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W tym roku obchodzimy 100. rocznic´ odzyskania przez Polsk´ niepodległoÊci. To najwa˝niejsze polskie
Êwi´to narodowe, zwiàzane z odzyskaniem w 1918 roku wolnoÊci przez nasz kraj. To wydarzenie dla nas,
Polaków, wià˝e si´ z wieloma emocjami. Po 123 latach zaborów, braku wolnoÊci powstało znowu niezale˝ne
Paƒstwo Polskie, które powróciło zarówno na map´ Europy, jak i Êwiata. Podczas tych wielu lat oczekiwania,
w ciàgu których kolejne pokolenia Polaków daremnie wypatrywały własnej paƒstwowoÊci, w polskich domach
przekazywano dzieciom i młodzie˝y pami´ç o wolnej Ojczyênie oraz przywiàzanie do niej, modlono si´
o odzyskanie suwerennoÊci. 

Dzieƒ 11 listopada wspomnianego 1918 roku był przełomowym momentem nie tylko w dziejach Europy,
ale przede wszystkim w dziejach Polski. Dzieƒ ten był zarazem pierwszym dniem niepodległoÊci dla naszego
kraju. To niezwykłe Êwi´to, a coroczne obchody Narodowego Dnia NiepodległoÊci stanowià dla nas
wspaniałà lekcj´ patriotyzmu. Ten szczególny moment skłania do refleksji na temat miłoÊci i przywiàzania
do Ojczyzny. Niezmiernie wa˝na jest dla nas, Polaków, ÊwiadomoÊç naszej historii, z jednej strony tak
bolesnej, obarczonej ludzkà krwià i cierpieniem, a z drugiej ukazujàcej pi´knà bohaterskà postaw´, dajàcà
dowody umiłowania Ojczyzny. W godnym i osobistym prze˝yciu tego Âwi´ta pomaga nam udział w licznych
uroczystoÊciach. 

Pami´tajmy, ˝e Âwi´to NiepodległoÊci przypomina nam o odzyskaniu niezale˝noÊci, wyra˝a naszà radoÊç
z tego, ˝e potrafiliÊmy wyrwaç si´ z niewoli. Uroczyste obchody tego Êwi´ta to wyraz naszego szacunku,
umiłowania i oddania własnemu krajowi i narodowi. Uczcijmy to zatem wspólnie, potwierdzajàc nasz
patriotyzm i solidarnoÊç mi´dzypokoleniowà.

Dlatego te˝ nie szcz´dêmy wysiłku podejmowanego na rzecz bezpieczeƒstwa naszego społeczeƒstwa,
które jest siłà dalszego rozwoju paƒstwa. Odzyskana niepodległoÊç nie jest nam dana raz na zawsze i trzeba
o tym zawsze pami´taç. Nale˝y analizowaç pojawiajàce si´ zagro˝enia na rzecz suwerennoÊci paƒstwa
i przyjmowaç postaw´ dla dobra ogółu. Podejmowane inicjatywy w zakresie kompetencji zarówno Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, ochotniczych stra˝y po˝arnych, jak i innych podmiotów realizujàcych zadania ratownicze sà
przykładem poszanowania idei i dorobku naszych przodków na rzecz utworzenia silnej, niepodległej
i suwerennej Ojczyzny. Niech ich postawa i oddanie słu˝à nam zawsze za przykład do ciàgłej troski o losy
i przyszłoÊç naszej polskiej ziemi.

gen. brygadier Leszek SUSKI

Warszawa, 11 listopada 2018 r.

Komendant Główny
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Szanowni Funkcjonariusze, 
Pracownicy Cywilni Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
Drodzy Druhowie Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych!
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Po 123 latach niewoli 11 listopada 2018 r. nasz kraj odzyskał wolnoÊç.

W tym roku obchodzimy setnà rocznic´ tego wydarzenia. 

Ta okolicznoÊç to okazja do wielu uroczystoÊci, a tak˝e wglàdu w naszà

histori´. Odzyskanie niepodległoÊci było wynikiem zbiegu wydarzeƒ

politycznych i wieloletnich staraƒ kilku pokoleƒ Polaków, równie˝ stra˝aków. 

A trzeba przyznaç, ˝e zarówno w latach I wojny Êwiatowej, jak i po niej, 

gdy trwały walki o kształt terytorialny naszego paƒstwa i utrzymanie jego

niepodległoÊci, stra˝e po˝arne okazały wielkie zaanga˝owanie w spraw´

naszego bytu narodowego. Wydawaç by si´ wi´c mogło, ˝e zagadnienie

udziału stra˝aków w walkach o niepodległoÊç kraju powinno mieç 

ju˝ bogate odzwierciedlenie w literaturze historycznej. Tymczasem

rzeczywistoÊç jest zupełnie inna – do dziÊ nie mamy obszerniejszych

opracowaƒ mu poÊwi´conych. 

W tym numerze nieco wypełniamy t´ luk´. Opisujemy niemałe

zaanga˝owanie stra˝y po˝arnych, a tak˝e konkretnych stra˝aków, 

w walk´ o przywrócenie polskiej paƒstwowoÊci na terenach obj´tych

zaborami, oddajàc im nale˝ne miejsce w historii. T́  wiedz´ powinien 

mieç ka˝dy stra˝ak, bo ÊwiadomoÊç historii buduje nasze nastawienie

do teraêniejszoÊci i przyszłoÊci. A uzupełnieniem całoÊci jest artykuł 

o tle historyczno-politycznym, na jakim dokonywał si´ powrót Polski

na map´ Êwiata. 

Kontynuujàc wàtki patriotyczno-historyczne, warto przeczytaç tekst

o Muzeum Hymnu Narodowego w B´dominie na Kaszubach. 

Wizyta w nim to najlepszy sposób, by dowiedzieç si´ czegoÊ wi´cej

o „Mazurku Dàbrowskiego” i jego twórcy – Józefie Wybickim. 

Z tematów pozahistorycznych polecamy artykuł o stanowisku

do kontrolowanego wyładowywania poduszek powietrznych. Idea jego

wykonania zrodziła si´ wÊród stra˝aków z JRG Wschowa – z potrzeby

poznania, co si´ dzieje przy wystrzeleniu poduszki powietrznej

w samochodzie podczas zdarzenia i czym mo˝e to groziç. Stra˝acy muszà

mieç bowiem ÊwiadomoÊç, ˝e wyładowanie poduszek mo˝e nastàpiç tak˝e

w fazie działaƒ ratowniczych, a to wymaga zachowania szczególnej

ostro˝noÊci w trakcie wykonywania czynnoÊci wewnàtrz pojazdów. 

Zapraszamy do lektury!

NA POCZĄTEK



Komendant główny PSP decyzją nr 61 z dnia 7 listopada 2018 r.
powołał sztab, którego zadaniem było m.in. koordynowanie

zabezpieczenia przez siły i środki krajowego systemu ratowniczo-
-gaśniczego uroczystości związanych z obchodami 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską na terenie
kraju, w szczególności uroczystości odbywających się w stolicy.

W obiektach, w których zaplanowano imprezy,
przeprowadzone zostały czynności kontrolno-rozpoznawcze,
służące sprawdzeniu w nich stanu ochrony przeciwpożarowej 
oraz sporządzeniu kart charakterystyki poszczególnych obiektów
i terenów. 

W ramach zabezpieczenia m. st. Warszawy o 94 strażaków
zwiększone zostały obsady osobowe warszawskich jednostek
ratowniczo-gaśniczych. Do działań przygotowane były również
wszystkie specjalistyczne grupy i sekcje na terenie Warszawy.
W gotowości pozostawała Mazowiecka Brygada Odwodowa.

Podczas zabezpieczania operacji miejskiej w Warszawie
odnotowano łącznie trzy zdarzenia, w tym dwa niewielkie pożary,
do których likwidacji użyte zostały siły i środki PSP. Działało osiem

dwuosobowych patroli pieszych PSP, strażacy z patroli
udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy jednemu
uczestnikowi uroczystości.

Stanowisko Kierowania KG PSP prowadziło stały
monitoring obchodów Święta Niepodległości w całym
kraju – od 9 do 11 listopada jednostki ochrony
przeciwpożarowej zabezpieczały 287 uroczystości. 

W tym czasie odnotowano cztery interwencje
jednostek PSP i OSP: po wypadku bryczki konnej 
(Cisie, woj. śląskie), zasłabnięciu dwóch osób podczas
obchodów w sali domu kultury (Lubawka, 
woj. dolnośląskie), a także udzielenie kwalifikowanej
pierwszej pomocy jednej osobie (Leżajsk, 
woj. podkarpackie oraz Nowy Dwór Gdański, 
woj. pomorskie).
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Czuwanie nad Niepodległà
Nad bezpieczeństwem uroczystości 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości czuwało łącznie 3425
ratowników (762 pojazdy): 595 strażaków PSP (181 pojaz-
dów) oraz 2830 druhów OSP (581 pojazdów).

Na odwiedzających czekało wiele
atrakcji, m.in.: pokazy Wojska

Polskiego i służb podległych MSWiA,
zawody sportowe, obiad polowy, koncert
oraz liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży.
– Dziękuję za to, że przybyliście do Kancelarii

Premiera, by razem z nami świętować
to najpiękniejsze święto – święto
niepodległości. (…) W państwie, które 
ma swoją spójność, rodzi się największa
wartość i siła, którą trzeba wykorzystać 
dla budowy Polski na następne 100 lat

– powiedział premier
Mateusz Morawiecki.

Państwowa Straż
Pożarna jak zawsze
wzięła udział
w wydarzeniu,
przygotowując szereg
atrakcji dla
odwiedzających.
Na stanowisku
informacyjnym
dostępne były
materiały promocyjne
i edukacyjne.

Funkcjonariusze udzielali informacji
na temat obowiązujących przepisów
dotyczących zagadnień
przeciwpożarowych.

Zaprezentowano pojazdy i sprzęt
ratowniczy. Można było zobaczyć ciężki
i średni samochód ratowniczo-gaśniczy
Scania. Dodatkowo został wystawiony
sprzęt, którym dysponuje specjalistyczna
grupa poszukiwawczo-ratownicza. Poza
tym na stanowisku przeprowadzane były
cyklicznie pokazy wyszkolenia psa
ratowniczego. Prezentowany był również
samochód specjalny Ford Transit, służący
do przewozu sprzętu i psów na teren
prowadzenia działań ratowniczych.

Odbył się również pokaz ratownictwa
medycznego. Przed namiotem
zaprezentowano sprzęt wykorzystywany
podczas udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy oraz fantomy, które
odwiedzający mogli wykorzystać,
nabywając lub rozwijając umiejętności
w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
w szczególności przeprowadzania
resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Piknik niepodległoÊciowy
W dniu 100. rocz ni cy od zy ska nia przez Pol skę Nie pod le gło ści na te re nie
Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów od był się Pik nik Ro dzin ny, któ re mu 
przy świe ca ło ha sło „Bądź my ra zem pod bia ło -czer wo ną fla gą”. 
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W hali sportowej Szkoły Podstawowej
nr 4 w Augustowie w dniach

8-9 listopada zorganizowany został
Międzynarodowy Turniej Strażaków w Piłce
Siatkowej. Zawody odbywały się
pod hasłem „Gramy dla Niepodległej”, 
dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Patronat honorowy
nad turniejem objął minister spraw
wewnętrznych i administracji oraz
burmistrz miasta Augustów. W zmaganiach
wzięło udział osiem zespołów,

reprezentujących strażaków z Bułgarii,
Łotwy, Polski (drużyna PSP
województwa podlaskiego
oraz krajowa, która zdobyła
tytuł mistrzowski), Policję
(drużyny: krajowa
i województwa podlaskiego),
Straż Graniczną oraz Wojsko
Polskie.

Podczas uroczystego
zakończenia turnieju nagrody
i wyróżnienia wręczyli

podlaski komendant wojewódzki PSP
nadbryg. Jarosław Wendt oraz burmistrz
Augustowa Wojciech Walulik.
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Grali dla Niepodległej
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Na terenie Komendy Głównej PSP
odbył się apel z okazji posadzenia

dębu upamiętniającego pontyfikat
papieża Jana Pawła II. Tym sposobem
uczczono 100-lecie niepodległości Polski
oraz 40. rocznicę wyboru Polaka na Stolicę
Piotrową. Jak zaznaczył komendant

główny gen. brygadier Leszek Suski,
sadzenie dębów papieskich w różnych
miejscach Polski jest hołdem złożonym 
św. Janowi Pawłowi II (…) i naszym
poprzednikom, dla których zawsze
najważniejsze było dobro Ojczyzny i jej
obywateli. To wszystko sprawia, że w tych

dniach pamięć o historii jest dla
nas tak bardzo żywa i obecna.

Drugim elementem
uroczystości było wręczenie
decyzji personalnych
powierzenia obowiązków oraz
mianowania lub powołania
na wyższe stanowiska służbowe
czternastu funkcjonariuszom
Komendy Głównej PSP, komend
wojewódzkich, powiatowych,
szkół pożarniczych i Szkoły

Głównej Służby Pożarniczej. 
Symbolicznego posadzenia dębu

dokonał gość honorowy uroczystości,
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosław
Zieliński oraz komendant główny PSP 
gen. brygadier Leszek Suski. 

Jak podkreślił minister Jarosław
Zieliński, uczczone zostały dwa ważne
jubileusze związane z losami naszej
ojczyzny – papież Polak odegrał bowiem
niezwykle istotną rolę w odzyskaniu
w czasach już współczesnych pełnej
niepodległości Polski. – Ile razy będziecie
patrzeć na ten dąb, przywołajcie w pamięci
osobę Jana Pawła II i jego dzieło, to, co
uczynił dla świata i Ojczyzny. Bądźcie jak to
drzewo – silni, trwali, mocni – zarówno
w służbie, jak i w życiu
osobistym – podkreślił minister. 

AS

Dàb na czeÊç Jana Pawła II
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Dużym sukcesem polskich strażaków zakończył się Międzynarodowy Przełajowy Bieg
Strażaków, który odbył się 17 listopada w miejscowości Créteil pod Paryżem.

W 37. edycji zawodów wystartowało prawie 500 strażaków z całej Europy,
wśród nich sześcioosobowa reprezentacja Państwowej Straży Pożarnej.  

Polscy strażacy poradzili sobie znakomicie, w komplecie meldując się na mecie
w pierwszej dziesiątce. Najlepszy spośród naszych reprezentantów był mł. asp.
Bartłomiej Przedwojewski (KM PSP Wrocław), który stanął na drugim stopniu
podium. 

A oto miejsca pozostałych reprezentantów Polski w klasyfikacji generalnej:
5. – st. kpt. Andrzej Szpunar, KM PSP Rzeszów – zajął trzecie miejsce

w klasyfikacji zawodników międzynarodowych,
6. – asp. Seweryn Pogocki, KW PSP Łódź,
8. – str. Łukasz Ludkiewicz, KP PSP Zgorzelec,
9. – asp. Maciej Dawidziuk, KM PSP Jelenia Góra,
10. – asp. Tomasz Musiał, KM PSP Leszno.

Biegacze w Créteil 
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Tak wyśmienite wyniki indywidualne
dały polskiej reprezentacji bezapelacyjne
zwycięstwo w nieoficjalnej klasyfikacji
drużynowej zawodów.



Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach uczciło 100-lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości cyklem wydarzeń

kulturalnych i naukowych, które zorganizowano 11 października.
Złożyła się na nie konferencja naukowa oraz otwarcie kilku nowych
wystaw – w różnej formie przedstawiały one historyczne tło
wydarzeń 1918 r. oraz dokonania strażaków na polu walki
o odrodzenie ojczyzny. Wystąpienia historyków, m.in. dr hab. prof.
UJK Urszuli Oettingen czy dr. hab. Macieja Marcina Fica, nakreśliły

obraz sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w trzech
zaborach w przededniu I wojny światowej i w jej trakcie. 

Przede wszystkim analizowano udział strażaków z Królestwa
Polskiego, Śląska, Pomorza, Wielkopolski i Galicji w odzyskaniu
niepodległości w 1918 r. Prelegenci tej części konferencji, wśród
nich prof. dr hab. Tadeusz Olejnik, przedstawili najważniejsze
dokonania ochotniczych straży pożarnych, zarówno w działalności
służącej podtrzymaniu
patriotyzmu – społecznej czy
kulturalnej, jak i w walce z bronią
w ręku. Uczestnicy konferencji mogli
poznać dzieje ruchu pożarniczego
w poszczególnych zaborach i trudności,
z którymi się zmagał, a także jego wkład
w podtrzymanie tożsamości narodowej
i odrodzenie ojczyzny. 

Kolejna sesja była poświęcona
społeczeństwu polskiemu w okresie
zmagań o odzyskanie państwowości
i świadectwom jego zaangażowania
w tę sprawę w ówczesnej prasie czy
ikonografii. Prelegenci podjęli m.in.
tematy patriotyczno-literackich odezw
ruchu pożarniczego, motywów
narodowych w strażackich
dokumentach ikonograficznych czy
działalności Bolesława Chomicza,
również piśmienniczej, której celem
było budowanie postawy

odpowiedzialności za byt narodowy. Warto wspomnieć, że
w przerwach między wystąpieniami publiczność miała okazję
wysłuchać utworów patriotycznych w wykonaniu orkiestry Kopalni
Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła.

Z konferencją powiązane było ściśle ważne wydarzenie
kulturalne – otwarcie nowych wystaw w Centralnym Muzeum
Pożarnictwa. Ekspozycja „Strażacka Niepodległa 1918”
za pośrednictwem świadectw materialnych udowadniała główną
tezę konferencji – o wielkim zaangażowaniu strażaków w walkę
o wolną ojczyznę. Na wystawie znalazły się ciekawe eksponaty, takie

jak strażacki mundur polowy (zabór rosyjski), hełmy
skórzane (zabór austriacki), strażackie szable (zabór
pruski), zdobyczne karabiny używane przez strażaków
w walce czy pulmotor – prarespirator. Nie zabrakło
pocztówek patriotycznych, a także propagandowych
wydawanych przez zaborców, banknotów, medali
i odznaczeń. Odmienne warunki rozwoju ruchu
strażackiego w trzech zaborach w przystępny sposób
opisywały plansze wzbogacone zdjęciami i mapami.

Wątek dramatycznych losów Polaków po powstaniu
styczniowym rozwinęła wystawa kopii dziewięciu grafik
z cyklu „Polonia” autorstwa Artura Grottgera. Wybitny
twórca z wielką ekspresją oddał tragedię walczących
o wolną ojczyznę i ludności cywilnej dotkniętej
surowymi represjami.

Sentymentalną podróż w świat polskiej techniki
strażackiej okresu PRL-u zaoferowała odwiedzającym

wystawa „Od czego zaczynali nasi ojcowie. Samochody strażackie
produkcji polskiej z II połowy XX w.”. Oglądając ekspozycję, można
poczuć się jak w dawnym garażu jednostki ratowniczo-gaśniczej
z lekkimi, średnimi, ciężkimi pojazdami gaśniczymi
i specjalistycznymi marki Jelcz, Star czy Żuk, wyprodukowanymi
w Polsce.

Ostatnia wystawa otwarta podczas obchodów 100-lecia
niepodległości w CMP prezentuje
wyjątkową kolekcję około 2 tys. figurek
historycznych, należącą do Grzegorza
Kamińskiego, nauczyciela i pasjonata
dziejów Polski, który część modeli wykonał
samodzielnie. Odwiedzający mogli
obejrzeć postacie królów, żołnierzy
i dowódców w miniaturze, ale także całe
sceny bitew czy powstań, również
związane z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości. Wśród figurek nie zabrakło
odwzorowań osobistości z kręgu historii
pożarnictwa – np. Józefa Tuliszkowskiego.

Konferencja naukowa oraz ekspozycje
poszerzyły wiedzę odwiedzających
o wyjątkowym dla wszystkich
Polaków 1918 r. Pozwoliły uczcić ten
szczególny jubileusz odzyskania przez
Polskę niepodległości i poświęcić temu
epokowemu wydarzeniu chwilę refleksji.
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Obecność czadu w pomieszczeniu pomoże wykryć
czujka tlenku węgla. Urządzenie to nie jest drogie,

a prawidłowo zainstalowane może uratować nam życie.
Emitując głośny sygnał dźwiękowy, ostrzeże
przed niebezpieczeństwem.

– Czad to niebezpieczny zabójca, potrafi przyjść
niezauważalnie i być bardzo groźny. Policja nie jest w stanie
go zidentyfikować, złapać i ukarać. Przed czadem trzeba
bronić się świadomością, edukacją i wiedzą – powiedział
wiceminister Jarosław Zieliński, inaugurując kolejną
edycję społecznej akcji informacyjnej „Czad i ogień”.

W inauguracji, która miała miejsce 30 października,
wziął udział gen. brygadier Leszek Suski, komendant
główny PSP.

Celem akcji realizowanej przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji przy współudziale
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej jest
zwiększenie świadomości przyczyn i skutków pożarów
oraz zatruć tlenkiem węgla. Do akcji włączyło się m.in.

Polskie Radio. Jego słuchacze w ramach konkursów
towarzyszących audycjom z udziałem ekspertów z zakresu
pożarnictwa będą mogli wygrać czujniki czadu i dymu. Urządzenia
zostaną przekazane również beneficjentom Programu „Razem
bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, którzy
realizują projekty skierowane w szczególności do seniorów.

W ramach akcji na terenie całego kraju zorganizowane zostaną
spotkania ze specjalistami z Państwowej Straży Pożarnej, podczas
których poruszone zostaną tematy związane z pożarami
i zatruciami tlenkiem węgla.

Zadbajmy o bezpieczeƒstwo
Podczas ostatniego sezonu grzewczego jednostki straży
pożarnej w związku z emisją tlenku węgla
interweniowały ponad 4 tys. razy (w tym sezonie już 343).
Tlenkiem węgla zatruło się 2,6 tys. osób (w tym już 149),
a 71 osób zmarło (w tym sezonie – trzy osoby). Głównym
powodem zatruć w budynkach mieszkalnych jest
niesprawność przewodów kominowych.
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Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM
w Poznaniu trwała od 23 do 25 października. Wśród wystawców nie mogło zabraknąć

Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Pożarnictwa – Oddział Wielkopolski, którzy przygotowali wiele interesujących i efektownych
przedsięwzięć. W pierwszym dniu targów odbył się briefing prasowy poświęcony
ogólnopolskiej kampanii społecznej Państwowej Straży Pożarnej pt. „Czujka na straży

Twojego bezpieczeństwa”. Wielkopolski
komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej
Bartkowiak przedstawił zebranym
dziennikarzom założenia kampanii oraz
statystyki związane z zagrożeniami sezonu
zimowego. Strażacy zaprezentowali
również najnowszy model – kolejny
z serii – multimedialnego symulatora
zagrożeń pożarowych domu
jednorodzinnego, rozbudowany o moduł
„Woda – Las”. Będzie on służył strażakom
z Komendy Powiatowej PSP
w Międzychodzie do edukacji pożarowej
i ekologicznej. 

Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć
także dynamiczny pokaz ratownictwa
na gazociągach z wykorzystaniem
zasobów firmy Gaz-System oraz
Państwowej Straży Pożarnej. Szczególnym
elementem pokazu były działania robota
chemiczno-ekologicznego IBIS z JRG 6
KM PSP w Poznaniu. 

Przedstawiciele Państwowej Straży
Pożarnej obecni byli także w tzw.
EkoSferze, gdzie można było obejrzeć

Chronimy Êrodowisko
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wystawę fotograficzną poświęconą akcji
gaszenia przez polskich strażaków
pożarów lasów w Szwecji i wysłuchać
prowadzonych przez nich prelekcji.

Zaraz po zakończeniu targów POL-
ECOSYSTEM, od 26 do 28 października,
na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich odbyła się wystawa
pojazdów zabytkowych RETRO MOTOR
SHOW. Tegoroczna edycja targów
poświęcona była jubileuszowi
100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości i 100. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. 

Odwiedzający targi mieli możliwość
obejrzenia kolekcji modeli pojazdów
strażackich Mateusza Biernacika –
pasjonata straży pożarnej, walczącego
z nieuleczalną chorobą, który pomimo
choroby walczy nie o siebie, lecz o większe
mieszkanie dla swoich rodziców.
Zorganizowano w tym celu zbiórkę
finansową, która przyniosła 1634,74 zł.
Kwota ta została przekazana rodzinie.

Alicja Borucka

Uroczystość wmurowania aktu
erekcyjnego pod budowę nowej

siedziby Komendy Powiatowej PSP
i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Gryficach odbyła się 19 października.
Wziął w niej udział minister spraw
wewnętrznych i administracji Joachim
Brudziński oraz komendant główny PSP
gen. brygadier Leszek Suski.

Dzięki środkom z rezerwy celowej
i Programu modernizacji służb
mundurowych możliwe stało się
zrealizowanie planów przygotowanych
jeszcze w 2008 r. Szacunkowy całkowity
koszt nowej inwestycji wynosi 12 mln
851 tys. zł. Do 2020 r. powstanie kompleks
o powierzchni użytkowej ponad 1300 m2.
W jego skład wejdą obiekty dla jednostki
ratowniczo-gaśniczej, pomieszczenia
gospodarcze, część przeznaczona dla
powiatowych struktur zarządzania
kryzysowego, wspinalnia i bieżnia
do szkolenia strażaków. Ponadto
na realizację inwestycji w ramach
Programu modernizacji zostały
przesunięte dodatkowe środki
w wysokości 2 mln 700 tys. zł.

W ramach
Programu formacje
podległe MSWiA
otrzymają
w latach 2017-2020
łącznie niemal
9,2 mld złotych.
Pieniądze te są
wykorzystywane
na rozbudowę
i modernizację
infrastruktury,
podwyżki
wynagrodzeń 
oraz zakupy
nowoczesnego
sprzętu. – Chcę was zapewnić, że program
modernizacji to nie jest ostanie słowo, które
powiedzieliśmy. Będziemy szukać

dodatkowych środków – zapewnił szef
MSWiA.

Nowe lokum w Gryficach
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Komendant główny PSP 
gen. brygadier Leszek Suski oraz

przewodniczący Państwowej Komisji
Badania Wypadków Lotniczych Andrzej
Lewandowski podpisali porozumienie
w sprawie współdziałania jednostek
organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej i zespołów badawczych
Państwowej Komisji Badania Wypadków
Lotniczych.

W porozumieniu zawartym w siedzibie
Komendy Głównej PSP 24 października
został określony zakres współpracy obu
stron po zaistnieniu wypadku lotniczego,
zarówno na miejscu zdarzenia, jak

i po zakończeniu działań, oraz zakres
uprawnień członków Państwowej Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
i funkcjonariuszy Państwowej Straży
Pożarnej, wynikających ze specyfiki
prowadzonych działań.

Zgodnie z porozumieniem bieżąca
współpraca Państwowej Straży Pożarnej
z Państwową Komisją Badania Wypadków
Lotniczych będzie obejmowała także
wymianę doświadczeń związanych ze
specyfiką postępowania w czasie tego
rodzaju zdarzeń oraz prowadzeniem
procesu badania i dochodzenia ich
przyczyn.

Porozumienie z PKBWL
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Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej – szef
Obrony Cywilnej Kraju gen. brygadier Leszek Suski ogłasza

cztery konkursy kalendarzowe dla dzieci
i młodzieży – informacje na ich temat
zamieszczone są na odwrocie
kalendarza plakatowego PSP na 2019 r.

W tym roku zapraszamy do udziału
w następujących konkursach:

1. Indywidualny konkurs internetowy
dla tych, którzy lubią surfować w sieci.
Skierowany jest do uczniów klas I-V,
można zaangażować do niego również
rodziców lub opiekunów. Ten konkurs
będzie aktywny w marcu, tak więc
macie jeszcze chwilę!

2. Klasowy konkurs na scenariusz gry
terenowej – do udziału zapraszamy całe
klasy (IV-VIII oraz gimnazja). To świetny
pomysł na zaangażowanie przez zabawę
wszystkich uczniów oraz nauczyciela.
W napisaniu scenariusza gry terenowej
liczą się wszystkie pomysły i głosy, to
praca w zespole oraz możliwość
przetestowania gry, którą stworzycie. 

3. Indywidualny konkurs plastyczny – projekt kartki
bożonarodzeniowej lub wielkanocnej pt. „Kartka od strażaków”.

Jesteś uczniem klas I-VI, lubisz rysować, szkicować, masz
zdolności plastyczne? – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie.
Stwórz kartkę okolicznościową, którą chciałbyś dostać
od strażaka. Jakie elementy powinny się na niej znaleźć?
Postawisz na klasykę i minimalizm, czy bogactwo szczegółów? 

4. Klasowy konkurs na spot filmowy „Pożar w szkole – znam
zasady bezpiecznej ewakuacji”. To drugi z konkursów dla całej

klasy (IV-VIII oraz gimnazja). Możecie
poczuć się aktorami, scenarzystami,
operatorami kamer, a może ktoś z Was
stworzy własną muzykę? 

Celem wszystkich konkursów jest
popularyzacja wśród dzieci i młodzieży
wiedzy na temat szeroko pojętego
bezpieczeństwa, zachowań na wypadek
zagrożenia oraz zdobytej wiedzy o straży
pożarnej w Polsce.

Termin składania prac konkursowych
upływa 26 kwietnia 2019 r. Wyłonienie
zwycięzców nastąpi do 15 maja 2019 r.,
a informacja o laureatach zamieszczona
zostanie do 20 maja 2019 r. na stronie
internetowej www.straz.gov.pl,
w mediach społecznościowych oraz
w czerwcowym numerze naszego
czasopisma.

Nagrody w postaci symbolicznych
zaproszeń na wycieczki oraz nagrody
rzeczowe zostaną wręczone przez

przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w szkołach laureatów
podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Informacje oraz regulaminy konkursów zamieszczone są
na stronie internetowej www.straz.gov.pl w zakładce
Aktualności – Konkursy organizowane przez KG
PSP – Kalendarzowe. 

Zachęcamy Was do udziału!
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Ju˝ sà! Konkursy kalendarzowe PSP 2019

Strażacy zasłużeni w ratowaniu życia ludzkiego i mienia otrzymali z rąk prezydenta
Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe. Uroczystość odbyła się 21 listopada 

w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego.
Krzyż Zasługi za Dzielność otrzymał st. kpt. Paweł Kasperek (KM PSP Lublin) – uratował

mężczyznę spod
gruzów podczas
katastrofy
budowlanej starej
kamienicy.

Medale
„Za Ofiarność
i Odwagę” otrzymali:
� st. sekc. Łukasz
Jakimiec (KP PSP
Kołobrzeg) –
uratował życie
mężczyźnie rannemu
w wypadku,
� mł. ogn. Marcin

Strózik (KP PSP Nowa Sól) – uratował życie
tonącemu dziecku,
� st. ogn. Andrzej Ząbek (KM PSP
Legnica) – uratował tonących: matkę
i dziecko,
� druh OSP w Licheniu Starym Adrian
Ziółkowski – uratował życie tonącemu
mężczyźnie.

Prezydent Andrzej Duda, wręczając
odznaczenia zasłużonym w ratowaniu życia
i mienia, mówił: – Dopóki człowiek gotów
jest bezinteresownie rzucić się na pomoc
drugiemu człowiekowi, nawet ryzykując życie,
to znaczy, że są ludzie zdolni tworzyć
wspólnotę. To jest właśnie największe
poświęcenie – nieść bezinteresowną pomoc
drugiemu, często z narażeniem życia.

Prezydent podziękował odznaczonym
za postawę bohaterstwa, niezłomności
i wielkiej odwagi.

Odznaczeni bohaterowie
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W uroczystości, która odbyła się
7 listopada, wzięli udział liczni

zaproszeni goście, na czele z wojewodą
dolnośląskim Pawłem Hreniakiem. 
Wśród przybyłych byli m.in.
przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb
i instytucji województwa dolnośląskiego,
komendanci miejscy i powiatowi PSP,
a także komendanci dolnośląskiej PSP
i strażacy ZEiRP RP. Aktu poświęcenia nowo

oddanych obiektów dokonali metropolita
wrocławski abp Józef Kupny oraz kapelan
dolnośląskich strażaków ks. Artur Szela.

Wojewoda dolnośląski odczytał list
skierowany do uczestników uroczystości
przez prezesa Rady Ministrów RP
Mateusza Morawieckiego. Premier,
gratulując oddania do użytku tej tak
ważnej dla bezpieczeństwa
Dolnoślązaków inwestycji, wskazał na jej
znaczenie dla sprawnego powiadamiania,
zarządzania kryzysowego,
a w konsekwencji skutecznego

przeciwdziałania
zagrożeniom. 

Kompleks
strażackich
obiektów przy
ul. Borowskiej we
Wrocławiu, na bazie
którego powstało
Centrum, jest
jednym z symboli
zarówno
przedwojennego,
jak i współczesnego
Wrocławia.

Przed II wojną światową mieściła się tu
niemiecka straż pożarna. Po kapitulacji
Festung Breslau obiekty strażnicy, które

szczęśliwie ocalały z wojennej pożogi,
przejęli polscy strażacy. Od 1975 r.
w kompleksie mieści się siedziba
Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej, a także JRG 9,
wyspecjalizowana w ratownictwie
wysokościowym. Tu także znajduje się
siedziba Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP. 

Powstałe centrum spełnia najwyższe
standardy. W jednym miejscu mieszczą się
wszystkie ogniwa warunkujące zespolenie
służb działających w zakresie zarządzania
kryzysowego i ratownictwa: Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego
z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania
Kryzysowego, Centrum Powiadamiania
Ratunkowego oraz Stanowisko
Kierowania Komendanta Wojewódzkiego
PSP. 

W ramach całej inwestycji, której koszt
wyniósł ponad 31 mln zł,
przeprowadzono prace modernizacyjne
oraz wzniesiono od podstaw budynek
dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej PSP.
Pierwszy beton pod jej budowę
wylano 21 sierpnia 2014 r. Nowa siedziba
Komendy koresponduje z zabytkową
ośmiokondygnacyjną wieżą – wspinalnią
i budynkiem pamiętającymi czasy
przedwojenne. 
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We Wrocławiu otwarto Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa
Dolnośląskiego oraz nową siedzibę Komendy Wojewódzkiej PSP. 

Uroczyste nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie nastąpiło

18 listopada na Rynku Zygmunta Augusta. Został on ufundowany
przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wydarzenie to poprzedzone było nabożeństwem w bazylice
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Augustowie,
odprawionym przez ks. Wojciecha Jabłońskiego – kapelana
augustowskich strażaków oraz ks. kpt. Wojciecha
Ejsmonta – wojewódzkiego kapelana strażaków.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku
wiceministrowi spraw wewnętrznych i administracji, posłowi
na Sejm RP Jarosławowi Zielińskiemu, który dokonał przeglądu
i powitania pododdziałów PSP i OSP.

Zaproszonych gości oraz strażaków powitał komendant
powiatowy PSP w Augustowie st. bryg. Leszek Krzyżewski.
Skierował on wyrazy wdzięczności do wszystkich fundatorów,
dziękując za hojność i życzliwość przy realizacji przedsięwzięcia.
Wręczenie sztandaru zostało poprzedzone wbiciem
pamiątkowych gwoździ przez gości honorowych oraz

poświęceniem sztandaru. Wręczenia dokonał sekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław
Zieliński.

Udział w uroczystości wzięli ponadto: komendant główny PSP
gen. brygadier Leszek Suski, podlaski komendant wojewódzki PSP
nadbryg. Jarosław Wendt oraz strażacy z województwa
podlaskiego.

Augustowski sztandar
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ak to wy glą da w dwóch zda niach.
Nic jed nak nie przed sta wia ło się tak
pro sto. Od ro dze nie Pol ski by ło pro -

ce sem skom pli ko wa nym, a ści śle wią za ło 
się z dzie ja mi Wiel kiej Woj ny, zwa nej po -
tem I woj ną świa to wą. 

Wiel ka Woj na
W II po ło wie XIX w. pań stwo pru skie sto -

czy ło kil ka wo jen, dzię ki cze mu zjed no czy ło
więk szość ziem nie miec kich. To da ło pod sta -
wy do od ro dze nia się ce sar stwa, a w ślad
za tym na ro dzi ło się prze ko na nie Niem ców,
że zwy cię ska woj na jest naj lep szym spo so -
bem na wszel kie kry zy sy. 

Pru skie po rząd ki gwa ran to wa ły
ogól no pań stwo wy ład, go spo dar ka
roz wi ja ła się świet nie, na uka rów -
nież, kwi tło ży cie kul tu ral ne, więc
w no wym ce sar stwie nie by ło ten -
den cji od środ ko wych. Nie miec ka
go spo dar ka roz wi ja ła by się jesz cze
świet niej, gdy by nie ogra ni cze nia
w do stę pie do su row ców i do ryn -
ków zby tu. Niem cy za pra gnę li więc
po sia da nia ko lo nii, da ją cych jed no
i dru gie. To zaś ozna cza ło nie uchron -
ną ry wa li za cję z Fran cją i z Wiel ką
Bry ta nią. Kraj przy stą pił do wszech -
stron nych zbro jeń. 

W mię dzy cza sie wy da rzy ło się 
kil ka wo jen w re jo nie Bał ka nów. 
Naj pierw Gre cja, Ser bia, Ru mu nia
i Buł ga ria po ko na ły Tur cję. Po tem
pierw sze trzy kra je Buł ga rię. Póź niej

Ser bia chcia ła rzu cić wy zwa nie Au stro -Wę -
grom. 

W po li ty ce do szło do kil ku prze ta so wań.
Niem cy, Au stro -Wę gry i Tur cja stwo rzy ły sil -
ny so jusz. Od po wie dzią na to był so jusz
Wiel kiej Bry ta nii, Fran cji i Ro sji. Ro sja mia ła
Bał ka ny za wła sną stre fę wpły wów i po pie -
ra ła Ser bię (na dal po pie ra). Niem cy pra gnę -
ły woj ny. Tur cy – ze msty. Ser bia – Bo śni. Kil ka
kra jów Eu ro py Środ ko wej, jak Pol ska – sa mo -
dziel no ści. 

Lont pod pa lo ny zo stał na Bał ka nach.
28 czerw ca 1914 r. Ga vri lo Prin cip (Serb) za -
strze lił w Sa ra je wie (Bo śnia) ar cy księ cia au -

striac kie go Fran cisz ka Fer dy nan da. Au stro -
-Wę gry, moc no wspie ra ne przez Niem ców,
wy sto so wa ły wo bec Ser bii wie lo punk to we
ul ti ma tum. Ul ti ma tum zo sta ło od rzu co ne
tyl ko w jed nym punk cie, ale to wy star czy ło,
by roz po czę ła się la wi na mo bi li za cji w kra -
jach bę dą cych za i prze ciw. W cią gu kil ku-
na stu dni wszyst kie mo car stwa Eu ro py
i sprzy mie rzo ne z ni mi pań stwa zmo bi li zo -
wa ły swo je ar mie i za czę ły się spo ty kać
na po lach bi tew, w na dziei, że woj na skoń -
czy się bar dzo szyb ko.

Oka za ło się, że Ro sja mo że od gry wać ro -
lę mo car stwa tyl ko wo bec Au stro -Wę gier, bo
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PA WEŁ RO CHA LA Za nim przy szła 
Nie pod le gła

Jesienią 1918 r. w wyniku największego w dziejach powstania zbrojnego
Polska odzyskała niepodległość, co znalazło symbol w dacie 11 listopada. 
Trzy zabory połączyły się w jeden kraj. Dołączyły do niego jeszcze istotne
połacie terenu, które zachowały polskość, mimo że nie wchodziły w skład

polskiego terytorium państwowego od średniowiecza. 
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Świę to wa nie nie pod le gło ści w War sza wie w 1918 r. 
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już wo bec Niem ców, mi mo po cząt ko wych
suk ce sów – nie. Ci zaś by li na ty le pew ni sie -
bie, że po sta no wi li wy grać woj nę na dwóch
fron tach na raz. Za da li klę skę Ro sja nom
w Pru sach Wschod nich, ale we Fran cji utknę -
li w woj nie oko po wej.

Tak sta ła się fak tem wiel ka woj na na ro -
dów, któ rej pra gnął wieszcz Adam Mic kie -
wicz ja ko zba wie nia dla Pol ski. Z wiel kim dla
niej dra ma tem. 

