nieużywanego już sprzętu pożarniczego. Jego zain-
teresowania przejęli strażacy innych OSP, a także komendant powiatowy straży pożarnych 
w Przeworsku Józef Ryzner. Zgromadzone eksponaty pożarnicze po raz pierwszy zostały 
wyeksponowane w 1956 r., na wystawie z okazji jubileuszu 60-lecia powstania przeworskiej 
OSP, przygotowanej przez ochotniczą i zawodową straż pożarną w Przeworsku. Wydarzenie 
to zostało przychylnie przyjęte przez społeczeństwo, co utwierdziło organizatorów w przeko-
naniu o potrzebie zorganizowania muzeum strażackiego. Kolekcja akcesoriów pożarniczych 
stale się powiększała, zaistniała więc potrzeba wygospodarowania dodatkowej powierzch-
ni, pozwalającej na ich należyte wyeksponowanie. Z pomocą przyszły władze administra-
cyjne i pożarnicze powiatu i już 8 czerwca 1974 r. w małej oficynie Pałacu Lubomirskich, 
tzw. Domu Koniuszego w Parku Miejskim otwarto stałą wystawę pamiątek pożarniczych. 
W 1975 r. obok budynku Muzeum wydzielono miejsce pod gołym niebem na zgromadzony 
kołowy sprzęt strażacki. W 1977 r. placówkę włączono do państwowej sieci muzeów woje-
wództwa przemyskiego jako oddział muzeum w Przeworsku.

•	 Dział Muzealiów Pożarniczych w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Muzeum Budownictwa Ludowego w  Sanoku założono w  1958 r. Zorganizowano 

w nim skansen budownictwa poszczególnych grup etnicznych zamieszkałych na tym te-
renie. W 1979 r. z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych do skansenu prze-
niesiono zabytkową strażnicę ze wsi Lipinki koło Gorlic. Prace rekonstrukcyjne zakończo-
no w 1983 r. W pomieszczeniu remizy strażackiej podjęto przygotowania do urządzenia 
ekspozycji całego sprzętu pożarniczego zgromadzonego przez Komendę Wojewódzką 
Straży Pożarnych w Krośnie i Komendy Rejonowe SP w Sanoku i Brzozowie.

•	 Podkarpackie Muzeum Pożarnictwa im. Stanisława Dydka w Starej Wsi – Oddział 
Muzeum Regionalnego w Brzozowie im. Adama Fastnachta
Inicjatorem i  organizatorem Muzeum Pożarnictwa był Stanisław Dydek, pełniący 

w latach 19821990 funkcję prezesa OSP w Starej Wsi. W styczniu 1982 r., po przejściu na 
emeryturę, oddał się swojej historycznej pasji – dokumentowaniu dziejów regionu pod-
karpackiego, a w szczególności historii tutejszej straży pożarnej. W poszukiwaniu infor-
macji źródłowych o funkcjonowaniu ochotniczych straży pożarnych penetrował archiwa 
i biblioteki, docierał do sędziwych mieszkańców ziemi brzozowskiej związanych ze stra-
żami pożarnymi, odwiedzał okoliczne strażnice. W trakcie tych wędrówek często natrafiał 
na wycofany z  użycia, stary sprzęt pożarniczy i  inne przedmioty stanowiące spuściznę 
historii polskiego pożarnictwa. Gromadził je z myślą o utworzeniu muzeum pożarnictwa 
regionu podkarpackiego. Idea ta nabrała realnego kształtu w  1986 r., kiedy uroczyście 
przecięto wstęgę inaugurującą działalność placówki.



W JEDNOŚCI SIŁA

347

•	 Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Idea utworzenia tego muzeum narodziła się w środowisku miejscowej społeczności 

już na początku lat 50. XX w. Zbiory muzealne umiejscowiono w zabytkowym budynku 
arsenału, z 1824 r. Z czasem rozbudowano muzeum o obiekty starego budownictwa wiej-
skiego pozyskane na Kujawach, w Borach Tucholskich i na ziemi chełmińskiej. W 1979 r. 
do skansenu przeniesiono i wiernie odtworzono pochodzącą z 1910 r. remizę strażacką 
z  Pływaczewa w  gminie Wąbrzeźno. Jej wyposażenie w  sprzęt strażacki odtwarza stan 
z okresu międzywojennego. Zbiory te w większości pochodzą z prywatnych darów Sta-
nisława Gizińskiego – dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Gronowie i odzwierciedla-
ją jego wieloletnią pasję kolekcjonowania zabytków pożarniczych. Wiernie wspierali go 
w tym przedsięwzięciu lokalni strażacy oraz uczniowie tej szkoły: S. Murawski, Z. Rygiel-
ski i Wiesław Siódmaka. Zasób pożarniczy przechowywany w Muzeum Etnograficznym 
jest stale powiększany. W 1969 r. część skansenu udostępniono zwiedzającym, a całość 
otwarto ostatecznie po wykonaniu prac organizacyjnych w 1973 r.

•	 Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu
Początki kolekcjonerskiej pasji wolborskich rycerzy św. Floriana sięgają lat 60. XX w.  

Kolekcjonowaniem i konserwacją akcesoriów strażackich oraz innych pamiątek związa-
nych z pożarnictwem zajmowało się małżeństwo Urszula i Andrzej Kotliccy. Gromadzili 
oni strażackie skarby w  drewnianej szopie na własnej posesji. Pod koniec 2000 r. uro-
czyście przecięto wstęgę inaugurującą działalność ich prywatnego muzeum pożarniczego. 
Gdy liczba zgromadzonych eksponatów pożarniczych wzrosła, narodziła się myśl utwo-
rzenia większej placówki, pozwalającej na ich godne wyeksponowanie. Wśród entuzja-
stów tej koncepcji byli członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Wolborza oraz liczne grono 
działaczy pożarniczych i kulturalnych oraz władze miasta. 26 czerwca 2005 r., podczas 
jubileuszowych obchodów 200-lecia powstania ochrony przeciwpożarowej w Wolborzu, 
uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę Pożarniczego Centrum Histo-
ryczno-Edukacyjnego. Dzięki staraniom wolborskich pasjonatów historii regionu i ruchu 
pożarniczego w maju 2006 r. przystąpiono do pierwszych prac budowlanych. Ich tempo 
było zawrotne, bo już w lutym 2007 r. zaczęto adaptować powstały budynek na potrzeby 
wystawiennicze. Inauguracja jego działalności nastąpiła 8 lipca 2007 r. Dodatkową atrak-
cją placówki są miniaturowe pojazdy pożarnicze i sikawki konne wykonane przez mał-
żeństwo Elżbietę i  Janusza Kozłowskich. Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne 
Ziemi Łódzkiej jest nie tylko placówką muzealną ściśle współpracującą z miejscową OSP. 
Pełni także funkcje prewencyjne, uzmysławiając zwiedzającym, jakie konsekwencje niosą 
zagrożenia pożarowe, ekologiczne i cywilizacyjne.

•	 Muzeum Ziemi Kępińskiej
Żywiołowy ruch kolekcjonowania muzealiów narodził się w  tym rejonie z  inicjaty-

wy członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej już w latach 30. XX w. Wśród 
pionierów gromadzenia zabytków pożarnictwa wyróżnić należy takich społeczników, jak 
ówczesny burmistrz Wacław Kokociński oraz działaczy kultury ze znanym aktywistą Pio-
trem T. Potworowskim. Dzięki ich wielkiej pasji, zaangażowaniu i  determinacji doszło 
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do utworzenia w 1938 r. Muzeum Ziemi Kępińskiej. W czasach II wojny światowej pla-
cówka została zlikwidowana, a bogate zbiory uległy rozproszeniu i zagubieniu. Dopiero 
w 1945 r. wskutek starań członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 
a w szczególności dzięki zasługom prezesa Oddziału Konrada Nitzke, w 1960 r., z oka-
zji jubileuszu 300-lecia miasta Kępna, doszło do oficjalnego otwarcia Muzeum Ziemi  
Kępińskiej. Dział pożarniczy w większości stanowią dary społeczeństwa ziemi kępińskiej, 
a zwłaszcza OSP i indywidualnych strażaków.

Producenci sikawek i motopomp w Polsce
W  większości strażackich placówek muzealnych zwiedzający mają możliwość prze-

śledzenia ewolucji sposobów walki z czerwonym kurem i techniki pożarniczej m.in. na 
przykładzie eksponowanych tam sikawek oraz motopomp. Ich rozwój przybliża Zbigniew 
Todorski – kierownik Muzeum Pożarnictwa w  Kotuniu. Techniczne środki zwalczania 
pożarów mają bardzo bogatą, wielowiekową tradycję. Pierwsza w świecie pompa pożar-
nicza została zbudowana w III w. p.n.e. Była to pompa wyporowa (tłokowa), zastosowano 
w niej dwa cylindry działające na przemian. Jej konstruktorem był aleksandryjski Grek 
Ctesibios. Jego uczeń Heron, wybitny matematyk, fizyk i mechanik, wynalazł urządzenie 
do wyrównywania ciśnienia wypływu wody, zwane dzisiaj banią Herona. Mimo dyna-
micznego rozwoju nauki w czasach greckich jej wkład w rozwój techniki był aż do po-
czątków XIX w. niewielki. Postęp w modernizacji sikawek polegał na zastosowaniu ze-
stawu zaworów zwrotnych, które umożliwiły bezpośrednie zasysanie wody przez pompę 
tłokową i  wyeliminowały konieczność stosowania skrzyni wodnej oraz pomp zasysa-
jących. W  1850 r. używano już zbrojonych węży ssawnych oraz udoskonalonych przez 
tkanie z włókien konopnych węży tłocznych, które następnie były wewnątrz gumowane 
i wulkanizowane. Przez następne stulecie sprzęt ten był tylko nieznacznie modyfikowany. 
W Polsce większe miasta kupowały pompy ręczne (zwane sikawkami) głównie w Austrii, 
Czechach, Niemczech i Francji. Tylko nieliczne egzemplarze sikawek wykonywane były 
przez polskich rzemieślników. W  1844 r. Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych Budowli 
od Ognia sprowadziła z Anglii model sikawki uznanej za najlepszą ze względu na prostą 
konstrukcję, małą objętość i niską cenę. Wyrabianiem tych sikawek, najgodniejszych dla 
terenów wiejskich, zajęła się – po odbytych próbach – Fabryka Machin Rolniczych Bracia 
Evans w Warszawie. Do 1853 r. umożliwiono nabycie ich w liczbie 140 sztuk. 

Pod koniec XIX w. produkcją sikawek zajmowało się już kilka firm, między innymi 
Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo Akcyjne Budowy Wagonów i Maszyn w Sanoku, wy-
twarzające seryjnie trzy ich typy. Spośród producentów zaboru rosyjskiego wyróżniała się 
Fabryka Maszyn i Wyrobów Miedzianych Troetzer w Warszawie, założona w 1842 r. przez 
Adolfa Troetzera, produkująca pompy, sikawki i narzędzia ogniowe. W grudniu 1899 r. 
firmę po ojcu przejął inż. Józef Troetzer i zmienił jej nazwę na Fabryka Maszyn i Odlewnia 
Józef Troetzer i Spółka w Warszawie. Początkowo produkowano w niej sikawki czteroko-
łowe, a na początku XX w. sikawki ręczne przenośne dla coraz liczniej organizowanych 
straży wiejskich i małomiasteczkowych. W Poznaniu od 1883 r. sikawki czterokołowe pro-
dukowała Fabryka Narzędzi i Maszyn Rolniczych H. Cegielski. Wraz ze wzrostem liczby 
straży pożarnych na początku XX w. powstawały kolejne firmy wytwarzające sikawki.
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Na terenie Galicji do 1918 r. ich produkcją zajmowały się m.in.: Fabryka Maszyn, Pilni-
ków, Odlewnia Żelaza i Metali Braci Bartik w Tarnowie, Pracownia Wyrobów Metalowych 
Fräntik Józef w Nowym Sączu, Biuro Techniczne i Fabryka Maszyn Rogowski, Głowiński 
i Aseńko w Tarnopolu, Odlewnia Wszelkich Metali i Warsztat Maszynowo-Mechaniczny 
Gertler Leopold w Tarnowie, C.K. Fabryka Machin i Narzędzi Rolniczych oraz Odlewnia 
Żelaza i  Metali L. Zieleniecki w  Krakowie. Były to firmy prowadzące sprzedaż sprzętu 
pożarniczego pod nadzorem Komisji Technicznej, działającej przy Krajowym Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim.  
W latach 1888-1893 skład sprzętu pożarniczego prowadził we Lwowie Aleksander Pio-
trowski, działacz strażacki i znawca problematyki pożarniczej. W 1893 r. przy Galicyjskim 
Akcyjnym Towarzystwie Handlowym we Lwowie otwarto nowy skład sikawek i narzędzi 
pożarniczych, który w 1899 r. przejęła znana i bardzo zasłużona firma Lwowskie Biuro 
Handlowe Z. Majewski we Lwowie. Aby kupowany przez straże pożarne sprzęt odpowiadał 
określonym wymogom technicznym, a firmy handlowe nie próbowały ciągnąć ze sprzeda-
ży nadmiernych zysków, Rada Zawiadowcza Krajowego Związku OSP (uchwałą z 1 maja 
1913 r.) utworzyła specjalizowaną firmę, której organizację i kierownictwo powierzono 
Bolesławowi Wójcikiewiczowi. Firma otrzymała nazwę Dom Handlowy B. Wójcikiewicz, 
Lwów, ul. Piekarska 26. Uruchomiła ona własną wytwórnię sprzętu pożarniczego Hydro-
pol, w  której powstało kilka nowych konstrukcji, między innymi dwukołowa sikawka 
ręczna bez skrzyni wodnej, wyróżniająca się w owym czasie dużą lekkością i sprawnością. 
23 lutego 1918 r. w miejsce Domu Handlowego B. Wójcikiewicza utworzono spółkę Unia 
Strażacka. W 1898  r. na terenie zaboru rosyjskiego powstała Fabryka Pomp i Narzędzi 
Ogniowych Strażak w Warszawie, która w 1925 r. zmieniła nazwę na Fabryka Narzędzi 
Pożarniczych Strażak L. Piętka, A. Płoski i G. Szołowski, Warszawa, ul. Królewska 1. 

W 1900 r. powstała Specyalna Fabryka Maszyn Rzewuski i Spółka IGNIS w Warszawie. 
W latach 1903-1906 z firmą IGNIS związał się inż. Józef Tuliszkowski, właściciel prywatnego 
Biura Inżynierskiego, działającego w Warszawie i Kijowie. Tuliszkowski w tej fabryce zajął 
się działalnością projektowo-techniczną. Ulepszył produkowane sikawki, drabiny strażackie 
i inny sprzęt pożarniczy. Inż. Stanisław Trębicki, konstruktor pomp i działacz strażacki, za-
łożył w 1905 r. firmę pod nazwą Krajowa Fabryka Pomp i Narzędzi Ogniowych Stanisław 
Trębicki i Spółka w Warszawie. W latach 30. XX w. zmieniono jej nazwę na Zakłady Budo-
wy Pomp i Urządzeń Przeciwpożarowych T.S. Trębicki, nowa siedziba mieściła się przy ul. 
Traugutta 2 w Warszawie. W Grodzisku Mazowieckim w pierwszych latach XX w. produkcję 
sikawek prowadziła firma Dłużyński i Spółka. W celu rozprowadzania narzędzi strażackich 
i z zamiarem rozwinięcia własnej produkcji została założona w 1919 r. Składnica Straży Po-
żarnych S.A. jako spółdzielnia członków Związku Floriańskiego pod nazwą Składnica Stra-
żacka, mająca biuro sprzedaży w Warszawie i fabrykę w Grodzisku Mazowieckim. Jej zało-
żenie zapoczątkowano w 1917 r., zlecając mecenasowi Kłoczewskiemu opracowanie statutu. 
Tą pierwszą Kooperacją Strażacką (Stowarzyszeniem Spółdzielczym) przez pierwsze półtora 
roku kierował prezes inż. Stanisław Waligórski. Pismem okólnym nr 3/401 z 9 marca 1921 r. 
Zarząd Główny Związku Floriańskiego zwrócił się do zarządów ochotniczych straży ognio-
wych o nabywanie udziałów. Na bazie istniejącego Stowarzyszenia Spółdzielczego powstała 
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spółka akcyjna Spółdzielnia. W 1924 r. założyła Wytwórnię Narzędzi i Sprzętu Pożarnicze-
go Składnicy Straży Pożarnych w Grodzisku Mazowieckim. W 1928 r. do spółki przystąpił 
Bronisław Pierzchała. Pracował on jako kierownik fabryki i główny konstruktor, później zaj-
mował także stanowisko członka zarządu. Fabryka braci Mencel, specjalizująca się od 1888 
r. w produkcji wyrobów z kutego żelaza, w 1920 r. uruchomiła dział pożarniczy i przyjęła 
nazwę Fabryka Wyrobów Ślusarskich. W 1925 r. Henryk Płóciennik – instruktor technicz-
ny Związku Floriańskiego i Zygmunt Holewiński – instruktor ds. pożarnictwa w GZSP RP 
założyli w Warszawie – Strażackie Biuro Techniczne Sp. z o.o. Początkowo, zanim ruszyła 
własna produkcja narzędzi pożarniczych, również sikawek dwucylindrowych i jednocylin-
drowych marki Tryumf, SBT współpracowało z Fabryką Maszyn Rzewuski i Spółką IGNIS 
w Warszawie. Po uruchomieniu w 1938 r. nowej fabryki zmieniono nazwę SBT na Strażackie 
Zakłady Przemysłowe. 

Od lat 20. XX w. największym producentem węży tłocznych była Wytwórnia Wyro-
bów Tkackich inż. Witold Izdebski i Spółka Iwis w Grodzisku Mazowieckim. Pierwszy 
Ogólnopaństwowy Zjazd Delegatów Straży Pożarnych w Warszawie, obradujący w dniach 
8-9 września 1921 r., polecił Radzie Naczelnej powołanego Głównego Związku Straży Po-
żarnych RP natychmiastowe utworzenie stałej Komisji Technicznej, złożonej z techników 
pracujących w pożarnictwie i z doświadczonych strażaków. Powołana komisja, składająca 
się z ekspertów, na życzenie firm i odbiorców przeprowadzała badania, czy przedstawia-
ne artykuły odpowiadają wymogom i  po przeprowadzeniu oględzin i  prób wystawiała 
odpowiednie orzeczenia. Istotnym momentem w  historii rozwoju techniki pożarniczej 
było wprowadzenie do wyposażenia w Ślusarskich i Sikawek Bracia Mencel w Warszawie. 
W 1925 r. Henryk Płóciennik – instruktor techniczny Związku Floriańskiego i Zygmunt 
Holewiński – instruktor ds. pożarnictwa w  GZSP RP założyli w  Warszawie Strażackie 
Biuro Techniczne Sp. z o.o. Początkowo, zanim ruszyła własna produkcja narzędzi po-
żarniczych, również sikawek dwucylindrowych i jednocylindrowych marki Tryumf, SBT 
współpracowało z Fabryką Maszyn Rzewuski i Spółką IGNIS w Warszawie. Po urucho-
mieniu w 1938 r. nowej fabryki zmieniono nazwę SBT na Strażackie Zakłady Przemysło-
we. Od lat 20. XX w. największym producentem węży tłocznych była Wytwórnia Wyro-
bów Tkackich inż. Witold Izdebski i Spółka Iwis w Grodzisku Mazowieckim. 

Pierwszy Ogólnopaństwowy Zjazd Delegatów Straży Pożarnych w Warszawie, obra-
dujący w dniach 8-9 września 1921 r., polecił Radzie Naczelnej powołanego Głównego 
Związku Straży Pożarnych RP natychmiastowe utworzenie stałej Komisji Technicznej, 
złożonej z techników pracujących w pożarnictwie i z doświadczonych strażaków. Powo-
łana komisja, składająca się z ekspertów, na życzenie firm i odbiorców przeprowadzała 
badania, czy przedstawiane artykuły odpowiadają wymogom i po przeprowadzeniu oglę-
dzin i prób wystawiała odpowiednie orzeczenia. Istotnym momentem w historii rozwo-
ju techniki pożarniczej było wprowadzenie do wyposażenia straży pożarnych sikawek 
motorowych, wyposażonych w silniki spalinowe tłokowe z gaźnikami i zapłonem żaro-
wym. W 1889 r. pojawiła się pierwsza sikawka Daimlera – odpowiednik dzisiejszej mo-
topompy. W 1909 r. wbudowano pierwszą autopompę odśrodkową w podwozie z silni-
kiem benzynowym Daimler Benz. Pierwsza motopompa przenośna, wyposażona w silnik 
czterosuwowy, czterocylindrowy o  mocy 12 KM, z  pompą odśrodkową dwustopniową 
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o wydajności 400 l/min przy wysokości podnoszenia 60 m słupa wody, została wyprodu-
kowana w 1910 r. W Polsce pierwszą motopompę objętościową Lis, o wydajności 400 l/
min, z silnikiem krajowym, wyprodukowano w 1927 r. w Fabryce Sikawek Motorowych 
Autoremont w Warszawie. W 1927 r. produkcję sikawek motorowych Niagara i Nil rozpo-
częła także Unia Strażacka we Lwowie. Od 1927 r. Fabryka Narzędzi Pożarniczych Strażak 
w Warszawie produkowała motopompę Zuch, od 1930 r. – w kooperacji z firmą austriac-
ką Konrad Rosenbauer w Linzu – motopompy Rosenbauer-Strażak, typ 0 i typ I, zaś od 
1934 r. motopompy własnej konstrukcji: Polonia I C2, Polonia I DW2/36 i Polonia II-38. 
W 1928 r. fabryka w Grodzisku Mazowieckim, należąca do Składnicy Straży Pożarnych 
S.A. w Warszawie, wyprodukowała skonstruowaną przez Bronisława Pierzchałę sikawkę 
motorową Florianka o wydajności 200 l/min, wyposażoną w jednocylindrowy dwusuwo-
wy silnik DKW o  mocy 6 KM, chłodzony powietrzem. Kolejnym modelem, produko-
wanym w Grodzisku Mazowieckim od 1930 r., była motopompa Florianka 2 z silnikiem 
DKW jednocylindrowym, dwusuwowym o mocy 8 KM. Aby unormować produkcję mo-
topomp w Europie, ustalono w 1929 r. w Weimarze dwie wielkości motopomp przeno-
śnych: wielkość I – o wydajności 400 l/min przy ciśnieniu 60 m słupa wody oraz wielkość 
II – o wydajności 600 l/min także przy ciśnieniu słupa wody 60 m. Oprócz uwzględnienia 
przez producentów tych wielkości podjęto produkcję motopomp wielkości 0 – o wydaj-
ności 200 l/min przy ciśnieniu 60 m słupa wody.

W  1930 r. zreorganizowana została i  zasilona nowymi ludźmi Komisja Narzędzi 
i Przyrządów Pożarniczych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ściśle współpracująca 
z utworzonym w 1930 r. Wydziałem Technicznym Głównego Związku Straży Pożarnych 
RP, który opracował szereg projektów norm. Wydział Techniczny miał szczególną pieczę 
nad narzędziami i taborem pożarniczym nabywanym przez straże. Dziełem Komisji Tech-
nicznej GZSP RP były jak najdokładniej i możliwie wszechstronnie opracowane wymogi 
dla motopomp przenośnych. Normy motopomp, zatwierdzone przez Komisję Techniczną 
GZSP RP, jak i przez Komisję Narzędzi i Przyrządów Pożarniczych Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego, zawierały podział motopomp na wielkości, podawały wymaganą dla 
każdej wielkości wydajność, wskazywały wymagany gwint nasady ssawnej oraz właściwy 
wąż ssawny, określały największy dopuszczalny ciężar motopompy wraz paliwem i wodą 
(w  chłodnicy) oraz obowiązek wyposażenia motopompy w  prądownicę, trójnik i  węże 
ssawne. Druga część norm zawierała warunki odbiorcze, jakim powinny odpowiadać mo-
topompy nadające się do użytku w  strażach. Warunki te jednocześnie określały próby, 
którym powinny być poddane przy badaniach odbiorczych. W 1932 r. komisja Głównego 
Związku Straży Pożarnych RP przeprowadziła badania wyprodukowanych w Polsce czte-
rech motopomp: Florianka 2 ze Składnicy Straży Pożarnych S.A. w Warszawie, Leopolia 
II z Fabryki Sikawek i Przyrządów Pożarniczych Unia Strażacka we Lwowie oraz Silesia II 
i Silesia Iz Fabryki Pomp i Silników Karol Ochsner i Syn w Bielsku (Śląsk), która produkcję 
motopomp rozpoczęła w 1932 r. W 1933 r. produkcję motopompy Druhna rozpoczęła 
firma Polmopomp w Bielsku. W 1934 r. rozpoczęto w Warszawie seryjną produkcję dwu-
suwowych silników SS-15 do motopomp I wielkości, a w 1935 r. dwusuwowych silników 
SS-25 do motopomp II wielkości.



W JEDNOŚCI SIŁA

352

Polskie silniki zastosowano w  ośmiu modelach motopomp wykonanych całkowicie 
w kraju: Syrena I, Syrena II, Polonia I, Polonia II, Leopolia II-38 i Druhna I-37. Produkcję 
silników i motopomp podjęły Zakłady Mechaniczne Lilpop, Rau i Loewenstein w War-
szawie, wytwarzające od 1935 r. motopompę Syrena I o wydajności 600 l/min i motopom-
pę Syrena II o wydajności 900 l/min. Krajowa produkcja motopomp w latach 1931-1938 
wyniosła 1058 sztuk. Do wybuchu II wojny światowej produkowano w Polsce 25 odmian 
motopomp. Do najlepszych należy zaliczyć motopompy: Polonia II, Leopolia II-38, Sy-
rena II oraz Druhna I. O jakości motopomp polskiej produkcji może świadczyć fakt, że 
mimo możliwości nabycia na rynku krajowym produktów znanych firm europejskich od 
1936 r. straże pożarne najchętniej zaopatrywały się w  motopompy produkcji krajowej, 
których rozwiązania konstrukcyjne i uzyskiwane parametry eksploatacyjne osiągały stan-
dard europejski. W  1938 r. straże pożarne miały 1482 motopompy, a  największym ich 
producentem były Zakłady Mechaniczne Lilpop, Rau i Loewenstein w Warszawie. W la-
tach 1935-1940 dostarczyły one strażom 700 motopomp. Po przejęciu ich przez władze 
okupacyjne do innej produkcji płk poż. Jerzy Lgocki, kierownik techniczny pożarnictwa 
na teren Generalnego Gubernatorstwa, czynił starania o zapewnienie surowców niezbęd-
nych do podjęcia produkcji motopomp w Fabryce Silników A. Steinhagen i H. Stransky 
w Warszawie, kontynuującej produkcję silników przystosowanych do napędzania moto-
pomp pożarniczych. Władze niemieckie wyraziły zgodę na produkcję w tej firmie moto-
pomp M-800 marki Leopolia oraz zapewniły przydział niezbędnych surowców. 