W 1914 r. front prze su wał się dwa ra zy
w pa sie sze ro kim na 150 km, przez ca łą wy -
so kość Pol ski, mniej wię cej mię dzy li nia mi
po łu dni ków, wy zna czo ny mi przez mia sta
Łódź i War sza wa. Wal ki te kosz to wa ły każ dą
ze stron kon flik tu oko ło 200 tys. za bi tych
i ran nych. W tych kam pa niach wzię li udział
mię dzy in ny mi żoł nie rze Le gio nów Pol skich,
ufor mo wa nych przez Jó ze fa Pił sud skie go
pod au striac kim do wódz twem i pa tro na -
tem. 

W ma ju 1915 r. Niem cy wspól nie z Au -
stria ka mi prze pro wa dzi li ope ra cję za czep ną,
któ ra prze szła do hi sto rii ja ko bi twa pod Gor -
li ca mi, a w isto cie by ła po cząt kiem ogrom -
nej ofen sy wy, za ska ku ją c swy mi da le ko -
sięż ny mi skut ka mi nie tyl ko zwy cię żo nych,
ale i zwy cięz ców. Ro sja nie od da li ca łą Ga li -
cję. Wkrót ce za czę ła się ewa ku acja ro syj skich
in sty tu cji cy wil nych, a w ślad za ni mi wojsk
z cen tral nej Pol ski. La tem 1915 r. Niem cy
i Au stria cy za ję li ca ły ob szar Kró le stwa Kon -
gre so we go (czy li ziem za bo ru ro syj skie go).

Mi mo tych suk ce sów Niem cy sta nę ły
na gra ni cy wy dol no ści. Po trze ba by ło, by
mło dzi Po la cy z by łej Kon gre sów ki ze chcie li
przy stę po wać do Po lni sche We hr macht,
a ich ro dzi ce chęt niej od da wać kon tyn gen -
ty żyw no ścio we – każ dy opór w tym za kre -
sie od cią gał by z fron tu nie zbęd ne tam
jed nost ki nie miec kie. Już nie ła ska we ski nie -
nia, ale życz li we ukło ny w stro nę Po la ków
sta ły się ko niecz no ścią. Ukło ny te uczy ni ły
naj bar dziej ko ro no wa ne gło wy. 

5 li sto pa da 1916 r., pod su mo wu jąc swo -
ją kon fe ren cję w Pszczy nie na Ślą sku, ce-
sa rze Nie miec i Au stro -Wę gier ogło si li
uro czy ście, że za mie rza ją wskrze sić pol ską
pań stwo wość. No wi oku pan ci spo ro zy ski -
wa li, po zwa la jąc na po sze rze nie swo bód
oby wa tel skich oraz na funk cjo no wa nie in -
sty tu cji. 6 grud nia 1916 r. utwo rzy li Tym cza -
so wą Ra dę Sta nu – qu asi -nie za leż ny pol ski
rząd, znaj du ją cy się pod nad zo rem re pre -
zen tan tów oku pan tów. Po po waż nych wa -
ha niach kil ku pol skich po li ty ków zgo dzi ło
się na tę for mę, jak sa mi uwa ża li – ko la bo ra -

cji, ja ko szan sę, by uzy skać
choć szcząt ko wą sa mo -
rząd ność i wy rwać od no -
we go oku pan ta jak naj-
wię cej pol sko ści. War to
wie dzieć, że po wo ła ne
przy tej oka zji in sty tu cje
współ za rzą dza ją ce, jak
Pol ska Dy rek cja Ubez -
pieczeń Wza jem nych czy
Zwią zek Flo riań ski, na cze -
le któ rych stał Bo le sław
Cho micz, by ły na sta wio ne
pro pol sko w spo sób jaw -
ny, na stęp nie dzia ła ły już
w wol nej Pol sce z po żyt -
kiem dla kra ju. 

Tak mi nął 1916 r., któ ry
Niem cy i Au stria cy prze -
trwa li, po no sząc wiel kie
stra ty, ale wza jem za da jąc
nie mniej sze. We Wło szech po wio dła się
wresz cie au striac ka ofen sy wa, wspie ra na si -
ła mi Nie miec. Nie miec kie okrę ty pod wod ne
to pi ły co raz wię cej stat ków an giel skich, więc
nad wy spa mi bry tyj ski mi po ja wi ło się wid -
mo gło du. Prócz te go an giel skie mia sta od -
wie dza ły wiel kie ste row ce i sa mo lo ty,
zrzu ca jąc bom by na wet na Lon dyn. Pań stwa
cen tral ne znów by ły sil ne. W związ ku z tym
z po cząt kiem 1917 r. wła dze nie miec kie za -
ostrzy ły kurs wo bec Po la ków. Po sta no wio no
pod dać wo li za bor ców Le gio ny Pol skie, włą -
cza jąc je do Po lni sche We hr macht. W lip -
cu 1917 r. żoł nie rzy Le gio nów po sta wio no
przed ko niecz no ścią zło że nia przy się gi,
w któ rej ro cie umiesz czo no dwa sfor mu ło -
wa nia bu dzą ce już na wet nie nie chęć,
a opór: sło wa o wier no ści przy szłe mu kró lo -
wi pol skie mu oraz wier nym bra ter stwie bro -
ni z woj ska mi Nie miec i Au stro -Wę gier oraz
państw z ni mi sprzy mie rzo nych. Jó zef Pił -
sud ski ta kiej przy się gi nie zło żył, a w ślad
za nim po stą pi li żoł nie rze I i III bry ga dy. In -
ter no wa no ich w kil ku miej scach, głów nie
w obo zach w Be nia mi no wie i Szczy pior nie.
Pił sud skie go aresz to wa no w no cy z 21 na
22 lip ca, a na stęp nie osa dzo no w twier dzy
w Mag de bur gu. Żoł nie rze II bry ga dy Le gio -
nów, do wo dzo nej przez Jó ze fa Hal le ra, prze -
waż nie zło ży li przy się gę i wkrót ce zo sta li
wy sła ni na front wschod ni. 

Mi mo tych za wi ro wań pro ces pol skiej 
sa mo rząd no ści po stę po wał we dług norm
praw nych usta lo nych wcze śniej. Roz wi nię to
szkol nic two pod sta wo we, re ak ty wo wa no
w War sza wie Po li tech ni kę i Uni wer sy tet, po -

wsta ło Mu zeum Na ro do we. Na po lu ochro -
ny prze ciw po ża ro wej dzia ła no z nie spo-
ty ka ną wcze śniej swo bo dą i z cał kiem spo -
rym roz ma chem. Jó zef Tu lisz kow ski, ja ko ko -
men dant War szaw skiej Stra ży Ognio wej,
im po no wał Niem com od wa gą. Bo le sław
Cho micz z każ dym mie sią cem zy ski wał
na au to ry te cie, rów nież po śród oku pan tów
pru skich – i to na ty le, że pod jął sta ra nia dy -
plo ma tycz ne o wy wie zio ny do Ro sji ma ją tek
pod le głej so bie in sty tu cji ubez pie cze nio wej.
Spra wę od zy ska nia pie nię dzy z Ro sji uczy nił
na wet jed nym z punk tów roz mów po ko jo -
wych nie miec ko -ro syj skich. Do szło do nich,
gdyż Ro sja wpa dła w po waż ny kry zys. 

Z po cząt kiem 1918 r. sta ło się ja sne, że
Ro sja, wstrzą sa na we wnętrz ny mi spra wa mi,
jest już po ko na na – w lu tym 1917 r. wy bu -
chła w niej re wo lu cja lu to wa, przez co car
stra cił wła dzę, a Ro sja sta ła się re pu bli ką. Nie
trwa ło to dłu go, bo no wy rząd Kie reń skie go
nie pod pi sał ro zej mu z Niem ca mi, a na wet
pró bo wał przejść do dzia łań ofen syw nych,
choć woj sko już nie chcia ło wo jo wać. Że by
unik nąć ja kich kol wiek pro ble mów ze sto ją -
cym co praw da na gli nia nych no gach, ale za -
wsze ko lo sem, Niem cy po sta no wi li po głę bić
ro syj ski kry zys. W taj nej ope ra cji przy wieź li
ze Szwaj ca rii na te ren Ro sji Wło dzi mie rza Le -
ni na wraz z je go świ tą. Wkrót ce Le nin sta nął
na cze le ko lej nej re wo lu cji, zwa nej z ra cji ka -
len da rza ro syj skie go (ju liań skie go) paź dzier -
ni ko wą, ale we dług eu ro pej skiej mia ry cza su
wy strzał z krą żow ni ka Au ro ra na stą pił no cą
z 6 na 7 li sto pa da 1917 r. Za spra wą re wo lu -
cji zde tro ni zo wa ny już wcze śniej car stra cił
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ży cie, a Ro sja po grą ży ła się w cha osie woj ny
do mo wej, ma ją cej po stać bi blij ne go koń ca
świa ta. Niem cy mo gli być spo koj ni o swo ją
wschod nią flan kę fron tu – Le nin, jak tyl ko
ob jął choć czę ścio wą wła dzę, na tych miast
za warł z Niem ca mi po kój, by pod ha sła mi
dyk ta tu ry pro le ta ria tu, roz pra wić się z „bur -
żu ja mi i ku ła ka mi”, co ozna cza ło po pro stu
fi zycz ną li kwi da cję lu dzi ma ją cych ja ki kol -
wiek ma ją tek na wła sność al bo bę dą cych
pra co daw ca mi. 

Na tle tych wy da rzeń źle za czę ła się
przed sta wiać spra wa obiet nic pań stwo wo -
twór czych po czy nio nych Po la kom przez ce -
sa rzy Nie miec i Au strii. Sta ny Zjed no czo ne
Ame ry ki przy stą pi ły do woj ny 6 kwiet -
nia 1917 r. po stro nie An glii i Fran cji, roz krę -
ca jąc na jej rzecz ca ły swój po ten cjał
prze my sło wy i lud no ścio wy. Za no si ło się
na to, że w 1918 r. na fron cie za chod nim po -
ja wią się mi lio ny żoł nie rzy ame ry kań skich.
Niem com i Au stria kom spie szy ło się z te go
po wo du, po trze bo wa li na tych mia sto we go
wspar cia mas lud no ści wdzięcz nej im za co -
kol wiek. Po la cy, ja ko już nie po trzeb ny czyn -
nik an ty ro syj ski, stra ci li ra cję by tu. Wo bec
te go no wi oku pan ci roz bu dza li na za ję tych
zie miach dą że nia „nie pod le gło ścio we” Li twi -
nów, Bia ło ru si nów i Ukra iń ców – tym ostat -
nim utwo rzy li pań stwo kosz tem pol skich
ziem. Z te go po wo du w po ło wie lu te -
go 1918 r. na stro nę ro syj ską prze szło część
żoł nie rzy Po lni sche We hr macht, do wo dzo -
nych przez Jó ze fa Hal le ra. 

Niem cy wy ga si li front wschod ni, by za -
brać stam tąd woj ska na za chód. Ale żad ne
prze rzu ty wojsk nie miec kich i au striac kich
z fron tu wschod nie go na za chod ni nie mo -

gły już ni cze go zmie nić, gdyż prze wa ga ilo -
ścio wa Fran cu zów, An gli ków i Ame ry ka nów
by ła nie do zni we lo wa nia. Mi mo to woj -
na mia ła trwać jesz cze pół ro ku. 

Głów ne po sta cie pol skiej 
sce ny po li tycz nej
Od dać na le ży w tym miej scu ho nor czte -

rem po sta ciom tam tych cza sów, któ re przy -
czy ni ły się do jed no ści i si ły od ro dzo ne go
kra ju – każ da na wła snym po lu.

Jó zef Pił sud ski przez ca łe ży cie był kon se -
kwent nym wro giem Ro sji, naj pierw car skiej,
a po tem so wiec kiej. Współ pra co wał zbroj nie
z Au stria ka mi, a więc po stro nie pań stwa,
któ re mia ło po nieść klę skę w Wiel kiej Woj -
nie. Na szczę ście cał kiem w po rę od mó wił
zło że nia przy się gi wier no ści Niem com, Au -
stria kom i ich so jusz ni kom, za co Niem cy
aresz to wa li go i uwię zi li. Dzię ki te mu ko niec
woj ny wi tał zu peł nie ina czej niż jej po czą tek:
nie ja ko wy ra zi sty, wier ny so jusz nik prze gra -
nych mo carstw nie miec ko ję zycz nych, ale ja -
ko oso ba przez nie fak tycz nie re pre sjo -
no wa na, a za tem nie zmier nie po pu lar na.
W do dat ku stał na cze le nie tyl ko jaw nej ar -
mii (Le gio ny), ale rów nież ar mii taj nej, 
w po sta ci Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko wej,
dzia ła ją cej na te re nie wszyst kich za bo rów,
ma ją cej kil ka dzie siąt ty się cy człon ków. Miał
też za ple cze po li tycz ne w Pol skiej Par tii 
So cja li stycz nej. Nie by ło wów czas w kra ju 
ni ko go, kto dys po no wał by po dob nym au to -
ry te tem i po par ciem. Gdy dał sy gnał do po -
wsta nia, po słu cha ły go dzie siąt ki ty się cy
uzbro jo nych i zor ga ni zo wa nych lu dzi. Jed -
no cze śnie po wo ły wa ne przez oku pan tów
in sty tu cje za rzą dza ją ce uzna wa ły je go

zwierzch nic two, co za po bie gło anar chii. 
Co rów nie waż ne, dla Niem ców rów nież był
au to ry te tem – go to wi by li pod po rząd ko wać
się je go pro po zy cjom, co za po bie gło wie lu
nie po trzeb nym wal kom.

Dru gą oso bą klu czo wą dla po wsta nia
Pol ski był Ro man Dmow ski, prze by wa ją cy
pod ów czas w kra jach za chod nich. W od róż -
nie niu od Pił sud skie go za głów ne go wro ga
Pol ski uwa żał kra je nie miec kie. W 1917 r.,
za ra dą i ze wspar ciem dy plo ma tycz nym
Dmow skie go, utwo rzo no we Fran cji za ląż ki
pol skie go woj ska, głów nie z ochot ni ków
przy by wa ją cych z USA. W stycz niu 1918 r.
woj sko to mia ło już po stać puł ku, la -
tem – dy wi zji, a we wrze śniu 1918 r. by ła 
to już cała ar mia, wy po sa żo na i zor ga ni zo -
wa na na wzór fran cu ski, ale ozna ko wa -
na pol ski mi go dła mi, pod po rząd ko wa-
na Ko mi te to wi Na ro do we mu Pol skie mu,
kie ro wa ne mu przez Ro ma na Dmow skie go,
uzna wa ne go przez Wiel ką Bry ta nię i Fran cję
za rząd pań stwa pol skie go. W paź dzier ni -
ku 1918 r. ar mia ta zy ska ła pol skie go do wód -
cę, w oso bie Jó ze fa Hal le ra, ma ją ce go już
sto sow ny sto pień ge ne ra ła. Ci żoł nie rze zdą -
ży li jesz cze wziąć li czą cy się udział w ostat -
nich wal kach fron tu za chod nie go. Hal ler-
czy cy wy stę po wa li przy tym ja ko zbroj na re -
pre zen ta cja Pol ski, ale pod no si li, że nie je dy -
na – po wo ły wa li się na pol skie for ma cje
zbroj ne wal czą ce po stro nie Ro sjan prze ciw
Niem com i Au stria kom pra wie od po cząt ku
woj ny ja ko pol skie woj sko na fron cie
wschod nim oraz na kon spi ra cyj ną Pol ską
Or ga ni za cję Woj sko wą na te re nie Kon gre -
sów ki i Ga li cji. Dzię ki te mu oka za ło się, że
w osta tecz nych roz li cze niach nie ist nie ją ca
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Pol ska su ma rycz nie wy sta wi ła w 1918 r.
po stro nie zwy cięz ców cał kiem spo rą 
ar mię, li czą cą nie mal 200 tys. lu dzi. Ten mi li -
tar ny wkład Ro man Dmow ski wy ko rzy stał
per fek cyj nie na po lu dy plo ma tycz nym,
w cza sie ob rad do ty czą cych no we go ła du
w Eu ro pie: Pol ska by ła trak to wa na ja ko kraj
zwy cię ski w woj nie, sto ją cy po słusz nej 
stro nie! 

Trze ci czło wiek, któ ry przy czy nił się moc -
no do nie pod le gło ści Pol ski, to Igna cy Jan
Pa de rew ski – wir tu oz for te pia nu. Dzię ki per -
fek cyj nej, elek try zu ją cej grze, głów nie utwo -
rów Cho pi na, wy jąt ko wo kon tak to wej
oso bo wo ści o ma nie rach ary sto kra ty zy skał
ogrom ną po pu lar ność świa to wą oraz nie
mniej szą for tu nę – jed no i dru gie po rów ny -
wal ne z dzi siej szy mi gwiaz da mi ki na. Naj -
waż niej sze, że po pu lar ność ta roz po-
wszech ni ła się, co zro zu mia łe ze wzglę du
na wy ko ny wa ny przez wir tu oza re per tu ar,
po śród elit in te lek tu al nych i po li tycz nych.
Ko ro no wa ne gło wy państw, a już w szcze -
gól no ści po li ty cy, pra gną cy, by ich po sta cie
ko ja rzyć z tym, co naj do sko nal sze, po czy ty -
wa li so bie za za szczyt, że mo gą spo ży wać
po si łek w to wa rzy stwie pa na Pa de rew skie -
go, któ ry od sło wa „Cho pin” prze cho dził
do sło wa „po lo nez”, a od „po lo ne za” do Pol -
ski. Ta kim spo so bem elo kwent ni i dys tyn -
go wa ni uczest ni cy kul tu ral nych spo tkań,
bę dą cy służ bo wo wład ca mi ca łej zie mi, za -
czy na li roz ma wiać o po trze bach na ro du pol -
skie go. 

Kon tak ty to wa rzy skie Pa de rew skie go
prze ło ży ły się na kon tak ty po li tycz ne
Dmow skie go, a ten po li tyk, je śli tyl ko roz -
mów ca ze chciał go słu chać, już umiał go

do pro wa dzić do sta nu umy słu, ja kie go 
so bie za ży czył. Wsku tek te go gdy Sta ny
Zjed no czo ne Ame ry ki mia ły przy stą pić
do Wiel kiej Woj ny w 1917 r., ich pre zy dent
Wo odrow Wil son kil ka ra zy wy po wia dał się
jed no znacz nie o ko niecz no ści stwo rze nia
nie pod le głe go pań stwa pol skie go. Zna la -
zło to wy raz rów nież w 13. punk cie pro gra -
mu po ko jo we go, któ ry przed sta wił Kon -
gre so wi Sta nów Zjed no czo nych 8 sty-
cz nia 1918 r. 

Czwar tym czło wie kiem, któ re mu rów nież
na le ży przy pi sać pu lę za sług w spra wie nie -
pod le gło ści Pol ski, był Win cen ty Wi tos, przy -
wód ca Pol skie go Stron nic twa Lu do we go.
Je go ro la, choć nie tak wi docz na i bez dy sku -
syj nie waż na, jak Pił sud skie go czy Dmow -
skie go, czy też nie tak spek ta ku lar na, jak
Pa de rew skie go, by ła bar dzo istot na przy ak -
ty wi zo wa niu mas chłop skich w ce lach nie -
pod le gło ścio wych. A prze cież pol ska wieś,
jesz cze dwa po ko le nia wcze śniej du szo -
na pańsz czy zną, prze lud nio na, bied na i by -
wa ło, że cał kiem ciem na, wca le nie mu sia ła
utoż sa miać się z Pol ską. Po zy ty wi ści nie śli
tam oświa tę, ary sto kra ci mie li w mo dzie za -
kła da nie szkół, tyl ko że to wszyst ko by ło 
sze re giem dzia łań do raź nych, a nie sys te mo -
wych. Spo ro da wa ła wspól no ta ję zy ka i wia -
ry, ale nie zmie nia ło to fak tu, że pol ska wieś
by ła ob sza rem bar dzo agre syw nej agi ta cji
bol sze wic kiej, obie cu ją cej chło pom ko mu -
ni stycz ny raj na zie mi, ja kie go nikt jesz cze
nie wi dział. Dzię ki jed no znacz nej po sta wie
Wi to sa ca ła ta agi ta cja ge ne ral nie spa li ła
na pa new ce. To ten po li tyk zde cy do wał, że
oj czy zną pol skich chło pów mo że być tyl ko
Pol ska. 

Wy da rze nia klu czo we
Je sie nią 1918 r. pań stwa cen tral ne szu ka -

ły spo so bów na wyj ście z woj ny. Dzia ła nia
wo jen ne usta wa ły, ko lej ne pań stwa: Buł ga -
ria, Tur cja, Au stro -Wę gry pod pi sy wa ły ro zej -
my bądź ka pi tu lo wa ły, po czym po pa da ły
w kry zy sy we wnętrz ne. W Ce sar stwie Nie -
miec kim na po cząt ku li sto pa da wy bu chła
re wo lu cja i po wsta ła tzw. Re pu bli ka We imar -
ska. Ce sarz ab dy ko wał 9 li sto pa da, po czym
uciekł do Ho lan dii. Na wieść o tych wy pad -
kach nie miec cy żoł nie rze ma so wo tra ci li
ocho tę do wal ki, chy ba że ktoś za gro dził by
im dro gę do do mu. Two rzy li jed nak zwar te,
do brze uzbro jo ne i wy szko lo ne od dzia ły.
Na te re nie oku po wa nym przez woj ska au -
stro -wę gier skie w tych dniach już nie by ło
żad nych li czą cych się sił, któ re bro ni ły by mo -
nar chii – kraj się roz padł, po dob nie je go ar -
mia. 

10 li sto pa da przy był do War sza wy Jó zef
Pił sud ski, któ re mu pod po rząd ko wa ły się
ośrod ki wła dzy po li tycz nej. Pod jął de cy zję
o roz bra ja niu nie miec kich wojsk oku pa cyj -
nych, co w cią gu na stęp nych kil ku dni przy -
bra ło for mę ma so wą. 11 li sto pa da Niem cy
za war ły ro zejm z pań stwa mi En ten ty – za -
koń czy ły się dzia ła nia wo jen ne. Przy stą pio -
no do ro ko wań po ko jo wych, w ce lu za-
koń cze nia woj ny i usta no wie nia no we go
po rząd ku w Eu ro pie. Przy sto le ro ko wań za -
siadł Ro man Dmow ski. Tak od ro dze nie Pol -
ski sta ło się fak tem za rów no na po lu
mi li tar nym, jak i po li tycz nym. 

st. bryg. Pa weł Ro cha la jest p.o. dy rek to rem
Cen tral ne go Mu zeum Po ̋ ar nic twa
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ma wia jąc ro lę pol skich to wa -
rzystw stra żac kich w wal kach
o wol ność i nie pod le głość Pol ski,

przy po mnieć trze ba na wstę pie pod sta wo -
we fak ty zwią za ne z ich roz wo jem or ga-
ni za cyj nym w okre sie po prze dza ją cym wy -
buch I woj ny świa to wej. Był to bo wiem naj -
bar dziej roz bu do wa ny ruch spo łecz ny
na zie miach pol skich, spój ny we wnętrz nie,
nie tar ga ny wa śnia mi ide olo gicz ny mi i po li -
tycz ny mi, ma ją cy do sko na łą jak na owe 
cza sy or ga ni za cję i cie szą cy się du żym po -
par ciem sze ro kich rzesz spo łe czeń stwa pol -
skie go. Oto pod ko niec 1913 r. mie li śmy
w Kró le stwie Pol skim 563 stra że ognio we
zrze sza ją ce ok. 50 tys. człon ków czyn nych,
w Wiel ko pol sce by ło 145 stra ży ochot ni -
czych i obo wiąz ko wych, na Gór nym Ślą sku
w 1912 r. – 333 stra że ochot ni cze, a łącz nie
z przy mu so wy mi, fa brycz ny mi i miej ski mi
ist nia ło ich 428. W Ga li cji dzia ła ło bli -
sko 1500 stra ży. Przy to czo ne licz by sta no -
wią wy mow ny do wód na to, że stra że
ognio we by ły w okre sie po prze dza ją cym
wy buch I woj ny świa to wej bar dzo zna czą cą
si łą spo łecz ną, tak że z woj sko we go punk tu
wi dze nia.

Za rów no w la tach I woj ny świa to wej, jak
też bez po śred nio po niej, gdy trwa ły wal ki
o kształt te ry to rial ny na sze go pań stwa
i utrwa le nie je go nie pod le gło ści, stra że po -
żar ne oka za ły wiel ką ży wot ność i za an ga żo -
wa nie w tych naj istot niej szych dla na sze go
by tu na ro do we go spra wach. Wy da wać by
się więc mo gło, że za gad nie nie udzia łu stra -
ża ków w wal kach o wol ność i nie pod le głość
Pol ski po win no mieć już bo ga te od zwier -
cie dle nie w li te ra tu rze hi sto rycz nej. Tym -
cza sem rze czy wi stość jest zu peł nie in na.

Do dziś nie ma my ob szer niej szych po świę -
co nych mu opra co wań. 

Na przy kła dzie Kró le stwa Pol skie go,
a więc tych ziem pol skich, któ re w wal kach
o wol ność i nie pod le głość Pol ski zło ży ły naj -
więk szą da ni nę krwi, prze śledź my dąż ność
to wa rzystw stra żac kich do bu do wy w wa -
run kach nie wo li zrę bów pol skiej si ły zbroj -
nej, któ ra w sprzy ja ją cych wa run kach po-
li tycz nych mo gła by być uży ta do od bu do -
wy nie pod le głej Pol ski. 

W stro nę woj ska
O ile w pierw szych dzie siąt kach lat ist -

nie nia zor ga ni zo wa ne go ru chu po żar ni -
cze go w Kró le stwie Pol skim za gad nie nia
woj sko we nie wcho dzi ły w za kres za in te re -
so wa nia dzia ła czy po żar ni czych, o ty le z bie -
giem lat sy tu acja w tym wzglę dzie za czę ła
ule gać zmia nie. Po krwa wym stłu mie niu
po wsta nia stycz nio we go i re pre sjach na
dłu gie la ta spo łe czeń stwo pol skie zre zy -
gno wa ło z idei wal ki zbroj nej o wol ność
i nie pod le głość. Pro pa go wa no po zy ty wi -
stycz ne ha sła pra cy or ga nicz nej i pra cy
od pod staw. Zmia na na stro jów na stą pi ła
w la tach 90. XIX w., gdy fak tycz nie prze stał
ist nieć so jusz trzech ce sa rzy – osto ja eu ro -
pej skiej re ak cji i straż nik nie wo li na ro do wej
Po la ków. Po pu lar no ści ha seł nie pod le gło -
ścio wych i wal ki czyn nej o nie pod le głość
sprzy ja ła też klę ska Ro sji w woj nie z Ja po nią
w 1904 r. oraz re wo lu cja w la tach 1905-
1907.

Dzia ła cze ru chu nie pod le gło ścio we go
słusz nie upa try wa li w stra żach ognio wych
za lą żek przy szłej ar mii pol skiej, gdyż sku pia -
ły one w swych sze re gach sto sun ko wo du -
żą licz bę do brze na ogół zor ga ni zo wa nych,

wy szko lo nych i zdy scy pli no wa nych mło -
dych męż czyzn. Po nad to by ły ośrod ka mi 
ru chu pa trio tycz ne go i uświa do mie nia na -
ro do we go. Mi mo pod da nia sto wa rzy szeń
stra żac kich spe cjal nym prze pi som, ogra ni -
cza ją cym w bar dzo po waż nym stop niu ich
sa mo rząd ność, po trafiły one pod ma ską le -
gal nej, sta tu to wej dzia łal no ści roz wi jać
na sze ro ką ska lę dzia łal ność kul tu ral ną
i oświa to wą o pod ło żu na ro do wo -pa trio -
tycz nym. Z bie giem lat nad zór ten uległ za -
ostrze niu. Ro syj skie wła dze za bor cze
upa try wa ły w każ dej pol skiej or ga ni za cji czy
sto wa rzy sze niu, nie bez ra cji zresz tą, dąż -
ność do od zy ska nia nie pod le głe go by tu
pań stwo we go, nie za leż nie od oficjal nych
ce lów. Wła dze za bor cze oba wia ły się dwóch
rze czy: by stra że ognio we nie sta ły się ogni -
ska mi pro pa gan dy i dzia łal no ści re wo lu cyj -
nej oraz or ga ni za cja mi upodob nio ny mi
do woj ska.

Stwier dzić trze ba, że o ile pierw sze z tych
nie bez pie czeństw nie sta no wi ło więk sze go
za gro że nia dla rzą du, o ty le dą że nie czo ło -
wych dzia ła czy pol skie go po żar nic twa
do upodob nie nia stra ży po żar nych do woj -
ska by ło dość po wszech ne. Sta ra li się oni
two rzyć w wa run kach nie wo li za kon spi ro -
wa ny za lą żek przy szłej pol skiej si ły zbroj nej,
przy go to wać dla niej do brze wy szko lo ne
ka dry. W mia rę upły wu lat, szcze gól nie
pierw szym pięt na sto le ciu XX w., ten den cja
ta przy bie ra ła na si le. Wła dze za bor cze, usta -
wicz nie in wi gi lu ją ce sto wa rzy sze nia po żar -
ni cze, sta ra ły się prze ciw dzia łać tym ten-
den cjom. War szaw ski ge ne rał -gu ber na tor
w pi śmie okól nym do gu ber na to rów w Kró -
le stwie Pol skim z 29 sierp nia 1881 r. pi sał
m.in.: Do szło do mej wia do mo ści, że w wie lu
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mia stach tu tej sze go kra ju, szcze gól nie tych,
gdzie znaj du je się du ża licz ba lud no ści nie -
miec kiej, za czę ły się w ostat nim cza sie or-
ga ni zo wać ochot ni cze stra że ognio we z po -
dzia łem człon ków na od dzia ły po 80 lu dzi.
Szko lą się oni w spo sób woj sko wy w ma new -
rach z bro nią, po słu gu jąc się za miast bro ni
pał ka mi. Dla ta kich szko leń w nie któ rych mia -
stach zwal nia się, za ze zwo le niem zwierzch -
no ści, po dofice rów kwa te ru ją cych tam
od dzia łów woj sko wych.

Po wia da mia jąc o tym Wa szą Wy so kość,
pro szę uprzej mie przy jąć wła ści wy sto su nek
od no śnie szcze gó ło wej ob ser wa cji, aby człon -
ko wie tych to wa rzystw w swo ich ćwi cze niach
nie wy kra cza li po za gra ni ce za twier dzo nej
przez Mi ni stra Spraw We wnętrz nych usta wy
nor mal nej dla to wa rzystw po żar ni czych
w mia stach Kró le stwa Pol skie go. Po wia da -
mia jąc o tym gu ber na to rów, ge ne rał -gu ber -
na tor war szaw ski za le cał jed no cze śnie, aby
za do zór nad prze strze ga niem za war tych
w sta tu cie re guł od po wie dzial ne by ły miej sco -
we wła dze po li cyj ne.

Re stryk cje
Sta tut ze zwa lał wpraw dzie dzie lić człon -

ków czyn nych sto wa rzy szeń po żar ni czych
na od dzia ły, lecz za wie rał przy tym wie le
ogra ni czeń. Tak więc umun du ro wa nia mo -
gli uży wać stra ża cy tyl ko pod czas udzia łu
w ga sze niu po ża rów oraz na zbiór kach ćwi -
czeb nych. Za bro nio no też stra żom od by wa -
nia ja kich kol wiek zbió rek, któ re nie słu żą
na uce wal ki z po ża ra mi oraz uży wa nia ja -
kich kol wiek od znak.

Każ do ra zo we, naj drob niej sze na wet od -
stęp stwo od na rzu co ne go stra żom sta tu tu
nor mal ne go, a na wet od mien na in ter pre ta -
cja po szcze gól nych je go pa ra gra fów, wy-
wo ły wa ły szcze gól ną po dejrz li wość władz
za bor czych. Świad czy o tym wy mow nie pi -
smo ge ne rał -gu ber na to ra war szaw skie go
z 11 lu te go 1882 r. do gu ber na to rów, w któ -
rym stwier dzał m.in.: Do szły do mnie ostat nio
wia do mo ści, że nie któ re spo śród to wa rzystw
po żar ni czych po zwa la ły so bie na od stęp stwa
od wy szcze gól nio nych w sta tu tach za dań
i zaj mo wa ły się ta ki mi czyn no ścia mi, któ re nie
ma ją żad ne go związ ku z ich po wo ła niem, jak
na przy kład: dzie li ły swo ich człon ków na kom -

pa nie, na ucza ły ich musz try i chwy tów bro nią
za stę pu jąc broń ki ja mi, or ga ni zo wa ły ju bi le -
usze oraz in ne uro czy sto ści i tym po dob ne roz -
ryw ki, a przy tym roz da wa ły róż ne znacz ki.
Oprócz te go człon ko wie rze czy wi ści sto wa rzy -
szeń no szą przy ka za ne im mun du ry nie tyl ko
pod czas po ża ru lub za jęć prak tycz nych, ale

i w cza sie nie wy peł nia nia przy ję tych na sie bie
obo wiąz ków. Aby nie do pu ścić do te go ro -
dza ju wy kro czeń, za pro po no wał mi ni stro wi
spraw we wnętrz nych no we li za cję sta tu tu.
Je go pro po zy cja zy ska ła ak cep ta cję władz
w Pe ters bur gu i no wy sta tut stał się obo wią -
zu ją cy dla stra ży w tzw. Kra ju Przy wi ślań -
skim. Sys te ma tycz nie też uczu la no gu ber -
na to rów, by pil nie śle dzi li dzia łal ność to wa -
rzystw stra żac kich. W at mos fe rze usta wicz -
nej po dejrz li wo ści i in wi gi la cji sta wia no
stra żom róż no ra kie utrud nie nia w po za po -
żar ni czej dzia łal no ści, któ ra nie jed no krot nie
sta no wi ła za bez pie cze nie ich by tu ma te rial -
ne go. Czę ste konflik ty mię dzy sto wa rzy sze -

nia mi stra żac ki mi i wła dza mi wy ni ka ły z od -
mien nej in ter pre ta cji sta tu tów. Wie le za rzą -
dów stra ży by ło zda nia, że sko ro sta tut nie
za bra niał ja kichś dzia łań, by ły one do zwo lo -
ne. Wła dze ad mi ni stra cji za bor czej zaj mo -
wa ły w tej spra wie zu peł nie od mien ne
sta no wi sko. Stąd też każ dy prze jaw ja kie go -

kol wiek ze spo ło we go dzia ła nia stra ży og-
nio wych wy cho dzą ce go po za ści słe
dzia ła nia po żar ni cze bu dził ich za nie po ko je -
nie. Na przy kład na czel nik żan dar me rii ka li -
skiej po dejrz li wie pod cho dził do fak tu, że
pod czas po grze bu człon ka miej sco wej stra -
ży ognio wej Ja na Le wen ber ga stra ża cy ma -
sze ro wa li w zwar tej ko lum nie przy
dźwię kach mar sza ża łob ne go, nio sąc przy
tym czer wo ny sztan dar. Z tym że czer wo nym
sztan da rem ka li scy stra ża cy mie li wy jeż dżać
za mia sto na ćwi czenia. Na czel ni ka po wia tu
łę czyc kie go nie po ko iło zaś, że w po grze bie
człon ka stra ży uczest ni czy ła or kie stra stra ży
ognio wej.
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Sym bo licz na ma pa Eu ro py z 1915 r., wy da na w War sza wie przez wy daw nic two Wła dy sła wa Le wiń skie go: „Woj na -Oswo bo dzi -
ciel ka 1914-1915”. Do ku ment iko no gra ficz ny jest ro syj ską ka ry ka tu ral ną pro pa gan dą mó wią cą o tym, iż tyl ko car Ro sji jest zdol -
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Po wia do mio ny o te go ty pu dzia ła niach
w in nych stra żach, war szaw ski ge ne rał -gu -
ber na tor wy snuł wnio sek, iż jest to dą że nie
ze stro ny stra ży ognio wej do or ga ni za cji
wo jen nej. Prze sad na po dejrz li wość po wo -
do wa ła, że ad mi ni stra cja lo kal na w naj drob -
niej szych na wet po za po żar ni czych dzia ła -
niach stra ży do pa try wa ła się ukry tych ce -
lów. Fak tem jest jed nak, że dzia ła cze stra ży
ognio wych dą ży li do wy ro bie nia u swych
pod wład nych cech cha rak te ry zu ją cych woj -

sko. War szaw ski ge ne rał -gu ber na tor ostrze -
gał w związ ku z tym gu ber na to rów, że
w jed nej z gu ber ni stra że ognio we dla wy -
ro bie nia na wy ku po rząd ku, kar no ści i har -
mo nij ne go ru chu, za pra sza ły ofice rów dla
prze pro wa dza nia ze stra ża ka mi musz try. 
Po nie waż te go ro dza ju woj sko we wy szko le-
nie nie słu ży po trze bom stra ży – kon ty nu -
ował – za ka zu ję prze pro wa dza nia po dob -
nych ćwi czeń.

Naj więk szą po dejrz li wość wo bec sto wa -
rzy szeń po żar ni czych wy ka zy wa li gu ber na -
to rzy płoc ki i piotr kow ski. Ten pierw szy nie
tyl ko sam stwa rzał stra żom licz ne utrud nie -
nia w ich dzia łal no ści, lecz tak że w ra por tach
skła da nych war szaw skie mu ge ne rał -gu ber -
na to ro wi sta rał się, by za ostrzo no po li ty kę
w sto sun ku do sto wa rzy szeń stra żac kich.
Oto w ra por cie z 15 paź dzier ni ka 1905 r. do -
no sił do War sza wy: Na czel nik za rzą du żan -
dar me rii gu ber ni płoc kiej ra por tem z 3 X br.
po wia do mił mnie, że we dług po sia da nych
przez nie go agen tu ral nych in for ma cji,

w ostat nim cza sie wśród lud no ści pol skiej za -
uwa ża się dąż ność do for mo wa nia po wsiach
dru żyn po żar ni czych i przy cią ga nia do licz by
już ist nie ją cych ta kich to wa rzystw możli-
wie du żej licz by człon ków. To wa rzy stwa te
pod nie win nym po zo rem wy stę pu ją z wnio -
ska mi o sub sy dia od rzą du na za kup ko ni, 
na rzę dzi itp. Głów nym ce lem for mo wa nia
dru żyn nie jest za bez pie cze nie lud no ści
przed po ża ra mi, lecz kształ ce nie kadr na wy -
pa dek po trze by si ły zbroj nej.

Rze czy wi ście, w la tach re wo lu cji 1905-
1907 stra że ognio we wy ka za ły oży wio ną
ak tyw ność. Or ga ni zo wa no nie tyl ko wie le
no wych sto wa rzy szeń ochot ni czych stra ży
ognio wych, szcze gól nie na wsiach, ale roz -
wi ja no róż ne for my dzia łal no ści po za po żar -
ni czej. Gdy w mar cu 1906 r. we szła w ży cie
usta wa o sto wa rzy sze niach i związ kach, da -
ją ca względ ną swo bo dę w za kła da niu pol -
skich sto wa rzy szeń, zde cy do wa na więk-
szość or ga ni za to rów no wo po wsta ją cych
stra ży sta ra ła się wy zwo lić z bar dzo cia sne -
go i uciąż li we go gor se tu, ja kim był obo wią -
zu ją cy sta tut nor mal ny z 1898 r. i or ga-
ni zo wa ła sto wa rzy sze nia na pod sta wie in -
dy wi du al nych sta tu tów. Za nie po ko jo ny
tym sta nem rze czy gu ber na tor piotr kow ski
w ra por cie do war szaw skie go ge ne rał -gu -
ber na to ra z 11 paź dzier ni ka 1907 r. pi sał
m.in.: Oprócz te go to wa rzy stwa po żar ni cze,
po wsta ją ce w opar ciu o pra wo z 4 mar ca, 
wy zwa la ją się z wy ka za nych ogra ni czeń
i w związ ku z tym uzy sku ją moż li wość wcie le -

nia w ży cie swych skry tych za mie rzeń,
w szcze gól no ści w od nie sie niu do róż ne go ro -
dza ju ćwi czeń woj sko wych i spor to wych. Wo -
bec ta kiej nie nor mal nej sy tu acji nie moż na nie
przy znać, że po wsta wa nie ta kich sto wa rzy -
szeń w opar ciu o pra wo z 4 mar ca jest bez -
względ nie nie po żą da ne.