W latach 1942-1944 dostarczono polskim strażom w Generalnym Gubernatorstwie oko-
ło 300 tych motopomp. Po napaści Niemiec na Polskę 1 września 1939 r. i przyłączeniu Biel-
ska do Rzeszy Fabryka Pomp i Silników Karol Ochsner i Syn została zajęta przez Niemców 
i włączona do zakładów zbrojeniowych. Poza obróbką granatów artyleryjskich i aparatów 
powietrznych uruchomiono w niej produkcję motopomp pożarniczych EP-800, typ TS-8 
według jednolitej dokumentacji niemieckiej oraz wózków jednoosiowych do ich przewoże-
nia. W czerwcu 1945 r. fabryka została przejęta od Rosjan i podporządkowana Południowe-
mu Zjednoczeniu Przemysłu Metalowego. 15 grudnia 1948 r. jej nazwę zmieniono na Wy-
twórnia Sprzętu Mechanicznego – Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione – Zakład nr 
1 w Bielsku. Po wojnie sikawek ręcznych nie produkowano. Fabryki sprzętu pożarniczego 
zostały upaństwowione. Fabryce w Bielsku powierzono produkcję motopomp. Pierwszą mo-
topompą wdrożoną do seryjnej produkcji była Leopolia, typ PO-1, z silnikiem S80 o mocy 
28 KM chłodzonym wodą oraz pompą odśrodkową dwustopniową, opracowaną przez inż. 
Fryderyka Blümke i  inż. Władysława Rabińskiego z  Centralnego Biura Konstrukcyjnego 
w Warszawie, Oddział nr 5 w Bielsku, powołanego w czerwcu 1946 r. Jej prototyp wykonano 
w 1948 r. Od lipca 1950 r. konstruktorem wiodącym i  jednocześnie kierownikiem działu 
zajmującego się konstrukcją motopomp i autopomp był inż. Władysław Górny.

11. Nasze symbole

Rota przysięgi złożonej przy przyjęciu nowo poświęconego sztandaru Głównego Związ-
ku Straży Pożarnych RP w dniu 15 sierpnia 1924 r. podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Stra-
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ży Pożarnych: „Ślubuję sumiennie wypełniać obowiązki strażaka polskiego. Być wiernym 
synem Ojczyzny. Kochać mundur strażacki. Stać twardo na posterunku i czuwać. Wysoko 
sztandar nasz dzierżyć będę ponad dym i pożogę, ponad wszelkie zawieruchy społeczne.  
Nie wypuszczę tego znaku z dłoni do ostatniego wysiłku, do ostatniego tchu w piersiach. 
Tak mi Panie Boże w Trójcy Świętej Jedyny dopomóż i Niewinna Syna Twego Męko. Amen”.

Tradycja w symbolach zapisana
W latach 60. XX w., po wyrwaniu ochotniczego pożarnictwa spod „opieki politycz-

nej” czasów stalinowskich, nastąpił czas refleksji nad jego dorobkiem, zarówno ratowni-
czym, jak i kulturowym. Związek i jego struktury terenowe wyróżniały się w działaniach 
na rzecz środowisk lokalnych. Podjęto prace historyczne, prowadzone z dużym natęże-
niem od 1964 r. przez Komisję Historyczno-Muzealną przy Zarządzie Głównym Związku 
OSP oraz komisje wojewódzkie, pisze prof. Władysław Tabasz. Wkrótce ukazał się wy-
dany drukiem w 1975 r. poradnik „Zbieramy pamiątki pożarnicze”, przygotowany przez  
W. Głębockiego i K. Mórawskiego. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP podjęło uchwałę 
(nr 49 z 21 czerwca 1977 r.) w sprawie dalszego rozwijania działalności historyczno-mu-
zealnej Związku OSP. Wiele środowisk zaktywizowało się w pracach historyczno-muze-
alnych. Pojawiły się lokalne izby tradycji i placówki muzealne. Zwiększała się rola organi-
zatorska i doradcza Komisji Historyczno-Muzealnej, w której funkcję przewodniczącego 
pełnili tak zacni badacze dziejów, jak m.in. płk poż. Władysław Pilawski, a później prof. Jó-
zef Ryszard Szaflik. Wiele remiz i domów strażaka stało się miejscem gromadzenia i prze-
chowywania zbiorów wszelkiego rodzaju przedmiotów związanych z ruchem strażackim, 
odzwierciedlających genezę kształtowania się polskiego pożarnictwa w  poszczególnych 
zaborach. W  ramach kolekcji gromadzone są po dzień dzisiejszy przedmioty związane 
z postaciami historycznymi tamtego czasu, w  tym umundurowanie i pamiątki osobiste 
oraz obiekty dokumentujące rozwój cywilizacyjny i organizacyjny polskiego pożarnictwa.

Zbiory zawierają również weksylia (znaki rozpoznawcze), m.in. flagi i sztandary, cho-
rągwie, afisze, opaski i proporce wykorzystywane podczas działań ratowniczych, sporto-
wych, a także prewencyjnych. Szczególną grupę obiektów stanowią medale i odznaczenia, 
emblematy, w tym np. oznaczenia korporacyjne i funkcyjne, tablice pamiątkowe i infor-
macyjne, wyposażenie osobiste strażaka, sprzęty i pojazdy. W wielu placówkach groma-
dzone są książki o tematyce pożarniczej, dawna i współczesna prasa, druki ulotne i jedno-
dniówki. Szczególną wartość dla ruchu strażackiego, ale także dla współczesnych badaczy, 
mają symbole umieszczane na przedmiotach wykorzystywanych przez strażaków. Wie-
le prawzorów pochodzi z  czasów zaborów, kiedy polskość i  patriotyzm uwidaczniano  
na sztandarach, mundurach czy tablicach. Wymownym znakiem stawał się wówczas 
m.in. symbol sokoła w  locie umieszczany na czapkach i  hełmach strażackich (zapoży-
czony w Galicji od Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”), odzwierciedlający tęsknotę za 
piastowskim orłem i niepodległą ojczyzną. Pojawiał się więc symbol polskości, ale nadal 
na nakryciach głowy wywodzących swój wygląd z wzorów rzymskich (cassis – grzebień na 
hełmie), później austriackich, rosyjskich czy pruskich (pikielhauby). W zaborze rosyjskim 
stosowano emblemat strażacki z białym orłem w zamkniętej koronie na tarczy, umieszczo-
nej nad złotym hełmem na skrzyżowanych toporkach. W okresie zaborów ujednolicenie 
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wzorów umundurowania i odznak strażackich nie było możliwe. Jedynie w Galicji Rada 
Zawiadowcza Związku OSP ustaliła w 1888 r. wzory mundurów i odznak starszeństwa dla 
członków ochotniczych straży pożarnych zrzeszonych w Związku.

W zaborze pruskim stosowano wzory umundurowania ustalone dla niemieckich stra-
ży pożarnych, a w zaborze rosyjskim obowiązywało umundurowanie według wytycznych 
władz carskich. W Królestwie Polskim Związek Floriański przyjął w 1917 r. wzory umun-
durowania i dystynkcji. W skali całego państwa unifikacji w tym zakresie dokonał w 1922 r. 
Główny Związek Straży Pożarnych RP. Jednolite umundurowanie sprzyjało integracji człon-
ków, ułatwiało utrzymanie dyscypliny organizacyjnej i przywiązywało strażaków do stałych 
symboli i zachowań. Przez lata strażaka w gotowości bojowej wyróżniał jego ekwipunek, 
m.in.: hełm, linka, pas bojowy (do noszenia przyborów i utrzymywania się na drabinie przy 
zapewnieniu swobody rąk), zatrzaśnik, toporek, gwóźdź ratunkowy oraz trąbka w przypad-
ku trębacza korpusu. Od samego początku działalności straży pożarnych na mundurach, 
które służyły nie tylko podczas akcji gaśniczych oraz ćwiczeń, oznaczano starszeństwo na 
kołnierzach, naramiennikach i czapkach, w sposób uzależniony od ustalanych regulaminów 
umundurowania. Na mundurach oznaczana była też przynależność do oddziałów.

O sile ducha może świadczyć symboliczna wręcz rota przysięgi, którą złożyli w 1918 r. 
strażacy z Sochaczewa, przyjmując sztandar uratowany podczas I wojny światowej. Przy-
sięgali wówczas proroczo: „Pod tym sztandarem walczyć będziemy za Niepodległą, Zjed-
noczoną, z dostępem do morza Polskę – tak nam dopomóż Bóg”. Oprócz podstawowej 
roli przedmiotów i symboli ruchu strażackiego, kształtującej codzienny byt ochotniczego 
i zawodowego pożarnictwa, tradycje strażackie z całym bogactwem wymowy symbolicz-
nej stawały się jednocześnie składnikiem kultury narodowej. Dziś popularyzuje się sprzęt 
będący symbolem rozwoju technicznego w pożarnictwie, wytwarzany w różnym czasie 
i przez różne ośrodki. Temu celowi służą m.in. zawody zabytkowych sikawek strażackich 
ręcznych czy konnych, obsługiwanych przez strażaków w  stylowym umundurowaniu. 
Okres zaborów, wojen i okupacji to czas symboli obcej władzy – w postaci druków, pie-
częci czy emblematów, niemal zawsze utrzymanych w języku najeźdźcy. Czas powojennej 
tzw. demokracji ludowej charakteryzują przedmioty i dokumenty pozbawione jakiejkol-
wiek symboliki religijnej, choć we wszystkich środowiskach bogatych w figury i kaplice 
św. Floriana czy chorągwie z symboliką religijną przedmioty te przetrwały do dnia dzisiej-
szego. Przetrwał także, z czasów znacznie wcześniejszych, „Zbiór zwyczajnych modlitw 
i pieśni”, wydany w 1862 r. dla Bractwa Chrystusowego przy kościele na krakowskim Kle-
parzu, zawierający modlitwy i strofy poświęcone św. Florianowi: „(…) Wielki wyznawco 
Chrystusa Pana święty Florianie! Któryś z łaską Bożą, tak mocną miał wiarę, niezachwia-
ną nadzieję i miłość gorącą, żeś wolał raczej wylać krew swoje i śmierć ponieść, aniżeli 
wyrzec się wiary świętej i zboczyć z drogi cnoty chrześcijańskiej, ciebie dziś czcimy jako 
danego nam od Boga osobliwego obrońcę od ognia i od wylewu wody (…)”. Uwidacznia 
się w tej modlitwie sens wierności, a także wyjaśnienie, dlaczego strażacy właśnie postać 
św. Floriana obrali za patrona i umieścili jego wizerunek na sztandarach. Stosunkowo czę-
ste były przypadki ozdabiania chorągwi i sztandarów strażackich postacią Matki Boskiej. 

Modyfikowano także kilkakrotnie symbole zawierające znak orła. Powojenny orzeł 
stracił koronę, ale na czapce strażackiej (okrągłej) zyskał płomienie okalające go ku górze. 
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W  kolejnej wersji orła otaczały toporki i  płomienie. Po transformacji ustrojowej orzeł 
koronę odzyskał, ale zróżnicowano jego symbol na czapkach noszonych w  OSP i  PSP. 
Dążność do odbudowy struktur i  zaplecza pożarniczego może stanowić powojen-
na cegiełka (dyplom) zawierająca fotografię budynku szkoły pożarniczej w  Warszawie 
ze zniszczonym bombą lotniczą narożnikiem, oznaczenie ofiarodawcy oraz wartość 
datku, który przyczynił się „(…) do odbudowy w  Warszawie Domu Strażactwa Pol-
skiego – Centralnej Szkoły Pożarniczej”, z  podpisami prezesa, inspektora naczelnego 
i  członków zarządu Związku. Odrębność tej placówki podkreślała odznaka w  kształ-
cie krzyża na tle skrzyżowanych toporków, z  literami CSP i  orłem na jego ramionach  
i okalającym wieńcem laurowym oraz płonącą kulą w centralnym polu otoczonym na-
pisem: „Zw. Str. Poż. RP. Szkoła Zaw. Oficerów Poż.” Dziś każda ze szkół kształcących 
kadry pożarnicze również posługuje się indywidualną symboliką. W środowiskach lokal-
nych hojność ofiarodawców na rzecz pożarnictwa przypominają pamiątkowe gwoździe na 
drzewcach, tablicach czy okolicznościowych tarczach oraz tablice fundacyjne. Od kilku lat 
pojazdy strażackie wielu OSP ozdabiane są znakiem Związku lub herbem miejscowości, 
a niekiedy obydwoma tymi wyróżnikami łącznie. Poszczególne remizy bądź szerzej okre-
ślając – domy strażaka sytuowane były i nadal są w centralnych punktach miejscowości, 
przy ważnych szlakach komunikacyjnych, a także w pobliżu kościoła, szkoły czy urzędu 
lokalnej administracji. Przez dziesięciolecia stanowiły centrum kulturowe wsi, a w czasie 
wojny ważne punkty kontaktowe partyzanckiego podziemia. Symbolizują więc suweren-
ność i zapobiegliwość mieszkańców poszczególnych miejscowości, a kiedyś ostoję patrio-
tyzmu. Nie obyło się bez unifikacji współcześnie stosowanych symboli. 24 kwietnia 1990 r. 
powołana została przez Prezydium Zarządu Głównego Związku nadzwyczajna komisja 
ds. opracowania nowej symboliki Związku. Komisja zajęła się opracowaniem wizerunku 
św. Floriana na sztandar wzorcowy OSP, wizerunku orła na Znak Związku, wizerunku go-
dła strażackiego i guzika strażackiego. Zarząd Główny Związku OSP RP w 2000 r. zatwier-
dził „Regulamin sztandarów”. Zgodnie z nim na głównej stronie (awersie) umieszczany 
jest znak Związku OSP RP, a na rewersie – wizerunek św. Floriana.

W regulaminie określono kolory, wielkość liter, ich wymiary oraz obowiązujący wzór. 
Charakteru symbolu służby nabiera ceremoniał wręczania sztandaru. Zgodnie ze statutem 
Związku nadawanie sztandarów oddziałom powiatowym i  gminnym oraz ochotniczym 
strażom pożarnym należy do prezydium zarządu wojewódzkiego Związku OSP RP. Współ-
czesny proces wychowania młodych strażaków do służby pożarniczej odwołuje się także do 
postaci dawnych działaczy polskiego pożarnictwa. Tacy pożarnicy, jak Bolesław Chomicz, 
Józef Tuliszkowski, dr Alfred Jakub Zgórski, Bolesław Wójcikiewicz czy Stanisław Pągowski 
są symbolem ofiarnej służby patriotycznej (obywatelskiej) i pożarniczej. Wizerunki niektó-
rych zdobią ogólnozwiązkowe i lokalnie przyjmowane medale czy wyróżnienia. Przykładem 
dobrego połączenia nowego ze starym staje się Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – 
odznaczenie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. Awers medalu podkreśla doniosłą rolę współtwórcy jednolitego pożarnictwa 
po odzyskaniu niepodległości, zaś rewers łączy w jedną całość wiele akcesoriów strażackich 
(hełmy, bosaki, drabinę, toporek, prądownicę, dzwon alarmowy, trąbkę sygnałówkę), znak 
Związku, a także hasło strażackiego posłannictwa – „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. 
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Jego wagę i należną wdzięczność za wierną służbę podkreślają półkoliście stylizowane liście 
dębu (laury) – wieniec z  liści dębowych mieli bowiem zaszczyt nosić tylko ludzie prawi, 
władający nadludzką siłą ducha i mięśni. 

Odznaki oddziałów Związku OSP RP i ochotniczych straży pożarnych
–  Odznaka Honorowa Województwa Wielkopolskiego „Semper Vigilant”,
–  Odznaka Honorowa „Podlaski Krzyż Floriański”,
–  Medal Honorowy im. Hellmanna „Zasłużony dla Śląskich Straży Pożarnych”  

– woj. opolskie,
–  „Zasłużony Strażak Gminy Izabelin” – woj. mazowieckie,
–  „Zasłużony dla OSP Pszów” – woj. śląskie,
–  „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej” – woj. małopolskie,
–  „Za Zasługi dla OSP Zbory” – woj. śląskie Medal za Zasługi w Społecznej Ochronie 

Przeciwpożarowej – Nowy Dwór Gdański „Zasłużony dla Pożarnictwa  
Ziemi Olkuskiej”,

–  „Za Zasługi dla Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Zawierciu” – woj. śląskie,
–  Odznaka ,,Zasłużony dla Ratownictwa”,
–  „Zasłużony dla Powiatu Bełchatowskiego” – woj. łódzkie,
–  Krzyż Świętego Floriana – Zawiercie Skarżyce, woj. śląskie,
–  Medal „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Powiatu Wodzisławskiego”,
–  „150 lat OSP w Kaliszu” – woj. Wielkopolskie „Ratownik Płetwonurek” – Kalisz,  

woj. wielkopolskie,
–  „Zasłużony dla Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Jaworznie” – woj. śląskie,
–  Krzyż Floriana za Zasługi dla OSP – Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie,
–  Medal Honorowy im. Wiesława Wody – woj. małopolskie,
–  „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Powiatu Wodzisławskiego” – woj. śląskie,
–  „Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego” – woj. lubelskie,
–  „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego”  

– Bieruń, woj. śląskie,
–  ,,Za Zasługi w Społecznej Ochronie Przeciwpożarowej” – Nowy Dwór Gdański,
–  „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego”,
–  Order Świętego Floriana ,,Zasłużony dla OSP Powiatu Tarnogórskiego”,
–  Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  

Województwa Mazowieckiego”,
–  „Zasłużony dla Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grójcu” – woj. mazowieckie,
–  Medal im. Klemensa Matusiaka „Za Zasługi dla Pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego”  

– woj. śląskie.

Św. Florian na strażackich sztandarach
Mieszkańcy XV-wiecznej Europy dostrzegli potrzebę posiadania protektora, który 

chroniłby od ognia – przyjmując św. Floriana na swojego patrona. Jego kult mocno tkwi 
w  świadomości i  tradycji znacznej części Europy Środkowej i  Zachodniej, dowodzi dr 
Zdzisław Jan Zasada. Patron osób mających do czynienia z ogniem urodził się w dru-
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giej połowie III w. n.e. w Cetii, na terenie Dolnej Saksonii. Jego życie przypadło na okres 
największych prześladowań chrześcijan na początku IV w. n.e. Jak podają źródła, był on 
rzymskim oficerem, który za wiarę zginął śmiercią męczeńską 4 maja 304 r. W malarskim 
lub rzeźbiarskim wizerunku święty występuje w purpurowym płaszczu lub w tunice, trzy-
mając rozwinięty proporzec, a czasem tarczę, na której widnieje krzyż oraz miecz, często 
z towarzyszącym mu aniołem. Św. Florian na obrazach, rzeźbach i ilustracjach przedsta-
wiany jest z naczyniem wypełnionym wodą. W Polsce kult św. Floriana wiąże się ze spro-
wadzeniem jego relikwii w 1184 r. przez Kazimierza II Sprawiedliwego z Rzymu do Kra-
kowa. Biskupowi krakowskiemu Gedce przypisuje się translację relikwii św. Floriana oraz 
budowę kościoła pod jego wezwaniem na Kleparzu. W marcu 1185 r. relikwie świętego 
przeniesiono do głównego ołtarza w katedrze wawelskiej. Dwa lata po sprowadzeniu reli-
kwii zmarł biskup Gedko – główny promotor kultu. Jego następcy – biskupowi Pełce nie 
udało się uczynić św. Floriana patronem całej Polski. W ówczesnych realiach politycznych 
było to niemożliwe. 

Tak więc w nowych warunkach kościół krakowski podjął próbę reaktywowania kul-
tu innego męczennika – św. Stanisława. Obecnie relikwie św. Floriana znajdują się także 
w bazylikach św. Floriana w Krakowie i w Chorzowie, od 2004 r. w katedrze warszawsko
-praskiej w Warszawie, a od 2014 r. również w Kolbuszowej i od 2015 r. w Dobrzecho-
wie (diecezja rzeszowska). Najstarsze wyobrażenie św. Floriana w Polsce zachowało się 
na pieczęciach Rady Miejskiej Krakowa z 1485 r. Występuje na nich w zbroi i płaszczu, 
trzymając drzewiec chorągwi oraz podłużną tarczę ozdobioną krzyżem. Na pieczęciach 
tejże rady z XVI w. trzyma w prawej ręce skopek z wodą, a w lewej włócznię. Postać św. 
Floriana we współczesnych herbach jest umieszczana rzadko, widnieje tylko w tarczach 
miast Kolno (w woj. podlaskim) i Narol (w woj. podkarpackim) oraz w herbach jedno-
stek samorządowych – gmin Lubrza i Polska Cerekiew na Opolszczyźnie. Św. Florian jest 
również patronem Chodzieży i Chorzowa. Warto wspomnieć, że patronuje nie tylko stra-
żakom, ale także hutnikom, kominiarzom, garncarzom i piekarzom. 

Katedra warszawsko-praska to kościół pod jego wezwaniem. Kult św. Floriana datuje 
się od cudownego ocalenia z pożaru w 1528 r. kościoła na krakowskim Kleparzu, w któ-
rym znajdowały się jego relikwie oraz części samego Kleparza. Precyzyjną datę przyjęcia 
św. Floriana za swojego patrona przez polskich strażaków trudno jest ustalić. Najpew-
niej miało to związek z pracą licznych straży pożarnych w zaborze austriackim, gdzie od 
1875 r. działał Krajowy Związek OSP Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem 
Krakowskim i przyjęciem gotowych wzorów symboli na sztandary od austriackich stra-
żaków. Na ziemiach Królestwa Polskiego w 1915 r. zostało zorganizowane Towarzystwo 
św. Floriana, przeobrażone w 1916 r. w Związek Floriański, który przyjął wizerunek te-
goż świętego nie tylko na proporce i sztandary, ale i na pieczęcie, listowniki, druki ulot-
ne oraz jako logo prasy pożarniczej. Dążeniem każdej organizacji strażackiej było po-
siadanie własnego sztandaru jako symbolu najwyższej wartości moralnej oraz jedności 
strażaków. Był on nadawany w  dowód uznania za męstwo, ofiarność, bezinteresowną 
służbę bliźniemu i godną postawę społeczną. Pierwsze sztandary polskich straży pożar-
nych pojawiły się w dobie zaborów i wykonane były w kształcie kwadratu lub prostokąta.  
Na płacie awersowym – czerwonym – umieszczano znak strażackiej korporacji, wize-
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runki uzbrojenia osobistego strażaka, herb miejscowości będącej siedzibą straży, daty jej 
powstania i okolicznościowego jubileuszu zwieńczone liśćmi lauru lub dębu. Na płacie 
rewersowym – w kolorze zielonym, żółtym, niebieskim lub białym – dominowały akcenty 
religijne, a przede wszystkim wizerunek św. Floriana, Matki Boskiej Częstochowskiej lub 
Oko Opatrzności. 

Napisy stosowano jedynie wówczas, gdy otrzymywano zgodę na wykonanie ich w ję-
zyku polskim. Na zachowanych sztandarach z  tego okresu widnieją hasła: „Bogu na 
chwałę, bliźniemu do pomocy”, „W jedności siła”, „Wszyscy za jednego, jeden za wszyst-
kich”, „Święty Florianie – módl się za nami”, „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”.  
W okresie II Rzeczypospolitej sztandary wykonywane były także w kształcie kwadratu lub 
prostokąta. Płat awersowy wykonywany był w kolorze czerwonym, z wizerunkiem godła 
państwowego, natomiast na stronie rewersowej widniał wizerunek św. Floriana lub hełm 
ze skrzyżowanymi toporkami, wokół których naniesiona była nazwa jednostki, jej siedzi-
ba oraz bardzo często daty utworzenia straży i wręczenia sztandaru. Ten wzór sztandarów 
obowiązywał do 1949 r. Od lat 50. XX w. na czerwonej stronie awersowej płata sztandaru 
widniało godło państwowe wkomponowane w czteroramienny krzyż z orłem bez korony 
oraz napisem „W służbie Ojczyzny Ludowej”, a na rewersowej – hełm ze skrzyżowanymi 
dwoma toporkami, nazwą siedziby OSP oraz – podobnie jak w okresie międzywojennym 
– rok powstania straży i wręczenia sztandaru. 

Przepisy normujące tę tematykę przetrwały aż do początku lat 90. XX stulecia, kiedy 
to w 1991 r. Zarząd Główny Związku OSP RP podjął uchwałę o zmianie symboliki oraz 
zatwierdzeniu nowych wzorów sztandarów. Od tej chwili sztandary są wykonywane tylko 
w kształcie kwadratu, z czerwoną stroną awersową obszytą złotym galonem i z napisem 
„W służbie Ojczyzny”. Pośrodku widnieje znak Związku OSP według wzorów z 1922 r. 
Strona rewersowa ma kolor niebieski, z  dwiema wersjami plastycznymi. W  pierwszej 
w rysunek krzyża wkomponowana jest postać świętego Floriana, w drugiej na sztandarze 
widnieje hełm strażacki na tle skrzyżowanych toporków, a całość zwieńczona jest liśćmi 
laurowymi. Obydwie formy uzupełnione są o haft nazwy siedziby straży oraz rok powsta-
nia jednostki i wręczenia sztandaru. Działające już w okresie międzywojennym zawodo-
we straże pożarne miały fundowane sztandary według wytycznych Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. W ich centralnym miejscu – na czerwonej stronie awersowej – umiesz-
czany był haftowany orzeł bez korony. Na rewersie widniała kula z płomieniem, otoczona 
wieńcem z lauru oraz napis określający rodzaj straży i jej siedzibę. Z chwilą utworzenia 
Państwowej Straży Pożarnej, w 1992 r., zatwierdzono nowy wzór sztandarów. Na głów-
nej stronie jego płatu – w czerwieni sygnałowej – umieszczony jest biały krzyż podob-
ny do państwowego Krzyża Zasługi. W środku krzyża widnieje godło państwowe i napis 
„W służbie Ojczyzny” lub „Rzeczypospolitej Polskiej”. Na stronie rewersowej, w kolorze 
błękitnym, umieszczony jest wizerunek św. Floriana, a nad nim nazwa jednostki. W gór-
nych rogach płatu umieszczone są znaki PSP oraz siedziby straży, w dolnych rogach – rok 
założenia straży, często protoplastki jednostki zawodowej oraz rok wręczenia sztandaru. 
Najbardziej widoczne są one na sztandarach komend wojewódzkich, powiatowych (miej-
skich) oraz rejonowych (funkcjonujących do 31 grudnia 1998 r.), a także jednostek ratow-
niczo-gaśniczych PSP. Analizując kilka sztandarów OSP, PSP oraz Związku OSP, warto 
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zwrócić uwagę na wizerunek postaci św. Floriana, której w wielu przypadkach towarzyszą 
elementy lokalnej heraldyki oraz elementy związane z historią miasta i jego herbu. Często-
kroć strażaków nazywa się rycerzami św. Floriana. Niewątpliwie od chwili powstania kul-
tu tego świętego do czasów obecnych pozostają wierni Ojczyźnie i Kościołowi. 18 czerwca 
1939 r. polscy strażacy odbyli pierwszą pielgrzymkę do Częstochowy, by przed cudownym 
obrazem Królowej Korony Polskiej złożyć uroczyste ślubowanie. 