Tak więc po wsta ją ce po 1907 r. sto wa rzy -
sze nia stra żac kie mo gły się or ga ni zo wać
nie omal wy łącz nie na pod sta wie sta tu tu
nor mal ne go z 1898 r. W ślad za tym sta wia -
no stra żom wie le in nych ogra ni czeń, by
w ni czym nie upodob nia ły się one do woj -
ska. Przede wszyst kim w spo sób bar dzo
dra stycz ny ogra ni cza no moż li wo ści uży wa -
nia mun du ru stra żac kie go – wy łącz nie
do udzia łu w ak cjach ga śni czych i zbiór kach
ćwi czeb nych. Na tle zwią za nych z tym ob o-
strzeń do cho dzi ło do licz nych za tar gów
mię dzy sze re go wy mi człon ka mi stra ży
ognio wych a wła dza mi ad mi nistra cyj ny mi.
W 1911 r. gu ber na tor płoc ki ro ze słał do
wszyst kich stra ży ognio wych w pod le głej
mu gu ber ni pi smo okól ne, w któ rym na ka -
zy wał, aby stra ża cy, or ga ni zu jąc zbiór ki, nie
uży wa li w tym ce lu żad nych sy gna łów, za -
bro nił też od dzia łom no sze nia cho rą gie wek,
cho dze nia w zwar tym sze re gu z or kie strą,
od by wa nia ćwi czeń i musz try, wy da wa nia
ko mend. W kon se kwen cji wszy scy człon ko -
wie sier pec kiej stra ży zło ży li mun du ry,
a straż się roz wią za ła. Na fakt ten zwró ci ła
uwa gę pol sko ję zycz na pra sa, pod no szo no
fakt wzro stu za gro że nia po ża ro we go miast,
gdy stra że na sku tek wpro wa dza nych przez
wła dze ogra ni czeń bę dą się roz wią zy wać.
W obro nie stra ża ków wy stą pił na czel nik po -
wia tu sier pec kie go i gu ber na tor płoc ki
uchy lił za rzą dze nie za war te w pi śmie okól -
nym. Ze zwo lił też na przy wró ce nie w stra ży
sier pec kiej daw ne go sta nu, wo bec cze go
straż ta po now nie się zor ga ni zo wa ła. Do po -
dob nych in cy den tów do cho dzi ło w in nych
mia stach. Mi mo to wie le stra ży ognio wych
sta ra ło się upo dab niać do woj ska. O stra ży
w Alek san dro wie Ku jaw skim pi sa no, że by -
ła do brze zor ga ni zo wa na i wy ćwi czo na,
a w umun du ro wa niu, uzbro je niu i ko men dzie
chęt nie upo dab nia się do form woj sko wych,
od zna cza się dziar ską po sta wą i wy glą dem.
Zna ny dzia łacz „Za ra nia” Bła żej Dzi kow ski
w la tach 1912-1914 wy ćwi czył oko ło 
dwu stu chłop ców pod czas taj nych za jęć
woj sko wych od by wa nych w ra mach ćwi -
czeń stra ży ognio wej. W 1915 r. two rzy li 
oni trzon Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko wej
(POW). 
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Zbu rzo ny pa łac We is sów w Ka li szu. Znisz cze nia mia sta do ko na li Niem cy w sierp niu 1914 r.



Z jed nej więc stro ny za bor cza ad mi ni -
stra cja ro syj ska prze ciw dzia ła ła ja kim kol -
wiek pró bom upo dab nia nia stra ży ognio -
wych do woj ska, z dru giej zaś cie szą cy 
się du żym au to ry te tem dzia ła cze po żar nic -
twa pol skie go, jak Jó zef Tu lisz kow ski, 
Bo le sław Cho micz, re dak tor Le opold Szyl -
ler -Rac ki i in ni, na wo ły wa li do wy kształ ce -
nia w stra żach ognio wych wzo ro wej dys-
cy pli ny, roz wi ja nia spraw no ści fi zycz nej
i kar no ści, a więc tych wszyst kich cech, któ -
re cha rak te ry zu ją do brze wy szko lo ne woj -
sko. 

Na dzie je
Idea wal ki o Pol skę wol ną i nie pod le głą,

w któ rej stra że ognio we, ja ko or ga ni za cje
zdy scy pli no wa ne, do brze zor ga ni zo wa ne
i wy szko lo ne, mia ły ode grać czo ło wą ro lę,
by ła w śro do wi sku po żar ni czym po wszech -
nie ak cep to wa na. Po 1907 r. nurt nie pod le -
gło ścio wy do mi no wał w sto wa rzy sze niach
stra żac kich nad in ny mi. We zwa niu do wal ki
o nie pod le głość słu ży ła też po ezja o te ma -
ty ce po żar ni czej, o du żym ła dun ku pa trio -
tycz nym, czę sto de kla mo wa na w świe-
tli cach i re mi zach. Choć w stro fach wier szy
mó wi ło się o wal ce z po żo gą, to jed nak pa -
trio tycz na wy mo wa tej po ezji by ła dość po -
wszech nie ro zu mia na. Przy kła dem mo gą
być stro fy hej na łu stra żac kie go z 1914 r. pió -
ra dzia ła cza po żar ni cze go Jó ze fa Ko wa lew -
skie go. 

Du że go roz ma chu na bra ła dzia łal ność
szko le nio wa stra ży ognio wych w kie run ku
woj sko wym po wy bu chu woj ny, w la -
tach 1914-1915. Pod po zo rem ćwi czeń stra -
żac kich pro wa dzo no ćwi cze nia woj sko we,
na ucza no szer mier ki, wal ki wręcz, po słu gi -
wa nia się bro nią. Póź niej te go ro dza ju 
kon spi ra cyj ną dzia łal ność szko le nio wą pro -
wa dzi ła już we współ dzia ła niu ze stra -
ża mi POW. Za sad ni czo lo kal ne struk tu ry
POW po wsta wa ły na ba zie ochot ni czych
stra ży ognio wych, choć by ły też licz ne przy -
pad ki, że to wła śnie pe owia cy sta wa li się
ini cja to ra mi po wsta wa nia ochot ni czych
stra ży ognio wych, by pod ma ską ich le gal -
nej dzia łal no ści roz bu do wy wać POW i dzia -
łal ność pa trio tycz no -nie pod le gło ścio wą.
Tak by ło np. we wsi Zbu czyn w Sie dlec -
kiem. 

Woj na szan są
Spraw dzia nem, w ja ki spo sób upo -

wszech nia ne w sto wa rzy sze niach stra żac -
kich idee wal ki o wol ność i nie pod le głość

Pol ski za ko rze ni ły się wśród stra ża ków, by -
ły wy da rze nia z lat 1914-1921, gdy w wy ni -
ku star cia zbroj ne go mię dzy za bor ca mi
Pol ski za ry so wa ła się re al na szan sa od bu -
do wy nie pod le głe go pań stwa pol skie go
i okre śle nia je go gra nic. Wie lu człon ków
ochot ni czych stra ży ognio wych już na po -
cząt ku woj ny po spie szy ło do le gio nów 
Jó ze fa Pił sud skie go. Dość po wszech ną
prak ty ką by ło, iż na te re nach opusz czo nych
przez Ro sjan, a jesz cze nie za ję tych przez
Niem ców lub Au stria ków, stra że po żar ne
or ga ni zo wa ły ko mi te ty bez pie czeń stwa
pu blicz ne go, stra że oby wa tel skie lub mi li -
cje oby wa tel skie, za bez pie cza ją ce w mia -
stach spo kój, ład i po rzą dek. Tak by ło
w Wie lu niu, gdzie na czel ni ko wi miej sco wej
stra ży ognio wej Ka zi mie rzo wi Bia ło brze -
skie mu po wie rzo no obo wiąz ki ko men dan -
ta mia sta i uczy nio no go od po wie dzial nym
za ład i po rzą dek w mie ście. W Sie ra dzu
do cza su zor ga ni zo wa nia przez Niem ców
po li cji miej sco wa straż ognio wa two rzy ła
Straż Oby wa tel ską i utrzy my wa ła po rzą dek
w mie ście. Sie radz cy stra ża cy strze gli też
mo stów na War cie, li nii te le graficznych oraz
li nii ko le jo wej. Bur mistrz Ło wi cza, Le on Go -
łę biow ski, utwo rzył ze stra ża ków sek cję 
po rząd ko wo -sa ni tar ną przy Ko mi te cie Oby -
wa tel skim na cze le z Ju liu szem Gie ra sie wi -
czem. Stra ża cy ło wic cy peł ni li w mie ście
ca ło do bo we dy żu ry, czu wa li nad bez pie -
czeń stwem miesz kań ców. Tak że w Ka li szu
pre zy dent mia sta Bro ni sław Bu ko wiń ski
po wo łał straż ognio wą do peł nie nia obo -
wiąz ków mi li cji w mie ście i funk cję tę spra -
wo wa ła ona do cza su bar ba rzyń skie go
znisz cze nia Ka li sza 3 sierp nia 1914 r. 
Po dob nie by ło w Łę czy cy, Wło cław ku, Gą -
bi nie, Bło niu, Ry pi nie i To ma szo wie Ma zo -
wiec kim, gdzie na cze le Ko mi te tu Oby -
wa tel skie go stał ko men dant stra ży Al fons
Se ve rin. Je mu też po wie rzo no do wódz two
nad utwo rzo ną ze stra ża ków mi li cją oby wa -
tel ską. 

Po dob ną ro lę od gry wa ły naj ak tyw niej -
sze stra że wiej skie. Przy kła dem mo że być
straż ognio wa w osa dzie gór ni czej w Do bie -
szo wi cach w po wie cie bę dziń skim, któ ra
z chwi lą wy bu chu woj ny prze ję ła ro lę mi li -
cji lu do wej. Stra ża cy z Do bie szo wic nie tyl -
ko strze gli ła du i bez pie czeń stwa w osa dzie,
lecz tak że za bez pie cza li ma ga zy ny żyw no -
ścio we, chro ni li la sy przed de wa sta cją. Ini -
cja to rem po wo ła nia mi li cji był na czel nik
stra ży Sta ni sław Da nec ki, któ ry zo stał jej ko -
men dan tem.

Ra zem z POW
W la tach I woj ny świa to wej stra ża cy ak -

tyw nie współ pra co wa li z or ga ni za cja mi nie -
pod le gło ścio wy mi, w szcze gól no ści z POW.
Człon ko wie ochot ni czych stra ży po żar nych
sta no wi li bar dzo po waż ny od se tek jej człon -
ków. W wie lu przy pad kach ko ła POW po -
wsta wa ły wy łącz nie na ba zie or ga ni za cji
stra żac kich, jak na ob sza rze Księ stwa Ło wic -
kie go i w in nych re gio nach Kró le stwa. Ist -
nia ło wie le stra ży ognio wych, któ rych
człon ko wie na le że li do POW, sta no wi li pod -
sta wo wy człon tej or ga ni za cji. Tak by ło
w Pra sz ce w po wie cie wie luń skim. W li sto -
pa dzie 1918 r. pra sz kow scy pe owia cy roz -
bra ja li po ste run ki żan dar me rii nie miec kiej
oraz nie miec kich żoł nie rzy. Po dob nie dzia -
ło się w Ry kach w po wie cie gar wo liń skim
oraz w Gą bi nie w po wie cie go sty niń skim,
w Ostrow cu, Miń sku Ma zo wiec kim, w Dzia -
ło szy nie w po wie cie wie luń skim, Ró ża nie
w po wie cie ma kow skim, w La to wi czu w po -
wie cie miń skim, w Lu brań cu w po wie cie
wło cław skim, w Bu sku -Zdro ju w po wie cie
stop nic kim, w Chod czu w po wie cie wło -
cław skim, w Cie cha no wie i Lip nie. W War cie
w po wie cie sie radz kim, gdzie wie lu człon -
ków miej sco wej stra ży na le ża ło do POW,
11 li sto pa da 1918 r. roz bro jo no po ste ru nek
żan dar me rii. Po dob nie by ło we Wró ble wie
w po wie cie sie radz kim, w Rzecz nio wie
w po wie cie ił żec kim, Ostrow cu Świę to krzy -
skim, w Kiel cach, Szczu czy nie, Ostro łę ce,
Ostro wi Ma zo wiec kiej, Ka li szu, Mła wie
i dzie siąt kach in nych miast, mia ste czek i wsi,
gdzie stra ża cy uczest ni czy li w roz bra ja niu
oku pan tów. W Bu sku -Zdro ju miej sco we ko -
ło POW, li czą ce oko ło pięć dzie się ciu osób,
skła da ło się nie omal wy łącz nie ze stra ża -
ków, któ rzy 31 października 1918 r. roz bro -
ili nie wiel ki od dział żoł nie rzy au striac kich
oraz 25-oso bo wy po ste ru nek żan dar me rii
w Bu sku i po ste run ki w Chmiel ni ku i Wi śli -
cy. Stra ża cy z Wierzb ni ka w po wie cie ił żec -
kim sto czy li w li sto pa dzie 1918 r. trzy-
dnio wą po tycz kę z od dzia łem Au stria ków,
za nim zdo ła li ich roz bić. Wie lu stra ża ków
po roz bro je niu żoł nie rzy nie miec kich lub
au striac kich w swo ich mia stach i mia stecz -
kach wstę po wa ło ochot ni czo do two rzą ce -
go się Woj ska Pol skie go. Stra ża cy ze wsi
Gad ka Sta ra w po wie cie łódz kim uczest ni -
czy li 11 li sto pa da w roz bra ja niu Niem ców
w Ru dzie Pa bia nic kiej, a na stęp nie pil no wa li
ma ga zy nów i warsz ta tów. W Czę sto cho wie
Ochot ni cza Straż Ognio wa, współ dzia ła jąc
z two rzą cy mi się od dzia ła mi POW, za ję ła
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11 li sto pa da 1918 r. dwo rzec ko le jo wy i roz -
po czę ła roz bra ja nie Niem ców. Stra ża cy zdo -
by li dwa ka ra bi ny ma szy no we i wie le
ka ra bi nów ręcz nych, za bez pie cza li przed
kra dzie żą i de wa sta cją naj waż niej sze obiek -
ty w mie ście. 

W trak cie roz bra ja nia nie miec kich żoł nie -
rzy stra ża cy po nie śli rów nież ofia ry. Do naj -
więk szej ma sa kry stra ża ków i pe owia ków
do szło 16 li sto pa da 1918 r. w Mię dzy rze cu
Pod la skim, gdzie Niem cy za bi li oko ło stu
Po la ków.

At mos fe rę pa mięt nych dni li sto pa do -
wych 1918 r. naj le piej ilu stru ją wspo mnie -

nia zna ne go dzia ła cza lu do we go z Ło wic-
kie go, na czel ni ka dąb kow skiej Ochot ni czej
Stra ży Ognio wej Teofila Kur cza ka. Pi sał on:
Dnia 10 li sto pa da przed wie czo rem do wia du -
ję się, że od dział POW Bo cheń, w któ rym by li
prze waż nie stra ża cy, do stał za wia do mie nie,
że od trzech dni jest Ko mi nek aresz to wa ny,
a oni ma ją dzi siaj wy ru szyć do Ło wi cza,
o czym nie omiesz ka li za wia do mić. Nie dłu-
go przy ma sze ro wa li z obu po moc ni ka mi
przed mój dom. Po że gna łem się z żo ną i dzieć -
mi, ob ją łem nad od dzia łem ko men dę, przy -
dzie li łem jesz cze do nich kil ku stra ża ków
naj dziel niej szych z Ostro wa, resz cie ka za łem
cze kać roz ka zu i w dro gę. Bo che nia cy mie li ze
so bą kil ka na ście ka ra bi nów z na bo ja mi. Pod -
cho dzi my pod Ło wicz (...). Pod nio słem od dział
na no gi. Jed ne go stra ża ka od ko men de ro wa -
łem z roz ka zem za alar mo wa nia są sied nich
stra ży i resz tę z Ostro wa, a sa mi po śpiesz nym
kro kiem po szli śmy do ma gi stra tu. Tu do sta -

łem pió ro i pa pier, ro ze sła łem roz ka zy
do wszyst kich wiej skich stra ży w po wie cie.
O go dzi nie 11 by ło już ich kil ka na ście. Do wia -
du je my się, że w ko sza rach jest 600 żoł nie rzy
nie miec kich, któ rzy wy bra li już spo mię dzy sie -
bie ra dę żoł nier ską i chcą per trak to wać z na -
mi. Chcie li by od dać broń, by le by im za pew nić
bez piecz ny prze marsz do sta cji ka li skiej (dziś
Ziel ko wi ce). Wy sy ła my de le ga tów do umo wy
z ni mi. Za war li układ, że żoł nie rze z bro nią
pój dą do sta cji i tam do pie ro, po na dej ściu po -
cią gu zło żą broń w ko zły, gdyż oba wia li się, że
lud ność mo że na nich po dro dze na paść i wy -
rzą dzić im krzyw dę. Wy ma sze ro wa li śmy

do ko szar. Stra ża cy by li w cięż kich bu tach,
w heł mach, aż bruk od da wał głos od pod kó -
wek. Przez uli cę Zduń ską, No wy Ry nek, Piotr -
kow ską po wę dro wa li śmy do ko szar, zaj mu jąc
je o godz. 4. Żoł nie rzy nie miec kich wy pra wi li -
śmy na sta cję ob sta wia jąc ich kor do nem stra -
żac kim, aże by nie do szło do za kłó ce nia
po rząd ku pu blicz ne go (...). Gdy po ciąg nad -
szedł, żoł nie rze nie miec cy zło ży li broń w ko zły,
wsie dli do po cią gu, za śpie wa li pieśń nie miec -
ką, a na si chłop cy wo ła li „do ma tek swo ich
jedź cie”. Za bra li śmy ka ra bi ny, prze no sząc je
do ko szar, gdzie by ło pa rę skrzy ni ka ra bi nów
jesz cze nie uży wa nych. Oprócz te go by ło jesz -
cze czte ry skrzy nie gra na tów ręcz nych (...).
Roz bro ili śmy ni by Niem ców, lecz nie padł ani
je den strzał. Lu dzie te go dnia – ze łza mi
w oczach – rzu ca li się na sie bie ze sło wa mi „Je -
ste śmy wol ni” (...). Część stra ża ków do sta ła
roz kaz pil no wa nia mo stów i obu li nii ko le jo -
wych. Pań stwo wy las „So py” za czę ła gra bić

miej sco wa lud ność. Straż w Do ma nie wi cach
do sta ła roz kaz ukró ce nia ra bun ku. Las ura to -
wa no od znisz cze nia (...). Ochot ni cze stra że
ognio we trzy ma ły po ste run ki pra wie do Bo że -
go Na ro dze nia, aż się zor ga ni zo wa ło Woj sko
Pol skie.

Je ste śmy wol ni
Od ro dze nie na ro do wej pań stwo wo ści

pol skiej po 123 la tach nie wo li by ło wie ko -
pom nym wy da rze niem dla ca łe go na ro du,
a stra ża cy ochot ni cy za pi sa li w tym dzie le
swe pięk ne kar ty. En tu zjazm z od zy ska nej
wol no ści zna lazł swe od zwier cie dle nie
w skie ro wa nej do stra ża ków ode zwie
Związ ku Flo riań skie go, w któ rej pi sa no 
m.in.: Ide ał zbio ro wej du szy na ro du, od kil ku
po ko leń dep ta ny przez cie mięz ców są sia dów,
iści się w ca łej peł ni. Chwi la – za iste – wiel ka!
Po wie ko wym uci sku prze po jo nym stru mie -
nia mi krwi naj lep szych sy nów Oj czy ny,
po czte ro let nich krwa wych za pa sach ca łe go
świa ta, sta je się spra wie dli wo ści za dość,
a z opa rów mrocz nych i krwa wych wy ła nia się
mę czeń ska Pol ska, by dzie jom ludz ko ści
na wie ki świe cić przy kła dem, iż krzyw da bez
za dość uczy nie nia po zo stać nie mo że (…).

Or ga ni za cje ochot ni czych stra ży po żar -
nych, któ re w mar two cie dzie jów ubie głych
by ły za wsze osto ją ży cia na ro do we go, po zo -
sta ną, w to świę cie wie rzy my, ośrod kiem, ską -
dy je dy nie myśl pań stwo wo twór cza, kar ność
spo łecz ną pie lę gnu ją ca, wy kwit nie, a wszel -
kie wro gie roz kła do we za ku sy roz bi ją się o spi -
żo wą pierś jed no ści na ro do wej, o jej wiel ką
i nie złom ną wo lę do ży cia sa mo dziel ne go. 

Bez prze sa dy moż na stwier dzić, że zde -
cy do wa na więk szość ochot ni czych stra ży
ognio wych dzia ła ją cych w mia stach, mia -
stecz kach i osa dach ziem by łe go Kró le stwa
Pol skie go bra ła ak tyw ny udział w roz bra -
janiu Niem ców i Au stria ków w li sto pa -
dzie 1918 r. Two rzy ły one oby wa tel skie
ko mi te ty bez pie czeń stwa pu blicz ne go,
strze gły ła du i po rząd ku, współ dzia ła ły z ko -
men da mi POW oraz po wsta ją cy mi or ga na -
mi sa mo rzą du lo kal ne go. Był to wi do my
spraw dzian pro wa dzo nej przez wie le lat
w sze re gach stra ży pra cy pa trio tycz no -wy -
cho waw czej. Z tej ra cji mar sza łek Jó zef Pił -
sud ski okre ślił ochot ni czą straż po żar ną
mia nem sio stry ar mii pol skiej.

prof. dr hab. Ta de usz Olej nik jest hi sto ry -
kiem, au to rem wie lu pu bli ka cji na uko wych,

w tym pracy „To wa rzy stwa ochot ni czych
stra ̋ y ognio wych w Kró le stwie Pol skim”
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fa bryk przez dłu gi czas mu sie li zma gać się z prze szko da mi, któ re pię trzy ły wła dze za bo ru ro syj skie go
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u stria za gar nę ła część ziem pol -
skich, uczest ni cząc w I oraz III roz -
bio rze Pol ski. W do bie na po le-

oń skiej ob szar ten zo stał po mniej szo ny
z po wo du utwo rze nia na je go czę ści Księ -
stwa War szaw skie go, a ko lej ne zmia ny te -
ry to rial ne, tym ra zem na ko rzyść Au strii,
przy nio sła in kor po ra cja Rzecz po spo li tej
Kra kow skiej w la tach 40. XIX w.

Roz wój ochro ny prze ciw po ża ro wej po -
cząt ko wo nie spo tkał się ze zro zu mie niem
władz au striac kich. Gdy jed nak w la -
tach 60. XIX w. ab so lu ty stycz ne rzą dy za -
czę ły słab nąć, ze zwo lo no na or ga ni zo wa nie
za wo do wych stra ży po żar nych w więk -
szych mia stach Ga li cji. Po wsta ją ce for ma cje
sta ły się za czy nem, któ ry do pro wa dził póź -
niej do roz kwi tu ga li cyj skie go po żar nic twa
ochot ni cze go. 

Roz wój z prze szko da mi
Or ga ni za cja stra ży po żar nych opie ra ła

się po cząt ko wo na prze sta rza łych usta -
wach ce sar skich, jesz cze z lat 1786 i 1796.
Ko lej nym pro ble mem by ła nie chęć władz
sa mo rzą do wych, wy ni ka ją ca z obaw o po -
no sze nie do dat ko wych wy dat ków zwią za -
nych z funk cjo no wa niem stra ży. Rzą -
dzą cych nie po ko iła rów nież moż li wość po -
są dze nia o or ga ni za cję pla có wek na ro do -
wych [1] – wie le jed no stek po wsta ło dzię ki
współ pra cy z To wa rzy stwem Gim na stycz -
nym „So kół” [2], a tak że w re ak cji na nie chęć
za bor cy do uży wa nia pol skiej sym bo li ki.

Tym cza sem na stra żac kich heł mach umiesz -
cza no em ble mat so ko ła z roz po star ty mi
skrzy dła mi, z mo no gra mem SO na pier si,
ozna cza ją cym straż ognio wą. Stra żac ki so -
kół był bar dzo po dob ny do pol skie go or ła.
Dla Po la ków, wraż li wych na każ dą ukry tą
su ge stię, sta no wił wido my wy raz nie złom -
no ści pol skie go du cha i na sta łe wpi sał się
w pol ską sym bo li kę po żar ni czą.

W 1875 r. w od po wie dzi na od dol ne za -
po trze bo wa nie po wstał Kra jo wy Zwią zek
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych Kró le stwa
Ga li cji i Lo do me rii z Wiel kim Księ stwem
Kra kow skim. Na po cząt ku lat 20. XX w. prze -
kształ cił się on w Ma ło pol ski Zwią zek Stra -
ży Po żar nych, a w 1923 r. je go za chod nia
część odłą czy ła się i utwo rzy ła Zwią zek
Stra ży Po żar nych Wo je wódz twa Kra kow -
skie go.

Po zy tyw ne zmia ny w two rze niu no wych
stra ży przy nio sło do pie ro wpro wa dze nie
tzw. usta wy ognio wej w 1891 r. Na jej pod -
sta wie po wstał „Re gu la min ognio wy”, po nad -
to usta wa ta okre śla ła ja kie na rzę dzia w każ dej
gmi nie po win ne być i w ja kiej ilo ści a na wet
obej mo wa ła po szcze gól ne bu dow le któ re mu -
szą być za opa trzo ne w na rzę dzia ognio we [3].
Opra co wa no rów nież tzw. usta wę o po li cji
ognio wej dla gmin wiej skich, któ ra za kła -
dała obo wią zek przy na leż no ści do stra ży
wszyst kich męż czyzn w wie ku od 18. do 42.
ro ku ży cia. Jed nak rząd au striac ki oba wiał się
aże by z tych Stra ży nie po wsta ło re gu lar ne woj -
sko bun tow ni ków i do za twier dze nia ta kiej
usta wy nie do pu ścił [4]. 

Na le ży za uwa żyć, że mi mo pew nych
trud no ści praw nych w Ga li cji na stę po wał
dal szy or ga ni za cyj ny roz wój po żar nic twa.
Po po cząt ko wym za sto ju du żą ak tyw no ścią
za czął się wy ka zy wać wspo mnia ny zwią zek
ochot ni czych stra ży po żar nych: pro wa dził
dzia łal ność wy daw ni czą, szko le nio wą,
a przede wszyst kim tzw. lu stra cyj ną. Szcze -
gól nie ta ostat nia mia ła du że zna cze nie, po -
nie waż wie le jed no stek nie po dej mo wa ło
dal szych dzia łań dla swo je go roz wo ju. Pro -
wa dzo no za tem lu stra cje, zwa ne in spek cja -
mi, a po nad to od 1904 r. zwią zek po stu-
lo wał stwo rze nie in sty tu cji in spek to rów po -
wia to wych. Do ich obo wiąz ków mia ło się
za li czać rów nież za kła da nie no wych jed no -
stek stra ży po żar nej oraz czu wa nie nad ich
dal szym roz wo jem. 
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Za bór au striac ki:
mo˝ li woÊç roz wo ju 

Pomimo początkowych trudności ochotnicze straże pożarne znalazły w Galicji
dobre warunki rozwoju. Władze austriackie nie były tak nieprzychylne polskim
organizacjom, jak władze innych zaborów. Środowisko strażackie włączyło się

zatem aktywnie w patriotyczne działania, również w walkę o niepodległość
w czasie I wojny światowej. 

A

Hełm ma ło pol skich stra ży ognio wych z em ble ma tem 
so ko ła 



War to za zna czyć, że mi mo stwo rzo nej
spe cjal nej in struk cji re ali za cja wnio sku o za -
ło że nie ochot ni czej stra ży po żar nej na tra -
fia ła na trud no ści, gdyż za le ża ła od nie
za wsze do brej wo li władz sa mo rzą do wych.

Udział stra ża ków w I woj nie
świa to wej
Dal szy roz wój Kra jo we go Związ ku

Ochot ni czych Stra ży Po żar nych Kró le stwa
Ga li cji i Lo do me rii z Wiel kim Księ stwem Kra -
kow skim prze rwał wy buch I woj ny świa to -
wej. Woj na w znacz nej mie rze by ła bra -
to bój cza, gdyż wal czą cy za bor cy wcie la li
w swo je sze re gi Po la ków. Re alia za bo ru au -
striac kie go przy bli ży nam po niż szy tekst,
spo rzą dzo ny przez ano ni mo we go au to ra,
za war ty w opra co wa niu pod ty tu łem „Ka len -
darz -Al bum z prze wod ni kiem han dlo wym
Ma ło pol skie go Związ ku Stra ży Po żar nych
rok 1927-1928”, pod re dak cją B. Wój ci kie wi -
cza i J. La chow skie go, wy da ny we Lwo wie
w 1927 r. Tekst tym bar dziej cen ny, że uczest -
nik wy da rzeń nie pod le gło ścio wych, stra żak,
opi su je je przez pry zmat stra żac kie go, a za -
ra zem pol skie go punk tu wi dze nia. Mi mo
od mien ne go od obec nie obo wią zu ją ce go
sty lu i or to gra fii war to się z nim za po znać,
choć by we frag men tach, a tak że prze śle dzić
tok wy da rzeń opi sa nych przez au to ra. Za -
tem od daj my głos ano ni mo we mu stra ża ko -
wi wal czą ce mu o nie pod le głość [5].

W naj pięk niej szym jed nak roz wo ju Związ -
ku roz brzmia ły po ca łym kra ju sur my wo jen -
ne z we zwa niem wszyst kich oby wa te li
do wal ki bra to bój czej i tu prze ry wa się naj -
pięk niej sza nić roz wo jo wa po żar nic twa ma -
ło pol skie go. W jed nym nie mal dniu ca ła
pra ca spo łecz na usta ła, wszyst ko po wo ła ne
zo sta ło pod broń, a za le d wie w kil ka dni
po wy bu chu woj ny fa lan ga ro syj ska za la ła
znacz ną część by łej Ga li cji.

W ob li czu ata ku ar mii ro syj skiej per so -
nel związ ku stra ży po żar nych zo stał po -
wo ła ny do wal ki, a biu ro prze nie sio no
do Wied nia, gdzie od ro ku prze by wał na -
czel nik or ga ni za cji – Bo le sław Wój ci kie wicz
(we Lwo wie za stę po wał go syn Ja kub).

Przed ewa ku owa niem Lwo wa zwią zek
we zwał do or ga ni za cji Le gio nów. Już kil ka
dni póź niej utwo rzo no od dzia ły strze lec kie,
któ re w si le po nad 200 osób wy ru szy ły
pod ko men dą pre ze sa OSP we Lwo wie Ka -
ro la Bar czyń skie go. Po zo sta li na miej scu
stra ża cy nie mo gli wy ko ny wać swo ich za -
dań – np. w okrę gu prze my skim wła dze
wy da ły roz kaz spa le nia za bu do wań. 

Zwią zek, po zo sta jąc w kon tak cie z Czer -
wo nym Krzy żem, po sta no wił zor ga ni zo wać
sa ni tar ne ko lum ny trans por to we. W cią gu
kil ku go dzin wy da no pod re dak cją Bo le sła -
wa Wój ci kie wi cza bro szu rę wy ja śnia ją cą,
jak zor ga ni zo wać od dzia ły po mo cy ran -
nym. W pierw szych dniach woj ny po wsta -
ły one w No wym Są czu, No wym Tar gu,
Stry ju i Lwo wie. 

Zwią zek stra ży po żar nych po łą czył się
z NKN [8], na cze le biu ra or ga ni za cyj ne go
sta nął dr Al fred Za gór ski, se na tor i czło nek
Izby Pa nów [9]. Stra ża cy mie li pod jąć wal -
kę lub udzie lać po mo cy ran nym. 

Prze by wa ją cy w Wied niu Bo le sław Wój -
ci kie wicz zo stał po wo ła ny przez wła dze
woj sko we na sta no wi sko głów ne go de le -
ga ta Czer wo ne go Krzy ża dla Ga li cji. Nie
mógł jed nak prze do stać się do kra ju, po sta -
no wił więc dzia łać na miej scu. Wy da wał od -
zna ki pa miąt ko we, wi ze run ki wy bit nych
woj sko wych ar mii pol skiej – m.in. Jó ze fa
Pił sud skie go czy Ka zi mie rza Sosn kow skie -
go. Stwo rzył w Wied niu ad mi ni stra cję pol -
skie go „Ku rie ra Wie deń skie go”, zor ga -
ni zo wał sprze daż pol skich ksią żek. We
wrze śniu 1915 r. Bo le sła wo wi Wój ci kie wi -
czo wi uda ło się wró cić do Lwo wa. 

W tym cza sie Ra da Zwia dow cza [10] po -
wie rzy ła obo wiąz ki na czel ni ka związ ku pre -
zy den to wi mia sta Jó ze fo wi Neu ma no wi.
Wschod nia Ga li cja wraz ze Lwo wem znaj -

do wa ła się w ogniu wal ki. Ar mia au striac ka
po trze bo wa ła żoł nie rzy, więc utwo rzo ne
w 1914 r. ko lum ny trans por to we zło żo ne ze
stra ża ków zo sta ły zli kwi do wa ne, a ich
człon ko wie wcie le ni do od dzia łów woj sko -
wych. Bo le sła wo wi Wój ci kie wi czo wi, ja ko
głów ne mu de le ga to wi Czer wo ne go Krzy -
ża, uda ło się uzy skać za pew nie nie władz, że
człon ko wie ko lumn trans por to wych bę dą
mo gli re ali zo wać swo je obo wiąz ki i nie zo -
sta ną włą cze ni w sze re gi ar mii. 

Jed ną z no wo po wsta łych jed no stek po -
mo cy me dycz nej by ła ko lum na trans por -
to wa Czer wo ne go Krzy ża we Lwo wie,
zor ga ni zo wa na przez sa me go Bo le sła wa
Wój ci kie wi cza. W jej skład wcho dzi ło oko -
ło 60 umun du ro wa nych i od po wied nio wy -
po sa żo nych osób – by li to przed się bior cy
i kup cy. Tak że dzia łal ność po żar ni cza za czę -
ła być po now nie or ga ni zo wa na. W wie lu
miej sco wo ściach bra ko wa ło męż czyzn
zdol nych do pro wa dze nia obro ny prze ciw -
po ża ro wej, dla te go z ini cja ty wy związ ku
utwo rzo no żeń skie jed nost ki po ża ro -
we – tak sta ło się np. w Gdo wie. 

Stop nio wo wro gie woj ska by ły wy pie ra -
ne z Ga li cji. W tym cza sie zwią zek roz wi jał
w więk szym za kre sie swo ją dzia łal ność hu -
ma ni tar ną i pa trio tycz ną. Z ini cja ty wy Bo -
le sła wa Wój ci kie wi cza utwo rzo no Ko mi tet
Opie ki nad Żoł nie rzem Pol skim z pre zy den -
tem Jó ze fem Neu ma nem na cze le. Po wsta -
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Stra ża cy w apa ra tach umoż li wia ją cych od dy cha nie w wa run kach po ża ru, ok. 1900. Za kład Fo to gra ficz ny Igna cy Krie ger, 
Mu zeum Hi sto rycz ne Mia sta Kra ko wa



ła rów nież skład ni ca ko mi te to wa, któ ra pro -
wa dzi ła sprze daż wy daw nictw roz po -
wszech nia nych już w Wied niu w 1915 r.
Uzy ska ne środ ki prze zna cza no na za po mo -
gi dla po trze bu ją cych po mo cy le gio ni -
stów – nie mo gli li czyć na wspar cie ze
stro ny władz au striac kich. Or ga ni za cję tę
utwo rzył z wła snych fun du szy Bo le sław
Wój ci kie wicz.

Nad szedł li sto pad 1918 r. – ra do sna
chwi la od zy ska nia nie pod le gło ści, ale dla
wschod niej Ma ło pol ski nie ste ty rów nież
czas bra to bój czych walk.

Gdy by nie za miesz ki ukra iń skie w kra ju,
któ re prze isto czy ły się na stęp nie w woj nę bol -
sze wic ką, to był by Zwią zek już wte dy roz wi -
nął swe skrzy dła do lo tu i był by w moż no ści
na po lu po żar ni czem bar dzo wie le zdzia -
łać. – Jed nak usta wicz ne wal ki, jak wy żej
wspo mnia no, nie po zwo li ły nam za brać się
do in ten zyw nej pra cy. – Kie dy Lwów był ob lę -
ga ny i to czy ły się o to mia sto krwa we wal ki
[11] – straż po żar na miej ska by ła zdez or ga -
ni zo wa ną i li czy ła za le d wie kil ku na stu lu dzi,
stra ży ochot ni czej zu peł nie nie by ło, to też
Wła dze woj sko we pol skie po le ci ły dy rek to ro -
wi Wój ci kie wi czo wi, or ga ni zo wa nie woj sko -
wej stra ży po żar nej. – Roz kaz ten w krót ce
zo stał wy ko na ny. Straż woj sko wa pod do -
wódz twem dy rek to ra Wój ci kie wi cza li czy ła
oko ło 169 lu dzi (…).

Wszyst kie Od dzia ły by ły po łą czo ne wła -
sną sie cią te le fo nicz ną, za opa trzo ne w naj -
now sze na rzę dzia i uzbro je nia jak też za-
przę gi. Straż bra ła udział w 170 po ża rach

a szcze gól nie się od zna czy ła przy wy bu chu
amu ni cji dnia 5 mar ca 1919 na dwor cu 
Czer nio wiec kim i przy po ża rze za bu do wań
woj sko wych od dzia łów te le gra ficz nych we
Lwo wie.

Za te czy ny, gra ni czą ce wprost z bo ha-
ter stwem otrzy mu je do wód ca Woj sko wej
Stra ży po żar nej p. Wój ci kie wicz po chwal ne
roz ka zy Na czel ne go Do wódz twa i Władz
miej skich a wresz cie od zna czo ny zo sta je Zło -
tą Gwiaz dą pa miąt ko wą l kla sy. „Eks plo zja
Amu ni cji”. Od zna cze nie ta kie wy szło tyl ko 
w 2 eg zem pla rzach a otrzy mał je tak że 

Dr. lnż. Ka zi mierz Bar tel obec ny Vi ce -Pre mier,
któ ry przy tym po ża rze szcze gól nie się 
od zna czył.

Po dziel nej obro nie Lwo wa i Ma ło pol ski
wschod niej na sta ła woj na bol sze wic ka a wte -
dy to już miał Zwią zek wol ny te ren i mógł roz -
wi nąć swą dzia łal ność. To też w ro ku 1918
od by to tyl ko 2 po sie dze nia Ra dy Za wia dow -
czej, na to miast w r. 1919 po prze dzo ny przez
licz ne po sie dze nia Ra dy Za wia dow czej od był
się dnia 1 i 2 li sto pa da we Lwo wie Zjazd de le -
ga tów okrę go wych Stra ży Po żar nych, ale już
ze współ udzia łem de le ga tów z Kon gre sów ki.
Na zjazd ten obok in nych przy by li inż. J. Tu lisz -
kow ski i Ar czyń ski z War sza wy (…). 

Na tym to Zjeź dzie uchwa lo no wie le do -
nio słych spraw. W szcze gól no ści pod nie sio no
ko niecz ność wy pła ty za po móg dla po szcze -
gól nych Stra ży ze stro ny To wa rzystw Ubez -
pie cze nio wych za po śred nic twem Związ ku,
uchwa lo no zwró cić się do władz o do pil no -
wa nie re ak ty wo wa nia Stra ży Po żar nych,

uchwa lo no rów nież, aże by w pod ręcz ni kach
dla mło dzie ży umiesz cza no ustę py po ucza ją -
ce dzie ci z ob cho dze niem się z ogniem, za -
żą da no, aże by na czel ni cy stra ży skła da li
prze pi sa ne eg za mi na kwa li fi ka cyj ne (…).

Przed sta wio na po wy żej re la cja świad czy
o ak tyw nym za an ga żo wa niu śro do wi ska
stra żac kie go z daw nych ziem za bo ru au -
striac kie go w spra wę pol ską w trak cie I woj -
ny świa to wej. Przede wszyst kim wy ra ża ła
się ona w naj bliż szej stra żac kie mu ser cu
dzia łal no ści hu ma ni tar nej, zwa nej sa ma ry -
tań ską, skie ro wa nej do ogó łu spo łe czeń -
stwa pol skie go do tknię te go dzia ła nia mi
wo jen ny mi. Pol scy po żar ni cy przyj mo wa li
rów nież bo jo we po sta wy pa trio tycz ne 
– bra li udział w wal ce z bro nią w rę ku ja ko
żoł nie rze Le gio nów. Do dat ko wo sta ra no się
krze wić pol skość za po mo cą wy daw nictw
oraz pro duk cji me mo ra bi liów. Prócz umac -
nia nia pol skie go du cha przy no si ło to wy -
mier ne środ ki fi nan so we, prze zna cza ne
na bie żą cą dzia łal ność związ ku i dzie ła cha -
ry ta tyw ne. Na le ży za tem pod kre ślić, że 
mi mo trud nych lo sów dzie je Kra jo we go
Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych to
przy kład wie lu wspa nia łych po staw pol -
skich stra ża ków w nie ła twych cza sach za -
bo rów i I woj ny świa to wej.

Przy pi sy
[1] Za rys hi sto rycz ny ma ło pol skie go po żar nic twa, [w:] 
„Ka len darz -Al bum z prze wod ni kiem han dlo wym Ma ło pol -
skie go Związ ku Stra ży Po żar nych rok 1927-1928”, red. B.
Wój ci kie wicz, J. La chow ski, Lwów 1927, s. 27.
[2] To wa rzy stwo Gim na stycz ne „So kół” po wsta ło 7 lu te -
go 1867 r. we Lwo wie, by ła to pio nier ska or ga ni za cja 
wy cho wa nia fi zycz ne go i spor tu. Sta no wi ła ba zę dla po -
wsta nia wie lu or ga ni za cji pa trio tycz nych.
[3] Za rys..., s. 27.
[4] Tam że, s. 28.
[5] Za cho wa no pi sow nię ory gi nal ną.
[6] Le gio ny Pol skie – pol ska for ma cja woj sko wa, utwo rzo -
na w sierp niu 1914 r. Sta no wi ła od dziel ną część ar mii au -
stro -wę gier skiej. W Le gio nach zna leź li się człon ko wie
or ga ni za cji pa ra mi li tar nych, m.in. od dzia łów Związ ku Strze -
lec kie go, Pol skich Dru żyn Strze lec kich, a tak że sek cji Pol -
skie go To wa rzy stwa Gim na stycz ne go „So kół”.
[7] Człon ko wie Związ ku Strze lec kie go i Pol skich Dru żyn
Strze lec kich sta no wi li pod sta wę pol skiej for ma cji wal czą -
cej w ar mii Ce sar stwa Au stro -Wę gier skie go.
[8] NKN (Na czel ny Ko mi tet Na ro do wy) – po wstał 16 sierp -
nia 1914 r. w Kra ko wie w wy ni ku po ro zu mie nia pol skich
śro do wisk kon ser wa tyw nych i de mo kra tycz nych. W za ło -
że niu miał być naj wyż szą wła dzą woj sko wą, po li tycz ną
i skar bo wą dla Po la ków za miesz ku ją cych Ga li cję. Na je go
cze le sta nął Ju liusz Leo. Ko lej nymi pre ze sa mi or ga ni za cji 
by li Wła dy sław Le opold Ja wor ski i Le on Bi liń ski.
[9] Izba Pa nów – wyż sza izba par la men tu Ce sar stwa Au -
striac kie go, funk cjo nu ją ca od po ło wy XIX w. do 1918 r.
[10] Or gan za rzą dza ją cy Kra jo we go Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych Kró le stwa Ga li cji i Lo do me rii. 
[11] Bi twa o Lwów, in. obro na Lwo wa – pol sko -ukra iń ski
kon flikt zbroj ny o Lwów, trwa ją cy od 1 li sto pa da 1918 r.
do 22 ma ja 1919 r., za koń czo ny znie sie niem ukra iń skie go
okrą że nia. W trak cie walk zgi nę ło lub zmar ło od ran 439 żoł -
nie rzy i człon ków woj sko wej służ by sa ni tar nej, w tym 12 ko -
biet.
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wy ni ku trzech roz bio rów (1772-1795) Pol ska znik nę -
ła z ma py po li tycz nej Eu ro py. Wiel ko pol skę ob jął dru -
gi nich – z 1793 r., w wy ni ku któ re go sta ła się czę ścią

Kró le stwa Prus.
Czas po ka zał, że w za bo rze pru skim pa no wa ły pod wie lo ma

wzglę da mi naj trud niej sze wa run ki dla roz wo ju pol skie go ży cia spo -
łecz ne go, m.in. z po wo du kon se kwent nej po li ty ki ger ma ni za cyj nej
oraz znacz nej licz by lud no ści nie miec kiej, za rów no miej sco wej, jak
i na pły wo wej. 

Im bar dziej Wiel ko po la nie pró bo wa li prze ciw sta wiać się za bor cy
(udział w po wsta niu stycz nio wym, pro test dzie ci wrze siń skich, spra -
wa Mi cha ła Drzy ma ły), tym bar dziej na si la ła się ger ma ni za cja, za bie -
ra jąc ko lej ne pra wa miesz kań com re gio nu. We dług za bor cy wszel kie
ru chy na ro do we i prze ja wy pa trio ty zmu by ły za gro że niem dla sta -
bil no ści pań stwa. Su ro wy pro ces ger ma ni za cji obej mo wał ję zyk pol -
ski (za kaz uży wa nia go w miej scach pu blicz nych), kul tu rę, Ko ściół
ka to lic ki (pro wa dzo ny przez wła dze Kul tur kampf za kła dał wal kę z tą
in sty tu cją) oraz po zba wia nie zie mi (zie mię opusz czo ną przez Po la -
ków po wy własz cze niu lub wy ku pie zaj mo wa ła lud ność nie miec ka). 

Zmia ny wpro wa dza ne przez za bor cę do ty czy ły wszyst kich sfer
ży cia co dzien ne go, zwłasz cza in sty tu cji i or ga ni za cji ko ja rzo nych
z bez pie czeń stwem po wszech nym. Tym sa mym nie omi nę ły two -
rzo nych w XIX w. struk tur ochro ny prze ciw po ża ro wej, opie ra ją cych
się na jed nost kach stra ży po żar nej. Już w 1794 r. wpro wa dzo no
pierw sze roz po rzą dze nia po li cyj ne do ty czą ce bez pie czeń stwa po -
ża ro we go, któ re w na stęp nych la tach by ły wie lo krot nie mo dy fi ko -
wa ne i roz bu do wy wa ne (m.in. w la tach 1819, 1820, 1821, 1825,
1827, 1843, 1850, 1882, 1907). Klu czo we by ły trzy ob sza ry: bu dow -
nic two, ubez pie cze nia od ognia, two rze nie i wy po sa że nie stra ży po -
żar nych. Wła dze pru skie sta ra ły się o to, by wszyst kie te ro dza je
dzia łal no ści mia ły cha rak ter nie miec ki. 

Utrud nia nie Po la kom dzia łal no ści po żar ni czej
Bar dzo po pu lar ne wśród lud no ści Wiel ko pol ski by ło Kra jo we

Ubez pie cze nie Ognio we w Po zna niu, dzia ła ją ce od 1804 r. W 1864 r.
ze wzglę du na chęć za blo ko wa nia ru chów na ro do wo ścio wych i na -

si le nie pro ce su ger ma ni za cji znie sio no jed nak je go mo no pol. Ubez -
pie czy ciel prze trwał na stęp ne la ta tyl ko dzię ki ni skim skład kom,
szyb kie mu i so lid ne mu za ła twia niu spraw, wspie ra niu ak cji ga śni -
czych oraz za ku pom no we go sprzę tu ga śni cze go. 

Pru sa cy po sta ra li się o to, by na wet pro duk cja sprzę tu po żar ni -
cze go opie ra ła się na po my słach i prze my śle nie miec kim – dla Po la -
ków by ła za ka za na. Za ka zy ad mi ni stra cyj ne da wa ły uprzy wi-
le jo wa ną po zy cję pro du cen tom nie miec kim, bu du jąc ich do mi na -
cję tech nicz ną i eko no micz ną. Bio rąc po uwa gę pro duk cję si ka wek
ręcz nych, na te re nie ca łe go kra ju do 1918 r. aż je de na ście z pięt na -
stu firm za gra nicz nych sta no wi li pro du cen ci nie miec cy. Wszy scy
dzia ła li na te re nie Wiel ko pol ski przy wspar ciu pru skich władz,
w prze ci wień stwie do pro du cen tów pol skich. 

Wy ją tek w tej dzie dzi nie sta no wi ły po znań skie za kła dy Hi po li ta Ce -
giel skie go, któ re dzię ki sta ra niom wła ści cie la od 1883 r. wy twa rza ły
na du żą ska lę pom py i si kaw ki. Pro du cent ten omi nął pru skie za ka zy
pod po zo rem pro duk cji urzą dzeń rol ni czych, za ku py wa nych w ce lach
nie ga śni czych, a go spo dar skich (np. pod le wa nie ogro du, my cie pa -
ła cu). Si kaw ki nie miec kie by ły sto sun ko wo dro gie, więc nie wszyst kie
jed nost ki stra ży po żar nej oraz gmi ny by ło na nie stać, w prze ci wień -
stwie do wła ści cie li dwor ków i po sia dło ści ziem skich, któ rzy na by wa li
je, by fak tycz nie wy ko rzy sty wać do prac go spo dar skich. Si kaw ki Ce -
giel skie go cie szy ły się w Wiel ko pol sce spo rym po wo dze niem, licz ba
te go ro dza ju sprzę tów w rę kach pry wat nych do 1905 r. by ła du ża (281
urzą dzeń w stra ży oraz oko ło 1000 w dwor kach i po sia dło ściach).

Du że po par cie spo łecz ne, ja kim cie szy ła się ów cze sna straż po -
żar na, nie by ło ba ga te li zo wa ne przez no we wła dze, któ re za mie rza -
ły szyb ko za pa no wać nad or ga ni za cja mi po żar ni czy mi. Two rzo ne
w owym cza sie jed nost ki opie ra ły się na na bo rze ochot ni czym. W ich
sze re gi wstę po wa ły oso by bez in te re sow nie po ma ga ją ce spo łe czeń -
stwu, go to we rów nież krze wić pa trio tyzm. Wła dze ha mo wa ły ini cja -
ty wy two rze nia ochot ni czych jed no stek o skła dzie pol skim,
wy ma ga jąc ewen tu al nej zgo dy i za twier dze nia sta tu tu przez pru -
skie wła dze po li cyj ne. De cy zyj ne sta no wi ska ob sa dza no nie miec ki -
mi do wód ca mi, a ja ko ofi cjal nie obo wią zu ją cy ję zyk (w do ku -
men tach, re gu la mi nach czy roz ka zach) za pro wa dza no nie miec ki.
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HU BERT KO LER Wiel ko pol ska: 
opór w obro nie pol sko Êci

Władze zaboru pruskiego blokowały rozwój polskich inicjatyw gospodarczych,
społecznych i kulturalnych. Niezrażeni tym Wielkopolanie, również strażacy,
prowadzili działalność patriotyczną. Wyrazem ich propolskiej postawy była

także walka zbrojna, w tym powstanie wielkopolskie.

W



/ 2018 LISTOPAD 25

Dzia ła nia te mia ły rów nież znie chę cić
Po la ków do służ by, a w kon se kwen cji
ogra ni czyć ich stan li czeb ny, szcze gól -
nie w za wo do wej stra ży po żar nej. Two -
rzo no przy mu so we jed nost ki bądź
prze kształ ca no na ta kie już funk cjo nu -
ją ce ochot ni cze, chcąc zła mać w ten
spo sób pol skie go du cha. Po dob nie wy -
glą da ła sy tu acja związ ków stra ży po żar -
nych, choć dzię ki sta ra niom Po la ków
w za bo rze pru skim po wo ła no je sto sun -
ko wo wcze śnie, bo już w 1863 r. 

W od po wie dzi na dzia ła nia władz
pru skich Po la cy ro bi li wszyst ko, aby nie
stra cić zu peł nie wpły wów w stra żach
po żar nych: uczy li się ję zy ka nie miec kie -
go, wcie la li no wych człon ków, dą ży li
do za kła da nia no wych jed no stek i bu -
do wa nia re miz, w któ rych mo gli się le gal nie spo ty kać. Te go ty pu
spo tka nia gro ma dzi ły ca łe ro dzi ny, a pod osło ną dzia łań stra żac kich
prze my ca no rów nież te o cha rak te rze pa trio tycz nym. Or ga ni zo wa -
no kur sy i ćwi cze nia z na dzie ją, że zdo by wa na spraw ność fi zycz -
na bę dzie w nie da le kiej przy szło ści nie zbęd na w wal ce
o nie pod le głość. 

Sy tu acja w cza sie woj ny
Wy buch I woj ny świa to wej w 1914 r. wpły nął na zmniej sze nie sta -

nu li czeb ne go stra ża ków w Wiel ko pol sce (ma so we po wo ła nia
do woj ska pru skie go) oraz na osła bie nie po zio mu wy szko le nia
i spraw no ści fi zycz nej po zo sta łych. W sa mym Po zna niu w 1913 r. słu -
ży ło 103 stra ża ków (ko men dant, ognio mistrz, dwóch sier żan tów, 

in spek tor, 15 star szych stra ża ków, 83 stra ża ków z woź ni ca mi),
w 1915 r. po zo sta ło ich 91. Po wo ła nia otrzy ma li rów nież ko men dan -
ci Red de mann oraz Stürm. Naj go rzej sy tu acja wy glą da ła w 1916 r. 
– stan li czeb ny po znań skich stra ża ków zmniej szył się do 58, by
do koń ca woj ny wzro snąć do 62 w 1918 r. (na czel nik, sier żant, te le -
gra fi sta, 10 star szych stra ża ków, 49 stra ża ków). Z po wo du bra ków
ka dro wych w 1915 r. po znań skim stra ża kom na ka za no wy ko ny wa -
nie do dat ko wych prac wo jen nych, tj. wy własz cza nia oby wa te li
z mie dzi, mo sią dzu, opon ro we ro wych oraz przed mio tów z cy ny
i alu mi nium, a tak że po zy ski wa nia dzwo nów. Ze wzglę du na brak
po li cjan tów stra ża cy zo bo wią za ni by li do pil no wa nia po rząd ku pu -
blicz ne go oraz nad zo ro wa nia kuch ni ma so wych. 

Po zy tyw nym aspek tem I woj ny świa -
to wej by ło zli be ra li zo wa nie po li ty ki 
wo bec Po la ków i pol skich or ga ni za cji.
Po nie waż bra ko wa ło nie miec kich kadr
do do wo dze nia stra ża mi po żar ny mi,
do wyż szych sta no wisk za czę to do pusz -
czać Po la ków. Na po lu woj sko wym 
Po la kom przy da ły się do świad cze nia
wy nie sio ne z fron tów wo jen nych.
Z koń cem woj ny żoł nie rze wra ca li
do do mów z du żym do świad cze niem
i wy szko le niem mi li tar nym. Nie bez zna -
cze nia dla dal szych lo sów Wiel ko po lan
by ła rów nież pru ska dys cy pli na czy woj -
sko wy sprzęt, któ ry prze cho wy wa no
na wy pa dek ewen tu al ne go zry wu na ro -
do wo ścio we go. Stra ża cy wra ca li do ma -
cie rzy stych jed no stek stra żac kich, prze -

ka zu jąc swo ją wie dzę i do świad cze nie młod szym ko le gom. Wy czu -
wa jąc wzrost na stro jów an ty nie miec kich, za pi sy wa li się rów nież
do or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych, tj. Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko -
wej czy to wa rzystw gim na stycz nych. 

Wiel ko pol ski zryw wol no ścio wy
Naj waż niej szym wy da rze niem w Wiel ko pol sce w la tach walk

o od zy ska nie nie pod le gło ści by ło po wsta nie zbroj ne zwa ne wiel ko -
pol skim (1918-1919). Do wal ki przy go to wy wa no się od dłuż sze go
cza su, cze ka jąc na do god ny mo ment. Osła bie nie mi li tar ne i po li tycz -
ne Kró le stwa Pru skie go po I woj nie świa to wej spo wo do wa ło wzrost
na pię cia mię dzy lud no ścią pol ską i nie miec ką. 26 grud nia do Po zna -
nia przy był w ro li dy plo ma ty pań stwa pol skie go Igna cy Jan Pa de -

rew ski, co spo wo do wa ło pro te sty nie miec kie. Je go prze mó wie nie
z okna ho te lo we go do pol skich miesz kań ców mia sta oraz dwu dnio -
we ma ni fe sta cje po obu stro nach kon flik tu wy wo ła ły wal kę zbroj ną.
Pierw szy strzał padł 27 grud nia oko ło 17.00, za po cząt ko wu jąc wal -
ki, któ re szyb ko do pro wa dzi ły do wy zwo le nia Po zna nia, a na stęp -
nie pra wie ca łej Pro win cji Po znań skiej. Po wsta nie za koń czy ło się
16 lu te go 1919 r. ro zej mem w Tre wi rze. 

W trak cie po wsta nia stra ża cy roz bra ja li nie miec kie gar ni zo ny, po -
ste run ki oraz żoł nie rzy nie miec kich na uli cach. Za kła da li od dzia ły
mi li cji oby wa tel skiej i stra ży lu do wych lub do nich wstę po wa li. Wie -
lu z nich sta ło się żoł nie rza mi Woj ska Pol skie go i przy stą pi ło do po -
wsta nia. 

Po wstań cy wiel ko pol scy

Re kla ma pra so wa: Kra jo we Ubez pie cze nie Ognio we w Po zna niu
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Ze wzglę du na du żą licz bę stra ża ków nie miec kich w nie któ rych
jed nost kach do cho dzi ło do po dzia łów i na pięć. Nie kie dy po wo do -
wa ły one usu nię cie stra ża ków nie miec kich na sta łe ze stra ży po żar -
nej, jak np. sta ło się we Wrze śni – ry wa li za cja mię dzy Niem ca mi
a Po la ka mi o cha rak ter na ro do wy jed nost ki trwa ła tam już wcze śniej.
Po wy bu chu po wsta nia wiel ko pol skie go pod czas pierw sze go wal -
ne go ze bra nia stra ża ków przy wró co no ję zyk pol ski. W na stęp nych
dniach uchwa lo no znie sie nie na pi sów nie miec kich na heł mach oraz
po zo sta łych oznak wła dzy pru skiej. Przed ob cho da mi 50-le cia
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej, przy pa da ją cy mi na 1918 r., roz wie szo -
no na te re nie mia sta afi sze wy łącz nie w ję zy ku pol skim, a wów czas
nie miec cy stra ża cy pod groź bą re zy gna cji z człon ko stwa w stra ży
za żą da li umiesz cze nia obok prze kła dów w ję zy ku nie miec kim. Wów -
czas Po la cy ode bra li im umun du ro wa nie i ekwi pu nek, a na stęp nie
usu nę li z jed nost ki. W Gro dzi sku Wiel ko pol skim zaś w cią gu 2 lat
po za koń cze niu po wsta nia do Nie miec wy je cha ło kil ku set miesz kań -
ców, wśród nich wie lu do świad czo nych dzia ła czy Ochot ni czej 
Stra ży Po żar nej po cho dze nia nie miec kie go. W związ ku z tym w jed -
no st ce nie by ło już żad nej ry wa li za cji, zo sta ła ona prak tycz nie zor -
ga ni zo wa na na no wo. 

Do ko na nia ge ne ra ła Sta ni sła wa Ta cza ka
Naj bar dziej zna nym stra ża kiem, któ ry brał udział w po wsta niu

wiel ko pol skim, był je go pierw szy na czel ny do wód ca gen. Sta ni sław
Ta czak. Uro dził się w 1874 r. w Miesz ko wie (pow. Ja ro cin). Z wy kształ -
ce nia in ży nier, ukoń czył Aka de mię Gór ni czą we Fre iber gu. Ka rie rę
woj sko wą roz po czął w 1898 r. w Ostro wie Wiel ko pol skim, od był
rocz ną służ bę woj sko wą, a ja ko re zer wi sta awan so wał do stop nia
pod po rucz ni ka i po rucz ni ka. 

Miesz kał w Niem czech, jed nak w la tach na uki i pra cy dzia łał
w pol skich or ga ni za cjach pa trio tycz nych. W mo men cie wy bu -
chu I woj ny świa to wej Sta ni sław Ta czak miał już 40 lat, jed nak mi mo
doj rza łe go wie ku zo stał zmo bi li zo wa ny do pru skiej ar mii ja ko do -
wód ca kom pa nii. Nie dłu go póź niej awan so wa no go do stop nia ka -
pi ta na, do wo dził ba ta lio nem na fron cie ro syj skim. W 1916 r. zo stał
prze nie sio ny na wła sną proś bę do Le gio nów Pił sud skie go, w któ -
rych peł nił funk cję in struk to ra. Ak tyw nie uczest ni czył w two rze niu
et nicz nie pol skich od dzia łów przy woj sku pru skim – Po lni sche 
Weh rmacht, prze kształ co nych na stęp nie w Pol ską Si łę Zbroj ną.
W 1918 r. po wzię ciu udzia łu w roz bra ja niu Niem ców na te re nie War -
sza wy otrzy mał przy dział do Od dzia łu VII Szta bu Ge ne ral ne go WP. 

W grud niu 1918 r., kie dy wy bu chło po wsta nie, Sta ni sław Ta czak
prze by wał aku rat u ro dzeń stwa w Po zna niu. 28 grud nia po wcze -
śniej szej ak cep ta cji Jó ze fa Pił sud skie go Na ro do wa Ra da Lu do wa
mia no wa ła go na czel nym do wód cą po wsta nia. Do po wie rzo nych
mu za dań na le ża ło m.in. zor ga ni zo wa nie struk tu ry ar mii – do ko nał
te go, dzie ląc Wiel ko pol skę na okrę gi woj sko we oraz po wo łu jąc
Urząd De par ta men tu Woj sko we go. Efek tem do bre go do wo dze nia
i or ga ni za cji by ło od nie sie nie de cy du ją cych zwy cięstw, w tym zdo -
by cie lot ni ska Ła wi ca wraz z nie na ru szo ną in fra struk tu rą i dwu sto -
ma ma szy na mi la ta ją cy mi. Da ło to po czą tek lot nic twu pol skie mu. 

16 stycz nia 1919 r., po wy swo bo dze niu więk szo ści te ry to rium
Wiel ko pol ski, Ko mi sa riat Na czel ny Ra dy Lu do wej mia no wał na czel -
nym do wód cą woj ska wiel ko pol skie go gen. Jó ze fa Do wbo r-Mu śnic -
kie go. Dal sza ka rie ra gen. Ta cza ka wią za ła się z 12. Puł kiem Strzel ców
Wiel ko pol skich oraz 34. Bry ga dą Pie cho ty, z któ rą ja ko do wód ca
1 lu te go 1920 r. wal czył na fron cie li tew sko -bia ło ru skim. Za ogrom -

ne za słu gi pod czas woj ny z bol sze wi ka mi zo stał od zna czo ny or de -
rem Vir tu ti Mi li ta ri. Po woj nie peł nił funk cję do wód cy gar ni zo nu
Gnie zno. Póź niej prze nie sio no go do Lu bli na, a w 1930 r. prze szedł
na eme ry tu rę. Roz po czął wów czas swo ją dzia łal ność na rzecz stra -
ży po żar nych – peł nił funk cję pre ze sa Okrę go we go Związ ku Stra ża -
ków w Po zna niu, a od 1934 r. wi ce pre ze sa Za rzą du Głów ne go
Związ ku Stra ży Po żar nych Rze czy po spo li tej Pol skiej. Za sły nął ja ko
ak tyw ny dzia łacz pol skie go po żar nic twa, przy wią zy wał szcze gól ną
wa gę do ce re mo nia łu po żar ni cze go oraz szko le nia stra ża ków. Su -
mien nie dbał o spra wy bie żą ce, brał udział w zjaz dach, za wo dach,
uro czy sto ściach oraz na ra dach. Oso bi ście wi zy to wał jed nost ki te re -
no we i kur sy, or ga ni zo wał spo tka nia z wła dza mi lo kal ny mi (sta ro -
sta mi), dbał o do bry stan ochro ny prze ciw po ża ro wej. 

Po wy bu chu II woj ny świa to wej gen. Ta czak przy wdział mun dur
i udał się do szta bu Ar mii Po znań – tam zo stał wzię ty przez Niem -
ców do nie wo li, gdzie po zo stał przez ca ły okres woj ny. Po jej za koń -
cze niu osiadł w Mal bor ku. 

O by łym na czel nym do wód cy po wsta nia wiel ko pol skie go przy -
po mnia no so bie w 1957 r., kie dy to po sta ra niach Wiel ko po lan wła -
dze przy zna ły mu Krzyż Po wstań czy. Ge ne rał Ta czak zmarł 2 mar ca
1960 r. w Mal bor ku. Dzię ki ko lej nym usil nym sta ra niom ro dzi ny
i miesz kań ców Wiel ko pol ski w 1988 r. je go pro chy w asy ście woj ska
zło żo no na Cmen ta rzu Za słu żo nych Wiel ko po lan w Po zna niu.

Hu bert Ko ler jest na czel ni kiem Wiel ko pol skie go Mu zeum 
Po ̋ ar nic twa w Ra ko nie wi cach
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Gór ny Śląsk
Na Gór nym Ślą sku, ode rwa nym od Pol -

ski 600 lat wcze śniej, w po cząt kach XX w.
na ro dzi ła się pol ska myśl na ro do wa, wcie -
la na w czyn dzię ki dzia łal no ści or ga ni za cji
spo łecz nych, na cze le z „So ko łem” i stra ża -
mi po żar ny mi. Był to fe no men na ska lę eu -
ro pej ską. Już w 1876 r. Gór no ślą ski Zwią zek
Stra ży Po żar nych za zna czył swo ją obec -
ność, wy od ręb nia jąc się z po wsta łe go
w 1863 r. we Wro cła wiu Pro win cjal ne go
Związ ku Stra ży Po żar nych Ślą ska i Po znań -
skie go. Te tra dy cje spo wo do wa ły, że gdy
tyl ko po ja wił się od po wied ni mo ment dzie -
jo wy, część miesz kań ców Gór ne go Ślą ska
za czę ła za bie gać o włą cze nie re gio nu
do od ra dza ją cej się Pol ski, co spo wo do wa -
ło pol sko -nie miec ki kon flikt na tych zie -
miach w la tach 1919-1921.

Po wsta nia ślą skie
Tuż po za koń cze niu woj ny, w la -

tach 1918 i 1919, w jed nost kach stra ży po -
żar nych przy stą pio no do wy bo rów no wych
za rzą dów, w któ rych wciąż za sia da li Niem -
cy. Pa no wa ła wów czas na tym te re nie go -
rą ca at mos fe ra po wstań ślą skich. 8 sier-
p nia 1920 r. straż ochot ni cza z Ka to wic ga -
si ła po żar pod pa lo nej umyśl nie sie dzi by
Pol skie go Ko mi sa ria tu Ple bi scy to we go.
W cza sie walk pod czas II po wsta nia ślą skie -
go ka to wic cy stra ża cy in ter we nio wa li kil ku -
krot nie, udzie la jąc po mo cy ran nym. Je den
z dru hów zo stał po strze lo ny pod czas ewa -
ku acji ran ne go. Po dob nie by ło w My sło wi -

cach, gdzie Ochot ni czą Straż Po żar ną wzy -
wa no aż 47 ra zy do po ża rów po wsta łych
na sku tek walk po wstań czych. 

W du żych mia stach o prze my sło wym
cha rak te rze człon ko wie stra ży po żar nych
nie włą cza li się do walk i za cho wy wa li apo -
li tycz ność. Jed nak nie wszę dzie tak się dzia -
ło, nie bra ko wa ło przy kła dów opo wia da nia
się za Pol ską – pol scy stra ża cy sta wa li
do wal ki z ka ra bi na mi w rę kach. Z Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej w Sie mia no wi cach Ślą -
skich re kru to wa li się po wstań cy ślą scy: Jan
Lam per – do wód ca re jo nu III ka to wic kiej
POW i póź niej szy pre zes OSP, Piotr Pro no -
bis – póź niej szy wi ce pre zes OSP, Sta ni sław

Kar wa siec ki – czło nek „So ko ła”, póź niej szy
na czel nik OSP i ko men dant Za wo do wej
Stra ży Po żar nej ko pal ni Sie mia no wi ce, Ta -
de usz Ogó rek – czło nek „So ko ła” i póź niej -
szy go spo darz OSP, Jan Wi lim – ko men dant
re jo nu II POW, a tak że Pa weł Dziem ba, 
Jó zef Mor kis i Aloj zy Szczyr ba. 

Naj wię cej ini cja ty wy w dą że niu do przy -
łą cze nia Gór ne go Ślą ska do Pol ski wy ka zy -
wa li stra ża cy z ma łych miej sco wo ści lub
dziel nic w du żych mia stach. W Bo gu ci cach
(obec nie dziel ni ca Ka to wic) wła dzę w stra -
ży po żar nej prze ję li już w 1919 r. stra ża cy
pol skie go du cha: Jó zef i Wik tor Ja rzy -
na oraz Fra ni czek Kla ja. Człon ko wie OSP
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DA RIUSZ FA LEC KI Âlàsk i Po mo rze: 
nie ustan na wal ka

Najtrudniejsza sytuacja dla zachowania tożsamości narodowej 
– ze względu na nasiloną germanizację – panowała na Śląsku

i na Pomorzu. Gdy jednak pojawiła się nadzieja na odrodzenie ojczyzny,
mieszkańcy tych ziem podjęli intensywną walkę o polskość na wielu

polach. Niemałe zasługi miało w tym względzie środowisko strażackie.

My sło wic ka Straż Ognio wa, jed na z naj star szych na Gór nym Ślą sku, za ło żo na w 1873 r.
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Bo gu ci ce wal czy li w I i II po wsta niu ślą skim.
Do III po wsta nia za cią gnę ło się 19 dru hów.
Je dy nie trzech stra ża ków po zo sta ło na
miej scu, aby za pew nić mia stu ochro nę
prze ciw po ża ro wą. W III po wsta niu po legł
Piotr Or kis. Po dob nie by ło w in nych dziel -

ni cach gór no ślą skich miast, acz kol wiek
stan ba dań na uko wych unie moż li wia po -
da nie do kład nych da nych.

Wspar cie 
Związ ku Flo riań skie go
Per spek ty wa włą cze nia Gór ne go Ślą ska

do Pol ski skło ni ła wła dze Związ ku Flo riań -
skie go w War sza wie do zwró ce nia uwa gi

na te wy da rze nia. Zwią zek Flo riań ski utrzy -
my wał kon takt z Pol skim Ko mi sa ria tem Ple -
bi scy to wym w By to miu. W ra mach ak cji
łącz no ści ze ślą ski mi dzia ła cza mi do star cza -
no na Śląsk pod ręcz ni ki i cza so pi sma w ję -
zy ku pol skim. 

W stycz niu 1921 r. na ła mach „Prze glą du
Po żar ni cze go” uka za ło się ogło sze nie pt.
Śpiesz my zło żyć ofia rę na ple bi scyt na Gór -
nym Ślą sku! o tre ści: W dzie jo wej chwi li roz -
strzy gnię cia się lo su od wiecz nej zie mi
pia stow skiej i lu du gór no ślą skie go nie chaj nie
bę dzie u nas ni ko go, kto by nie przy czy nił się
do ura to wa nia przed nie prze bie ra ją cym
w środ kach wal ki pru sac twem tej pra sta rej

na szej dziel ni cy z jej lu dem wy trwa łym. 
Nie daj my zie mi, skąd nasz ród [1]. 

W lu tym 1921 r. za rząd Związ ku Flo riań -
skie go prze słał do wszyst kich za rzą dów
stra ży ochot ni czych w Pol sce ode zwę
w spra wie ple bi scy tu na Gór nym Ślą sku.
Tekst pod kre ślał ro lę wszyst kich stra ża ków
w Pol sce, nie tyl ko w nie sie niu po moc oby -
wa te lom, ale tak że wspie ra niu ro da ków,
któ rzy miesz ka ją po za gra ni ca mi kra ju. 
Re dak cja zwró ci ła uwa gę, że 3 la ta po od -
zy ska niu nie pod le gło ści dzie ło zjed no cze -
nia ziem pol skich nie zo sta ło za koń czo ne,
bo wiem (…) pra sta ra dziel ni ca Pia sto -
wa – Śląsk Gór ny ocze ku je w naj bliż szej przy -
szło ści roz strzy gnię cia swych lo sów i wie rzy
nie złom nie w czyn so li dar ny, czyn mo car ny
na ro du na sze go (…). Budź cie i pod no ście ser -
ca, ude rzaj cie w spi żo wy dzwon zwy cię stwa!
A głos je go doj dzie do na szych dru hów
za Ślą ska, do da jąc im otu chy w wal ce, oraz
wia ry i pew no ści, iż w wal ce tej jed no myśl ni
z ni mi je ste śmy [2]. 

W ode zwie opu bli ko wa nej na ła mach
„Prze glą du Po żar ni cze go” ape lo wa no
do stra ża ków o prze ka zy wa nie fun du szy
do Ko mi sa ria tu Ple bi scy to we go w By to miu.
Ode zwa koń czy ła się pod su mo wa niem
mó wią cym, że 60 ty się cy stra ża ków w Pol -
sce, zjed no czo nych pod sztan da ra mi
Związ ku Flo riań skie go, mu si prze są dzić
o zwy cię stwie dą żeń na ro do wych i od zy -
ska niu dro gie go Pol sce Gór ne go Ślą ska. 

Po la cy w za rzą dach OSP
Od po ło wy 1922 r., z chwi lą włą cze nia

czę ści Gór ne go Ślą ska do Pol ski, na stą pi ły
zmia ny per so nal ne w za rzą dach ochot ni -
czych stra ży po żar nych. Niem cy de cy do wa -
li się na emi gra cję, więc re zy gno wa li ze
sta no wisk kie row ni czych. Do ty czy ło to
zwłasz cza pra cow ni ków ad mi ni stra cji,
szkol nic twa, po li cji, są dow nic twa i do zo ru
tech nicz ne go za kła dów pra cy. Fry de ryk 
Ro se mann z za rzą du ka to wic kiej stra ży
ochot ni czej prze niósł się do Mie cho wic
(po nie miec kiej stro nie gra ni cy), Tho mas
Bern hard z tej sa mej jed nost ki wy je chał
do Al ten bur ga (Sak so nia). Ich miej sca w za -
rzą dzie za ję li Po la cy. Po dob nie by ło w in -
nych stra żach po żar nych w du żych mia-
stach no we go wo je wódz twa ślą skie go.

W koń cu 1922 r. w jed nost kach stra ży
po żar nej za czę to stop nio wo wpro wa dzać
pol ską ko men dę. Przy kła do wo w 1923 r. za -
rząd OSP My sło wi ce przy jął uchwa łę o pro -
wa dze niu ob rad i spo rzą dza niu pro to ko łów
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„Ko cyn der” – gór no ślą ski mie sięcz nik hu mo ry stycz no -sa ty rycz ny w 1921 r. opu bli ko wał gra fi kę pt. „Selb st schutz”, któ ra 
od no si ła się do ata ków na ak ty wi stów po pie ra ją cych przy łą cze nie Gór ne go Ślą ska do Pol ski



w ję zy ku pol skim. W 1923 r. za rząd OSP
w Lu bliń cu prze ję li po raz pierw szy w hi sto -
rii Po la cy. Na pre ze sa wy bra no Mak sy mi lia -
na Rzeź nicz ka. Wcze śniej człon ko wie stra ży
po żar nej o nie miec kiej toż sa mo ści na ro do -
wej ukry li sztan dar i prze wieź li go do Do -
bro dzie nia – mia sta po dru giej stro nie
gra ni cy. 

O sto sun ku pol skich stra ża ków do
Niem ców świad czy wy po wiedź Mak sy mi -
lia na Rzeź nicz ka – pre ze sa OSP Lu bli niec:
Bar dzo wie le się sły szy, że Niem cy to na ród
prak tycz ny, twór czo or ga ni za cyj ny na każ -
dym po lu itd., itd. Ja jed na ko woż je stem zda -
nia in ne go. Każ dy Nie miec to jed nost ka
cięż ka i tyl ko z tru dem jak żółw się na przód
po su wa. Tak że ja kie są jed nost ki, ta kie są ich
or ga ni za cje. Nie miec kie usta wo daw stwo jest
ob szer ne i przy znać trze ba, że bar dzo do bre.
Je mu tyl ko Niem cy za wdzię cza ją swą si łę
i po tę gę. Każ dy Nie miec re spek tu je usta wy,
bo je uwa ża za pod sta wę nie tyl ko swe go by -
tu i kul tu ral ne go roz wo ju, ale ca łe go pań -
stwa. (…) Żan darm pru ski to zwy kły pod -
ofi cer bez wiel kiej in te li gen cji, jed nak jest stró -
żem ca łe go usta wo daw stwa nie miec kie go
i gdy raz na mie siąc przez po wiat przej dzie,
zu peł nie wy star czy, że by lud no ści przy po -
mnieć świę tość ustaw. Szko da wiel ka, że ci
żan dar mi tak ma ło trosz czy li się o po żar nic -
two. Tu tej szy po wiat to naj lep szy do wód śla -
ma zar no ści nie miec kiej. Po ob ję ciu Gór ne go
Ślą ska przez Pol skę trze ba by ło na ca łej li nii
za jąć się two rze niem i bu dze niem ochot ni -
czych stra ży po żar nych pra wie po wszyst kich
po wia tach [3].

W od ro dze nie pol skie go ży cia na ro do -
we go za an ga żo wa ni by li za tem tak że gór -
no ślą scy stra ża cy. Da li te mu wy raz przez
wal kę czyn ną w po wsta niach ślą skich i od -
da wa nie gło sów w ple bi scy cie na Pol skę.
Uko ro no wa niem ich dą żeń by ło po wsta nie
w 1924 r. Związ ku Stra ży Po żar nych Wo je -
wódz twa Ślą skie go, dba ją ce go o utrzy my -
wa nie pol sko ści w kil ku ty sięcz nej rze szy
je go człon ków. 

Śląsk Cie szyń ski
Pierw szy zwią zek stra żac ki, w któ rym

zna la zły się jed nost ki z Księ stwa Cie szyń -
skie go, po wstał na Ślą sku Au striac kim
w 1869 r. Prze wa ża li w nim Cze si i Niem cy. 

Bu dze nie się pol skiej świa do mo ści na ro -
do wej w stra żach po żar nych na tym te re nie
na stą pi ło w la tach 90. XIX w. Po wsta ło wte -
dy kil ka na ście jed no stek w miej sco wo -

ściach z prze wa gą pol skiej lud no ści. Naj -
wię cej funk cjo no wa ło ich na te re nie po wia -
tów: cie szyń skie go, frysz tac kie go i ja błon-
kow skie go, co po kry wa ło się ze struk tu rą
na ro do wo ścio wą na tym ob sza rze. 

Jed nost ki te utrwa la ły w pol skiej lud no -
ści au to chto nicz nej toż sa mość na ro do wą.
By ły zna czą cą prze szko dą dla dzia łań ger -
ma ni za cyj nych władz au striac kich, a po tem
tak że cze chi za cyj nych, speł nia ły też ro lę
kul tu ro twór czą i pro pa gan do wą. Mi mo roz -
wo ju sie ci pol skich stra ży po żar nych ich
dzia łal ność na tra fia ła na trud no ści ma te rial -
ne oraz or ga ni za cyj ne. Mia ło to sku tek
w po sta ci po waż nych bra ków sprzę to wych.
Po nie waż stra że te na le ża ły do związ ku kra -
jo we go w Opa wie, ko re spon den cję i obieg
do ku men tów pro wa dzo no tyl ko w ję zy ku
nie miec kim. 

Dzia łal ność 
Kle men sa Ma tu sia ka
Wy bit nym dzia ła czem cie szyń skie go po -

żar nic twa był Kle mens Ma tu siak. W 1907 r.
zor ga ni zo wał Ochot ni czą Straż Po żar ną
w Trza no wi cach. Ma tu sia ko wi i je go współ -
pra cow ni kom przy świe cał je den cel –
w sprzy ja ją cych oko licz no ściach przy łą czyć
Śląsk Cie szyń ski do od ra dza ją cej się Pol ski.
For mą przy go to wa nia do re ali za cji te go za -
mie rze nia by ło za kła da nie stra ży po żar nych
i wer bo wa nie do nich Po la ków. Po kil ku la -
tach sta rań i pierw szej nie uda nej pró bie
w 1909 r., 23 ma ja 1914 r. z ini cja ty wy Kle -
men sa Ma tu sia ka po wo ła no Zwią zek Pol -
skich Stra ży Po żar nych Księ stwa Cie szyń -

skie go. W ro ku za ło ży ciel skim or ga ni za cja
sku pia ła 29 jed no stek. 