Po zakończeniu II wojny światowej strażacy także odbywali pielgrzymki, lecz wobec 
obostrzeń władz państwowych nie były one liczne. Dopiero od 1991 r. nawiedzenia miej-
sca narodowego kultu wraz z oddaniem czci św. Florianowi i Maryi nabrały odpowiednie-
go charakteru. Nie bez znaczenia w świetle przemian ustrojowych, które zaszły w końcu 
minionego stulecia w Polsce, była zmiana regulaminów opisujących wygląd oraz ceremo-
nię wręczania sztandarów dla jednostek oraz zarządów OSP, jak i komend PSP. Ich ujed-
nolicenie z jednej strony wprowadziło systematykę i uporządkowanie, pozwalające odróż-
nić strażackie sztandary od sztandarów innych formacji czy instytucji. Z drugiej strony 
jednak – stworzyło pewnego rodzaju unifikację, przy której spotkanie kilku czy kilkunastu 
sztandarów na uroczystościach zamazuje unikatowy charakter symboliki poszczególnych 
sztandarów, związanej z daną jednostką oraz lokalną historią. Jedyne, co je różni, to tech-
nika wykonania sztandaru. Wart podkreślenia jest, jednakże fakt, że sztandary darzone są 
przez strażaków ogromnym szacunkiem – zarówno te ufundowane u zarania powstania 
jednostki, jak i te nadane w czasach współczesnych. Bardzo wiele OSP posiada po dwa, 
a nawet trzy sztandary, z różnych okresów swojej działalności.

4 maja – Dzień Strażaka 
Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest 4 maja – w  dniu wspomnienia  

w kościele katolickim Świętego Floriana jako patrona wszystkich strażaków. Dzień ten zo-
stał ustalony w Melbourne (Australia) na pamiątkę tragicznie zmarłych pięciu strażaków 
ratujących życie i mienie podczas pożaru 2 grudnia 1998 r. w Linton. W Polsce święto 
to zostało oficjalnie przyjęte przez Sejm RP w 2002 r. i świętowane jest przez strażaków 
ochotników oraz funkcjonariuszy PSP. W tym dniu oddaje się cześć strażakom, wręcza 
odznaczenia, prezentuje się sprzęt strażacki, przeprowadza strażackie konkursy i pokazy. 
Występują strażackie zespoły artystyczne, zwłaszcza orkiestry dęte działające przy ochot-
niczych strażach pożarnych. W 2017 r. w Dniu Strażaka odbył się finał konkursu FLO-
RIANY, poświęcony aktywności i współpracy OSP i samorządu. 

Mundury i znaki strażackie
Prezentowany poniżej tekst autorstwa doświadczonego badacza dziejów pożarnictwa 

dr. Zdzisława Jana Zasady stara się wyjaśnić bardzo bliskie związki herbu polskiego orła 
jako symbolu polskiej państwowości, z jego wizerunkiem noszonym na strażackich heł-
mach i czapkach. Istnieją one od chwili utworzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej 
(połowa XIX w.) do czasów obecnych. Podobnie rzecz się ma z wizerunkami herbów jed-
nostek administracji państwowej i samorządowej stosowanymi na sztandarach stowarzy-
szeń straży pożarnych oraz w jednostkach straży zawodowych. Z zapisów historycznych 
wynika, że w każdym czasie dbano by członkowie drużyn posiadali umundurowanie oraz 
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oznaki właściwe czasom, w których żyli i działali. W praktyce więc stosowano odznaki, 
wyróżniki stopni oraz inne przypisane strażom ogniowym (później pożarnym) zewnętrz-
ne znaki, a na proporcach oddziałów i później sztandarach oprócz wizerunków św. Floria-
na, św. Agaty i Matki Boskiej widniały także herby założyciela, ziemi oraz miejscowości, 
w której straż pożarna działała. Na przestrzeni lat elementy te przyczyniły się do pod-
trzymywania polskości, jednoczenia się z  innymi patriotycznymi organizacjami, dawa-
ły poczucie wspólnoty strażackich szeregów, a częstokroć były powodem dyskryminacji 
przez zaborców, agresorów oraz innych wrogo lub nieprzyjaźnie nastawionych organizacji 
i ugrupowań. Nim jednak jednostki straży pożarnych wyposażone zostały w regulami-
nowe umundurowanie, przynależność do tegoż stowarzyszenia oznaczano kolorowymi 
opaskami na rękawach ubrań cywilnych. Ambicją każdej ze straży ogniowych, od samego 
początku ich działalności, była dbałość o zewnętrzne formy – związane z umundurowa-
niem, dystynkcjami oraz poszanowaniem tradycji narodowych. Z reguły elementy te wzo-
rowane były na kanonach wojskowych. To właśnie jednolicie umundurowane oddziały 
strażaków ochotników pod własnym sztandarem wzbudzały w społeczeństwie poczucie 
patriotyzmu, przywiązanie do tradycji narodowych oraz pragnienia niepodległościowe. 

Pierwsza wzmianka o zakupieniu umundurowania dla polskich strażaków datowana 
jest na 2 lipca 1778 r. Wtedy to przybyłego do Olkusza króla Stanisława Augusta witała 
straż pożarna – zwana Bengardą, która wystąpiła w błyszczących hełmach jako asysta bur-
mistrza i rajców miasta. Na przełomie XIX i XX w. wyposażenie indywidualne strażaka 
było bardzo ubogie, niemniej jednak pojawiły się na uniformach strażackich wyróżniki 
funkcji i przynależności do oddziałów. Krajowy Związek OSP w Królestwie Galicji i Lo-
domerii z Wielkim Księstwem Krakowskim podjął prace nad ujednoliceniem umunduro-
wania oraz odznak zewnętrznych. Wydano kilka kolejnych regulaminów umundurowania 
w latach 1888, 1902, 1909 i 1911, na podstawie których udało się ujednolicić na terenie 
zaboru austriackiego strażackie umundurowanie, uzbrojenie i odznaki starszeństwa. Ina-
czej sytuacja przedstawiała się w zaborze rosyjskim. Podstawę prawną działania straży po-
żarnych w Królestwie Polskim, zwanych towarzystwami ochotniczych straży ogniowych, 
stanowił znowelizowany i zatwierdzony 3 lipca 1877 r. przez generała-gubernatora „Statut 
normalny” (wzorcowy). Statut ten, na wniosek samych straży oraz Cesarsko-Rosyjskiego 
Towarzystwa Pożarniczego i władz miejskich wielokrotnie modyfikowano. Organizowane 
w następnych latach straże pożarne wyposażane były w różnorodne mundury, topory, lin-
ki, pasy i buty. Na naramiennikach pojawiły się wykonane z blach numery rot. Ze wzglę-
du na obostrzenia wprowadzone przez państwa rozbiorowe nie było mowy o oznaczaniu 
przynależności do straży w postaci tradycyjnie narodowych symboli.

Powołany w 1916 r. Związek Floriański, zrzeszający straże pożarne z terenów byłego 
Królestwa Polskiego, podjął się unifikacji oraz ustalenia wzorów umundurowania. Zada-
nie to powierzono prof. Bronisławowi Gembarzewskiemu, artyście malarzowi, znawcy 
umundurowania wojskowego. Zgodnie z jego projektem, który został zatwierdzony przez 
Walne Zgromadzenie Związku Floriańskiego 15 lipca 1917 r., postanowiono, iż straża-
cy nosić będą metalowe niklowane hełmy typu obowiązującego w  straży warszawskiej, 
z  grzebieniem i  kolorowymi łuskami uzależnionymi od zajmowanego stanowiska oraz 
funkcji. Okryciem głowy była czapka maciejówka w kolorze munduru, z amarantowym 
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lampasem, kolorowym (w zależności od funkcji) rzemykiem oraz umieszczonymi na lam-
pasie czapki galonikami. 

Po ponad stuletniej niewoli, która w strażach pożarnych pozostawiła po sobie różno-
rodność wyposażenia, wielorakość technik pożarniczych oraz wdrożone przez okupanta 
lub zapożyczone od niego regulaminy, zwyczaje i inne elementy pragmatyki strażackiej, 
nastąpiło w  wyzwolonej Polsce znaczne ożywienie ruchu strażackiego. Rada Naczelna 
Głównego Związku Straży Pożarnych RP 9 grudnia 1922 r. przyjęła „Regulamin umundu-
rowania i odznak starszeństwa”. Na jego mocy ustalono obowiązujące wzory mundurów 
oraz zamieszczanych na nich odznak starszeństwa dla straży, urzędników Związku, in-
struktorów, inspektorów, naczelnika Głównego Związku Straży Pożarnych RP, naczelni-
ka okręgu i  ich zastępców. Zaproponowany nowy kolor munduru – ciemno-granatowy 
obowiązuje do dnia dzisiejszego. Odznaki starszeństwa dla podoficerów oznaczano na 
patkach paskami, natomiast dla oficerów – gwiazdkami. Ten sposób oznaczania szarż dla 
strażaków zawodowych obowiązuje także w obecnych czasach. 

Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii polskiego pożarnictwa wprowadzono 
czapkę rogatywkę, według wzoru stosowanego w ówczesnym Wojsku Polskim. Obecnie, po 
wyjściu z użytku obowiązujących przez dziesiątki lat po II wojnie światowej czapek okrą-
głych, model czapki noszonej przez strażaków wrócił do obowiązującego wówczas kształtu, 
ale z  różnymi przeobrażeniami formy. Czapkę rogatywkę w  kolorze ciemnogranatowym 
z czerwonymi wypustkami w szwach dla szeregowców i podoficerów, z aksamitnym oto-
kiem dla oficerów oraz z czarnym daszkiem okutym (dla straży) lub nie (dla urzędników 
Związku) i kolorowymi (w zależności od funkcji) paskami ozdabiano na otoku godłem stra-
żackim, którym był metalowy biały orzeł według rysunku na znaku Związku. 

Do 1930 r. kilkakrotnie modyfikowano obowiązujący regulamin umundurowania oraz 
strażackich odznak. Radykalne z punktu widzenia rozpatrywanego tu problemu było sta-
nowisko Rady Naczelnej Głównego Związku Straży Pożarnych RP z 1930 r., wprowadza-
jące istotne zmiany w umundurowaniu. Jedną z innowacji stanowiło wdrożenie nowego 
emblematu strażackiego – płonącej kuli ze skrzyżowanymi toporkami, która stosowana 
była jako odznaka na czapce, na naramiennikach z literami określającymi województwo 
oraz na patkach mundurów członków zarządów i na strażackich guzikach. Ponadto zmie-
niono krój kołnierza munduru (stojąco-wykładany), na którym umieszczano dystynkcje 
i odznaki starszeństwa. Wprowadzono także oznaczenia straży pożarnych (np. lotnisko-
wa, fabryczna) oraz oznaki dla specjalistów (lekarz, kapelmistrz, sanitariusz, muzykant, 
trębacz, prądownik, szofer, mechanik, kominiarz, elektromonter, referent). Na ciemno-
granatowej czapce rogatywce zamieszczone było na otoku godło strażackie – dla ofice-
rów z wianuszkiem pod emblematem, dla podoficerów i szeregowych bez wianka, wyżej 
srebrny orzełek według rysunku na znaku Związku. W przypadku straży okręgów podha-
lańskich dopuszczono noszenie przy czapkach orlego pióra przypiętego swastyką, której 
ramiona skierowane były w  lewą stronę. Straże zawodowe i  przemysłowe, należące do 
organów związkowych, nosiły zaś na naramiennikach litery na godłach strażackich i na 
czapkach, a zamiast orzełka – herb miasta lub znak firmy, w której działały.

Powołany w 1933 r. Związek Straży Pożarnych RP w wydanym regulaminie nie wpro-
wadził zmian we wzorach mundurów i dystynkcji. Warto zaznaczyć, że do 1937 r. wzo-
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ry umundurowania dla zawodowych oficerów pożarnictwa ustalały władze Związku SP 
RP, później minister spraw wewnętrznych. W 1939 r. niemieckie władze okupacyjne na 
terenie Pomorza, Wielkopolski, Śląska, części woj. krakowskiego, warszawskiego i łódz-
kiego wprowadziły ochronę przeciwpożarową na wzór obowiązujący na terenie Rzeszy. 
Z tego tytułu noszenie mundurów, odznak przynależności narodowej i innych wyróżni-
ków związanych z polskością zostało kategorycznie zabronione. Na terenie Generalnego 
Gubernatorstwa polskim strażakom pozostawiono umundurowanie, pozbawiając jednak 
je wizerunku polskiego orła, a  w  jego miejsce nakazano noszenie herbów miast – sie-
dzib dystryktów. Dość liberalna polityka okupanta na tym terenie pozwoliła na wdroże-
nie w życie regulaminu umundurowania i odznak oraz służbowych stopni dla wszystkich 
straży pożarnych GG. Nomenklatura stopni oparta była na wzorach Wojska Polskiego. 
Ze względu na duże braki materiałowe w okresie okupacji nowe wzory umundurowania 
i dystynkcji nie były w strażach ochotniczych powszechnie wprowadzane. Po zakończeniu 
II wojny światowej w ochotniczych strażach pożarnych wprowadzono tradycyjne umun-
durowanie, obowiązujące do 1939 r. 

Na podstawie zarządzenia ministra gospodarki komunalnej z 1951 r. umundurowanie 
bardzo zbliżyło się do fasonów i kroju mundurów oraz odznak i oznak stylu wojskowego. Na-
krycie głowy zdominowane zostało przez usztywnioną okrągłą czapkę (zamiast rogatywki), 
na której przodzie, na rondzie, znajdowała się oznaka orła polskiego (bez korony) wpisana  
w koło, zza niego zaś po obydwu stronach i od góry wyłaniały się stylizowane płomienie. 
Rogatywki dla strażaków ochotników przywrócone zostały w 1959 r., a zamieszczoną na 
nich odznaką był orzeł na okrągłej tarczy obramowanej stylizowanymi liśćmi z toporkami  
i płomieniami ponad nią. Po 5 latach krój czapki OSP znów wyparty został przez czapkę 
okrągłą, a w 1982 r., minister spraw wewnętrznych wprowadził nowe wzory umunduro-
wania, dystynkcji i odznak dla członków OSP i Związku OSP. Ustalono trzy rodzaje cza-
pek: okrągłą, rogatywkę i kapelusz góralski. Na ich przedzie zastosowano wizerunek orła 
wpisanego w koło, oplecionego w połowie liśćmi, z wysuniętymi od góry toporkami i pło-
mieniem na górze emblematu. Obradujący w dniach 4-5 czerwca 1992 r. IX Krajowy Zjazd 
Związku OSP dokonał zmiany jego nazwy na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 
Zmieniło się wówczas także wiele elementów związanych z umundurowaniem, oznakami 
i innymi wyróżnikami. Delegaci postanowili, że zewnętrzne oznaki ochotniczego pożar-
nictwa, takie jak: sztandary, medale, pieczęcie, papiery firmowe, logo prasy i wydawnictw 
strażackich, sygnowane będą wizerunkiem z orłem. Jego stylizacja wywodziła się z wize-
runku orła jagiellońskiego, zwróconego w prawo, ze złotą koroną na głowie, z dziobem 
i szponami złotymi w czerwonym polu.

12. Strażacy i ich Związek w mediach

Prasa strażacka
Inicjatywę powołania do życia pisma strażaków podjęto na I  Krajowym Zjeździe 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w  1875 r. we Lwowie. Do zadań statutowych 
Związku należało m.in. wydawanie „Przewodnika Pożarniczego” i wydawnictw o tematy-
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ce pożarniczej. Dopiero jednak, kiedy 29 czerwca 1886 r. naczelnikiem Związku został dr 
Alfred Zgórski, ówczesny prezes straży lwowskiej, nastąpił moment przełomowy – zaczęło 
się tworzenie organu prasowego. 1 maja 1887 r., czyli data rozpoczęcia wydawania wła-
snego periodyku, miesięcznika „Przewodnik Pożarniczy – „Związek” organ Towarzystw 
Ochotniczych Straży Pożarnych Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Kra-
kowskim, była ważnym wydarzeniem w życiu Związku. Program czasopisma przedsta-
wiała odezwa zamieszczona w numerze pierwszym. Czytamy w niej m.in.: „Czasopismo 
nasze wydawane będzie tylko dla nas i przez nas samych, zatem do współpracownictwa 
ma prawo każdy strażak ochotniczy. Współpracownictwo tych ludzi daje nam nadzieję, 
że czasopismo wydawane przy ich pomocy przyniesie prawdziwe korzyści w sprawie na-
szej”. Informowała, że czasopismo będzie wychodziło miesięcznie i obejmowało wiado-
mości z techniki pożarniczej, opisy narzędzi i przyrządów, uchwały, rozporządzenia władz 
związku, raporty ze znaczniejszych pożarów z planami.

Redaktorem głównym i odpowiedzialnym został Aleksander Piotrowski, autor wielu 
rozpraw i artykułów z dziedziny pożarnictwa. Wydając w 1890 r. podręcznik dla ochot-
niczych straży pożarnych, zapoczątkował literaturę pożarniczą. Funkcję redaktora na-
czelnego sprawował do 1900 r., utrzymując i  rozwijając działalność czasopisma, które 
początkowo obsługiwało kilkadziesiąt, w następnych latach kilkaset straży pożarnych na 
terenie Małopolski. Szczególna rola tego tytułu w  dziejach polskiego czasopiśmiennic-
twa strażackiego polegała przede wszystkim na jego prekursorstwie, stworzył on bowiem 
wzór pisma strażackiego, naśladowany pod względem formy i zawartości przez następne 
periodyki. Równolegle z „Przewodnikiem Pożarniczym” w Jarosławiu, w zaborze austriac-
kim, ukazywał się miesięcznik dla strażaków „Przyjaciel Straży Pożarnej”. Jego wydawanie 
rozpoczął w lipcu 1894 r. Antoni Szczerbowski, znany konstruktor drabiny uniwersalnej, 
współwydawca i  redaktor „Biblioteki Strażackiej” (serii broszurek o  tematyce pożarni-
czej). Ukazało się jednak tylko sześć numerów tego czasopisma, i to wydawanych niere-
gularnie. Pierwszym czasopismem pożarniczym w zaborze rosyjskim był „Strażak. Mie-
sięcznik Poświęcony Pożarnictwu i Sprawom Straży Ogniowych Ochotniczych”. W latach 
1901-1914 wydawany był w Warszawie przez Emila Karola Szyllera, pod redakcją Leopol-
da Szyllera-Rackiego.

Pismo zajmowało się na swych łamach problematyką organizacji i techniki szkolenia 
straży pożarnych, a  także zagadnieniami ognioodpornego budownictwa i  ubezpieczeń. 
Przez wiele numerów zamieszczano cykl artykułów „Pożary dziejowe”, o wielkich pożarach  
w historii – m.in. Jerozolimy, Rzymu, Troi. Przez cały czas ukazywania się „Strażak” bory-
kał się z wieloma problemami. Do najważniejszych należały kłopoty finansowe. Czasopi-
smo utrzymywało się głównie z prenumeraty, która była jednak nieregularna i niewystar-
czająca. Spośród istniejących w 1902 r. 136 straży ogniowych prenumerowało „Strażaka” 
tylko 90 organizacji. Każdy numer składał się z kilku części: urzędowej, kroniki, wska-
zówek zawodowych, korespondencji. Powodzeniem cieszyła się zwłaszcza część urzędo-
wa, zawierająca sprawozdania i uchwały. „Jest to jeden z działów „Strażaka”, może najcie-
kawszy, najkorzystniejszy dla zarządów straży. Inaczej bowiem, musiałyby one drukować 
umyślnie osobno swoje sprawozdania i rozsyłać je swym członkom i innym strażom. Po-
ciąga to za sobą spory trud i koszty. Zarządy straży mogą i powinny abonować „Strażaka” 
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nie w pojedynczych egzemplarzach, ale więcej naraz dla swoich kancelarii i różnych grup 
członków miejscowych i zamiejscowych. Taka zbiorowa prenumerata opłaci się” – pisał 
w korespondencji czytelnik z Miechowa. W jednym z numerów ukazało się „Dziesięcioro 
przykazań prawego strażaka”. 

Gdy 15 grudnia 1912 r. w  Królestwie Polskim wyszedł pierwszy numer „Przeglądu 
Pożarniczego”, „Strażak” był wydawany równolegle przez cały rok następny, a w 1914 r. 
ukazało się jeszcze sześć numerów. Wiodącą rolę przejęło jednak nowe czasopismo „po-
święcone strażom ogniowym, ubezpieczeniu od ognia i budownictwu ogniotrwałemu”.  
Pod tytułem widnieją dwa nazwiska, które wiele znaczą w historii pożarnictwa polskiego: 
Bolesław Chomicz – redaktor, autorytet w dziedzinie ubezpieczeń, samorządu terytorial-
nego i gospodarczego oraz ochrony przeciwpożarowej, autor książki „Pożary a samorząd” 
i  inż. Józef Tuliszkowski – kierownik działu technicznego, autor wielu rozpraw z  dzie-
dziny ochrony przeciwpożarowej. Artykuł wstępny nowego czasopisma rozpoczynał się 
słowami: „Składamy przed Wami, Szanowni Czytelnicy, pierwszy numer „Przeglądu Po-
żarniczego”. […]. Stajemy do pracy ciężkiej, lecz wdzięcznej, bo służyć gorliwie pragniemy 
sprawom krajowym, z pożarnictwem związanym […]. Obowiązkiem natomiast naszym 
jest zaznaczyć, że pismo to postawimy na należytym poziomie fachowym, że dołożymy 
wszelkich starań, aby mogło ono wszechstronnie obsługiwać wasze straże ochotnicze, ob-
razując ich życie, stan obecny, organizację i rozwój dalszy. To będzie naszym celem i my-
ślą przewodnią, otuchę zaś do pracy dalszej czerpać będziemy z jej życzliwości, poparcia 
i uznania, na jakie spodziewamy się zasłużyć”. Warto zaznaczyć, że w czasie, kiedy powstał 
„Przegląd Pożarniczy”, Polska była pod zaborami, a  powołanie fachowego czasopisma 
strażackiego miało na celu zespolenie wszystkich organizacji strażackich, niesienie im po-
mocy i rady w potrzebie oraz przede wszystkim utrzymanie ich polskości. W zaborze pru-
skim władze nie zezwoliły na druk czasopisma pożarniczego w języku polskim. W dziel-
nicy poznańskiej kolportowano niewielką liczbę egzemplarzy „Przeglądu Pożarniczego”. 
Jego wydawanie przerwał w 1914 r. wybuch I wojny światowej.

W dniach 8-10 września 1916 r. odbył się w Warszawie I Ogólnokrajowy Zjazd Stra-
ży Pożarnych z Królestwa Polskiego. Zjazd przekształcił powołane w 1915 r. Towarzystwo 
Świętego Floriana w Związek Floriański i podjął uchwałę o wznowieniu wydawania „Prze-
glądu Pożarniczego”. W styczniu 1917 r. czasopismo ukazało się ponownie, zatytułowane 
„Przegląd Pożarniczy. Dwutygodnik poświęcony sprawom pożarnictwa, ubezpieczeń od 
ognia i budownictwa ogniotrwałego”. Jego tematyka nadal obejmowała sprawy dotyczące 
straży ogniowych i budownictwa ogniotrwałego, sprawy jednoczenia organizacyjnego stra-
ży pożarnych z trzech dzielnic porozbiorowych, pomocy dla Powstań Śląskich oraz artykuły 
fachowe. „Przegląd Pożarniczy” jako organ Związku Floriańskiego ukazywał się do 1921 r. 
Na przełomie lat 1921-1922 czasopismo przejął nowo utworzony Główny Związek Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 5 grudnia 1921 r. Zarząd Główny powstałego Związku 
powierzył obowiązki redaktora i kierownika wydawnictwa „Przegląd Pożarniczy” Stanisła-
wowi Pągowskiemu, który tę funkcję sprawował do wybuchu II wojny światowej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości „Przegląd Pożarniczy” stał się jedynym  
w latach 1922-1930 czasopismem Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Na uwagę zasługuje w tym okresie dodawanie do pisma raz na miesiąc bezpłatne-
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go dodatku „Teatr Ludowy”, redagowanego przez Jędrzeja Cierniaka. W latach 1927-1928 
jako dodatek do „Przeglądu” wyszły cztery numery czasopisma „Strażactwo Zawodowe”. 
Było to czasopismo ściśle fachowe, powołane z zadaniem podniesienia poziomu techniki 
pożarniczej oraz ochrony przeciwpożarowej. W  tym okresie prasa strażacka była ściśle 
związana politycznie z obozem legionowym, z sanacją, była wyrazicielem ich ideologii. 
Widać to zwłaszcza w artykułach zamieszczanych z okazji świąt państwowych, wyborów 
do sejmu, senatu i samorządu terytorialnego. Kilka dni po zamachu majowym „Przegląd 
Pożarniczy”, opisując tragiczne dni w stolicy, wyraźnie i z sympatią opowiedział się po stronie 
marszałka Józefa Piłsudskiego, nie szczędząc jednocześnie słów krytyki pod adresem obalo-
nego przez zamachowców „zgubnego dla Polski rządu posła Witosa. Wprowadzenie przez 
Piłsudskiego nowego ładu i porządku w kraju przyjęto z uczuciem niewypowiedzianej ulgi”. 
W 1931 r. utworzona została „Gazeta Strażacka”, wydawana dwa razy na miesiąc, poświęcona 
działalności straży pożarnych i ich Związku. Był to organ Głównego Związku Straży Pożarnych 
RP, popularne i informacyjne czasopismo dla działaczy i członków OSP. Jego motto stanowiło 
zawołanie: „Solidarna i oświecona gromada strażacka – to potęga”. Kilka lat później pojawi-
ło się nowe: „Gasić pożary materii – wzniecać ducha płomienie”. „Gazeta”, redagowana przez 
Stanisława Pągowskiego, prowadziła stałe dodatki regionalne (lubelski, kielecki), przy czym 
na szczególną uwagę zasługuje bezpłatny dodatek „Gazetka Samarytanek”, jako miesięcznik 
przeznaczony specjalnie dla żeńskiej służby samarytańsko-pożarniczej.