Roz wój pol skich jed no stek stra ży po żar -
nych za trzy mał wy buch I woj ny świa to wej.
Jej za koń cze nie nie ozna cza ło kre su nie po -
ko jów spo łecz nych. Na Ślą sku Cie szyń skim
sta cjo no wa ło po nad 10 tys. żoł nie rzy woj -
ska au striac kie go, w sa mym Cie szy nie po -
nad ty siąc. Kle mens Ma tu siak, ko men dant
woj sko wej stra ży po żar nej, był jed nym
z trzy stu ofi ce rów gar ni zo nu cie szyń skie go,
z któ rych aż po nad dwu stu by ło Niem ca mi,
kil ku dzie się ciu Cze cha mi, a tyl ko trzy dzie -
stu Po la ka mi. Gru pa Po la ków by ła świa do -
ma na stro jów pa nu ją cych w woj sku,
sze re go wi żoł nie rze ocze ki wa li bo wiem
z utę sk nie niem koń ca woj ny. 

16 paź dzier ni ka 1918 r. po wsta ła pol ska
Ra da Na ro do wa Księ stwa Cie szyń skie go.
Pol scy ofi ce ro wie przy go to wa li się do prze -
ję cia do wódz twa w ko sza rach cie szyń skich.
Kle mens Ma tu siak i por. Lu dwik Skrzy pek
opra co wa li plan woj sko we go prze wro tu.
Po le gał on na ogło sze niu alar mu i prze ję -
ciu wła dzy nad czte re ma kom pa nia mi two -
rzą cy mi trzon ba ta lio nu. W ra zie nie po-
wo dze nia pla no wa no wy co fać się do Bo gu -
szo wic i szu kać wspar cia u człon ków stra ży
oby wa tel skich, wśród któ rych by li też stra -
ża cy. 

Prze ję cie wła dzy w Cie szy nie
31 paź dzier ni ka pol scy ofi ce ro wie spo -

tka li się w Do mu Na ro do wym. Po prze ana -
li zo wa niu sy tu acji stwier dzo no, że prze wrót
na le ży prze pro wa dzić bez zwłocz nie. Kle -
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mens Ma tu siak otrzy mał od bry ga die ra Roi
z do wódz twa okrę gu ge ne ral ne go w Kra -
ko wie te le fo nicz ny roz kaz o ko niecz no ści
prze ję cia przez Po la ków do wódz twa w cie -
szyń skim gar ni zo nie. Zor ga ni zo wa no zbiór -
kę kom pa nii, w któ rej prze wa ża li Po la cy
i Cze si. Oznaj mio no im, że na stą pi ło za koń -

cze nie woj ny i wła dzę w Cie szy nie prze ję li
Po la cy. Za ko mu ni ko wa no to rów nież 
Au stria ko wi – puł kow ni ko wi J. Gernd to wi,
ko men dan to wi gar ni zo nu. 

Wówczas wła dza woj sko wa zna la zła się
w rę kach Kle men sa Ma tu sia ka, któ ry za wia -
do mił o tym fak cie prze ło żo nych w Kra ko -
wie. W na stęp nych dniach Niem cy i Cze si
opusz cza li ko sza ry i uda wa li się po cią ga mi
do miejsc za miesz ka nia. W cie szyń skich ko -
sza rach po zo sta ła pol ska za ło ga. W ten spo -
sób stra żak Kle mens Ma tu siak i je go
współ pra cow ni cy przy czy ni li się czyn nie
do przy łą cze nia Ślą ska Cie szyń skie go
do Pol ski.

Epi log na pię tej sy tu acji po li tycz nej zna -
lazł fi nał w kon flik cie zbroj nym roz po czę -
tym 23 stycz nia 1919 r. Cze si za ata ko wa li
ob szar na wschód od Ol zy, do cie ra jąc aż
do Wi sły. W ten spo sób nie do trzy ma li 
po sta no wień umo wy gra nicz nej z li sto pa -
da 1918 r. W 1920 r. usta lo no no wą gra ni -
cę – Za ol zie przy łą czo no do Cze cho sło -
wa cji, mi mo że na tym te re nie na 180 tys.
miesz kań ców aż 120 tys. sta no wi li Po la cy. 

W 1920 r. po stro nie pol skiej re ak ty wo -
wa no Cie szyń ski Zwią zek Stra ży Po żar nych.
Dzia ła cze pol skich jed no stek, któ rzy po zo -
sta li w Cze cho sło wa cji, przy stą pi li do zor -
ga ni zo wa nia na tym te re nie Związ ku

Pol skich Stra ży Po żar nych. Roz po czął on
swo ją dzia łal ność w 1921 r.

Po mo rze
Roz wój pol skiej spra wy na ro do wej

na Po mo rzu, w któ rym mie li swój udział po -

żar ni cy, utrud nio ny był przez anek sję tych
ziem przez Pru sy już w 1772 r. Od tej po ry
trwa ła ger ma ni za cja te go re gio nu. O ile
w 1772 r. na tym te re nie Po la cy sta no wi -
li 70% miesz kań ców, o ty le w 1842 r. wskaź -
nik ten spadł do 33%. Lud ność pol ska
prze wa ża ła na te re nach wiej skich i na
przed mie ściach w ośrod kach miej skich.
Ger ma ni za cja przy bra ła na si le pod ko -
niec XIX w. na sku tek Kul tur kamp fu i dzia -
łal no ści ha ka ty stów [4] z Bi smarc kiem
na cze le. Po mi mo to kie dy tyl ko za ist nia ły
ko rzyst ne wa run ki – do szło do kon flik tu
zbroj ne go mię dzy za bor ca mi – wśród Po la -
ków czyn nie dzia ła ją cych na rzecz od zy ska -
nia nie pod le gło ści i usta le nia ko rzyst nych
gra nic od ro dzo ne go pań stwa nie za bra kło
pro pol skich miesz kań ców Po mo rza, w tym
stra ża ków.

Do 1918 r. w za rzą dach jed no stek stra ży
po żar nych do mi no wa li jed nak wciąż Niem -
cy. Kil ku pro cen to wy udział Po la ków od no -
to wa no w pierw szej de ka dzie XX w.
w za rzą dach stra ży w Gru dzią dzu, Wej he ro -
wie, Lidz bar ku, Kar tu zach, Byd gosz czy, Ko -
ro no wie, Trze mesz nie, Mo gil nie, Wy rzy sku
i kil ku in nych. 

Prze ciw ger ma ni za cji
Przy na leż ność do stra ży po żar nej nie

wy czer py wa ła ak tyw no ści spo łecz nej wie -
lu osób. Na Po mo rzu Nad wi ślań skim w la -
tach 1900-1914 po wsta ło kil ka na ście
pol skich or ga ni za cji spo łecz nych. Stra ża cy
wstę po wa li do kó łek rol ni czych, współ two -
rzy li ko ła To wa rzy stwa Strze lec kie go „So -
kół”, za kła da li te atry i czy tel nie, bę dą ce
ośrod ka mi spra wy roz wo ju toż sa mo ści 
na ro do wej. 

Ger ma ni za cji prze ciw sta wia li się księ ża
i dzia ła cze spo łecz ni. W la tach 1906-1907
na Po mo rzu Nad wi ślań skim trwał strajk
szkol ny w re ak cji na za kaz uży wa nia ję zy ka
pol skie go w szko łach i pod czas na bo -
żeństw. Ksiądz Jan Ol szew ski, dusz pa sterz
pol skich stra ża ków w Osie ku Sta ro gardz -
kim, or ga ni zo wał szkol ne pro te sty, za co zo -
stał ska za ny na wię zie nie. Paw ła Wroń-
skie go, stra ża ka ze wsi Prze jaz do wo k.
Prusz cza Gdań skie go, po bi to za uży wa nie
ję zy ka pol skie go, a Le onar da Urma ni ka,
póź niej sze go stra ża ka w Osie ku – za udział
w straj ku szkol nym. 

W straj kach szkol nych bra li udział póź -
niej si dzia ła cze Po mor skie go Okrę gu Stra -
ży Po żar nych w To ru niu: F. Ol kie wicz, 
J. Ol kie wicz, M. Łę gow ski, J. Łę gow ski,
M. Ol szew ski i in ni. W 1908 r. An to ni Ci sow -
ski, pre zes stra ży po żar nej w Do brzy niu,
od mó wił udzia łu w zjeź dzie pru skich stra -
ży po żar nych w Ko wa le wie Po mor skim,
za co usu nię to go ze sta no wi ska.

Z po ko le nia bo ha te rów wal ki o pol skość
wy ro śli dzia ła cze za si la ją cy po tem sze re gi
po żar ni ków Po mo rza i Ku jaw. Pięk nym
przy kła dem pa trio tycz nej po sta wy stra ża -
ków by ło za ło że nie w 1915 r. przez człon -
ków OSP w Do brze je wi cach ko ło To ru nia
Le gio nu Stra żac kie go z za da niem pro wa -
dze nia kon spi ra cji prze ciw Niem com. Ini -
cja to rem przed się wzię cia był ksiądz Piotr
Zaj kow ski. 

Le gion li czył oko ło dwu dzie stu człon -
ków. Stra ża cy kon cen tro wa li się na sa bo ta -
żu, roz krę ca li to ro wi ska, pa li li prze pra wy
mo sto we, li kwi do wa li po łą cze nia te le gra -
ficz ne, kol por to wa li ulot ki, utrud nia li Niem -
com kon fi ska ty na rzecz woj ska. W 1918 r.
sto wa rzy sze nie pod po rząd ko wa ło się Pol -
skiej Or ga ni za cji Woj sko wej. Stra ża cy 
z Le gio nu sto czy li kil ka na ście po ty czek
z Niem ca mi. Broń pal ną po zy ski wa no, roz -
bra ja jąc Niem ców, a tak że od de zer te ru ją -
cych z nie miec kie go woj ska Po la ków. 

Teo fil Kliń ski, póź niej szy ko men dant
Miej skiej Stra ży Po żar nej w To ru niu, za an -
ga żo wał się w przy łą cze nie Po mo rza
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do Pol ski. Był współ za ło ży cie lem To wa rzy -
stwa Po wstań ców i Wo ja ków „Straż”. Wraz
z dzia ła cza mi Le gio nu Stra żac kie go współ -
pra co wał z Or ga ni za cją Woj sko wą Po mo -
rza, a po tem brał udział w po wsta niu
wiel ko pol skim. Teo fil Kliń ski wraz ze stra ża -
ka mi S. Ku jaw skim i Mar ce lim Łę gow skim
współ pra co wał z ko men dan tem Or ga ni za -
cji Wy zwo le nia Po mo rza. Ten wy po sa żał
od dział stra żac ki w broń i amu ni cję. 

Wal ka z Niem ca mi w 1918 r.
Po wy da rze niach 1918 r. stra ża cy wstę -

po wa li gre mial nie do stra ży oby wa tel skich,
któ re oprócz utrzy my wa nia po rząd ku pu -
blicz ne go an ga żo wa ły się w roz bra ja nie
Niem ców. Wal kę czyn ną po dej mo wa li tak -
że ja ko człon ko wie Pol skiej Or ga ni za cji
Woj sko wej, za ło żo nej w po ło wie sierp -
nia 1914 r. w War sza wie.

Na te re nie Po mo rza i Ku jaw do cho dzi ło
do licz nych wy stą pień stra ża ków prze ciw
Niem com. W 1928 r. z oka zji 10-le cia od zy -
ska nia nie pod le gło ści w „Prze glą dzie Po-
żar ni czym” uka za ło się ze sta wie nie
miej sco wo ści z opi sem czyn ne go udzia łu
stra ża ków w przy łą cze niu tych ziem do Pol -
ski – do ty czy ło m.in. Po mo rza i Ku jaw.
11 li sto pa da 1918 r. w Alek san dro wie Ku -
jaw skim stra ża cy roz bro ili od dział woj ska
nie miec kie go i zdo by li pro chow nię war tą
kil ka set ty się cy zło tych. Niem cy pró bo wa li
ją od bić, ale Po la cy bro ni li jej sku tecz nie.
W li sto pa dzie 1918 r. w Cho de czy stra ża cy
wspól nie z taj ną Pol ską Or ga ni za cją Woj -
sko wą roz bra ja li Niem ców. Tam tej sza OSP
pil no wa ła po rząd ku pu blicz ne go w mia -
stecz ku i oko licz nych wio skach. Z człon ków
stra ży utwo rzo no od dział ochra nia ją cy la sy
pań stwo we. 11 li sto pa da 1918 r. w Cie cho -
cin ku stra ża cy za alar mo wa ni przez na czel -
ni ka Sta ni sła wa Łę gow skie go roz bro ili
Niem ców (za mie rza li ewa ku ować się z mia -
sta ko le ją), a na stęp nie wstą pi li do stra ży
oby wa tel skiej. W li sto pa dzie 1918 r. w Do -
brzy niu nad Wi słą po żar ni cy prze ję li stat ki
i mo to rów ki pły ną ce w stro nę To ru nia, ode -
sła li je po tem do Płoc ka, a na stęp nie za si li li
straż oby wa tel ską i pil no wa li po rząd ku
w gmi nie Cha lin, za miesz ka łej w więk szo ści
przez Niem ców.

W Gru dzią dzu z chwi lą wy bu chu I woj -
ny świa to wej straż po żar ną zmi li ta ry zo wa -
no i pod po rząd ko wa no ko men dan to wi
wo jen ne mu mia sta. W 1916 r. z po wo du
wy so kich kosz tów utrzy ma nia po wró co no
do dzia łal no ści w for mie OSP. Do jed nost ki

przy dzie lo no Le ona Ka szew skie go – póź -
niej sze go ko men dan ta stra ży po żar nej, na -
sta wio ne go pro pol sko. Zdo był on po par cie
mło dych stra ża ków ochot ni ków – Po la ków.
Z koń cem I woj ny świa to wej po wra ca ją cy
z po la bi tew daw niej si człon ko wie OSP,
prze waż nie Niem cy, wstę po wa li do niej po -

now nie i sta ra li się wy przeć z or ga ni za cji
młod szych, a zwłasz cza Po la ków, co im się
czę ścio wo uda ło. Jed no cze śnie w Gru dzią -
dzu od no to wa no dą że nie pol skich miesz -
kań ców do przy łą cze nia do ma cie rzy, o co
za bie ga li tak że człon ko wie OSP. Po la cy za -
czę li się co raz czę ściej or ga ni zo wać i pod -
kre ślać swo ją na ro do wość. Straż po żar-
na pil no wa ła po rząd ku pod czas po wi ta nia
woj ska pol skie go wkra cza ją ce go do Gru -
dzią dza. 

W Krusz wi cy stra ża cy za ata ko wa li gar ni -
zon nie miec ki, bio rąc do nie wo li 150 żoł -
nie rzy, zdo by li tak że broń i amu ni cję.
Zor ga ni zo wa li te ż ba ta lion nad go plań ski,
któ ry brał udział w wal kach o Ino wro cław.
Ba ta lion włą czo no po tem do 5. Puł ku
Strzel ców Wiel ko pol skich. 

W Lip nie stra ża cy współ pra co wa li
z POW i wspól nie roz bro ili Niem ców, na -
stęp nie wstą pi li do stra ży oby wa tel skiej.
W Lu brań cu po żar ni cy wraz z człon ka mi
POW uzgod ni li z Niem ca mi wa run ki opusz -
cze nia przez nich mia sta. Niem cy nie do -
trzy ma li umo wy i za ata ko wa li Po la ków.
Do szło do star cia, w efek cie któ re go Niem -
cy osta tecz nie opu ści li miej sco wość. W Ry -
pi nie w li sto pa dzie 1918 r. stra ża cy wraz
z POW roz bro ili Niem ców, na stęp nie 70%

człon ków OSP wstą pi ło do woj ska pol skie -
go, po zo sta li bra li ak tyw ny udział w ży ciu
spo łecz nym mia sta. 

Opi sa ne po wy żej za an ga żo wa nie stra ża -
ków świad czy wy mow nie o od dol nym dą że -
niu pro pol skiej spo łecz no ści Po mo rza
do przy łą cze nia ziem by łe go za bo ru pru skie -

go do od ro dzo nej Pol ski. Dzię ki te mu na mo -
cy Trak ta tu wer sal skie go z 1919 r. przy zna no
Pol sce Po mo rze Nad wi ślań skie. Front Po mor -
ski pod do wódz twem Ja na Hal le ra zaj mo wał
przy zna ne Pol sce te re ny. Po moc żoł nie rzom
świad czy ły po wo ły wa ne stra że lu do we i oby -
wa tel skie, re kru tu ją ce się m.in. z pro pol sko
uspo so bio nych człon ków stra ży po żar nych.
Stra ża cy utrzy my wa li po rzą dek pu blicz ny
w zaj mo wa nych przez pol skie woj sko miej -
sco wo ściach. W 1921 r. po wstał Zwią zek Stra -
ży Po żar nych Wo je wódz twa Po mor skie go,
bro nią cy pol skich in te re sów na ro do wych
w dzie dzi nie po żar nic twa. 

Dariusz Falecki jest naczelnikiem Wydziału
Naukowo-OÊwiatowego Centralnego

Muzeum Po˝arnictwa w Mysłowicach

Przy pi sy
[1] Śpiesz my zło żyć ofia rę na ple bi scyt na Gór nym Ślą sku!,
„Prze gląd Po żar ni czy” 1921, nr 1-2, s. 1.
[2] Ode zwa w spra wie ple bi scy tu na Gór nym Ślą sku, „Prze -
gląd Po żar ni czy” 1921, nr 3-4, s. 14.
[3] Mak sy mi lian Rzeź ni czek, Po wiat lu bli niec ki,„Stra żak Ślą -
ski” 1927, nr 1, s. 10.
[4] Po tocz na na zwa nie miec kiej or ga ni za cji na cjo na li stycz -
nej Deut scher Ost mar ke nve re in (Nie miec ki Zwią zek Mar -
chii Wschod niej), za ło żo nej w 1894 r. Na zwa po cho dzi
od pierw szych li ter na zwisk za ło ży cie li: Fer dy nan da von
Han se man na, Her man na Ken ne man na i Hen ry ka von Tie -
de man na.
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Or kie stra dę ta stra ży ognio wej w Ko wa lu, w 1908 r. by ła przy czół kiem bu do wa nia ośrod ka oświa to we go i kul tu ro we go
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ed nost ki stra ży po żar nych, ja ko or ga -
ni za cje pod po rząd ko wa ne, zdy scy pli -
no wa ne i umun du ro wa ne, chęt nie

bra ły udział w or ga ni zo wa nych przez woj sko
za ję ciach przy spo so bie nia woj sko we go, na -
wo łu jąc: „Alarm trwa i cze ka na Wasz czyn,
dru ho wie!”. Po żar ni cy ćwi czy li swo je umie -
jęt no ści z za kre su obro ny prze ciw lot ni czej
i ga zo wej, sto jąc na sta no wi sku, że głów ny
obo wią zek obro ny i od bu do wy kra ju, a co
za tym idzie kształ to wa nia świa do mo ści na -
ro du, spo czy wa w rę kach wszyst kich umun -
du ro wa nych jed no stek zrze szo nych pod
sztan da ra mi związ ków, sto wa rzy szeń i kor -
po ra cji.

Do sko na le wy edu ko wa ni w ogól nie po -
ję tym so li da ry zmie spo łecz nym i na ro do -
wym stra ża cy za pew ne czę sto zga dza li się
z po glą da mi cha de ków. Wzo rem do na śla -
do wa nia był dla nich rów nież Ro man
Dmow ski i Wła dy sław Grab ski, któ rzy re pre -
zen to wa li en de cję, ale naj więk szym jed nak
sza cun kiem da rzy li Jó ze fa Pił sud skie go. 

Wiel ki au to ry tet
Za je go ży cia i po śmier ci w pol skiej pra -

sie po żar ni czej nie pa dła ni gdy ani jed na kry -
tycz na uwa ga na te mat je go ro li, pra cy
i do ko nań. Stra ża cy sa lu to wa li mu, ra por to -
wa li i sta wa li na bacz ność. Za wsze kar ni, 
zdy scy pli no wa ni i od po wie dzial ni za lo sy oj -
czy zny, zga dza li się z nim w naj waż niej szych
je go de cy zjach, mi mo że nie wszy scy za -
pew ne utoż sa mia li się z dok try ną so cja li -
stycz ną – dzia ło się tak ze wzglę du na
przy na leż ność wie lu dru hów do or ga ni za cji

nie pod le gło ścio wych: Le gio nów Pol skich
i POW. Pro gra my, spo ry i ide olo gie po li tycz -
ne po 1918 r. nie mia ły dla pol skie go śro do -
wi ska stra żac kie go aż tak wiel kie go
zna cze nia, jak sa ma po stać Pił sud skie go 
ja ko au to ry te tu. Na ucze ni słu chać i wy ko ny -
wać roz ka zy, by li szcze rze i uczci wie pod po -
rząd ko wa ni w pra cy oby wa tel skiej dla
pań stwa wo dzo wi, któ ry też obie cał 
Po la kom pod ko niec 1918 r., że sta nie się po -
nad par tyj ny i zjed no czy wszyst kie obo zy
po li tycz ne, po cząw szy od kon ser wa ty stów,
en de ków, po cha de ków, lu do wców i so cja -
li stów. Dla do bra ca łe go na ro du „wy sią dzie

z czer wo ne go tram wa ju so cja li zmu na przy -
stan ku nie pod le głość”.

Sta ni sław Pą gow ski po śmier ci mar szał -
ka w jed nym ze swo ich ar ty ku łów pi sał, że
wiel ka ro dzi na stra żac ka, a w szcze gól no ści
jej do wódz two, po win ni nie ustan nie re ali -
zo wać te sta ment swo je go ofi ce ra i do wód -
cy – w ten spo sób zdo ła ją stwo rzyć wo kół
prze ło żo nych i pod ko mend nych at mos fe rę
so li dar no ści, wza jem ne go za ufa nia i sza -
cun ku spo łecz ne go. „Obo wiąz kiem ofi ce -
rów nie jest tyl ko umie jęt nie i od waż nie
pro wa dzić swych pod ko mend nych pod -
czas bi twy, lecz i dbać o to, by ich żoł nie rze
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DA NU TA JA NA KIE WICZ -OLEK SY ˚oł nierz 
i wier na sio strzy ca ar mii 

Powstające na przełomie XIX i XX w. jednostki straży pożarnych przepełniał
młody duch, przyświecało im hasło: „W jedności siła”. Co ważne,

w stowarzyszeniach tych nie dochodziło do konfliktów politycznych, które
narastając na przestrzeni 123 lat, przeobraziłyby się w różnice zdań w kwestii

sposobu budowania państwowości po 1918 r.

J

Wi zy ta przed sta wi cie li ZOSP RP u mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go, 5 li sto pa da 1928 r. Na fo to gra fii wi docz ni są: J. Ulrych, S. Oku licz,
J. Pił sud ski, Z. Chro mań ski, S. Ar czyń ski, K. Ma tu siak, P. Wiel gus, J. Kon, J. Tu lisz kow ski, K. Mi me row ski, J. Sztro ma jer, W. Sta wek
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by li moż li wie sil ni fi zycz nie i wy po czę ci
przed bo jem”.

Nie mal każ dy ar ty kuł w pol skiej pra sie
po żar ni czej po świę co ny ide om mar szał ka
przy ta czał wie le cy ta tów, głów nie z peł nych
emo cji wspo mnień pt. „Mo je pierw sze bo je”.
Pol scy stra ża cy trak to wa li te opi sy bar dzo
do słow nie i ho no ro wo, po nie waż by ły one
zwią za ne z eto sem Le gio nów, z któ ry mi się
utoż sa mia li ja ko for ma cje mun du ro we. Po -
nad to le gio ni ści, w tym rów nież stra ża cy,
wy wo dzi li się z róż nych warstw spo łecz nych
po łą czo nych po dob ny mi na stro ja mi, a ich
na wskroś ro man tycz ne mo ra le wy su wa ło
na pierw szy plan je den cel – po świę ce nie się
dla spra wy w wal ce o nie pod le głość, dzi siaj
już w bar dzo ide ali stycz nym ro zu mie niu: ży -
cie al bo śmierć, po raż ka al bo zwy cię stwo.
Stra żac ki ofi cer do wód ca, tak jak i do wód ca
w woj sku, w myśl słów mar szał ka: „(…) nie -
sie cię żar od po wie dzial no ści za swych pod -
wład nych. Na po licz ku swym czuć mu si
pie ką cy wstyd upo ko rze nia, gdy mu pra ca
do wo dze nia się nie uda, a za nie po wo dze -
nie krwią pła cą in ni”. 

W 1928 r., w dzie sią tą rocz ni cę od zy ska -
nia przez kraj nie pod le gło ści, pol scy stra ża -
cy z Za rzą du Okrę go we go Związ ku Stra ży
Po żar nych w Prza sny szu w do wód uzna nia
wrę czy li mar szał ko wi Jó ze fo wi Pił sud skie mu
pło ną cą po chod nię i to pór. W tym sa mym
ro ku Ra da Na czel na Głów ne go Związ ku
przy zna ła mu god ność ho no ro we go człon -
ka wraz z naj wyż szym od zna cze niem stra -
żac kim, tj. Zło tym Zna kiem Związ ku. Te
sym bo licz ne ak ty hoł du mia ły przede
wszyst kim pod kre ślić przy wią za nie stra ża -
ków do war to ści i ide ałów wy zna wa nych
przez wo dza, któ ry ma wiał, że stra ża cy są
rów nież je go żoł nie rza mi, a pol ska straż po -
żar na wier ną sio strzy cą ar mii. Kult i uwiel bie -
nie dla ko men dan ta Le gio nów ozna czały
wów czas bez gra nicz ne od da nie ca łe go spo -
łe czeń stwa w czy nie bo ha ter stwa i mi ło ści

dla na ro do wej spra wy II Rze czy po spo li tej.
Na je go suk ces i uwiel bie nie za pra co wa ło
jed nak wie lu in nych wy bit nie uzdol nio nych
po li ty ków i woj sko wych stra te gów, cho ciaż -
by ta kich jak ge ne rał Roz wa dow ski. 

Marsz Su le jó wek – Bel we der 
W la tach 1926-1939 wy ra zem szcze gól -

ne go po wa ża nia i sza cun ku sta ły się prze -
mar sze z Su le jów ka do Bel we de ru w ce lu
uczcze nia imie nin Jó ze fa Pił sud skie go. Dru -
ży na stra żac ka po raz pierw szy do łą czy ła
do po cho du w 1928 r. De cy zja o wzię ciu
w nim udzia łu za pa dła na po sie dze niu za rzą -
du war szaw skie go związ ku OSP, na któ rym
wy ty po wa no okręg ra dzy miń ski do wy sta -
wie nia kil ku na stu za wod ni ków zgod nie
z obo wią zu ją cym re gu la mi nem. Stra ża kom
nie cho dzi ło by naj mniej o za cię tą spor to wą
ry wa li za cję, ale o pod trzy ma nie dwu let niej
tra dy cji pie sze go po cho du w ge ście uzna nia
i pa trio ty zmu, a tak że so li dar no ści z po zo sta -
ły mi dru ży na mi mi li tar ny mi i pa ra mi li tar -
nymi. Przy go to wa nia wszyst kich współ -
za wod ni ków do te go wy czy nu trwa ły za -
pew ne od wie lu ty go dni. Woj sko, so ko ły,
huf ce, dru ży ny strze lec kie, or ga ni za cje szkol -

ne i stra że po żar ne po łą czył wów czas 25-ki -
lo me tro wy wy czyn spor to wy i chęć do tar cia
do me ty. 

Na le ży dziś pa mię tać, że wol no ści i nie -
pod le gło ści nie wy wal czy li śmy so bie raz
na za wsze, a ne ga cja wszel kich war to ści pa -
trio tycz nych ska zu je lu dzi na utra tę wła snej
toż sa mo ści i przy na leż no ści. Wy da rze nia hi -
sto rycz ne sprzed 1918 r. i po nim są zło tą
kar tą na szej hi sto rii – dru ho wie stra ży po żar -
nych rów nież bra li w nich czyn ny udział.
Ochot ni cze stra że po żar ne i jed nost ki Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej po zo sta ją dziś
spad ko bier ca mi te sta men tu tych wszyst -
kich, któ rzy ma rzy li, by żyć w wol nym, su we -
ren nym kra ju i wal czy li o je go wol ność.

Da nu ta Ja na kie wicz -Olek sy pra cu je
w Wy dzia le Do ku men ta cji Zbio rów CMP 

Li te ra tu ra:
[1] J. Za łęcz ny, Kult Pił sud skie go przed i po ma ju, „Nie pod le -
głość i Pa mięć” 2016, nr 23/3 (55), s. 55-91. 
[2] „Prze gląd Po żar ni czy” 1925, nr 19, s. 318.
[3] „Prze gląd Po żar ni czy” 1925, nr 20, s. 331. 
[4] „Prze gląd Po żar ni czy” 1928, nr 9, s. 167. 
[5] „Prze gląd Po żar ni czy” 1928, nr 12, s. 209-210.
[6] „Prze gląd Po żar ni czy” 1935, nr 5, s. 127-130. 

REKLAMA

Marsz Su le jó wek – Bel we der, dru ży na stra ży po żar nej z Ra dzy nia. War sza wa, 19 mar ca 1932 r. 
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d wschod niej stro ny bu dyn ku re -
mi zy Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Uszwi pły nie rze ka Uszwi ca,

a nie opo dal – 100 m na za chód – bie gnie ru -
chli wa dro ga kra jo wa nr 75 Brze sko – No wy
Sącz. Ko ry to rzecz ne wie le ra zy przy spo rzy -
ło miesz kań com miej sco wo ści, a tak że stra -
ża kom pra cy, pro ble mów i zmar twień. Mo wa
o ob fi tych opa dach desz czu, któ re na wie dzi -
ły Uszew 1997 r. i do pro wa dzi ły do po wo dzi
stu le cia. Ży wioł spu sto szył wie le go spo -
darstw, bu dyn ków, dróg. Wo da się ga ła 2,5 m
wy so ko ści. Nie mia ła li to ści, wdar ła się
do ośrod ka zdro wia, szko ły pod sta wo wej,
po zo sta wia jąc znisz cze nia. Po wo dzie na wie -
dza ły wio skę, w mniej szej ska li, jesz cze w la -
tach 2010 i 2013. W oko li cy nie bra ku je
rów nież wznie sień, te re nów gó rzy stych
i trud no do stęp nych. Dro ga kra jo wa prze bie -
ga ją ca przez Uszew dzie li miej sco wość
na część wschod nią i za chod nią. Jest udrę ką
dla miesz kań ców chcą cych prze do stać się
do ko ścio ła pa ra fial ne go, szko ły pod sta wo -
wej, ośrod ka zdro wia, kom plek su spor to we -
go czy też do skle pów znaj du ją cych się
w czę ści wschod niej. Kil ka na ście ty się cy sa -
mo cho dów dzien nie prze jeż dża ją cych tra są
Brze sko – No wy Sącz spra wia, że stra ża cy
z OSP ma ją peł ne rę ce ro bo ty. 

Ra tu je my z pa sją
– Bie rze my udział w prze róż nych dzia ła -

niach ra tow ni czo -ga śni czych. Więk szość to
ko li zje dro go we, pla my sub stan cji ro po po -
chod nych, usu wa nie gniazd owa dów błon ko -
skrzy dłych. W na szym re jo nie czę sto wy -
stę pu ją rów nież ano ma lie po go do we zwią za -
ne z po ry wi stym wia trem oraz ob fi ty mi 
opa da mi desz czu. W tym przy pad ku wy jeż -
dża my do zda rzeń zwią za nych z usu wa niem
po wa lo nych drzew, za bez pie czeniem uszko -
dzo nych da chów, wy pom po wy wa niem wo dy
z za la nych piw nic miesz kań – re la cjo nu je na -
czel nik Sta ni sław Bo rek. 

W re gio nie zda rza ją się rzecz ja sna po ża -
ry bu dyn ków go spo dar czych, miesz kal nych
czy też nie użyt ków rol nych. – Na myśl przy -
cho dzi mi wy jazd z 2 wrze śnia 2017 r. Wcze -
snym świ tem Sta no wi sko Kie ro wa nia KP PSP
w Brze sku za dys po no wa ło na szą jed nost kę
do po ża ru ba lo tów sło my w miej sco wo ści
Oko cim. Dzia ła nia pro wa dzi ło kil ka na ście za -
stę pów stra ży po żar nej z te re nu gmi ny Brze -
sko. Ogień obej mo wał po nad 100 ba lo tów
sło my i się gał 6 m. Na sza jed nost ka po 5 godz.
ak cji zo sta ła zwol nio na do ko szar. Mi mo to ak -
cja do ga sza nia trwa ła po nad 27 godz. –
wspo mi na dh Szy mon Świe rad. 

Kil ka na ście ra zy w ro ku wy jeż dża ją
do zda rzeń na dro dze kra jo wej nr 75 Brze -
sko – No wy Sącz. Bar dzo du ży ruch, du ża
pręd kość, brak sy gna li za cji świetl nej, bra wu -
ra, pręd kość nie do sto so wa na do wa run ków
jaz dy są przy czy na mi groź nych wy pad ków,
niejed no krot nie śmier tel nych. Nie któ re in -
ter wen cje szcze gól nie za pa dły stra ża kom
w pa mięć. Na przy kład zde rze nie bu sa z sa -
mo cho dem oso bo wym, któ re mia ło miej sce

w paź dzier ni ku 2013 r. Do wy pad ku do szło
w Gnoj ni ku, kie dy wy jeż dża ją cy z dro gi pod -
po rząd ko wa nej oso bo wy Volks wa gen wy -
mu sił pierw szeń stwo na nad jeż dża ją cym
dro gą kra jo wą bu sie Mer ce des Sprin ter. Kie -
row ca bu sa, chcąc unik nąć zde rze nia, ostro
skrę cił w stro nę po bo cza, otarł się o Gol fa
i nad jeż dża ją ce go z na prze ciw ka do staw -
cze go Volks wa ge na. W wy ni ku te go bus
prze wró cił się i da cho wał. Po dró żo wa ło nim
dzie sięć osób, trzy zgi nę ły na miej scu, a czte -
ry zo sta ły cięż ko ran ne. Dro ga na miej scu
wy pad ku by ła za blo ko wa na przez bli sko
5 godz.

Ja ko że znaj du ją cy się w Uszwi sta dion
Lu do we go Klu bu Spor to we go sta no wi lą -
do wi sko gmin ne dla Lot ni cze go Po go to -
wia Ra tun ko we go, kil ka krot nie uszew scy
ochot ni cy dys po no wa ni by li do po mo cy
w trans por cie po szko do wa nych w wy pad -
ku dro go wym oraz za bez pie cze niu lą do wi -
ska. In ter we nio wa li w po szu ki wa niu osób
za gi nio nych na te re nie miej sco wo ści, 
po ma ga li za stę po wi ra tow nic twa me dycz -
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SPRAWY OCHOTNIKÓW

Rów no lat ka WOJ CIECH KU KLA

Uszewscy strażacy od początku założenia jednostki kierują się 
tą samą maksymą: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

O

Dru ho wie OSP w Uszwi przed sie dzi bą jed nost ki, obok obe li sku upa mięt nia ją ce go ju bi le usz 100-le cia nie pod le gło ści oraz 
ist nie nia OSP



ne go w wy ko na niu do stę pu do oso by 
po szko do wa nej za mknię tej w bu dyn ku
miesz kal nym. W okre sie zi mo wym nie 
bra ku je wy jaz dów do po ża rów sa dzy 
oraz do śmier tel ne go za bój cy, ja kim jest
czad. Jed nost ka OSP za bez pie cza ła rów -
nież Świa to we Dni Mło dzie ży w 2016 r.
na or li ku w Uszwi oraz tur nie je pił ki 
noż nej.

Two rzy my jed ną ro dzi nę
Obec nie OSP Uszew two rzy 50 człon -

ków – 25 z nich ma ukoń czo ny kurs pod sta -
wo wy stra ża ka, dzię ki cze mu mo gą brać
udział w dzia ła niach ra tow ni czo -ga śni czych.
Sze ściu stra ża ków ukoń czy ło kurs kwa li fi ko -
wa nej pierw szej po mo cy. Dru ho wie ma ją
upraw nie nia do uży wa nia apa ra tów ochro -
ny dróg od de cho wych, szko le nia z ra tow nic -
twa tech nicz ne go, ra tow nic twa wod ne go,

a czte rech – kurs do wód ców za stę pów. Si łą
bo jo wą OSP są kie row cy sa mo cho dów, de
fac to stra ża cy nie zbęd ni do wy jaz du. W OSP
Uszew jest ich pię ciu.

– Szko le nia to pod sta wa, sys te ma tycz nie
pod no si my kwa li fi ka cje – pro wa dzi my ćwi -
cze nia na obiek tach, aby ro sła na sza wie dza
i umie jęt no ści, gdyż to od nas za le ży ży cie
i zdro wie lu dzi – pod kre śla pre zes OSP
Grze gorz Szczy gieł. Sys te ma tycz ne szko le -

nia, do po sa że nie jed nost ki w co raz to now -
szy sprzęt, ofiar ność w dzia ła niach, po moc
bliź nie mu zo sta ły do ce nio ne. Jed nost ka
OSP Uszew w 2016 r. zo sta ła włą czo -
na do struk tur kra jo we go sys te mu ra tow -
ni czo -ga śni cze go. To du że wy róż nie nie, 
ale rów nież do dat ko wy bo dziec do dzia ła -
nia. Sze re gi jed nost ki two rzą lu dzie chcą -
cy bez in te re sow nie po ma gać bliź nie mu
w każ dej sy tu acji. – Je ste śmy ludź mi z pa sją
i za angażo wa niem. Każ dy z nas pra cu je
w cią gu dnia, ale gdy do sta je my sy gnał
o alar mie, dzię ki przy chyl no ści pra co daw cy
ru sza my na ak cję. Chce my po ma gać bez in -
te re sow nie, wte dy czu je my się speł nie -
ni – mó wi Szy mon Świe rad, pra cow nik
lo kal nej fir my. – Ja ko do wód ca za stę pu
wiem, że każ dy z nas, wy jeż dża jąc do miej -
sca zda rze nia, jest w peł ni sku pio ny i skon -
cen tro wa ny, aby w 100% wy peł nić swo je

za da nie. Na każ dym mo gę po le gać, mam
peł ne za ufa nie do ko le gów dru hów i wiem,
że ni gdy mnie nie za wio dą. 

Jed nost kę two rzą lu dzie mło dzi, któ rych
oj co wie od lat dzia ła li w OSP na rzecz lo kal -
nej spo łecz no ści. Pa sja i sza cu nek do czło -
wie ka prze ka zy wa ne są z oj ca na sy na. 
– Od dzie ciń stwa chcia łem zo stać stra ża -
kiem, pa sją za ra ził mnie mój ta ta, któ ry obec -
nie jest stra ża kiem se nio rem. Pa mię tam, gdy

pod czas prac w go spo dar stwie do mo wym
za wy ła sy re na. Nie zwa ża jąc na nic, ta ta pę -
dził do re mi zy. Te raz ja re ali zu ję swo je ma -
rze nia w OSP, a do dat ko wo aspi ru ję do
służby PSP – mó wi dh Pa weł Ku ba la, syn dh.
Cze sła wa. W ślad za swo imi oj ca mi w sze re -
gi OSP wstą pi li – Ja kub Szczy gieł, syn Grze -
go rza, Pa weł Śledź i Grze gorz Śledź,
sy no wie Ro ma na i Ja kub Ha mow ski, syn
Krzysz to fa. 

– Każ dy z nas ma ro dzi ny, pra cę, obo wiąz -
ki, ale nie za leż nie od sy tu acji – czy to wy jazd
na za ku py, czy pil na pra ca, na dźwięk sy re ny
zo sta wia my wszyst ko, bo wie my, że dzie je się
coś nie do bre go, a my je ste śmy po trzeb ni
– pod kre śla ją ak tyw ni stra ża cy.

W mia rę moż li wo ści spo ty ka ją się
w swo ich sze re gach, że by uak tu al niać wie -
dzę, roz wi jać spraw ność fi zycz ną. Każ dy
z nich wie, że mi mo zdo by tej wie dzy i szko -
leń pod czas ak cji nie jest ła two, gdyż wi do -
ki na miej scu zda rze nia by wa ją dra stycz ne,
ale mu szą dać ra dę, bo li czą na nich lu dzie
po trze bu ją cy po mo cy. Idą tam, skąd in ni
ucie ka ją. Na za koń cze nie szko leń czy ćwi -
czeń za wsze znaj du ją czas na wspo mnie -
nia, jak to by ło daw niej. Bar dzo lu bią
słu chać opo wie ści dh. Wła dy sła wa, któ ry
w stra ży jest od lat 80. 

Jed nost ka co ro ku po zy sku je środ ki
na za kup nie zbęd ne go sprzę tu ra tow ni cze -
go. Dzię ki sta ra niom za rzą du w 2017 r. 
otrzy ma ła no wy sprzęt do ra tow nic twa
tech nicz ne go. Obec nie ma w swo ich ko sza -
rach dwa śred nie sa mo cho dy ra tow ni czo -
-ga śni cze: Ma gi rus GBARt 2,5/16, Star
GBM 2,5/15. W ich wy po sa że niu znaj du ją
się m.in.: ze staw ra tow nic twa tech nicz ne go
LUKAS (za ku pio ny w 2017 r.), tor ba me -
dycz na PSP R1, de ska or to pe dycz na, szy ny
Kra me ra, czte ry apa ra ty ochro ny dróg od -
de cho wych, dwa agre ga ty prą do twór cze,
pom pa pły wa ją ca, wen ty la tor od dy mia ją -
cy, dwie pi ły spa li no we, pom pa szla mo wa,
fla ry ostrze gaw cze, ze staw do za bez pie cze -
nia miej sca wy pad ku, trzy ra dio te le fo ny
i pod sta wo wa ar ma tu ra po żar ni cza (wę że
W -52, 75, prą dow ni ce, roz dzie la cze ku lo we,
za sy sacz li nio wy ze środ kiem pia no twór -
czym, ga śni ce).

W sze re gach OSP Uszew dzia ła tak że
mło dzie żo wa dru ży na po żar ni cza chłop -
ców i dziew cząt, któ ra sys te ma tycz nie bie -
rze udział w za wo dach spor to wo -po -
żar ni czych na te re nie gmi ny i po wia tu. Suk -
ce sem dziew cząt z MDP by ło za ję cie pią te -
go miej sca w te go rocz nym ple bi scy cie
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Nie pod le głej

Człon ko wie OSP przed no wo wy bu do wa ną re mi zą (póź niej by ła to sie dzi ba gmi ny zbio ro wej Uszew), la ta 30. XX w.



„Ga ze ty Kra kow skiej” na naj lep szą MDP
w Ma ło pol sce. 

Wspól na hi sto ria
– Cie szę się, że mo gę być pre ze sem tak

pręż nie dzia ła ją cej i roz wi ja ją cej się jed nost ki.
Je stem dum ny z mo ich stra ża ków. Nie ukry -
wam, że z nie cier pli wo ścią cze ka my na śred ni
sa mo chód ra tow ni czo -ga śniczy mar ki Vo lvo,
któ ry ma być do star czo ny w li sto pa dzie
2018 r. To dla nas wiel kie osią gnię cie. Rok 2018
jest dla nas wy jąt ko wy nie tyl ko pod wzglę dem
uro czy sto ści 100-le cia na szej jed nost ki, ale
rów nież dla te go, że ob cho dzi my 100 lat od zy -
ska nia nie pod le gło ści przez na szą oj czy -
znę – pod kre śla pre zes Grze gorz Szczy gieł. 

11 li sto pa da OSP w Uszwi świę to wa ła
100-le cie od zy ska nia przez Pol skę nie pod le -
gło ści. Z tej oka zji z ini cja ty wy pre ze sa OSP
Grze go rza Szczy gła powstał pięk ny mo nu -
ment upa mięt nia ją cy to wy da rze nie, jak
rów nież 100-le cie jed nost ki. 

Ochot ni cza Straż Po żar na w Uszwi zo sta -
ła po wo ła na 20 li sto pa da 1918 r. z ini cja ty wy
rad nych Jó ze fa Za ją ca i Ja na Su ma ry. Na czel -
ni kiem w tych cza sach był Jan Ja giel ski,
a straż li czy ła za le d wie trzy na stu ochot ni ków.
Pierw szym waż nym wy da rze niem w hi sto rii
jed nost ki by ło otrzy ma nie w 1929 r. sztan da -
ru ufun do wa ne go przez lo kal ną spo łecz -
ność. Wspól ny mi si ła mi dru hów
i miesz kań ców wy bu do wa no mu ro wa ną re -
mi zę wraz ze świe tli cą, któ rą od da no do użyt -
ku w 1938 r. W 1948 r. po ze bra niu fun du szy
zle co no wy ko na nie wo zu kon ne go pod mo -
to pom pę, a już w 1951 r. zo stał za ku pio ny
pierw szy sa mo chód stra żac ki. Gro no stra ża -
ków ochot ni ków sys te ma tycz nie się po więk -
sza ło. Licz ne za bie gi za rzą du OSP za -
owo co wa ły w 1974 r. de cy zją o bu do wie no -
we go Do mu Stra ża ka. Mi mo wie lu trud no ści

de ka dę póź niej na stą pi ło uro czy ste od da nie
straż ni cy. W 1991 r. jed nost ka wzbo ga ci ła się
o no wy sa mo chód mar ki Żuk, a w 2002 r. zo -
sta ła do po sa żo na w sa mo chód bo jo wy mar -
ki Star 200 oraz sprzęt ga śni czy. Stan
licz bo wy dru hów sys te matycz nie się po więk -
szał, a ich rze tel ność i za an ga żo wa nie zwe ry -
fi ko wa ły po wo dzie w la tach 1997, 1998
i 2010, podczas któ rych więk sza część miej -
sco wo ści oraz gmi ny zna la zła się pod wo dą.
W 2011 r. dzię ki sta ra niom ów cze snych
władz gmi ny za ku pio no sa mo chód ra tow ni -
czo -ga śni czy mar ki Ive co Ma gi rus. 

Wie lo let nie za bie gi o roz wój jed nost ki,
sys te ma tycz ne szko le nia dru hów, do po sa -
ża nie OSP w co raz now szy, pro fe sjo nal ny

sprzęt ra tow ni czy przy nio sło efek ty. Jed -
nost ka w 2016 r. zo sta ła włą czo na do
kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go.
W 2017 r. zo stał prze pro wa dzo ny ka pi tal ny
re mont po miesz czeń ga ra żo wych. 

Na wła sną rę kę
Nie bra ku je też trud no ści. Ochot ni cy

z OSP w Uszwi wy jeż dża ją do dzia łań kil ka -
dzie siąt ra zy rocz nie. Du żą bo lącz ką po za -
koń czo nych dzia ła niach jest brak od po-
wied nie go za ple cza sa ni tar ne go, a mo wa
o bie żą cej cie płej wo dzie do umy cia rąk oraz
prysz ni cach, dzię ki któ rym stra żak mógł by
się od świe żyć i spłu kać z sie bie tok sy ny. Jak
wszy scy wie my, część sub stan cji tok sycz -
nych po wsta łych pod czas po ża ru osia da
na ubra niach bo jo wych. Po ca łej ak cji dru -
ho wie za bie ra ją więc ubra nia do do mu i pio -
rą je na wła sną rę kę, gdyż w jed no st ce nie
ma ją pral ki au to ma tycz nej. – Jest to dla nas
du żym utrud nie niem, po nie waż kie dy za bie -
ra my ubra nia do do mu, mniej zo sta je w re mi -
zie na wy pa dek ko lej ne go alar mu – pod kre śla
na czel nik OSP. – Choć do jed nost ki w ostat -

nich la tach wstą pi ło kil ku no wych stra ża ków,
cią gle bo ry ka my się z ka dra mi. Cięż ko jest o lu -
dzi z pa sją, więk szość mło dych wy jeż dża w ce -
lach za rob ko wych za gra ni cę, a lu dzi do pra cy
na rzecz spo łe czeń stwa bra ku je. Mi mo trud no -
ści nie pod da je my się i da lej z pa sją ro bi my to,
co ko cha my – po ma ga my bez in te re sow nie lu -
dziom. Da lej chce my się roz wi jać, dla te go też
wspie ra my swo je mło dzie żo we dru ży ny po żar -
ni cze, aby za kil ka lat mło dzież po ukoń czo -
nych kur sach i ba da niach wy jeż dża ła z na mi
do zda rzeń. 

Po ma ga nie ma my we krwi
Ochot ni cza Straż Po żar na w Uszwi to nie

tyl ko wy jaz dy do dzia łań ra tow ni czych. Ja ko

je dy na OSP w gmi nie Gnoj nik pro wa dzi sys -
te ma tycz ne ak cję krwio daw stwa. Krew od -
da ją nie tyl ko uszew scy stra ża cy, lecz tak że
miesz kań cy wsi, gmi ny oraz za przy jaź nio ne
jed nost ki OSP i krwio daw cy z te re nu po wia -
tu brze skie go. Pierw szą ak cję zor ga ni zo wa -
no w 2014 r., do tych czas prze pro wa dzo no
ich już sześć. Dzię ki te mu krew od da ło 186
osób, co da ło łącz nie 83 l te go cen ne go le -
ku. Stra ża cy uczest ni czą w ży ciu spo łecz nym
miej sco wo ści – sys te ma tycz nie bio rą udział
w uro czy sto ściach ko ściel nych, pań stwo -
wych, fe sty nach szkol nych na rzecz bez pie -
czeń stwa, za wo dach spor to wo -po żar ni-
czych, opłat kach stra żac kich, kon kur sach.
OSP zre ali zo wa ła kil ka cie ka wych ini cja tyw,
m.in. na scho dach w szko le pod sta wo wej
w Uszwi i gim na zjum zo sta ły umiesz czo ne
na klej ki zwią za ne z pro ce du ra mi pierw szej
po mo cy me dycz nej. Ma ją one na ce lu
uświa do mie nie dzie ciom oraz mło dzie ży, ja -
kie czyn no ści na le ży pod jąć w ra zie zda rze -
nia, któ re bę dzie te go wy ma ga ło.

Woj ciech Ku kla 
jest do wód cà za st´ pu w OSP Uszew
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becnie in for ma cje do ty czą ce sze -
ro ko po ję tej ochro ny prze ciw po -
wo dzio wej znaj du ją się w kil ku

źró dłach, tj. Sys te mie Ewi den cji i Kon tro li
Obiek tów Pię trzą cych (SEKOP), ba zie hy dro lo -
gicz nej Sys te mu Hy dro lo gicz ne go (SH), Ba zie
Da nych Obiek tów To po gra ficz nych (BDOT),
ma pach za gro że nia po wo dzio we go oraz ma -
pach ry zy ka po wo dzio we go po cho dzą cych
z In for ma tycz ne go Sys te mu Osło ny Kra ju
przed nad zwy czaj ny mi za gro że nia mi (ISOK).
Wy żej wy mie nio ne źró dła funk cjo nu ją nie za -
leż nie, bez wza jem nych re la cji, co utrud nia
szyb kie ze sta wie nie po trzeb nych in for ma cji
z tych baz oraz ich zwi zu ali zo wa nie dla wska -
za ne go ob sza ru w ra zie za gro że nia. Ist nie je 
po nad to sze reg in nych da nych geo prze -
strzen nych, któ re w ochro nie prze ciw po wo -
dzio wej mo gą zna czą co po móc. 

W tej sy tu acji ro dzi się po trze ba stwo rze nia
na rzę dzia, któ re in te gro wa ło by źró dła in for ma -
cji, umoż li wia jąc ze sta wie nie wszyst kich da -
nych w jed nym miej scu oraz prze twa rza nie
i przed sta wie nie ich dla za gro żo ne go ob sza ru.
Ta ką funk cję speł nia sys tem SAFEDAM, zgło -
szo ny w ra mach kon kur su Na ro do we go Cen -
trum Ba dań i Roz wo ju na pro jek ty z za kre su
obron no ści i bez pie czeń stwa na ro do we go 
„Za awan so wa ne tech no lo gie wspo ma ga ją ce
prze ciw dzia ła nie za gro że niom zwią za nym
z po wo dzia mi”. 

SAFEDAM to sys tem, na któ ry skła da ją się
na stę pu ją ce ele men ty:
� bez za ło go we plat for my la ta ją ce (pła to wiec
oraz dron) wy po sa żo ne w ska ner la se ro wy oraz
ka me ry o wy so kiej roz dziel czo ści do po zy ski -
wa nia ob ra zów lot ni czych,

� sys tem IT umoż li wia ją cy ich au to ma tycz ne
gro ma dze nie, prze twa rza nie, wi zu ali za cję oraz
udo stęp nia nie w śro do wi sku 2D i 3D.

Sys tem zo stał za pro jek to wa ny w dwóch
kon fi gu ra cjach: pre wen cyj nej i in ter wen cyj nej. 

Stan wa łów prze ciw po wo dzio -
wych
Kon fi gu ra cja pre wen cyj na prze zna czo -

na jest dla służb hy dro lo gicz nych, od po wie -
dzial nych za mo ni to ro wa nie sta nu bu dow li
hy dro tech nicz nych (m.in. wa łów prze ciw po -
wo dzio wych) – i przez nie two rzo na. W tej kon -
fi gu ra cji użyt kow nik ma do stęp do naj bar dziej
ak tu al nych da nych geo de zyj nych i kar to gra -
ficz nych, w tym lot ni czych da nych ni sko pu ła -
po wych z po kła du bez za ło go we go stat ku
la ta ją ce go (wy ko rzy sta ne bę dą da ne z lek kie -
go ska ne ra lot ni cze go, ob ra zo we da ne mul ti -
spek tral ne) oraz optycz nych i ra da ro wych
da nych sa te li tar nych. Z da nych ra da ro wych
na bie żą co eks tra ho wa ny jest za sięg wo dy, do -
stęp ny w po sta ci war stwy wek to ro wej. Wie lo -
źró dło we da ne po zwa la ją oce niać stan wa łów
prze ciw po wo dzio wych, umoż li wia ją rów nież
wy kry cie ewen tu al nych zmian w ko ro nie wa -
łów. Do stęp ne są spe cjal nie do sto so wa ne na -
rzę dzia do kla sy fi ko wa nia ob ra zów, two rze nia

pro fi li wa łów czy po mia rów. Sys tem umoż li wia
eks perc ką ana li zę i oce nę wa łów prze ciw po -
wo dzio wych, po trzeb ną w pra cy spe cja li stów
w dzie dzi nie za rzą dza nia in fra struk tu rą prze -
ciw po wo dzio wą, a tak że pod mio tom za rzą -

dza nia kry zy so we go. Spe cjal nie przy go to wa ne
ana li zy wie lo kry te rial ne bio rą pod uwa gę stan
tech nicz ny wa łów, od czy ty z wo do wska zów
i zgło sze nia z apli ka cji mo bil nej, aby osza co -
wać za gro że nie dla wa łów. 

Apli ka cja mo bil na stwo rzo na na po trze by
sys te mu umoż li wia oby wa te lom wy sy ła nie
zgło szeń o za ob ser wo wa nych nie po ko ją cych
zda rze niach, wraz z ich opi sem oraz zdję ciem
lub fil mem. Jest to przy kład an ga żo wa nia spo -
łe czeń stwa (geo par ty cy pa cja) w kwe stie bez -
pie czeń stwa.

W cza sie dzia łań ra tow ni czych
Kon fi gu ra cja in ter wen cyj na prze zna czo -

na jest głów nie dla pod mio tów re ali zu ją cych
dzia ła nia ra tow ni cze. Za sto so wa nie ma tu bez -
za ło go wa plat for ma la ta ją ca ty pu dron wy po -
sa żo na w ka me rę po zy sku ją cą zdję cia do
ar chi wi za cji bie żą cej sy tu acji w ak cji i póź niej -
szych prze two rzeń oraz fil my wi deo w za kre sie
optycz nym i pod czer wie ni ter mal nej. 
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ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

SAFEDAM 
– system XXI wieku

W sprawnym i skutecznym zabezpieczeniu przed powodzią kluczowe jest
pozyskanie jak najbardziej aktualnych informacji – dotyczących stanu

technicznego wałów czy skali zagrożenia, które może wystąpić. System
SAFEDAM pozwala gromadzić takie dane i wykorzystywać je przy ocenie

sytuacji oraz prognozowaniu jej rozwoju.

O

Kon fi gu ra cja sys te mu SAFEDAM 



Istot ną czę ścią sys te mu są co naj mniej dwa
urzą dze nia do prze twa rza nia da nych, tj. kom -
pu ter sta cjo nar ny, któ ry zgod nie z ideą pro jek -
tu znaj du je się w szta bie ak cji, oraz kom pu ter
prze no śny (ta blet), ob słu gi wa ny bez po śred nio
na miej scu dzia łań ra tow ni czych. Kom pu te ry
te po łą czo ne są z ser we rem in te gru ją cym róż -
no rod ne re je stry, z do stę pem do da nych kon -
fi gu ra cji pre wen cyj nej.

Sys tem IT w wer sji in ter wen cyj nej ofe ru je
sze reg na rzę dzi, umoż li wia jąc:
� wi zu ali za cję ob ra zu wi deo z dro na,
� utwo rze nie or to fo to ma py te re nu na pod -
sta wie zdjęć wy ko na nych pod czas na lo tu,
� wi zu ali za cję do wol nych warstw,
� wi zu ali za cję za się gu wo dy okre ślo ne go
na pod sta wie ra da ro wych zdjęć sa te li tar nych
Sen ti nel -1,
� sy mu lo wa nie za la nia te re nu dla wska za ne -
go po zio mu lu stra wo dy,
� do ku men to wa nie prze bie gu zda rzeń w po -
sta ci szki ców sy tu acyj nych,
� po miar od le gło ści mię dzy do wol ny mi
punk ta mi wska za ny mi na ma pie,
� po miar róż ni cy wy so ko ści mię dzy do wol -
ny mi punk ta mi wska za ny mi na ma pie,
� po miar po wierzch ni wska za ne go na ma pie
ob sza ru.

Istot ną za le tą sys te mu jest za pew nie nie ko -
mu ni ka cji mię dzy urzą dze niem sta cjo nar nym
i urzą dze niem mo bil nym. Kom pu ter prze no -
śny wy po sa żo ny jest w mo duł lo ka li za cji GNSS,
umoż li wia jąc w każ dej chwi li okre śle nie po ło -
że nia oraz je go wi zu ali za cję na ma pie. Oso by
w te re nie mo gą w ten spo sób prze ka zy wać ko -
mu ni ka ty po przez do da nie in for ma cji z te re nu
ob ję te go dzia ła niem z wy ko rzy sta niem in for -
ma cji geo prze strzen nej.

Do tych cza so we do świad cze nia z dzia łań pod -
czas po wo dzi wska zu ją, że czę sty pro blem sta no -
wi rze tel na in for ma cja o ak tu al nym sta nie ob sza ru
do tknię te go po wo dzią. In for ma cje na pły wa ją ce
z róż nych źró deł, czę sto po wta rza ją ce się, a cza -
sem na wet wza jem nie wy klu cza ją ce, otrzy my wa -
ne z opóź nie niem, w zmie nia ją cej się sy tu acji
po wo dzio wej po wo do wa ły cha os in for ma cyj ny,
co utrud nia ło po dej mo wa nie wła ści wych de cy zji
ope ra cyj nych oraz spraw ne kie ro wa nie dzia ła nia -
mi ra tow ni czy mi i współ pra cę mię dzy pod mio ta -
mi uczest ni czą cy mi w dzia ła niach. Przed sta wia ny
w ar ty ku le sys tem w kon fi gu ra cji in ter wen cyj nej
to cie ka we na rzę dzie wspar cia w kie ro wa niu dzia -
ła nia mi ra tow ni czy mi, umoż li wia ją ce po zy ski wa -
nie in for ma cji o za gro że niu po przez zdjęcia
za gro żo ne go te re nu i ob raz wi deo prze ka zy wa ny
z plat for my la ta ją cej oraz ze sta wie nie ich z da ny -
mi zgro ma dzo ny mi w sys te mie.

Roz po zna nie
O po wo dze niu ak cji de cy du je wie le czyn ni -

ków, a jed nym z waż niej szych jest in for ma cja do -
ty czą ca bie żą cej sy tu acji. Po wódź cha rak te ry zu je
się du żą dy na mi ką roz wo ju oraz za zwy czaj roz -
le głym ob sza rem dzia łań. Roz po zna nie re ali zo -
wa ne przez służ by ra tow ni cze jest pro ce sem
cią głe go mo ni to ro wa nia sy tu acji, po cząw szy
od mo men tu przy by cia na miej sce, przez nad -
zo ro wa nie ob sza ru po wy ko na niu za bez pie czeń,
spraw dza nie sku tecz no ści wy ko na nych za bez -
pie czeń, aż do kon tro lo wa nia wa łów pod czas
prze cho dze nia fa li wez bra nio wej. Roz le głość ob -
sza ru za gro żo ne go lub za la ne go bar dzo czę sto
wy kra cza po za za sięg wi dze nia czło wie ka, szcze -

gól nie z po zio mu te re nu. Sy tu acja ta ka wy ma ga
za an ga żo wa nia więk szej licz by osób do prze pro -
wa dze nia roz po zna nia. Każ da z nich do ko nu je
in dy wi du al nej oce ny i opi su za sta nej sy tu -
acji – czę sto za tem trud no uzy skać obiek tyw ne
da ne. Po nad to od no szą się one do ob ser wo wa -
nej to po gra fii te re nu, któ ra nie za wsze jest jed -
no znacz na dla osób od bie ra ją cych in for ma cje.
Ko lej ny aspekt to ogra ni czo na do stęp ność te re -
nu, co rów nież utrud nia szcze gó ło wą ob ser wa -
cję, a z dru giej stro ny wy dłu ża czas zbie ra nia
in for ma cji.

Uży cie pod czas roz po zna nia bez za ło go wej
plat for my la ta ją cej po zwa la na uspraw nie nie
te go pro ce su. Me to da ta w przy pad ku za gro że -
nia na du żym ob sza rze cha rak te ry zu je się
przede wszyst kim sto sun ko wo krót kim cza sem
prze pro wa dze nia roz po zna nia, moż li wo ścią wi -
zu ali za cji jed no cze śnie du że go ob sza ru i bra -
kiem ogra ni czeń zwią za nych z do stęp no ścią
te re no wą. Po zy ski wa ny ob raz wi deo wi docz ny
jest na mo ni to rze kom pu te ra prze no śne go,
mo że być tak że prze ka zy wa ny na ży wo do szta -
bu ak cji. Pod czas na lo tu wy ko ny wa ne są zdję -
cia te re nu, na pod sta wie któ rych w cza sie
zbli żo nym do rze czy wi ste go, za le d wie kil ka mi -
nut po wy lą do wa niu plat for my, spe cjal nie przy -
go to wa ny al go rytm w ra mach sys te mu IT

two rzy mo zai kę zdjęć, któ ra mo że być pod kła -
dem do szki ców ob ra zu ją cych bie żą cą sy tu ację
w te re nie. W krót kim cza sie do wód ca na kom -
pu te rze prze no śnym, a tak że człon ko wie szta -
bu na kom pu te rze sta cjo nar nym oprócz ob ra zu
wi deo otrzy mu ją ak tu al ną ma pę te re nu, któ ra
wraz z nu me rycz nym mo de lem wy so ko ścio -
wym te re nu (NMT) oraz da ny mi po zy ski wa ny -
mi z in nych, zin te gro wa nych w sys te mie baz
da nych umoż li wia ją bar dzo do kład ną ana li zę
sy tu acji po wo dzio wej. Na ilu stra cji przed sta -
wio ne zo sta ły przy kła do we war stwy od cin ka
ćwi czeń: or to fo to ma pa wa łu prze ciw po wo -
dzio we go oraz chmu ra punk tów, z któ rej moż -
na póź niej wy two rzyć cią gły mo del 3D te re nu. 

Na pod sta wie do stęp nych w sys te mie róż -
nych warstw moż na okre ślić wy so kość i zmia -
ny w kon struk cji wa łu. Uży cie plat for my bez-
za ło go wej nie ogra ni cza się je dy nie do roz po -
zna nia. Pod czas prze cho dze nia fa li wez bra-
nio wej mo ni to ro wa ny jest stan wa łów prze -
ciw po wo dzio wych. Plat for ma bez za ło go wa
uspraw nia te za da nia. Wy po sa że nie dro -
na w ka me rę ter mo wi zyj ną po zwa la rów nież
na pro wa dze nie ob ser wa cji w go dzi nach noc -
nych oraz w in nych sy tu acjach, kie dy moż li wa
jest de tek cja osób za gi nio nych, po rwa nych
nur tem wez bra nia.

Do ku men to wa nie prze bie gu
ak cji
Sys tem w kon fi gu ra cji in ter wen cyj nej wy -

po sa żo no w na rzę dzie umoż li wia ją ce wy ko ny -
wa nie po mia rów od le gło ści mię dzy do wol ny mi
punk ta mi, po miar wy so ko ści w te re nie oraz po -
miar po wierzch ni do wol nie za zna czo ne go ob -
sza ru na ba zie do wol nej war stwy, np. wcze śniej
utwo rzo nej or to fo to ma py z za so bu czy po zy -
ska nej i zo rien to wa nej mo zai ki zdjęć. Do wód -
ca od cin ka bo jo we go mo że na kom pu te rze
prze no śnym ła two i szyb ko na ba zie od po wied -
niej war stwy wy ko nać po mia ry, np. zmie rzyć
dłu gość wa łu, na ja ką na le ży pod wyż szyć je go
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ko ro nę, zba dać róż ni cę wy so ko ści mię dzy 
lu strem wo dy a ko ro ną wa łu, ob li czyć po -
wierzch nię te re nu za gro żo ne go za la niem. Do -
dat ko wym na rzę dziem jest funk cja spo rzą-
dza nia szki cu sy tu acyj ne go. Sys tem ma wbu -
do wa ną ba zę sym bo li wła ści wych dla dzia łań
stra ży po żar nych oraz służb ra tow ni czych, któ -
re moż na umiesz czać na do wol nych war stwach
te re nu. W każ dej chwi li do wód ca ob słu gu ją cy
kom pu ter prze no śny mo że wy ko nać zrzut
ekra nu, by do ku men to wać prze bieg ak cji. Jed -
no cze śnie wszyst kie na no szo ne sym bo le i szki -
ce prze sy ła ne są do szta bu ak cji na urzą dze nie
sta cjo nar ne i wi docz ne są w po sta ci war stwy
da nych. 

Pro gno zo wa nie sy tu acji
Sys tem SAFEDAM gro ma dzi da ne z wie lu

źró deł, umoż li wia jąc ich wi zu ali za cję – mo że -
my wy brać in te re su ją ce nas war stwy, któ re zo -
sta ną wy świe tlo ne. Sys tem ofe ru je rów nież
nu me rycz ne mo de le wy so ko ścio we NMT,
a tak że da ne sa te li tar ne sys te mu Sen ti nel i wy -
so ko roz dziel cze da ne sa te li tar ne Ple ia des.
Umoż li wia to bar dzo szcze gó ło wą ana li zę ob -
sza ru, uła twia pro gno zo wa nie roz wo ju sy tu acji
po wo dzio wej oraz okre śle nie kie run ków dal -
szych dzia łań ra tow ni czych. 

Sys tem po zwa la na prze pro wa dze nie sy -
mu la cji za la nia te re nu za po śred nic twem na -
rzę dzia pod no sze nia po zio mu lu stra wo dy, co
mo że być przy dat ne do okre śle nia przy bli żo -
nych sce na riu szy roz wo ju za gro że nia, np.
wska za nia te re nu prze wi dzia ne go do ewa ku -
acji. W sys te mie SAFEDAM zin te gro wa ne są
rów nież ma py za gro że nia i ry zy ka po wo dzio -
we go two rzo ne w ra mach sys te mu ISOK oraz
po cho dzą ce z do dat ko wych sce na riu szy 
awa rii wa łów sy mu lo wa nych w pro jek cie
SAFEDAM we współ pra cy z IMGW.

Test sys te mu
Oka zją do spraw dze nia moż li wo ści oraz

przy dat no ści sys te mu pod czas dzia łań ra tow -
ni czych by ły ćwi cze nia z za kre su ra tow nic twa
tech nicz ne go pod czas za gro żeń po wo dzio -
wych prze pro wa dzo ne w dniach 12-13 czerw -
ca 2018 r. w Kę pie Chwa łow skiej (gmi na Dwi -
ko zy). Ich or ga ni za to rem by ła Ko men da Po wia -
to wa Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w San do mie -
rzu. Ćwi cze nia obej mo wa ły dwa epi zo dy:
za gro że nie prze bi cia hy drau licz ne go oraz prze -
la nie wo dy przez ko ro nę wa łu. Te sto wa no po -
szcze gól ne kom po nen ty sys te mu w kon fi -
gu ra cji in ter wen cyj nej. Ćwi cze nia prze pro wa -
dzo no na ob sza rze te sto wym Wi nia ry – wał le -
wy Wi sły (rze ka Wi sła, ob szar te sto wy mo ni -

to ro wa nych wa łów o dłu go ści 3 km, woj. świę -
to krzy skie). 

Pod czas ćwi czeń te sto wa no po zy ski wa nie
in for ma cji z bez za ło go wej plat for my la ta ją cej
oraz trans mi sję da nych do szta bu ak cji i bez po -
śred nio do kom pu te ra prze no śne go bę dą ce go
w dys po zy cji do wód cy od cin ka bo jo we go.
Prze pro wa dzo no rów nież test apli ka cji umoż li -
wia ją cej prze sy ła nie zgło szeń o za gro że niach.
Na po trze by ćwi czeń utwo rzo no sztab ak cji
na ba zie sa mo cho du do wo dze nia i łącz no ści
(SDiŁ), w któ rym znaj do wał się kom pu ter z za -
in sta lo wa nym sys te mem SAFEDAM. Na miej scu
ak cji w dys po zy cji do wód cy znaj do wał się ope -
ra tor dro na oraz ope ra tor ob słu gu ją cy sys tem
na kom pu te rze prze no śnym. 

Sys tem był tak że te sto wa ny pod czas kra jo -
wych ćwi czeń ra tow ni czych pod kryp to ni mem
FALA 2018 na te re nie po wia tu ko zie nic kie go,
gdzie w peł ni wy ko rzy sta no moż li wość trans -
mi sji da nych z te re nu ćwi czeń do szta bu ak cji.

Pod czas ćwi czeń wy ko rzy sta no na stę pu ją -
ce funk cje sys te mu:
� wy ko na nie na lo tu za po mo cą dro na w ce -
lu oce ny sta nu tech nicz nego wa łów, trans mi -
sja ob ra zu wi deo na kom pu ter prze no śny
kie ru ją ce go dzia ła nia mi w te re nie oraz do szta -
bu ak cji, wy ko na nie zdjęć te re nu prze two rzo -
nych do pod kła du, na któ rym moż na wy ko -
ny wać póź niej szkic;
� ana li za ak tu al nej sy tu acji hy dro lo gicz nej
oraz na kre śle nie moż li wych sce na riu szy roz wo -
ju sy tu acji po wo dzio wej w szta bie ak cji (od nie -
sie nie od czy tów z wo do wska zów do wy so ko ści
wa łów prze ciw po wo dzio wych, wy ko na nie sy -
mu la cji za la nia te re nu oraz wska za nie ob sza ru
do ewa ku acji);
� bie żą ce do ku men to wa nie przez do wód cę
prze bie gu dzia łań przez do da wa nie na utwo -
rzo nej mo za ice zdjęć (lub in nych war stwach,

np. NMT) ozna czeń przy by łych sił i środ ków;
� wy ko na nie szki cu sy tu acyj ne go ze wska za -
niem miej sca uszczel nie nia oraz od cin ka
na wa le wy ma ga ją ce go pod wyż sze nia ko ro ny.

Prze pro wa dzo ne pod czas ćwi czeń te sty
do star czy ły cen nych in for ma cji do ty czą cych
kie run ku dal szych prac nad sys te mem. Na su -
nę ły się pew ne wnio ski wzglę dem me to dy ki
sto so wa nia SAFEDAM pod czas re al nych dzia -
łań ra tow ni czych. Ćwi cze nia wy ka za ły, że sys -
tem sta no wi cen ne na rzę dzie wspar cia
w za rzą dza niu bez pie czeń stwem  po wo dzio-
wym w ra zie wy stą pie nia za gro że nia oraz
w do wo dze niu dzia ła nia mi ra tow ni czy mi
w cza sie za gro że nia po wo dzio we go.

Pro jekt SAFEDAM fi nan so wa ny jest ze
środ ków Na ro do we go Cen trum Ba da nia i Roz -
wo ju w pro gra mie Bez pie czeń stwo i Obron -
ność. Za je go re ali za cję od po wie dzial ne jest
kon sor cjum w skła dzie Po li tech ni ka War szaw -
ska – Wy dział Geo de zji i Kar to gra fii, In sty tut
Me te oro lo gii i Go spo dar ki Wod nej PIB – Ośro -
dek Tech nicz nej Kon tro li Za pór w Ka to wi cach,
MSP Mar cin Szen der, Astri Pol ska Sp. z o.o.,
Cen tral na Szko ła Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Czę sto cho wie. Wię cej in for ma cji na stro nie
pro jek tu www.sa fe dam.gik.pw.edu.pl. 

Mariusz Przygoda i Artur Ankowski pełnià
słu˝b´ w Centralnej Szkole PSP, Krzysztof

Bakuła, Zdzisław Kurczyƒski sà
pracownikami Politechniki Warszawskiej,

Beata Weintrit jest doktorantkà
na Politechnice Warszawskiej i wraz

z Marcinem J´drykà zatrudnieni sà w Astri
Polska Sp. z o.o., a Dagmara Zelaya Wziàtek

pracuje w Instytucie Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – Paƒstwowym

Instytucie Badawczym
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Na rzę dzie sy mu la cji za la nia te re nu na sku tek lo kal ne go pod nie sie nia po zio mu wo dy w kon fi gu ra cji in ter wen cyj nej sys te mu
SAFEDAM



Czy pa ni zda niem moż na mó wić o ka te go rii „psy cho lo gii dla
stra ża ka”? Czy to coś in ne go niż „zwy kła psy cho lo gia”?
Nie ma psy cho lo ga od wszyst kie go. Psy cho lo go wie się spe cja li zu -

ją. I ta spe cja li za cja, ze wzglę du na zgro ma dzo ną wie dzę em pi rycz ną,
ba da nia na uko we i teo rie, któ re sto ją za pra cą psy cho lo ga,
jest znacz nie bar dziej do głęb na, niż by się prze cięt ne -
mu czło wie ko wi wy da wa ło. Po dam przy kład: je że li
ktoś dzwo ni do Pol skie go To wa rzy stwa Psy cho lo gicz -
ne go, szu ka jąc po mo cy, to py ta my: dla ko go i w ja kiej
spra wie. Wte dy lu dzie się obu rza ją, bo uwa ża ją, że
wkra cza my w ich pry wat ną sfe rę. Tym cza sem je śli psy -
cho log mó wi, że zaj mu je się dzieć mi, mło dzie żą, do ro -
sły mi i oso ba mi star szy mi, to ozna cza, że nie wie le wie,
a na pew no nic kon kret ne go. Psy cho log mu si mieć
ob szar wie dzy, któ ry po znał do głęb nie. Ale nie
mo że to być je dy nie wą ski wy ci nek, bo je że li
twier dzi, że je go do me na to dzie ci, a wła ści -
wie dys lek sja, to wia do mo, że też na ni czym
się nie zna, bo dys lek sja sta no wi tyl ko je den
z pro ble mów dzie cię cych, wo kół któ rych
mo gą na ro snąć in ne pro ble my. Z te go
punk tu wi dze nia nie ma cze goś ta kie go, jak psy cho log dla stra ża ka.
Ale moż na po wie dzieć, że oso by, któ re zaj mu ją się po mo cą psy cho -
lo gicz ną dla stra ża ków, spe cja li zu ją się w pra cy z oso ba mi na ra żo ny -
mi na spe cy ficz ny stres.

Spe cy ficz ny, czy li ja ki?
Stres zwią za ny z utra tą zdro wia i ży cia. Obok stra ża ków w tej gru -

pie znaj du ją się też po li cjan ci i żoł nie rze – z ak cen tem na tych, któ rzy
wy jeż dża ją na mi sje wo jen ne. Ale gdy by cho dzi ło tyl ko o kry te rium
na ra że nia zdro wia i ży cia, to za li czy my tu też na przy kład ta ter ni ków.
Co wię cej, lu dzie za trud nie ni w tych służ bach są za wo do wo od po wie -
dzial ni za in nych. A więc mo gą się zda rzyć dwie sy tu acje, w któ rych
ab so lut nie nie zbęd na bę dzie po moc psy cho lo gicz na. Po pierw sze: 
le d wo usze dłem śmier ci, po dru gie: ktoś zgi nął, by łem tam, czu ję się
od po wie dzial ny, nie po mo głem, cze goś za bra kło.

Ja ki więc ma być ten psy cho log?
Na pew no po wi nien być bar dzo kom pe tent ny, czy li wy spe cja li zo -

wa ny w swo jej dzie dzi nie. I za ufa ny. Pa mię taj my, że w za wo dach,
o któ rych mó wi my, funk cjo nu je ste reo typ „praw dzi we go męż czy zny”.
Dla te go to trud na gru pa, bo każ de przy zna nie się do kło po tów ze so -
bą – mo im zda niem nie unik nio nych w ta kiej pra cy – w ich przy pad -
ku jest sza le nie trud ne. Czu ją na cisk spo łecz ny, czy li ocze ki wa nie
sil ne go pro fe sjo na li sty, a przy tym na cisk gru py (choć pew nie nie
do koń ca uświa do mio ny), że by pre zen to wać so bą ta kie go ma cho.

Jak po dejść do ta kie go twar de go fa ce ta, któ ry prze cho dzi kry -
zys?

Przede wszyst kim psy cho log po wi nien być do dys po zy cji, a jed -
no cze śnie two rzyć at mos fe rę za ufa nia i przy ja znej otwar to ści, aby ten
ktoś sam ze chciał do nie go przyjść. Ste reo ty po wo uwa ża się, że po -
mo cy wy ma ga ten, po któ rym wi dać trau mę: jest roz trzę sio ny, hi -

stery zu je. Tym cza sem naj bar dziej po trze bu ją jej ci, któ rzy
na pierw szy rzut oka naj le piej się trzy ma ją. Kie dy ktoś gi nie

na na szych oczach, to mu si to po wo do wać trau mę i nie ma
moż li wo ści, że by te go nie prze ży wać. A im więk sze po czu -
cie od po wie dzial no ści za ofia rę, tym więk sza trau ma. Tu
już wkra cza my w ob szar PTSD, czy li stre su po trau ma tycz -
ne go. Obo wią zu je tu pra wi dło wość, że im póź niej się za -

re agu je, tym więk sze praw do po do bień stwo, że stres
na ro śnie. Po dam przy kład Bie sła nu. Po tej tra ge dii po -

je cha ła tam psy cho log z Wiel kiej Bry ta nii spe cja-
li zu ją ca się w PTSD (na miej scu nie by ło wy spe -

cja li zo wa nych służb, więc po ja wi li się psy cho -
lo go wie z in nych kra jów, jed nak ze wzglę du

na ba rie rę ję zy ko wą mo gli je dy nie szko -
lić, nie po ma gać bez po śred nio). Opo wia -
da ła, że bar dzo trud no by ło jej wy tłu -
ma czyć tam tej szym służ bom, że by nie

kon cen tro wać się na tych mat kach i oj cach, któ rzy ca ły mi so bą po ka -
zy wa li bez miar swo jej tra ge dii, ale w pierw szej ko lej no ści za jąć się ty -
mi, któ rzy sta li z bo ku i mil cze li...

Mil czą, są za mknię ci w so bie – więc jak do nich do trzeć?
To głów na trud ność i nie ma na to jed nej re cep ty. Po za ma chach

11 wrze śnia w No wym Jor ku psy cho lo go wie i psy chia trzy roz sta wi li
w ca łym mie ście na mio ty, gdzie peł ni li dy żu ry. Nie bie ga li po mie ście
i nie szu ka li, ko mu by tu po móc, tyl ko za ofe ro wa li go to wość po mo cy
w kon kret nym miej scu. Dru ga trud ność, co do któ rej chy ba też nie ma
do brej prak ty ki, to kwe stia wspar cia nie tyl ko dla oso by w trau mie, ale
tak że jej ro dzi ny. Czło wiek, któ ry prze żył głę bo ką trau mę, za czy -
na funk cjo no wać ina czej i prze no si to na naj bliż szych, dla te go wła -
śnie ro dzi ny też po win ny być wpi sa ne w sys tem po mo cy. 