W latach 20. i 30. XX w. ukazywało się wiele czasopism regionalnych poświęconych te-
matyce pożarniczej. Wydawane były samoistnie jako organy związków strażackich poszcze-
gólnych województw, lub jako dodatki do pism ogólnokrajowych. Regionalna prasa pożarni-
cza stanowiła wielką pomoc dla działaczy strażactwa ochotniczego, pobudzała ich do pracy 
nad podniesieniem sprawności działań straży pożarnych. Warto wymienić chociażby kilka 
tytułów, m.in.: „Przewodnik Pożarniczy” – organ Krajowego Związku Straży Pożarnych we 
Lwowie, później Związku Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego; „Wiadomości 
Pożarnicze” – organ Związku Straży Pożarnych Województwa Krakowskiego, od 1926 r.; 
„Strażak Śląski” – organ Związku Straży Pożarnych Województwa Śląskiego, od 1927 r.; „Ży-
cie Strażackie” – organ Związku Straży Pożarnych Województwa Kieleckiego, od 1927 r.; 
„Strażak Wielkopolski” – organ Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych, od 1931  r.; 
„Lubelska Gazeta Strażacka” – organ Związku Straży Pożarnych Województwa Lubelskie-
go, od 1931 r. oraz „Strażak Pomorski” – organ Związku Straży Pożarnych Województwa  
Pomorskiego, od 1927 r. Po przerwaniu wybuchem II wojny światowej działalności Związku 
Straży Pożarnych RP wydawanie prasy pożarniczej rozpoczęto dopiero na początku 1947 r. 

W kwietniu tego roku ukazał się wznowiony „Przegląd Pożarniczy”, początkowo jako 
jedyne czasopismo środowiska strażaków zawodowych i ochotników. Na jego łamach za-
mieszczano artykuły o bardzo zróżnicowanym poziomie (od publikacji naukowych do po-
pularnych materiałów instrukcyjnych). Rok później wznowiono wydawanie dwutygodnika 
„Gazeta Strażacka”. Znalazły w niej miejsce popularne opracowania instrukcyjne, informa-
cyjne, społeczno-polityczne. Po likwidacji Związku „Gazeta Strażacka” stała się organem 
Komendy Głównej Straży Pożarnych, a w 1953 r. dwutygodnik zmienił nazwę na „Strażak”. 
Nowy tytuł bardziej odpowiadał charakterowi pisma, tak z uwagi na treść, jak i częstotli-
wość ukazywania się. Z chwilą przejęcia pisma przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych 
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Straży Pożarnych – w 1957 r.– stał się on oficjalnym organem Związku. Na treść „Strażaka” 
składały się popularne opracowania instrukcyjne, informacyjne, szkoleniowe i technicz-
ne, artykuły z zakresu taktyki pożarniczej, teksty kulturalno-oświatowe i społeczno-po-
lityczne. W  celu zapewnienia strażakom informacji o  nowych rozwiązaniach technicz-
nych, osiągnięciach naukowych i zmianach organizacyjnych zaczęto wydawać czasopisma  
o  charakterze naukowo-technicznym i  poświęcone historii pożarnictwa. Od 1958 r.  
Komenda Główna Straży Pożarnych wydawała „Biuletyn Techniczny który ukazywał się 
do 1989 r. W latach 1977-1981 Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza w Warszawie publiko-
wała „Zeszyty Naukowe WOSP”, a po zmianie nazwy uczelni w 1982 r. jako ich kontynu-
ację „Zeszyty Naukowe SGSP”. Wyniki badań poświęconych dziejom ochrony przeciwpo-
żarowej publikuje „Muzealny Rocznik Pożarniczy”, periodyk naukowy, wydawany przez 
Centralne Muzeum Pożarnictwa w  Mysłowicach. Związek Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął natomiast w 1996 r. wydawanie „Zeszytów Hi-
storycznych”, które koncentrują się na historii rozwoju strażactwa ochotniczego w Polsce. 

W  latach 80. i 90. XX w. w kilku województwach zaczęły ukazywać się czasopisma 
pożarnicze wydawane przez terenowe jednostki ochrony przeciwpożarowej, np.: „Stra-
żak Galicyjski” – wydawany przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnych w Rzeszo-
wie, „Kurier Strażacki” – czasopismo Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Ło-
dzi, „Strażak Mazowiecki” – wydawany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego, „Strażak Gdański” 
– wydawany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Województwa Pomorskiego. W  historii pożarnictwa prasa zajmuje poczesne 
miejsce. Miała ona ogromny udział w jednoczeniu tego ruchu po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości. Odegrała też dużą rolę w kształtowaniu systemu obrony przeciwpo-
żarowej kraju oraz krzewieniu kultury, umacnianiu języka ojczystego i upowszechnianiu 
wiedzy specjalistycznej. Dobrze wypełniała posłanie duchowych ojców „Przeglądu Pożar-
niczego” – Bolesława Chomicza i Józefa Tuliszkowskiego, mówiące, że: „prasa pożarnicza 
znajdować się powinna w ręku nie tylko jednostek do szeregów strażackich należących, 
lecz również w  ręku zarządu straży poszczególnych. Zyska na tym przede wszystkim  
popularyzacja potrzeb i zadań pożarnictwa, nadto zaś pismo strażackie stanie się poczyt-
nym pismem fachowym”. Życie urzeczywistniło to posłanie i czasopisma strażackie stały 
się poczytnymi pismami fachowymi oraz środowiskowymi.

Pierwszy był ,,Strażak”
Pierwszym strażackim czasopismem był „Strażak”, wydany w Piotrkowie w 1882 r. – 

przypomina dr Marian Zalewski, kierujący przed laty tym czasopismem. Do tamtego ty-
tułu odwołujemy się dzisiaj, wydając miesięcznik „Strażak. Pismo Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP”. Poczynając od kwietnia 1957 r., nieprzerwanie jest on organem 
strażaków ochotników. Wcześniej, w latach 1950-1957, czasopismo było wydawane przez 
Komendę Główną Straży Pożarnych. Miało nakład sięgający nawet 20 tys. egzemplarzy. 
W okresie ostatnich 60 lat istnienia miesięcznik stale doskonalił swą szatę graficzną i treść, 
starając się być jak najbliżej strażaków ochotników. Warto odnotować próbę poszerzenia 
treści czasopisma w  latach 80. i adresowanie go do szerszej grupy, nie tylko strażaków, 
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poprzez publikację treści dotyczących udziału społeczeństwa w  zwalczaniu zagrożeń, 
zwłaszcza pożarów. Czasopismo nosiło wtedy (1984-1989) nazwę ,,Strażak. Magazyn 998”. 
Tradycyjną nazwę „Strażak” przywrócono w styczniu 1989 r. Na zawartość miesięcznika 
istotny wpływ miały przemiany, które nastąpiły po 1989 r. Oprócz zamieszczania publika-
cji odnoszących się do zasadniczych spraw związanych z ratownictwem wracano do ko-
rzeni ruchu, prezentując szeroko tradycję, historię, etos strażacki w myśl zawołania „Bogu 
na chwałę, ludziom na pożytek”. 

Miesięcznik skutecznie walczył w nowych realiach ustrojowych i wydawniczych o swą 
pozycję oraz szacunek i przywiązanie czytelników. Podejmował tematy żywotne dla po-
żarnictwa: od opisu zdarzeń i udziału w nich ochotników po zagadnienia stricte naukowe 
– z obszaru działań ratowniczych, profilaktyki i nowych urządzeń przeciwpożarowych. 
W XXI w. coraz więcej akcji wiąże się nie tyle z pożarami, co z wypadkami drogowymi 
i katastrofami, takimi jak wichury czy powodzie. Strażacy ochotnicy podejmują się no-
wych wyzwań, stąd ratownictwo wodne, medyczne. „Strażak” ukazuje także udział stra-
żaków w  różnorodnych rozgrywkach, szkoleniach. Na łamach czasopisma zadomowiły 
się relacje z dorocznych zawodów sportowo-pożarniczych, zawodów sikawek konnych. 
Towarzyszy ono olimpiadom sportowo-pożarniczym w kraju i za granicą. Poczynając od 
II kadencji Sejmu (1992 r.), dużo uwagi poświęca aktywności parlamentarnej, a to za spra-
wą powołanego wówczas prężnego Poselskiego Zespołu Strażaków. Wiele miejsca zajmuje 
historia – nie tylko Związku, ale i poszczególnych OSP. 

Kolejnym ważnym działem jest aktywność kulturalna i artystyczna Związku. Każdego 
roku prezentowane są najlepsze zespoły artystyczne, a zwłaszcza orkiestry – nie tylko przy 
okazji konkursów i  przeglądów orkiestr oraz zespołów artystycznych, ale także innych 
wydarzeń i uroczystości o charakterze państwowym i kościelnym. Czym żyje naród, tym 
żyją i strażacy. Oni wręcz są rdzeniem wspólnoty w swych małych ojczyznach. I ma to 
odzwierciedlenie na łamach ich miesięcznika. Podkreślenia wymaga pokazywanie aktyw-
ności strażaków w  związku z  papieskimi pielgrzymkami do naszego kraju. Szczególnie 
dotyczyło to wizyt Ojca Świętego Jana Pawła II. Wielkim wyzwaniem było uczestnictwo 
strażaków w obchodach milenijnych 1050-lecia Chrztu Polski oraz Światowych Dniach 
Młodzieży. Redakcja ,,Strażaka” nie zapominała także o swojej historii, z zasłużoną dumą 
obchodząc kolejne rocznice istnienia pisma. Były one ważnym pretekstem do rozmowy 
z czytelnikami o jego dalszym rozwoju programowym i edytorskim. W związku z jubile-
uszem 125-lecia wydano specjalny album poświęcony ruchowi strażackiemu. W ostatnich 
latach widzimy w czasopiśmie akcenty związane z rozwojem nowych technologii. Nowin-
ki techniczne zawsze były przedmiotem zainteresowania dziennikarzy, również u zarania 
ruchu strażackiego. Niemniej jednak ostatnie lata to pod tym względem okres szczegól-
nych zmian. Cyfryzacja i  nowe techno logie komunikacyjne umożliwiają jeszcze więk-
szą interaktywność relacji społeczeństwo – strażacy ochotnicy, a na polu wydawniczym 
wydawca – czytelnicy. Sprzyja to podnoszeniu kwalifikacji nie tylko u strażaków. Opisane 
wyżej zmiany pozwalają na większą aktywność w obszarze szeroko pojętej profilaktyki. To 
zagadnienie w ostatnich latach jest akcentowane przez Związek, a zwłaszcza jego lidera 
Waldemara Pawlaka. Pismo „Strażak” stało się propagatorem promocji nowych rozwiązań 
w sprzęcie, działaniach, rozwoju wiedzy i profilaktyki pożarowej oraz w obszarze innych 
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zagrożeń. To dziedzina, w której ruch ochotniczy ma swe istotne osiągnięcia, a aktywność 
wydawnicza przyczynia się do tego w niemałym stopniu. Czasopismo można zaprenume-
rować nie tylko w tradycyjnej papierowej wersji, ale także w formie elektronicznej. Pre-
zentując miesięcznik „Strażak”, nie sposób nie wspomnieć o nielicznej, ale wspaniałej gru-
pie dziennikarzy pracujących w Warszawie oraz korespondentach i współpracownikach 
z całego kraju. To dzięki nim mamy dziś czasopismo, które może być powodem do dumy.

Współpraca z mediami
Związek aktywnie współpracuje z mediami publicznymi i prywatnymi. W swej tradycji 

najdłużej współdziała z  Polskim Radiem,  o  czym pisze wieloletni rzecznik prasowy ZG 
ZOSP RP Regina Rokita. Różnorodne formy współdziałania wypracowane zostały z telewi-
zją publiczną. Stały kontakt jest utrzymywany z wydawnictwami prasowymi tak centralny-
mi, jak i lokalnymi. Szczególnie prasa regionalna, a zwłaszcza samorządowa uczestniczy nie 
tylko w procesie stałego informowania o aspektach bezpieczeństwa, ale jest współorganiza-
torem takich akcji jak ,,Nie wypalaj traw” czy konkursów na najlepszego strażaka miesiąca 
czy roku. Na uwagę zasługują te czasopisma, które stale poświęcają swe kolumny prezentacji 
ruchu strażackiego. W szczególności dotyczy to miesięcznika Gospodarz. Poradnik samo-
rządowy. Początek polskiej radiofonii datuje się od wyemitowania 1 lutego 1925 r. pierw-
szego programu radiowego. Radio realizuje misję publiczną, pełni m.in. rolę: informacyjną, 
edukacyjną, integrującą, kulturalno-oświatową. Tematykę pożarniczą podejmował zwłasz-
cza I Program Polskiego Radia, a szczególna rola przypadła Redakcji Rolnej. Wśród dzien-
nikarzy realizujących audycje poświęcone strażom pożarnym wymienić należy nazwiska 
osób szczególnie zaangażowanych, jak: red. Jerzy Ossoliński, red. Stanisław Staszewski, red. 
Teresa Martyka, red. Eugeniusz Maciej Grozdow. 

W  latach 70. ubiegłego wieku Redakcja Rolna zainicjowała współpracę z  Zarządem 
Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, której efektem było ogłoszenie kon-
kursu popularyzującego ochronę przeciwpożarową na wsi. Konkurs ten prowadzony był 
przez kilkanaście lat. Dziennikarze w Redakcji Rolnej PR, a szczególnie jej wieloletni kie-
rownik Jan Zwliński, zainicjowali kilka akcji informacyjno-prewencyjnych, których ce-
lem było zapobieganie pożarom, szczególnie w okresach palnych – np. akcję „Bezpieczne 
lato” i „Zielone lato”. Przez kilkanaście lat w każdą niedzielę emitowano godzinny magazyn 
„Kiermasz pod kogutkiem”, obejmujący również kiermasze strażackie. Przygotowywał go 
red. Grozdow. Wyjątkowe akcje dotyczące „Bezpiecznego lata” przygotowywali również red. 
Tadeusz Sznuk z „Lata z radiem” i red. Tomasz Kosiec z Trójki (3 Program PR). Były to loty 
zwiadowcze helikopterem (udostępnionym przez Jednostki Nadwiślańskie MSW w ramach 
ćwiczeń), podczas których łączono się na żywo ze studiem radiowym. W 1997 r. z inicjatywy 
red. Jana Zwolińskiego został wznowiony – tym razem pod patronatem prezesów Polskie-
go Radia i ZG ZOSP RP – Ogólnopolski Konkurs Radiowy „Strażacy ochotnicy nie tylko 
gaszą”. Łącznie na 18 edycji konkursu radiowcy nadesłali 844 reportaże i audycje ukazujące 
społeczną służbę strażaków ochotników, a także dobrą współpracę PSP i OSP. W konkursie 
licznie brali udział dziennikarze z rozgłośni regionalnych PR. Uczestniczyli oni także w kon-
ferencjach prasowych, wyjazdach w teren, akcjach ratowniczych, działaniach po klęskach 
żywiołowych, ważnych dla polskiego pożarnictwa wydarzeniach, zamieszczali także nad-
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syłane komunikaty prasowe. Należy wśród nich wymienić: red. Adama Tomanka z Lublina, 
red. Jana Stępnia z Krakowa, red. Justynę Rapicką z Zielonej Góry, red. Andrzeja Krystka 
z Bydgoszczy, red. Dominika Sowę z Gdańska, red. Jolantę Danak i  red. Ewę Niedzialek
-Szeligę z Rzeszowa, red. Jacka Panasa z Olsztyna. Trudno wymienić wszystkich, słuchaniu 
nadesłanych na konkurs reportaży i audycji towarzyszyły często łzy wzruszenia. 

To były perełki sztuki radiowej, nadesłane z tej „dalekiej” Polski, ukazujące w sposób 
niezwykle serdeczny, a zarazem profesjonalny bohaterów reportaży i problemy dotyczące 
pożarnictwa ochotniczego. Uczestnicy tegoż konkursu zajmują się w swoich rozgłośniach 
najczęściej sprawami społecznymi, szukają niezwykłych ludzi i ważnych zdarzeń. Jak po-
wiedziała jedna z nagrodzonych dziennikarek: „Nagrywając reportaż radiowy, staramy się 
malować słowem”. Bardzo trudne w pracy mediów jest informowanie o dramatycznych wy-
darzeniach, pożarach i klęskach żywiołowych. Te najbardziej tragiczne to: pożar w Rafinerii 
w Czechowicach-Dziedzicach – 26 czerwca 1971 r., zginęło 37 osób (w tym 25 strażaków); 
pożar we wsi Lubowidz, pow. żuromiński – 19 lipca 1968 r., zginęły dwie osoby, spłonęło 
420 budynków; wybuch gazu w Rotundzie PKO w Warszawie – 15 lutego 1979 r., zginęło 
49 osób, 135 zostało rannych; pożar lasu w Kuźni Raciborskiej w 1992 r. – zginęło dwóch 
strażaków, spłonęło blisko 10 tys. ha lasu; powódź 1000-lecia w południowej i zachodniej 
Polsce – lipiec 1997 r., zginęło 56 osób; katastrofa budowlana hali Międzynarodowych Tar-
gów Katowickich w Chorzowie – 26 stycznia 2006 r., zginęło 65 osób, a 170 zostało rannych.  
We wszystkich tych akcjach uczestniczyli strażacy zawodowi i  liczna rzesza strażaków 
ochotników. Wszędzie trwała dramatyczna walka o ludzkie życie oraz niezwykłe zmaga-
nia ze skutkami zdarzeń. Były one dokumentowane przez dziennikarzy radiowych w nie-
zwykle poruszający sposób, znajdujący oddźwięk wśród słuchaczy. Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP od lat współpracuje z Telewizją Polską, szczególnie w zakresie popu-
laryzacji ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa powszechnego, działań prewencyj-
nych, działalności ratowniczej ochotniczych straży pożarnych, pożarniczego wychowania 
dzieci i młodzieży, amatorskiego ruchu artystycznego, a także innych form pracy Związku 
w  kraju i  aktywności międzynarodowej – dowodzi dr Marian Zalewski (były wicepre-
zes Zarządu TVP). Rozwój programowy i technologiczny telewizji publicznej umożliwił 
włączanie tematyki pożarniczej, a zwłaszcza działań ochotniczych straży pożarnych i ich 
Związku, w program nie tylko TVP 1, ale i pozostałych anten. 

Osobno podkreślić trzeba rolę i znaczenie dla ruchu strażackiego TVP Regionalnej i 16 od-
działów terenowych Telewizji Polskiej, a także wpływ rozwoju technologicznego TVP na popra-
wę bezpieczeństwa powszechnego i ochrony przeciwpożarowej. Odnosi się to szczególnie do 
wiodącej roli TVP w procesie cyfryzacji oraz takich projektów, jak regionalne systemy ostrze-
gania. Tradycyjnie swoje miejsce w audycjach informacyjnych, publicystycznych, dokumental-
nych, artystycznych i sportowych znajdują takie wydarzenia, jak: Dzień Strażaka, Ogólnopolski 
Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”, Ogólnopolskie Spotkania Zespo-
łów Artystycznych OSP, Ogólnopolskie Zawody MDP w Sportach Obronnych, Ogólnopolskie 
Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP i OSP, Ogólnopolski Konkurs Kronik, regionalne prze-
glądy orkiestr OSP, Konkurs na Pamiętniki, Wspomnienia, Relacje i Opracowania ,,Z dziejów 
OSP”, koncert orkiestr OSP ,,Strażacy św. Janowi Pawłowi II w hołdzie” czy Mistrzostwa Polski 
Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym. Te przykładowe wydarze-
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nia z życia Związku były polem aktywności programowej ogólnopolskich programów uniwer-
salnych oraz redakcji regionalnych. Współpraca z Telewizją Polską obejmowała różnorodne 
obszary, od informacji przez publicystykę po filmy. Jedna strona tej współpracy to bezpośred-
nie relacje z miejsc tragicznych zdarzeń, pożarów, powodzi, katastrof drogowych, w których 
pierwsi pojawiali się ratownicy, najczęściej strażacy z OSP, zawierające przekaz o ofiarnej pracy 
strażaków, ratujących życie i mienie. Drugą stanowiła współpraca Związku i TVP w obszarze 
szerokiej profilaktyki i edukacji przeciwpożarowej. Dotyczyła ona obszaru pracy programo-
wej ZOSP RP, jak i własnych inicjatyw poszczególnych redakcji telewizyjnych. Wynikały one 
z zadań nakładanych na media publiczne w obszarze ich misji. Art. 21 ustawy o radiofonii  
i telewizji mówi wyraźnie o powinności publicznej radiofonii i telewizji w rzetelnym ukazy-
waniu rzeczywistości. Rozdzielić należy tworzenie i  emisję audycji i programów w centrali 
w Warszawie, w ramach programów ogólnopolskich, oraz w jej oddziałach terenowych. 

W pierwszych latach swego istnienia TVP emitowała jedynie programy ogólnopolskie – 
najpierw program pierwszy, a od 2 października 1970 r. program drugi (TVP 2). Z czasem 
liczba programów wzrastała, a równocześnie następowała ich specjalizacja. Przeprowadzona 
z wielkim sukcesem cyfryzacja, rozpoczynająca rewolucję cyfrową, eliminująca wykluczenie 
cyfrowe obywateli, podniosła na wyższy poziom współpracę ruchu strażackiego z TVP i re-
alizację przez telewizję swej misji informacyjnej, dzięki bogatszej ofercie programowej i tech-
nologicznej (interaktywne usługi dodane). Docenić należy uruchomienie z inicjatywy TVP 
Regionalnego Systemu Ostrzegania, który służy przekazywaniu widzom naziemnej telewizji 
cyfrowej (NTC) komunikatów z wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego o zagroże-
niach naturalnych i cywilizacyjnych. Dzięki temu obywatele mogą wiedzieć o zagrożeniach 
przed, a nie po ich wystąpieniu. Dla ruchu strażackiego istotne stało się poszerzanie oferty pro-
gramowej, zwłaszcza zbudowanie osobnego programu informacyjnego oraz osobnego pro-
gramu TVP Regionalna, grupującego audycje 16 ośrodków regionalnych. Szczególnie ważne 
były akcje w TVP Regionalnej oraz w poszczególnych programach OTV, takie jak „Wypalanie 
traw” czy „Czujka gazu”, w trakcie których do studia zapraszani byli prezesi Związku OSP RP 
i komendanci PSP. Tematyka strażacka przewijała się w relacjach telewizyjnych z takich wyda-
rzeń, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy wizyty papieskie w Polsce, w czasie których 
strażacy odgrywali istotną rolę. Szczególnie ważna dla ruchu strażackiego była decyzja władz 
TVP o produkcji i emisji serialu telewizyjnego „Strażacy”, opowiadającego o życiowych histo-
riach, pasjach i bohaterstwie strażaków ochotników i funkcjonariuszy PSP. Pełnił on ważną 
rolę popularyzatorską.

W jedności siła – historia idei wzajemności
Istota ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, polegająca na idei solidarnej 

pomocy: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, nie straciła przez wieki na aktual-
ności. Początki ubezpieczeń wzajemnych w Polsce sięgają schyłku średniowiecza. Pierw-
sze znane formy ubezpieczeń od wypadków przy pracy są związane z  ustawą górniczą 
z 1528 r., która zawierała informacje o wysokości tygodniowej składki ubezpieczeniowej 
wpłacanej do kasy brackiej. W XVII i XVIII w. władze miejskie uchwalały przepisy prze-
ciwpożarowe (tzw. porządki ogniowe), które również zawierały elementy ubezpieczeń 
wzajemnych. W 1757 r. powstała Kasa Ogniowa, która – opierając się na zasadzie wza-
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jemności – prowadziła działalność na terenie Poznania oraz w okolicznych wioskach. Te 
polskie zakłady ubezpieczeń powstały dopiero w XIX w. i stanowiły tzw. socjety (towa-
rzystwa ogniowe). W 1803 r. na podstawie uchwały króla Fryderyka Wilhelma powołano 
Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Prusach Południowych, a rok później założono tam 
Towarzystwo Ogniowe dla Wsi. Powołane instytucje wyznaczają początek działalności 
instytucji ubezpieczeniowych obejmujących swoim zasięgiem znaczny obszar ziem pol-
skich, w tym Warszawę i Poznań.

W zaborze pruskim powstało prywatne towarzystwo ubezpieczeniowe oparte w cało-
ści na polskim kapitale – Bank Wzajemnych Zabezpieczeń „Vesta”. W zaborze rosyjskim 
po upadku Powstania Styczniowego instytucje ubezpieczeniowe zostały włączone do ad-
ministracji państwowej. Powstała centralna instytucja ubezpieczeniowa – Ubezpieczenia 
Wzajemne Budowli od Ognia w Królestwie Polskim – z siedzibą w Warszawie, która mia-
ła kompetencje administracji państwowej. Rozkwit instytucji ubezpieczeń wzajemnych 
przypadł na przełom XIX i XX w., kiedy powstały takie towarzystwa, jak: Towarzystwo 
Wzajemnych Ubezpieczeń od Gradobicia „Ceres”, Towarzystwo Ubezpieczeń „Snop” oraz 
Warszawskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń od Nieszczęśliwych Wypadków.