Czy ro dzi na, przy ja cie le po win ni na ma wiać do zwró ce nia się
o po moc psy cho lo gicz ną?
Moż na de li kat nie za su ge ro wać, ale nie na le ży na ma wiać. Jest na -

wet ta ki dow cip: Ilu psy cho lo gów po trze ba do te go, że by zmie nić ża -
rów kę? Je dnego – tyl ko ona mu si chcieć zmia ny. Lu dzie bu rzą się,
kie dy mó wi my, że nie przyj mie my na te ra pię nar ko ma na, pó ki on sam
nie ze chce jej pod jąć – był by to stra co ny czas. W służ bach jest tro chę
ina czej, bo moż na wy dać roz kaz, ale co z te go, sko ro przy mu szo ny bę -
dzie sie dział na prze ciw ko psy cho lo ga bez wo li pod ję cia współ pra cy?

W PSP ist nie je nor ma: je den psy cho log na 1000 stra ża ków, tak
jak je den stra żak na 1000 miesz kań ców. Czy to wy star cza ją ca
licz ba?
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W mo im od czu ciu to za ma ło. Stra żak po wi nien mieć moż li wość
wy bo ru psy cho lo ga, a przy ogra ni czo nych ka drach wy bór jest ilu -
zo rycz ny. Po za tym po win no się umoż li wić kon takt z psy cho lo giem
ro dzi nom stra ża ków, że by mo gli mu opo wie dzieć, co się dzie je z sy -
nem czy bra tem i być mo że usły szeć: tak, to jest nor ma. Naj bliż si 
mo gą po móc nie po przez wy sy ła nie do psy cho lo ga, ale za ko -
mu ni ko wa nie: ro zu mie my to, co prze ży wasz i wie my, że to jest
strasz ne. Wspar cie psy chicz ne (a nie psy cho lo gicz ne) ro dzi ny jest
bez cen ne. Krań co wy przy kład to żoł nie rze, któ rzy wra ca ją z mi sji wo -
jen nych. W tym wy pad ku nie tyl ko oni po trze bu ją po mo cy psy cho -
lo gicz nej. Wy obraź my so bie żo nę żoł nie rza, któ ra co dzien nie cze ka
na znak ży cia od nie go. My śli, że kie dy wresz cie wró ci do do mu,
wszyst ko bę dzie jak daw niej. Nie bę dzie. Sta ty sty ki wszyst kich roz -
wo dów i in nych ro dzin nych 
ka ta strof, któ re na stę po wa ły
po po wro cie żoł nie rzy z Ira ku
czy Wiet na mu, po ka zu ją ja sno,
że do do mu wra ca ją już nie ci
sa mi lu dzie, któ rzy wy je cha li.
Ktoś po wie, że po woj nie wszy -
scy są prze cież in ni. Tak, ty le 
tyl ko, że na woj nie wszy scy
prze ży wa ją to sa mo, a żoł nierz,
któ ry wra ca z woj ny do po ko ju,
my śli: co oni mo gą o tym
wszyst kim wie dzieć?

Stra ża cy rów nież bio rą
udział w róż ne go ro dza ju mi sjach za gra nicz nych, co praw da
nie wo jen nych, ale np. po trzę sie niach zie mi czy in nych ka ta -
kli zmach.
Ow szem. Ale i pra ca tu i te raz jest wy star cza ją co ob cią ża ją ca. Za -

wa lił się dom: stra ża cy są pierw si na miej scu zda rze nia i to oni wy do -
by wa ją z gru zów ofia ry: ży we al bo mar twe. Wy pad ki ko mu ni ka cyj ne,
wy ko le jo ne po cią gi, roz trza ska ne sa mo cho dy – to ich co dzien ność.
Stra ża cy to wa rzy szą lu dziom w naj bar dziej dra ma tycz nych chwi lach.
To mu si być ob cią ża ją ce. Trze ba być opa no wa nym i pro fe sjo nal nym,
emo cje odło żyć na bok. Al bo dra ma tycz ne po ża ry – jak ten, o któ -
rym gło śno by ło nie daw no w me diach. Ko bie ta z naj młod szym dziec -
kiem wy do sta ła się z pło ną ce go do mu, dwój ka dzie ci zo sta ła
w środ ku. Te raz wy obraź my so bie stra ża ków, któ rzy ga si li po żar, obok
mie li tę ko bie tę, a po tem zna leź li w zglisz czach cia ła dzie ci. Po ak cji
wra ca ją do do mu, być mo że do wła snych dzie ci... To są krań co we sy -
tu acje, dla te go po win no się im ofe ro wać spe cjal ną po moc. Swe go
cza su by ły na wet ośrod ki, któ re tym się zaj mo wa ły.

Ob cią żo ny stra żak ob cią ża psy cho lo ga?
To nie unik nio ne, dla te go pra ca psy cho lo ga jest trud na, w ja kim -

kol wiek ob sza rze by się nie pra co wa ło. Jest po czu cie od po wie dzial -
no ści, wąt pli wo ści, czy na pew no się do brze za re ago wa ło, co
moż na by ło jesz cze zro bić. Pra ca nie koń czy się po wyj ściu z ga bi ne -
tu. Dla te go, cho ciaż po trzeb na jest spe cja li za cja, je śli chce się pra co -
wać do brze i unik nąć wy pa le nia za wo do we go, nie po win no się
pra co wać w jed nej dzie dzi nie dłu żej niż 10 lat.

Mo że być z tym kło pot, bo w PSP czy Po li cji więk szość psy cho -
lo gów nie świad czy pra cy, ale po zo sta je w służ bie, czy li 
są funk cjo na riu sza mi, a to wy klu cza prze kwa li fi ko wa nie się
co 10 lat...
Nie je stem prze ko na na, czy tak po win no być. Wiem jed nak, z cze -

go to wy ni ka – pra cow ni cy cy wil ni otrzy mu ją gor sze wa run ki fi nan -
so we, więc ko ło się za my ka. Naj waż niej sze jed nak, że by po stę po wać
zgod nie z ko dek sem ety ki za wo do wej i dzia łać pro fe sjo nal nie. 

Wróć my więc do stra ża ków. Przy zwy cza je ni są do hie rar chii
służ bo wej. Ktoś wy da je roz ka zy. Co moż na po wie dzieć o po -
czu ciu bez pie czeń stwa stra ża ków w re la cji z do wód cą?
W hie rar chii ci, któ rzy są na gó rze, po no szą po dwój ną od po wie -

dzial ność. Po pierw sze do wód ca po wi nien wie dzieć, czy ktoś się na -
da je do da ne go za da nia, czy nie. Bie rze od po wie dzial ność za rów no
za te go czło wie ka, jak i za to, czy bę dzie on w sta nie spro stać sy tu -
acji. Mó wi łam o wy pa le niu za wo do wym psy cho lo gów, to sa mo do -
ty czy stra ża ków. W pew nym mo men cie mo że się oka zać, że ktoś już
po pro stu nie da je ra dy. Uważ ny do wód ca to do strze że. Dru gą istot -

ną kwe stią we wszyst kich sys te -
mach hie rar chicz nych jest to, że
kie dy do wód ca wy da je roz kaz,
pod wład ny po wi nien mieć
pew ność, że tak trze ba by ło.
Mieć za ufa nie do do wód cy. Czy
jest tak za wsze? Pew nie nie, ale
ni gdzie nie ma ide al nych lu dzi
i ide al ne go sys te mu. Wte dy do -
brze, że by stra żak, bez wzglę du
na oko licz no ści ze wnętrz ne,
mógł po le gać na so bie. Mieć
za ufa nie do sie bie i swo ich
umie jęt no ści, po pro stu do brze

wy ko ny wać za da nie – oczy wi ście na mia rę oko licz no ści, w któ rych
się zna lazł.

Stra ża cy mó wią, że w ich służ bie nie ma pro ble mu z przy wódz -
twem. W ak cji każ dy też wie, kto jest w czym do bry i na kim
moż na po le gać.
Bar dzo moż li we, ale spe cy fi ka służ by za kła da pod po rząd ko wa nie.

Sys tem na uki, sko sza ro wa nie, musz tra przy go to wu ją do wy ko ny wa -
nia roz ka zów, czy li wy ko ny wa nia za dań. I wbrew te mu, co się mó wi
o wol no ści wy bo ru, nie wszy scy czu ją się do brze w peł nym de cy do -
wa niu o so bie.

Jak więc przy go to wać do wód cę do tych naj trud niej szych ak -
cji? Czy po wi nien prze cho dzić ja kieś spe cjal ne szko le nia?
Uwa żam, że by ło by to bar dzo po żą da ne. Sko ro ta kie po pu lar ne są

szko le nia dla dy rek to rów i ka dry za rzą dza ją cej np. ban ków – a ci lu -
dzie de cy du ją prze cież naj wy żej o pie nią dzach, to tym bar dziej po -
win no się szko lić lu dzi od po wie dzial nych za ludz kie zdro wie i ży cie.
Je śli do wód ca pnie się stop nio wo po szcze blach ka rie ry, zdo by wa jąc
róż ne kom pe ten cje, to da je to pew ne gwa ran cje, że jest do brze przy -
go to wa ny do swej ro li – ale nie ma pew no ści. Dla te go szko le nia by ły -
by bar dzo wska za ne, cho ciaż by z ko mu ni ka cji z pod wład ny mi,
za rzą dza nia ze spo łem etc. Praw da jest ta ka, że każ dy z nas mo że ro -
bić le piej to, co ro bi. Kie dy za in we stu je się na gó rze – w przy wód ców,
to zwró ci się to w po sta ci lep sze go funk cjo no wa nia ca łe go ze spo łu.
My ślę jed nak, że stra ża cy są bar dzo uprzy wi le jo wa ną gru pą za wo do -
wą, bio rąc pod uwa gę in ne for ma cje mun du ro we.

Dla cze go?
Bo są da rze ni wiel kim za ufa niem spo łecz nym. Pro szę spoj rzeć

na po li cjan tów. Jak wie le pe jo ra tyw nych okre śleń funk cjo nu je wo kół
osób wy ko nu ją cych ten za wód… A stra żak? Stra żak to brzmi dum nie.

roz ma wia ła Ka ta rzy na Za mo row ska

Przede wszystkim psycholog powinien byç
do dyspozycji, a jednoczeÊnie

tworzyç atmosfer´ zaufania i przyjaznej
otwartoÊci, aby ten ktoÊ sam

zechciał do niego przyjÊç. Stereotypowo 
uwa˝a si´, ˝e pomocy wymaga ten, 

po którym widaç traum´: jest roztrz´siony,
histeryzuje. Tymczasem najbardziej

potrzebujà jej ci, którzy na pierwszy rzut oka
najlepiej si´ trzymajà.



Nowością w ofercie firmy Klaudia sp. z o.o. 
jest samozasysająca motopompa przewoźna
Victor Pumps S191, która w ostatnich
tygodniach uzyskała świadectwo
dopuszczenia CNBOP-PIB.

Od 2017 r. Klau dia sp. z o.o. ofe ru je mo to pom pę prze woź ną ze
świa dec twem CNBOP-PIB – Vic tor Pumps S150 P -45/1, o wy daj no ści
mak sy mal nej 4645 l/min, bar dzo po pu lar ną przede wszyst kim wśród
jed no stek OSP. W ostat nich ty go dniach do ofer ty prze woź nych agre -
ga tów pom po wych ma ją cych świa dec two CNBOP-PIB do łą czył ko lej -
ny mo del – pom pa sa mo za sy sa ją ca Vic tor Pumps S191 P -72/2, któ ra
z ra cji wyż szej wy daj no ści po win na cie szyć się za in te re so wa niem jed -
no stek PSP.

Pod sta wo we pa ra me try mo to pom py S191 są na stę pu ją ce:
� mak sy mal na wy daj ność: 7570 l/min (454 m3/godz.) przy 1 bar; 
� no mi nal na wy daj ność: 7200 l/min (432 m3/godz.) przy 2 bar;
� mak sy mal na wy so kość pod no sze nia: 45 m (4,5 bar);
� mak sy mal ne pod ci śnie nie za sy sa nia: –0,8 bar (8 m);
� przy łą cza ssaw ne: 5 x Storz 110; tłocz ne: 4 x Storz 110;
� wol ny prze lot za nie czysz czeń wir ni ka: 63 mm;
� na pęd: sil nik wy so ko pręż ny Hatz, 4-cy lin dro wy 36,8 kW (49 KM),
chło dzo ny po wie trzem z au to ma tycz nym do sto so wa niem li mi tu ob -
ro tów mak sy mal nych do za po trze bo wa nia mo cy.

Me cha nizm pom po wa nia
Agre gat S191 na le ży do pomp sa mo za sy sa ją cych po jed no ra zo -

wym, po cząt ko wym na peł nie niu kor pu su. Dzię ki me cha ni zmo wi sa -
mo za sy sa nia na wet po za po wie trze niu się li nii ssaw nej w trak cie pra cy
przy po now nym na pły wie pom pa au to ma tycz nie po now nie wy peł -
ni wo dą prze wo dy ssą ce i wzno wi pom po wa nie. Urzą dze nie moż -
na prze cho wy wać, na wet je śli jest na peł nio ne, więc w prak ty ce
na peł nia nie kor pu su przed każ dą ak cją ra tow ni czą nie jest ko niecz -
ne. W kon struk cji sek cji pom po wej nie za sto so wa no pomp próż nio -
wych, pły wa ków, se pa ra to rów, pa sków na pę do wych, co da je
mak sy mal ną bez a wa ryj ność i pro sto tę eks plo ata cji. Sil nik Die sla wy -

ko rzy stu je zbior nik pa li wa o po jem no ści 140 l, co po zwa la na kil ka -
na ście go dzin pra cy bez uzu peł nia nia. 

Urzą dze nie nie bę dzie mia ło pro ble mu z pom po wa niem na wet
na znacz ne od le gło ści, dzię ki wy so kie mu jak na pom pę od wod nie -
nio wą ci śnie niu ro bo cze mu. Mak sy mal na wy so kość pod no sze nia wy -
no si 45 m (4,5 bar), na to miast przy ci śnie niu ro bo czym 3 ba r pom pa
jest w sta nie osią gnąć wy daj ność do cho dzą cą do 6000 l/min. 

Za le ty kon struk cji urzą dze nia
Mo to pom pa S191 ma w stan dar dzie pa nel ste ru ją cy sil ni kiem, wa -

ku ometr, ma no metr oraz wy god ny kró ciec za le wo wy z na sa dą i po -
kry wą Storz 75. Do stęp do wir ni ka w ce lu wy czysz cze nia umoż li wia
du ża ko mo ra re wi zyj na. Kon struk cja urzą dze nia za pro jek to wa na zo -
sta ła do dłu go trwa łej cią głej pra cy. Sil nik sprzę żo ny z sek cją pom po -
wą jest osa dzo ny na ra mie zbior ni ka pa li wa za po mo cą wi bro-
izo la to rów, co gwa ran tu je mak sy mal ną ży wot ność i od por ność na ne -
ga tyw ne skut ki wi bra cji ro bo czych. Za wór zwrot ny kla po wy znaj du ją -
cy się na przy łą czu ssaw nym pom py za bez pie cza przed co fa niem się
cie czy z li nii ssaw nej przy za trzy ma niu pom po wa nia. Agre gat jest wy -
po sa żo ny tak że we wskaź nik po zio mu pa li wa, oświe tle nie sta no wi ska
pra cy, ko rek zbior ni ka pa li wa z klu czy kiem, aku mu la tor osło nię ty po -
kry wą z moż li wo ścią odłą cza nia oraz po jem nik na na rzę dzia. 

Mo to pom pa w stan dar do wej wer sji za mon to wa na jest na względ -
nie lek kiej, dwu osio wej przy cze pie, z za cze pem o re gu lo wa nej wy so -
ko ści sprzę gu, z od po wied nią aran ża cją po zwa la ją cą na prze wo że nie
osprzę tu. Ma sa stan dar do we go ze sta wu nie prze kra cza 2000 kg.

Ak ce so ria ofe ro wa ne w stan dar do wej wer sji urzą dze nia to li nia
ssaw na o dłu go ści 10 m i li nia tłocz na o dłu go ści 40 m, smo ki ssaw ne,
pły wa ki, po kry wy na sad. Do stęp ne są tak że opcje do dat ko we, do ty -
czą ce za rów no ele men tów przy cze py, jak i kom ple ta cji ak ce so riów.

Pom py sa mo za sy sa ją ce Vic tor Pumps, ta kie jak S150 i S191, bar dzo
czę sto sto so wa ne są w bu dow nic twie oraz ko pal niach od kryw ko wych
do in ten syw ne go, dłu go trwa łe go od pro wa dza nia wo dy – nie jed no -
krot nie pra cu ją wie le ty go dni non stop. Sta no wi to dla tych urzą dzeń
war to ścio wą re ko men da cję, gwa ran tu je sku tecz ność i dłu gi okres
użyt ko wa nia przez jed nost ki Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

Ro bert Ko lud, Klau dia sp. z o.o. 
ro bert@klau dia.eu
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on cer ny sa mo cho do we dą żą do opra co wa nia ide al ne go pod
wzglę dem bez pie czeń stwa po jaz du. Kon stru ują bar dzo wy -
trzy ma łe na ude rze nia dy na micz ne klat ki bez pie czeń stwa,

mon tu ją sze reg sys te mów bez pie czeń stwa bier ne go oraz czyn ne go,
lecz wie dza na ten te mat nie do cie ra w ocze ki wa nym stop niu do służb
ra tow ni czych. Do jeż dża jąc na miej sce zda rze nia w ko mu ni ka cji dro -
go wej, stra ża cy zmu sze ni są czę sto dzia łać nie co po omac ku, nie zna -
ją bo wiem wy star cza ją co za sad za bez pie cze nia po jaz du przed
przy pad ko wym za dzia ła niem któ re goś z sys te mów za bez pie cza ją -
cych w trak cie po dej mo wa nia dzia łań ra tow ni czych. Wą tek ten do ty -
czy ca łe go spek trum za gad nień: czy da ne au to ma al ter na tyw ne
źró dła za si la nia i ja kie, gdzie i ile aku mu la to rów usy tu owa nych jest
w da nym po jeź dzie, gdzie usy tu owa no po dusz ki po wietrz ne i w ja -
kiej licz bie itp. To tyl ko część py tań, na które każ do ra zo wo stra żak po -
wi nien so bie od po wie dzieć przed pod ję ciem dzia łań ra tow ni czych
pod czas zda rzeń dro go wych. Za gad nie niu te mu z pew no ścią trze ba
po świę cić znacz nie wię cej miejsca niż kil ka aka pi tów jed ne go ar ty ku -
łu. Wy cho dząc naprze ciw po trze bom do sko na le nia za wo do we go,
w KP PSP we Wscho wie wy ko na no sta no wi sko do kon tro lo wa ne go
wy ła do wy wa nia po du szek po wietrz nych. 

Po trze ba mat ką wy na laz ku
Idea wy ko na nia sta no wi ska zro dzi ła się z po trze by na ocz nej oce -

ny, jak w rze czy wi sto ści wy glą da pro ces wy ła do wa nia, czy li tzw. wy -
strze le nia po dusz ki po wietrz nej w sa mo cho dzie pod czas zda rze nia
i czym mo że gro zić. Czyn ni kiem de ter mi nu ją cym wy ko na nie sta no -
wi ska by ło tak że uczest nic two w dzia ła niach po zda rze niach ko mu -
ni ka cyj nych, w wy ni ku któ rych do cho dzi ło do wy ła do wa nia po du szek
o róż nym kształ cie, roz mia rze oraz roz miesz cza nych nie mal że w ca łej
ku ba tu rze po jaz du. 

Przy zda rze niach dro go wych stra ża cy za wsze mu szą li czyć się
z tym, że na wet po odłą cze niu za si la nia po pew nym cza sie po dusz ka
mo że zo stać wy ła do wa na – to wy nik ca łe go spek trum na kła da ją cych
się czyn ni ków. Na le ży w tym miej scu pod kre ślić, że wie lo krot nie pod -
czas szko leń po wpro wa dze niu im pul su elek trycz ne go sy mu lu ją ce go
po trze bę wy ła do wa nia po dusz ki nie na stę po wa ło ocze ki wa ne wy ła -
do wa nie, lecz do cho dzi ło do nie go po cza sie na wet do 2 min. Sy tu -

acje ta kie po ka zu ją, że pod czas zda rzeń rze czy wi stych mu si my się
z tym rów nież li czyć – choć nie do szło do wy ła do wa nia po du szek
przed przy by ciem pod mio tów ra tow ni czych, mo że ono na stą pić
w póź niej szej fa zie dzia łań. Stąd po trze ba sto so wa nia za bez pie czeń
na po dusz kę kie row cy, pa sa że ra oraz za cho wa nia szcze gól nej ostroż -
no ści w trak cie wy ko ny wa nia czyn no ści ra tow ni czych we wnątrz po -
jaz dów. 

Ko lej nym istot nym czyn ni kiem, na któ ry na le ży zwra cać uwa gę
pod czas dzia łań ra tow ni czych, jest moż li wość wtór ne go wy ła do wa -
nia już otwar tej po dusz ki. Sta ło się tak rów nież pod czas szko leń – już
wy ła do wa na po dusz ka po oko ło 3 min po now nie eks plo do wa ła. 

Od słów do czy nów
Te czyn ni ki utwier dzi ły nas w prze ko na niu, że na le ży opra co wać

i wy ko nać sta no wi sko po zwa la ją ce na bez piecz ną ob ser wa cję pro ce -
su wy ła do wy wa nia po du szek po wietrz nych. Po ze bra niu nie zbęd nych
in for ma cji, w tym da nych ser wi so wych pro du cen tów róż ne go ty pu
sa mo cho dów, okre śli li śmy mi ni mal ne pa ra me try ukła du ste ro wa nia
i wy ko na li śmy sto sun ko wo pro stą i sku tecz ną in sta la cję ste ru ją cą pro -
ce sem wy ła do wań. Uwzględ nia jąc re al ne po trze by oraz moż li wo ści
szko le nio we, opra co wa li śmy in sta la cję umoż li wia ją cą prze pro wa dze -
nie wy ła do wa nia ko lej no czte rech po du szek po wietrz nych. Licz ba ta
wy ni ka ze sta ty stycz nie naj częst sze go me cha ni zmu prze bie gu wy ła -
do wa nia sys te mów bez pie czeń stwa – naj czę ściej do cho dzi do wy ła -
do wa nia po dusz ki czo ło wej kie row cy (za mon to wa nej w kie row ni cy
po jaz du), pa sa że ra (za mon to wa nej w kok pi cie) i opcjo nal nie kur tyn
bocz nych za mon to wa nych w prze strze ni pod su fi to wej bądź po du -
szek bocz nych za mon to wa nych w fo te lach lub drzwiach.  

Ca łość za si la na jest aku mu la to rem 12 V (stan dar do wy aku mu la tor
sa mo cho du oso bo we go). Pod łą cze nie aku mu la to ra po pro wa dzo ne
jest prze wo dem ujem nym do ukła du ste ro wa nia, przez dio dę sy gna -
li za cyj ną wska zu ją cą pod łą cze nie ukła du do za si la nia oraz da lej pod -
łą cze nie jed ne go bie gu na złą cza każ dej po dusz ki. Prze wód do dat ni
bie gnie od za si la nia do ukła du ste ro wa nia, przez bez piecz nik rur ko -
wy (5-10 A), sta no wią cy za bez pie cze nie ukła du przed ewen tu al nym
prze pię ciem prą du wy ła do wa nia w stro nę aku mu la to ra. Zgod nie ze
sche ma tem tak sa mo pod łą czo ne są wszyst kie li nie do zo ro we, wy ko -
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i ostatecznie wykorzystać do wypracowania zamiaru taktycznego. To typowy przykład
dziedziny, w której rozwój nowych technologii wymusza zwiększanie nacisku

na doskonalenie zawodowe strażaków.
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na ne z prze wo dów elek trycz nych o śred ni cy 0,75 mm2. Wi dok go to -
wej in sta la cji przed sta wia ją zdję cia (fot. 1-6). Wi dać na nich po szcze -
gól ne ele men ty skła do we. 

Dia beł tkwi w szcze gó łach
Prze wo dy za si la ją ce po dusz ki, po pro wa dzo ne od ste row ni ka

(fot. 1), ma ją dłu gość 10 m, co po zwa la na za cho wa nie bez piecz nej
od le gło ści ope ra to ra od po jaz du po zo ra cyj ne go lub ma kie ty, na któ -
rej za mon to wa ne są po dusz ki. Każ dy z ob wo dów, na zwa nych ko lej -
no OB 1, 2, 3, 4, ma in dy wi du al ny przy cisk wy zwa la ją cy, zgod nie
z któ rym ozna czo ne są li nie za si la ją ce po dusz ki. Pod łą cze nie in sta la -
cji do aku mu la to ra od by wa się za po mo cą klem za ci sko wych (fot. 3),

pod łą cza nych ko lej no do prze wo du plu so we go i mi nu so we go (fot. 4).
Po łą cze nie li nii za si la ją cych z gniaz dem wej ścio wym po du szek/kur -
tyn od by wa się po przez za mon to wa nie koń có wek prze wo dów fa -
brycz nych po du szek, wstęp nie po zba wio nych otu li ny i umiesz cze nie
ich w złą czu ty pu kost ka Va go (fot. 6). Tak wy ko na ne po łą cze nie
po spraw dze niu po praw no ści i po twier dze niu za ist nie nia za si la nia
umoż li wia prze pro wa dze nie pro ce su kon tro lo wa ne go wy ła do wa nia
po dusz ki. W prak ty ce pod czas szko leń układ ten mon to wa ny jest za -
rów no do po jaz dów, jak i do mo co wa nych na sto ja ku po du szek. 
Ze wzglę du na moż li wo ści po zy ski wa nia po du szek wy mon to wa nych
wcze śniej z po jaz dów czę sto prze pro wa dza ne są szko le nia, pod czas
któ rych moż na ob ser wo wać sa mo ich wy ła do wa nie, bez kom plek so -

1

2

3

4

5

6

7

Fot. 1. Wi dok po glą do wy in sta la cji
Fot. 2. Cen tral ka ste ro wa nia
Fot. 3. Za ci ski pod łą cze niowe do aku mu la to ra
Fot. 4. Pod łą cze nie za ci sków do aku mu la to ra
Fot. 5. Prze wo dy za si la ją ce po szcze gól ne po dusz ki (li nie ozna czo ne ja ko OB 1, 2, 3, 4 zgod nie
z ozna cze nia mi ste row ni ka)
Fot. 6. Spo sób po łą cze nia in sta la cji z gniaz dem po dusz ki
Fot. 7. Wi dok sto ja ka z za mon to wa ną bel ką no śną i po dusz ką po wietrz ną
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we go de for mo wa nia kok pi tu itp. W tym ce lu do sto so wa ny zo stał
do ćwi czeń sto jak pier wot nie wy ko rzy sty wa ny pod czas za wo dów
spor to wo -po żar ni czych. Na nim mon to wa na jest bel ka no śna sa mo -
cho du oso bo we go, a do niej po dusz ki. Opi sy wa ny sto ja k przy go to -
wa ny do ćwi czeń uka za ny jest na zdję ciach (fot. 7-10).

Wy ko na nie sto ja ka zde cy do wa nie uła twia re ali za cję do sko na le nia
za wo do we go. Jak po ka zu je prak ty ka, ła twiej po zy skać ele men ty
w po sta ci kok pi tu, po dusz ki itp. niż kom plet ne au ta. Na zdję ciu
(fot. 11) uka za ne jest za dzia ła nie za bez pie cze nia po dusz ki kie row cy
po wy ła do wa niu po dusz ki kie row ni cy. 

Fot. 11 uka zu je wy ko rzy sta nie przy go to wa ne go sta no wi ska. In sta -
la cja ta spraw dza się rów nież w trak cie szko leń z wy ko rzy sta niem

kom plet nych po jaz dów. Utrud nie niem w ta kim przy pad ku są jed nak
ele men ty za bu do wy po jaz du, któ re na le ży uprzed nio zde mon to wać
i w przy go to wa ne miej sca wpro wa dzić prze wo dy za si la ją ce. Przy go -
to wa nie wra ku po jaz du do opi sy wa nych ćwi czeń uka za ne jest
na zdję ciach (fot. 12-14). 

Pod su mo wu jąc, za rów no in sta la cja, jak i sta no wi sko do kon tro lo -
wa ne go wy ła do wa nia po du szek po wietrz nych speł nia ją ocze ki wa nia
uczest ni ków szko leń. Pro sto ta wy ko na nia i rów nie bez pro ble mo wa
ob słu ga spra wia ją, że moż na znacz nie uatrak cyj nić szko le nia te ma -
tycz ne za rów no dla stra ża ków PSP, jak i OSP. Na pod kre śle nie za słu -
gu ją sto sun ko wo ni skie kosz ty wy ko na nia ca łej in sta la cji. Wie dza
prze ka za na pod czas szko leń wy ko rzy stu ją cych ta kie po mo ce dy dak -
tycz ne z pew no ścią do cie ra do uczest ni ków w więk szym stop niu. 
Ma ją oni oka zję na ocz nie za ob ser wo wać ca ły pro ces i ideę za dzia ła -
nia sys te mu bez pie czeń stwa bier ne go, ja kim są po dusz ki po wietrz ne
w po jaz dach. 

mł. bryg. Prze my sław Be rus jest do wód cà JRG Wscho wa, 
a st. sekc. Woj ciech Po ni ̋ y wy ko naw cà opi sa nej in sta la cji
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Fot. 8. Sto ja k z za mon to wa ną kie row ni cą sa -
mo cho du oso bo we go
Fot. 9. Sto ja k z za mon to wa nym kom plet nym
kok pi tem
Fot. 10. Sto ja k z za mon to wa nym kok pi tem
oraz za bez pie cze niem po dusz ki w kie row ni cy
Fot. 11. Po dusz ka kie row cy po wy ła do wa niu
i za dzia ła niu za bez pie cze nia
Fot. 12. Pod łą cze nie in sta la cji do po dusz ki kie -
row cy i pa sa że ra
Fot. 13. Po łą cze nie in sta la cji ste ru ją cej z prze -
wo da mi po du szek
Fot. 14. Po dusz ki kie row cy i pa sa że ra bez po -
śred nio po wyładowaniu





u zeum zo sta ło za ło żo ne w 1978 r.
w dwor ku wy bu do wa nym na
po cząt ku XVIII w. i prze bu do wa -

nym jesz cze w tym sa mym wie ku na dwór
w pol skim sty lu. W la tach 1977-1978 je go
wnę trza zre kon stru owa no – na wią zu ją teraz
do cza sów, gdy dwo rek na le żał do Wy bic -
kich. Już w 1962 r. w gma chu tu tej szej szko -
ły ist nia ła izba pa mię ci po świę co na pol-
skie mu hym no wi. 

Ma zu rek z po zy tyw ki
Gro ma dzo ne w mu zeum eks po na ty to

pa miąt ki po twór cy pol skie go hym nu – 
Jó ze fie Wy bic kim i in nych po sta ciach z je go
epo ki, do ku men ty do ty czą ce hi sto rii „Ma zur -
ka Dą brow skie go”, a tak że ele men ty wy po -
sa że nia dwo ru z XVIII i po cząt ku XIX w.
Mo że my po dzi wiać tu me ble, dy wa ny, dzie -
więt na sto wiecz ne ob ra zy i ki li my o te ma ty -
ce pa trio tycz nej, broń (sza ble i pi sto le ty
z XIX w.), bi żu te rię pa trio tycz ną z okre su po -
wstań na ro do wych, me da le pa miąt ko we, te -
le gra my i kar ty pocz to we z po cząt ku XX w.
Naj cen niej szą ko lek cją mu zeum są mu zy ka -
lia pa trio tycz ne. Znaj dzie my tu nu ty i tekst
„Ma zur ka Dą brow skie go” wy da ne w Pa ry żu
w 1826 r. w ję zy ku pol skim i fran cu skim oraz
dwie tra we sta cje hym nu wy da ne w Niem -
czech w XIX w., sło wa hym nów in nych

państw wzo ro wa ne na hym nie pol skim,
a tak że róż ne wer sje Ma zur ka po wsta ją ce
w XIX w. Nie la da grat ką są naj star sze pły ty
gra mo fo no we z na gra nia mi pol skich pie śni
pa trio tycz nych i gra mo fo ny z po cząt ku
XX w., w tym uni ka to wy gra mo fon mi nia tu -
ro wy i dwie mi nia tu ro we pły ty z na gra niem
hym nu. Wśród eks po na tów znaj du ją się
rów nież ze ga ry z po zy tyw ka mi wy gry wa ją -
ce dźwię ki hym nu i ko pia rę ko pi su Jó ze fa
Wy bic kie go z tek stem „Ma zur ka Dą brow skie -
go” – ory gi nał nie ste ty za gi nął pod czas II woj -
ny świa to wej. Wy sta wy sta łe przy bli ża ją
hi sto rię po wsta nia pol skie go hym nu, syl wet -
kę je go au to ra i póź niej szą re cep cję pie śni. 

Lu dzie wol ni są brać mi
Po roz bio rach dzia ła nia po li tycz ne na

rzecz Pol ski by ły moż li we tyl ko na emi gra cji.
W Pa ry żu ist nia ło ofi cjal ne przed sta wi ciel -
stwo emi gran tów z cza sów in su rek cji ko -
ściusz kow skiej. Już na po cząt ku 1795 r.
gru pa emi gran tów z Jó ze fem Wy bic kim
na cze le pod ję ła sta ra nia o zgo dę władz
fran cu skich na utworzenie pol skich for ma cji
zbroj nych na ob czyź nie.  

Współtwór ca mi Le gio nów, któ re po wsta -
ły w 1797 r.,  by li Ka rol Knia zie wicz, Jó zef 
Wy bic ki i An to ni Amil kar Ko siń ski. Mun du ry
i sztan da ry by ły zbli żo ne do pol skich, pol skie

by ły rów nież stop nie woj sko we i ję zyk ko -
mend. Na szli fach wid niał wło ski na pis „Lu -
dzie wol ni są brać mi”. Trój ko lo ro we ko kar dy
przy pię te do mun du rów na wią zy wa ły do re -
wo lu cji fran cu skiej, sym bo li zu jąc so jusz
i pro tek cję Re pu bli ki. Dą brow ski za gwa ran -
to wał ochot ni kom oby wa tel stwo lom bardz -
kie z pra wem po wro tu do kra ju, gdy
Lom bar dia bę dzie już wol na i bez piecz na.
W ma ju 1797 r. w sze re gach Le gio nów sta -
nę ło oko ło 7 tys. żoł nie rzy, głów nie Po la ków
prze by wa ją cych na emi gra cji oraz pol skich
jeń ców i de zer te rów z ar mii au striac kiej,
wcie lo nych do niej si łą i zmu sza nych do
wal ki z Fran cu za mi. Po wsta ły dwie le gie 
– po trzy ba ta lio ny każ da. Dą brow ski wpro -
wa dził w Le gio nach no wo cze sny sys tem do -
wo dze nia na wzór fran cu ski, zniósł ka ry
cie le sne, dał moż li wość awan su rów nież żoł -
nie rzom bez po cho dze nia szla chec kie go,
na ka zał na ukę czy ta nia i pi sa nia oraz po głę -
bia nie wie dzy z hi sto rii Pol ski. W Le gio nach
w róż nych wal kach, m.in. wspo ma ga ją cych
woj ska fran cu skie, wal czy ło w su mie ok. 35
tys. żoł nie rzy, zgi nę ło ok. 20 tys. 

Jó zef Wy bic ki – czy li kto?
Jed nym z głów nych orę dow ni ków utwo -

rze nia pol skich od dzia łów na ob czyź nie był
Jó zef Wy bic ki – au tor „Pie śni Le gio nów Pol -
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Na pa trio tycz nà nu t´
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie na Kaszubach 

jest najprawdopodobniej jedynym takim muzeum na świecie. 
Wizyta w nim to najlepszy sposób, by dowiedzieć się czegoś więcej

o„Mazurku Dąbrowskiego” i jego twórcy – Józefie Wybickim. 
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skich”. Był z wy kształ ce nia praw ni kiem.
Uczest ni czył w kon fe de ra cji bar skiej, na po -
le ce nie jej do wódz twa jeź dził z po uf ny mi
mi sja mi do kra jów eu ro pej skich. Zaj mo wał
się re for mo wa niem praw w Pol sce przed ro -
zbio ro wej. I choć przy stą pił do kon fe de ra cji
tar go wic kiej, po tem zo stał uczest ni kiem in -
su rek cji ko ściusz kow skiej. Przy jaź nił się
i współ pra co wał z gen. Ja nem Hen ry kiem
Dą brow skim, z któ rym wziął udział w wy pra -
wie na po moc po wstań com w Wiel ko pol sce
w 1794 r., a póź niej współ dzia łał w Le gio -
nach Pol skich we Wło szech. Był ce nio nym
mów cą i pi sa rzem. Na pi sał m.in. „My śli po li -
tycz ne o wol no ści cy wil nej”, ko me dię
„Szlach cic miesz cza nin” i tra ge dię „Zyg munt
Au gust”. Od 1802 r. pi sał pa mięt ni ki „Ży cie
mo je”. 

Na po cząt ku lip ca 1797 r. przy był do Reg -
gio Emi lia we Wło szech, gdzie sta cjo no wa ły
Le gio ny Pol skie, a sam ge ne rał Dą brow ski
kwa te ro wał w daw nym pa ła cu bi sku pim.
Wy bic ki, wzru szo ny wi do kiem pol skie go
woj ska, na pi sał tekst pie śni prze zna czo nej
dla żoł nie rzy. Mia ła za grze wać ich do wal ki
i przy po mi nać o głów nym – pa trio tycz nym
ce lu utwo rze nia Le gio nów. Sło wa uło żył
do zna nej i po pu lar nej me lo dii lu do we go
ma zur ka. Pieśń szyb ko zy ska ła po pu lar ność
wśród żoł nie rzy i do tar ła na zie mie pol skie.
Oczy wi ście nie oby ło się bez zmian w tre ści.
W pierw szej zwrot ce utrwa li ła się zmia -
na pierw sze go wer su z „Jesz cze Pol ska nie
umar ła” na „Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła” oraz
trze cie go i czwar te go – za miast „Co nam 
ob ca moc wy dar ła, sza blą od bi je my” po ja -
wi ły się sło wa „Co nam ob ca prze moc wzię -
ła, sza blą od bie rze my”. W naj więk szym
stop niu zmie nio na zo sta ła czwar ta zwrot-
ka, po świę co na het ma no wi Czar nec kie mu 
– wła ści wie pra wie wszyst kie wer sy ule gły
mo dy fi ka cji. Na po cząt ku XIX w. prze sta no
też śpie wać czwar tą i szó stą zwrot kę pie śni. 

O hym nie
Ko leb ką hym nów w Eu ro pie by ła sta ro -

żyt na Gre cja. W śre dnio wie czu roz wi nę ły się
hym ny ko ściel ne zwią za ne z li tur gią chrze -
ści jań ską. Hymn na ro do wy w po ję ciu no wo -
żyt nym wy wo dzi się z hym nu re li gij ne go,
ja ko szcze gól ne go ga tun ku pie śni o cha rak -
te rze kul to wym. Jan Dłu gosz wpro wa dził
po ję cie pa trium car men (pieśń oj czy sta),
okre śla jąc tym mia nem „Bo gu ro dzi cę”
i uzna jąc w niej hymn w zna cze niu nie tyl ko
re li gij nym, lecz tak że świec kim. Śpie wa ło ją
ry cer stwo pol skie ja ko po bud kę żoł nier ską

przed bi twą pod Grun wal dem w 1410 r.
i pod War ną w 1444 r. Ko lej ne hym ny po -
wsta ły w okre sie Oświe ce nia. Był to „Hymn
do mi ło ści Oj czy zny”, na pi sa ny w 1774 r.
przez bi sku pa Igna ce go Kra sic kie go z prze -
zna cze niem dla ka de tów Szko ły Ry cer skiej
w War sza wie. Po tem po wstał hymn „Wi taj,
ma jo wa ju trzen ko”, sła wią cy dzie ło Kon sty -
tu cji 3 ma ja. Obie pie śni nie zy ska ły jed nak
więk szej po pu lar no ści. 