Najbardziej znane w zaborze austriackim były: Triesteńskie Towarzystwo Asekuracyj-
ne i czeska „Slavia”. Wiele towarzystw zakładali Niemcy i Austriacy. Były to: „Germania”, 
„Feniks”, „Dunaj”, „Universale”, „Auker”, „Atlas”, „Gizeli”, „Arcyks. Józefa”, „Wiedeńskie” 
i inne. W 1861 r. władze austriackie udzieliły ziemianom polskim zezwolenia na zorgani-
zowanie Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie. Ukraińcy założyli własne 
Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń „Dniestr”. Towarzystwo Krakowskie przyjęło 
jako swoje godło św. Floriana, a  powszechnie nazywano je Florianką. W  1908 r. z  ini-
cjatywy przywódcy galicyjskiego PSL Jana Stapińskiego powstało w  Krakowie Ludowe 
Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń „Wisła”, zorganizowane na zasadach spółdziel-
czych. Członkami „Wisły” byli wszyscy, którzy się w niej ubezpieczyli. Terenem działal-
ności Towarzystwa była Galicja, Śląsk Cieszyński i Bukowina, a siedzibą w 1910 r. został 
Lwów. „Wisła” stała się towarzystwem konkurencyjnym dla wszystkich innych, a przede 
wszystkim dla krajowej „Florianki”. W niepodległej Polsce „Wisła” prowadziła działalność 
do 1922 r. W okresie międzywojennym ubezpieczenia wzajemne weszły w  fazę bardzo 
dynamicznego rozwoju. Miały one wówczas 65% udziału w całości polskiego rynku ubez-
pieczeniowego.

Najważniejszym impulsem dla ich rozwoju było wprowadzenie – ustawą Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 1921 r. – przymusu posiadania ochrony ubezpiecze-
niowej w rolnictwie. Powołano wówczas Polską Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych, która 
stanowiła organ samorządowy, obejmujący swoim zasięgiem obszar całego kraju poza daw-
nym zaborem pruskim. W 1927 r. instytucja ta została przekształcona w Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych. PZUW przeszedł przez okres okupacji hitlerowskiej i sowieckiej 
z najwyższą godnością. Mimo ogromnych strat ludzkich i materialnych, mimo tylu zamor-
dowanych i  represjonowanych działaczy ubezpieczeniowych, mimo zniszczeń akt, doku-
mentów i dorobku analityczno-statystycznego, wykonywał zadania statutowe w warunkach 
szczególnych. Spełniał także funkcje inne, niestatutowe, specyficzne dla tego okresu. Uła-
twiał społeczeństwu polskiemu przeżyć te trudne lata okupacyjne, by z nadzieją na odbudo-
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wę polskich ubezpieczeń według przedwojennych wzorów rozpocząć działalność w wolnej 
Polsce, w nowej rzeczywistości. Rozwój zakładów ubezpieczeń wzajemnych został zahamo-
wany w 1952 r. – doszło wówczas do upaństwowienia aktywów towarzystw. Państwowy Za-
kład Ubezpieczeń został wyposażony w kapitał gromadzony przez długie lata z działalności 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Dopiero zmiana systemu społeczno-gospodarczego 
doprowadziła do uchwalenia ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej. 
Ustawa po raz kolejny stworzyła prawne podstawy funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych. Współcześnie na rynku europejskim towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 
stanowią bardzo rozpowszechnioną formę prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.
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1. 9 września 2017 r. – XIV Zjazd Związku OSP RP

Zjazd przyjął uchwałę programową na lata 2017-2022 r., w której zawarte zostały kie-
runki działania organizacji oraz zobowiązał Zarząd Główny Związku OSP RP do podjęcia 
działań związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego pod nazwą Florian 2050.

2. 12 grudnia 2017 r. – Uchwała ZG ZOSP RP

Zarząd Główny postanowił opracować strategię na lata 2017-2050 opartą, na przesła-
niach: ,,W służbie Ojczyzny”, ,,W jedności siła”, ,,Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”, 
„Bronimy Związku OSP RP”. Jednym ze stawianych celów strategicznych będzie doprowa-
dzenie do sytuacji, w której 100 proc. OSP prowadzących działalność ratowniczą objętych 
zostanie działaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Każda straż będzie mogła 
dojechać do zdarzenia w 5 min, a każdy strażak udzieli pomocy przedmedycznej poszko-
dowanym. 
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3. 4 marca 2019 r. – XVI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego i ratownictwo. Infrastruktura, działania syste-
mowe, nowoczesne rozwiązania”, Warszawa, stadion PGE Narodowy 

Głównym celem konferencji było zwró-
cenie uwagi na działania mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go i  zintegrowanie współpracy wszystkich 
służb działających w obszarach bezpieczeń-
stwa transportu, infrastruktury drogowej, 
ratownictwa, edukacji i prawa. Przedstawi-
ciele szeregu instytucji prezentowali własne 
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Dotyczy to zmian w pra-
wie o ruchu drogowym, wprowadzania no-
woczesnych technologii do ratownictwa, działań profilaktycznych i  edukacji w  szkołach. 
Omawiano zagrożenia związane z nieodpowiedzialnym zachowaniem uczestników ruchu 
drogowego oraz negatywnym wpływem substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego. Prezentowano przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy służb 
ratowniczych, mundurowych i samorządów. Akcentowano potrzebę intensywnych szkoleń 
i nowoczesnego sprzętu dla służb mundurowych, a zwłaszcza dla strażaków. 

W konferencji wzięło udział około 200 osób, wśród nich przedstawiciele administracji 
rządowej i samorządowej, NIK, służb mundurowych, świata biznesu i nauki. Swoimi do-
świadczeniami podzielili się goście z: Danii, Węgier i Stanów Zjednoczonych. Głos zabrał 
także prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, który ustosunkował się do wybranych 
zagadnień dotyczących bezpieczeństwa. 

Organizatorem konferencji było Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy 
współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w  Łodzi. Patronat instytucjonalny objęła 
Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego wraz z Polską Radą Resuscytacji. Konferencji towarzyszyła wystawa nowocze-
snych rozwiązań technicznych i sprzętu ratowniczego.

4. 21 marca 2019 r. – Posiedzenie ZG ZOSP RP: przyjęcie kierunków 
prac nad strategią

Omówiono i zaakceptowano kierunki oraz harmonogram prac nad strategią. Dr Marian 
Zalewski, przewodniczący Zespołu ds. Strategii, zaprezentował skład powołanego przez preze-
sa ZG ZOSP RP zespołu oraz przyjęty podział prac. Strategia powinna być sumą przemyśleń 
16 tys. OSP, ich członków i struktur naszego Związku w zderzeniu z planowanymi scenariu-
szami rozwoju naszych małych ojczyzn i całego kraju. Słowem, w okresie najbliższego roku 
powinna odbyć się debata wewnętrzna (w strukturach Związku i OSP) oraz debata w układach 
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zewnętrznych: środowisko naukowe, samorządowe (uwzględnienie strategii regionalnych, 
prac biur planowania regionalnego), instytucje państwowe (m.in. raporty instytutów nauko-
wo-badawczych, NIK, Centrum Analiz Strategicznych). Podkreślamy wagę transparentności 
i szerokiej partycypacji społecznej w budowie projektu strategii. Zespół podzielił obszary ak-
tywności Związku na cztery grupy, z przyporządkowaniem do poszczególnych członków ze-
społu. 
1.  Nasze zaangażowanie w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, działań prewencyj-

nych popularyzujących ochronę przeciwpożarową, działalność ratowniczą, ochronę 
ludności i  środowiska oraz wspieranie działalności ratowniczej ochotniczych straży 
pożarnych (szkolenia, sprzęt, współpraca). Za przygotowanie tej części odpowiada 
gen. brygadier w st. sp. Wiesław B. Leśniakiewicz.

2.  Rozwój organizacyjny i gospodarczy Związku i OSP (analizy możliwych zmian poten-
cjału członkowskiego, drużyn MDP, KDP, jednostek ratowniczych) oraz posiadanych 
i projektowanych zasobów rzeczowych (remizy, samochody, sprzęt), rzecznictwo inte-
resów Związku i OSP w obszarze stanowienia oraz realizowania prawa, monitoringu 
i ewaluacji zmian, a także projekcje de lege ferenda w obszarze bezpieczeństwa i ratow-
nictwa, w  tym aktywności normatywnej Związku. Za przygotowanie projektu w  tej 
części odpowiada dh Krzysztof Szelągowski.

3.  Rozwój programowy Związku – wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży z dziecię-
cych i młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz działalność artystyczna, kulturalna, 
sportowa, edukacyjna i naukowa, a także perspektywy współpracy międzynarodowej 
(technologie, nauka, sport, kultura), zagadnienia dokumentowania działalności (kro-
niki, izby tradycji, muzea, nowe technologie, nowe media). Za ten obszar odpowiada 
dr Marian Zalewski. 

4.  Relacje wewnętrzne poszczególnych instancji Związku z  diagnozą, propozycjami 
możliwych kierunków zmian oraz relacji ochotniczych straży pożarnych w społeczeń-
stwie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, roli 
samorządu, władzy wykonawczej, innych stowarzyszeń i organizacji. A nade wszystko 
– przez pryzmat doświadczeń – pokazanie przyszłości relacji: OSP a Związek w per-
spektywie 30 lat. To dla nas zagadnienie o kapitalnym znaczeniu. Za projekt podejścia 
w tym obszarze odpowiada dh Edward Szlichta. 

W dyskusji wypowiedzieli się m.in.: prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, wiceprezesi  
ZG ZOSP RP Janusz Konieczny i  Wiesław Leśniakiewicz oraz dh Stanisław Mikulak,  
dh Adam Nowak i dh Eugeniusz Grzeszczak.

5. 28 kwietnia 2019. – List otwarty przewodniczącego Zespołu ds. 
Strategii z zaproszeniem do współpracy 

Prezentacja podstawowych obszarów aktywności Związku oraz założeń programo-
wych prac nad strategią.
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6. 3 kwietnia 2019 r. – Konferencja naukowa „Doskonalenie standar-
dów BHP w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki”, Międzynarodo-
we Centrum Kongresowe Katowice, organizator: Wydział Nauk Tech-
nicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 

W trakcie konferencji poinformowano 
m.in. o pracach nad strategią Związku OSP 
RP Florian 2050.

Konferencję otworzyli prof. dr hab. 
inż. Bohdan Mochnacki – rektor Wyższej 
Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy oraz dr 
inż. Danuta Zwolińska – dziekan Wydziału 
Nauk Technicznych. Podczas konferencji 
przedstawiono szereg ogólnych i  szczegó-
łowych zagadnień praktycznych z obszaru 
BHP. Przeanalizowano aspekty związane z: 
•	 zagrożeniami w środowisku pracy,
•	 metodami pomiaru czynników szkodliwych w środowisku pracy,
•	 nowymi trendami związanymi z aspektami w BHP,
•	 profilaktyką w miejscu pracy,
•	 doskonaleniem stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki,
•	 polityką bezpieczeństwa pracy i dobrych praktyk,
•	 nowymi trendami zarządzania BHP,
•	 poprawą warunków BHP w firmach i zakładach przemysłowych.

Mgr Jacek Pagieła przedstawił teorię Heinricha jako narzędzie pomocne w profilak-
tyce wypadkowej w  miejscu pracy. Identyfikując i  eliminując pojawiające się sytuacje 
niebezpieczne, ograniczamy liczbę wypadków i poważnych urazów. Aktualne wymaga-
nia dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i  higieną pracy według normy  
PN-ISO 45001:2018 przedstawił dr inż. Marcin Krauze. Podkreślenia wymaga wystąpie-
nie prof. dr hab. inż. Marka Trombskiego, byłego wiceprezesa ZG ZOSP RP, który na przy-
kładzie Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego (produkującego strażackie hełmy) 
opisał doskonalenie standardów BHP w  przedsiębiorstwach średniej i  małej wielkości. 
Dr inż. Stanisław Bogacki omówił zastosowanie technik VR w szkoleniach operatorów 
maszyn górniczych. Na Śląsku jest to bardzo ważne zagadnienie. W Konferencji i targach 
uczestniczyli także przedstawiciele ratownictwa górniczego. Jego historia liczy ponad 
110 lat. Dr hab. inż. Bożena Szczucka-Lasota, prof. Politechniki Śląskiej, omówiła temat 
wykorzystania metod chłodzenia bezmembranowego w transporcie w kontekście bezpie-
czeństwo pracy. Inż. Martyna Bała skupiła się na zdolnościach manualnych pracowników 
użytkujących rękawice ochronne. Zespół naukowców na czele z prof. Markiem Roszakiem 
z Politechniki Śląskiej przedstawił dylematy wyboru metody przy ocenie ryzyka zawodo-
wego. Wspomaganie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez zewnętrzny defibrylator 
automatyczny AED omówił Paweł Jarosz. O pracy na wysokościach i w ograniczonych 
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przestrzeniach w  kontekście regulacji prawnej i  praktyki mówił dr inż. Rafał Henryk.  
Mgr Andrzej Żukowski przedstawił wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania według 
ISO 45001 jako wyraz zaangażowania pracodawcy w utrzymanie optymalnych standar-
dów zdrowia i bezpieczeństwa. Uczestników konferencji zainteresował także temat BHP 
przy obsłudze pojazdów elektrycznych i hybrydowych, przedstawiony przez dr. inż. Da-
miana Hadrysia. O komunikacji produktów BHP z użytkownikiem mówił mgr Mariusz 
Kuczera, zaś o zmianach ludzkich zachowań i przyzwyczajeń w zakresie BHP, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska mgr inż. Ryszard Stankiewicz.

W trakcie konferencji wystąpił także przedstawiciel Związku OSP RP dr Marian 
Zalewski, przewodniczący Zespołu ds. Strategii. Złożył on na ręce obecnego i byłego 
rektora (prof. Bogdana Mochnackiego i prof. Marka Trombskiego) podziękowania dla 
kadry naukowej WSZOP w Katowicach oraz uczestników konferencji za współpracę 
ze Związkiem OSP RP. Zaprosił wszystkich zebranych do zainteresowania się pracami 
nad strategią Związku Florian 2050. Przedstawił też kierunki i harmonogram prac. 
Prof. Marek Trombski, wybitny działacz ruchu strażackiego, były wiceprezes Związ-
ku, otrzymał egzemplarz monografii ruchu strażackiego pt. „W jedności siła”. Jest on 
jednym z jej autorów. 

Konferencję zakończył wyjątkowy pokaz eksperymentalny, odnoszący się do unikania za-
grożeń związanych z używaniem cieczy palnych i substancji niebezpiecznych, z prezentacją wi-
ceprezesa firmy DENIOS Jacka Szczepanika. Było to wyjątkowe szkolenie na temat bezpiecznego 
obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi i skutków niewłaściwego podejścia do nich.

W konferencji wzięło dział około 250 osób. Istotne było to, że obok sali, gdzie się od-
bywała, trwały Targi Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej, które 
cieszyły się równie dużym zainteresowaniem.

7. 12 kwietnia 2019 r. – Konferencja inaugurująca prace nad „Strategią 
rozwoju województwa pomorskiego 2030 (SRWP 2030)”, Gdańsk 

Dla ochotniczych straży pożarnych oraz ich Związku niezwykle ważna jest współpra-
ca z samorządem. Jej harmonijny rozwój stanowi podstawę bezpieczeństwa w gminach, 
powiatach i regionach. Dlatego tak istotna jest kooperacja w budowie strategii rozwoju.
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SRWP 2030 ma być dokumentem 
o  charakterze sprawczym, mającym bez-
pośredni wpływ na politykę rozwojową 
samorządu wojewódzka pomorskiego, 
w tym na kształt „Regionalnego programu 
operacyjnego województwa pomorskie-
go 2021-2027”. Władze woj. pomorskiego 
uznały, że prace powinny opierać się na 
szerokim dialogu społecznym, angażują-
cym instytucje publiczne, partnerów spo-
łeczno-gospodarczych i mieszkańców do pogłębionej, merytorycznej dyskusji na tematy 
ważne dla przyszłości województwa. Debata pokazała, jak istotne są w rozmowie o przy-
szłości uniwersalne wartości – solidarność, subsydiarność i  samorządność. Ważną rolę 
w bezpiecznym rozwoju pełnić będą kultura, wychowanie i edukacja. Zagrożenia cywili-
zacyjne podpowiadają zaś potrzebę wspierania mechanizmów budowy zasobów intelek-
tualnych i społeczeństwa informacyjnego. Te założenia są bliskie ruchowi strażackiemu. 
My także rozpoczęliśmy swoje prace, akcentując powyższe idee i wartości. Konferencja 
odbyła się w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. To tu 31 sierpnia 1980 r. podpisano 
porozumienia sierpniowe. Wspomniał o tym inaugurujący konferencję marszałek woje-
wództwa pomorskiego Mieczysław Struk. Zaakcentował, że wchodząc do Unii Europej-
skiej, dostaliśmy szansę, którą umieliśmy wykorzystać. Gołym okiem widoczne są zmiany 
wokół, które nastąpiły dzięki unijnemu wsparciu. Strategia to szczególnie określenie pla-
nów, źródeł finansowania oraz jasne kompetencje. – Przed nami – akcentował marszałek 
– nowe wyzwania, a w nich i zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa, odpływ 
młodych talentów), gwałtowny rozwój technologiczny, cyfryzacja, zmiany w obszarze bez-
pieczeństwa, w tym istotne zmiany klimatyczne. Kluczowym czynnikiem rozwoju jest jakość 
kapitału społecznego, jako kluczowego czynnika rozwoju, społeczna gospodarka rynkowa. 
Inni dyskutanci zarysowali zebranym aktualne wyzwania globalne, europejskie i krajo-
we. Zwrócono uwagę szczególnie na zagrożenia wynikające z prognozowanych zmian kli-
matycznych, energetycznych, a  także nowych technologii, robotyzacji. Z  interesującym 
przesłaniem wystąpił Christopher Todd, dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Gene-
ralnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej. Apelował, by w naszym 
kraju położyć akcent na badania naukowe, innowacyjność i rozwój w nowe technologie. 
Ważny jest zrównoważony rozwój i  inwestycje wspierające grupy słabo reprezentowane 
(kobiety, bezrobotnych, osoby starsze). Ważna jest solidarność i partycypacja szerokich 
grup w procesach decyzyjnych. Częścią konferencji był panel dyskusyjny z udziałem m.in. 
prezydenta miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, przedstawicieli samorządowców, 
działaczy gospodarczych i społecznych oraz uczelni. Na zakończenie konferencji Rado-
mir Matczak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i  Przestrzennego Urzędu 
Marszałkowskiego, przedstawił tryb i harmonogram prac na projektem strategii. Uczest-
niczący w konferencji przedstawiciel Związku OSP RP dr Marian Zalewski w rozmowie 
z marszałkiem województwa Mieczysławem Strukiem podziękował za bliską współpracę, 
a także zaprosił do udziału w przygotowywaniu strategii Związku Florian 2050. 



386

STRATEGIA FLORIAN 2050 – KALENDARIUM PRAC ZWIĄZKU 

8. 4 maja 2019 r. – Centralne Obchody Dnia Strażaka, Warszawa, plac 
Piłsudskiego 

W  uroczystościach tych udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwo-
wych, na czele z prezydentem RP Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim 
i ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim. 

W trakcie uroczystości wystąpił prezes 
ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. Powiedział  
m.in.: Związek Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskie na swoje stu-
lecie przygotowuje strategię Florian 2050. 
Na następne pokolenie. Można ją streścić 
w trzech punktach. Po pierwsze: czas reak-
cji – 5 min, po drugie: wszystkie ochotnicze 
straże pożarne w krajowym systemie ochro-
ny ludności i  po trzecie: system oparty na 
trzech komponentach: ochotnikach, samo-
rządowcach i państwie. Ochotnicy, samorząd, państwo. Dopiero gdy te trzy elementy są ra-
zem, możemy mówić o niezawodnym i wyjątkowym systemie.

9. 11-12 czerwca 2019 r. – X Kongres Regionów, Wrocław 

To najważniejsze tegoroczne spotkanie liderów polskiego samorządu z całej Pol-
ski. Wiele miejsca poświęcono na nim rozwojowi polskich gmin, szeroko rozumiane-
mu bezpieczeństwu oraz strategiom na okres do 2030 r. 

W jubileuszowej edycji kongresu wzięło udział około 1300 uczestników. Tegoroczny 
program obejmował pięć bloków tematycznych: Przestrzeń, Mobilność, Środowisko, Fi-
nanse i  Strategie 2030 oraz sesje specjalne: Otwartość na zmiany społeczne i Sztuczna 
inteligencja w biznesie i samorządzie. Przez dwa dni rozmawiano o skutecznym progra-
mie rozwoju samorządów i aglomeracji miejskich, innowacyjnych rozwiązaniach, trwała 
wymiana lokalnych doświadczeń. Odnoszą się one do rozwoju przestrzennego, bezpie-
czeństwa energetycznego i klimatycznego. Akcentowano, że to, co się nam udało w Polsce 
w ostatnich 30 latach, to ogromna aktywność społeczna. Uczestnicy kongresu rozmawiali 
m.in. o  nowych narzędziach samorządów w  ograniczaniu ruchu i  rozwoju elektromo-
bilności, o  autonomiczności w  pojazdach, wykluczeniu transportowym mieszkańców 
małych miejscowości, a  jednocześnie o  rozwoju technologicznym w kontekście sztucz-
nej inteligencji i życia w zgodzie z przyrodą. Wiele mówiono o dialogu kulturowym oraz 
nadrzędnej idei współpracy ze społeczeństwem w podejmowaniu decyzji przez włodarzy 
gmin. Dotyczy to wielu trudnych spraw, od edukacji, ochrony środowiska, komunikacji, 
energetyki po opiekę zdrowotną. Zwłaszcza że podstawowym zagadnieniem jest finanso-
wanie inwestycji i powszechne ograniczenia budżetowe. 
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Odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoją samorządy, jest innowacyjność. Dlatego też 
gośćmi kongresu byli liderzy najbardziej innowacyjnych miast Europy. W specjalnej sesji, po-
święconej otwartości na zmiany społeczne oraz integracji społecznej na poziomie lokalnych spo-
łeczności, zaprezentowano dorobek Aten. Model integracji społecznej przyjęty w Atenach zdobył 
w 2018 r. pierwszą nagrodę w konkursie Komisji Europejskiej dla najbardziej innowacyjnych 
miast UE oraz pierwszą nagrodę w światowym konkursie burmistrzów fundacji Bloomberg Phi-
lantropies w 2014 r. Najlepsze praktyki europejskich miast w walce ze zmianami klimatu pokaza-
no na przykładzie Kolonii. O znaczeniu nowatorskiego zarządzania, zwłaszcza realizacji systemu 
zamówień publicznych do budowy lokalnej gospodarki, mówiono na przykładzie 140-tysięczne-
go miasta Preston, które dźwignęło się z zapaści i zostało okrzyknięte najlepszym miasta do życia 
oraz pracy w północno-wschodniej Anglii.

Wiele miejsca poświęcono strategiom rozwoju do roku 2030. Zastanawiano się, jakimi 
metodami planować rozwój w  świecie błyskawicznych zmian. Akcentowano, że istotne 
jest myślenie i planowanie w dłuższej perspektywie czasowej. Istotne obszary tematycz-
ne przedstawiano na przykładzie realizacji strategii Wrocławia (prezydent Jacek Sutryk), 
Chełma (prezydent Jakub Banaszek), Inowrocławia (Ryszard Brejza) oraz strategii Sudety 
2030 – wspólnej wizji 108 samorządów woj. dolnośląskiego (prezydent Wałbrzycha Ro-
man Szełemej). Podkreślano potrzebę widzenia regionalnego i w skali unijnej (marszałek 
woj. lubuskiego Elżbieta Polak). Podczas uroczystej gali X Kongresu Regionów ogłoszono 
najlepszych prezydentów miast – zwycięzców rankingu N15, przygotowanego przez ty-
godnik „Newsweek”. Tytuł najlepszego prezydenta przyznano Pawłowi Adamowiczowi, 
tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska. Wyróżnienie specjalne – tytuł Superprezy-
denta – przypadło Jackowi Karnowskiemu, prezydentowi Sopotu. Miesięcznik „Forbes” 
nagrodził także miasta atrakcyjne dla biznesu, najbardziej innowacyjne miasta oraz mia-
sta otwarte dla ludzi. W Kongresie uczestniczyli prezydenci wielu miast, m.in.: prezydent 
Warszawy Rafał Trzaskowski, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, prezydent Wrocławia 
Jacek Sutryk, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezydent Gdańska Aleksandra Dul-
kiewicz, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, prezydent Gdyni Wojciech Szczu-
rek, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezydent 
Świnoujścia Janusz Żurkiewicz, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, pre-
zydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, pre-
zydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, a  także burmistrzowie, m.in.: burmistrz Wyszkowa 
Grzegorz Nowosielski, burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, burmistrz Milicza Piotr Lech, 
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burmistrz Garwolina Marzena Święczak, starosta strzelecki Józef Swaczyna, przedsta-
wiciele wielu instytucji, urzędów, uczelni wyższych, PAN, Związku Powiatów Polskich, 
Związku Miast Polskich, urzędów marszałkowskich, Uniwersytetu Warszawskiego, Uni-
wersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. Organizatorem Kongresu Regio-
nów było wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska, zaś partnerem miasto Wrocław. 

Samorządy to bardzo ważny, sprawdzony partner ochotniczych straży pożarnych. 
Dlatego w kongresie uczestniczył także przedstawiciel ZOSP RP dr Marian Zalewski, 
który przeprowadził wiele rozmów dotyczących współpracy ze Związkiem i  wspól-
nych działań w ramach prac nad strategią Florian 2050. 

10. 29-30 czerwca 2019 r. – XXV Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Ochot-
niczych Straży Pożarnych, Białystok 

Pierwszego dnia festiwalu w Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej odbyły się 
koncerty konkursowe oraz koncert laureatki XXIV Festiwalu (Częstochowa 2017) – Orkie-
stry Dętej OSP Nadarzyn. Na białostockim Rynku Kościuszki orkiestry zaprezentowały grę 
w marszu. Drugiego dnia na Rynku Kościuszki odbyły się pokazy parady marszowej, kon-
cert finałowy i ceremonia zakończenia festiwalu. Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej 
zajęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów przed Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP 
Krasocin. Ale tak naprawdę wszyscy uczestniczący w  finale mogą czuć się zwycięzcami. 
Podkreślił to w swym wystąpieniu prezes ZG ZOSP RP dh Waldemar Pawlak.

Orkiestry mają swoją piękną tradycję w  historii OSP. Pierwsze powstały w  końcu 
XIX w. Wiele z nich, jak te ze Słupcy, Wilamowic czy Milówki, działają do dziś. Znawcy 
historii orkiestr podkreślają, że podstawowym problemem były od zawsze fundusze na 
sprzęt muzyczny oraz fachowy muzyk. Te dwa czynniki: finanse oraz kapelmistrz decydo-
wały często o istnieniu orkiestry. Historia pokazała, że od kapelmistrza, czyli jego talentu, 
determinacji walki z wieloma przeciwnościami – zależała historia i pozycja całego zespo-
łu. Ruch artystyczny pamięta o wybitnych postaciach, takich jak Jerzy Zdanewicz z OSP 
Suchowola, Jan Wiśniewski z OSP Płośnica czy Stanisław Słowiński z OSP Grodzisk Wiel-
kopolski. Dzisiaj orkiestry to także towarzyszące im grupy dziewczęce (tamburmajorki, 
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mażoretki, pomponistki). Białostocki festiwal pokazał wielką różnorodność prezentacji 
dorobku orkiestr. Dla widzów najbardziej atrakcyjne były występy w marszu oraz pokazy 
parady marszowej.

Czy dotychczasowe formy rozwoju orkiestr będą dźwignią ich rozwoju w przyszło-
ści – za 5, 10, a nawet za 30 lat? Czy dotychczasowe formy konkursów organizowanych 
przez Związek to na tyle utrwalona i akceptowalna tradycja, że należy ją kontynuować?  
A może potrzebne są jej nowe odsłony i propozycje? O tym rozmawiali przedstawicie-
le Związku z uczestnikami i gośćmi festiwalu. Te pytania adresujemy także do gospo-
darzy orkiestr, kapelmistrzów i samorządów wspierających ruch artystyczny. 

Organizatorem festiwalu był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Honorowy 
patronat nad nim objęli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, marszałek 
województwa podlaskiego oraz prezydent miasta Białegostoku.

11. 16 lipca 2019 r. – Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw 
Wewnętrznych, Sejm RP: pierwsze czytanie rządowego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wystąpienie 
prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka (fragment: Cele strategiczne)

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przygotowuje strategię na następne poko-
lenia, na perspektywę 2050. I zwracamy tam uwagę na trzy elementy. Po pierwsze – system 
ochrony ludności w Polsce ma charakter ochotniczy, samorządowy i państwowy. I  te trzy 
słowa: ochotniczy, samorządowy i państwowy odzwierciedlają też poziom zaangażowania, 
szczególnie jeżeli chodzi o ludzi, sprzęt wyposażenie, potencjał. I te trzy komponenty dopiero 
razem złączone mogą dawać skuteczny system ochrony ludności. Dlatego nie należy kon-
frontować tych różnych środowisk, a trzeba umiejętnie je łączyć. Po drugie – proponujemy, 
żeby wszystkie jednostki OSP, stosownie do ich potencjału, możliwości, kwalifikacji, kompe-
tencji, sprzętu i wyszkolenia, znajdowały się w systemie państwowym, w krajowym systemie 
ratowniczym, bo to pozwoli zrealizować cel zasadniczy, to znaczy czas reakcji na poziomie 
mniejszym niż 5 min. Jak wiadomo, jest to czas krytyczny z punktu widzenia uratowania 
człowieka poszkodowanego w wypadku. 

12. 31 lipca 2019 r. – Posiedzenie Zespołu ds. Strategii, ZG ZOSP RP, 
Warszawa

Członkowie Zespołu przekazali informację o swoich działaniach związanych z pracami 
nad strategią. Ich istota sprowadza się do prac programowych nad dokumentem, konsultacji 
w ramach Związku (a szczególnie komisji problemowych) tez kierunkowych do dokumen-
tu, monitoringu spotkań, konferencji dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
i ewentualnego udziału w nich przedstawicieli zespołu. Przedyskutowano plan konkretnych 
działań do końca 2019 r. Uzgodniono, że członkowie zespołu wezmą udział w spotkaniach 
informacyjno-konsultacyjnych we wszystkich województwach, organizowanych w  ścisłej 
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współpracy z oddziałami terenowymi Związku. Ustalono potrzebę spotkań tematycznych 
z  przedstawicielami środowisk współpracujących ze Związkiem (PCK, ZMW, LZS, ZHP, 
OSPZPiSR, ZNP, środowiska rolnicze, medyczne, ratownicze, związane z ochroną środowi-
ska, leśnicy, środowiska uczelniane i PAN, muzea, organizacje i firmy produkujące wyroby 
i sprzęt strażacki). Szczególną uwagę w najbliższym czasie zespół będzie zwracał na inicjo-
wanie spotkań samorządowych poświęconych przyszłości naszego ruchu oraz uczestnictwo 
w  konferencjach naukowych. Przedyskutowano formy dalszego uspołeczniania prac nad 
strategią, w tym zasięganie opinii członków władz Związku oraz OSP. Omówiono przygo-
towania do wydania jeszcze w tym roku czasopisma „Analizy strategiczne Florian 2050”. 
Posiedzenie prowadził przewodniczący zespołu dr Marian Zalewski.

13. 1 sierpnia 2019 r. – Spotkanie samorządowców w Urzędzie 
Marszałkowskim, Olsztyn

Na zaproszenie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Brzezina 
w Olsztynie spotkali się liderzy samorządu oraz ruchu strażackiego na Warmii i Mazu-
rach. Dyskutowali o przyszłości ruchu strażackiego. 

Na początku zebrania przewodniczący Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP dr Ma-
rian Zalewski zaprezentował jego dotychczasowe prace oraz węzłowe obszary istotne dla 
Związku i OSP. Nestor ruchu strażackiego płk poż. w st. sp. Stanisław Mikulak zauważył, 
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że newralgiczny pozostaje problem zaangażowania obywateli w  zapewnienie własnego 
bezpieczeństwa. Niewątpliwie strażacy cieszą się największym zaufaniem społecznym. 
Codziennie stykamy się z  przejawami ich poświęcenia i  bohaterstwa. Oni ratują życie, 
mienie. Jak to wygląda od strony samorządów, w zasadniczej części wspierających i fi-
nansujących OSP? Bardzo istotne są relacje samorządu (zwłaszcza wójtów i burmistrzów) 
i ochotniczych straży pożarnych. Z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochro-
nie przeciwpożarowej wynika, że zadaniem samorządu jest zapewnienie porządku pu-
blicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 
w tym zapewnienie gotowości bojowej strażaków OSP w zakresie ratowania ludzi i mie-
nia. Zebrani szczegółowo odnieśli się do strony finansowej aktywności OSP i wsparcia 
ze strony samorządu. – Na samorząd nakłada się coraz więcej zadań, ale nie idą za tym 
wystarczające środki – podkreślali dyskutanci. Poruszono zagadnienie funkcjonowania 
obiektów strażackich, a zwłaszcza rozbudowy i budowy remiz. Są to kosztowne inwesty-
cje, spadające na barki samorządów. Coraz częściej pojawia się problem braku kierowców 
gotowych do wyjazdu. Zdarza się, że gmina zatrudnia kierowców-mechaników. Takie po-
dejście ratuje sytuację. A co z naczelnikami odpowiedzialnymi za organizację i kierowanie 
akcjami? Są ciekawe wzorce z innych krajów, na przykład z Francji. Nękającym strażaków 
problemem jest biurokracja. Z  konieczności tam, gdzie to możliwe, bierze to na siebie 
gmina. Poważny problem stanowi migracja młodych za pracą do sąsiednich gmin, a na-
wet za granicę. Uczestnicy spotkania zauważyli nowy trend w ruchu ochotniczym – coraz 
więcej kobiet garnie się do straży. Nierzadko uczestniczą w akcjach. Szczęśliwie dzisiaj 
wiele OSP ma wysoki poziom usprzętowienia. To przyciąga młodych. Organizowanych 
jest coraz więcej szkoleń specjalistycznych. Podczas dyskusji zastanawiano się, jaka jest 
rola państwa, a jaka samorządu. Wiodącą rolę musi mieć samorząd, skonkludowano. Pań-
stwo wszystkiego nie ogarnie. Samorząd musi mieć jednak narzędzia i stosowne wspar-
cie państwa. Poruszono kwestię niezrealizowanej inicjatywy dodatku do rent i emerytur 
dla strażaków uczestniczących w akcji oraz potrzebę zmniejszenia stawki VAT na sprzęt 
strażacki. Istotne jest spojrzenie od strony wychowania i edukacji. Ważne, aby w szkolnej 
podstawie programowej znalazło się szkolenie przeciwpożarowe. Spotkanie potwierdziło 
potrzebę konsultacji programu Związku z samorządami i jednostkami OSP. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz Związku OSP RP z miej-
scowości: Braniewo, Działdowo, Nowe Miasto Lubawskie, Iłowo-Osada, Olsztyn, Wydmi-
ny, Zalew. Spotkanie prowadził Andrzej Pęziński, kierownik Biura ds. Obronnych i Bez-
pieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego.

Gustaw Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
Każde spotkanie z Państwem to dla mnie okazja, by przekazać Druhnom i Druhom 

wyrazy uznania oraz podziękowania za pracę i pasję, z jaką ją wykonujecie. W odbiorze 
społecznym działalność ochotniczych straży pożarnych z  roku na rok zyskuje zwolen-
ników i  sympatyków. Każdego roku zwiększa się również zakres, a  także częstotliwość 
podejmowanych przez strażaków działań ratowniczych.

Dzisiaj możemy z  dumą powiedzieć, że jesteście Państwo zawsze tam, gdzie trzeba 
nieść pomoc, ratować dobytek, a często również ludzkie życie. Dlatego istnieje nieustająca 
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potrzeba doskonalenia się w tym zakresie i unowocześniania jednostek. Wszyscy mamy 
tego świadomość, czego efektem są systematycznie przekazywane środki na zakup sprzętu 
czy modernizowanie strażnic. 

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego planuje, wzorem lat ubiegłych, 
działania idące w kierunku dalszego doposażenia ochotniczych straży pożarnych w no-
woczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz zapewnienie ochotnikom godziwych warun-
ków do pracy i wypoczynku. Na 2020 r. zaplanowaliśmy w budżecie województwa kwotę 
600 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodów dla jednostek OSP, remonty i rozbu-
dowę strażnic oraz świetlic strażackich. W ciągu roku budżetowego zostaną uruchomione 
dodatkowe środki z budżetu województwa, które zazwyczaj na koniec roku przekraczają 
1 mln zł. Zabezpieczamy także środki na nagrody na zawody pożarnicze różnego szczebla 
oraz konkursy organizowane dla druhów i przez druhów. Nieoceniona jest tu współpra-
ca z  Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Olsztynie. Pozwala ona na uściślenie przedsięwzięć koniecznych i najpilniejszych dla 
ochotników z  Warmii i  Mazur. Szanowni Państwo, Druhny i  Druhowie – niech Wasz 
dotychczasowy zapał i zaangażowanie nie słabną, a dowody uznania i szacunku jeszcze 
bardziej mobilizują i utwierdzają Państwa w wadze misji ochotniczych straży pożarnych. 
Życzę satysfakcji z pracy i ze służby społeczeństwu, zdrowia i energii do wykonywania 
codziennych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności. 

14. 3 sierpnia 2019 r. – Spotkanie konsultacyjne ze strażakami powiatu 
suwalskiego w sprawie strategii Florian 2050, Nowa Wieś k. Suwałk

W dyskusji strażacy podkreślali społeczny charakter ruchu strażackiego. Ze względu 
na ten właśnie charakter powinien być on odciążony od biurokracji. A jest ona w stowa-
rzyszeniach bardzo rozbudowana. Aby jej sprostać, trzeba wręcz zatrudniać księgową. My 
jesteśmy od gaszenia pożarów i pomocy w potrzebie a nie od papierków i przysłowiowego 
ganiania po urzędach – mówili rozmówcy. – A co będzie, jeśli nie przyjdą do nas młodzi? 
Jest coraz trudniej – zastanawiali się. Sytuacja powoduje, że coraz więcej młodych wyjeż-
dża ze wsi, na studia, za pracą, wreszcie za granicę. Migracje ludności stają się ważnym 

Od lewej: Tadeusz Chołko, Krzysztof Kowalczuk, 
Bogdan Karłowicz, Jerzy Paciukanis

Od lewej: Wojciech Głażewski, Tadeusz Anzulewicz, 
Stefan Balcer, Zbigniew Mackiewicz
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problemem. Kolejnym zagadnieniem jest wsparcie finansowe strażaków. Chodzi o to, aby 
ono faktycznie było i dotyczyło zakupów, które są oczekiwane przez OSP a nie im narzu-
cane. Osobna kwestia to szkolenia, badania lekarskie i opieka medyczna dla strażaków. 
Niezwykle istotne są relacje z samorządem gminy. To od tego zależy i rozwój OSP, i bez-
pieczeństwo w gminie. Na szczęście jest tu zrozumienie. Przykładem są OSP (remonty 
i budowa remiz) finansowo wspierane przez samorządy gmin powiatu suwalskiego. Jeżeli 
myślimy o bezpieczeństwie w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, nie można zapo-
mnieć o bieżących trudnościach. One bowiem mogą osłabić nas i bezpieczeństwo wszyst-
kich mieszkańców. Na szczęście duch u strażaków ochotników nie gaśnie. Z oddaniem 
służą ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

W spotkaniu udział wzięli: prezes OSP z Wiżajn Stefan Balcer, prezes OSP Rutka Tar-
tak Tadeusz Anzulewicz, wiceprezes OSP Kaletnik, gm. Szypliszki Wojciech Głażewski, 
naczelnik OSP z Nowej Wsi, gm. Suwałki Bogdan Karłowicz, prezes OSP z Potaszni, gm. 
Suwałki Krzysztof Kowalczuk, prezes ZOP ZOSP RP w Suwałkach Tadeusz Chołko, wójt 
gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz oraz nestor suwalskich strażaków Jerzy Paciukanis. 
Spotkanie prowadził przewodniczący Zespołu ds. Strategii przy ZG ZOSP RP dr Marian 
Zalewski.

Tadeusz Chołko – prezes ZOP ZOSP RP w Suwałkach
W latach 1967-1972, kiedy uczyłem się w TM w Suwałkach, boisko graniczyło z zawodo-

wą strażą pożarną, ale i OSP. Często przyglądałem się ćwiczeniom, wyjazdom do pożarów. 
Zacząłem interesować się tą służbą ratowniczą. Kiedy byłem w klasie maturalnej, szukałem 
szkoły, która kształciła wyższą kadrę tej służby. Po zdaniu egzaminu wstępnego do WOSP 
w Warszawie i 4-letnich studiach zostałem skierowany do pracy w KRSP w Augustowie, później 
przeniesiony do KWSP w Suwałkach, a następnie awansowałem na komendanta rejonowego  
KRSP w Suwałkach, w której pełniłem służbę od 1980 r. do końca 1998 r. W tym okresie 
współpracowałem z OSP powiatu suwalskiego. Współpraca była bardzo ścisła i konkretna. 
Komenda organizowała szkolenia, wyposażała w sprzęt, prowadziła przeglądy, zaopatrywała 
w paliwo, uczestniczyła w zebraniach sprawozdawczych, wyborczych, uroczystościach OSP.  
Do wyróżniających się druhów w  minionym czasie należeli: Tadeusz Olszewski,  
Wacław Witkowski, Waluś Stankiewicz, Józef Zajączkowski, Stefan Balcer, Mieczysław 
i  Henryk Wierzchowscy, Eugeniusz Grzymkowski, Wacław Bagiński, Józef Bubrowski,  
Jerzy Paciukanis, Zdzisław Czerniawski, Bogdan Burzyński, Eugeniusz Skubina,  
Izydor Szeszorek, Józef Jankowski, Jan Kozłowski, Andrzej Czuper. Muszę przyznać, że 
w tym okresie było naprawdę duże zaangażowanie społeczne druhów, pomimo braku od-
powiedniego sprzętu, wyposażenia osobistego, samochodów (w OSP bazowano na Żukach 
i Starach 25).

Niektóre jednostki zajmowały się kulturą, i tak przy OSP w Szypliszkach powstał zespół 
śpiewaczy „Pogranicze” pod kierunkiem dh. Józefa Murawskiego. Przez całe moje zawo-
dowe życie, w szczególności gdy byłem komendantem, a następnie wójtem, miałem ścisłą 
współpracę z OSP, osobiście uczestniczyłem w zebraniach, uroczystościach itp. Pomagałem 
im, jak mogłem i bardzo ceniłem i cenię sobie ich zaangażowanie. W 2002 r., po śmierci  
dh. Tadeusza Olszewskiego, zostałem wybrany na prezesa ZP ZOSP RP w Suwałkach i na 
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wójta gminy Suwałki. Od tego czasu współpraca ta była jeszcze ściślejsza, gdyż widziałem 
potrzebę istnienia OSP od strony samorządu, konkretnie wójta, który odpowiada za bezpie-
czeństwo na terenie gminy. A może to zapewnić mieszkańcom tylko wtedy, gdy ma spraw-
ne, dobrze działające i wyposażone OSP, które mogłyby się zmierzyć z każdym zdarzeniem 
losowym. Kiedy Polska wstąpiła do UE, tj. w 2005 r., pojawiła się możliwość pozyskania 
środków unijnych na sprzęt, samochody i wyposażenie. To w znacznym stopniu pomogło 
samorządom należycie wyposażyć jednostki OSP. Przez ostatnie 10 lat wszystkie jednostki 
z terenu gminy Suwałki zostały wyposażone w nowoczesne samochody, podobnie jest na 
terenie całego naszego powiatu. Problemem terenów wiejskich pozostaje odpływ młodych 
ludzi za chlebem do miast lub za granicę I trudno mieć pretensje do młodzieży, która się 
kształci, zakłada swoje rodziny i musi je utrzymać. 

Współpraca z PSP w Suwałkach układała się dobrze. Po moim odejściu ze służby komen-
dantami byli Krzysztof Hawrus, Dariusz Siwicki, a obecnie jest nim mł. bryg. Arkadiusz Bu-
chowski. Moja relacja z kierownictwem PSP była i jest dobra. Chciałbym, aby tak pozostało 
i w następnych latach, co w znacznym stopniu wpływa na relację pomiędzy PSP i OSP. Obecnie 
problemem jest wchodzenie polityki w szeregi OSP. Wcześniej tego nie było. Wyraźnie widać, 
że rządzący chcą mieć większy wpływ na druhów. Widzę już częściowe rozbicie w jednost-
kach, a to do niczego dobrego nie prowadzi. Moim pragnieniem jest, aby w OSP panowała 
zgoda, jedność. Wtedy to wszystko jest budujące. Za poprzednich systemów OSP nigdy nie 
lubiło polityki w swoich szeregach. To, co jest obecnie, prowadzi do destrukcji pomiędzy PSP 
i OSP, tak jak czasami widać to w rodzinach. Jak będzie zgoda, jedność, to i prestiż OSP i dru-
hów będzie widoczny w społeczeństwie. Moim marzeniem byłoby właśnie to. Chciałbym, żeby 
tak było w przyszłości i żeby ta społeczna służba ratownicza była wzorem i przykładem dla lo-
kalnego społeczeństwa. Moim zdaniem OSP powinny istnieć w naszej polskiej rzeczywistości. 
Skutecznie zabezpieczają teren wiejski. Zawsze są pierwsze przy zdarzeniach (ze względu na 
równomierne rozmieszczenie w gminach). Prawda jest taka, że zanim PSP z powiatu dojedzie, 
OSP już ratuje. Jako doświadczony samorządowiec wiem, że wszystkim żyłoby się bezpiecz-
niej, a wójt czułby się pewniej, mając sprawnie, dobrze działające OSP. 

Jako prezes powiatowy mogę stwierdzić, że powiat suwalski jest dobrze wyposażony 
w samochody i sprzęt, samorządowcy dbają o druhów, druhowie są przeszkoleni, przecho-
dzą badania lekarskie, są ubezpieczeni. Czasami mankamentem jest brak odpowiedniej licz-
by druhów do wyjazdów ratowniczych, w związku z pracą poza miejscem ich zamieszkania.

15. 3 sierpnia 2019 r. – otwarcie nowej strażnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowej Wsi k. Suwałk

– To duże wydarzenie w życiu Nowej Wsi i całej gminy, poprawiające stan bezpieczeń-
stwa – podkreślali zgodnie Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki i Tadeusz Chołko, 
prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, starosta suwalski Witold Kowalewski i Arkadiusz 
Buchowski, komendant miejski PSP w Suwałkach. 

To istotna zmiana dla bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Dotychczas miejsco-
wi druhowie parkowali jeden z  pojazdów w  blaszanym, nieogrzewanym baraku. Zimą 
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w wozie ratowniczo-gaśniczym nie mogli trzymać wody, gdyż w czasie mrozów uszko-
dziłaby pojazd i pompy. Obecnie oba pojazdy są pod jednym dachem, zaś ochotnicy mają 
wymarzone zaplecze. Zapewnia to dyspozycyjność jednostki do działań ratowniczo-ga-
śniczych w ciągu całego roku. 

Na parterze nowej remizy mieszczą się dwa ogrzewane garaże dla dwóch samochodów gaśni-
czych oraz pomieszczenia na potrzeby druhów. Na piętrze przewidziano dużą świetlicę. Będzie to 
także centrum spotkań i integracji nie tylko druhów, ale i całej okolicznej społeczności – centrum 
kulturalne mieszkańców. Koszt inwestycji wyniósł blisko 1 mln zł.

Budowa nowej remizy to inicjatywa poprzedniego wójta gminy Suwałki Tadeusza Choł-
ko. Sfinalizował ją obecny wójt Zbigniew Mackiewicz. Odczytano także list prezesa ZG 
ZOSP RP Waldemara Pawlaka. W liście, dziękując strażakom ochotnikom za poświęcenie, 
podkreślił on, że dzisiaj zadaniem strażaków jest ochrona nie tylko przed żywiołami ognia 
i wody, ale także przed żywiołami nienawiści i pogardy. Do zgromadzonych strażaków oraz 
wszystkich uczestników zwrócił się także przewodniczący Zespołu ds. Strategii ZOSP RP 
dr Marian Zalewski. – Jako strażacy ochotnicy sami sobie stawiamy wysoko poprzeczkę – po-
wiedział. – Chcemy, aby na miejsce zdarzenia strażacy pojawiali się nie później niż w 5 min. 
Ale to wyzwanie także dla samorządu, który jest dzisiaj filarem istnienia OSP, finansując je 
w około 70 proc., oraz państwa. Apelujemy do władz kraju o uhonorowanie społecznego trudu 
strażaków poprzez dodatek do rent i emerytur. 

16. 9 września 2019 r. – O strategii na Politechnice Wrocławskiej

Przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski spotkał się z  JM prof. dr. 
hab. Cezarem Madryasem – wybitnym naukowcem, rektorem Politechniki Wrocławskiej 
i poinformował go o pracach Związku nad strategią Florian 2050. 

Podczas spotkania nakreślone zostały możliwe formy współpracy. Prof. Madryas 
otrzymał zaproszenie do udziału w radzie programowej periodyku „Analizy strategiczne 
Florian 2050”. Większość jego badań odnosi się do szeroko rozumianej rozbudowy, mo-
dernizacji i odnowy infrastruktury podziemnej na terenach zurbanizowanych. Jest auto-
rem i współautorem 480 prac udokumentowanych w systemie DONA, ośmiu dzieł zwar-



396

STRATEGIA FLORIAN 2050 – KALENDARIUM PRAC ZWIĄZKU 

tych, w tym czterech monografii i czterech 
akademickich wydawnictw książkowych, 
będących podstawowymi podręcznikami 
dla studentów wydziałów budownictwa 
i  ochrony środowiska na polskich uczel-
niach wyższych.

Politechnika Wrocławska to jeden 
z  najważniejszych ośrodków naukowych 
i dydaktycznych w Polsce. Jest spadkobier-
cą materialnego dorobku niemieckiej Kö-
nigliche Technische Hochschule Breslau 
oraz intelektualnego i  naukowego dzie-
dzictwa Politechniki Lwowskiej. Na 16 wy-
działach (architektury, budownictwa lądo-
wego i wodnego, chemicznym, elektroniki, 
elektrycznym, geoinżynierii, górnictwa 
i geologii, inżynierii środowiska, informa-
tyki i  zarządzania, mechaniczno-energe-
tycznym, mechanicznym, podstawowych 
problemów techniki, elektroniki mikrosys-
temów i  fotoniki, matematyki, techniczno-informatycznym, techniczno-inżynieryjnym, 
techniczno-przyrodniczym), pod kierunkiem ponad 2 tys. nauczycieli akademickich, 
kształci się prawie 28 tys. studentów. Ma wysoką pozycję wśród uczelni technicznych 
w Europie i na świecie. Słynie z nowoczesnych jednostek: Centrum Wiedzy i Informacji 
Naukowo--Technicznej, Centrum Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komuni-
kacyjnych, Centrum Edukacyjno-Technologicznego, a także jednego z najmocniejszych 
komputerów na świecie BEM. 

17. 10 września 2019 r. – Spotkanie konsultacyjne z liderami ruchu 
strażackiego woj. lubuskiego, samorządowcami i przedstawicielami 
wyższych uczelni, dotyczące kierunków prac nad strategią Związku 
OSP RP Florian 2050, Urząd Marszałkowski, Zielona Góra 

To kolejne spotkanie organizowane we współpracy z samorządem i poświęcone spra-
wom bezpieczeństwa, ratownictwa i przyszłości Związku oraz OSP. Samorząd, od gmin-
nego po wojewódzki, odgrywa wiodącą rolę we wsparciu OSP i dlatego taka współpraca 
jest ze wszech miar uzasadniona. 

Podczas spotkania głos zabrał członek zarządu woj. lubuskiego Marcin Jabłoński.  
– Myślimy o przyszłości bardzo długofalowo. Odpowiedzialne spojrzenie w przyszłość wyma-
ga refleksji w gronie fachowców, ludzi o dużym bagażu doświadczeń. Samorząd wojewódz-
twa z wielkim przekonaniem i determinacją wspiera ochotnicze straże pożarne. W ostatnim 
czasie mieliśmy okazję pokazać tego konkretne przykłady, w postaci kolejnych umów na do-
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starczenie sprzętu ratowniczego i pojazdów dla OSP. Ze środków samorządu województwa 
udało się kupić ponad 100 samochodów. Wstępne założenia kierunkowe strategii przedsta-
wił przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski. Zarysował diagnozę oraz 
główne kierunki prac. Obecnie prowadzone są konsultacje społeczne. Elżbieta Polak, dy-
rektor ZOW ZOSP RP w Zielonej Górze, w swoim wystąpieniu podniosła prawne aspekty 
funkcjonowania OSP zwiększające biurokrację i nie pomagające ochotnikom. Podkreśliła 
przy tym, że istotne jest nowe podejście w odniesieniu do badań lekarskich oraz ulg w za-
kresie cen energii elektrycznej, niedostępnych dla strażaków, a  także wysokich stawek 
VAT, które do niedawna wynosiły 8 proc. a dzisiaj aż 23 proc., co rzutuje na możliwości 
zakupów.