„Pieśń Le gio nów Pol skich we Wło szech”,
zwa na też pie śnią „Jesz cze Pol ska nie zgi nę -
ła” lub „Ma zur kiem Dą brow skie go”, przez 
po nad 120 lat to wa rzy szy ła Po la kom w ich
wal kach zbroj nych o od zy ska nie utra co nej
pań stwo wo ści. Przy wo ły wa no ją dla uczcze -
nia naj waż niej szych wy da rzeń i mo men tów
dzie jo wych. Była z Polakami, gdy Na po le on
Bo na par te wkro czył na te re ny za bo ru pru -
skie go. Adam Mic kie wicz uwiecz nił ją
w XII księ dze „Pa na Ta de usza”. „Ma zu rek Dą -
brow skie go” naj więk szą po pu lar ność zy skał
jed nak w okre sie po wsta nia li sto pa do we go.
Już w je go pierw szych dniach na war szaw -
skich mu rach po ja wi ły się na pi sy „Jesz cze
Pol ska nie zgi nę ła”. Co cie ka we, w re fre nie
po ja wia ły się róż ne oko licz no ścio we prze -
rób ki, na przy kład na zwi sko Dą brow skie go
zmie nia no na Chło pic kie go, Dwer nic kie go
czy Skrzy nec kie go. Po za ję ciu War sza wy
przez ar mię ro syj ską 7 wrze śnia 1831 r. woj -
sko pol skie, Sejm i Rząd Na ro do wy prze nio -
sły się do Mo dli na, a po tem Za kro czy mia.
Tam od 11 do 20 wrze śnia Rząd Na ro do wy
wy da wał „Ga ze tę Na ro do wą”. W każ dym nu -
me rze pod ty tu łem umiesz cza ne by ło ha sło:
„Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła”. War to wie dzieć,
że pol ska pieśń za in spi ro wa ła tak że in ne na -
ro dy. „Ma zu rek Dą brow skie go” był tłu ma czo -
ny na in ne ję zy ki i roz po wszech nia ny w ca łej
Eu ro pie w trak cie ko lej nych zry wów nie pod -
le gło ścio wych. W 1834 r. do me lo dii Ma zur -
ka po wsta ła na przy kład pieśń „Hej Slo wa ne”,
któ ra sta ła się hym nem wszech sło wiań skim
na zjeź dzie Sło wian w 1848 r. w Pra dze. 

Pod czas wiel kiej ma ni fe sta cji pa trio tycz -
nej, któ ra od by ła się 8 kwiet nia 1861 r.
na Pla cu Zam ko wym w War sza wie, zjeż dża -
ją cy ku Wi śle pocz ty lion ode grał na trąb ce
dźwię ki Ma zur ka, co wy wo ła ło en tu zjazm
zgro ma dzo nych. Nie ste ty, chwi lę póź niej
do tłu mu Po la ków za czę ło strze lać ro syj skie
woj sko. 

Pierw sze ofi cjal ne wy ko na nie pol skie go
hym nu mia ło miej sce 10 grud nia 1905 r.
w Sztok hol mie, pod czas wrę cza nia przez
kró la Szwe cji na gro dy No bla Hen ry ko wi
Sien kie wi czo wi. W od ro dzo nej Pol sce pieśń
„Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła” wal czy ła jed nak
o pry mat z in ny mi pie śnia mi pa trio tycz ny -
mi: „Bo że coś Pol skę”, „War sza wian ką” czy 
„Ro tą”. Po raz pierw szy hymn pol ski pod da -
no re gu la cji praw nej w roz ka zie mi ni stra
spraw woj sko wych z 22 mar ca 1921 r. Od da -
wa nie ho no rów przy od gry wa niu „Ma zur ka
Dą brow skie go” i hym nów państw sprzy mie -
rzo nych. Co praw da nie na zwa no go hym -
nem, ale pieśń do ran gi hym nu no bi li to wa ło
ze sta wie nie z hym na mi in nych państw. W in -
nym roz ka zie mi ni stra, z 2 li sto pa da 1921 r.,
zo stał on już wprost na zwa ny hym nem.
Osta tecz nie „Ma zu rek Dą brow skie go” ogło -
szo no hym nem na ro do wym 26 lu te go 1927 r.
W la tach 30. XX w. do ran gi pie śni na ro do -
wej aspi ro wa ła „Pierw sza Bry ga da”, uzna -
wana od 1926 r. za pół ofi cjal ny hymn
woj sko wy. Po ja wił się na wet po mysł po łą -
cze nia obu pie śni i wy lan so wa nia no we go
hym nu. Kon cep cja ta się jed nak na szczę ście
nie po wio dła. Kon sty tu cja RP z 2 kwiet -
nia 1997 r. sta no wi, że „Ma zu rek Dą brow skie -
go” jest hym nem Rze czy po spo li tej Pol skiej. 

opr. El˝bieta Przyłuska

Ma te riał po wstał na pod sta wie pu bli ka cji:
Anie la Aga ta Waw rzyk, Hi sto ria hym nu pol -
skie go w: Go dło, bar wy, hymn. Pol skie sym -
bo le na ro do we, Mu zeum Na ro do we w Gdaƒ -
sku, B´ do min 2010. 
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o ło że nie So cha cze wa nad Bzu rą, 
cen tral nie na dro dze pro wa dzą cej
z za cho du Eu ro py na jej wschód,

wpły wa ło na roz wój mia sta zwią za ny z han -
dlem, ale bar dziej było prze kleń stwem,
zwią za nym z cią gły mi prze mar sza mi wojsk
i usil ny mi pró ba mi za trzy ma nia prze ciw ni ka
na li nii rze ki. 

Ku mu la cją tych nie szczęść sta ła się I woj -
na świa to wa, kie dy to w la tach 1914-1915
woj ska ro syj skie i nie miec kie umoc ni ły swe
po zy cje na tak zwa nym fron cie wschod nim
i przez osiem mie się cy pro wa dzi ły woj nę po -
zy cyj ną na li nii Pi li cy, Raw ki i Bzu ry. So cha -
czew znów zna lazł się w sa mym środ ku
ognia walk. Już na po cząt ku sierp nia 1914 r.,
po znisz cze niu Ka li sza przez woj ska Ce sar -
stwa Nie miec kie go, wśród Ro sjan sta cjo nu -
ją cych w Kró le stwie Pol skim za pa no wa ła
pa ni ka i na stą pi ło ich ma so we wy co fy wa nie
się na wschód. So cha czew opu ści ły wła dze
ro syj skie, a miesz kań cy po po nad 100 la tach
nie wo li po czu li po wiew wol no ści. 

Ro la stra ża ków 
Tam tej sza Ochot ni cza Straż Po żar na,

dzia ła ją ca w mie ście od 34 lat, by ła jed ną
z naj bar dziej pręż nych or ga ni za cji. Już
w mo men cie jej za kła da nia w 1880 r. li czy -
ła 125 człon ków. Sta ła się więc trzo nem stra -
ży oby wa tel skiej, a ko men dan tem mia sta
zo stał wie lo let ni stra żak Hen ryk Swie rzyń ski.
Od sierp nia do 15 grud nia 1914 r., czy li
do mo men tu ewa ku acji mia sta, stra ża cy
w swych mo sięż nych, błysz czą cych heł mach
sta li w dzień i w no cy na po ste run ku. Wy peł -
nia li obo wiąz ki po li cji, grze ba li za bi tych, do -

star cza li wo dę i żyw ność, nie wol no im by ło
ga sić po ża rów wznie co nych przez wro gów.
W tym cza sie mia sto prze cho dzi ło kil ku krot -
nie z rąk do rąk – raz zdo by wa li je Niem cy,
raz Au stria cy i znów Mo ska le. Ca ły do by tek
ochot ni czej stra ży po żar nej zo stał znisz czo -
ny – si kaw ki, po wo zy, na rzę dzia po żar ni cze,
kil ka set to mów bi blio te ki, część in stru men -

tów or kie stry i sam bu dy nek straż ni cy, któ ry
zo stał spa lo ny. 14 grud nia 1914 r. na si li ło się
bom bar do wa nie mia sta z sa mo lo tów nie -
miec kich i zo sta ła za rzą dzo na ewa ku acja. 

Po za ję ciu przez Niem ców te re nów Kró -
le stwa Pol skie go lud ność wra ca ła do znisz -
czo ne go i spa lo ne go mia sta. Na zglisz czach
za czy na ło się no we ży cie. Po wró cił i duch

stra żac ki. Po dłu gich za bie gach wła dze nie -
miec kie wy da ły ze zwo le nie na or ga ni za cję
stra ży po żar nej i 11 li sto pa da 1917 r. zo sta ło
zwo ła ne ze bra nie or ga ni za cyj ne, na któ re
przy by ło 60 osób. Wy bra no za rząd stra ży,
a wła dze nie miec kie po wpro wa dze niu swo -
ich po pra wek za twier dzi ły go i prze ka za ły
stra ża kom si kaw kę, czte ry becz ki i heł my. 

Z tu łacz ki wró ci li tak że po zo sta li stra ża cy.
Woj na eu ro pej ska zbli ża ła się do koń ca.
W paź dzier ni ku 1918 r. ksią żę Pa weł Wo ro -
niec ki za wia do mił straż, że chce jej zwró cić
i wrę czyć prze cho wy wa ny u nie go sztan dar
wy nie sio ny z pło ną ce go mia sta w 1914 r.
przez Wła dy sła wa Księ żo pol skie go. Uzy ska -
no zgo dę władz nie miec kich na zor ga ni zo -
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PIOTR PIÑT KOW SKI

Podczas uroczystości patriotycznych organizowanych w Sochaczewie
z okazji rocznicy odzyskania niepodległości corocznie polską flagę

na maszt wciągają strażacy tamtejszej komendy powiatowej. 
To tradycja upamiętniająca pewne wydarzenia.
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wa nie uro czy sto ści. W nie dziel ne po po łu -
dnie na pla cu przed re mi zą ze bra li się stra -
ża cy i miesz kań cy mia sta. Ksią żę Wo ro niec ki
po pięk nym prze mó wie niu wła sno ręcz nie
od pruł wstę gę za sła nia ją cą na sztan da rze
pol ski na pis i wrę czył sztan dar na czel ni ko wi
Wa cła wo wi Przed peł skie mu. Na stęp nie na -

czel nik i wszy scy stra ża cy zło ży li uro czy stą
przy się gę: „Pod tym sztan da rem wal czyć 
bę dzie my za nie pod le głą, zjed no czo ną,
z do stę pem do mo rza Pol skę – tak nam do -
po móż Bóg!”. Od śpie wa no hymn na ro do wy,
a obec ni na uro czy sto ści Niem cy nie re ago -
wa li.

W dro dze do wol no ści 
Ko lej ne wy da rze nia po to czy ły się szyb ko.

Zo sta ła zła ma na po tę ga Nie miec. Na stał
dzień 11 li sto pa da. Znów two rzy się straż
(mi li cja) oby wa tel ska, zło żo na głów nie ze
stra ża ków oraz miesz kań ców zrze szo nych
w Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko wej. Pierw -
szym pol skim sta ro stą zo stał Wło dzi mierz
Gar bo lew ski, póź niej szy pre zes Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej, a ko men dan tem mia -
sta – na czel nik stra ży Wa cław Przed peł ski.
Stra ża cy przy stą pi li do roz bra ja nia Niem ców,
któ rych gar ni zon skła dał się z po nad 300 żoł -
nie rzy. Straż za ję ła ko men dan tu rę, dwo rzec
ko le jo wy, ma gi strat, wszel kie ma ga zy ny
apro wi za cyj ne, ko sza ry woj sko we i wy sta wi -
ła swe po ste run ki. Duch stra żac ki trzy mał
war tę nad Bzu rą w pra sta rym gro dzie ksią -
żąt ma zo wiec kich. 11 li sto pa da 1918 r. o pół -

no cy zor ga ni zo wa no zbiór kę przed ko men -
dą, przez chwi lę nie miec ką, a znów pol ską.
Pa da ją roz ka zy: Bacz ność! Sze re go wiec Mi -
chał Cza pi go – wy stąp! Wi dzisz tę fla gę nie -
miec ką, po wie wa ją cą na na szej ko men dzie?
Czar no -bia ła -czer wo na. Zdjąć ją! Roz kaz, na -
czel ni ku! Cho rą giew zdję ta. Co ro bić, na czel ni -
ku? – Czar ny pas ze rwać! – pa da roz kaz. – Co
masz? Fla gę pol ską! Fla ga na maszt! Or kie -
stra – hymn na ro do wy. Przy ogól nej ci szy 
pły ną dźwię ki Ma zur ka Dą brow skie go. Pol ska
cho rą giew na ro do wa po wie wa nad ko men -
dan tu rą w So cha cze wie, po wie ko wej nie-
wo li. [1].

Ochot ni cza Straż Po żar na w So cha cze wie
zo sta ła roz wią za na w 1990 r., jed nak pa mięć
o niej ma wy raz we wspo mnia nej tra dy cji. 

st. bryg. Piotr Piàtkowski jest komendantem
powiatowym PSP w Sochaczewie

Li te ra tu ra
[1] „50-let ni ju bi le usz. Mo no gra fia ju bi le uszo wa so cha czew -
skiej Stra ży Po żar nej Ochot ni czej”, wy da no na kła dem 
Dru kar ni Pol skiej Mak sy ma Go ła szew skie go w Miń sku Ma -
zo wiec kim, So cha czew 1931. 
[2] An na Za lew ska, Ja cek Czar nec ki, „Śla dy i świa dec twa
wiel kiej woj ny nad Raw ką i Bzu rą”, wy da no na kła dem Fun -
da cji Przy droż ne Lek cje Hi sto rii, War sza wa 2016.

REKLAMA

Ta bli ca pa miąt ko wa na cześć so cha czew skich stra ża ków,
któ rzy w 1918 r. uczest ni czy li w wy zwo le niu mia sta



ztan dar to rów nież sym bol jed no ści kor po ra cyj nej stra ża ków.
Je go po sia da nie zwięk sza ło pre stiż jed nost ki, mia ło du że zna -
cze nie dla ko lej nych po ko leń. Sztan da ry fun do wa no naj czę -

ściej z oka zji ju bi le uszy. Fi nan so wa no je ze skła dek lo kal nej
spo łecz no ści, a na le ży pod kre ślić, że był to za wsze znacz ny wy da tek. 

Sztan da ry za wie sza no na drew nia nych drzew cach. Oso by, in sty -
tu cje, a tak że za przy jaź nio ne jed nost ki stra ży po żar nej par ty cy pu ją -
ce w kosz tach wy ko na nia przy bi ja ły do drzew ca gwoź dzie in ten cyj ne.
Był to wy raz so li dar no ści, go to wo ści współ pra cy, a tak że do wód po -
par cia słusz nej idei po żar nic twa.

A oto przy kła dy sztan da rów re pre zen ta tyw nych dla trzech za bo -
rów. 

Sztan dar z za bo ru pru skie go
Jed nym z naj cie kaw szych sztan da rów w ko lek cji Wiel ko pol skie go

Mu zeum Po żar nic twa w Ra ko nie wi cach jest sztan dar Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Ostro ro gu. Jed nost ka po wsta ła w 1880 r. Mi mo że

funk cjo no wa ła w za bo rze pru skim, więk szość jej człon ków sta no wi li
Po la cy. Do wo dem pręż nej dzia łal no ści jed nost ki by ło wy ko na nie
sztan da ru w 1896 r. – na le ży on do naj star szych za byt ków stra żac kich
w Wiel ko pol sce. Wy róż nia go wy ko na nie na jed nym pła cie. Wy bra no
dla nie go to na cję ciem no zie lo ną. W je go za ku pie par ty cy po wa li stra -
ża cy i to wa rzy stwo ubez pie cze nio we. Pier wot nie, w wy ni ku na ci sków
ad mi ni stra cji, umiesz czo no na nim na pi sy w ję zy ku nie miec kim.
W 1921 r. usu nię to je, u gó ry wy szy to zaś na pis: ,,Na chwa łę bliź nie -
mu uro dze ni, Ochot ni cza Straż Po żar na Ostro róg”. 

Sztan dar z za bo ru ro syj skie go
Sztan dar Stra ży Ognio wej Ochot ni czej Gro dziec kie go To wa rzy stwa

Ko palń Wę gla i Za kła dów Prze my sło wych uszy ty zo stał wów czas, gdy
Za głę bie Dą brow skie znaj do wa ło się w za bo rze ro syj skim. To wa rzy -
stwo po wsta ło w 1897 r. Ini cja to rem je go za ło że nia był pol ski ary -
stokra ta Sta ni sław Cie cha now ski, zna ny rów nież ja ko wy daw ca
,,Prze glą du Gór ni czo -Hut ni cze go”, po świę co ne go roz wo jo wi pol skie -
go prze my słu cięż kie go. Dzia łal ność Sta ni sła wa Cie cha now skie go 
by ła zwal cza na przez wła dze car skie, mi mo to wspie rał on pol skie ży -
cie spo łecz ne. Był współ za ło ży cie lem za kła do wej stra ży po żar nej, fi -
nan so wał bu do wę szkół i osie dli pra cow ni czych. Ja ko sę dzia gmin ny
wpro wa dził do ad mi ni stra cji ję zyk pol ski. 

Do wo dem po sta wy pa trio tycz nej tam tej szej spo łecz no ści jest wy -
ko na nie wszyst kich na pi sów na sztan da rze w ję zy ku pol skim. Na pła -
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Po wymazaniu Polski z map politycznych Europy sztandary strażackie
były symbolem trwania polskości pod panowaniem zaborcy. Obecnie

zabytki te znajdują się w największych muzeach pożarnictwa w Polsce. 
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Je śli spro wa dzić czło wie ka je dy nie do wy -
mia ru ho ry zon tal ne go, jak to się dziś czę sto
dzie je, je go ży cie w isto cie tra ci głęb szy sens.
Pró bu je my wpi sa ną w ży cie śmierć w róż ny
spo sób za cza ro wać, a na wet wy śmiać, lecz nie
je ste śmy w sta nie nad nią za pa no wać. Nic
w tym ob sza rze nie po mo gą róż ne dziw ne po -
my sły, z ob rzę do wo ścią Hal lo we en na cze le.

W isto cie każ dy czło wiek pra gnie wiecz no ści i ja ka kol wiek in na na dzie ja
mu nie wy star czy. Do pie ro dzię ki wie rze w ży cie wiecz ne moż na od na leźć
od wa gę, aby jesz cze moc niej ko chać ten świat i pra co wać, bu do wać je go
przy szłość. Rów nież pa mięć o zmar łych, tak sil na w tych dniach, tro ska
o ich gro by i mo dli twy za ich du sze to świa dec two na dziei za ko rze nio nej
w prze ko na niu, że śmierć nie jest ostat nim sło wem na te mat ludz kie go lo -
su. Mo dląc się za zmar łych, sa mi ro śnie my du cho wo, co jest prze cież tak
waż ne w per spek ty wie na sze go zba wie nia. Wszy scy bo wiem odej dzie my
kie dyś do Pa na.

Uro czy stość Wszyst kich Świę tych sta no wi oka zję, aby prze nieść na sze
spoj rze nia z rze czy wi sto ści ziem skiej ku wy mia ro wi Bo że mu, wy mia ro wi
wiecz no ści i świę to ści. W tym dniu Ko ściół piel grzy mu ją cy przez dzie je cie -
szy się wsta wien nic twem nie zli czo nej rze szy świę tych wspie ra ją cych Go
w mi sji gło sze nia Ewan ge lii. Do sko na le ro zu miał tę praw dę Jan Pa weł II,
któ ry przez la ta swo je go pon ty fi ka tu ogło sił świę ty mi wię cej lu dzi niż wszy -
scy je go do tych cza so wi po przed ni cy. Wie rzył on bo wiem, że świę ci to lu -
dzie ta cy jak my: z krwi i ko ści, wąt pią cy, upa da ją cy, błą dzą cy. Ta kich
wła śnie lu dzi – zwy kłych i świę tych za ra zem – sta wia dziś przed na sze oczy
Ko ściół. 

W li sto pa dzie wień czą cym rok, w któ rym wspo mi na my stu le cie od zy -
ska nia na szej nie pod le gło ści, wdzięcz ną mo dli tew ną pa mię cią ob jąć po -
win ni śmy też tych wszyst kich, któ rzy w cią gu mi nio ne go wie ku bu do wa li
wol ną Pol skę. Nie mo że my przy tym za po mi nać, że poj mo wa nie rze czy -
wi sto ści okre śla nej mia nem oj czy zny sta je się co raz więk szym wy zwa niem
dla lu dzi ży ją cych w epo ce glo ba li zmu i ko smo po li ty zmu. Dla te go tak bar -
dzo po trze ba nam kształ to wa nia pa trio ty zmu, któ ry jest wyj ściem po -
za wła sny ego izm, umiej sco wie niem sie bie we wspól no cie osób, słu że niem
oj czyź nie pra cą, po sia da ny mi do bra mi, a na wet i ży ciem, je śli zaj dzie ta ka
po trze ba. 

Ta kie go pa trio ty zmu uczył nas Jan Pa weł II, któ ry roz po czy na jąc
przed 40 la ty swój pon ty fi kat, mó wił: „Po ca łu nek zło żo ny na zie mi pol skiej
ma dla mnie sens szcze gól ny. Jest to jak by po ca łu nek zło żo ny na rę kach
mat ki – al bo wiem Oj czy zna jest na szą mat ką ziem ską. Pol ska jest mat ką
szcze gól ną”. A że gna jąc się ze swy mi ro da ka mi w trak cie jed nej z ostat nich
piel grzy mek do kra ju, mó wił: „Wra ca jąc do Wa ty ka nu, nie opusz czam me -
go ro dzin ne go kra ju. Za bie ram w pa mię ci wi dok oj czy stej zie mi, od Bał ty -
ku do gór”. 

Zwłasz cza w okre sach za gro że nia na ro do we go, per so ni fi ku jąc nie ja ko
Oj czy znę, uka zy wa no ją ja ko ko cha ją cą, wy da ją cą na świat dzie ci, kar mią -
cą, ota cza ją cą opie ką, ob da rza ją cą mi ło ścią i wy ma ga ją cą wza jem no ści.
Niech wy ra zem tej wza jem no ści po zo sta nie na sza co dzien na wier na służ -
ba Bo gu i lu dziom. 

kapelan krajowy
strażaków
ks. st. bryg.
dr Jan Krynicki

Przez śmierć 
do życia

� SŁUŻBA I WIARA
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cie głów nym wi docz ny jest Orzeł Bia ły w ko ro nie, po bo kach znaj du -
ją się ara be ski. Za miesz cze nie na sztan da rze pol skie go or ła z ko ro ną
świad czy o pa trio ty zmie Sta ni sła wa Cie cha now skie go, któ ry tym spo -
so bem bu do wał po sta wę pro pol ską wśród człon ków lo kal nej spo łecz -
no ści. Na pła cie od wrot nym umiesz czo no ha fto wa ny wi ze ru nek św.
Flo ria na ga szą ce go po żar bu dyn ku. W oto ku wid nie je na pis: „W jed -
no ści si ła”, w na ro żach sym bo le stra żac kie: hełm i skrzy żo wa ne to -
porki. Sztan dar ten sta no wi część zbio rów Cen tral ne go Mu zeum
Po żar nic twa w My sło wi cach. Pla ców ka ta ma w ko lek cji kil ka po dob -
nych eks po na tów.

Sztan dar z Au stro -Wę gier
Sztan dar Ochot ni czej Stra ży Po żar nej z Dzie dzic sta no wi w zbio -

rach CMP je dy ny przy kład sztan da ru stra ży po żar nej funk cjo nu ją cej
w mo nar chii au stro -wę gier skiej. Dzie dzi ce by ły ma łą wio ską po ło żo -

ną tuż przy gra ni cy Au stro -
-Wę gier z Pru sa mi. Z chwi lą
za koń cze nia bu do wy li nii
ko le jo wej Kra ków -Wie deń
miej sco wość ta zy ska ła do -
god ne po ło że nie ko mu ni -
ka cyj ne. Od koń ca XIX w.
roz bu do wy wał się tam
prze mysł cięż ki. Po wsta ła
fa bry ka pod kła dów ko le jo -
wych, ra fi ne ria ro py naf to -
wej, za kład prze twór stwa
me ta lo we go (cyn kow nia),
ko pal nia wę gla ka mien ne -
go, fa bry ka bry kie tów i ce -
giel nia. Sku pie nie kil ku
du żych za kła dów prze my -
sło wych ge ne ro wa ło za -
gro że nie po ża ra mi. W Dzie-
dzi cach dzia ła ła za ło żo -
na w 1892 r. Ochot ni cza
Straż Po żar na oraz stra że
za kła do we. 

W 1906 r. wy ko na no
sztan dar OSP. Na awer sie
za miesz czo no naj bar dziej
cha rak te ry stycz ne ak ce so -
ria stra żac kie: hełm, to po -
rek, dra bi nę i ostrze bo sa -

ka oraz rok uszy cia sztan da ru. Na re wer sie wy ko naw ca umie ścił wi ze -
ru nek św. Flo ria na. Ga si on ob fi tym stru mie niem wo dy du ży po żar.
Pa tron stra ża ków ubra ny jest w cha rak te ry stycz ny mun dur rzym ski.
Na je go ple cach po wie wa bia ło -czer wo ny płaszcz, co moż na in ter pre -
to wać ja ko na wią za nie do pol skich barw na ro do wych. Na le ży pod -
kre ślić, że do cza sów współ cze snych za cho wa ło się bar dzo nie wie le
sztan da rów pol skich stra ży po żar nych funk cjo nu ją cych w ce sar stwie
au striac kim.

Da riusz Fa lec ki jest na czel ni kiem Wy dzia łu Na uko wo -OÊwia to we go
w Cen tral nym Mu zeum Po ̋ ar nic twa 

Sztan dar Ochot ni czej Stra ży Po żar nej Dzie dzi ce
z 1906 r.
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� Re flek sje na te mat róż nic mię dzy re ali za cją za dań na rzu ca ną pro -
ce du ra mi a ich rze czy wi stym wy ko na niem: Stu dium nad ćwi cze nia -
mi stra ża ków (Re flec tions on work as do ne (WAD) and work as
ima gi ned (WAI) in an emer gen cy re spon se or ga ni za tion: A stu dy on fi -
re fi gh ters tra ining exer ci ses), Pau lo Vic tor R. de Ca rval ho, An ge la W.
Ri ghi, Gil bert J. Hu ber, Ca io de F. Le mos, Ales san dro Ja to ba, José Or -
lan do Go mes, „Ap plied Er go no mics” 68 (2018), s. 28-41.

Ja kie aspek ty ma ją zna cze nie w przy pad ku opty ma li za cji dzia ła nia
służb pań stwo wych, w tym stra ży po żar nej? Au to rzy ar ty ku łu zwra ca ją
uwa gę, że ana li za pro ce dur czy mo de li za cho wa nia to nie wszyst ko. Klu -
czo we jest mo ni to ro wa nie spo so bu wy ko ny wa nia za dań. Ta z po zo ru ko -
sme tycz na zmia na po dej ścia ma ogrom ne zna cze nie. W pre zen to wa nym
tek ście po sta wio no te zę, że tyl ko przez ob ser wa cję moż na zwe ry fi ko wać
róż ni ce mię dzy tym, co na pi sa ne, a tym, co w rze czy wi sto ści wy ko ny wa -
ne. Au to rzy tek stu prze pro wa dzi li bar dzo in te re su ją ce ba da nia pod czas
ćwi czeń po li go no wych. Re je stro wa li wie le ro dza jów da nych do ty czą cych
osób wy ko nu ją cych ćwi cze nie, a wy ni ki pod da li ana li zie krzy żo wej z obo -
wią zu ją cy mi pro ce du ra mi. Po zwo li ło to zi den ty fi ko wać nie do stat ki za -
rów no w pro ce sie szko le nia, jak i sa mych pro ce du rach. 

Ar ty kuł opi su je cie ka wą me to dy kę ba dań, ale w szcze gól no ści ana li -
zy wy ni ków – sta no wi więc in te re su ją cy zbiór go to wych roz wią zań dla
stra ży po żar nej. Wszyst ko to w ce lu cią głej po pra wy ja ko ści dzia łań ra tow -
ni czo -ga śni czych. 

� Od dzia ły wa nie sy mu la cji dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych i asy -
me trycz ne go prze no sze nia ła dun ków na po ko ny wa nie przez stra ża -
ków prze szkód (Ef fects of si mu la ted fi re fi gh ting and asym me tric lo ad
car ria ge on fi re fi gh ter ob stac le cros sing per for man ce), M.J. An ge li ni,
R.M. Ke sler, M.N. Pe truc ci, K.S. Ro sen gren, G.P. Horn, E.T. Hsiao -We ck s-
ler, „Ap plied Ero no mics” 70 (2018), s. 59-67.

Au to rzy sku pi li się na za gad nie niach z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie -
ny służ by – zwłasz cza kwe stii, któ re są istot ne w kon tek ście wy pad ków
pod czas dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych w trak cie po ko ny wa nia przez stra -
ża ków prze szkód sta tycz nych (np. ele men tów ar chi tek to nicz nych).

Ra port z ba dań do świad czal nych po prze dzo ny zo stał ze sta wie niem
in for ma cji wy ni ka ją cych z sze ro ko za kro jo nej ana li zy li te ra tu ry przed mio -
tu. Au to rzy na wią za li do wy ni ków do tych cza so wych ba dań na te mat
przy czyn wy pad ków o opi sy wa nym cha rak te rze. Pod kre śli li klu czo wą ro -
lę fi zjo lo gii i bio me cha ni ki ja ko czyn ni ków istot nie de ter mi nu ją cych po -
ru sza nie się stra ża ków w wa run kach po ża ru i in nych za gro żeń.

Za sad ni czą część ba dań na uko wych sta no wi ły eks pe ry men ty prze pro -
wa dzo ne w wa run kach ćwi cze nio wych (zbli żo nych do rze czy wi stych).
Na sta no wi sku ba daw czym usta wio no sześć prze szkód: prze szko dę po -
zio mą, scho dy, ma tę, wą skie przej ście i dwa drąż ki (do po ko na nia do łem).

W ba da niu bra ło udział 24 stra ża ków, w tym 23 męż czyzn i jed na ko -
bie ta. Ich śred ni wiek wy no sił 28,6 +/– 7,9 ro ku, wzrost 1,82 +/– 0,07 m,
a ma sa cia ła 90,7 +/– 14,9 kg. Mu sie li po świad czyć brak ja kich kol wiek za -
bu rzeń rów no wa gi, po ru sza nia się, wzro ku, a tak że ura zów w ostat nich
dwóch mie sią cach przed ba da niem. Po prze pro wa dze niu te stów prób -
nych do wła ści wej gru py ba da nej za kwa li fi ko wa no 17 osób.

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

W ar ty ku le moż na zna leźć szcze gó ło wo opi sa ne wy ni ki ba dań wraz
z pa ra me tra mi er go no micz ny mi. Wśród da nych wyj ścio wych na le ży wy -
mie nić cho ciaż by wy so kość po ko ny wa nia prze szkód w od nie sie niu
do po szcze gól nych ele men tów bu ta stra ża ka. Po twier dzo no do świad -
czal nie, że ob cią że nie sprzę tem po żar ni czym wpły wa na er go no mię dzia -
łań ra tow ni czo -ga śni czych, co moż na uznać za po śred nią przy czy nę
wy pad ków w służ bie. Na wią za nie do wy ni ków in nych ba dań na uko wych
po zwa la do strzec sze ro ki kon tekst prze pro wa dzo nych do świad czeń, da -
ją cy in spi ra cję do głęb sze go zba da nia oma wia ne go za gad nie nia.

� Ze spół stre su po ura zo we go w po li cji, stra ży po żar nej i u dys po -
zy to rów (Po st trau ma tic stress di sor der in po li ce, fi re fi gh ters and emer -
gen cy di spat chers), K.E. Klim ley, V.B. Van Has selt, A.M. Stri pling,
„Ag gres sion and Vio lent Be ha vior” 43 (2018), s. 33-44.

Ze spół stre su po ura zo we go (w skró cie PTSD, z ang. Post Trau ma tic
Stress Di sor der) z uwa gi na spe cy fi kę służ by do ty ka m.in. po li cjan tów, stra -
ża ków i dys po zy to rów. Ame ry kań scy na ukow cy po świę ci li te mu za gad -
nie niu sze ro ko za kro jo ne ba da nia li te ra tu ro we.

Prze pro wa dzo no je na ma te ria łach po wsta łych w la tach 1960-2018,
ze bra nych za po śred nic twem baz Go ogle Scho lar oraz PsychInfo.
W więk szo ści przy pad ków mia ły for mę pu bli ka cji na uko wych i ra por -
tów. Wy szu ka no je z wy ko rzy sta niem wy bra nych fraz, m.in. „PTSD”, 
„stra ża cy”, „cho ro by to wa rzy szą ce”, „czyn ni ki ry zy ka”. Wpro wa dzo no do -
dat ko we trzy kry te ria se lek cji ma te ria łów: na wią za nie do pod mio tów
bez pie czeń stwa, któ re ja ko pierw sze re agu ją na zda rze nie (z ang. first
re spon ders, czy li wła śnie po li cjan ci, stra ża cy i dys po zy to rzy), stwier dze -
nie PTSD oraz brak do nie sień o wcze śniej szych ura zach gło wy i cho ro -
bach psy chicz nych. Po prze szu ka niu baz z uży ciem słów klu czy
po zy ska no 524 pu bli ka cje. Po uwzględ nie niu wy mie nio nych trzech kry -
te riów po zo sta ło ich 218, w tym 65 pu bli ka cji po świę co nych po li cjan -
tom, 36 – stra ża kom, 18 – dys po zy to rom oraz 25 – wszyst kim gru pom.

Wy ni ki ba dań przed sta wio no w po dzia le na gru py do ce lo we: po li -
cjan tów, stra ża ków i dys po zy to rów. W przy pad ku każ dej z nich sku pio -
no się na ta kich kwe stiach, jak: po wszech ność zda rzeń i zja wisk
mo gą cych do pro wa dzić do PTSD w związ ku ze spe cy fi ką służ by
(z uwzględ nie niem płci, et nicz no ści, wie ku i do świad czeń, po zio mu
symp to mów PTSD), cho ro by to wa rzy szą ce (z uwzględ nie niem zdro wia
psy chicz ne go i zdro wia men tal ne go), ry zy ko i czyn ni ki ochron ne, za so -
by (z uwzględ nie niem za rzą dza nia stre sem zwią za nym z in cy den ta mi
kry tycz ny mi, wspar cia bi la te ral ne go, pro gra mów wspar cia pra cow ni -
cze go).

Struk tu ra wy mie nio nych za gad nień by ła rów no cze śnie struk tu rą gru -
pu ją cą do nie sie nia li te ra tu ro we. Dla te go oma wia ny ar ty kuł ce chu je się
prze glą do wo ścią i jest cen ny z po znaw cze go punk tu wi dze nia. Au to rzy
za pre zen to wa li w nim ist nie ją cy stan wie dzy o ze spo le stre su po ura zo -
we go w po li cji, stra ży po żar nej i gru pie za wo do wej dys po zy to rów.

st. bryg. w st. sp. dr in˝. Waldemar Jaskółowski, 
kpt. dr in˝. Paweł Gromek i kpt. dr in˝. Szymon Ptak 
sà pracownikami Szkoły Głównej Słu˝by Po˝arniczej
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STRAŻ NA ZNACZKACH

T-34 podpala katedrę

Dla wielu osób internet stał się podstawowym źródłem
wiedzy. Ogrom zawartych w sieci informacji oraz prostota obsługi
tego medium sprawiły, że na popularności straciły m.in.
popularne jeszcze na początku XXI w. wielotomowe
encyklopedie czy poradniki książkowe. 

Idąc tym tropem, Policja postanowiła zebrać potrzebne
wiadomości dotyczące naszego bezpieczeństwa i zgromadzić je
w jednym miejscu właśnie w sieci. W przejrzysty i wygodny
sposób przedstawiono informacje, których możemy potrzebować
w razie nieoczekiwanych problemów. Zagubione dokumenty,
zdarzenia na drogach czy podejrzane wiadomości e-mail nie
powinny nas już przerażać, gdyż teraz łatwo odnajdziemy
pomocne rady, co zrobić w danej sytuacji. 

Witryna www.zyjbezpiecznie.policja.pl ma prosty interfejs.
Poszczególne działy, zawierające zbiory poradników, pozwalają
szybko dotrzeć do interesujących nas wiadomości. W portalu
zamieszczono także sekcję aktualności, w której znajdziemy najświeższe
informacje o prowadzonych programach profilaktycznych oraz relacje
ze związanych z nimi wydarzeń.

Zachęcamy do zapoznania się z witryną, dzięki której w sytuacjach
kryzysowych można łatwo znaleźć niezbędną pomoc. 

Tomasz Banaczkowski

Reportaże o najtrudniejszych akcjach 

Do re dak cji tra fi ła książ ka Jo an ny i Ra fa ła
Pasz te lań skich wy da na przez Spo łecz ne Wy daw -
nic two Znak z Kra ko wa pt. „Stra ża cy. Tam, gdzie
za czy na się bo ha ter stwo”. Zwy cza jo wo za chę ca -
jąc do jej prze czy ta nia, po win ni śmy opo wie dzieć
o tym, co jest w niej opi sa ne, wspo mnieć o zna -
czą cych miej scach i zda rze niach. Po win ni śmy
być mo że na pi sać kil ka li ni jek o tym, jak to jest
z tym bo ha ter stwem, o któ rym mo wa w ty tu le.
Po sta no wi li śmy jed nak po mi nąć ten aspekt i po -

zwo lić czy tel ni ko wi sa me mu zaj rzeć w głąb cza su, do miejsc i zda rzeń opi sa -
nych przez au to rów. Mo że my jed nak zdra dzić pew ne szcze gó ły. 

Na stro nach tej wy jąt ko wej po zy cji znaj dzie my re la cje ze zma gań stra ża -
ków z ży wio ła mi: z ogniem – pierw szy roz dział no si ty tuł „Ku le ognia spa da ją
z nie ba” (to o po ża rze la su w Kuź ni Ra ci bor skiej), z wo dą – „Nikt i nic jej nie po -
wstrzy ma” (po wódź la tem 1997 r.), z zie mią – roz dział do ty czą cy pra cy stra ża -
ków z gru py USAR POLAND (trzę sie nie zie mi w Izmi rze w Tur cji i na Ha iti).
Po zo sta łe czę ści książ ki opi su ją wal kę stra ża ków o ży cie po szko do wa nych
pod czas naj więk szych ka ta strof bu dow la nych i ko mu ni ka cyj nych, któ re zda -
rzy ły się w Pol sce.

Trzy ży wio ły – ogrom ludz kie go cier pie nia i stra ża cy nio są cy po moc tym,
któ rzy jej po trze bu ją. Trud no jest wal czyć z si ła mi na tu ry i cięż ko jest pa trzeć
na dra mat lu dzi do świad czo nych przez wy two ry na szej cy wi li za cji, któ re wy -
mknę ły się spod kon tro li. O tym prze czy ta cie na stro nach tej książ ki – na pi sa -
nej in me mo riam, że by śmy nie za po mnie li o po szko do wa nych, ich cier pie niu
i pra cy stra ża ków „w służ bie Bo gu i Oj czyź nie”, a przede wszyst kim w służ bie
zwy kłym lu dziom po trze bu ją cym ich wspar cia.

Dariusz Kubel

� WARTO
PRZECZYTAĆ

W dwa dni po wyzwoleniu Gniezna przez Armię Czerwoną,
23 stycznia 1945 r., około godz. 14 na rynek miasta wtacza się 
czołg T-34 z czerwoną gwiazdą na wieżyczce. Po chwili jego
85-milimetrowa armata na oczach zaszokowanych gapiów
rozpoczyna ostrzał górujących nad miastem wież katedry
prymasowskiej. Drewniane hełmy wież zaczynają płonąć, wkrótce
pożar niszczy znaczną część zabytkowego wnętrza świątyni. 

Akt wyjątkowego wojennego barbarzyństwa dokumentuje
z ukrycia miejscowy fotograf Julian Śmielecki. Odnalezione
niedawno negatywy posłużyły do wykonania unikalnej serii
spersonalizowanych znaków opłaty pocztowej, wydanych
30 stycznia 2018 r. z okazji 73. rocznicy podpalenia katedry
gnieźnieńskiej. W użytku był również okolicznościowy stempel
pocztowy.

Ma ciej Sa wo ni

Żyj bezpiecznie!