Na spotkaniu poruszano wiele zagadnień związanych z finansowaniem OSP. Zebrani 
akcentowali potrzebę takiego uchwalania przepisów, m.in. podatkowych, by uwzględniły 
społeczny charakter funkcjonowania OSP (można zadusić OSP biurokracją). Zasygnali-
zowano także problem wyposażenia jednostek. – Należy wypracować jeden wysoki stan-
dard wyposażenia jednostek – mówiono. – Muszą one mieć sprzęt nowoczesny, odpowia-
dający standardom służb zawodowych. Inaczej młodzi tu nie przyjdą. W trakcie spotkania 
poruszano wielokrotnie problem ludzi młodych w  OSP. Najważniejsza jest atmosfera 
w samorządach, to, jakie są remizy, sprzęt, pojazdy. To wszystko albo przyciąga, albo od-
pycha młodych. I dlatego tak ważny jest postulat ruchu strażackiego w sprawie dodatku 
do rent i emerytur. To musi być nagłaśniane. Ważna jest praca u podstaw, czyli w szko-
łach, z dziećmi. Oby nie było tak, że będzie sprzęt, a zabraknie strażaków. Uwzględnijmy, 
postulowano, specjalne szkolenia dla dorosłych, jak pracować z dziećmi. Wiele uwagi po-
święcono relacjom OSP z PSP. Bliska kooperacja to piękna nasza tradycja. W ostatnim 
okresie rodzą się jednak – nie z winy OSP i Związku – nieporozumienia. To nikomu nie 
służy. Poddano krytyce działania dzielące strażaków, na przykład różnicowanie ich po-
przez wprowadzanie nowego oznakowania na mundurach. Istotna dla bezpieczeństwa jest 
– akcentowano – ścisła współpraca z wieloma instytucjami, w tym z Lasami Państwowymi 
oraz Regionalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. Wiele dobrych słów padło pod adresem Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, szczególnie w okresie, 
gdy szefowała mu Jolanta Fedak. 

Podkreślano wagę prac nad strategią Związku. Strategia jest absolutnie potrzebna. 
Podjęcie nad nią pracy to zadanie bardzo trudne, ale wykonalne i będzie dobrze służy-
ło bezpieczeństwu. Akcentowano potrzebę korelacji strategii na poziomie centralnym ze 
strategiami województw i gmin. Prezes ZOW ZOSP RP Edward Fedko podkreślił, że woj. 
lubuskie ma już swą strategię do 2022 r. Została ona także jednogłośnie przyjęta przez 
sejmik. Ta strategia odgrywa kluczową rolę szczególnie w  staraniach o  środki unijne. 
W tym obszarze Związek ma niekwestionowane sukcesy, pozyskał w ramach programów 
unijnych dziesiątki samochodów strażackich. Województwo lubuskie ma bardzo dobre 
przykłady współpracy międzynarodowej. To zasługa wielu lat pracy władz Związku na 
szczeblu wojewódzkim. Dzisiaj strażacy z woj. lubuskiego współpracują z Brandenburgią, 
Usti nad Łabą oraz ze strażakami we Francji. Bardzo ważna jest także platforma współpra-
cy i wsparcia strażaków na Ukrainie. Tam wspieramy powstawanie systemu ochotniczego. 
O praktycznych formach współpracy ze strażakami na Ukrainie mówił prezes oddziału 
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powiatu ziemskiego zielonogórskiego Adam Jaskulski. Już dwukrotnie do woj. lubuskiego 
przyjechały na wakacje dzieci z polskich rodzin na Ukrainie.

Spotkanie zakończyła prezentacja jedynej w woj. lubuskim drużyny ratowniczo-po-
szukiwawczej OSP w Jargoniewicach.

18. 19 września 2019 r. – Porozumienie o współpracy z Kujawską Szkołą 
Wyższą we Włocławku

W  ramach realizacji swego programu Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Waldemara Pawlaka – prezesa Zarzą-
du Głównego ZOSP RP nawiązał współpracę z  Kujawską Szkołą Wyższą we Włocław-
ku reprezentowaną przez jej rektora, prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego.  
Porozumienie zostało podpisane 19 września 2019 r., w okresie intensyfikacji współpracy 
ze środowiskiem naukowym w związku z pracami nad strategią Związku Florian 2050. 
Celem porozumienia jest zbliżenie środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem insty-
tucji bezpieczeństwa państwa, praktyki gospodarczej i badawczo-rozwojowych, ze szcze-

Tekst i zdjęcia: MAZ i Dariusz Nowak
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gólnym uwzględnieniem potencjalnych pracodawców absolwentów uczelni, a poprzez to 
lepsze wykorzystanie zasobów i potencjału obu stron. Porozumienie obejmuje współpracę 
w szczególności w zakresie:
1. podejmowania działań na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa, wspierania działań pod-

miotów sektora publicznego i prywatnego ukierunkowanych na umacnianie bezpie-
czeństwa wewnętrznego państwa, aktywizację lokalnego rynku pracy i  współpracę 
z organizacjami pozarządowymi,

2. podnoszenia w  środowisku akademickim świadomości potrzeby kompleksowych 
i zintegrowanych działań ma rzecz bezpieczeństwa, budowania poczucia współodpo-
wiedzialności za wspólną ochronę zabezpieczanych wartości,

3. czynnego udziału studentów w wykonywaniu zadań społecznych i promocyjnych na 
rzecz edukacji dla bezpieczeństwa i obronności, 

4. opiniowania i doskonalenia programu kształcenia w uczelni na kierunku bezpieczeń-
stwo wewnętrzne oraz jego realizacji,

5. wskazywania tematyki prac etapowych i dyplomowych w zakresie zainteresowań i po-
trzeb stron,

6. umożliwienia odbywania studentom uczelni staży i praktyk zawodowych w siedzibie 
Związku, a także organizacji study tour (wizyt studyjnych).

7. współorganizowania szkoleń dla pracowników Związku z zakresu bezpieczeństwa we-
wnętrznego państwa i obronności z udziałem pracowników naukowych uczelni, 

8. możliwości wykorzystywania potencjału naukowego uczelni i Związku poprzez współpra-
cę w organizacji konferencji naukowych, kursów ratownictwa medycznego, sporządzaniu 
ekspertyz, szkoleń, opinii, organizacji warsztatów, konkursów, przygotowywaniu publika-
cji, a także wspólny udział w konsultacjach i akcjach społecznych, podejmowania wspól-
nych inicjatyw i działań oraz promocji na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego i edukacji.

Szkoła otwiera podwoje dla Związku poprzez zapraszanie do udziału w recenzowaniu 
i ocenie prac dyplomowych, umożliwianie pracownikom Związku korzystania z zasobów 
bibliotecznych oraz stworzenie uczelnianej bazy informacji, publikacji oraz promocji na 
rzecz potrzeb Związku z  zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego z  udziałem studentów 
oraz pracowników naukowych.

Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej prof. Stanisław Kunikowski jest członkiem rady na-
ukowej „Słownika biograficznego strażaków polskich” oraz rady programowej periodyku 
poświęconego strategii Związku „Analizy strategiczne Florian 2050”. 

19. 21-22 września 2019 r. – O strategii Związku na spotkaniu laureatów 
konkursów historycznych, Olsztyn

W  siedzibie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyło się spotkanie laureatów 
(150 osób) XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, XXVI Konkursu na pamiętniki, 
wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” oraz XIV Konkursu na Prace Po-
pularnonaukowe i Badawcze Dotyczące Historii Pożarnictwa. Ogólnopolskie spotkania 
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kronikarzy to już wieloletnia ugruntowana 
tradycja. W tym roku oprócz problematyki 
czysto kronikarskiej i  omówienia aktual-
nej rzeczywistości kronikarzy wiele uwagi 
poświęcono przyszłości i rozwojowi ruchu 
kronikarskiego w  związku z  pracami nad 
strategią Związku OSP RP – Florian 2050. 

Pierwszego dnia uczestnicy spotka-
nia zapoznali się z historią Olsztyna. Gości po mieście oprowadzał dr Władysław Maria 
Świeczkowski, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Historycznej ZOSP RP. Po połu-
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dniu odbyły się warsztaty szkoleniowe. Kronikarze wysłuchali prezentacji oraz uczestni-
czyli w dyskusjach tematycznych. Grupy warsztatowe prowadzili: Anna Przybylska i dr 
Krzysztof Adam Latocha – „Dokumentowanie dziejów ochotniczych straży pożarnych”, 
Małgorzata Judasz i Bogdan Siwiński – „Kluby kronikarza oraz inne formy współpracy 
i integracji kronikarzy OSP” oraz dr Marian Zalewski i dr Janusz Gmitruk – „Rola kroni-
karza w dokumentowaniu historii”. Kilkudziesięciu uczestników warsztatów rozmawiało 
o swoich sukcesach i porażkach, o znaczeniu ich trudnej i odpowiedzialnej aktywności. 
Zastanawiano się, co robić, aby pozycja i znaczenie kronikarzy rosły. W trakcie warszta-
tów akcentowano rolę kronikarzy jako kustoszy pamięci o historii strażaków i OSP. Wiele 
uwagi poświęcono roli nowych technologii w tworzeniu kronik i współpracy kronikarzy.

Sobotnie spotkanie historyków zakończyła prezentacja węzłowych problemów i celów 
strategicznych przedstawiona przez dr. Mariana Zalewskiego – przewodniczącego Zespo-
łu ds. Strategii ZOSP RP Florian 2050. W  prezentacji nie zabrakło miejsca na pytania 
o przyszłość ruchu kronikarskiego. Tysiące kronikarzy to niezwykle istotna grupa w re-
alizacji programu i celów strategicznych w OSP i wszystkich instancji Związku. Swoim 
doświadczeniem i przemyśleniami podzielił się nestor strażaków woj. warmińsko-mazur-
skiego Stanisław Mikulak. 

W niedzielę historycy mieli okazję uczestniczyć w dwóch wydarzeniach. W auli im. 
Mieczysława Kotera zwiedzali wystawę kronik nadesłanych na konkurs. Tego dnia odby-
ła się również sesja popularnonaukowa „Pamięć i prawda w ruchu strażackim”, podczas 
której swoje tematy zaprezentowali: dr Krzysztof Adam Latocha – „Rozwój ruchu strażac-
kiego 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 samorządny i demokratyczny charakter 
Związku po II wojnie światowej” oraz dr Marian Zalewski – „Ruch strażacki w XXI wieku. 
Rola komisji historycznych i kronikarzy”. Uczestnicy poparli ideę rozpoczęcia prac nad 
monografią Związku OSP RP, która powinna zostać wydana na 100-lecie naszej organiza-
cji, przypadające w 2021 r. 

Ostatnim punktem programu było podsumowanie konkursów historycznych Związku, 
w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy. Wszystkim też wręczono nagrody i dyplomy. 

Do XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik zgłoszono 78 kronik strażackich 
w 118 tomach: z 65 OSP, w tym dwóch zakładowych, ośmiu MDP, trzech ZOP ZOSP RP 
i dwóch ZOG ZOSP RP. Było to: 18 kronik z woj. wielkopolskiego, 13 kronik z woj. łódz-
kiego, dziewięć kronik z woj. kujawsko-pomorskiego, po siedem kronik z województw ma-
zowieckiego, podlaskiego i małopolskiego, sześć kronik z woj. lubelskiego, cztery kroniki 
z woj. śląskiego, po trzy kroniki z województw dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego 
oraz kronika z woj. opolskiego. Nie pojawiły się w konkursie kroniki z pięciu województw: 
lubuskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i  zachodniopomorskiego.  
Po raz pierwszy w konkursie brało udział 31 kronik. 

W tym roku nadesłane prace jury oceniło: 17 kronik jako wzorowe, 27 kronik jako wy-
różniające się, 29 kronik jako poprawne, a pięć kronik pozostawiło bez oceny, ze względu 
na udział w zeszłorocznym Ogólnopolskim Konkursie Kronik. 
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20. 27 września 2019 r. – posiedzenie Zarządu Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych 
i Sprzętu Ratowniczego, ZG ZOSP RP, Warszawa

Podczas debaty przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski zapoznał ze-
branych z kierunkami prac nad strategią Związku. Podkreślił ważną w przeszłości, dzisiaj 
i w przyszłości rolę producentów zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprzętu ratowni-
czego w całym systemie bezpieczeństwa naszego kraju, ochrony ludzi i mienia. Zaprosił 
wszystkich do współpracy przy tworzeniu długofalowego projektu programu Związku. 
Jest to bardzo istotne dla Związku i ochotniczych straży pożarnych. 

Wiceprezes Zarządu OSPZPiSR Wiesław Golański podkreślił wagę harmonijnej 
współpracy Związku OSP RP oraz Stowarzyszenia, a  także znaczenie tej współpracy 
w przyszłości, również przy pracach nad strategią.

Prezes Stowarzyszenia dr inż. Zenon Małkowski z aprobatą odniósł się do przedłożo-
nych propozycji współdziałania nad kierunkami prac nad strategią. Ważnym polem tej 
współpracy będzie współpraca merytoryczna w  ramach wydawnictwa „Analizy strate-
giczne Florian 2050”.

Dorota Zagraba - dyrektor ZOSP RP Wytwórni Umundurowania Strażackiego 
w Brzezinach

Nowe wyzwania stające przed strażakami ochotnikami przesądzają o zdefiniowaniu 
podstawowych kierunków rozwoju ZOSP RP Wytwórni Umundurowania Strażackiego. 
A  są to: komputeryzacja procesu produkcji; wprowadzanie innowacyjnych materiałów 
i  konstrukcji; inwestycja w  wyspecjalizowane kadry; rozwój multimedialnej reklamy 

Członkowie Zarządu OSPZPiSR od lewej: Krzysztof Krempeć, Dorota Zagraba, Piotr Grabowski, prezes Za-
rządu OSPZPiSR dr Zenon Małkowski, przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski, wiceprezes 
Zarządu OSPZPiSR Wiesław Golański, Andrzej Radecki, Jarosław Wiche
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i e-marketingu; nowe kanały sprzedaży wykorzystujące aplikacje internetowe; wykorzy-
stanie dotacji unijnych i innych form finansowania zewnętrznego na rozwój i rozbudowę 
przedsiębiorstwa produkcyjnego; nowoczesne systemy energetyczne w budynkach (wy-
korzystanie odnawialnych źródeł energii) oraz docelowo – nowoczesna organizacja pro-
dukcji z wykorzystaniem łańcucha dostaw on-line. 

Do osiągnięcia wyżej wymienionych celów niezbędna będzie budowa magazynu pro-
dukcyjnego, tj. nowy budynek, nowoczesne, optymalne metody składowania materiałów 
do produkcji, zautomatyzowane regały magazynowe (każdy wyposażony w  monitory 
pozwalające na szybkie odczytywanie stanów magazynowych na poszczególnej półce, 
w podziale na asortymenty), systemy transportu wewnętrznego, automatyzacja magazynu 
„przedprodukcyjnego” sprzęgnięta z  procesem produkcji i  magazynem „poprodukcyj-
nym” (system komputerowy pozwalający na skanowanie czytnikami kodów kreskowych). 
Realizacja procesów magazynowych będzie konieczna przy jednoczesnej całkowitej elimi-
nacji papierowej formy dokumentów. 

Wprowadzanie nowoczesnych technologii, zastosowanie urządzeń cyfrowych, kom-
puteryzacja produkcji, stosowanie najnowszej generacji oprogramowania, nowe sposoby 
przesyłu danych wpłyną również na zwiększenie atrakcyjności wykonywanej pracy i jako-
ści wytwarzanych produktów. Zostaną wyeliminowane czynności najprostsze, na przykład 
wprowadzone zostanie automatyczne pakowanie, oznaczanie warstw itp. Automatyzacja 
procesu produkcji polegająca na wprowadzeniu automatów lub półautomatów zastąpi tzw. 
szycie na piechotę. Transport międzyoperacyjny podniesie wydajność. Konieczne będzie 
wykorzystanie możliwości skanowania sylwetki (stacjonarnie oraz mobilnie). Mobilna ka-
bina zapewni szybsze zdejmowanie pomiarów z dużej grupy osób. Przy pobieraniu danych 
biometrycznych będzie następowało jednoczesne kodowanie tożsamości (administrowanie 
i przechowywanie danych osobowych). Skanowanie sylwetki zostanie zespolone z przygoto-
waniem wykrojów, co ułatwi personalizację wyrobów i szybkość wykonania szycia na miarę.

Niezbędna będzie współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami badawczymi, co umoż-
liwi inicjowanie procesu doskonalenia technologii znajdujących zastosowanie w  pro-
dukcji wyrobów dla straży. W  pierwszej kolejności musi nastąpić rozbudowa działu 
badawczo-rozwojowego, czyli własne laboratorium, tworzenie prototypów i  rozwiązań, 
dopracowywanie ich, testowanie nowych pomysłów, wdrożenie rozwiązania na rynek 
i jego optymalizacja. Musi nastąpić włączenie w większym stopniu w innowacje użytkow-
ników końcowych produktów, dogłębne analizowanie ich potrzeb, a następnie testowanie 
przez nich w warunkach naturalnych opracowanych nowości. Firma musi być innowa-
cyjnym liderem branży pożarnictwa, nie oglądając się na konkurencję. Szybkie wprowa-
dzanie do produkcji nowatorskich metod wytwarzania materiałów tekstylnych zapewni 
dostęp do nowych materiałów dzięki modyfikacji fizycznej, chemicznej i  biologicznej, 
a także nanotechnologii. Mamy nadzieję, że szkolnictwo nadąży za potrzebami przemysłu 
odzieżowego i wyszkoli kadrę technologów potrafiących sprawnie posługiwać się kompu-
terowymi narzędziami do projektowania produkcji.
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Aleksandra Ambros-Dorota - kierownik Ośrodka Szkoleniowego ZOSP RP w Turawie
Ośrodek „Strażak” w Turawie, oficjalnie zarejestrowany w 2015 r. jako Ośrodek Szko-

leniowy Związku OSP RP, z powodzeniem od blisko 5 lat realizuje swą politykę szkolenio-
wą. W najbliższych latach, z powodu rosnącej na rynku konkurencji i przejęcia wielu za-
dań szkoleniowych przez komendy PSP w każdym województwie, ośrodek będzie musiał 
otworzyć się na nowe wyzwania i pomysły, by nadal funkcjonować na rynku szkoleń. Jego 
kierownictwo dąży do tego, by stał się on nie tylko miejscem nauki ratownictwa medycz-
nego dla strażaków ochotników z terenu całego kraju, ale również – dzięki inwestycjom 
w nowoczesne systemy szkoleniowe oraz infrastrukturę – miejscem szkoleń na przykład 
z tzw. wysokościówki czy ratownictwa wodnego. Ze względu na duży, liczący 1,5 ha teren 
oraz dostęp do jeziora rozpoczęcie działalności w tych dziedzinach, naturalnie przy zain-
westowaniu w sprzęt oraz fachową kadrę, ma ogromną szansę powodzenia.

Już dziś obserwuję spore zainteresowanie strażaków ochotników innym rodzajem 
szkoleń. Młodemu ochotnikowi dziś już nie wystarcza tradycja, krzewienie kultury stra-
żackiej, udział w zawodach czy zdobycie tytułu ratownika. On chce być wszechstronnie 
wykształcony, chce pływać łodzią, ratować tonących, a także tych uwięzionych na wysoko-
ści! Strażak ochotnik chce czuć się potrzebny nie tylko na swoim terenie, ale też być tam, 
gdzie ratownicy z jednostek PSP, co zresztą jest również społeczną potrzebą. W ośrodku 
strażacy poznają nowe technologie, takie jak mobilne systemy szkoleniowe obejmujące 
naukę ratownictwa wysokościowego, od budowania stanowisk z taśm i lin, poprzez wycią-
ganie poszkodowanego ze studni, poruszanie się po dachach wysokich budynków, ewaku-
ację z miejsc trudno dostępnych, po ewakuację z zadymionych pomieszczeń.

Nowym rozwiązaniem jest również system VR – virtual reality i ćwiczenia strażaków 
ochotników w zupełnie innym wymiarze. Symulacje pożarów, zadymionych pomieszczeń, 
szkolenia z interakcją z rzeczywistością to marzenia, które być może wkrótce się spełnią! 
Podobnie testowanie kursantów pod presją różnorodnych czynników, a także rejestracja 
zachowań uczestników szkoleń. Wprowadzimy szkolenia psów do działań ratowniczych 
– ogromne możliwości terenu, otoczenie lasu dają ku temu nowe możliwości. Wykorzy-
stywanie dronów oraz wyszkolonych psów, las, grupy poszukiwawcze to możliwości, jakie 
daje i będzie dawał ochotnikom ośrodek „Strażak” w Turawie.

Dziś wydaje się, że te nowatorskie rozwiązania szkoleniowe będą chlebem powsze-
dnim w niedalekiej przyszłości. Musimy zachęcać i  szkolić na wysokim poziomie mło-
dzież, a  także dzieci, by ochotnicze pożarnictwo nie odeszło do lamusa! To musi być 
atrakcyjny ośrodek pod każdym względem – od warunków bytowych, zdrowej, smacznej 
kuchni, po najlepsze i najnowocześniejsze w Polsce szkolenia dla strażaków ochotników.

21. 28 września 2019 r. – Inauguracja i ślubowanie strażaków w służbie 
kandydackiej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

Uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/2020 oraz ślubowanie poprzedziła 
msza święta w intencji strażaków w służbie kandydackiej, kadry i studentów uczelni od-
prawiona w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Szko-
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ła Główna Służby Pożarniczej to publiczna uczelnia kształ-
cąca pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego i  bezpieczeństwa cywilnego. 
Powstała w 1982 r., w miejsce rozwiązanej Wyższej Oficer-
skiej Szkoły Pożarniczej. Uczelnią kieruje rektor-komen-
dant SGSP nadbryg. prof. dr hab. inż. Paweł Kępka. Związek 
OSP  RP tradycyjnie współpracuje z  uczelnią, obchodzącą 
w bieżącym roku 80. rocznicę organizacji pierwszego kursu 
oficerskiego w  murach uczelni. W  inauguracji uczestniczył 
przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski.

22. 5października 2019 r.- Inauguracja roku akademickiego we 
Wszechnicy Polskiej – Szkole Wyższej. Pałac Kultury i Nauki, Warszawa 

Zebranych na uroczystości powitał i uczelnię przedstawił rektor prof. Zdzisław Ga-
jewski. Najważniejszym momentem dla zebranych, zwłaszcza nowych studentów, była 
immatrykulacja. Przyjęto ślubowanie studentów oraz wręczono legitymacje studentom 
pierwszego roku. Wykład inauguracyjny pt. ,,Dylematy ochrony klimatu” wygłosił prof. 
WPSW dr Janusz Radziejowski. Z okazji inauguracji do Wszechnicy Polskiej wpłynęły 
listy okolicznościowe od ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz od marszałka woje-
wództwa mazowieckiego. Uczelnia powstała w 2001 r. Kształci między innymi na kierun-
kach finanse i  rachunkowość, pedagogika, filologie, administracja, bezpieczeństwo we-
wnętrzne. Związek OSP RP w 2017 r. podpisał z Wszechnicą Polską umowę o wzajemnej 
współpracy. O  jej najbliższych formach – zwłaszcza w związku z pracami nad strategią 
Florian 2050 – rozmawiał z władzami Wszechnicy dr Marian Zalewski – przewodniczący 
Zespołu ds. Strategii.
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23. 9-10 października 2019 r. – Międzynarodowe Targi Ochrony Śro-
dowiska POL-ECO SYSTEM 2019 pod hasłem „Zrównoważona gospo-
darka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska”, Poznań 

Doroczne największe wydarzenie wystawienniczo-konferencyjne branży ekologicznej 
przebiegało w  ramach obchodów jubileuszu 30-lecia Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Targom towarzyszyły liczne panele merytoryczne, se-
minaria i konferencje, w tym ,,Dorobek 30-lecia NFOŚiGW oraz perspektywy rozwoju 
Funduszu i  systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce”, a także ,,Jakie wyzwania 
stawia program czyste powietrze w działaniach samorządów”.

Związek OSP RP od 30 lat współpracuje z narodowym i wojewódzkimi funduszami ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. O tym, w kontekście przygotowywanej strategii Florian 
2050, rozmawiał podczas targów z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem oraz 
prezesem Zarządu NFOŚiGW Piotrem Woźnym przewodniczący Zespołu ds. Strategii  
dr Marian Zalewski.

W trakcie spotkań przekazany został list od prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka 
wystosowany na okoliczność jubileuszu NFOŚiGW.

Adam Krzyśków – polityk, samorządowiec i leśnik, poseł na Sejm VI kadencji, w latach 
2002-2007 r. prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Olsztynie

Jak każdy młody człowiek chciałem być strażakiem. Pamiętam z dzieciństwa, jak przed remi-
zą starsi koledzy walczyli z oporną motopompą, jak wyglądała walka z żywiołem ognia podczas 
pożaru domu sąsiadów. Gasili sąsiedzi i nasza straż, bo najbliższa zawodowa jednostka była w od-
ległości ponad 20 km. Ponowny kontakt ze strażą nastąpił podczas studiów, gdy jako praktykant 
sporządzałem inwentaryzację baz sprzętu ppoż. w Nadleśnictwie Trzcianne. Po studiach zajmo-
wałem się planem ochrony ppoż. w Nadleśnictwie Spychowo. Nadleśnictwo zagrożone pożarami 
z dyżurami w okresie letnim, z systemem łączności UKF, patrolowaniem samolotowym – i sprawną 
Leśną Drużyną Ppoż. organizowaną przez Zbyszka Pampucha. Taka była potrzeba chwili. Dobrze 
wyposażony i wyszkolony zespół pracowników nadleśnictwa doskonale znał teren i występujące na 
nim zagrożenia, w tym strefę przytorową linii kolejowej Szczytno-Pisz, gdzie powstawało najwięcej 
pożarów. Ale ważna była również prewencja, corocznie odbywały się przeglądy osad służbowych, 
gdzie kwestie bezpieczeństwa ppoż. miały priorytetowe znaczenie.

W 1990 r. zaczęła się moja przygoda z samorządem. Jako wójt gminy Świętajno miałem okazję 
wspomagać gminne OSP – w Świętajnie, Spychowie, Piasutnie i Długim Borku. Widać było zaan-
gażowanie druhów w codzienną pracę, spotykałem jeszcze pokolenie starszych działaczy, pamię-
tających czasy zaprzęgów konnych i biletowanych zabaw w remizie. Okres mojej pracy w gminie 
Świętajno (1990-1998) wspominam jako ciekawe doświadczenie, poznawanie ludzi i ich proble-
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mów. Walkę tych najmniejszych jednostek o nowy samochód, remizę, sprzęt, z wiedzą, że jest to wsi 
potrzebne, że to przyciągnie do remizy młodych. Od 2003 r. miałem okazję przyjrzeć się funkcjono-
waniu OSP na szczeblu regionalnym. Jako prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie starałem się zagwarantować stałe wydatkowanie środków na 
rzecz OSP. Poznałem różnorodność jednostek, wynikającą z uwarunkowań historycznych, a także 
aktywności poszczególnych środowisk. To była duża przyjemność, gdy widziało się zgodną współ-
pracę OSP z PSP, wojewody z marszałkiem, starosty z wójtami. Cóż, czas nie stoi w miejscu, zmienia 
się nasz Związek, zmieniają się warunki. Coraz trudniej o prawdziwych społeczników, dlatego z sza-
cunkiem trzeba traktować ludzi, którzy poświęcili się służeniu innym. 

Jednostki OSP są i powinny być nadal podstawowym elementem systemu bezpieczeń-
stwa powszechnego. Odpowiedzialnym na poziomie gminy za działalność ratowniczą, prze-
ciwdziałanie klęskom żywiołowym, powszechne przeszkolenie dorosłych i młodzieży. Do 
takiego modelu należało dążyć, gwarantując odpowiednią gratyfikację finansową osobom 
zdobywającym specjalistyczną wiedzę i służącym w OSP. Powołanie oddziałów Wojskowej 
Obrony Terytorialnej zburzyło ten model, powodując odpływ części strażaków ochotników 
do płatnej służby wojskowej. Czy w przyszłości uda się odwrócić ten proces? Moje osobiste 
doświadczenie wskazuje na potrzebę wspierania działalności OSP w kierunku zapewnienia 
bezpieczeństwa powszechnego na poziomie lokalnym. Szczególnie w czasie, kiedy zmiany 
klimatu generują więcej zagrożeń niż hipotetyczne zagrożenie militarne ze strony sąsiadów. 
Należy zapewnić powszechność przeszkolenia z  zakresu podstawowej wiedzy strażackiej, 
począwszy od zasad pierwszej pomocy lekarskiej, poprzez zagrożenia tlenkiem węgla, jak 
też zagrożenia smogiem wynikające ze spalania odpadów. Strażak to też ekolog, czyli osoba, 
która zna i rozumie potrzeby otaczającego go środowiska. 

24. 10-11 października 2019 r. – Konferencja „Sto lat rozwoju polskiej 
wsi. Interdyscyplinarny dialog międzypokoleniowy”, Warszawa 

To było ważne wydarzenie dla Związku OSP RP, ponieważ polska wieś zajmuje 93 proc. po-
wierzchni kraju, a zdecydowana większość OSP działa właśnie w środowisku wiejskim. Wieś 
jest także miejscem tysięcy zdarzeń, począwszy od pożarów, wypadków drogowych, a skoń-
czywszy na aktywności społecznej i kulturalnej OSP. Pracując nad strategią Florian 2050, ściśle 
współpracujemy z instytutami PAN, a w szczególności z Instytutem Wsi i Rolnictwa.

Pierwszy dzień konferencji odbył się w siedzibie PAN w Pałacu Staszica. Poszczególne 
sesje dotyczyły: wiejskich społeczności – przewodniczyła prof. dr hab. Maria Halamska, 
wiejskiej kultury – przewodniczyła prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, wiejskiej go-
spodarki – przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Wilkin, wiejskiej przestrzeni – przewodni-
czyła dr hab. Monika Stany. Z punktu widzenia Związku OSP RP zaprezentowano szereg 
bardzo istotnych tematów. Sytuację na wsi analizowano z perspektywy 100 lat. Prezen-
towano diagnozę stanu wsi i  możliwe projekcje na przyszłość. Wypowiadali się wybit-
ni naukowcy z  Polskiej Akademii Nauk oraz wielu uczelni wyższych. Dr hab. Hanna  
Podedworna wygłosiła referat „Społeczności wiejskie: zróżnicowane reakcje na zmia-
ny społeczne w przestrzeni wiejskiej”. Referat ,,Ile nas do pieczenia chleba. O procesach 
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zmian struktur demograficznych i społecznych” zaprezentowały dr hab. Monika Stanny 
i Dominika Zwęglińska. Ważny dla strategicznych wniosków dotyczących aktywności kul-
turalnej OSP był referat prof. dr. hab. Rocha Sulimy „Kultura wsi – co się wyłania?”. Za-
gadnienia przemian na wsi ciekawie zarysowali prof. dr hab. Andrzej Czyżewski i Łukasz 
Kryszak w prezentacji ,,Kwestia agrarna czy kwestia wiejska. Problemy rozwoju współcze-
snej wsi”. Dr hab. Marcin Wójcik zaprezentował referat ,,Człowiek i przestrzeń. Przemiany 
podstaw metodologicznych w geografii wsi”. Niezwykle interesujące było przedstawienie 
stanu i wyzwań planowania przestrzennego na obszarach wiejskich Polski przez dr. hab. 
Przemysława Śleszyńskiego. W dyskusji podsumowującej konferencję zabrał głos dr Ma-
rian Zalewski, przewodniczący Zespołu ds. Strategii ZOSP RP, pokazując panoramę ruchu 
strażackiego w życiu wsi w jej ponadstuletniej historii, zapraszając jednocześnie obecnych 
do współpracy ze Związkiem w pracach nad strategią Florian 2050.

Drugi dzień konferencji odbył się w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Mi-
chała Oczapowskiego. Sesję otwierającą poprowadził redaktor naczelny ,,Top Agrar Pol-
ska” Karol Bujoczek. Przeprowadzono także debatę ,,Dokumenty osobiste jako źródło… 
czy tylko wiedzy? Ich nowe formy i możliwości wykorzystania”. Moderatorem debaty była  
dr Sylwia Michalska. Wystąpili m.in.: dr Wojciech Doliński (Uniwersytet Wrocławski),  
prof. dr hab. Barbara Fatyga (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Paweł Kubicki (Szkoła Głów-
na Handlowa), dr hab. Danuta Zalewska (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Antoni 
Sułek (Uniwersytet Warszawski) i dr hab. Włodzimierz Durka (Uniwersytet Szczeciński).

Podczas dyskusji przedstawiciel Związku OSP RP dr Marian Zalewski zaprezentował 
dorobek Związku w zakresie prowadzenia kronik. Ponad 8 tys. OSP prowadzi często od 
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dziesięcioleci własne kroniki. Prezentują one życie konkretnej straży pożarnej, ale są też 
ważnym dokumentem swoich czasów, życia polskiej wsi, w której bardzo istotną odgry-
wała i  nadal odgrywa OSP, tak w  obszarze ratownictwa, jak i  kultury. Na zakończenie 
otwarta została wystawa „Dokumenty osobiste jako źródło wiedzy o wsi”. Wystąpili także 
laureaci konkursu ,,100 lat mojego gospodarstwa”. 
Zdjęcia: MAZ – wystawa ,,Dokumenty osobiste jako źródło wiedzy o wsi”

25. 17 października 2019 r. – Spotkanie strażackich liderów, samorzą-
dowców i  stowarzyszenia GOPR poświęcone strategii Związku OSP 
RP, Jelenia Góra, Transgraniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Starostwie Powiatowym 

Patronat nad spotkaniem objął starosta jeleniogórski Krzysztof Wiśniewski. Jako prze-
wodniczący zarządu powiatu jeleniogórskiego i  gospodarz spotkania przedstawił zakres 
współpracy ze strażakami działającymi w gminach wchodzących w skład powiatu jelenio-
górskiego. Powiat od wielu lat wspiera Związek OSP RP oraz PSP w ich zadaniach. W sposób 
praktyczny przekłada się to na wsparcie za pośrednictwem KM PSP w Jeleniej Górze we 
współpracy z KW PSP we Wrocławiu, m.in. poprzez zakup sprzętu strażackiego, szczególnie 
samochodów, jak również udział w organizacji jubileuszowych spotkań i uroczystości OSP.

Prezentacji obszarów oraz podstawowych założeń prac nad strategią Florian 2050 do-
konał przewodniczący Zespołu ds. Strategii ZOSP RP dr Marian Zalewski.
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Specyfikę zagrożeń w  powiecie jele-
niogórskim przedstawili ochotnicy, a  zara-
zem członkowie Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego: prezes Grupy 
Karkonoskiej i członek Zarządu Głównego 
GOPR Mirosław Górecki oraz naczelnik 
GK GOPR Sławomir Czubak. Wspólnymi 
silami wszystkich zainteresowanych należy 
szukać i zjednywać społeczników gotowych 
do narażania swojego życia i  zdrowia dla 
bezpieczeństwa ludzi w  górach i  nie tylko. 
Dotyczy to zwłaszcza tej organizacji, bardzo potrzebnej, wręcz nie do zastąpienia przez 
struktury administracji. W terenach górskich przy rosnącej rzeszy turystów wypadkowość 
również wzrasta. Zadań jest coraz więcej. Pojawia się niepokój o możliwości dalszego funk-
cjonowania grup ratowniczych i sprostania przez nie zadaniom.

Społeczną inicjatywę dodatku do rent i emerytur dla strażaków ochotników biorących 
udział w akcjach ratowniczych przedstawił członek ZG ZOSP RP, prezes ZOP ZOSP RP 
w Jeleniej Górze, prezes OSP Piechowice Waldemar Wojtaś. Zaznaczył, że inicjatywę tę 
należałoby poszerzyć o członków takich formacji, jak GOPR. Niestety, w Sejmie RP mi-
nionej kadencji tej idei nie udało się przebić.

Paweł Gancarz, wójt gminy Stoszowice, poruszył kwestię finansowania zadań strażac-
kich. W gminie jest siedem jednostek strażackich. Aby bezpieczeństwo było zapewnio-
ne, potrzeba stabilnego finansowego wsparcia. Poszerzająca się paleta zadań samorządów 
oraz podwyższony od 2016 r. VAT (z 8 proc. na 23 proc.) w widoczny sposób zmniejsza 
możliwości zakupu sprzętu. W  przyszłości, jeżeli poważnie myślimy o  naszym bezpie-
czeństwie, kwestie finansowe muszą być zagwarantowane. Problem jest szerszy. Chodzi 
o coraz mniejszy napływ młodych do działań społecznych. Muszą pojawiać się namacalne 
zachęty. Naturalnie to ruch społeczny i nikt nie wymaga, aby za wszystko płacić. Ale trze-
ba szukać form wsparcia, również w tzw. papierkowej robocie. Dzisiaj, gdyby nie aktyw-
ność OSP, na przykład kulturalna, to w wielu sołectwach panowałby marazm. Olbrzymia 
wartość społeczna działalności ochotników jest niemierzalna. Gdzie coś się dzieje, tam 
jest OSP. Tam, gdzie jej brak, nie ma nic. Akcentował to także Marek Pawłowicz, wice-
prezes ZOP ZOSP RP w Jeleniej Górze, prezes Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Jeleniej 
Górze. Zebrani podkreślali też dyspozycyjność i skuteczność strażaków społeczników.

Apelowano, aby nie włączać strażaków w działania nie mające charakteru ratunkowe-
go. Strażak jest do ratowania zdrowia, życia i mienia. Nie może być mowy o angażowaniu 
strażaków do działań przeciwko ludziom. To byłoby zaprzeczenie ich służby. Tak dzisiaj, 
jak i  w  przyszłości należy doskonalić współpracę wszystkich służb: OSP, PSP, GOPR, 
TOPR. Zapewne trzeba doprecyzować ich zadania w ramach wspólnych działań.

Tomasz Szewczyk, zastępca wójta gminy Podgórzyn, a jednocześnie skarbnik OSP, zazna-
czył, że w codziennym życiu wójtowie i komendant PSP najlepiej wiedzą, na kogo faktycznie 
mogą liczyć. Ochotnicy dzisiaj to profesjonaliści, na których zawsze może polegać zarówno 
przedstawiciel władzy samorządowej, jak i komendant PSP, a przede wszystkim mieszkańcy.
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Prezes OW ZOSP RP Ryszard Drozd zaakcentował, że władze powinny szanować stra-
żaków ochotników. Tu nie powinno być polityki. Tu chodzi o bezpieczeństwo obywateli.

Nadbryg. w st. sp. Ryszard Dąbrowa – były rektor-komendant SGSP – poruszył kwe-
stię bezpieczeństwa obywateli przez pryzmat wysokiego wyszkolenia i  zabezpieczenia 
w sprzęt jednostek straży pożarnych. Pojawiają się różnorodne problemy, m.in. praca za-
wodowa strażaków ochotników. Ważny jawi się więc temat relacji z pracodawcami.

O  współpracy ochotników i  funkcjonariuszy PSP mówił przedstawiciel Komendy 
Miejskiej PSP w Jeleniej Górze Marek Gałan.

Reasumując: należy rozważyć wiele możliwość skutecznego wsparcia tych formacji 
społecznych, chociażby poprzez zastosowanie wobec ich członków ulgi podatkowej, na 
przykład 1 proc. przy rocznym rozliczeniu PIT dla osób, które zaangażowane są bezpo-
średnio w działalność na rzecz bezpieczeństwa poprzez struktury OSP, GOPR itp.

Kilkugodzinne spotkanie strażackich liderów powiatu jeleniogórskiego wykazało siłę 
i potrzebę umacniania ruchu ochotniczego jako samorządnego, niezależnego, pięknie słu-
żącego swoim społecznościom, w myśl strażackiego zawołania ,,Bogu na chwałę, ludziom 
na pożytek”. 

26. 7 listopada 2019 r. – Spotkanie konsultacyjne poświęcone strategii 
Związku OSP RP Florian 2050, Warszawa, Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego

Zdjęcia: archiwum Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
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W spotkaniu, któremu patronował i przewodniczył marszałek województwa mazowiec-
kiego Adam Struzik, uczestniczyli ponadto: wicemarszałek Rafał Rajkowski, liderzy ruchu 
strażackiego na Mazowszu na czele z wiceprezesem ZG ZOSP RP gen. brygadierem Wie-
sławem Leśniakiewiczem, dyrektorem Zarządu Wykonawczego ZG ZOSP RP Krzysztofem 
Kowalczykiem i prezesem ZOW ZOSP RP Anonim Tarczyńskim, prezesi oddziałów powia-
towych i gminnych Związku, działacze samorządowi oraz przedstawiciele instytucji kultury. 

Podstawowe kierunki prac nad strategią oraz jej założenia omówił przewodniczący 
Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski. Przedstawił panoramę dnia dzisiejszego Związ-
ku, dokonania, problemy, możliwości rozwoju, dylematy i wyzwanie stojące przed OSP 
i ich stowarzyszeniem. Przy najbardziej zaawansowanej technice istotą bezpieczeństwa są 
i będą ludzie. Jak dowodzi historia, byli nimi, są i będą strażacy ochotnicy. Historia poka-
zuje niekwestionowane zasługi ochotników. Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad ich 
rolą we współczesnym systemie bezpieczeństwa państwa, samorządu i OSP. 

O  aktywności Związku, problemach finansowych, z  którymi borykają się strażacy 
ochotnicy, o relacjach między OSP i PSP mówili gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, 
skarbnik ZOW ZOSP RP Jacek Gromek, wiceprezes ZOW ZOSP RP Zbigniew Gołąbek, 
sekretarz ZOW ZOSP RP Zbigniew Kaliszyk, a także druhowie: Tadeusz Nalewajk, Irene-
usz Królik, Marek Sokołowski, Wacław Świdlicki, Andrzej Wieteska i Bogdan Rzepczyński. 
O strażackiej aktywności w gminie i współpracy z samorządem mówili m.in.: wójt gminy 
Płońsk Aleksander Sokołowski, Mariusz Torbus i Dariusz Marczyński. O wykorzystaniu 
nowych technologii, w tym o edukacji filmowej, mówił telewizyjny producent Zbigniew 
Adamkiewicz. Zaproponował organizację dziecięcych szkółek filmowych. O współpracy 
z bibliotekami wypowiedział się dr Michał Strąk, dyrektor Biblioteki Publicznej m.st. War-
szawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego – jednej z największych biblio-
tek publicznych w  Polsce. Z  płomiennym przemówieniem na temat strażackiego etosu 
oraz idei uniwersytetów ludowych wystąpiła prezes Fundacji TUL Zofia Kaczor Jędrzycka. 
O roli rzeczników prasowych na przykładzie swojej pracy w Związku mówiła dh. Regina 
Rokita, zaś o bliskiej współpracy ruchu strażackiego z ruchem ludowym oraz Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowego – jego dyrektor dr Janusz Gmitruk.

Wiele wypowiedzi podkreślało doniosłą rolę współpracy z  samorządem. O  tym,  
że samorząd województwa mazowieckiego zawsze wspierał i wspiera OSP, mówili wszyscy 
obecni. Omówili to także włodarze samorządu Adam Struzik i Rafał Rajkowski.

Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego
Od lat strażacy plasują się na pierwszym miejscu w międzynarodowych rankingach pro-
fesji cieszących się największym zaufaniem społecznym. To prawdziwi lokalni patrioci, 
zawsze gotowi do działania. Zostawiają rodziny przy świątecznym stole, by pędzić i ra-
tować ofiary wypadków czy pożarów. Reanimują, wycinają zakleszczonych z aut, wyno-
szą 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 po-
nad wszelkimi podziałami. Tworzą zgrane zespoły, w  czasie działań myślą jak w  sza-
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chach błyskawicznych, mają siłę, sprawność i odporność godną najlepszych sportowców.  
Gdy zwyciężają, wygrywają to, co mamy najcenniejszego – ludzkie życie. 

Odwaga i chęć pomagania są bezcenne, ale skuteczność działania uzależniona jest rów-
nież od sprzętu, jakim dysponują strażacy. Jadąc do zdarzenia, muszą być nie tylko opano-
wani, ale i przygotowani, właściwie na wszystko. Jako samorząd województwa mazowiec-
kiego mamy tego świadomość i dokładamy olbrzymich starań, by mazowieckie jednostki 
były odpowiednio doposażane. To proces ciągły, wymagający dużych nakładów finanso-
wych, 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 moto-
rowe i samochody pożarnicze. Doposażyliśmy jednostki także w 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.

W ubiegłym roku wygospodarowaliśmy środki także na remonty strażnic, które są często 
miejscem kultywowania tradycji i kultury. W 2019 r. w budżecie województwa mazowiec-
kiego zarezerwowaliśmy dla jednostek OSP 10 mln zł. Mam nadzieję, że pomoc finansowa 
samorządu Mazowsza jest cennym wsparciem w realizowaniu szlachetnej strażackiej misji. 

Aby sprawnie działać i właściwie zadbać o bezpieczeństwo, strażak musi się również 
ustawicznie doszkalać. Pamiętając o tym, samorząd województwa w ubiegłym roku zorga-
nizował dla mazowieckich druhów pionierski cykl szkoleń „Ważna jest wiedza”. Uczestnicy 
mieli szansę doskonalić swoje umiejętności z ratownictwa drogowego i medycznego. Wie-
rzę, że dzięki nim strażacy są skuteczniejsi, gdy stają w obliczu nowych wyzwań współcze-
sności. Warto też wspomnieć, że dzięki wsparciu samorządu Mazowsza wiele jednostek 
OSP weszło do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, który łączy OSP i PSP.

OSP to wspólnota. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zrzesza obecnie ponad 
16 tys. jednostek. W tej organizacji odnajdą się osoby reprezentujące najróżniejsze poglą-
dy, zawody i środowiska. Łączy je wspólna misja działania na rzecz innych. Jej wspaniałą 
historię tworzą ludzie, którzy mimo swoich różnych zawodowych i rodzinnych obowiąz-
ków w obliczu zagrożenia zawsze są gotowi pomagać drugiemu człowiekowi w obliczu 
zagrożenia, w myśl strażackiego zawołania „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Orga-
nizacja 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.

Ochotnicze straże pożarne to przede wszystkim działalność ratownicza, ale nie może-
my zapominać o oddziaływaniu tego ruchu na lokalne społeczności w sferze kultury, tra-
dycji i historii, sportu i edukacyjnej pracy z młodzieżą. Strażacy zintegrowani są z innymi 
organizacjami i grupami społecznymi, aktywnie uczestniczącą w życiu wielu środowisk 
– zarówno wiejskich, jak i miejskich. Dla nich niezwykle istotna jest też troska o kulty-
wowanie tradycji i przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom. Zapewnieniem ciągłości 
szeregów OSP są młodzieżowe i harcerskie drużyny pożarnicze, które poznają tajniki stra-
żackiej służby przy zaangażowaniu wielu druhów działających w ruchu.
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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 dzia-
łalności przyniosło sukcesy, ale też wiele wyzwań, którym trzeba było sprostać. Życzę, by 
dalszą drogę działania wyznaczała spójna strategia, która stanie się azymutem funkcjono-
wania ochotniczego pożarnictwa i zaowocuje napływem do szeregów OSP 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.

Zbigniew Kaliszyk – sekretarz ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego 
Nie będę poruszał kwestii już wypowiedzianych przez moich przedmówców. Poruszę 

natomiast zagadnienie, które jest w moim przekonaniu ważne i nie do końca uświadamiane 
sobie przez Związek. Zacznę od dość anegdotycznej sytuacji, która zdarzyła mi się kilka lat 
temu. Uczestniczyłem – jako przedstawiciel Związku – w  naradzie służb mundurowych, 
na której poszczególne służby omawiały swoje struktury i kwestie związane z problema-
mi i specyfiką funkcjonowania. Naprzeciwko mnie siedziała pani dyrektor departamentu 
jednego z resortów siłowych. Słysząc o wielkości naszej organizacji i  skali działań ratow-
niczych, w których uczestniczymy, próbowała mnie poprawiać, mówiąc, że chyba mi się 
liczby pomyliły. Ona – odpowiedzialna za istotne problemy życia naszego kraju – nie mia-
ła pojęcia o wielkości i  randze naszej organizacji w strukturach bezpieczeństwa państwa.  
Była zdumiona. Ja też byłem zdumiony… jej niewiedzą. A cóż takiego zdumiało panią siedzącą  
vis-à-vis? Otóż jesteśmy nie tylko największą organizacją ratowniczą w Polsce. Jesteśmy też 
jedną z  największych organizacji pozarządowych, społecznych w  naszym kraju w  ogóle. 
Blisko 700  tys. członków skupionych w  ponad 16 200 ochotniczych strażach pożarnych. 
A ponadto ponad 80 tys. dzieci i młodzieży działających w młodzieżowych drużynach po-
żarniczych. Według badań NIK przeprowadzonych w 2018 r. na 16 582 jednostki ochrony 
przeciwpożarowej w naszym kraju tylko 520 działa poza strukturą Związku OSP RP. Około 
półtora miliona ratowników – członków OSP uczestniczy co roku w działaniach ratowni-
czych na terenie kraju. Takie są dane. Na szczeblu lokalnym ochotnicze straże pożarne to ar-
mia wójta i burmistrza, bowiem nie ma on innej struktury ratowniczej na poziomie gminy, 
która mogła by dorównać nam – strażakom ochotnikom. A tymczasem widzimy – szczegól-
nie w ostatnich latach – próby pomniejszania naszej roli i pozycji wypracowanej w społe-
czeństwie. Dotyczy to zarówno udziału w dysponowaniu środkami finansowymi przezna-
czanymi na działalność ratowniczą, jak i pomijania nas w czasie zapadania ważnych decyzji 
dotyczących naszego środowiska. Odbywa się to zarówno centralnie – na poziomie organów 
państwa, jak i w niektórych gminach, gdzie niejednokrotnie wójt lub burmistrz stara się po-
dejmować decyzje sprzeczne z potrzebami naszego środowiska, odbierać nam i przekazywać 
na inne cele środki finansowe, nie dopuszczać OSP do udziału w ważnych dla nas sprawach.  
Ba, jako mąż zaufania Sądu Honorowego przy Oddziale Wojewódzkim ZOSP RP uczestni-
czę w sprawach, gdzie lokalne władze próbują przejmować na swoje cele obiekty należące do 
OSP. A to już jest działanie sprzeczne nie tylko z interesem straży, lecz najczęściej również 
ich – jako odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w podległej im jednostce administracyjnej. 
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Z czego wynika to niezrozumiałe i niemądre często podejście do naszego środowiska? 
W moim przekonaniu z głębokiej niewiedzy na temat tego, czym jest i jaką ważką społecz-
nie rolę pełni ochotnicze pożarnictwo w Polsce. Nasze działanie to nie tylko ratownictwo, 
ale również tzw. druga noga, na której opiera swoją aktywność straż pożarna w terenie: 
działanie na rzecz środowisk lokalnych. Na tym polu mamy również wiele znaczących 
dokonań. My to doceniamy, chociażby poprzez organizację konkursów FLORIANY.  
Ale nie rozumieją tego decydenci, ani centralni, ani często lokalni.

Bardzo mało mówi się o tym również w mediach i przekazach zewnętrznych. Dlatego 
też stawiam – jako bardzo ważki element strategii – kwestię podjęcia szeroko zakrojonych 
działań popularyzujących nasze ochotnicze pożarnictwo i  jego rolę w utrzymaniu bez-
pieczeństwa w środowiskach lokalnych. Popularyzujących zarówno wśród administracji 
państwowej, samorządowej, jak i w społeczeństwie. 

27. 19 listopada 2019 r. Posiedzenie Komisji Organizacyjnej. 

Pod przewodnictwem wiceprezesa ZG ZOSP RP Janusza Koniecznego odbyło się 
posiedzenie Komisji Organizacyjnej. W  trakcie posiedzenia przewodniczący Zespołu 
ds. Strategii dr Marian Zalewski poinformował o pracach podejmowanych przez Zespół 
w związku z przygotowywaniem strategii Florian 2050. W zebraniu wziął udział prezes 
ZG ZOSP RP dh Waldemar Pawlak. 

Od lewej: Krzysztof Szelągowski, Ryszard Dąbrowa, Joanna Jarosińska, Jan Ryś, Waldemar Pawlak, 
Janusz Konieczny, Franciszek Augustyn, Edward Szlichta, Hanna Polak.






